


ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Circus-World «ΤΣΙΡΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 

[Circus around the world] 

Σειρά τσίρκων Αμερικανικής παραγωγής που θα ολοκληρωθεί 

σε 13 επεισόδια διάρκειας 90 λεπτών. 

Κάθε Σάββατο στις 13.00 

ThiftanoUlK . 
Grafert&toittCin Earth 

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 ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 

Επεισόδιο 1ο - [14/12]: «20ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μόντε Κάρλο» 

[20ο FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO] 

To Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μόντε-Κάρλο είναι το μεγαλύτερο του κόσμου, χάρη του 

ενδιαφέροντος και της αγάπης του Πρίγκιπα Ρενιέ III για την τέχνη του τσίρκου. Για τον εορ

τασμό των 20 χρόνων διοργάνωσης του, τα νούμερα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, πιο περίτε

χνα, 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] 

To 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 ανατρι

χίλα 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 ανεπανά

ληπτο σόου που θα παραμείνει αξέχαστο στο τηλεοπτικό κοινό. 

Διάρκεια επεισοδίου: 90 λεπτά 

iviviv.erf3.gr 

/ 

http://iviviv.erf3.gr


1. Διαβάστε το πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σειράς και διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η νέα τηλεοπτική σειρά έχει τίτλο: 

α. «Ο κόσμος των τσίρκων». 

6. «Τσίρκα του κόσμου». 

γ. «Τσίρκο του Μόντε Κάρλο». 

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. 

6. 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. 

6. 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: 

* VXiUVdtu • tpWilUO 

* V£Ad(^ > Κ4&4£16μ4 

• TT4T/4W * LlLALd 

ΤΛίΚ(Λ * V&ALO 

* KdodPiCu * YUUV467r|0lO 

* dTTAwvw • TT4Cr)U4 

* LlLAdtO * Κ4Ρψ(0|Α4 

* KdPQiWVCu * dTTAwUd 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

ΝΑΙ «to τοί£κο αλλά Χ2ΡΙΣ κι IQA 

Εχεις 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 περ
νούν τη ζωή τους σε στενά κλουβιά. 

Πολλά τσίρκα ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε 
χρόνο. Ο καθένας ξέρει πόσο ενοχλητικά είναι τα μακρι
νά ταξίδια. Μπορείς λοιπόν να φανταστείς πώς νιώθουν 
τα ζώα όταν ταξιδεύουν σε στενά και κρύα κλουβιά. 

Για να μάθουν τα ζώα να κάνουν τα νούμερα 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. 

Καμιά φορά στις τίγρεις, τους αλιγάτορες και τις αρκού
δες βγάζουν τα δόντια έτσι ώστε να μην επαναστατή
σουν. 

Η ζωή στο τσίρκο είναι τόσο σκληρή για τα ζώα, που 
πολλές φορές αυτά γίνονται επιθετικά στους θηριοδα
μαστές 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 ακρο
βάτες και τους κλόουν. Μα όταν σβήνουν τα φώτα και 
κλείνει η σκηνή, παραμένουν τα κλουβιά. 

Τι μπορείς να κάνεις. ΕΣΥ 
• Ζήτα από το δάσκαλο 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. 

• Ζήτησε μας φυλλάδια να τα μοιράσεις στους φίλους σου. 
Αν κάποιο τσίρκο χωρίς ζώα έρθει στην πόλη σας, πηγαίνετε 
να διασκεδάσετε πραγματικά. 

Copyright©1997 LAV Lega Anti Vivisezione 

Webmaster: stefano@siait.it 

Τα παιδιά μπορούν 
να σώσουν τα ΖΩΑ 
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 

καραβάνι ερχόταν 

κάθε χρόνο σε μία 

έκταση στην πίσω 

πλευρά του σταδίου 

Καραϊσκάκη στο Νέο 

Φάληρο. Στην 

περιοχή στήνονταν 

τεράστια αντίσκηνα 

και μεγάλες κλούβες 

από ξύλο και σίδερο. 

