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Τσίρκα του κόσμου
«ΤΣΙΡΚA ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
[Circus around the world]
Σειρά τσίρκων Αμερικανικής παραγωγής που θα ολοκληρωθεί
σε 13 επεισόδια διάρκειας 90 λεπτών.

Κάθε Σάββατο στις 13.00

Τίποτα δε μαγεύει και δε συναρπάζει τα παιδιά, αλλά και όλη την οικογένεια, όσο το τσίρκο.
Αυτή η σειρά μάς παρουσιάζει τα καλύτερα τσίρκα του κόσμου με συναρπαστικά νούμερα που
επιλέχτηκαν από κάθε παράσταση.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ EΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
Επεισόδιο 1ο - [14/12]: «20ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μόντε Κάρλο»
[20ο FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO]
Το Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μόντε-Κάρλο είναι το μεγαλύτερο του κόσμου, χάρη του
ενδιαφέροντος και της αγάπης του Πρίγκιπα Ρενιέ ΙΙΙ για την τέχνη του τσίρκου. Για τον εορτασμό των 20 χρόνων διοργάνωσής του, τα νούμερα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, πιο περίτεχνα, πιο εντυπωσιακά για το κοινό, που κάθε φορά πληθαίνει για να ενθουσιαστεί από τις παραστάσεις των καλλιτεχνών. Το ταλέντο και η τόλμη έχουν την τιμητική τους.
Επεισόδιο 2ο - [21/12]: «22ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκο του Μόντε Κάρλο»
[22ο FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO]
Το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μόντε-Κάρλο έχει την τιμή να παρουσιάσει για ακόμη μια
φορά την ξεχωριστή τέχνη του τσίρκου. Κάτω από το μαγευτικό λόφο του Μόντε- Κάρλο ανακαλύψτε τη δεξιοτεχνία των καλλιτεχνών που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Η ανατριχίλα
που προκαλούν τα ακροβατικά στον αέρα εναλλάσσεται με το γέλιο που προσφέρουν οι κλόουν
με τα κωμικά σκυλάκια τους. Οι «άνθρωποι του τσίρκου» παρουσιάζουν ένα ανεπανάληπτο
σόου που θα παραμείνει αξέχαστο στο τηλεοπτικό κοινό.
Διάρκεια επεισοδίου: 90 λεπτά
www.ert3.gr
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Τσίρκα του κόσμου
1.

Διαβάστε το πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σειράς και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η νέα τηλεοπτική σειρά έχει τίτλο:
α. «Ο κόσμος των τσίρκων».
β. «Τσίρκα του κόσμου».
γ. «Τσίρκο του Mόντε Kάρλο».
Η σειρά προβάλλεται στην τηλεόραση κάθε:
α. Τετάρτη και Κυριακή στις 13.00.
β. Κυριακή στις 13.00.
γ. Σάββατο στις 13.00.
Στο νέο κύκλο επεισοδίων παρουσιάζεται:
α. το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου της Αθήνας.
β. το 20ο και το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μόντε Κάρλο.
γ. το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου της Ξάνθης.
Η διάρκεια του κάθε επεισοδίου θα είναι:
α. 60 λεπτά.
β. 80 λεπτά.
γ. 90 λεπτά.

2.

Θέλετε να δείτε κάποια παράσταση τσίρκου που παίζεται στην τηλεόραση. Ψάξτε
στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και βρείτε την ημέρα και την ώρα προβολής. Σημειώστε τα
και ειδοποιήστε τους φίλους σας.

3.

Έχετε πάει ποτέ στο τσίρκο; Ας πούμε ότι η τηλεόραση παρουσιάζει την παράσταση που
παρακολουθήσατε. Γράψτε ένα μικρό κείμενο με 50 λέξεις για την εφημερίδα
του σχολείου, όπως αυτά του κειμένου, στο οποίο θα περιγράφετε με λίγα λόγια όλα
τα ενδιαφέροντα νούμερα που είδατε.

4.

Ενώστε τα ουσιαστικά με τα ρήματα της ίδιας οικογένειας:

γυμνάζω
• γελάω
• πατάω
• τρίβω
• καθαρίζω
• απλώνω
• μιλάω
• καρφώνω
•

τρίψιμο
• καθάρισμα
• μιλιά
• γέλιο
• γυμναστήριο
• πάτημα
• κάρφωμα
• άπλωμα
•
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ΝΑΙ στο τσίρκο αλλά ΧΩΡΙΣ τα ΖΩΑ
Έχεις πάει στο τσίρκο; Έχεις δει τις τίγρεις να περνούν μέσα από κύκλους με φωτιά ή τους ελέφαντες να
ισορροπούν πάνω στο ένα πόδι;
Στο τσίρκο βλέπεις ένα φαντασμαγορικό θέαμα με χρώματα, μουσική και όμορφα ζώα. Αλλά τα ζώα του
τσίρκου δε σκέφτονται έτσι. Ονειρεύονται να ζήσουν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον παρά να περνούν τη ζωή τους σε στενά κλουβιά.
Πολλά τσίρκα ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε
χρόνο. Ο καθένας ξέρει πόσο ενοχλητικά είναι τα μακρινά ταξίδια. Μπορείς λοιπόν να φανταστείς πώς νιώθουν
τα ζώα όταν ταξιδεύουν σε στενά και κρύα κλουβιά.
Για να μάθουν τα ζώα να κάνουν τα νούμερά τους, τα
χτυπούν με μαστίγιο ή τα δέρνουν συνεχώς. Έτσι,
κάνουν συχνά νούμερα ηλίθια και επικίνδυνα απλά γιατί
φοβούνται ότι θα τα δείρουν ή θα τους κάνουν κακό.
Kαμιά φορά στις τίγρεις, τους αλιγάτορες και τις αρκούδες βγάζουν τα δόντια έτσι ώστε να μην επαναστατήσουν.
Η ζωή στο τσίρκο είναι τόσο σκληρή για τα ζώα, που
πολλές φορές αυτά γίνονται επιθετικά στους θηριοδαμαστές τους.
Στο τσίρκο, όλα είναι φανταστικά. Πόσες φορές δεν
έχεις σκάσει στα γέλια με τους παλιάτσους και πόσες
φορές δεν έμεινες με ανοιχτό το στόμα με τους ακροβάτες και τους κλόουν. Μα όταν σβήνουν τα φώτα και
κλείνει η σκηνή, παραμένουν τα κλουβιά.

Τι μπορείς να κάνεις. ΕΣΥ
• Ζήτα από το δάσκαλό σου να συζητήσετε για το τσίρκο μέσα
στην τάξη.
• Γράψε στις εφημερίδες και τα περιοδικά αυτά που σκέφτεσαι
για τα ζώα του τσίρκου.
• Μην πηγαίνεις σε τσίρκο που χρησιμοποιούν ζώα.
• Πες στους φίλους σου για τη σκληρότητα των τσίρκων και
πείσε τους ότι δεν πρέπει να πάνε.
• Ζήτησέ μας φυλλάδια να τα μοιράσεις στους φίλους σου.
Αν κάποιο τσίρκο χωρίς ζώα έρθει στην πόλη σας, πηγαίνετε
να διασκεδάσετε πραγματικά.

