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Τι είναι το «μπαλ you»;  Τι σημαίνει για τον ήρωα της θεατρικής παράστασης;   Πώς το
εξέλαβαν οι μαθητές μας που το παρακολουθήσαν μέσα στις σχολικές τους αίθουσες;   Ένα
είναι σίγουρο.  Το  «μπαλ you» ενθουσίασε.  Μας ενθουσίασε όλους, μαθητές και
εκπαιδευτικούς, όλους όσους  είχαμε την τύχη να το παρακολουθήσουμε πριν λίγες μέρες
μέσα στις σχολικές αίθουσες του Γυμνασίου μας.

            Μέσα στην κάθε σχολική αίθουσα, χωρίς σκηνικά και κοστούμια, τρεις ταλαντούχοι
νεαροί ηθοποιοί του ΚΘΒΕ με μοναδικό μέσο το σώμα και τη φωνή τους  δημιούργησαν μια
σειρά ολοζώντανων χαρακτήρων, καθημερινών καταστάσεων, εικόνων και τοπίων της
καθημερινής μας ζωής.   Παρουσίασαν την αιώνια διαμάχη μεταξύ  παιδιού και γονιών,
στιγμιότυπα από τη «βουτηγμένη στην τεχνολογία» ζωή ενός εφήβου και την επαφή με
τους γονείς του, με τις παρεξηγήσεις και τις συγκρούσεις που καθημερινά δημιουργούνται.
  Ένας έφηβος μεγαλώνει, προβληματίζεται μέσα στον περίκλειστο χώρο του δωματίου
του, μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  Ένας έφηβος σκέφτεται, ονειρεύεται,
ερωτεύεται, επικοινωνεί με τους φίλους του μέσω του facebook και του instagram ενώ οι
προβληματισμένοι, έκπληκτοι και σε σύγχυση γονείς του προσπαθούν να βρουν μια
«χαραμάδα» ένα «παραθυράκι» σε αυτόν τον ξένο για αυτούς κόσμο.

Όλοι μας απολαύσαμε αυτό το «διαμαντάκι».  Η παράσταση ήταν πολύ ψυχαγωγική,
ευχάριστη,  διασκεδαστική και έδωσε αρκετό υλικό για περαιτέρω σκέψη και
προβληματισμό.  «Εξαιρετικό», «ασυνήθιστο», «ενδιαφέρον», «αληθινό», είπαν οι μαθητές
μας. «Μου άρεσε πολύ, ήταν  πολύ αληθινή η παράσταση και καθρέφτιζε σε μεγάλο βαθμό
και με πολύ χιούμορ την καθημερινότητα των σχέσεων με τους γονείς», είπε ο Στέλιος στη
συζήτηση με τους ηθοποιούς που ακολούθησε το τέλος της παράστασης, ενώ η Μαρία
χαρακτήρισε την παράσταση «εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ρεαλιστική και βιωματική ως
περιεχόμενο αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ασυνήθιστη ως απόδοση».  Η δε
βιωματικότητα του παιχνιδιού – σεμιναρίου που ακολούθησε ολοκλήρωσε τον παιδαγωγικό
χαρακτήρα της παράστασης. Όλοι μας  πάντως μαθητές και εκπαιδευτικοί, είδαμε την
καθημερινότητα μας, τις συγκρούσεις μας, τα άγχη μας, τους φόβους μας, είδαμε εμάς.

Για όλα αυτά λοιπόν θέλουμε   να ευχαριστήσουμε το δήμο Νέαπολης- Συκεών που μας
έκανε μέτοχους στο νέο αυτό εκπαιδευτικό θεατρικό πρόγραμμα του Κ.Θ.Β.Ε βάζοντας
πραγματικά το θέατρο μέσα στο σχολείο  και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της θεατρικής
αγωγής και έκφρασης και  καλλιτεχνικής καλλιέργειας των μαθητών μας.
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