
Παράσταση « Ο Πλούτος και ποιήµατα του Γ. Σουρή.» 
Στις 2 Απριλίου 2011 πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης µε µεγάλη 
επιτυχία η παράσταση « Ο Πλούτος και ποιήµατα του Γ. Σουρή.» Η 
οµάδα (21 παιδιά στο θεατρικό και 7 στη µουσική από 10 σχολεία της 
πόλης) δούλεψε επί 5 µήνες στο χώρο του 1ου ΓΕΛ. Η διαδροµή ήταν 
πολύ πλούσια σε εµπειρίες. 
∆ουλέψαµε όπως πάντα µε θεατρικό παιχνίδι και ασκήσεις στην 
προεργασία. Μας βοήθησε πολύ η εµπειρία των προηγούµενων εργασιών 
στο θέµα κυρίως του χορού, αλλά αναζητήσαµε και επί πλέον στοιχεία µε 
βάση τις απαιτήσεις της κωµωδίας. Απελευθερώθηκε µεγάλη ενέργεια 
µέσα από την κίνηση και τη µουσική για να κρατηθεί ο χορός σ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου επί σκηνής πολύ ενεργητικά σε συνδυασµό µε τα 
σχόλια. Ήταν εξαιρετικά απαιτητικό, διότι υπάρχει µόνο ένα χορικό .Όλα 
τα παιδιά δούλεψαν πολύ σε όλους τους ρόλους και παράλληλα στο χορό  
Για να αλληλοϋποστηριχθούν.Έτσι το έργο απέκτησε πολύ καλή ροή και 
δυναµική. 
Το δεύτερο ζητούµενο ήταν η χρυσή ισορροπία ανάµεσα στον 
προβληµατισµό του κειµένου και στο γέλιο το οποίο ανέβλυζε αβίαστα 
και µε µέτρο, χάρη κυρίως στην πειθαρχία που έδειξαν τα παιδιά, την 
αυτοσυγκέντρωση και την πολύ καλή επικοινωνία που είχαν όλοι. 
Η οµάδα αφού πέρασε από πολλές δοκιµασίες, έδεσε πολύ καλά και 
αξιοποίησε στο έπακρο τις µεγάλες διαφορές σε ηλικία, από δηµοτικό 
έως Β λυκείου. 
Η ολοκλήρωση ήρθε επί σκηνής όπου το θεατρικό υποστηρίχθηκε άριστα 
από το σκηνικό της κ. Ευφραιµίδου, που φώτισε το χώρο, και από τη 
µουσική που σκόρπισε την ανάλογη µελωδία και ζωντάνια. Τέλος οι 
αποδέκτες, το πολυπληθές κοινό, λειτούργησαν άψογα. Οι µαθητές 
απέκτησαν θεατρική παιδεία και οι ενήλικες-ο κόσµος της πόλης- έδειξαν 
ότι ξέρουν να εκτιµούν το καλό και το περίµεναν ως αντίδοτο στην κακή 
περιρρέουσα ατµόσφαιρα του καιρού µας. 
Ευχαριστώ θερµά καταρχήν όλους τους συντελεστές. Ήµασταν 
συνδηµιουργοί. Το σχολείο και τους γονείς για τη µεγάλη στήριξη και 
ιδιαίτερα το δάσκαλο του θεάτρου, τον κ. Φίλιππο Τσαλαχούρη, ο οποίος 
µέσα από τα σεµινάρια του Πανελλήνιου ∆ικτύου για το θέατρο στην 
Εκπαίδευση µου έδωσε τα εφόδια , για να φέρουµε σε πέρας επιτυχώς 
ένα έργο του Αριστοφάνη. 
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