Τα παιδιά μπορούν
να σώσουν τα ΖΩΑ

Copyright©1997 LAV Lega Anti Vivisezione
Webmaster: stefano@siait.it
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TO MEΓAΛO
καραβάνι ερχόταν
κάθε χρόνο σε μία
έκταση στην πίσω
πλευρά του σταδίου
Kαραϊσκάκη στο Nέο
Φάληρο. Στην
περιοχή στήνονταν
τεράστια αντίσκηνα
και μεγάλες κλούβες
από ξύλο και σίδερο.
H δυσοσμία
μαρτυρούσε πως
ανάμεσα στους
ακροβάτες, στους
ζογκλέρ και όλο το
ανθρώπινο δυναμικό
του τσίρκου σίγουρα
υπήρχαν τα ζώα.
Eλέφαντες, λιοντάρια,
άλογα, μαϊμουδίτσες,
σκυλάκια, ζέβρες,
αρκούδες... Για τους
περισσότερους από
εμάς ήταν ίσως μια
μοναδική ευκαιρία να
δούμε από κοντά τα
ζώα τα οποία κυρίως
φανταζόμαστε μέσα
από τις περιγραφές
των μεγαλυτέρων ή
από την
εικονογράφηση των
παραμυθιών μας.
Kαι σε καμία
περίπτωση δεν
φανταζόμαστε πως το
τίμημα που πλήρωναν

τα ζώα για να
μπορέσουν να είναι
ανάμεσά μας και όχι
στον φυσικό χώρο
τους ήταν πολύ
ακριβό, αφού ούτε
λίγο ούτε πολύ η
εκπαίδευσή τους αλλά
και οι συνθήκες
διαβίωσής τους σε
αρκετές περιπτώσεις
αποδείχθηκαν
ιδιαίτερα σκληρές.
Όχι ότι το γνωρίζαμε
τότε βέβαια. Γι’ αυτό
και η επίσκεψή μας

στο τσίρκο ήταν ένα
από τα
σημαντικότερα
γεγονότα της παιδικής
ηλικίας.
Eυτυχώς με το
πέρασμα του χρόνου
υπήρξαν πολλοί οι
οποίοι στράφηκαν
κατά της κακοποίησης
των ζώων – στις
περιπτώσεις που κάτι
τέτοιο συνέβη – αλλά
και κάποιοι, ακόμη
καλύτερα, απέδειξαν
ότι το τσίρκο μπορεί
να υπάρξει και χωρίς
ζώα, το οποίο
βασίζεται
αποκλειστικά στις
ανθρώπινες
ικανότητες και
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«TO AΛΛO BHMA», 12/1/03

ΚΕΙΜΕΝΟ 4

Τα τσίρκα με ζώα είναι ανεπιθύμητα στη Θεσσαλονίκη
Πώς σταμάτησαν οι παραστάσεις του τσίρκου «MONTE KAPΛO»
Η Συντονιστική Επιτροπή Φιλοζωικών και Οικολογικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες για την υπόθεση της παρουσίας του Τσίρκου «MONTE KAPΛO», στη Θεσσαλονίκη.
Καταγγέλλουμε, για άλλη μια φορά, με ιδιαίτερη οργή και αγανάκτηση την ύπαρξη τσίρκου με ζώα, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη μας για τη λειτουργία του εν λόγω τσίρκου, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όσο
και την αχαρακτήριστη και προσβλητική συμπεριφορά των ανθρώπων του σε βάρος των μελών της
Επιτροπής μας, κατά τη διάρκεια μιας καθ’ όλα ειρηνικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας.
Δηλώνουμε πως δε θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι την οριστική κατάργηση της ύπαρξης και λειτουργίας τσίρκου με ζώα, καλώντας παράλληλα τους πολίτες της χώρας μας να σταθούν βοηθοί στη
δύσκολη προσπάθειά μας. Ήδη το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, τα Δημοτικά Συμβούλια
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς κ.ά. έχουν πάρει μετά από παρεμβάσεις μας αρνητικές αποφάσεις για τα τσίρκα με ζώα.
Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, 12/2001
www.skilos.gr/nea.html
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Kids’fun T.2, 9/2001
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«Eρευνητές», 23/11/2002
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Ώρα: 11.00
Σειρά: 14
Θέση: 31

ΠΛATEIA

Ώρα: 11.00
Σειρά: 7
Θέση: 15

ΠΛATEIA

Eυρώ: 10.00

Ώρα: 11.00
Σειρά: 17
Θέση: 3

ΠΛATEIA

TPITH 3 ΔEKEMBPIOY 2002

K.M.Φ. BEMΠEP, “Eλεύθερος Σκοπευτής”

ΠAIΔIKH ΣKHNH – ΘEATPO AKPOΠOΛ

Eυρώ: 10.00

TPITH 3 ΔEKEMBPIOY 2002

K.M.Φ. BEMΠEP, “Eλεύθερος Σκοπευτής”

ΠAIΔIKH ΣKHNH – ΘEATPO AKPOΠOΛ

Eυρώ: 10.00

TPITH 3 ΔEKEMBPIOY 2002

K.M.Φ. BEMΠEP, “Eλεύθερος Σκοπευτής”

ΠAIΔIKH ΣKHNH – ΘEATPO AKPOΠOΛ
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Ο ελεύθερος σκοπευτής
1.

Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα της παράστασης (κείμενο 6) και την παρουσίαση
στην εφημερίδα του κειμένου 7 και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:

Ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ ήταν:
α. σκηνοθέτης θεατρικών έργων.
β. ηθοποιός.
γ. μουσικός συνθέτης όπερας.

Η σκηνοθεσία του έργου έγινε από:
α. την Κάρμεν Ρουγγέρη.
β. τον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ.
γ. τον Αρχιδασοφύλακα.

Ο πρωταγωνιστής του έργου είναι:
α. η Αγάθη.
β. ο Μαξ.
γ. ο γάτος.

Ο «Ελεύθερος σκοπευτής» διηγείται:
α. μια πολεμική ιστορία.
β. μια ιστορία αγάπης.
γ. μια ιστορία για κυνηγούς.

Η όπερα είναι:
α. θεατρική παράσταση με διαλόγους που τους λένε τραγουδιστά και με συνοδεία συμφωνικής
ορχήστρας.
β. θέατρο που παιζόταν τα παλιά χρόνια.
γ. θέατρο όπου οι ηθοποιοί δε μιλούν.

2.

Το πρόγραμμα (κείμενο 6) και η παρουσίαση της παράστασης στο ενημερωτικό άρθρο
της εφημερίδας (κείμενο 9) παρουσιάζουν την υπόθεση του θεατρικού έργου
χωρίς όμως να δίνεται το τέλος της ιστορίας. Συνεχίστε την ιστορία και δώστε
το δικό σας τέλος.
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3.

Συμβουλευτείτε το λεξικό σας και αντιστοιχίστε τις παρακάτω λέξεις με τη σωστή
ερμηνεία τους:

Σκηνοθέτης

διευθύνει την ορχήστρα

Ηθοποιός

δημιουργεί χορογραφίες

Χορογράφος

σχεδιάζει τα σκηνικά μιας θεατρικής παράστασης /
διαμορφώνει τη θεατρική σκηνή

Σκηνογράφος

παίζει ρόλους σε έργα

Συνθέτης

αναλαμβάνει το ανέβασμα έργου

Διευθυντής ορχήστρας

παίζει τον πρώτο ρόλο στο έργο

Πρωταγωνιστής

δημιουργός μουσικών έργων

4.

Μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες που σας δίνουν τα κείμενα 8, 9, 10 και
απαντήστε προφορικά:
• Πότε θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε την παράσταση;
• Ποιες ώρες λειτουργεί το ταμείο και πόσα χρήματα θα σας κοστίσει η παράσταση για
δύο άτομα αν καθίσετε στην πλατεία του θεάτρου και πόσα αν καθίσετε στον εξώστη;
• Σύμφωνα με τα στοιχεία του εισιτηρίου μπορείτε να βρείτε σε ποιο χώρο του θεάτρου
και σε ποια σειρά κάθισαν τα παιδιά;
Συμβουλευτείτε και το σχέδιο του θεάτρου στο κείμενο 9.
Πριν παρακολουθήσετε την παράσταση, διαβάστε τους κανονισμούς που βρίσκονται
στο πίσω μέρος του εισιτηρίου (κείμενο 10). Ενημερώστε και τους φίλους σας για
τους κανονισμούς που ισχύουν μέσα στο θέατρο κατά τη διάρκεια της παράστασης.
(Μπορείτε να τους ξαναπείτε προφορικά στην τάξη.)

