
Αγαπητοί Κύριοι, 

Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας που έχει στο ενεργητικό του μεγάλες 
παιδικές επιτυχίες όπως «Η Παναγία των Παρισίων», «Σρεκ», «Τοσοδούλα», «Frozen» 
με χαρά προσκαλεί εσάς και τους μαθητές στην παράσταση, ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, για 
μικρούς και μεγάλους, σε διασκευή και απόδοση λόγου της Ρέας Ιωαννίδου.  

Όλη η Οδύσσεια του Όμηρου περνά από το έργο μας. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε 
στα παιδιά τα μηνύματα της υπομονής, εγκαρτέρησης, τις αρετές των θαρραλέων 
πολεμάρχων, την αγάπη για τη πατρίδα, το μισεμό, την εκτίμηση και την αρετή της 
Πηνελόπης, το θάρρος και την αλληλεγγύη που δεσπόζουν μέσα από τα κατορθώματα 
του Οδυσσέα ,τη πιστη στο στοχο της ζωης και τα ιδεωδη. Το σκηνικό, οι προβολές, η 
μουσική και ο χoρoς αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την εμπέδωση και μάθηση των 
περιπετειών του Οδυσσέα. Τα παιδιά θα μάθουν και θα κρατήσουν στο μυαλό τους όσα 
δεν θα κρατήσουν από την σκέτη διδασκαλία στα σχολεία.  

Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες και εικόνες για την 
Αρχαία Ελλάδα , τον ομηρο και τον πολιτισμό μας, να προάγουμε και να καλλιεργήσουμε 
τη μάθηση μέσω της θεατρικής τέχνης, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες διαμόρφωσης 
καλλιτεχνικής αντίληψης. Θέλουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το μουσικό θέατρο όσο το 
αγαπάμε εμείς, να εμπεδώσουν τον Όμηρο και να κρατήσουν βαθιά στη μνήμη τα 
γεγονότα. Μετά το τέλος της παράστασης προτείνουμε, εάν σας βρίσκει σύμφωνους, να 
αλληλοεπιδράσουμε με τους μαθητές και να συζητήσουμε μαζί τους όλα αυτά που μας 
διδάσκει ο Όμηρος. Η κυρία Ρέα Μαδέλλα Ιωαννίδου αφυπηρετήσασα  εκπαιδευτικός με 
πείρα 45 χρόνων στην Παιδαγωγική Ακαδημία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτου και διευθύντρια των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης θα 
ηγηθεί της δραστηριότητας και θα διεγείρει τον ενθουσιασμό των παιδιών για το 
ανεκτίμητο έργο του Ομήρου στο οποίο και θα εμβαθύνουν στη μελλοντική τους 
εκπαίδευση, στο Γυμνάσιο και Λύκειο. Σε αυτή τη δημιουργική συζήτηση θα συμμετέχουν 
και οι διάφοροι χαρακτήρες, ο Οδυσσέας, η Πηνελόπη, η Θεά Αθηνά, ο Τηλέμαχος, η 
Καλυψώ και άλλοι. Η δραστηριότητα δε θα διαρκέσει περισσότερο από μισή ώρα, στο 
σύνολο μαζί με την παράσταση, μιάμιση ώρα. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα δώσει τροφή 
για περαιτέρω συζήτηση στην τάξη ως μια πρώτη απλή αλλά δημιουργική επαφή με τον 
μεγάλο Όμηρο.  

 

Τέλος, θεωρούμε πως θα ήταν ιδανικό εάν τα παιδιά γνώριζαν λίγα πράγματα για τον 
Τρωικό πόλεμο μέχρι το σημείο που ξεκινά η παράσταση μας, το τέλος του Τρωικού 
πολέμου και την δεκάχρονη πορεία του Οδυσσέα προς την Ιθάκη πρωτου δουν τη 
παρασταση. 

Ρεα ιωαννιδου 
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