






























































































«ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

Σκέψεις λίγο πριν την παράσταση 

 

Η θεατρική ομάδα του σχολείου αποτελείται από 15 αγόρια και κορίτσια και 

επιχειρεί να παρουσιάσει παράσταση με το έργο της Έλλης Αλεξίου. ‘Μια μέρα στο 

γυμνάσιο’ στις 21 Μαΐου με μαθητές του σχολείου και αν όλα πάνε καλά στις 26 

Μαΐου στο κοινό της πόλης. 

  Η ενασχόληση με το θέατρο λειτούργησε παράλληλα με το μάθημα της 

θεατρολογίας που για πρώτη φορά φέτος μπήκε στην Α’ Λυκείου. Η θέληση και η 

επιμονή  ορισμένων παιδιών (από το μάθημα της θεατρολογίας, αλλά και εκτός 

αυτού) ήταν μια πρόκληση, στην οποία ένιωσα πως δεν μπορώ να αρνηθώ. 

  Τα υπόλοιπα κύλησαν φυσικά. Η ομάδα συμπληρώθηκε από όσα παιδιά ήθελαν 

να έρθουν. Το έργο ήταν δική μου πρόταση που έγινε αβίαστα αποδεκτή, γιατί κατ’ 

αρχήν τους συγκίνησε η αδικία που γίνεται εκ βάρος του μαθητή. Συμφωνήσαμε ότι 

το έργο κινείται σ’ ένα χώρο οικείο για μας. Πολλά είναι γνώριμα : οι τύποι των 

καθηγητών, οι καταστάσεις, τα βιώματα. Παράλληλα υπάρχει μια καθαρότητα και 

αλήθεια σε όλα όσα εκτυλίσσονται, που μοιάζει να καταργείται ο χρόνος και είναι 

σαν να συμβαίνουν όλα μόλις χθες ή σήμερα. 

  Η προσπάθεια μας διαρκεί περίπου 3 μήνες. Οι συναντήσεις έγιναν όλες στο 

περιθώριο του ασφυκτικού προγράμματος όλων. Όσο όμως στενό κι αν είναι αυτό ( 

όπως εκείνο του τετραδίου), χώρεσαν μέσα του πολλά : παιχνίδι, γέλιο, μικρές και 

μεγάλες συγκινήσεις, συγκρούσεις απογοητεύσεις, πείσμα και όλα όσα δεν χωράει 

η τάξη και το μάθημα. Γιατί εδώ φυτρώνουν και αναπτύσσονται η κρίση, η αγάπη, 

το συναίσθημα, η ευθύνη και η πίστη πως μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει κανείς και 

ωριμάζει αβίαστα, γιατί χαίρεται και ανακαλύπτει τον εαυτό του. 

  Τώρα είμαστε ας πούμε στα τελευταία 100 μέτρα. Και χρειαζόμαστε ένα ακόμα 

κουράγιο για να συντονίσουμε και οργανώσουμε το σύνολο της παράστασης. 

Εύχομαι στα παιδιά μου, να τα καταφέρουν όπως μέχρι τώρα και ακόμα καλύτερα. 

Το πιστεύω. 
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