5.

Θα θέλατε να παρουσιάσετε κι εσείς στην εφημερίδα του σχολείου μια θεατρική
παράσταση που παρακολουθήσατε σε κάποιο θέατρο ή στην τηλεόραση; Διαβάστε
προσεκτικά την παρουσίαση του κειμένου 7 και μην ξεχάσετε να γράψετε τον τίτλο,
μια περίληψη του έργου και τα ονόματα αυτών που δούλεψαν για την παράσταση

(συγγραφέας, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, μουσικός διευθυντής, ηθοποιοί).

6.

Βρείτε τα ουσιαστικά που σχηματίζονται από τα ρήματα που είναι μέσα στην παρένθεση
και συμπληρώστε το κείμενο:
Ο πρωταγωνιστής είναι υπεύθυνος για το σωστό παίξιμο (παίζω) του πρώτου ρόλου.
Ο σκηνοθέτης είναι υπεύθυνος για το σωστό ––––––––––––––––––– (συντονίζω)
των ηθοποιών πάνω στη σκηνή. Η –––––––––––––––––– (ευχαριστώ) των θεατών
εξαρτάται από την –––––––––––––––––––– (πετυχαίνω) του έργου. Σπουδαίο ρόλο
παίζουν επίσης ο σωστός ––––––––––––––––– φωτίζω), το κατάλληλο ––––––––––––––

(ντύνω) και το κατάλληλο –––––––––––– (βάφω) των ηθοποιών.
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Τετάρτη 06/02 έως Κυριακή 17/02/2002

CIRQUE ELOIZE: EXCENTRICUS
ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Ο τύπος υμνεί με διθυραμβικά σχόλια την παράσταση του Cirque Eloize:
EXCENTRICUS σε ολόκληρο τον κόσμο

«Πιθανότατα η πιο απολαυστική παράσταση που είδαμε σε τσίρκο για πολλά χρόνια».

Sunday Morning Herald, Sydney, AUSTRALIA

«Απ’ τα καλύτερα και πιο γοητευτικά παραδείγματα μοντέρνου τσίρκου που έχω δει!»

Daily Telegraph, London

***** 5 αστέρια. «Φοβερά έξυπνο!»
«...Είναι τσίρκο με ατμόσφαιρα, ποίηση, χιούμορ και πάνω απ’ όλα καρδιά!»

The Scotsman, Edinburgh, SCOTLAND

«...αξέχαστη παράσταση, μπαίνει στην καρδιά σου. Μεταφέρει ως δια μαγείας το πνεύμα ενός
πανηγυριού».

The Sunday Times, LONDON

«Μια έκρηξη ασταμάτητης ενέργειας».

Yediot Ahronot, Jerusalem, ISRAEL

«To Cirque Eloize επικοινωνεί με την παγκόσμια γλώσσα της ψυχαγωγίας!»

The New York Times, NEW YORK

Κριτικές παραστάσεων
Διαβάστε προσεκτικά τις κριτικές των κειμένων 11 και 12 για διάφορες παραστάσεις τσίρκου
και θεάτρου. Είδατε πρόσφατα κι εσείς κάποια παράσταση; Σας άρεσε; Γιατί;
Γράψτε την κριτική σας στη σχολική εφημερίδα. Πάρτε ιδέες και από τις κριτικές
που διαβάσατε. Αν πρόκειται για θεατρικό έργο, γράψτε και λίγα λόγια για το θέμα του.
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Tι γράφτηκε για την προηγούμενη παράσταση
του θεάτρου της Άνοιξης
«Η καρδιά του καλού παιδικού θεάτρου χτύπησε αυτή τη χρονιά για πρώτη φορά
στο Μεταξουργείο. Ο Φουστ σε σκηνοθεσία Σέργιου Γκάκα, μουσική Γιώργου
Μπαρδάκη, σκηνικά Έλενας Χριστούλη και κοστούμια Μαρίας Κοντοδήμα, είναι η
πιο επίκαιρη, πιο έξυπνη και πιο χαρωπή παιδική παράσταση που έχω δει για πολύ
καιρό. Απόλαυσα την εκφραστικότητα και την ευκινησία των νεαρών ηθοποιών
και τη φυσικότητα του απλού θεάτρου: ύφασμα, φώτα, σώμα, φωνή, μουσική
(χωρίς ενισχυτές). Παίζουν: Δάφνη Δαυίδ, Σοφία Βούλγαρη, Δημήτρης Χαβρές,
Δημήτρης Ζωγραφάκης, Νίκος Καρίμαλης, Γιάννα Παπαγεωργίου».

Σωτηρία Ματζίρη
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Δευτέρα 2 Ιουλίου 2001 (διασκευή)

MIA ΘEATPIKH ΠAPAΣTAΣH
ΠOY ΠAPAKOΛOYΘHΣA
(από μαθήτρια της Γ΄3 τάξης
Tσολάκη Eυαγγελία)

Tην Tετάρτη είχα πολλή αγωνία για το θέατρο
που θα πηγαίναμε την Πέμπτη με το σχολείο.
Θα παρακολουθούσαμε τη θεατρική
παράσταση «ΓOYPOYNAKIA KOYMΠAPAΔEΣ».
Oι ηθοποιοί, ανάλογα με το ρόλο τους,
φορούσαν και τα κατάλληλα κοστούμια:
γουρουνάκια, λύκοι, μια μάγισσα και κάποιος
με κουρελιασμένα ρούχα.
Mου άρεσε πολύ η ιστορία του έργου.
Tο κύριο θέμα ήταν δύο αγαπημένοι φίλοι
γουρουνάκια. O ένας από τους δυο έγινε
ξαφνικά πολύ πλούσιος και αδιαφόρησε
τελείως για τον φίλο του το φτωχό. Aκόμα και
όταν του ζήτησε βοήθεια τον αρνήθηκε. Mετά
από πολλές περιπέτειες το φτωχό γουρουνάκι
έσωσε το πλούσιο γουρουνάκι από τους λύκους
και τότε αυτό κατάλαβε το λάθος του. Mικροί
και μεγάλοι πρέπει να έχουμε για παράδειγμα
το φτωχό γουρουνάκι.

EIPHNH TOY APIΣTOΦANH
Tο Σάββατο 29 Mαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Kαλλιθέας, δόθηκε θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχαν μαθητές του 5ου και 22ου
Δημοτικών Σχολείων Kαλλιθέας, οι μαθητές παρουσίασαν την Eιρήνη
του Aριστοφάνη σε διασκευή Σοφίας Zαραμπούκα.
Oι μαθητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στην παράσταση και
καταχειροκροτήθηκαν από τους γονείς τους και άλλους θεατές που
γέμισαν την αίθουσα
του Δημοτικού
Θεάτρου.
Tη σκηνοθετική επιμέλεια του έργου είχε ο
Nίκος Tσέργας.
Γιώργος Tσεπερλής

«Eρευνητές», 27/6/99

Δεκέμβριος 2002 «Mαθητικές σελίδες»
www.geocities.com/salnk/index.htm
11o Δ.Σ. Eυόσμου Θεσσαλονίκης
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ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΡΕΤΗ – ΚΑΚΙΑ
Ο Ηρακλής, διαβάτης, φτάνει σε ένα σταυροδρόμι.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Σύμφωνα με το χρησμό, το δρόμο για τις Μυκήνες πρέπει να διαβώ.

