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                                     Ταξίδι µε το θέατρο για την Ιθάκη 
 
      Απόψε θα βρεθούµε για 1.30 ώρα στο νησί της Κίρκης, ένα σταθµό στο 
δρόµο για την Ιθάκη. Εµείς ταξιδεύουµε 20 χρόνια, από το 1992, µε το καράβι 
που λέγεται θέατρο, για την Ιθάκη. Οι επιβάτες του ήταν πολλοί, πάνω από 400. 
Η κάθε οµάδα διάλεγε ένα σταθµό, τη δικιά της Ιθάκη και κατέβαινε, για να 
δώσει τη θέση της στην επόµενη. Κάποιοι έκαναν έως και 5 φορές το ταξίδι 
αναζητώντας την περιπέτεια και σ’ άλλες παραστάσεις, εµπειρίες ποικίλες. Όλες 
είχαν την έκπληξη του καινούργιου και ταυτόχρονα κάτι µαγικό: πάντα ερχόταν 
όσοι χρειαζόταν για να γίνει η κάθε παράσταση, που είχε τις δικές της ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και δυσκολίες και το κυριότερο, κάποια παιδιά ήταν πάντα δίπλα 
µου. ∆εν ένιωσα ποτέ µόνη ψυχικά και πνευµατικά.  
      Με γνώµονα τις αρχές του παιδαγωγικού θεάτρου, ότι: 1) δεν υπάρχει άτοµο, 
που δεν µπορεί να παίξει θέατρο, 2) τίποτα δεν είναι λάθος, το αντίθετο, το 
απρόβλεπτο µπορεί να µας ανοίξει καινούργιους δρόµους, 3) το υλικό µας για να 
ζωντανέψουµε και να ζωγραφίσουµε επί σκηνής το γραπτό λόγο, είναι η 
µοναδική έκφραση και κίνηση του καθενός, 4) δοκιµάζουµε στην πράξη όλες τις 
προτάσεις και ιδέες, 5) ο καθένας θέλει το χρόνο του, για να αναπτυχθεί και να 
απελευθερωθεί, 6) κλειδώνουµε το µυαλό και ελευθερώνουµε το σώµα, τις 
αισθήσεις και τη φαντασία, 7) και ότι το θέατρο είναι πράξη, ενέργειες και 
σχέσεις, οδήγησα το καράβι ως τη σηµερινή παράσταση, µια από τις δικές µου 
Ιθάκες και αντιµετωπίσαµε µε επιτυχία άπειρες δυσκολίες, διότι είχα µεγάλη 
αγάπη, απέραντη υποµονή και αταλάντευτη πίστη. 
      Κράτησα ακέραιη την ευθύνη του συντονιστή, µε σεβασµό προς όλους τους 
συνεργάτες. Ήµασταν όλοι συνδηµιουργοί. Κι επειδή ζούµε σε ορεινή περιοχή, 
µπορώ να χρησιµοποιήσω το στίχο του Οδ. Ελύτη – Το τρελλοβάπορο που 
ταξιδεύει στα βουνά. Η ορειβασία που έκανα 15 χρόνια, µου δίδαξε πώς να 
φτάνω πάντα στην κορυφή. Και ήταν πολλές οι κορυφές κι αµέτρητη η οµορφιά 
τους. 
     Άλλο τόσο ήταν το κέρδος όλων µας. Έβλεπα τα παιδιά, στο τέλος της 
5µηνης περίπου κάθε φορά διαδροµής, να µεγαλώνουν, να δυναµώνουν και τα 
καµάρωνα σαν δεύτερος γονιός, ότι άνοιγαν τα φτερά τους δυνατά για τη ζωή, 
έχοντας πολύ ισχυρά συναισθηµατικά και πνευµατικά εφόδια. 
     Το δικό µου κέρδος ακριβό: έζησα µια δεύτερη ζωή, πνευµατική, ψυχική, και 
καλλιτεχνική, παράλληλα µε τη δύσκολη και εν πολλοίς καταπιεστική για όλους 
µας σχολική ζωή. Γέµισα από τη χαρά της δηµιουργίας και κράτησα όρθια την 
ψυχή και τη συνείδησή µου. Έδωσα και πήρα αγάπη. 



