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Όταν πριν τρία χρόνια οι φορείς της Μέσης Εκπαίδευσης του νοµού µας καθιέρωσαν τις 

ετήσιες συναντήσεις για τη σωστή ενσωµάτωση και καλλιέργεια των τεχνών στο σχολείο 

εστιάζοντας κυρίως στη θεατρική παιδεία, ήταν γιατί διαισθάνθηκαν τα υπόγεια ρεύµατα που 

κινούνταν στον κόσµο της "νεανικής δηµιουργικής ανησυχίας". Η δυναµική που 

αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια αυτών των συναντήσεων, αλλά και οι πολλαπλές 

θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες µέσα από την ολυµπιακή παιδεία, τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα των αρµόδιων υπουργείων, το διαθεµατικό πλαίσιο σπουδών, τα σχολικά 

εργαστήρια,και τόσα άλλα, οδηγούν σταδιακά την εκπαιδευτική κοινότητα στην κοινή 

διαπίστωση πως η καλλιτεχνική έκφραση µέσα στο σχολικό αλλά και κοινωνικό περιβάλλον 

αποκτά πλέον γερές ρίζες και θα αποκτά ολοένα και πιο πλούσιο φύλλωµα. Η ολοκληρωµένη 

ένταξη της θεατρικής αγωγής, ήδη από την πρωτοβάθµα εκπαίδευση, θα καλλιεργήσει το 

έδαφος, ώστε η προέκταση της στο χώρο της δευτεροβάθµιας να αποφύγει την προχειρότητα 

και την αποσπασµατικότητα, και θα διευρύνει τον ορίζοντα και την προβληµατική που 

κατατίθεται από εµνευσµένους παιδαγωγούς σε περιοχές όπου η δηµιουργία των νέων 

συναντάει το σηµερινό, σύγχρονο κόσµο των µεγάλων προκλήσεων. 

 

Στην εποχή της αποδόµησης πολλών παλιών στοχείων αλλά και αναδόµησης ενός πολιτισµού 

που σήµερα δυσκολευόµαστε να προσδιορίσουµε, η θεατρική έκφραση είναι σανίδα 

σωτηρίας, επιβίωσης, γνωριµίας των νέων µε το παρελθόν, τις διαχρονικές και 

πανανθρώπινες αξίες, την κληρονοµιά των λαών,  ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση 

της αδελφοποίησης τους και της παγκόσµιας ειρήνης. 'Οµως  για να αποδώσει το θέατρο την 

εποχή µας "χρειάζεται γνώση, φαντασία, πάθος, χιούµορ κι εκφραστική τόλµη" και οι 

σχολικές παραστάσεις και τα δρώµενα θα πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να ανανεώσουν τη 

θεατρική τους γλώσσα, να προβληµατιστούν πάνω στο αύριο του ανθρώπου και των 

κοινωνιών, να αντιληφθούν τις αλλαγές που συντελούνται στη βάση της κοινωνίας και στο 

επικοδόµηµα και κυρίως να µην ξεχνούν ότι το θέατρο, όπως όλες οι τέχνες, πρέπει να 

συµβάλλουν στη µεγαλύτερη απ' όλες: στην τέχνη της ζωής. 

 

Στην προσπάθειά µας να φωτίσουµε τις ποικίλες εµπειρίες και ανακατατάξεις της φιλοσοφίας 

του τρόπου διασύνδεσης της θεατρικής τέχνης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα 

παραθέσουµε στη συνέχεια τις κοινές συνιστώσες τους, καθώς και το ρόλο τους ως ενέργεια, 



που αναζητά πηγές στο υποσυνείδητο, που ερευνά τις οπτικές και λεκτικές µορφές µαζί µε 

την κίνηση και τον ήχο, και που κυρίως µεταπλάθει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. 

 

H θεατρική τέχνη  φοράει πολλά προσωπεία: γνωρίζει "το πως" να µεταµορφώνει 

συνηθισµένους, θλιµµένους  και "βαριεστηµένους'' ανθρώπους σε ήρωες, θεούς, βασιλιάδες, 

στρατηγούς και σκλάβους. ∆ιαθέτει  µαγεία, δύναµη, πειστικότητα, ετοιµότητα, 

ευρηµατικότητα και συναρπαστικότητα. Είναι ευφάνταστη γιατί αξιοποιεί το τυχαίο ως µέρος 

της δράσης και παντρεύει το αυθόρµητο και το πηγαίο του ηθοποιού  µε το προκαθορισµένο 

και "το στηµένο'' της σκηνής. Έχει τις κύριες "αισθήσεις" της οξυµένες: την όσφρηση: 

"µυρίζει" αίµα, δάκρυ, σάλιο, ιδρώτα, την ακοή: "στήνει αυτί" στον αναστεναγµό, στο γέλιο, 

στην παύση, στην κραυγή, στη σιωπή, στην ανάσα, και την όραση: "κοιτάζει" την Ιστορία και 

τον άνθρωπο µε δέος και µε φρίκη. 