Η δυσοσμία 

μαρτυρούσε πως 

ανάμεσα στους 

ακροβάτες, στους 

ζογκλέρ και όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό 

του τσίρκου σίγουρα 

υπήρχαν τα ζώα. 

Ελέφαντες, λιοντάρια, 

άλογα, μαϊμουδίτσες, 

σκυλάκια, ζέβρες, 
! 

V ϋ 

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. 

Και σε καμία 

περίπτωση δεν 

φανταζόμαστε πως το 

τίμημα που πλήρωναν 

τα ζώα για να 

μπορέσουν να είναι 

ανάμεσα μας και όχι 

στον φυσικό χώρο 

τους ήταν πολύ 

ακριβό, αφού ούτε 

λίγο ούτε πολύ η 

εκπαίδευση τους αλλά 

και οι συνθήκες 

διαβίωσης τους σε 

αρκετές περιπτώσεις 

αποδείχθηκαν 

ιδιαίτερα σκληρές. 

Όχι ότι το γνωρίζαμε 

τότε βέβαια. Γι’ αυτό 

και η επίσκεψη μας 

στο τσίρκο ήταν ένα 

από τα 

σημαντικότερα 

γεγονότα της παιδικής 

ηλικίας. 

Ευτυχώς 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 



Το τσίρκο των ανθρώπων 
Μια νέα γενιά παραστάσεων, χωρίε ζώα, OTIS οποίεε συνδυάζονται το θέατρο, 

η μουσική και ο χορόε, έχει κάνει τα τελευταία χρόνια την εμφάνιση τηε και στη χώρα μαε 

Σ το εξωτερικό οι παρα
στάσεις τσίρκων απο
κλειστικά από ανθρώ

πους έχουν κάνει την εμφάνι
ση τους εδώ και δύο δεκαε
τίες τουλάχιστον. Στην Ελλά
δα εφέτος έκαναν την εμφά
νιση τους τρεις πολύ σημαντι
κοί θίασοι, οι οποίοι κατάφε
ραν να μαγνητίσουν το κοινό 
που έσπευσε από την πρώτη 
σπγμή να ιούς δει. 

Cirque Eloize: 
«Excentricus» 

Το ποδαρικό έγινε πριν από 
ένα χρόνο, όταν το Cirque 
Eloise (Το Τσίρκο της Αστρα
πής) επισκέφθηκε το Θέατρο 
του Κολλεγίου Αθηνών για να 
δώσει μερικές παραστάσεις. 

Από το 1997 ο θίασος πε
ριοδεύει σε όλον τον κόσμο 
και το θέαμα που προσφέρει 
είναι ένας συνδυασμός στοι
χείων διαφορετικών: τσίρκο, 
θέατρο, χορός, μουσική. 

Στη χώρα μας παρουσίασαν 
το «Excentricus»; ακροβατικά 
σε σκοινί και σε μπάρες, ατο
μικές και ομαδικές επιδείξεις 
με ποδήλατα, ασκήσεις πάνω 
σε ελάσματα και κυλίνδρους, 
ομαδική ταχυδακτυλουργία, 
ακροβατικά με σκάλες και άλ
ματα στον αέρα από δεκαπέ
ντε ηθοποιούς, ακροβάτες, ζο
γκλέρ, ταχυδακτυλουργούς και 
μουσικούς. 

Στην παράσταση, μέσα από 
την κίνηση, την τεχνική και την 
ανθρώπινη επικοινωνία, δη
μιουργήθηκαν θεατρικές κα
ταστάσεις πλαισιωμένες από 
δεκατέσσερα μουσικά κομμά
τια, τα οποία αποτελούν έναν 
συνδυασμό ροκ και τζαζ με 
στοιχεία μουσικής έθνικ και 
τυπικής μουσικής τσίρκου. Το 
ελληνικό κοινό για πρώτη φο
ρά ερχόταν σε επαφή με τη νέα 
τάξη του τσίρκου και οι αντι
δράσεις ήταν ενθαρρυντικές. 