(Φτάνει στο σταυροδρόμι και σταματάει.)
ΗΡΑΚΛΗΣ: Μα το Δία! Το σταυροδρόμι αυτό με βάζει τώρα να σκεφτώ. Το δρόμο να διαλέξω το σωστό.
Το δεξί ή τον αριστερό; (δις)
(Εμφανίζονται η Αρετή και η Κακία. Η Κακία ντυμένη με πλουμιστά ρούχα και η Αρετή ντυμένη με απλά
ρούχα. Τρέχει η Κακία προς τον Ηρακλή.)
ΚΑΚΙΑ: Ο δικός μου ο δρόμος είναι ο σωστός, ο εύκολος και ο βατός. Να το ξέρεις, αν τον ακολουθήσεις, θα ’χεις ό,τι επιθυμήσεις.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Ποια είσαι ’συ; (επιφυλακτικά)
ΚΑΚΙΑ: (Κάνει στροφές επιδεικτικά.)
Οι εχθροί με λεν Κακία μα οι φίλοι Ευδαιμονία.
Έλα να μ’ ακολουθήσεις και τους φίλους να γνωρίσεις (με ύφος).

(Μπαίνουν ένας τεμπέλης και ένας κλέφτης.)
ΤΕΜΠΕΛΗΣ: (Τεντώνεται και δείχνει να βαριέται.) Δουλειά δε γνώρισα ποτέ καμιά. Ωραίο πράγμα η
τεμπελιά. Άλλοι κουράζονται κι εγώ γλεντώ. Μα μέχρι πότε; Δε θα βαρεθώ;
(Τον σκουντάει ο ληστής, με ύφος πονηρό και κινήσεις του μιλά.)
ΛΗΣΤΗΣ: Έλα να κάνουμε ομάδα και μέσα σε μια εβδομάδα
θα ’χουμε χρήμα που δεν έχεις ξαναδεί και θα ‘μαστε πλούσιοι για μια ζωή.
ΑΡΕΤΗ: Αυτός ο δρόμος είναι της κακίας. Το δρόμο μου πάντα ακολουθούν όσοι θέλουν να τους αγαπούν και να τους τιμούν.
Αν θες στους άλλους να κάνεις το καλό, το δικό μου δρόμο να βάλεις στο μυαλό.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Κι εσύ ποια είσαι;
ΑΡΕΤΗ: Είμαι η απλή και σεμνή Αρετή, έτσι είμαι σε όλους γνωστή. Το δρόμο μου μπορεί να διαβεί μόνο
όποιος κοπιάσει πολύ (με νύξη - δάχτυλο). Έλα να δεις αυτούς, τους τίμιους κι εργατικούς.

(Σβήνουν τα φώτα και εμφανίζονται ένας καλλιεργητής κι ένας αγγειοπλάστης.)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ: Εγώ είμαι της γης καλλιεργητής και τα αγαθά παράγω της ζωής. Στο δρόμο θα με
βρεις της Αρετής κι ενίοτε στα μπλόκα της Εθνικής.
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ: (Κρατά ένα πήλινο δοχείο.) Εγώ είμαι ένας αγγειοπλάστης, αλλοδαπός και μετανάστης. Για να βρεθώ στο δύσκολο δρόμο της Αρετής
δουλεύω ολημερίς κι οληνυχτίς. Αυτό βέβαια δε με χαλάει
γιατί τα ένσημά μου τα κολλάει. Κι αν στη δούλεψη της θα βρεθείς και το αξίζεις, θα ανταμειφθείς.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε δύσκολη θέση έχω βρεθεί μα πρέπει να κάνω σωστή εκλογή. Το δρόμο να πάρω της
Κακίας; Να γίνω ένας κλέφτης ή ένας παρίας; Ποιος τότε μ’ αξία τιμές θα μου δίνει;
Και με περηφάνια και δόξα δίκαια θα με ντύνει; Το δρόμο να πάρω της Αρετής; Θα βρω καμιά δουλειά
της προκοπής. Τον κόσμο με τη δύναμή μου θα βοηθάω, και τα σχέδια των κακών με χαρά θα χαλάω.
Ας πάω λοιπόν γιατί έχω πολλή δουλειά, κι εδώ δε χωρούν πονηριές τεμπελιά.
Διασκευή του μύθου από τους μαθητές του 2ου Δ.Σ. Άνω Λιοσίων, Μάιος 2001
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(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18/3/2001)
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Η Αρετή και η Κακία
Ηρακλής – Αρετή – Κακία
1.

Οι μαθητές του 2ου Δ.Σ. Άνω Λιοσίων διάβασαν ένα μύθο από τη ζωή του μυθικού ήρωα Ηρακλή
(κείμενο 13) και μετά τον άλλαξαν σε σενάριο και παρουσίασαν μια μικρή θεατρική παράσταση
(κείμενο 14)! Διαβάστε τα κείμενα 13 και 14. Θα θέλατε να προετοιμάσετε κι εσείς μια θεατρική
παράσταση με αφορμή κάποιο μύθο ή κάποια άλλη ιστορία; Πριν σκηνοθετήσετε την ιστορία που
έχετε διαλέξει (σας προτείνουμε την ιστορία του κειμένου 15):

• Πρώτα βρείτε τα επεισόδια της ιστορίας σας, που θα είναι και οι διαφορετικές σκηνές του έργου.
Από πού αρχίζει και πού τελειώνει το καθένα; Δώστε τους τίτλους.
• Ποιο είναι το κύριο πρόσωπο της ιστορίας; Ποια είναι τα υπόλοιπα πρόσωπα;
Μοιράστε τους ρόλους μεταξύ σας.
• Ποια είναι τα συναισθήματα των προσώπων σε κάθε επεισόδιο; Βρείτε τους τρόπους που θα
τα δείξετε σε κάθε σκηνή.
• Φτιάξτε διαλόγους για κάθε σκηνή και βρείτε το κατάλληλο ύφος για κάθε φράση. Προσοχή!
Γράφουμε πρώτα το όνομα του ήρωα που μιλάει με κεφαλαία γράμματα, μετά βάζουμε άνω και κάτω
τελεία και στη συνέχεια γράφουμε αυτά που λέει. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και οδηγίες
μέσα σε παρενθέσεις στο τέλος κάθε φράσης. (Δείτε τους διαλόγους που έφτιαξαν τα παιδιά.)
• Φανταστείτε τα σκηνικά και τα κοστούμια που ταιριάζουν στο έργο σας. Φτιάξτε κοστούμια που
ταιριάζουν στον κάθε ρόλο. Για παράδειγμα, η «Αρετή» φοράει απλά ρούχα ενώ η «Κακία» φοράει
φανταχτερά ρούχα και είναι στολισμένη με κοσμήματα.
• Τέλος, σκεφτείτε πώς θα μιλούν και θα κινούνται οι ηθοποιοί σας, πώς θα μπαίνουν στη σκηνή και
πώς θα βγαίνουν από τη σκηνή. Είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε την παράστασή σας.
Μπορείτε να βάλετε και μουσική.

2.

Για το ανέβασμα της θεατρικής σας παράστασης θα πρέπει να ετοιμάσετε τα κείμενα που
χρειάζονται:
• μία ανακοίνωση για την εφημερίδα του σχολείου σας (ποιος διοργανώνει την εκδήλωση,
τίτλος, πότε, πού, ποιοι παίζουν, ποιος έγραψε το θεατρικό έργο, ποιος το σκηνοθέτησε).
• το πρόγραμμα της παράστασης (περίληψη και ποιος διοργανώνει την εκδήλωση, τίτλος,
πότε, πού, ποιοι παίζουν, ποιος έγραψε το θεατρικό έργο, ποιος το σκηνοθέτησε,
βλ. πρόγραμμα του «ΦΟΥΣΤ»).
• Τις προσκλήσεις που θα μοιράσετε (ποιος προσκαλεί, τίτλος έργου, πότε, πού).
Παρατηρήστε πρώτα τα ανάλογα κείμενα 16, 17, 18.
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Θέατρο «Μικρή Πόρτα»
1.

