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ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ
«Εξαιρετικό», «ασυνήθιστο», «ενδιαφέρον», «αληθινό», ήταν κάποιοι μόνο από τους
ενθουσιώδεις χαρακτηρισμούς των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του 3ου Γυμνασίου
Συκεών που παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσήλωση και ειλικρινές ενδιαφέρον
και χαρά το νέο θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα «ΜΠΑΛ you…!!!» του Κ.Θ.Β.Ε. που
επισκέφθηκε χθες και σήμερα το πρωί το σχολείο τους.

Μέσα στην σχολική αίθουσα, χωρίς σκηνικά και κοστούμια, με μοναδικό μέσο το σώμα και
τη φωνή τους να δημιουργούν εικόνες, τοπία και μια σειρά ολοζώντανους χαρακτήρες, οι
τρεις πρωταγωνιστές παρουσίασαν 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. Μαθητές και εκπαιδευτικοί απόλαυσαν την
«πολύ διασκεδαστική αλλά και ωφέλιμη», όπως τη χαρακτήρισαν, θεατροπαιδαγωγική
αυτή παράσταση, που με τον τρόπο αφήγησης και απόδοσής της αποτέλεσε μία «τονωτική
ένεση» στη δημιουργική φαντασία των σύγχρονων μαθητών, τους ψυχαγώγησε, αλλά και
τους προβλημάτισε, δίνοντας αρκετή τροφή για περαιτέρω σκέψη.
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«Μου άρεσε πολύ, ήταν αληθινή και καθρέφτιζε σε μεγάλο βαθμό και με πολύ
χιούμορ την καθημερινότητα των σχέσεων με τους γονείς», σημείωσε ο Στέλιος,
μαθητής της Α΄ τάξης του 3ου Γυμνασίου Συκεών, στη συζήτηση με τους ηθοποιούς
που ακολούθησε το τέλος της παράστασης, ενώ και η συμμαθήτριά του Μαρία
χαρακτήρισε την παράσταση «εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ρεαλιστική και βιωματική
ως περιεχόμενο αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ασυνήθιστη ως απόδοση».

Σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια

Η παράσταση θα επαναληφθεί και για τις υπόλοιπες τάξεις του 3ου Γυμνασίου Συκεών,
ενώ μέχρι το τέλος του σχολικού έτους το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα «ΜΠΑΛ
you…!!!» της Σοφίας Πάσχου θα μεταφερθεί σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια ολόκληρου του
δήμου Νεάπολης-Συκεών για ένα διαφορετικό θεατρικό σεμινάριο/παιχνίδι με τους
συντελεστές του Κ.Θ.Β.Ε..
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«Μέσω αυτής της αρμονικής συνεργασίας μας με το ΚΘΒΕ βάζουμε για τρίτη χρονιά το
θέατρο μέσα στις σχολικές αίθουσες μικρών και μεγαλύτερων μαθητών με κοινό στόχο την
ανάπτυξη της θεατρικής αγωγής και έκφρασης και την καλλιτεχνική καλλιέργεια των
παιδιών στα σχολεία», υπογράμμισε με ενθουσιασμό ο αντιδήμαρχος Παιδείας και
Κοινωνικής Πολιτικής Νεάπολης-Συκεών Μιχάλης Βουλγαρίδης, που παρακολούθησε χθες
την πρεμιέρα της παράστασης «ΜΠΑΛ you…!!!», συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Τριαντάφυλλο
Κουσαγιαννίδη.

Την πρεμιέρα του «ΜΠΑΛ you…!!!» στις σχολικές αίθουσες του 3ου Γυμνασίου
Συκεών παρακολούθησαν και η αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια του ΚΘΒΕ
Μαρία Τσιμά, συνοδευόμενη από τον συντονιστή του Γραφείου Χορηγιών και
Πωλήσεων Παναγιώτη Φανταγμά, καθώς και η σκηνοθέτιδα της παράστασης Σοφία
Πάσχου, οι οποίοι δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της
παράστασης, τις αντιδράσεις και την αποδοχή των μαθητών. 

Να σημειωθεί ότι τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε τον Δεκέμβριο στους μαθητές των
Δημοτικών Σχολείων του δήμου και το εκπαιδευτικό θεατρικό πρόγραμμα «Ειρηνοποιός»
του David Holman, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Ματζίρη, το οποίο θα επισκεφθεί τον
Φεβρουάριο και τα υπόλοιπα Δημοτικά Σχολεία του δήμου δίνοντας έμφαση στην
αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη φιλία.

3/5



«Ελίζα»
Παράλληλα, συνεχίζονται για τρίτη χρονιά οι δωρεάν επισκέψεις των μαθητών όλων των
βαθμίδων όλων των σχολείων του δήμου, σε θεατρικές παραγωγές του ΚΘΒΕ.
Περισσότεροι από 1.000 μαθητές του 4ου Γυμνασίου Συκεών, του ΕΠΑΛ Συκεών, του
Πειραματικού Γυμνασίου ΠΑΜΑΚ, του 2ου Γυμνασίου Νεάπολης και του 1ου Γυμνασίου
Συκεών παρακολούθησαν χθες και σήμερα την παράσταση «Σε μένα μιλάς» του Ράινερ
Χάχφελντ, της Νεανικής Σκηνής του ΚΘΒΕ.

Την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, ξεκινά το πρόγραμμα για τους
μικρότερους μαθητές του δήμου, με 700 μαθητές Νηπιαγωγείων και 585 μαθητές
Δημοτικών Σχολείων της Νεάπολης, των Συκεών, του Αγίου Παύλου και των Πεύκων
να επισκέπτονται την Παιδική Σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου για να
παρακολουθήσουν την «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσία
Χριστίνας Χατζηβασιλείου. 

Το πρόγραμμα των θεατρικών επισκέψεων στην «Ελίζα» θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της
σχολικής χρονιάς για ακόμα 4.461 μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών του δήμου.
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