 

Η θεατρική τέχνη απαιτεί αντοχή, δουλειά "contra tempo", αδάµαστη θέληση να φτάσει το 

ακατόρθωτο: να "ασκήσει'' τον ηθοποιό ώστε να ταυτιστεί µε το ρόλο του και να "λειάνει" το 

ρόλο ώστε να συµφιλιωθεί απόλυτα µε τον ηθοποιό. Είναι µαθητεία, εκ-παίδευση, άσκηση 

του νου και του σώµατος, µια εύθραυστη ισορροπία λέξεων και εικόνων που εξοικειώνει µε 

το άγνωστο, το ξένο, το διαφορετικό και το άλλο. Η θεατρική τέχνη είναι ''ταξίδι στο χώρο 

και το χρόνο'', µια συγκλονιστική διαδροµή, συνύπαρξη σωµάτων, µυστική συµφωνία 

σχέσεων, ανταλλαγή βιωµάτων και όλα τούτα µε συγκεκριµένο προορισµό (την παράσταση) 

και µε διαρκώς ά-γνωστους συν-επιβάτες (το κοινό). Είναι  α/δια-χρονική (έχει την ηλικία 

του ανθρώπινου γένους), αλλά  ταυτόχρονα χρησιµοποιεί το χρόνο άλλοτε ως αντίπαλο 

(µνήµη) και άλλοτε ως σύµµαχο (νοσταλγία). Θα µπορούσε να πει κανείς πως  γεννήθηκε 

µαζί µε τον άνθρωπο, κατοικεί µέσα του, "παίζει" µαζί του, είναι ο πιό αµείλικτος βιογράφος 

του γιατί τον σπρώχνει να απαντήσει στο προαιώνιο ερώτηµα ποιός είναι και τι ψάχνει. Το 

θέατρο σηµατοδοτεί  τους χώρους που δανείζεται εκάστοτε,όπως αναψυκτήρια, φυλακές, 

νοσοκοµειακούς θαλάµους, αποθήκες, αίθουσες αναµονής, χωρίς να σταµατάει να διεκδικεί 

άρτια εξοπλισµένα θέατρα. Ωστόσο παρά τις απαιτήσεις του για µέσα τεχνικά, η 

επινοητικότητα των συντελεστών και η έφεση τους προς την ευρεσιτεχνία παραµένει το 

µεγάλο του προσόν.  

 

Η θεατρική τέχνη ενδέχεται να είναι "ανώνυµη", γιατί ανήκει σε όλους  (το θέαµα), αλλά 

συµβαίνει να είναι και "επώνυµη", ως προιόν  ενός συγκεκριµένου τεχνίτη-δραµατουργού και 

ενός θιάσου (η παράσταση). ∆εν εµπιστεύεται παρά µόνο τον ευατό της, χρειάζεται όµως 

"αποστόλους" που να διαθέτουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γιώργος Σεβαστίκογλου 

για το µεγάλο δάσκαλο Κουν, "πίστη στη µεγάλη αποστολή του θεάτρου, την αυταπάρνηση 

και την αυτοθυσία για χάρη του, τον αγώνα για ελεύθερη δηµιουργία".  Ωστόσο διατηρεί 



δεσµούς µε τους πιο εκλεκτούς συγγενείς της όπως η Ποίηση που, όταν µετουσιώνεται σε 

θεατρική πράξη, χαρίζει στο κοινό στιγµές πνευµατικότητας, οµορφιάς και λάµψης.  

 

Η θεατρική τέχνη κάνει προτάσεις Πολιτισµού, που δεν αποτελούν µια τεχνητή και 

στυλιζαρισµένη όαση έξω από την καθηµερινή ζωή, αλλά ένα ουσιαστικό κοµµάτι της 

καθηµερινής εµπειρίας του ανθρώπου. Το θέατρο είναι πράξη ζωής, στάση ζωής, κατά-σταση 

ζωής, έν-ταση ζωής γιατί κατορθώνει και περνάει στο ακροατήριό του καταστάσεις που το 

επηρεάζουν, που όπως λέει η Λούλα Αναγνωστάκη "κάνουν τον άνθρωπο να νοιώθει ότι 

ξεκινούν από κάτι δικό του". 

