






























































Γ. ΛΑΣΣΑΝΗΣ – ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Η ροή του έργου 

            

Χορός: κλέφτικο   

Σχόλιο: Πρώτος φεύγει στον Όλυμπο ο θείος του Λασσάνη, ο Πρασινονικόλας. 

Ακούστε την ιστορία του. 

 

Τραγούδι - χορός: Όλες οι όμορφες. Ανέβηκα στο Μπούρινο. 

Σχόλιο: Στα χνάρια του θείου του Πρασινονικόλα βαδίζει και ο μικρός Λασσάνης. 

 

Και μετά πώς έγινε κι ακολούθησε τον Πρασινονικόλα ο ανιψιός του ο μικρός 

Λασσάνης; 

Μουσική: Μοιρολόι 

 

Σχόλιο: Ο Λασσάνης φεύγει στην Οδησσό, όπου εργάζεται ως δάσκαλος και μυείται 

στη Φιλική Εταιρία από τον οργανωμένο ήδη Πεντεδέκα. 

 

Μετά το θλιβερό ατύχημα του Δραγατσανιού, ο Λασσάνης συνελήφθη μαζί με τον 

Υψηλάντη από τις Αυστριακές Αρχές ως τρομοκράτης και πέρασαν 8 χρόνια στη 

φυλακή. Ο Υψηλάντης πέθανε και ο Λασσάνης επιστρέφει στην Ελλάδα. Το 

Σεπτέμβριο του 1929 παίρνει μέρος στην τελευταία μάχη κατά των Τούρκων στην 

Πέτρα. 

 Τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, ο δάσκαλος του Γένους και χιλίαρχος του Ιερού 

Λόχου, διετέλεσε Επιθεωρητής Στρατού, Νομάρχης, Υπουργός Οικονομικών, 

Υπουργός Στρατιωτικών και έφτασε ως το βαθμό του υποστρατηγού. 

 

 

Η φύση της εργασίας και η πορεία της. 

 
Αυτή η εργασία από τη φύση της είχε μια μεγάλη δυσκολία. Το θέμα ήταν πολύ 

σοβαρό και πολύ μακριά από τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Έπρεπε λοιπόν να 

τους το προσφέρω έτσι, που να πετύχουμε δύο πράγματα: 1) να αισθανθούν και τα 
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δικά τους κάποια στοιχεία και ενέργειες του έργου όπως ο φόβος που ένιωσε ο 

Λασσάνης ως παιδί, αλλά και οργή και θυμός, που έγιναν φλόγα επαναστατική. 

Έμμεσα λοιπόν τα παιδιά μπήκαν στη θέση του ήρωα και όλων των προσώπων 

που συνθέτουν την ιστορίας και κατέθεσαν τη δική τους επαναστατική διάθεση είτε 

στο ρόλο τους είτε με τα τραγούδια και το χορό. 

 2) Να το χαρούν ως μια δραστηριότητα, που κράτησε 6 μήνες. Οι συναντήσεις ήταν 

σε καθημερινή βάση έκτος σχολικού προγράμματος. Μοιράστηκαν οι ρόλοι κατ’ 

αρχήν, αλλά στην πορεία όλα τα παιδιά μπήκαν μέσα σε όλα, δηλαδή ανάγνωση – 

αφήγηση, τραγούδι, χορός, ρόλοι. Βασική μου αρχή είναι να παίρνει ο καθένας τον 

ρόλο που θέλει. Στη συνέχεια όμως προέκυψαν αδυναμίες από κάποια άτομα και 

χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές, τις οποίες δεν επέβαλα εγώ, αλλά η ομάδα. Τα 

παιδιά ασκήθηκαν στο να παρατηρούν και να αποδέχονται τον καλύτερο όπως και 

να βάζουν στη θέση του όποιον υπερβαίνει τα όρια. Τελικά όλοι θα πάρουν αυτό 

που τους ταιριάζει για το καλό της παράστασης. 

 Η αφήγηση και οι σκηνές ήταν  πιο ομαλή δουλειά, διότι είναι καθαρό το τι θα κάνει 

ο καθένας. Τα άλλα δυο μέρη δηλαδή τα ποιήματα του Λασσάνη και το «Η Ελλάς 

και ο ξένος» ήθελαν έναν ειδικό χειρισμό. Από τα ποιήματα επέλεξα αποσπάσματα 

που ταίριαζαν θεματικά αλλά και μπορούσαν να αποδοθούν επάνω στη σκηνή με 

δραματοποιημένη αφήγηση π.χ. Πρασινονικόλας και κλεφτόπουλα. 

