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ΘΕΜΑ : «Θεατρική Παράσταση στο Εθνικό Θέατρο» 

Σχετ. έγγραφο: το με αριθμ. ΚΠ 45174/Γ1/26-03-2014 

Το Εθνικό Θέατρο άρχισε να κτίζεται ως Βασιλικό θέατρο το 1891. Ο Γερμανός αρχιτέκτονας του 
κτιρίου Ερνέστος Τσίλλερ, εμπνεόμενος από τον αναγεννησιακό ρυθμό, σχεδίασε την πρόσοψη έχοντας ως 
πρότυπο τη βιβλιοθήκη του Αδριανού. Το κεντρικό της τμήμα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε διακοσμητικά 
στοιχεία, με κιονοστοιχία κορινθιακού ρυθμού ενώ τα δύο πλευρικά τμήματα αποτελούν μία τυπική 
νεοκλασική σύνθεση. Οι αρχικές εσωτερικές εγκαταστάσεις σκηνής, φωτισμού και θέρμανσης ήταν οι πιο 
προηγμένες εκείνης της εποχής, σχεδιασμένες από Βιεννέζους μηχανικούς και κατασκευασμένες σε 
εργοστάσια του Πειραιά. 

Η επίσημη ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου χρονολογείται το 1932, το οποίο και στελεχώθηκε με τις 
σημαντικότερες πνευματικές μορφές του τόπου. 

Η συνολική αυτή προσπάθεια καθώς και η λειτουργία της δραματικής σχολής αποτέλεσαν γερές 
βάσεις για την ανάπτυξη της θεατρικής τέχνης. Η δραματική σχολή του Εθνικού έχει τροφοδοτήσει αλλά και 
τροφοδοτεί ακόμα τα θέατρα με μερικούς από τους αξιότερους  Έλληνες ηθοποιούς. 

Το Εθνικό έχει συμβάλλει σημαντικά και στην αναβίωση του αρχαίου δράματος ζωντανεύοντας -
υπό την καθοδήγηση του Ροντήρη - τα αρχαία θέατρα του Ηρωδείου και της Επιδαύρου και 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός θεατρικού Φεστιβάλ αφιερωμένου στο αρχαίο δράμα.  

Για την περίοδο 2013 – 2014, το Εθνικό Θέατρο  παρουσιάζει την παράσταση «Ο Μόγλης και οι 
Περιπέτειές του στη Ζούγκλα».  
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«Ο Μόγλης και οι Περιπέτειές του στη Ζούγκλα», σε σκηνοθεσία Φωτεινής Μπαξεβάνη, είναι ένα 
νέο θεατρικό έργο του συγγραφέα και σεναριογράφου Γιάννη Σκαραγκά, εμπνευσμένο από τους θρυλικούς 
ήρωες του βιβλίου της ζούγκλας. 

 Το έργο είναι μια ιστορία ενηλικίωσης ενός παιδιού που μεγαλώνει κουβαλώντας ερήμην του 
κομμάτια τόσο του κόσμου των ζώων όσο και των ανθρώπων. Το παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε άγρια 
θηρία και σε συνθήκες που ξεπερνούν την ασφάλεια του πολιτισμού γίνεται το σύμβολο του ανθρώπου που 
καλείται να υπερβεί τα δικά του όρια για να βρει ποιος είναι, με όπλο τις ιδιαιτερότητές του και την 
κατανόηση των αναγκών του Άλλου.  

Πρόκειται για μια σύγχρονη ματιά σε μια αλληγορική ιστορία, μέσα από τη σύνδεση του κόσμου της 
ζούγκλας με τον κόσμο των ανθρώπων στο πρόσωπο ενός παιδιού, που καλείται να τους γεφυρώσει. Η 
ζούγκλα του Μόγλη δεν είναι η αντίθεση στον πολιτισμένο κόσμο, αλλά ένας διαφορετικός πολιτισμός με 
τους δικούς του νόμους και κανόνες, που είναι το ίδιο απαραίτητοι με εκείνους της ανθρώπινης κοινωνίας. 

Η ευαισθησία και η ανάγκη για αρμονική συνύπαρξη γίνονται οι βασικοί άξονες μιας ιστορίας για το 
πόσο ακλόνητα συνδεδεμένη είναι η επιβίωση με την αποδοχή του διαφορετικού. 

Η πλατεία του θεάτρου μετατρέπεται σε ζούγκλα και οι θεατές μαζί με τους ηθοποιούς και τους 
μουσικούς βιώνουν την παράσταση σαν μια περιπέτεια που διασκεδάζει και συγκινεί. 

 
Σας ενημερώνουμε ότι, για τα σχολεία που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, θα δίνονται 

παραστάσεις από Τρίτη έως και Παρασκευή στις 10.00 π.μ. στο Παιδικό Στέκι Κατίνα Παξινού και θα 
υπάρχει δυνατότητα οργανωμένης παρακολούθησης των παραστάσεων με μειωμένη τιμή εισιτηρίου. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-3301880 και 210-
3814592. 

 
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13, § 3, εδ. γ του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 

161Α/13-7-1998), Διδακτικές επισκέψεις-συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, «Παρέχεται η 
δυνατότητα στις τάξεις και τις σχολικές μονάδες να επιλέγουν με προσοχή τους επισκέψιμους χώρους 
ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (Μουσεία, Θέατρα, Χώροι Εκθέσεων, Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια), 
μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κτλ. και να οργανώνουν στη συνέχεια τις επισκέψεις τους, οι οποίες δεν θα 
γίνονται κατά τρόπο τυχαίο και αποσπασματικό, αλλά με προγραμματισμένες δράσεις και ένταξή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι διδακτικές επισκέψεις και η συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις 
οποίες μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις, έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων 
διδακτικών ωρών ή μπορούν και να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές 
ώρες, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Ορίζονται με 
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό ο οποίος 
υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο. O Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν 
παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδιασμού». 

Επισημαίνεται ότι, η συμμετοχή των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική.  
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