Les Arts Sauts: 
«Kayassine» 

Μερικούς μήνες αργότερα, τον 
Νοέμβριο, στο Αλσος Στρατού 
στήνεται ένας θεαματικός, ψου-
σκοπός άσπρος θόλος, ύψους 
21 μέτρων, ο οποίος θυμίζει 
διαστημικό σταθμό. Σε αυτόν 
επιβιβάζονται δεκαοκτώ γάλ
λοι ακροβάτες και μουσικοί, οι 
οποίοι χορεύουν στον αέρα. 
Πρόκειται για τον θίασο Les 
Arts Sauts (Οι Αλτικές Τέχνες) 
και την παράσταση «Kayas
sine». Στην παράσταση τους 
ιπτάμενα σώματα χόρεψαν 
στον αέρα υπό τους ήχους των 
μουσικών και οι θεατές τους 
απόλαυσαν από καρέκλες των 
οποίων οι πλάτες ήταν γερμέ
νες προς τα πίσω ώστε να βλέ
πουν τον ουρανό του θόλου 
που αποτελούσε και τον σκη
νικό χώρο. Ιλιγγιώδης ταχύτητα, 
πολλαπλές στροφές, 

όλα με ένα κοινό χαρακτηρι
στικό: αψηφούσαν τη βαρύτη
τα. Το εναέριο μπαλέτο επί μία 
ώρα ήταν επί οκηνής εκτελώ
ντας νούμερα στο trapeze (το 
ακροβατικό μονόζυγο του τσίρ
κου), αιωρούμενοι δεκατέσσε
ρα μέτρα πάνω από το έδαφος. 
Το κοινό ολοένα και περισσό
τερο συγκινείται από το νέο 
τσίρκο και κυρίως ανακαλύ
πτει τη γοητεία των ικανοτήτων 
του ανθρώπινου σώματος σε 
συνδυασμό με το μυαλό και την 
τέχνη. 

Cirque Le Masque: 
«Fire and Ice» 

Μόλις πριν από δύο ημέρες οι 
επισκέψεις των τσίρκων... τρί
τωσαν. Στο θέατρο του Κολ
λεγίου Αθηνών ως τις 22 Ια
νουαρίου θα βρίσκεται το 
Cirque Le Masque - The New 
York Cirqus Dance Theatre με 
την παράσταση «Fire and Ice» 
(Φωτιά και Πάγος). Αυτή θα 
περιλαμβάνει δεκαέξι σπον
δυλωτές ιστορίες όπου είκοοτ-
τρεις καλλιτέχνες από όλο τον 
κόσμο, ενδεδυμένοι με κο
στούμια εντυπωσιακά, θα εκτε
λούν περίτεχνα θεαματικά νού

μερα καταργώντας τους νό
μους της βαρύτητας και της 
ισορροπίας. 

Οι επισκέψεις δεν θα τε
λειώσουν εδώ. Το νέο αν
θρωπιστικό τσίρκο πλέον εί
ναι κοινός και αγαπητός κα
τά τα φαινόμενα γνώριμος. 
Μια καλή αφορμή για να ανα
καλύψουν μικροί και μεγάλοι 
μια σχετικά παρεξηγημένη εδώ 
και πολλά χρόνια τέχνη, αυτή 
του τσίρκου. Οι δυσάρεστες 
οσμές πλέον από τις αλάνες. 
όπου αράζουν καραβάνια με 
κλουβιά στα οποία βρίσκονται 
ζώα φυλακισμένα, ολοένα και 
λιγοστεύουν. Ευτυχώς... 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΡΑΜΜΕΛΗ 

Οι napamaoEis του Cirque Le 
Masque - The New York 
Cirqus Dance Theatre δίνο
νται στο θέατρο TOU Κολλεγί
ου Αθηνών (Δ. Στέφανου 15, 
Ψυχικό) από us 10 ws ws 22 
Ιανουαρίου καθημερινό. Πλη-
ροφορίεδ στο τηλ. 210 
9213.310). 