 Το θεατρικό του Λασσάνη ‘Η Ελλάς και ο ξένος’ αποδόθηκε ως εξής: Ήταν το 

τελευταίο μέρος του έργου, στο οποίο ο ξένος μετά από μία περιπέτεια στη 

θάλασσα βρίσκεται ναυαγός πάνω σε κάποιος βράχους και κολόνες από αρχαία 

μνημεία. Εκεί βλέπει μπροστά του έκπληκτος μια γυναίκα να θρηνεί πάνω στα 

ερείπια απελπισμένη. Προσπαθεί να μάθει ποια είναι και όταν ανακαλύπτει ότι είναι 

η καταπληγωμένη Ελλάς, έκθαμβος προσπαθεί να εξυμνήσει το μεγαλείο, της 

δόξας της. Από τον σχεδόν μονόλογο – απάντηση της ‘Ελλάς’ πήρα τους στίχους 

που δήλωναν το πάθος και τον πόνο της Μητέρας – Ελλάδας και το έδωσα σε μια 

κοπέλα που ήταν η Ελλάς. Τους υπόλοιπους στίχους τους πήραν άλλες 4 κοπελιές, 

οι οποίες ντυμένες ως αρχαίες ιερείς (πια η Ελλάς ντυμένη ως κορυφαία του χορού) 

πλαισίωναν την «Ελλάς» και έλεγαν τους υπόλοιπους στίχους του μονόλογου που 

ήταν περισσότερο σκέψεις, σαν να ήταν ( οι κόρες της – τα παιδιά της) και 

ταυτόχρονα η προέκταση του εαυτού της. Με μια μικρή χορογραφία κινήθηκαν ως 

αρχαίος χορός όπως περίπου ταίριαζε και στην αυστηρά αρχαΪζουσα γλώσσα του 

Γ. Λασσάνη. Έτσι πετύχαμε να σπάσουμε το μονόλογο που θα κούραζε πολύ και τα 

παιδιά να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ένα μικρό πολύ δεμένο σύνολο. 
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Η προετοιμασία κράτησε 6 μήνες. Οκτώβριος – Μάρτιος. Οι συναντήσεις γινόταν

σε καθημερινή βάση το βράδυ στο χώρο του σχολείου. Δοκιμάσαμε όλοι 

όλα:δηλαδή ανάγνωση, χορό, τραγούδι, διαλόγους. Στην αφήγηση πολλές φορές 

δέχτηκα τη γνώμη των παιδιών. Όπου το κείμενο τους φαινόταν βαρετό ή περιττό 

αφαιρούσα σχεδόν μέχρι 15 μέρες πριν τις τελικές πρόβες. Το τελικό κείμενο 

συνοδεύτηκε κατά περίπτωση από μουσική και σλάιτς, τα οποία είχαν εικόνες από 

τον Όλυμπο και άλλα βουνά όπως και από την Οδησσό όπου έζησε και εργάστηκε 

ως δάσκαλος ο Γ. Λασσάνης. 
 Το μουσικό μέρος το έκαναν μόνα τους τα παιδιά. Με συνοδεία πια και τη βοήθεια 

από CD. Έμαθαν μόνοι τους τα τραγούδια. 

Δουλέψαμε και με θεατρικό παιχνίδι, κυρίως για ασκήσεις συγκέντρωσης. Αυτό 

έγινε μόνο τις Παρασκευές και Κυριακές που ερχόταν τα περισσότερα παιδιά. 

Πέρασε ένα πολύ δύσκολο διάστημα 10 Νοέμβρη – 20 Δεκέμβρη που όλα τα παιδιά 

έγραφαν διαγωνίσματα και πολύ δύσκολα βρισκόταν όλοι η ομάδα, αλλά κρατήσαμε 

την επαφή. Τον τελευταίο ενάμιση μήνα συντονίστηκαν και κατέθεσαν όλοι την 

περισσότερη ενέργεια. Υπήρχε όμως ένας μικρός πυρήνας που ερχόταν 

ανελλιπώς, ακόμα και με 10 βαθμούς, όταν τα σχολεία ήταν κλειστά για 3 μέρες, 

εμείς πηγαίναμε και κάναμε 2-3 ώρες πρόβα το μεσημέρι. Οργανώσαμε πάρτι, 

βγήκαμε και βράδυ σε ταβέρνα για να χαρούμε και να αισθανθούμε πιο ζεστά με την 

ομάδα. 

