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Ενθουσιασμένοι φάνηκαν μετά το τέλος της παράστασης Παραμύθι για δύο οι μαθητές
του δήμου Νεάπολης-Συκεών, που παρακολούθησαν δωρεάν το έργο.

«Παραμύθι για δύο»: Μια παραγωγή της Νεανικής Σκηνής του ΚΘΒΕ, διάρκειας
μιάμισης ώρας περίπου, χωρίς διάλειμμα, που καθήλωσε τους περίπου 600 μαθητές
από τρία σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών… Κι όμως, οι νεαροί θεατές δεν
ήθελαν να αποχωρήσουν από την αίθουσα δίνοντας… συνέχεια στην παράσταση
συνομιλώντας με τους συντελεστές που παρέμειναν στη σκηνή μετά την ολοκλήρωσή
της.

Τα παραπάνω συνέβησαν στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης
Καραντινός) όπου χθες, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, ήταν η σειρά των μαθητών από
το 4ο Γυμνάσιο Νεάπολης, το Πειραματικό ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ και το 1ο Γυμνάσιο Νεάπολης να
παρακολουθήσουν το έργο του Φίλιπ Ρίντλεϊ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ράπτη.

Οι μαθητές, εντυπωσιασμένοι από την παράσταση, αμέσως μετά το τέλος είχαν τη
δυνατότητα να συνομιλήσουν με τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές, να λύσουν
απορίες και να έχουν μια εποικοδομητική συζήτηση μαζί τους για τις Τέχνες και τον
Πολιτισμό, μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού.

Αυτό συνέβη στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος της Θεατρικής Παιδείας
και Αγωγής που υλοποιεί για πέμπτη χρονιά ο δήμος Νεάπολης-Συκεών σε συνεργασία
με το ΚΘΒΕ, δίνοντας την ευκαιρία σε 11.000 μαθητές όλων των σχολείων του δήμου να
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παρακολουθήσουν δωρεάν θεατρικές παραγωγές της κρατικής σκηνής, καθώς το κόστος
καλύπτεται από το δημοτικό ταμείο. Πρόκειται για μια «θεατρική κοσμογονία», όπως
σχολιάζουν εκπαιδευτικοί, καθώς μέσα στη σχολική χρονιά για τους μαθητές του δήμου
ανεβαίνουν συνολικά 57 παραστάσεις για επτά διαφορετικά θεατρικά έργα.

«Εξαιρετική προσπάθεια»

«Στόχος μας δεν είναι μόνο να παρακολουθείτε τις παραστάσεις χωρίς να επιβαρύνεστε
οικονομικά, που κι αυτό είναι σημαντικό, αλλά να γίνεται προεργασία στο σχολείο για
την παράσταση, το περιεχόμενο και το μήνυμά της και αμέσως μετά να συζητήσετε με
τον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς. Να κάνετε παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Στόχος μας
είναι να έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο βαθύτερο νόημα του πολιτισμού, να
ξεπεράσατε τα στενά όρια της διδασκαλίας μέσα στο σχολείο και μ’ αυτόν τον τρόπο
πιστεύουμε ότι δίνουμε στοιχεία στο χαρακτήρα και την προσωπικότητά σας, που είναι
χρήσιμα για το αύριο το δικό σας, αλλά και για το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί
άνθρωποι πολιτισμένοι, με γνώσεις, αλλά και με βιωματική σχέση με τον πολιτισμό,
είναι πολίτες υπεύθυνοι και χρήσιμοι. Έτσι, επιπλέον, στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο,
για να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τα ακριβά κολλέγια», τόνισε μεταξύ άλλων στο
σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, έχοντας στο
πλευρό του τον αντιδήμαρχο Παιδείας και Διοικητικών Υπηρεσιών Μιχάλη Βουλγαρίδη.

Και το μήνυμα αυτό του δημάρχου βρίσκει άμεση απήχηση στους μαθητές, όπως
προκύπτει από τις δηλώσεις τους. «Οι τέχνες, όπως το θέατρο και η μουσική,
προσφέρουν πολλά ερεθίσματα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. Στην ηλικία που
βρισκόμαστε, η προσωπικότητά μας χτίζεται καθημερινά και τέτοιες εκδηλώσεις
συμβάλλουν σημαντικά ώστε να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια όταν βγούμε στην
κοινωνία ως ενεργοί πολίτες», σχολίασε η μαθήτρια Δήμητρα Π..

«Οτιδήποτε έχει σχέση με τον Πολιτισμό μάς βοηθάει για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις
μας, να αποκτήσουμε κριτική ματιά, να αγαπήσουμε τις Τέχνες. Η παράσταση που
παρακολουθήσαμε ήταν εξαιρετική», πρόσθεσε η μαθήτρια Βασιλική Μ., με τους
καθηγητές να κάνουν λόγο για μια «εξαιρετική προσπάθεια». «Είναι πολύ θετικές οι
εκδηλώσεις αυτές για τα παιδιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούν
παράσταση, τους αρέσει πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το δήμο για τη συνεργασία και
ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί», επεσήμαναν οι εκπαιδευτικοί
Κωνσταντίνα Αποστολίδου, Κατερίνα Λούτα και Χαρίτων Παπαδόπουλος.

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Ελένη Χειμαριού, από το Πειραματικό ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ,
τόνισε: «Όλοι συμφώνησαν ότι οι ηθοποιοί ήταν καταπληκτικοί. Αγαπάμε το θέατρο,
είναι μάθημα ζωής και όλη η προσπάθεια είναι εξαιρετική».

Συνέχεια με νέα έργα!

Και η μια παράσταση διαδέχεται την άλλη… Το πρόγραμμα, λοιπόν, της Θεατρικής
Παιδείας και Αγωγής στα σχολεία συνεχίζεται εμπλουτιζόμενο με νέα έργα.
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Έτσι, από αύριο, 14 Φεβρουαρίου, έως και τις 22 Μαΐου 2020, συνολικά 6.695 μαθητές
από 38 σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών θα παρακολουθήσουν το έργο «Οι απ’
αλλού φερμένοι». Πρόκειται για μια νέα παραγωγή του ΚΘΒΕ που στις 10.30 π.μ. κάνει
πρεμιέρα στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών, όπου θα παραμείνει για συνολικά 26
παραστάσεις.

«Οι απ’ αλλού φερμένοι» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Εύης Σαρμή, και αποτελεί μια
παραμυθική αναζήτηση της αγάπης, εμπνευσμένη από λαϊκά παραμύθια της
Μακεδονίας και της Θράκης. Μέσα στα παραμύθια της Μακεδονίας και της Θράκης (Η
Αρχοντοπούλα και ο Όφις, Η κόρη και το Βασιλόπουλο, Ο Νικολός, κ.ά.) κρύβονται
μοτίβα και θεματικές που συνδέουν διαφορετικούς λαούς και διαφορετικούς
πολιτισμούς όλων των εποχών. Κάτω από το δέντρο της ζωής -πάντοτε σε κύκλο- οι
λαϊκές ιστορίες ξετυλίγουν το κουβάρι του χρόνου συνδέοντας τους ανθρώπους με τους
βαθύτερους φόβους τους αλλά και τις πιο κρυφές τους επιθυμίες.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι παραστάσεις για τα έργα «Παραμύθι για δύο» και «Μια
γιορτή στου Αλ Νουρί», τα οποία οι μαθητές θα παρακολουθήσουν το μεν πρώτο στο
Θέατρο της Μονής Λαζαριστών την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, και το δε δεύτερο στο
Βασιλικό Θέατρο την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020.
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