«ΤΟ ΑΑΑΟ ΒΗΜΑ», 12/1/03 



ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα T6i£K4 με ζώα είναι ανεπιθύμητα sen Φεββαλονίκη 

Πώς σταμάτησαν οι παραστάσεις του τσίρκου «ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ» 

Η Συντονιστική Επιτροπή Φιλοζωικών και Οικολογικών Οργανώσεων θεσσαλονίκης επιθυμεί να ενημερώ

σει τους πολίτες για την υπόθεση της παρουσίας του Τσίρκου «ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ», στη θεσσαλονίκη. 

Καταγγέλλουμε, για άλλη μια φορά, με ιδιαίτερη οργή και αγανάκτηση την ύπαρξη τσίρκου με ζώα, εκφρά

ζοντας 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 Επι

τροπής 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 λει

τουργίας τσίρκου με ζώα, καλώντας παράλληλα τους πολίτες της χώρας μας να σταθούν βοηθοί στη 

δύσκολη προσπάθεια μας. Ηδη το Νομαρχιακό Συμβούλιο θεσσαλονίκης, τα Δημοτικά Συμβούλια θεσσα

λονίκης, 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 

ΚΕΙΜΕ 

Kids’fun Τ.2, 9/2001 
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Τβίρκο χωρίς .«νούμερα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

20/1/2002 

Αν νομίζετε πως τσίρκο σημαίνει μόνο ελέφαντες που κάνουν ποδήλατο, κάνετε 

λάθος. Αν μάλιστα είστε από τους οικολόγους που μισούν να βλέπουν τα ζώα να 

γίνονται «νούμερα», τότε σας περιμένει μια ευχάριστη έκπληξη! 

To Cirque Eloize ή αλλιώς το «Τσίρκο της Αστραπής», που έρχεται από τον Κανα

δά για να εμφανιστεί από μεθαύριο ως την Κυριακή στο θέατρο του Κολεγίου Αθη

νών, είναι ένα τσίρκο «διαφορετικό» -και καλλιτεχνικό. 

Εδώ δεν πρωταγωνιστούν λιοντάρια, αλλά η μουσική, το θέατρο και ο χορός, που 

μαζί με ακροβατικά δημιουργούν ένα υπέροχο θέαμα. Οι 15 ηθοποιοί, χορευτές, 

ισορροπιστές, ζογκλέρ, ακροβάτες, κλόουν και μουσικοί παίζουν ηλεκτρική κιθάρα, 

πλήκτρα, μαντολίνο, ακορντεόν, φλάουτο και σαξόφωνο, χρησιμοποιούν κούνιες 

και τροχούς, ισορροπούν πάνω σε ομαδικά ποδήλατα και αλλάζουν με εντυπωσια

κή άνεση τους ρόλους τους. Αφετηρία τους μια ιστορία με έρωτες, πάθη, συγκίνηση αλλά και πολύ χιού

μορ, που διηγούνται χωρίς λόγια, με μουσική τζαζ και ροκ. 

Περισσότερα στην (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) 

Τετάρτη 06/02 έως Κυριακή 

17/02/2002 

CIRQUE ELOIZE: 

Excentricus 

Πολυθέαμα μαγικών διαστάσεων 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΤΡΙΤΗ 12/2 ΣΤΙΣ 21.00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2 ΣΤΙΣ 17.00 & 21.00 

(2 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ) 

ΠΕΜΠΤΗ 14/2 ΣΤΙΣ 21.00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2 ΣΤΙΣ 17.00 & 21.00 

(2 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2 ΣΤΙΣ 17.00 & 21:00 

(2 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ) 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

(ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ): 25 f 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 

(ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ): 15 f 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 40 f 
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1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο 2 και συμπληρώστε τον πίνακα βάζοντας Χ στα σωστά: 

ΤΣΙΡΚΟ 

ΜΕ ΖΩΑ 

ΤΣΙΡΚΟ 

ΧΩΡΙΣ ΖΩΑ 

Τα ζώα είναι πρωταγωνιστές. 