      Είµαστε όλοι τυχεροί που βρεθήκαµε στο διάβα της ζωής µας και 
µοιραστήκαµε χαρά, γέλιο, γνώση και εµπειρία. Ήταν ευλογηµένο, γι’ αυτό και 
άντεξε στο χρόνο και στις δυσκολίες. 
      Θα το πω για µια ακόµα φορά: είµαι ευγνώµων προς τα παιδιά και προς το 
κοινό της πόλης. Το παιδαγωγικό θέατρο κέρδισε, κόντρα στο εµπορικό, τα 
παιδιά που τόλµησαν να το γνωρίσουν και τις καρδιές του κόσµου που µας 
τίµησε δεόντως. Προσφέραµε δωρεάν τη δουλειά µας, µε πίστη στη δωρεάν 
παιδεία, διότι αυτό το θέατρο είναι παιδεία και το κοινό το εκτίµησε και το 
σεβάστηκε. Το µεγαλύτερο κέρδος όµως ήταν ότι µαθητές από πολλά σχολεία 
της πόλης συµµετείχαν είτε ως µέλη της οµάδας, είτε ως θεατές κι έτσι τα παιδιά 
µας απέκτησαν θεατρική παιδεία, έγιναν σωστοί θεατές, πιστεύουµε και 
καλύτεροι πολίτες, µε κρίση και ελεύθερη σκέψη. 
      Ευχαριστώ πολύ όλους όσους µε στήριξαν στην εικοσάχρονη διαδροµή µου: 
µαθητές, συναδέλφους, φίλους, τις φύλακες του 1ου ΓΕΛ, φορείς όπως το ∆ήµο-
∆ΕΠΑΚ, ιδιαίτερα την τότε αντιδήµαρχο κ. Σιόµου για την αµέριστη στήριξη  
και το ∆ΗΠΕΘΕ. Το Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, που 
από το 2004 µου έδωσε τη δυνατότητα µαθητεύσω κοντά σε µεγάλους 
δασκάλους, όπως ενδεικτικά: Μαργαρίτα Μάντακα, Τάκη Τζαµαργιά, Γιώργο 
Μπινιάρη, Άρη Παπανικολάου, Μπαρόν Κοέν, Κώστα Φιλίππογλου, Φίλιππο 
Τσαλαχούρη, Λυδία Κονιόρδου, Σωτηρία Λεονάρδου, Γιώργο Ζαµπουλάκη, 
Έρση Πήττα, Κώστα  Βόµβολο. Πάνω απ’ όλα όµως τα 3 σχολεία που 
φιλοξένησαν και στήριξαν τις εργασίες µου µε πρώτο το 2ο ΤΕΛ  από το 1992-
1995 και πρώτη εκδήλωση  παράσταση για το Πολυτεχνείο στο Κοβεντάρειο. 
Ακολούθησε το Πολυκλαδικό Λύκειο 1996-98 και τέλος το 1ο ΓΕΛ µέχρι 
σήµερα. Το οικονοµικό βάρος το σήκωνε σχεδόν όλο ο σύλλογος γονέων και 
κηδεµόνων. 
      Όλοι οι συντελεστές δουλέψαµε πάντα αφιλοκερδώς. Η αµοιβή µας ήταν το 
χειροκρότηµα του κοινού και το εύγε της αγοράς του Καβάφη. 
Εύχοµαι σε όλους να είναι µακρύς ο δρόµος για την Ιθάκη τους, γεµάτος  
περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. – και πάντα να φτάνουν στην κορυφή της κάθε 
ορειβασίας. 
       Μπορούµε τώρα να παρακολουθήσουµε το ταξίδι Οδυσσέα, µια δραµατική 
σάτιρα, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας Ιάκωβος Καµπανέλλης το χαρακτηρίζει. Το 
θέµα µε δυο λόγια: Ο πολυµήχανος Οδυσσέας, ο σύγχρονος πολιτικός ηγέτης-
είδωλο, φωτίζεται από την ανάποδη, µε όλα του τα λάθη και τις αδυναµίες. Ποια 
σχέση αναπτύσσει µαζί του ο ελληνικός λαός, όταν εκείνος αναγκαστικά 
οµολογεί την αλήθεια: όλα του τα λάθη, τις αδυναµίες, το παιχνίδι που έπαιξε 
στις πλάτες του;  
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