 

Εάν τώρα τολµήσουµε να κάνουµε τη ζεύξη ανάµεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη 

θεατρική έκφραση θα διαπιστώσουµε το πόσο η µια δανείζεται "τα ρούχα" της άλλης, όσον 

αφορά δε τους κύριους συντελεστές, εκπαιδευτικούς και ηθοποιούς, θα διαπιστώσουµε πώς 

και οι δυο αυτές κατηγορίες  λατρεύουν την περιπέτεια, την περιπλάνηση και τις διαδροµές 

σε µονοπάτια αχαρτογράφητα, µε απροσδιόριστη ανταµοιβή. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους 

είναι πολλά: έχουν παρελθόν, µνήµη και ιστορικότητα, και τροφοδοτούν το παρόν µε 

επιτεύγµατα, επιτυχίες και γιατί όχι µε αποτυχίες, λάθη και αλλαγές. Ωστόσο και το θέατρο 

και η εκπαίδευση αντλούν από την κριτική νέες ιδέες και προτάσεις, λατρεύουν την πρόοδο 

και την έρευνα και στοχάζονται το µέλλον. Οι ηθοποιοί αλλά και οι εκπαιδευτικοί µιλούν 

πολύ µε το σώµα, µιλούν µε ολόκληρο το σώµα, "µε την κίνηση, µε την ακινησία, µε τη 

στάση, µε το ανάδεµα,µε την εκρηκτική σιωπή και την ξαφνική, µε φωνή, έκρηξη". Οι 

µαθητές πολλές φορές, µέσα στην τάξη, µοάζουν µε ηθοποιούς σε ώρα πρόβας πάνω στη 

σκηνή, που όπως λέει ο Μηνάς Χρηστίδης: "είναι µπλοκαρισµένοι, δεν ακούν και δεν 

προσέχουν τίποτα, κάνουν αυτό που ξεκίνησαν να κάνουν και πίσω από αυτό οχυρώνονται. 

Θα περάσει αρκετός καιρός να ξεβουλώσουν τα αυτιά τους, να παραµερίσουν τον εαυτό τους 

και να αρχίσουν πράγµατι να προσέχουν". Όσο για τους εκπαιδευτικούς "φηµολογείται" πώς 

είναι επίσης "απρόσεχτοι και ανυπόµονοι", γιατί προσδοκούν από τους µαθητές τους πιο 

"θεαµατικά" και πιο ολοκληρωµένα αποτελέσµατα, όταν όµως τελικά κατορθώσουν να τους 

πείσουν να φανερώσουν ένα τόσο δα κοµµατάκι από τον εαυτό τους, όταν οι µαθητές τους  

"δείξουν επιτέλους κάτι δικό τους", τότε η ικανοποίηση όλων είναι µεγάλη. Τότε µόνο µπορεί 

να πει κανείς µε σιγουριά, πώς η εκπαιδευτική πράξη µετουσιώνεται σε "υπέροχη τέχνη 

εµπλουτισµού ζωής και γνώσης", πώς η µέθεξη δεν είναι ουτοπία αλλά η πιο συναρπαστική 

και µεθυστική στιγµή, όπως ακριβώς συµβαίνει και στο θέατρο,  όταν τα φώτα έχουν πια  

ανάψει στη σκηνή και ο ηθοποιός µέσα από µια δοκιµασία που πολλές φορές τον 

πανικοβάλλει, του χαλάει το βόλεµα, του σπάει τη συνήθεια και τον βγάζει από την µοναξιά, 

θα "εκτεθεί" µπροστά στους άλλους, "γυµνός", αποζητώντας την επιδοκιµασία και την 

επιβράβευση.  



Η θεατρική και η εκπαιδευτική πράξη θα  δροµολογούν διαρκώς νέα µαγευτικά ταξίδια στο 

όνειρο και την ελπίδα που δεν τελειώνουν ποτέ, που δεν σβήνουν εύκολα και που βέβαια  θα 

συνεχίζονται… Κατά την εξέλιξη αυτών των περιπλανήσεων εµείς οι εκπαιδευτικοί, 

στοιχειωµένοι από πικρές ή γλυκές προσωπικές "ιστορίες τάξης", θα αφεθούµε στην 

νοσταλγική γοητεία της ίδιας της θύµησης και θα συνειδητοποιήσουµε ίσως για πρώτη φορά 

πως αυτό που µετράει πάνω από όλα είναι η απόλαυση του ταξιδιού. Τότε µόνο η εκπαίδευση 

θα   µπορέσει χωρίς επιτηδεύσεις και ηχηρές εξαγγελίες να "αδελφοποιηθεί" µε τη θεατρική 

τέχνη που, από την ίδια της τη φύση, εχθρεύεται την ποσότητα, το φόρτωµα και την 

υπερβολή. Στη διάρκεια αυτών των ταξιδιών θα ανακαλύψουν οι άνθρωποι της εκπαίδευσης 

και του θεάτρου πως οι στόχοι τους είναι κοινοί (να επιδράσουν επάνω στο κοινωνικό και 

ιστορικό περιβάλλον) και η αποστολή τους ιερή (να κινητοποιήσουν τη φαντασία και να 

εγείρουν τον ενθουσιασµό των συν-ταξιδιωτών). Τότε µόνο η εκπαίδευση θα γίνει τέχνη και 

η τέχνη θα  "υποδυθεί" µε εντιµότητα τον εκ-παιδευτή, όταν µέσα από αυτή τη συµπόρευση 

οι µαθητές γνωρίσουν "όψεις του κόσµου" και δοκιµαστούν στους αυριανούς τους ρόλους. 