Τα ζώα δε ζουν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Τα ζώα κάνουν νούμερα επειδή φοβούνται ή πεινούν. 

Οι άνθρωποι κάνουν τα νούμερα χωρίς τα ζώα. 

Τα ζώα μένουν σε κλουβιά. 

2. Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο 3 και πείτε στην τάξη σας τι παρουσιάζει κάθε ένα από 

τα τρία τσίρκα των ανθρώπων. 

3. Ποιες διαφορές πιστεύετε ότι έχουν τα τσίρκα των ανθρώπων με τα τσίρκα των ζώων; 

Μιλήστε στην τάξη σας για τις διαφορές ή τις ομοιότητες που έχουν. 

4. Έρχεται στην πόλη σας ένα τσίρκο με ζώα. Γράψτε στην εφημερίδα της πόλης σας ένα 

άρθρο διαμαρτυρίας όπου θα μιλάτε για το σκληρό τρόπο με τον οποίο φέρνονται στα ζώα 

και για τις άσχημες συνθήκες που ζουν (μπορείτε να πάρετε ιδέες από το κείμενο 2). 

Πριν αρχίσετε, διαβάστε προσεκτικά και το κείμενο διαμαρτυρίας / καταγγελίας που 

ακολουθεί, (κείμενο 4) 

5. Γράψτε ένα κείμενο με το οποίο θα προσπαθήσετε να πείσετε τους μαθητές του σχολείου 

σας να μην παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του τσίρκου που διαφημίζεται στο κείμενο 

και στην αφίσα (κείμενα 5 και 6) και έχει πολλά νούμερα με ζώα. Για να στηρίξετε 

την άποψη σας χρησιμοποιήστε στοιχεία από το κείμενο 2. Το κείμενο σας θα κολληθεί 

στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

6. Επίσης κολλήστε στον πίνακα ανακοινώσεων και ένα άλλο κείμενο που θα γράψετε και 

στο οποίο θα προσπαθείτε να πείσετε τους μαθητές του σχολείου σας 

να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του «Τσίρκου Αστραπή» που διαφημίζεται 

στο κείμενο 7. Εξηγήστε γιατί το προτείνετε και ενημερώστε όποιον ενδιαφέρεται για 

τις τιμές των παιδικών εισιτηρίων και για τις ημέρες που υπάρχουν απογευματινές 

παραστάσεις. 
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Κάποιες από τις φράσεις που υπάρχουν μέσα στην παρένθεση έχουν το ίδιο νόημα με 

τις υπογραμμισμένες. Βρείτε τις σωστές φράσεις με τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε 

τις υπογραμμισμένες: 

(γελοίος, η πρώτη παράσταση, να υποκρίνεσαι, το πρόγραμμα τους, 

στο πίσω μέρος της σκηνής, παρουσιάζεται) 

Οι ακροβάτες κάνουν το νούμερο τους. 

Εγινες νούμερο. 

Μια νέα θεατρική παράσταση ανεβαίνει. 

Σήμερα γίνεται η πρεμιέρα του έργου. 

Σταμάτα να παίζεις θέατρο. 

Οι ηθοποιοί βρίσκονται στα παρασκήνια. 

8. Βρείτε τα ρήματα που είναι από την ίδια οικογένεια (έχουν την ίδια ρίζα) με 

τα ουσιαστικά που είναι μέσα στην παρένθεση και συμπληρώστε το κείμενο: 

Πολλά τσίρκα δουλεύουν (δουλειά) με ζώα. Οι άνθρωποι τα (ανάγκη) 

να κάνουν διάφορα νούμερα αφού πρώτα τα (χτύπημα) με 

μαστίγιο. Τα ζώα αυτά (ταξίδι) συνεχώς σε στενά και κρύα 

κλουβιά. Μπορούμε να (διασκέδαση) πραγματικά πηγαίνοντας σε 

κάποιο τσίρκο χωρίς ζώα. Εκεί δεν (πρωταγωνιστής) τα 

λιοντάρια, αλλά η μουσική, το θέατρο και ο χορός. Οι ακροβάτες 

(δημιουργία) ένα υπέροχο θέαμα. 
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Ο Π Ε Ρ Α Γ Ι Α Π Α Ι Δ Ι Α 