 Η τελευταία φάση ήταν που πήγαμε στην αίθουσα τέχνης 2 μέρες πριν την 

παράσταση για τις τελικές πρόβες στο χώρο με τα σκηνικά. Εκεί πλέον η ομάδα 

λειτουργεί με μια άλλη δυναμική. Είναι ένα μεθύσι από χαρά, αγωνία, ευθύνη, 

ένταση. Τα παιδιά γίνονται μια γροθιά και όταν βλέπουν την τελική μορφή της 

παράστασης δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Εκεί πρέπει να τρέξουν οπωσδήποτε 

3 πρόβες, για να δουν τη ροή του έργου. Ανεκτίμητη στη φάση αυτή ήταν η βοήθεια 

της συναδέλφου Ελένης Μάντζου ως οδηγού σκηνής. Εκεί πρέπει κάπως να έχει 

την εποπτεία όλων: δηλαδή με ποια σειρά βγαίνει ποιος, τι αντικείμενα μεταφέρουν. 

Όλα αυτά είναι καταγραμμένα όπως και η ροή του έργου. 

 Η ολοκλήρωση όλης της διαδρομής είναι το τραπέζι που ακολουθεί μετά την 

παράσταση. Ο σύλλογος γονέων πάντα αμείβει τα παιδιά για τον κόπο τους με αυτό 

τον τρόπο. Εκεί πλέον υπάρχει η μέγιστη ικανοποίηση. Τα παιδιά 

μεταμορφώνονται. Έχουν τη δική τους τη χαρά, τη δύναμη και τον αέρα της 

επιτυχίας. Από κει και μετά νομίζω ότι ανοίγουν τα φτερά τους και πετάνε πιο 

ελεύθερα και πιο δυνατά.   
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Πως προέκυψε αυτή η εργασία 
 

 Η ιδέα για ένα αφιέρωμα στη ζωή του Κοζανίτη λόγιου, μου προέκυψε το Μάρτιο 

του 2004, την παραμονή της παράστασης ‘Με κόντρα τον καιρό’. Σε μια κουβέντα 

που είχα με τον συγχωριανό μου δάσκαλο Βασίλη Αποστόλου, ο οποίος 

ασχολήθηκε εκτενής με τα μνημεία της Κοζάνης και τη ζωή και το έργο του Γ. 

Λασσάνη, να ανεβάσουμε για την επόμενη 25η το έργο του ‘Η Ελλάς και ο ξένος’. 

Ενθουσιάστηκα στην ιδέα και αμέσως πήρα και διάβασα το συγκεκριμένο θεατρικό 

έργο. Αμέσως διαπίστωσα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεβεί για 2 βασικούς 

λόγους. Πρώτον είναι σχεδόν ένας μονόλογος, που ήθελε 3 πρόσωπα μόνο. Και 

δεύτερον η γλώσσα του είναι αρχαΐζουσα καθαρεύουσα. Αναζήτησα λοιπόν και με 

τη συνδρομή της κ. Σιόμου Τάσας – αντιδημάρχου, βρήκα και διάβασα τη 

μυθιστοριογραφία της ζωής του Γεώργιου Λασσάνη από τον κ. Νάνο, σχολικό 

σύμβουλο των δασκάλων. 

 Το βιβλίο είναι ένα ενδιαφέρον λαϊκό ανάγνωσμα 300 περίπου σελίδων. Αυτό 

αποτέλεσε τον κύριο κορμό της δραματοποιημένης αφήγησης σε συνδυασμό με 

ποιήματα του ίδιου του Λασσάνη  «Εις τον Όλυμπον», « Εις την φυλακή» και ένα 

απόσπασμα από το «Η Ελλάς και ο ξένος». 

 Μετά από πολλές αναγνώσεις, άρχισα να επιλέγω από το κείμενο κομμάτια 

καθαρής ανάγνωσης,  που έδιναν την πορεία της ζωής του Γ. Λασσάνη στην εξής 

διαδρομή: γέννηση – σχολείο, Κοζάνη – Όλυμπος – Βουδαπέστη – Οδησσό – 

Γιάσι… (Ρουμανία – Βιέννη (φυλακή) Αθήνα ( απελευθέρωση ‘συγγραφικό έργο’ – 

θάνατος. Διαθήκη. Εναλλάξ με την αφήγηση μπήκαν οι 7 σκηνές διαλόγου, όπου 

υπήρχαν κατά κεφάλαιο και εμβόλιμα. Έτσι το υλικό και η πορεία της παρουσίασης 

ήταν: τραγούδια και χοροί της πόλης που διάνθιζαν την παράσταση και ποιήματα 

που  ολοκλήρωναν την επική ατμόσφαιρα του έργου. 

 Χτένισα πολλές φορές το κείμενο, διότι η αφήγηση ήταν πολύ λεπτομερής και το 

υλικό πολύ μεγάλο. Με βάση 3 προηγούμενες ανάλογες εργασίες μου το υλικό 

έπρεπε να είναι 18 – 20 το πολύ σελίδες για μια παράσταση 1:30 ώρας. 
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