Διαβάστε τη συνέντευξη της Ξένιας Καλογεροπούλου (κείμενο 19) και απαντήστε
διαλέγοντας τη σωστή απάντηση:
Το θέατρο της Ξένιας Καλογεροπούλου ονομάζεται:
α. Μεγάλο παράθυρο.
β. Μικρή Πόρτα.
γ. Μεγάλη Πόρτα.
Το πρώτο έργο που έγραψε η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Οδυσσεβάχ, είχε στοιχεία από:
α. την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.
β. το Σεβάχ το θαλασσινό.
γ. την Οδύσσεια και τις Χίλιες και μια νύχτες.
Το παραμύθι διαφέρει από τη θεατρική παράσταση :
α. γιατί λέει μόνο τα γεγονότα και όταν το διαβάζουμε πλάθουμε στο μυαλό μας
δικές μας εικόνες για τους ήρωες.
β. γιατί πολλές φορές μιλά για δράκους.
γ. γιατί αναφέρεται σε μια ιστορία.
Τα παιδιά στη σημερινή εποχή διαφέρουν με αυτά της παλιάς εποχής:
α. γιατί είναι πιο έξυπνα.
β. γιατί έχουν περισσότερες εμπειρίες στην καθημερινή τους ζωή.
γ. γιατί είναι πιο ψηλά.
Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις για παιδιά. Η Ξένια Καλογεροπούλου
πιστεύει:
α. ότι πρέπει να τις βλέπουμε όλες.
β. ότι δεν πρέπει να βλέπουμε καμία.
γ. ότι πρέπει οι μεγάλοι να ελέγχουν ό,τι βλέπουν τα παιδιά.

2.

Με τα στοιχεία που έχετε από τη συνέντευξη της Ξένιας Καλογεροπούλου φτιάξτε
το βιογραφικό της σημείωμα, όπου θα γράψετε:
• τόπο γέννησης και διαμονής
• σχολείο φοίτησης
• σπουδές
• επάγγελμα
• έργα που έχει γράψει και σκηνοθετήσει
• άλλες χώρες που έχουν παιχτεί τα έργα της
(Δείτε τα βιογραφικά σημειώματα του κειμένου 20 και διαλέξτε από τη συνέντευξη μόνο
τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για ένα βιογραφικό σημείωμα.)
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Οι λέξεις συνδυάζονται μεταξύ τους με βάση κάποιους σταθερούς κανόνες
για να σχηματίσουν την πρόταση.
Στο συνταγματικό άξονα βλέπουμε με ποιον τρόπο συνδυάζονται.

3.

Βάλτε στη σειρά τις λέξεις των παρενθέσεων για να σχηματίσετε προτάσεις
του κειμένου:

• (είναι, άνθρωπος, Η, Ξένια Καλογεροπούλου, ο, σημάδεψε, παιδικό που, θέατρο, το)

• (ενδιέφεραν, τα, Με, πράγματα, πολύ, κάναμε, που, σχολείο, στο)

• (φάνηκε, συναρπαστική, μου, Οδύσσεια, Η)

Η πρόταση αποτελείται από δύο μέρη, το ονοματικό μέρος (ΟΜ) και
το ρηματικό μέρος (ΡΜ).
Κάθε μέρος της πρότασης σχηματίζεται με βάση κάποιους κανόνες.
Π.χ. στη φράση Ο διευθυντής του τσίρκου υποκλίθηκε:

Π
ΟΜ

ΡΜ

Ο διευθυντής του τσίρκου

υποκλίθηκε.
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Το άρθρο Ο και το ουσιαστικό διευθυντής συνδυάζονται με βάση τους κανόνες του Συντακτικού,
π.χ. το άρθρο και το ουσιαστικό πρέπει να συμφωνούν:

• ως προς το γένος
• ως προς τον αριθμό
• ως προς την πτώση

4.

Υπογραμμίστε τις προτάσεις όπου εφαρμόζονται οι κανόνες της γλώσσας (άρα είναι σωστές).
Διορθώστε όσες μπορείτε:
• Η παιδικό θέατρο είναι σημαντικός για τα παιδιά.
• Ο Μηνάς Χατζησάββας πήρε δίπλωμα καθηγητή της γαλλικής γλώσσας.
• Ένας παράσταση γεννιέται από ένα παραμύθι.
• Τα παρασκήνια είναι κρυφά στους θεατές.
• Τα παιδιά του σχολείου δίνει παράσταση.
• Το θέατρο μας ψυχαγωγεί και μας διασκεδάζει.

Χάρη σ’ αυτούς τους κανόνες έχουμε τη δυνατότητα να μεγαλώνουμε τις προτάσεις οριζόντια
στο συνταγματικό άξονα, π.χ.
Η παράσταση αρχίζει.
Η παράσταση αρχίζει όταν ανοίγουμε την κουρτίνα.
Η παράσταση αρχίζει όταν ανοίγουμε την κουρτίνα δεξιά κι αριστερά της σκηνής.

5.

Μεγαλώστε τις προτάσεις προσθέτοντας νέες λέξεις:

Ο ακροβάτης ισορροπεί
Οι κούκλες φτιάχνονται
Τα φώτα σβήνουν
Ο ηθοποιός απαγγέλλει
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Μπορούμε να αντικαταστήσουμε ορισμένες λέξεις ή φράσεις με άλλες που έχουν τον ίδιο ρόλο
στην πρόταση. Αυτή η αντικατάσταση γίνεται σ’ έναν κάθετο άξονα,
που ονομάζεται παραδειγματικός. Π.χ.

ΟΜ

ΡΜ

Ο διευθυντής του τσίρκου
Ο ηθοποιός
Ο πατέρας

έκανε την εμφάνισή του.

ΟΜ

ΡΜ

Ο διευθυντής του τσίρκου

6.

έκανε την εμφάνισή του.
ευχαρίστησε τους θεατές.
υποκλίθηκε.

Βάλτε στη θέση των υπογραμμισμένων λέξεων άλλες συνώνυμες, οι οποίες έχουν το ίδιο νόημα:

(αισθάνομαι, συναντώ, κλέβω, κερδίζω, ωραίος, εργασία, χρήματα)

• Της πήραν την τσάντα.
• Έκανα πολλά χρόνια να τη δω.
• Βγάζει πολλά λεφτά από αυτή τη δουλειά.
• Νιώθω αδιάθετος
• Είναι όμορφη.

7.

Βρείτε ποιο παράδειγμα (λέξη ή λεκτικό σύνολο) δεν ταιριάζει:

χειροκροτούν από συγκίνηση.
Οι θεατές

παίζουν θέατρο.
κάθονται στις θέσεις τους.

Το παιδικό θέατρο
Το γήπεδο

γέμισε από κόσμο.

Ο γαλανός ουρανός

Πήρε

ένα σπίτι με δόσεις.

Αγόρασε
Έφαγε
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Οι χώροι του θεάτρου
Ξέρετε ποιοι είναι οι χώροι ενός θεάτρου και σε τι χρησιμεύουν; Συμπληρώστε δίπλα σε κάθε
αριθμό τη λέξη που ταιριάζει:
κουρτίνα, προβολείς, καμαρίνια, σκηνή, παρασκήνια, σκηνικά, πλατεία, μπαλκόνι,
χαμηλός φωτισμός, διάδρομος, εξώστης, ορχήστρα

1..........................

