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2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ



Συντονίστρια:  Σταμάτα Ρομποτή

Συμμετέχουσες: Γ.Ντάνου – Μ. Παλάσκα

Μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:

Πωλίνα Μπέτση

Μαρία Πριτσιόλα

Μιχαέλα Προύντζου

Μυρτώ Κολλινάτη

Ειρήνη Μιμιγιάννη

Αναστασία Καπαντάη

Μητσοτάκη Ευγενία

Ελπίδα Σκαπέρα
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Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία σκηνοθετών να μεταφέρουν βιβλία στην 
θεατρική σκηνή έχει αφετηρία την γνωριμία του κοινού με το βιβλίο. 
Συνήθως κλασικά βιβλία μεγάλης αξίας είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό έως 
ότου γίνουν θεατρικά έργα. Επιπλέον το περιεχόμενο των κλασικών έργων 

αποτελεί πρόσφορο υλικό για θεατρικό σενάριο. 

Οι θεατές ωφελούνται γιατί γίνονται δέκτες ιδεών, αξίων, συναισθημάτων από 

τα οποία είναι πλούσια τα κλασικά έργα.
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Η επαφή του αναγνώστη με το βιβλίο είναι μια διαδικασία διαλόγου με πρόσωπα, εντρύφησης σε  ιδέες, 
βίωσης συναισθημάτων, ταύτισης με συμπεριφορές .
Είναι μια εσωτερική διαδικασία που προσφέρει γνώση, απόλαυση, συγκίνηση, λύτρωση, κάθαρση.
Μας συντροφεύει όποτε το θελήσουμε, σε ακαθόριστο χρόνο, χωρίς περιορισμούς.
Στο βιβλίο πρέπει να αφιερώσουμε πολύ  χρόνο, συγκέντρωση, περισσότερο κόπο.

Με μέσο το θέατρο γνωρίζουμε το περιεχόμενο ενός βιβλίου. Συγκινούμαστε, γνωρίζουμε, κρίνουμε , 

σχολιάζουμε, μαθαίνουμε.

Η διάρκεια της παράστασης είναι σύντομη. Οι λεπτομέρειες του βιβλίου μπορεί να παραλείπονται και η 

απόδοση του περιεχομένου του εξαρτάται από  τον σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς.

Οπωσδήποτε όμως είναι προτιμότερο να γνωρίσουμε ένα βιβλίο ως θεατρικό έργο παρά να το αγνοούμε.
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Η ομάδα μας παρακολούθησε δύο θεατρικές παραστάσεις. Στις 28 Μαρτίου 2019

«Το όνειρο ενός γελοίου» του Ντοστογιέφσκι στο θέατρο « Μορφές έκφρασης» 

και στις 12 Μαϊου 2019  την «Ματίλντα»  στο θέατρο  «Ακροπόλ».
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Γράφτηκε  το 1877 και  αποτελεί διαχρονικό έργο. Πώς ένας άνθρωπος που
βρίσκεται στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, μέσα σε μια κοινωνία που βρίσκεται 
στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής θα καταφέρει να βρει τον δρόμο του προς 
το φως; Από πού θα αντλήσει ενέργεια, ελπίδα και κουράγιο, για να συνεχίσει 
να υπάρχει; Ένας άνθρωπος μόνος του αρκεί για να μετατρέψει την κόλαση σε
παράδεισο;
«Το Όνειρο ενός Γελοίου» αποτελεί ένα αριστούργημα γραφής και πλοκής που
οδηγεί τον θεατή βήμα-βήμα από έναν κόσμο εχθρικό για τον άνθρωπο στην 
άλλη πλευρά, εκεί όπου η ευτυχία γίνεται πράξη. Η παράσταση προβάλει ένα 
εξαιρετικό μήνυμα στους θεατές, δίνοντας τους την ευκαιρία να προβληματιστούν 
αλλά και να ταξιδέψουν σ' έναν κόσμο ονειρικό, όπου τα όνειρα μας μπορούν
να γίνουν αληθινά!
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Μετά την παρακολούθηση της  θεατρικής παράστασης «Το όνειρο ενός γελοίου» σε     