Βέβαια αυτά τα ταξίδια χρειάζονται ικανό πλήρωµα  που µε µοναδικά εφόδια µια αξιόπιστη 

πυξίδα, έναν  καλοσχεδιασµένο χάρτη και… πολύ κουράγιο, θα µπορέσει να καλλιεργήσει 

στα παιδιά, κατά την πλεύση, τις πιο καίριες ανθρώπινες ιδιότητες: την πίστη, τη συνείδηση, 

τη συνέπεια, θα τα εκ-παιδεύσει να εχθρεύονται την επιπολαιότητα, την ανεντιµότητα και το 

στόµφο και κυρίως θα τους υποδείξει πώς να αντιµετωπίζουν τις πιο άδηλες απειλές όπως 

είναι η απραξία, η προχειρότητα και η "ανοχή" σε λανθασµένους χειρισµούς. 

 

Όταν ο Θανάσης Παπαγεωργίου µιλάει για τη φύση της δουλειάς ενός ηθοποιού πολύ 

εύστοχα την αντιστοιχίζει µε αυτή του µαθητή, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρει για τη 

θεατρική παράσταση οι ηθοποιοί: "βρίσκονται επί ένα δίωρο ή και παραπάνω σε κατάσταση 

πολιορκίας, άµυνας και επίθεσης, ταυτόχρονα συγκέντρωσης και ελέγχου για οτιδήποτε 

συµβαίνει γύρω τους (…) που ισοδυναµεί µε µια εσωτερική πυρκαγιά που δηµιουργεί 

καταστάσεις που είναι τραγικά σηµαντικότερες από ένα εξωτερικό συµβάν, µια κακοτυχία, 

ένα καλαµπούρι ή µια σύµπτωση". Και συνεχίζει: "δεν υπάρχει αντιστοιχία σε άλλα 

επαγγέλµατα για να µπορεί να συγκριθεί αυτή η εσωτερική διεργασία, ίσως το µόνο που του 

µοιάζει να είναι ο µαθητής σε προφορικές εξετάσεις που αδυνατεί να µιλήσει για το κεφάλαιο 

που τόσο καλά έχει µελετήσει". Συµπερασµατικά το µεγάλο αγαθό της εκπαίδευσης µέσω 

του θεάτρου είναι το γεγονός πως αυτή η µοναδική συµµαχία και αυτή η "γόνιµη" σύµπραξη 

θα βοηθήσει όλους τους συµµετέχοντες να υπερνικήσουν το φόβο που φωλιάζει µέσα στη 

σκέψη τους, και που κάνει την αναπνοή, τους σφυγµούς και την καρδιά ερµηνευτών, 

δασκάλων και µαθητών να δουλεύουν αστραπιαία, ώστε να δηµιουργήσουν αυτή την 

απόλυτη επαφή τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους άλλους (την κοινωνία). 



 Για ένα σχολείο "των πολιτισµών" η µετάβαση από το µύθο στη γνώση είναι ένας διαρκής 

αγώνας για όλους τους πολιτισµούς και όλες τις εποχές.  Όλοι οι πολιτισµοί είναι µεγάλοι και 

όλοι τους κινούνται γύρω από το ΧΡΟΝΟ, τον ΤΟΠΟ και το ΛΟΓΟ. "Ο Χρόνος παραπέµπει 

στην Ιστορία, η Ιστορία στη µνήµη, η µνήµη στη γνώση. Ο Λόγος είναι η αρχή, είναι το ίδιο 

το σώµα του πολιτισµού, καθώς ενσωµατώνει τη µνήµη και τη δηµιουργία". Ο άνθρωπος-

δάσκαλος και ο άνθρωπος-µαθητής µέσα από τον Τόπο θα διαµορφώσουν τη σχέση µε τον 

εαυτό τους και µε τον άλλους, ενώ παράλληλα θα  αντιληφθούν τον πολιτισµό ως ένα 

διαρκές µεταίχµιο. Τελικά ο αγώνας για τη χειραφέτηση, τη κατάκτηση της γνώσης, τη 

συµβίωση, τη συµµετοχή και τη συνδηµιουργία είναι µακρύς, διαρκής και επίµονος, και η 

Τέχνη αποτελεί ίσως τη µοναδική ευκαιρία για την "εξηµέρωση" και τη µετουσίωση του 

Ανθρώπου. 
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