
Εισαγωγή 
Η τοπική ιστορία είναι όπως το Μεσολόγγι, ένα µικρό αλωνάκι, µέσα στο οποίο 
χωράνε οι αξίες και τα ιδανικά µιας ολόκληρης πατρίδας, γιατί όχι και της 
οικουµένης. Όπως κάθε λαός έτσι και εµείς επιβιώσαµε ως έθνος (µέσα στην ιστορία) 
µε οδηγό τους µύθους και τους ήρωες που χάραξαν τα χνάρια της ιστορίας µας. Ο 
Μεγάλος Αγώνας του 1821 ήθελε ψυχή και πνεύµα για να αναστηθεί η 
καταπληγωµένη Ελλάς και να φωτίσει το δρόµο της θυσίας. Και τα δυο αυτά 
χαρίσµατα διέθετε και ο συντοπίτης µας Γεώργιος Λάτσκος ή Λασσάνης 1793-1870. 
Γεννήθηκε στην Κοζάνη, όπου και έζησε τα παιδικά του χρόνια που τον σηµάδεψαν 
µε πόνο και φόβο. Στα τέσσερα του χρόνια οι Τούρκοι σκοτώνουν τον πατέρα του 
κοντά στο Βελιγράδι (στο ταξίδι του από Βιέννη προς Κοζάνη). Στη συνέχεια ζει µε 
την απειλή να πάρει ο Αλή Πασάς την όµορφη µάνα του στο χαρέµι του (µεγάλη 
προσβολή και φόβος) και να αρπάξουν τον ίδιο για γενίτσαρο (γι’αυτό και η µάνα του 
τον ντύνει µε κοριτσίστικα ως τα 10 του περίπου χρόνια-δεύτερη προσβολή). Στα 16 
του φεύγει κλεφτόπουλο στον Όλυµπο, όπου αναπνέει αέρα ελευθερίας. Η Τρίτη και 
χαριστική έρχεται όταν ( κατά µια εκδοχή) ο Αλή Πασάς στέλνει να φέρουν στο 
χαρέµι του την όµορφη αρραβωνιαστικιά του, την Αναστασία, το γένος Σαπουντζή, 
όταν  αυτή έρχεται για ένα ταξίδι στην Κοζάνη από την Πέστη. Τότε οι δικοί της για 
να τη σώσουν την παντρεύουν εν µια νυκτί µε κάποιον…Το ποτήρι ξεχείλισε από 
οργή και µίσος για τον κατακτητή. ∆ίνεται λοιπόν στον αγώνα ψυχή τε και σώµατι 
και µε τη φλόγα αλλά και το πνεύµα του πυροδοτεί την έναρξη της επανάστασης 
µπαίνοντας µπροστάρης στο ∆ραγατσάνι µε τους Ιερολοχίτες. Παράλληλα µε την 
αξία του δασκάλου και λόγιου κερδίζει το σεβασµό και την αναγνώριση των 
Ευρωπαίων. 
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Αυτή η εργασία από τη φύση της  είχε µια µεγάλη δυσκολία. Το θέµα ήταν πολύ 
σοβαρό και πολύ µακριά από τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Έπρεπε λοιπόν να τους 
το προσφέρω έτσι, που να πετύχουµε δυο πράγµατα: 
 α)να αισθανθούν και δικά τους κάποια στοιχεία και ενέργειες του έργου όπως ο 
φόβος που ένιωσε ο Λασσάνης ως παιδί, αλλά και οργή και θυµό που έγιναν φλόγα 
επαναστατική. Έµµεσα λοιπόν τα παιδιά µπήκαν στη θέση του ήρωα και όλων των 
προσώπων που συνθέτουν την ιστορία και κατέθεσαν τη δική τους επαναστατική 
διάθεση είτε στο ρόλο τους είτε µε τα τραγούδια και το χορό. 
β)να το χαρούν ως µια δραστηριότητα, που κράτησε έξι µήνες. Οι συναντήσεις ήταν 
σε καθηµερινή βάση εκτός σχολικού προγράµµατος. Μοιράστηκαν οι ρόλοι 
καταρχήν, αλλά στην πορεία όλα τα παιδιά µπήκαν µέσα σε όλα (ανάγνωση, 
αφήγηση, τραγούδι, χορός, ρόλοι). Βασική µου αρχή είναι να παίρνει ο καθένας το 
ρόλο που θέλει. Στη συνέχεια όµως προέκυψαν αδυναµίες από κάποια άτοµα και 
χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές, τις οποίες δεν επέβαλα εγώ αλλά η οµάδα. Τα παιδιά 
ασκήθηκαν στο να παρατηρούν και να αποδέχονται τον καλύτερο όπως και να βάζουν 
στη θέση του όποιον υπερβαίνει τα όρια. Τελικά όλοι θα πάρουν αυτό που τους 
ταιριάζει για το καλό της παράστασης. 