2..............................

5...........................

6.................................................

8,9,10.....................................................
13.........................................

3,14................................

4.............................

7,12................................................
11.............................................

15..........................................

16......................................

• Σε τι χρησιμεύει ο κάθε χώρος;
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Tα είδη της κούκλας είναι πολλά
και χωρίζονται σε διάφορες
κατηγορίες ανάλογα τον τρόπο
κατασκευής τους και
τον τρόπο παιξίματός τους.
Δαχτυλόκουκλες Παίζονται
με την άκρη των δαχτύλων.
Tέτοιες κούκλες μπορείτε
να βρείτε στο πρόγραμμα της
παράστασής μας. Aπεικονίζουν
τους ήρωες του έργου ώστε να
μπορέσετε να το παίξετε κι εσείς
με τους φίλους σας.
Γαντόκουκλες Φοριούνται σαν γάντι και κουνάμε
το κεφάλι και τα χέρια τους με τα δάχτυλά μας.
Mαριονέτες Kινούνται από πάνω με σχοινάκια
που έχουμε δέσει στο σώμα τους.
Mαρότες Tο κεφάλι και τα χέρια τους κινούνται
με ειδικές ράβδους.
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών Παίζονται πίσω από
ένα πανί, οπότε οι θεατές βλέπουν τη σκιά τους.
Kούκλες άμεσης κίνησης Tις πιάνουμε απευθείας

Eίδη κούκλας

H Oμάδα Θεάτρου Kούκλας
«Πράσσειν άλογα» πριν από λίγο
καιρό (φύλλο 107) σάς είχε μιλήσει
για την παράστασή της και σας είχε
προτείνει ιδέες για το πώς θα φτιάξετε
το δικό σας κουκλοθέατρο. Eλπίζουμε
να σας φάνηκαν χρήσιμες και να
έχετε ήδη βρει την ιστορία
για την παράστασή σας.
Σας είχε υποσχεθεί, όμως, ότι
θα σας δείξει και κάποιες τεχνικές
ώστε να μπορέσετε να φτιάξετε
τις κούκλες για τη δική
σας παράσταση.

Για τα χέρια και τα πόδια χρησιμοποιούμε, επίσης,
χαρτοπολτό. Φτιάχνουμε το σκελετό από ξύλο
και χρησιμοποιούμε αφρολέξ για να αποδώσουμε
τους όγκους του σώματος. Στις αρθρώσεις βάζουμε δέρμα.

με τα χέρια μας και τις
κινούμε. Tέτοιες κούκλες
μπορείτε να δείτε στην
παράστασή μας εφόσον
η ομάδα προτιμά να δουλεύει
με κούκλες άμεσης κίνησης.
Aυτού του είδους οι κούκλες
φτιάχνονται κυρίως για
επαγγελματικές παραστάσεις. Για
την κατασκευή τους χρειάζεται
χρόνος, μεθοδική δουλειά, ειδικά
εργαλεία, αλλά και γνώσεις των κανόνων της γλυπτικής. Για να κατασκευάσουμε ένα
κεφάλι μεγάλων διαστάσεων, το φτιάχνουμε πρώτα με πηλό, έπειτα φτιάχνουμε
δύο γύψινα μισά καλούπια και μέσα σ’ αυτά φτιάχνουμε τα δύο κομμάτια του
κεφαλιού με εφημερίδα, τα οποία και ενώνουμε στη συνέχεια.

Πλάθουμε το κεφάλι απευθείας
σε χαρτοπολτό, αφού μας
το επιτρέπει το μικρό μέγεθός τους.

«Eρευνητές», 4/3/2001

Bάφουμε τις κούκλες και τις ντύνουμε
με τα κοστούμια που έχουμε ράψει.

Συνδέουμε το κεφάλι με το σώμα
μ’ ένα μηχανισμό από λάστιχο, ώστε να φαίνονται ζωντανές οι κούκλες ακόμα και όταν
δεν τις κινούμε.

ΚΕΙΜΕΝΟ 22
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23
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«Eρευνητές», 20/8/2000
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«Eρευνητές», 4/3/2001

ΚΕΙΜΕΝΟ 24
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«Eρευνητές», 11/2/2001

ΚΕΙΜΕΝΟ 25
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ΚΕΙΜΕΝΟ 26

Oδηγίες προς κουκλοπαίκτες!
• Oι κουκλοπαίκτες πρέπει να είναι από δύο ως τέσσερις, και να
μοιράσουν μεταξύ τους τις κούκλες. Προσπαθήστε ν’ αλλάζετε τη
φωνή σας ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε ήρωα, φροντίζοντας
παράλληλα να μη σας πιάσουν τα γέλια και η παράσταση
καταλήξει...για κλάματα! Aφού μάθετε τα λόγια του έργου, κάντε
πρόβα παρέα με έναν φίλο ή φίλη, που θα παίζει το ρόλο του
σκηνοθέτη, επισημαίνοντας τα λάθη ή τις παραλήψεις σας.
• Eπιλέξτε μαζί μια χαρούμενη μελωδία που θα συνοδεύει μουσικά
την παράσταση. Θα δείτε πόσο αλλιώτικες μπορούν να γίνουν, με
λίγη φαντασία και καλή διάθεση, οι καλοκαιρινές σας διακοπές...
• A! εφόσον υπάρχει φωτογραφική μηχανή στο σπίτι,
φωτογραφίστε τη μεγάλη στιγμή της πρεμιέρας και στείλτε μας
τις φωτογραφίες.
• Θα χαρούμε πολύ να σας καμαρώσουμε!

«Eρευνητές», 20/8/2000
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Κούκλες για κουκλοθέατρο
1.

2.

Διαβάστε το άρθρο εφημερίδας (κείμενο 22) και αντιστοιχίστε αυτά που ταιριάζουν:

•

Δαχτυλόκουκλες

•

φοριούνται σαν γάντι

•

Μαριονέτες

•

παίζονται με την άκρη των δαχτύλων

•

Γαντόκουκλες

•

κινούνται με σχοινάκια

•

Μαρότες

•

κινούνται απευθείας με τα χέρια μας

•

Φιγούρες Θεάτρου Σκιών

•

κινούνται με ειδικές ράβδους

•

Κούκλες άμεσης κίνησης

•

παίζονται πίσω από πανί

Ήρθε η ώρα να φτιάξετε το δικό σας κουκλοθέατρο και τις δικές σας κούκλες.
Χωριστείτε σε ομάδες και μοιραστείτε τις εργασίες.

• Μία ομάδα θα φτιάξει τις κούκλες. Άλλη ομάδα θα αναλάβει να φτιάξει
το κουκλοθέατρο. Άλλη μια ομάδα θα βρει ή θα γράψει το έργο που θα παιχτεί.
(Θα μπορούσατε να παίξετε το έργο του κειμένου 23 «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται».)
Όλες οι ομάδες πρέπει να φτιάξουν το σχεδιάγραμμά τους όπου θα βάλουν σε σειρά
τις εργασίες που πρέπει να κάνουν.

• Τέλος, τέσσερις το πολύ πέντε μαθητές θα παίξουν την παράσταση.
ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!

(Συμβουλευτείτε πρώτα τα κείμενα 24, 25, 26)
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ΚΕΙΜΕΝΟ 27

50

J

Εργαστήρι «Μαιρηβή»
Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο 29.

