
         
 
 

                                        

 

 

 

Η «Σπληερλία ηνπ Γέιηνπ» ζε ζπλεξγαζία κε ην «Δίθηπν γηα ηα 

Δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Πξόζβαζηο», 

παξνπζηάδεη Δωξεάλ ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο  ηωλ ΄ΣΤ 

ηάμεωλ ηνπ 1
νπ

 Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Δξαπεηζώλαο ηελ 

βηληενζθνπεκέλε εθδνρή ηεο παξάζηαζεο 

“Μια γιορτή στου Νουριάν”, 

ηνπ Volker Ludwig 

ζε Σθελνζεζία Βαζίιε Κνπθαιάλη 

 

Η παξάζηαζε ζπλνδεύεηαη από ζεαηξνπαηδαγωγηθό Εξγαζηήξη πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Τξίηε 23 Μαξηίνπ 2021.  

 

 

 Ζ Σπληερλία ηνπ Γέιηνπ επηζηξέθεη κε ηε λέα εθδνρή ηεο ζξπιηθήο ηεο παξάζηαζεο 

«Μηα γηνξηή ζηνπ Ννπξηάλ». Ζ παξάζηαζε πνπ παίρηεθε ζην ζέαηξν Πνξεία από ην 

2011 κέρξη ην 2014 θαη άθεζε «επνρή», επηζηξέθεη αλαλεσκέλε γηα ζρνιεία. 

 Λίγα ιόγηα γηα ηελ παξάζηαζε:  

 Ζ αλαηξεπηηθή θσκσδία γηα ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηηο ζρέζεηο κεηαμύ Διιήλσλ θαη 

κεηαλαζηώλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ζπκθηιίσζε ηνπ Volker Ludwig, απεπζύλεηαη ζε 

αλζξώπνπο από 5 εηώλ! Σν έξγν πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηηο αξεηέο ηεο 

αλεθηηθόηεηαο, ηεο αιιεινθαηαλόεζεο θαη απζόξκεηεο ηαύηηζεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά 

κεηαμύ ηνπο πέξαλ ησλ εγθισβηζκώλ πνπ επηβάιινληαη από ηελ πεξηραξάθσζε ζε 

εζληθόηεηεο θαη θνηλσληθέο ηάμεηο. Όπσο είρε αλαθέξεη θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ 



γηα ηελ παξάζηαζε ηεο πληερλίαο ηνπ Γέιηνπ: «Δσζηστώς ηο έργο παραμένει διαρκώς 

επίκαιρο. Το θσλεηικό μίζος και οι προκαηαλήυεις μοιάζει να κερδίζοσν έδαθος 

πανηού, παράλληλα όμφς θαίνεηαι πφς σπάρτοσν άνθρφποι ποσ ηα καηαπολεμούν με 

πολσμήτανα μέζα, με θανηαζία, τιούμορ και ζεζηή καρδιά και ασηό μοσ δίνει κοσράγιο 

και ελπίδα».  

Λίγα ιόγηα γηα ην πξόγξακκα “Πξόζβαζηο” :  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ε βηληενζθνπεκέλε εθδνρή ηεο παξάζηαζεο 

ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Activecitizensfund, κε θνξέα 

πινπνίεζεο ην Δίθηπν γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ θαη εηαίξνπο ηελ 

International Rescue Committee (IRC) θαη ηε Σπληερλία ηνπ Γέιηνπ θαη 

παξέρεηαη δωξεάλ γηα 20 ζρνιεία. Πξόθεηηαη γηα ην έξγν «Πξόζβαζε. Έλα 

Πξόγξακκα θνηλωληθήο έληαμεο θαη ελδπλάκωζεο  αζπλόδεπηωλ εθήβωλ θαη 

λέωλ πξνζθύγωλ». Σν έξγν ρσξίδεηαη ζε δύν θάζεηο. Καηά ηελ πξώηε θάζε πνπ 

πινπνηήζεθε ηνλ Οθηώβξε, 35 έθεβνη θαη λένη πξόζθπγεο παξαθνινύζεζαλ πξόβεο 

ηεο παξάζηαζεο «Μηα γηνξηή ζηνπ Ννπξηάλ» θαη ζπκκεηείραλ ζε βησκαηηθά 

εξγαζηήξηα ζεαηξνπαηδαγσγηθώλ, θίλεζεο, κνπζηθήο, θώησλ θαη ζθελνγξαθίαο. 