Η αφήγηση και οι σκηνές από το µυθιστόρηµα ήταν η πιο οµαλή δουλειά, διότι ήταν 
ξεκάθαρο το τι θα κάνει ο καθένας. Τα άλλα δυο µέρη, τα ποιήµατα του Λασσάνη και 
το θεατρικό του, «Η Ελλάς και ο ξένος» ήθελαν έναν ιδιαίτερο χειρισµό. Από τα 
ποιήµατα επέλεξα αποσπάσµατα που ταίριαζαν θεµατικά αλλά και µπορούσαν να 
αποδοθούν πάνω στη σκηνή µε δραµατοποιηµένη αφήγηση π.χ. Πρασινονικόλας και 
κλεφτόπουλα. 
Το θεατρικό του Λασσάνη «Η Ελλάς και ο Ξένος», αποδόθηκε ως εξής: 



Ήταν το τελευταίο µέρος του έργου στο οποίο ο ξένος µετά από µια περιπέτεια στην 
θάλασσα βρίσκεται ναυαγός πάνω σε κάποιους βράχους και κολόνες από  αρχαία 
µνηµεία. Εκεί βλέπει µπροστά του έκθαµβος µια γυναίκα να θρηνεί πάνω στα ερείπια 
απελπισµένη. Προσπαθεί να µάθει ποια είναι και όταν ανακαλύπτει ότι είναι η 
καταπληγωµένη Ελλάς, προσπαθεί να εξυµνήσει το µεγαλείο της δόξας της. Από τον 
σχεδόν µονόλογο-απάντηση- της Ελλάδας, ξεχώρισα τους στίχους που δηλώνουν το 
πάθος και τον πόνο της Μητέρας Ελλάδας και το έδωσα σε µια κοπέλα που ήταν η 
Ελλάς.(ντυµένη ως κορυφαία του χορού). Τους υπόλοιπους στίχους τους πήραν άλλες 
τέσσερις κοπέλες, οι οποίες ντυµένες ως αρχαίες ιέρειες πλαισίωναν την Ελλάδα και 
έλεγαν τους υπόλοιπους στίχους, που ήταν περισσότερο σκέψεις του µονόλογου σαν 
να ήταν οι κόρες- τα παιδιά της, και ταυτόχρονα η προέκταση του εαυτού της. Με µια 
µικρή χορογραφία κινήθηκαν ως αρχαίος χορός όπως περίπου ταίριαζε και στην 
αυστηρά αρχαΐζουσα γλώσσα του Γεωργίου Λασσάνη. Έτσι πετύχαµε να σπάσουµε 
το µονόλογο που θα κούραζε πολύ και τα παιδιά κατάφεραν να λειτουργήσουν ως ένα 
µικρό δεµένο σύνολο. 
Η προετοιµασία κράτησε έξι µήνες. (Οκτώβριος-Μάρτιος). Οι συναντήσεις γίνονταν 
σε καθηµερινή βάση το βράδυ στο χώρο του σχολείου. ∆οκιµάσαµε όλοι όλα, δηλαδή 
ανάγνωση, χορό, τραγούδι, διαλόγους. Στην αφήγηση πολλές φορές δέχτηκα τη 
γνώµη των παιδιών. Το τελικό κείµενο συνοδεύτηκε κατά περίπτωση από µουσική 
και σλάϊτς, τα οποία είχαν εικόνες από τον Όλυµπο και άλλα βουνά όπως και από την 
Οδησσό όπου έζησε και εργάστηκε ως δάσκαλος ο Γ. Λασσάνης Ιδιαίτερα θέλω να 
ευχαριστήσω το φίλο και χοροδιδάσκαλο Ηλία Πολίτη, ο οποίος πολύ πρόθυµα µας 
έφερε στη σκηνή µε το χορευτικό της Αγίας Παρασκευής τη λεβεντιά και τον αέρα 
ελευθερίας του Όλυµπου µε τον κλέφτικο χορό. Το µουσικό µέρος το έκαναν µόνα 
τους τα παιδιά. Η τελευταία φάση ήταν που πήγαµε στην αίθουσα τέχνης, 2 µέρες 
πριν την παράσταση για τις τελικές πρόβες στο χώρο µε τα σκηνικά. Εκεί πλέον η 
οµάδα λειτουργεί µε µια άλλη δυναµική. Είναι ένα µεθύσι από χαρά, αγωνία, ευθύνη, 
ένταση.. Ανεκτίµητη στη φάση αυτή ήταν η βοήθεια της συναδέλφου Ελένης 
Μάντζιου, και της Αντωνία Μωϋσιάδου (παλιάς µαθήτριάς µου που έγινε φίλη και 
συνεργάτης) ως οδηγοί σκηνής.  
 


