
Σημαντικές προσωπικότητες 
που αποφοίτησαν από το 8ο

Λύκειο Αθηνών
Όσο απίθανο και να ακούγεται, αρκετές σημαντικές προσωπικότητες 

που ξέρουμε σήμερα, φοιτούσαν κάποτε στο δικό μας σχολείο. Η 
ομάδα μας λοιπόν ασχολήθηκε με δύο από αυτές. Και οι δύο αυτοί 
άνθρωποι ανήκουν στον καλλιτεχνικό χώρο και έχουνε προσφέρει 

σημαντικό έργο στον χώρο της τέχνης και του θεάματος.



Αλέκος Σακελλάριος 

• Ένας δραστήριος και πολυπράγμων άνθρωπος, μια χαρισματική 
προσωπικότητα που έκανε λαμπρή καριέρα όχι μόνο σαν σκηνοθέτης και 
σεναριογράφος του κινηματογράφου αλλά και σαν θεατρικός 
συγγραφέας, δημοσιογράφος, σκιτσογράφος, εκδότης και στιχουργό. 
Ερασιτεχνικά ασχολήθηκε με τη μουσική αλλά και με την υποκριτική με 
την εμφάνισή του σε μικρούς ρόλους. Υπήρξε ένα μυθικό πρόσωπο της 
σύγχρονης Ελλάδος που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Με το 
ταλέντο του αποθεώθηκε από το κοινό. Έγραψε 185 έργα και 1500 
τραγούδια.



• Γεννήθηκε στην Αθήνα την 7η Νοεμβρίου του έτους 1913 στην 
περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην Αχαρνών.  Το γράψιμο 
υπήρξε από νωρίς η μεγάλη του αγάπη ενώ από τα σχολικά του 
χρόνια οργάνωνε θεατρικές παραστάσεις και εξέδιδε εφημερίδα με 
τίτλο «Ο μαθητής», η οποία πουλούσε αρκετά φύλλα. Το πρώτο του 
κοινό υπήρξαν οι συμμαθητές του. Σαν μαθητής δεν ήταν ιδιαίτερα 
καλός, για την ακρίβεια περνούσε τις τάξεις μετά βίας. Αποφοίτησε 
από το ιστορικό 8ο Γυμνάσιο όπου ήταν συμμαθητής με τον 
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Αν και πέτυχε στην Νομική σχολή τον 
κέρδισε η δημοσιογραφία.



Ένα από τα πιο γνωστά του εργα είναι :
Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο

• Είναι μια ελληνική, κωμική, αισθητική, κινηματογραφική ταινία του 
1959, σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου. Ο 
Σακελλάριος επηρεασμένος από τα σχολικά του χρόνια στο 8ο

Γυμνάσιο Αθηνών αποτυπώνει στιγμιότυπα της ζωής του στις ταινίες 
του και ειδικότερα στην ταινία το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο».



• Πριν από το θάνατό του στις 28 Αυγούστου του έτους 1991, έγραψε 
μια αφηγηματική, πολύ πλούσια αναδρομή-βιογραφία του που 
αποτελεί άλλο ένα συγγραφικό του επίτευγμα, με τίτλο «Λες και ήταν 
χθες».



Εβελίνα Παπούλια
• Είναι Ελληνίδα ηθοποιός. Γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1971 στην 

Αθήνα, όπου και μεγάλωσε. Από 6 ετών, παρακολουθούσε εντατικά 
μαθήματα χορού. Το 1989 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για τις 
μεταπτυχιακές της σπουδές .Ταυτόχρονα πήρε μέρος σε διάφορα 
θεατρικά έργα, όπως το West Side Story (1993), ενώ παράλληλα 
συμμετείχε στο Omega Dance Company. Μη καταφέρνοντας να πάρει 
αμερικανική υπηκοότητα, όπως πραγματικά ήθελε, γύρισε στην 
Ελλάδα και άρχισε να εμφανίζεται σε διάφορες σειρές στην 
τηλεόραση. Είναι ιδιαίτερα γνωστή για το ρόλο της στην κωμική 
σειρά Δύο Ξένοι, όπου υποδύθηκε το ρόλο μιας 
τηλεπαρουσιάστριας.



• Συνέχισε με διάφορες δουλειές στη σκηνή. Σκηνοθέτησε και 
πρωταγωνίστησε στο ροκ μιούζικαλ Hedwig and the Angry Inch. Το 
2006-2007 και 2007-2008 συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του 
talent show του Mega με τον τίτλο So you think you can dance, όπου 
διαγωνίζονται χορευτές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Μερικές γνωστές τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έπαιξε:
Εκτέλεση ,Δύο Ξένοι, 10η Εντολή, Το Κόκκινο Δωμάτιο, Κάρμα ,Πήρα 
κόκκινα γυαλιά, Αληθινοί Έρωτες, Το αμάρτημα της μητρός μου, 
Μπρούσκο κλπ.