ερμηνεία Θωμά Κινδύνη και σκηνοθεσία Άννας Σεβαστής Τζίμα, μαθήτριες της 

Α’ Λυκείου πήραν την παρακάτω συνέντευξη από τον πρωταγωνιστή:

 -Ήθελα να σας ρωτήσω, αν όλα αυτά που μας είπατε προ ολίγου τα αισθανθήκατε και 

στην πραγματικότητα ή ήταν ακόμα ένας ρόλος για εσάς;

 Αυτή είναι η ζωή μου. Από μικρό παιδάκι, από τριών χρονών. Γεννήθηκα γιατί ήθελα να 

βοηθήσω τους ανθρώπους. Μετά κατάλαβα ότι ήμουν κάτι σαν μυστικός πράκτορας που 

έψαχνε τρόπο να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους. Αυτό κάνουμε εδώ και 26 χρόνια, 

βοηθάμε νέα παιδιά, νέους καλλιτέχνες για να βρουν τον δρόμο τους, να γίνουν καλύτεροι 

άνθρωποι, για αυτόν τον λόγο μάλιστα ανέβασα αυτό το έργο. Ο λόγος που ανέβασα αυτό 

το έργο ήταν επειδή ένιωσα ότι ήμουν εγώ, οπότε όχι μόνο τα πίστευα αλλά αυτή είναι η 

ζωή μου.
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Ήταν δύσκολο  να προσεγγίσετε την νεολαία, παρ’ όλα αυτά με τον τρόπο που το κάνατε 

περάσατε πολλά μηνύματα σε εμάς που σας παρακολουθήσαμε. Γι’ αυτό μάλιστα, θέλω να 

σας ρωτήσω αν έχετε λάβει αρνητικές κριτικές για το έργο είτε από τα παιδιά είτε από τους 

μεγαλύτερους;

 Από τα παιδιά δεν έχει τύχει ποτέ να λάβω αρνητικά σχόλια , από τους 

μεγαλύτερους όμως  έχω λάβει , για παράδειγμα ας πούμε στις 100 κριτικές οι 3 

μόνο είναι αρνητικές. Οι 97 όμως ήταν θριαμβευτικές, οπότε αυτό που μετράει 

μάλλον είναι η πλειοψηφία.

Πιστεύετε πως η νεολαία μπορεί να αντισταθεί στην σημερινή χυδαιότητα που υπάρχει 

στην κοινωνία;

 Ναι, το πιστεύω ακράδαντα  αυτό. Πιστεύω πως πρέπει να αποκτήσετε γνώση, 

για να μπορέσετε να αντισταθείτε σε όλους αυτούς τους πειρασμούς. Δεν 

προτείνω φυσικά να γίνετε καλόγριες, αλλά να ζείτε όμορφα χωρίς όμως τον 

δήθεν ψεύτικο παράδεισο που υπόσχονται τα ναρκωτικά. 
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Βασιστήκατε όμως πάνω σε ένα κείμενο. Υπάρχει κάτι μέσα σε αυτό το κείμενο το οποίο 

διαβάσατε, με το οποίο είτε που δεν ταυτιστήκατε είτε το θεωρήσατε αντίθετο με το μήνυμα 

που θέλατε να περάσετε;

Όχι, ταυτίστηκα απόλυτα με το κείμενο, επειδή αυτά είναι τα μηνύματα που περνάει ο 

Ντοστογιέφσκι, ο οποίος με τον δικό του τρόπο προσπαθεί να ξυπνήσει τους 

ανθρώπους δείχνοντας τους την κόλαση και τον παράδεισο, μιλώντας τους για την 

αγάπη. Βέβαια για την αγάπη μίλησαν πολλοί, μίλησε ο Χριστός, αλλά το να το ακούς 

από έναν μεγάλο συγγραφέα είναι ένα μεγάλο θέμα.