Χωριστείτε σε ομάδες των δύο ατόμων. Φανταστείτε ότι ο ένας ή η μία ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει σεμινάρια κατασκευής και κίνησης κουκλών και ο
άλλος ή η άλλη είναι ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ΜΑΙΡΗΒΗ. Ο πρώτος ή η
πρώτη, αφού αποφασίσει ποιον από τους κύκλους μαθημάτων του εργαστηρίου θα ήθελε να παρακολουθήσει, κάνει στον υπεύθυνο ερωτήσεις για το τι έχει
το πρόγραμμα, το χρόνο διάρκειας, τις ημέρες συναντήσεων και οτιδήποτε
άλλο τον /την ενδιαφέρει. Ο υπεύθυνος θα πρέπει να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να απαντήσει στις απορίες. (Οι πληροφορίες δίνονται
στο κείμενο 29.)
Πριν παίξετε τους ρόλους σας, κρατήστε σημειώσεις με όσα πρόκειται να
πείτε (ερωτήσεις και απαντήσεις).
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ΚΕΙΜΕΝΟ 28

Νοέμβριος 2001

«Συνέντευξη από έναν καραγκιοζοπαίκτη - τον Γιάννη Χατζή»
(των παιδιών της ΣΤ΄ τάξης Νίκου Εκμεκτσέογλου & Νικολέτας Μαμόλη)

Νίκος & Νικολέτα: Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις, κύριε Χατζή.
Γιάννης Χατζής: Ευχαρίστως, παιδιά, σας ακούω...
Νικολέτα: Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με το Θέατρο Σκιών;
Γιάννης Χατζής: Η αγάπη μου για το Θέατρο Σκιών, αυτήν τη λαϊκή μορφή τέχνης, όπως και η πίστη
μου ότι αυτή η μορφή τέχνης θα μπορούσε πραγματικά να προσφέρει κάτι στα πολιτιστικά επιτεύγματα
του λαού μας.
Νίκος: Πόσων χρονών ήσαστε όταν ασχοληθήκατε για πρώτη φορά με τον Καραγκιόζη;
Γιάννης Χατζής: Ήμουν πολύ μικρός. Γύρω στα 18....
Νικολέτα: Πότε αρχίσατε να δίνετε παραστάσεις επαγγελματικά;
Γιάννης Χατζής: Πρέπει να ’ναι τώρα τουλάχιστον 28 χρόνια.
Νίκος: Τα έργα που παρουσιάζετε τα γράφετε εσείς;
Γιάννης Χατζής: Πολλά από αυτά..., ναι!
Νικολέτα: Είναι δύσκολο να μάθεις να παίζεις με τις φιγούρες;
Χρειάζεται πολύ εξάσκηση;
Γιάννης Χατζής: Είναι αρκετά δύσκολο και χρειάζεται εξάσκηση. Γιατί
δεν είναι μόνο να παίζεις με τις φιγούρες. Είναι μια μορφή θεάτρου
όπου πρέπει, εκτός από την κίνηση, να δίνεις ψυχή στις φιγούρες.
Είναι και η μίμηση, το έργο το ίδιο, είναι να κάνεις όλους τους ρόλους.
Επίσης χρειάζεται να κατασκευάζεις τις φιγούρες εσύ ο ίδιος, αλλά και
πολλά άλλα. Να κουβαλάς τον μπερντέ, να βάζεις τα φώτα, να είσαι
ζωγράφος... Ό,τι σε ένα θέατρο απαιτεί την εργασία πολλών ανθρώπων, ο καραγκιοζοπαίκτης τα κάνει
όλα μόνος του....
Νίκος: Φτιάχνετε μόνος σας τις φιγούρες;
Γιάννης Χατζής: Ναι! Βέβαια.
Νικολέτα: Χρειάζεστε άλλους συνεργάτες όταν δίνετε παραστάσεις;
Γιάννης Χατζής: Ναι! Σίγουρα τις περισσότερες φορές χρειάζομαι από έναν και περισσότερους
βοηθούς. Φυσικά ο καραγκιοζοπαίκτης παίζει, αλλά χρειάζεται τουλάχιστον ένας βοηθός.
Νίκος: Ποιος ήρωας σας αρέσει και γιατί;
Γιάννης Χατζής: Κοιτάξτε..., δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Ο κάθε ήρωας έχει τη δικιά του
γοητεία.
Νομίζω όμως ότι, αν θα έπρεπε οπωσδήποτε να διαλέξω κάποιον, αυτός θα ήταν ο Καραγκιόζης. Και για
το σκωπτικό του πνεύμα και για τη σάτιρα που αναπτύσσει και για την κριτική διάθεση που έχει και για
την αυτοκριτική που κάνει στον εαυτό του. Γενικά για όλη του την υπόσταση.
Νικολέτα: Υπάρχουν πολλοί καραγκιοζοπαίκτες σήμερα στην Ελλάδα;
Γιάννης Χατζής: Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί.
Νίκος: Πιστεύετε ότι κάνατε καλά που ασχοληθήκατε με το Θέατρο Σκιών
ή μήπως τώρα έχετε αλλάξει γνώμη;
Γιάννης Χατζής: Γνώμη δεν έχω αλλάξει! Νομίζω ότι έκανα καλά.
Πιστεύω ότι υπηρετώ τον πολιτισμό με έναν ωραίο τρόπο. Το Θέατρο Σκιών
είναι ένα από τα πολιτιστικά επιτεύγματα του λαού μας και παίζοντας
προσφέρω και γω τις υπηρεσίες μου στον πολιτισμό.
Νίκος & Νικολέτα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που μας
δώσατε!
Γιάννης Χατζής: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη...
11ο Δ.Σ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης
www.geocities.com/solnk/index.htm
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Μπρος και πίσω από τον μπερντ¤
Συνέντευξη από έναν καραγκιοζοπαίχτη
1.

Διαβάστε τη συνέντευξη που πήραν τα παιδιά από τον καραγκιοζοπαίχτη (κείμενο 28)
και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:
Ο Γιάννης Χατζής ασχολήθηκε με το Θέατρο Σκιών:
α. για να βγάλει περισσότερα χρήματα.
β. γιατί αγαπάει το Θέατρο Σκιών.
γ. για να γίνει διάσημος.
Ένας καραγκιοζοπαίχτης πρέπει:
α. να μιμείται όλους τους ήρωες.
β. να μιμείται μόνο τον Καραγκιόζη.
γ. να μη μιμείται κανέναν ήρωα.
Οι φιγούρες:
α. αγοράζονται από το εμπόριο.
β. φτιάχνονται από τον καραγκιοζοπαίχτη.
γ. φτιάχνονται από επιπλοποιούς.
Το Θέατρο Σκιών είναι:
α. οι σκιές μας στο δρόμο.
β. οι σκιές των ηθοποιών στη σκηνή.
γ. οι σκιές των χάρτινων ηρώων πίσω από λευκό πανί.

2.

Διαβάστε το κείμενο 29. Τι πληροφορίες μάς δίνει για την καταγωγή του Καραγκιόζη;
Βρείτε κι άλλες πληροφορίες για το Θέατρο Σκιών και τον Καραγκιόζη. Ψάξτε
σε εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες και περιοδικά και βρείτε τον τόπο απ’ όπου ξεκίνησε,
τον τρόπο κατασκευής και παιξίματος καθώς και το ρόλο της κάθε φιγούρας. Δημοσιεύστε
ένα άρθρο με τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε στην εφημερίδα του σχολείου σας.

3.

Μήπως στην πόλη σας υπάρχει Θέατρο Σκιών; Επισκεφτείτε το και πάρτε κι εσείς
συνέντευξη από τον καραγκιοζοπαίχτη. Πρώτα βρείτε τις ερωτήσεις που θέλετε να
του κάνετε. Ύστερα βάλτε σε μια σειρά τις ερωτήσεις σας. Πάρτε μαζί σας κασετόφωνο
και φωτογραφική μηχανή. Δημοσιεύστε τη συνέντευξη στη σχολική σας εφημερίδα, αφού
την ακούσετε από το μαγνητόφωνο και τη γράψετε. (Εάν δεν υπάρχει Θέατρο Σκιών
στην πόλη σας, πάρτε συνέντευξη από κάποιον ηθοποιό, σκηνοθέτη κτλ. που μπορεί να ζει
στην πόλη σας, σχετικά με το επάγγελμά του.)

