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Την Παρασκευή 1η Απριλίου η Β’ τάξη του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας παρακολούθησε τη θεατρική 
παράσταση « Ο Μπίντερμαν και οι εμπρηστές» του Μαξ Φρις στη Σκηνή «Κατίνα Παξινού» του θεάτρου REX.

«Φύλακες αγρυπνείτε. Η πόλη είναι ανοχύρωτη. Η πόλη είναι γεμάτη ξεραμένα δέντρα και ξεραμένους 
ανθρώπους. Η πόλη καίγεται !». 

Μια ομάδα εφήβων καλείται να υπερασπιστεί έναν κόσμο σε κατάσταση συναγερμού: Αλλεπάλληλες 
εμπρηστικές επιθέσεις απειλούν να ισοπεδώσουν την πόλη. Την ίδια ώρα, ένας απ’ τους κατοίκους της, ο 

Γκόντλιεμπ Μπίντερμαν, βρίσκεται αντιμέτωπος με το δικό του πιεστικό πρόβλημα. 
Αυτοί οι δύο άγνωστοι που τρύπωσαν στο σπίτι του είναι, άραγε, οι διαβόητοι εμπρηστές για τους οποίους 

προειδοποιούν οι ειδήσεις ; Κι αν ναι, υπάρχει τρόπος να διαφυλάξει την έως τώρα τόσο άνετη ζωή του ; 
Μπορεί να προφυλάξει το δικό του μόνο σπίτι από την απειλή ;

Έντονες κοινωνικές συγκρούσεις, διχασμός και η αίσθηση της απειλής και της επικείμενης καταστροφής να 
πλανάται στον αέρα. Δεν υπάρχει τίποτα το ξεπερασμένο σ’ αυτό το κλασικό έργο του Μαξ Φρις που 

ανεβαίνει ξανά και ξανά στα θέατρα του κόσμου για περισσότερα από 60 χρόνια, σχολιάζοντας με καυστικό 
χιούμορ αλλά και σκληρή ειλικρίνεια τις ανθρώπινες κοινωνίες και τα αδιέξοδά τους.

Και φέτος, στην Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, το έργο συνομιλεί με το σήμερα και με μια γενιά 
εφήβων που έρχονται κι αυτοί με τη σειρά τους να παραλάβουν έναν κόσμο «στα κόκκινα».

Η κωμικοτραγική αλληγορία του Μαξ Φρις αποτελεί μια επείγουσα προειδοποίηση για όλες τις κοινωνίες 
που αρνούνται να δουν τις αλήθειες που πονάνε. Αλήθεια, ποιες ενοχλητικές αλήθειες κρύβονται σήμερα 

στη συλλογική μας σοφίτα ;
https://www.n-t.gr/el/events/repertory/oi_empristes

https://www.n-t.gr/el/events/oldevents/evridikes



Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 προηγήθηκε επίσκεψη στο σχολείο μας των ηθοποιών -
εμψυχωτών του Εθνικού Θεάτρου στα πλαίσια του προγράμματος

"Το θέατρο στο Νέο Σχολείο», επεκτείνοντας τη θεατρική εμπειρία στην τάξη,  
προκειμένου να προετοιμάσουν θεατροπαιδαγωγικά τους μαθητές και τις μαθήτριες 

για την παρακολούθηση της παράστασης.
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Καμάρες : Eνα ισχυρό σύμβολο – τοπόσημο.

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό ως 
Καμάρες, βρίσκεται στη βόρεια έξοδο της 
Χαλκίδας στην περιφερειακή οδό, λίγες 
εκατοντάδες μέτρα από το 5ο Πρότυπο 
Γυμνάσιο. 
Αποτελούσε έργο μεταφοράς νερού για την 
ύδρευση της πόλης, το οποίο κατασκεύασαν 
οι Ρωμαίοι και συνέχισαν οι Ενετοί.