Συμφωνείτε με το κείμενο που αναφέρει ότι υπάρχει μεταθανάτια ζωή;

Ναι, πιστεύω κι εγώ πως η ζωή δεν τελειώνει με τον σωματικό θάνατο, αλλά πως η 

ζωή είναι αιώνια.

Η συνέντευξη δόθηκε από τον Θωμά Κινδύνη στις μαθήτριες:  

Μαρία Πριτσιόλα και Μιχαέλα Προύντζου
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Το «Matilda. The Musical», που παρακολουθήσαμε είναι βασισμένο στο

βιβλίο «Ματίλντα» του Βρετανού Roald Dahl, βιβλίο που γράφτηκε το

1988, λίγο πριν από τον θάνατο του συγγραφέα. H ιστορία του βιβλίου,

την οποία ακολουθεί σχεδόν πιστά και το μιούζικαλ, είναι η εξής: Δεν

υπάρχει παιδί πιο έξυπνο, πιο λογικό, πιο τρυφερό, πιο αξιαγάπητο από τη

μικρούλα Ματίλντα Γουόρμγουντ. Είναι ένα κορίτσι, προικισμένο με

μυαλό λαμπερό και με καρδιά μεγάλη, ένα παιδί διαφορετικό από τα

υπόλοιπα, που διαβάζει Ντοστογιέφσκι, μαγνητίζει με τη φαντασία της,

τρέχει με ταχύτητα φωτός και ,αν χρειαστεί, μετακινεί ποτήρια και

κιμωλίες πάνω σε μαυροπίνακες με τα μάτια της. Όμως οι γονείς της,

αμόρφωτοι, ανόητοι, ξεκάθαρα μισητοί, την απορρίπτουν ολοκληρωτικά

εξαιτίας αυτής της ιδιοφυίας της.
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Η μικρή βρίσκει παρηγοριά στα βιβλία και στις βιβλιοθήκες

και όταν πηγαίνει στο σχολείο ξεχωρίζει αμέσως. Η δασκάλα

της, Χάνεϊ θέλει να την βοηθήσει. Όμως βρίσκει απέναντί

της και την φριχτή διευθύντρια του σχολείου, την πρώην

σφυροβόλο μις Αγκάθα Τράντσμπουλ, αλλά και τους

απαίδευτους, σκληρούς, απαράδεκτους γονείς του κοριτσιού.

Η Ματίλντα όμως έχει δυνάμεις που κανείς δεν φαντάζεται.

Και χάρη σε αυτές σώζει τους συμμαθητές της, τη δασκάλα

της, τους… γονείς της και βέβαια τον ίδιο της τον εαυτό.
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-Μπορείτε να μας πείτε μια γνώμη για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστείτε;

Είναι μία πολύ ωραία παράσταση επειδή περνάει πολύ ωραία μηνύματα για την 
οικογένεια, για τα παιδιά και ιδιαίτερα για τον ευαίσθητο τομέα του εκφοβισμού. Η 
Ματίλντα είναι ένα παιδί που μέσα της έχει μεγάλη ψυχική δύναμη και αυτό 
αποδεικνύεται στο φινάλε της παράστασης, γιατί παίρνει αυτό που της αξίζει. 
Παίρνει αυτό που δεν πήρε από την οικογένειά της. Στο τέλος με την επιμονή της και 
την αγάπη της κατάφερε τα πάντα.

-Ο ρόλος σας είναι ένας «κόντρα» ρόλος για εσάς;

Ναι, σίγουρα είναι ένας «κόντρα» ρόλος για μένα, είμαι και μαμά και μου ήρθε 
πολύ απότομο όλο αυτό. Σοκαρίστηκα με αυτά που έπρεπε να πω στο παιδί μου. 
Ναι, είναι «κόντρα» ρόλος, αλλά γι΄ αυτό είμαστε εδώ, για να υπηρετούμε ρόλους 
με τους οποίους μπορεί να μην ταυτιζόμαστε στην πραγματική μας ζωή.
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