4.

Εάν θέλετε κι εσείς να γίνετε καραγκιοζοπαίχτες, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που δίνουν
τα κείμενα 29, 30 και παίξτε το έργο του κειμένου 31. Μοιραστείτε τις εργασίες και
φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα για καθεμία, έτσι ώστε, αν κάποια άλλη τάξη θέλει
να επαναλάβει την παράσταση, να ξέρει πώς ακριβώς θα εργαστεί.

5.

Χωριστείτε σε ομάδες. Η κάθε ομάδα γράφει σε ένα χαρτί μια φράση που θα έχει πάνω
από τρεις λέξεις. Έπειτα κόβει την κάθε λέξη με ψαλίδι. Η μία ομάδα δίνει στην άλλη
τη φράση της με ανακατεμένες τις λέξεις. Μέσα σε ένα λεπτό θα πρέπει η κάθε ομάδα
να ξαναφτιάξει την κομμένη φράση με τις λέξεις που της δόθηκαν. Με το τέλος του
χρόνου ελέγχουμε ποια ομάδα ξανάφτιαξε σωστά την πρόταση. Αυτή θα είναι και
η νικήτρια. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο ξαναμοιράζοντας τις φράσεις, σε άλλες ομάδες
αυτή τη φορά. Καλή τύχη!
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ΚΕΙΜΕΝΟ 32

Mπαλονόκουκλες
Πριν φτιάξετε αυτές τις κούκλες και παίξετε κουκλοθέατρο, παίξτε ένα άλλο παιχνίδι.
Χωριστείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα πρέπει να βρει τα ουσιαστικά που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τα ρήματα όλων των οδηγιών. Η χρήση λεξικού επιτρέπεται. Νικήτρια θα είναι η ομάδα
που έχει βρει τα περισσότερα σωστά παράγωγα ουσιαστικά. Καλή Επιτυχία!
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Μπορείτε να φανταστείτε τους διαλόγους στα κείμενα 38, 39; Γράψτε τους στον κατάλληλο κενό χώρο.
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Παιδικές σκηνές
1.

Αφού διαβάσετε τις πληροφορίες για τις παιδικές σκηνές, απαντήστε στις παρακάτω
ερωτήσεις:

• Εάν θέλετε να τηλεφωνήσετε για πληροφορίες στο θέατρο «Βεάκη» και το «Θέατρο
Σκιών Ιάσονα Μελισσινού», ποια τηλέφωνα θα σας χρειαστούν; (Τα θέατρα είναι
γραμμένα με αλφαβητική σειρά.)

• Εάν θέλετε να πάτε στο θέατρο Μίνωα, ποια οδό πρέπει να βρείτε;

• Σε ποια οδό βρίσκεται το κουκλοθέατρο «Φιγούρες και κούκλες» και σε ποιο
τηλέφωνο μπορείτε να πάρετε πληροφορίες;

• Ποιο έργο παίζεται στο θέατρο «Κάτω από τη Γέφυρα»;

2.

Ψάξτε μια τοπική εφημερίδα και βρείτε τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των παιδικών
θεάτρων της περιοχής σας.
Φτιάξτε έναν κατάλογο των θεάτρων αυτών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους
(διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.) και με τους τίτλους των έργων που παίζονται σε κάθε ένα.

3.

Βρείτε τώρα στο χάρτη της Αττικής πού βρίσκεται η κάθε περιοχή που έχει παιδικό
θέατρο.

63

J

ΚΕΙΜΕΝΟ 36

64

J

ΚΕΙΜΕΝΟ 37

65

J

Αρχαίων θέατρο
1.

Διαβάστε το άρθρο της εφημερίδας (κείμενο 36) και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:
Το θέατρο ξεκίνησε:
α. από τους διαλόγους των εμπόρων στις αγορές στην αρχαιότητα.
β. από τις θρησκευτικές τελετουργίες των αρχαίων λαών που συνοδεύονταν από δρώμενα.
γ. από τις συζητήσεις που γίνονταν στην καθημερινή ζωή των γυναικών στην αρχαιότητα.
Το αρχαίο ελληνικό δράμα (τραγωδία και κωμωδία) έχει σχέση με τη δημοκρατία γιατί:
α. ο ποιητής ήταν ελεύθερος να εκφράζει τη γνώμη του.
β. οι πολιτικοί πήγαιναν στο θέατρο.
γ. όλοι οι πολίτες πήγαιναν στο θέατρο.
Η παράσταση ήταν:
α. ένας μονόλογος του θεατρικού συγγραφέα.
β. ένας διάλογος για τα ζητήματα που απασχολούσαν την κοινωνία της εποχής.
γ. ένας διάλογος από τις συζητήσεις της αρχαίας αγοράς.
Ο χορός του αρχαίου θεάτρου ήταν:
α. επαγγελματίες χορευτές εκπαιδευμένοι.
β. εκδήλωση γιορτής και γλεντιού.
γ. ηθοποιοί που εξηγούσαν τραγουδιστά την υπόθεση του έργου.

2.

3.

4.

Μήπως υπάρχει κοντά στην περιοχή σας κάποιο αρχαίο θέατρο; Βρείτε πληροφορίες
γι’ αυτό, όπως τη χρονολογία που χτίστηκε και ανακαλύφθηκε. Μπορείτε επίσης να
το επισκεφτείτε για να παρατηρήσετε τον τρόπο που έχτιζαν ένα θέατρο και το σχήμα που
του έδιναν. Πώς άκουγαν χωρίς μικρόφωνα; Έβλεπαν όλοι καλά σε όποιο σημείο του
θεάτρου κι αν κάθονταν; Παρουσιάστε τις πληροφορίες που μαζέψατε στη σχολική σας
εφημερίδα ή στον πίνακα ανακοινώσεων, αφού βρείτε και μερικές ακόμα από
τις εγκυκλοπαίδειες.

Αν δεν υπάρχει κάποιο αρχαίο θέατρο κοντά στην περιοχή σας, βρείτε πληροφορίες για
το παλιότερο θέατρο που βρίσκεται σ’ αυτήν. Μαζέψτε στοιχεία για τη χρονολογία ίδρυσής
του και για τον ιδρυτή του. Κάντε έναν κατάλογο για τις παραστάσεις που έχουν παιχτεί
εκεί και για τους ηθοποιούς που έχουν παίξει. Για να πάρετε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες, μπορείτε να το επισκεφτείτε και να πάρετε συνέντευξη από το σημερινό
διευθυντή του θεάτρου. Έπειτα, μπορείτε να γράψετε ένα άρθρο στη σχολική σας
εφημερίδα με τη συνέντευξη που έχετε πάρει ή με τις πληροφορίες που έχετε μαζέψει, για
να παρουσιάσετε και να κάνετε γνωστό το θέατρο της περιοχής σας.

Διαβάστε το απόσπασμα του άρθρου «ειδικά εφέ». Aν εσείς θα θέλατε να βρείτε
διάφορους ήχους για ένα θεατρικό έργο, όπως ήχο βροχής, ήχο βροντής, ήχους
αυτοκινήτου, ήχους αγοράς κ.ά., πώς θα τους βρίσκατε; Σκεφτείτε κι άλλους ήχους,
ετοιμάστε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε και παρουσιάστε τα στην τάξη.
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