
Για 2η χρονιά η οµάδα ‘φίλοι του θεάτρου’ σε συνεργασία µε το 
∆ΗΠΕΘΕ Κοζάνης  και το Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση πραγµατοποίησαν µε απόλυτη επιτυχία ένα 3ωρο σεµινάριο 
για τη θεατρική οµάδα του 1ου ΓΕΛ, που αποτελείται από 27µαθητές από 
5 σχολεία της πόλης, την Πέµπτη 10/12/09 µε θέµα ‘Η ∆ική µας 
Αντιγόνη’ και εµψυχώτρια   την κ. Καραβίτη Τζένη. 

 Το εργαστήριο ξεκίνησε στο πρώτο µέρος µε ολιγόλεπτο ζέσταµα 
που χαλάρωσε και ενεργοποίησε τα σώµατα. Στη συνέχεια επάνω σε 
µεγάλα χαρτόνια ο καθένας έγραψε λέξεις που του φέρνει στο νου το 
έργο του Σοφοκλή. Μετά κάναµε έναν κύκλο και η κ. Καραβίτη έδωσε 
τη λέξη θάλασσα. Σε µισό λεπτό όλοι έδειξαν µε µία κίνηση την ιδέα της 
θάλασσας. Από τη µεγάλη ποικιλία της εικόνας, αλλά και µε ένα 
συγκεκριµένο παράδειγµα καταλάβαµε ότι έχει µεγάλη αξία η 
προσωπική σχέση, που έχει ο καθένας µε τη θάλασσα. Στη συνέχεια τα 
παιδιά επέλεξαν τις λέξεις : αντιθέσεις, εξουσία, µίσος, τις οποίες 
έγραψαν στο χαρτόνι. Χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες. Η κάθε µία επέλεξε 
από µία λέξη και σε πέντε λεπτά την παρουσίασε σε παγωµένη εικόνα. Η 
κ. Καραβίτη ακούµπησε το κάθε ένα παιδί στη διάρκεια της παρουσίασης 
και αυτό έλεγε µια λέξη, όποια ήθελε. Η Τρίτη οµάδα παρουσίασε τη 
λέξη µίσος. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά κλήθηκαν να ανατρέψουν την 
εικόνα αυτή στο αντίθετο της. Με πολύ προσεκτική κίνηση 
δηµιουργήθηκε η εικόνα της αγάπης. Ακολούθησε διάλειµµα.  

Στο δεύτερο µέρος οι τρεις οµάδες έπρεπε µέσα σε δέκα λεπτά να 
παρουσιάσουν η κάθε µία το έργο σε εφτά σκηνές. Όλες οι οµάδες µέσα 
στον καθορισµένο χώρο συνεργάστηκαν άψογα και παρουσίασαν πολύ 
ενδιαφέρουσες εικόνες. Η κ. Καραβίτη έκανε κάποιες µικρές διορθώσεις- 
σκηνικές οδηγίες-  κυρίως στη θέση- απόσταση που είχαν µεταξύ τους, 
για να είναι πιο καθαρή η σχέση των προσώπων του έργου.  

Το µάθηµα τελείωσε µε µία σύντοµη αξιολόγηση όλης της δράσης. 
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι τους βοήθησε πάρα πολύ. Μετά από 
ένα µήνα δικής µας επεξεργασίας του κειµένου µε ποικίλους τρόπους, 
είδαν συνολικά το έργο. Σκέφτηκαν και ξεχώρισαν τις σκηνές. Είδαν την 
πορεία του µέσα από τη δράση και τις διαφορές που είχαν µεταξύ τους 
στις σκηνές , που είχαν πολύ ενδιαφέρον.  

Όλα έγιναν µε πολλή ηρεµία, χαρά και φυσικότητα. Τα παιδιά 
δηµιούργησαν µόνα τους σκηνοθέτησαν και έπαιξαν. Όλοι είχαν θέση 
µέσα σε αυτό που έκαναν. Είχαν µία µοναδική ευκαιρία να συνθέσουν 
όλα όσα είχαµε δοκιµάσει στη δίµηνη διαδροµή µας και να κατακτήσουν 
καινούργια πράγµατα. Τώρα µπορούν να οραµατίζονται όλο το έργο. Η 
κ. Καραβίτη µας έδωσε καινούργιο υλικό, πάνω στο οποίο θα 
δουλέψουµε µε νέους τρόπους, για να ολοκληρώσουµε το δύσκολο 
εγχείρηµά µας. Την ευχαριστούµε πολύ, διότι µε πολλή αγάπη µας 
πρόσφερε τη γνώση της για να πάµε ένα βήµα πιο πέρα.  
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