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«Δυστυχώς το θέατρο δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Δεν είναι ιεραποστολή. Και
βέβαια δεν μπορεί να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα των παιδιών. Το θέατρο,
όμως, έχει τη δυνατότητα να αναδείξει τα θέματα και -μέσα από το χιούμορ και τη δράση-
να βοηθήσει παιδιά και εφήβους να αντιληφθούν τα προβλήματα, και ίσως τα βοηθήσει
στις επιλογές τους και στον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο», σημειώνει σε μήνυμά του ο
Ράινερ Χάχφελντ, συγγραφέας του τολμηρού έργου «Σε μένα μιλάς;» (1996) που
παρουσιάζει, σε πανελλήνια πρώτη, η Νεανική Σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος και παρακολούθησαν χθες το πρωί 410 μαθητές και των τριών τάξεων του 1ου
ΓΕΛ Συκεών, στο πλαίσιο του προγράμματος θεατρικής παιδείας και αγωγής του δήμου.
Ήδη, από την αρχή του προγράμματος για τη σχολική περίοδο 2017-2018 το Νοέμβριο,
περισσότεροι από 1.200 συνολικά μαθητές του 2ου ΓΕΛ Νεάπολης, του Πειραματικού
Λυκείου Νεάπολης, του 3ου Γυμνασίου και του 1ου ΓΕΛ Συκεών, έχουν
παρακολουθήσει την καθημερινότητα τεσσάρων εφήβων μετά την αυτοκτονία ενός
συμμαθητή τους, σε σύντομες και γεμάτες δράση σκηνές, έγιναν κοινωνοί του ζητήματος
του εκφοβισμού στο σχολείο και κλήθηκαν να αναστοχαστούν πάνω σε θέματα βίας,
φιλίας, προσωπικής ευθύνης, φόβου, μοναξιάς, σεξουαλικότητας, σχέσεων στο σχολείο
και στην οικογένεια.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή ιδέα του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη που τέθηκε πριν
τρία χρόνια σε εφαρμογή, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΚΘΒΕ, που φέρνει τον
πολιτισμό στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο του
προγράμματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, περισσότεροι από 13.000
μαθητές όλων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων του δήμου
παρακολουθούν εντελώς δωρεάν θεατρικές παραστάσεις του ΚΘΒΕ, με τα έξοδα να
καλύπτονται εξολοκλήρου από το ταμείο του δήμου.
Να σημειωθεί ότι 13.000 συνολικά μαθητές όλων των σχολείων του δήμου Νεάπολης-
Συκεών (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια), σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει
καταρτισθεί, θα παρακολουθήσουν κατά τη νέα περίοδο πέντε θεατρικές παραγωγές του
ΚΘΒΕ, και συγκεκριμένα:
• «Ελίζα»: Βασιλικό Θέατρο – Παιδική Σκηνή (εννέα παραστάσεις)
• «Σε μένα μιλάς;»: Μονή Λαζαριστών – Νεανική Σκηνή (12 παραστάσεις)
• «Ο ειρηνοποιός»: Εκπαιδευτικό θεατρικό πρόγραμμα στα Δημοτικά Σχολεία (15
παραστάσεις)
• «Μπαλ you»: Εκπαιδευτικό θεατρικό πρόγραμμα στα Γυμνάσια και Λύκεια (150
παραστάσεις)
• «Δεν σε ξέχασα ποτέ»: Σε θέατρα του δήμου (20 παραστάσεις
Με δεδομένο μάλιστα τον θετικό απολογισμό των δυο προηγούμενων ετών, η
συνεργασία του δήμου με το ΚΘΒΕ διευρύνεται φέτος με νέα προγράμματα που
προβλέπουν ανάπτυξη θεατρικών διαδραστικών παιχνιδιών στις αίθουσες των Παιδικών
Σταθμών και εμβάθυνση της θεατρικής παιδείας με παραστάσεις στα θέατρα του δήμου
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Νεάπολης-Συκεών.
Τέλος, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με την παρακολούθηση επιπλέον θεατρικής
παράστασης από περιοδεύοντα ολιγομελή θίασο.

Πηγή Δήμος Νεάπολης – Συκεών 

Μοιράσου το άρθρο:
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