Σειηθόο ζηόρνο απηώλ ησλ εξγαζηεξίσλ ήηαλ ε πξνεηνηκαζία, δεκηνπξγία θαη 

πινπνίεζε από ηνπο σθεινύκελνπο ελόο ζεαηξνπαηδαγσγηθνύ εξγαζηεξίνπ γύξσ από 

ηελ παξάζηαζε «Μηα γηνξηή ζηνπ Ννπξηάλ». 

 Καηά ηε δεύηεξε θάζε ηνπ έξγνπ «Πξόζβαζε», μεθηλά ε πινπνίεζε απηώλ ησλ 

ζεαηξνπαηδαγωγηθώλ εξγαζηεξίωλ ζε 20 ζρνιηθέο νκάδεο πνπ ζα έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ηελ βηληενζθνπεκέλε εθδνρή ηεο παξάζηαζεο «Μηα γηνξηή ζηνπ 

Ννπξηάλ». ε απηήλ ηε θάζε ν ξόινο ησλ εθήβσλ θαη λέσλ πξνζθύγσλ είλαη 

ζεκαληηθόο, θαζώο καδί κε ηελ παξνπζία ηεο ζεαηξνπαηδαγσγνύ θαη ηνπ ζθελνζέηε 

ηεο νκάδαο, εκςπρώλνπλ καδί απηά ηα εξγαζηήξηα ζηηο ζρνιηθέο νκάδεο.  

 Σν ζεαηξνπαηδαγσγηθό εξγαζηήξη έρεη ζηόρν ηελ δηαπξαγκάηεπζε δεηεκάηωλ 

ζηεξενηύπωλ θαη ξαηζηζκνύ, όπωο απηά αλαδύνληαη κέζα ζηελ ζρνιηθή 

πξαγκαηηθόηεηα ηωλ παηδηώλ. Δπηπιένλ ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα 

πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα δηαρεηξηζηνύλ ην επίθαηξν δήηεκα 

ηεο αξκνληθήο ζπλύπαξμεο κε ηνλ «άιιν» θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

ζε ζπκκεηνρή, ηόζν ζηελ ηάμε όζν θαη ζηελ θνηλσλία. Σα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο 

είλαη ηδηαηηέξσο επάισηε θαηεγνξία ηνπ πιεζπζκνύ σο πξνο ηα δεηήκαηα ησλ 

θνηλσληθώλ πξνθαηαιήςεσλ, δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκνύ θαη νθείινπκε λα 

δξάζνπκε άκεζα θαη καθξνπξόζεζκα.  

Σεκείωζε: Σν ζεαηξνπαηδαγσγηθό εξγαζηήξη έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

Σπληειεζηέο 

Κείκελν: Volker Ludwig 

Σθελνζεζία: Βαζίιεο Κνπθαιάλη 

Σθεληθά-Κνζηνύκηα: Αιεμάλδξα ηάθθνπ, Αξηζηνηέιεο Καξαλάλνο 

Μνπζηθή: Κώζηαο Νηθνιόπνπινο  



Τξαγνύδη Παξάζηαζεο: Active Member 

Επηκέιεηα Κίλεζεο: Μαξγαξίηα Σξίθθα 

Σρεδηαζκόο Φωηηζκνύ: Γηώξγνο Αγηαλλίηεο 

Βνεζόο Σθελνζέηε: ΔιίλαΜαληίδε 

Φωηνγξαθίεο: Σάζνο Θώκνγινπ, Θσκάο Αξζέλεο 

Επηθνηλωλία:Act for Art (Χξύζα Μαηζαγθάλε) 

Υπεύζπλε Παξαγωγήο: Κσλζηαληίλα Αγγειέηνπ 

 

Δηαλνκή: Γηάλλεο Βαξβαξέζνο, Θαλάζεο Εεξίηεο, Βαζίιεο Κνπθαιάλη, Γεσξγία 

Γειαξόρα Κπξηαδή, Κσζηήο Ρακπαβίιαο, Φαλή Ξελνπδάθε,  

Υινπνίεζε ζεαηξνπαηδαγωγηθνύ εξγαζηεξίνπ: Γέζπνηλα Μηηζηάιε, Βαζίιεο 

Κνπθαιάλη – ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο σθεινύκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξόζβαζηο»,  

Fatteme Sedaghat, Jan Mohammad Mohammadi, Mohammad Beli, Atif Af,  Bashir F., 

Sahiqullah F., Omid Yussifi και  Hamed Hamedi.  

 

 

 