Κ α β η μ ε ρ ι ν έ ς - Ε χ ο λ ε ι α 

ΠΛΑΤΕΙΑ 10.00 € 

Ε=ΩΪΤΗί 8.00 € 

Κ υ ρ ι α κ έ ς 

ΠΛΑΤΕΙΑ 13.00 ΐ 

Ε=ΩΪΤΗΕ 11.00 € 

η Ρ Α Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν 

Τρίτη, Τετάρτη. iTiiitttT], napacnELn, ΚυριΟκή 11.00 

Η ΐ.Λ.ί. οιατηρίι to δικαίωμα χωρ;ς άλλη προειδοποίηση 

να αλλάξει το πρόγραμμα και τους συντελεστές των παραστάσεων 

Τα ε.σπηρια δεν Επιστρέφονται 

ί ! Ρ Ε ! Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ 

Λίίίίέρο : 09.30 - 15.30. Τρίτη - Κυριακή: 09,30 • £1,30 

™ . , ^ ™ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ 

Κ.Μ.Φ. ΒΕΜΠΕΡ, “Ελεύθερος Σκοπευτής" 

^ 

Ώρα: 11.00 
Ευρώ: 10.00 ΠΛΑΤΕΙΑ 

Etllll Λ,ΓΙΙΙ ΪΙΙΙΙ 

ΙΕΙΡΛ Ι Μτθν&Ι 

i 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ 

Κ.Μ.Φ. ΒΕΜΠΕΡ, “Ελεύθερος Σκοπευτής" 

Ώρα: 11.00 
Ευρώ: 10.00 ΠΛΑΤΕΙΑ 

[Hil l AINU ΪΙΙΙΙ 

ΙΕΙΡΛ Ι ΛΡ«ν^Σ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ 

Κ.Μ.Φ. ΒΕΜΠΕΡ, “Ελεύθερος Σκοπευτής" 

Ώρα: 11.00 
Ευρώ: 10.00 ΠΛΑΤΕΙΑ 

Etllll Λ.ΝΙΙ ΪΙΙΙΙ 



ΚΕΙΜΕΝΟ 11 

ΣΚΗΝΗ 
ΘΕΩΡΕΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ 1 

ΘΕΩΡΕΙΑ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ 2 

ΕϊΩΣΤΗΣ Β ΕίΩΣΤΗΣ Β' 

ΕΙΩΣΤΗΣ Β' 

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Θ Ε Α Τ Ρ Ο Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ 

- ^ 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ - θ έ α τ ρ ο Ακροηόλ 

Ιπποκράτους 9-11, τηλ.: [+30) 21D 3043 700, (+30) 210 3608 666, φαξ: (+30] 210 3009 003 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - θ έ α τ ρ ο Ακροπόλ 

Ιπποκράτους 9-11, τηλ.: (+30) 210 3614 433, (+30) 210 3600 180 

(+30) 210 3643 700, (+30] 210 3608 όόό. φαξ: (+30] 210 3009 003 

E-mail: neaskini@na1ionalopera.gr 
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ί Υ 

Ο ελεύδε^ος βκοπευτής 

1. Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα της παράστασης (κείμενο 8) και την παρουσίαση 

στην εφημερίδα του κειμένου 9 και διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ ήταν: 

α. σκηνοθέτης θεατρικών έργων. 

6. ηθοποιός. 

γ. μουσικός συνθέτης όπερας. 

Η σκηνοθεσία του έργου έγινε από: 

α. την Κάρμεν Ρουγγέρη. 

6. τον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. 

γ. τον Αρχιδασοφύλακα. 

Ο πρωταγωνιστής του έργου είναι: 

α. η Αγάθη. 

6. ο Μαξ. 

γ. ο γάτος. 

Ο «Ελεύθερος σκοπευτής» διηγείται: 

α. μια πολεμική ιστορία. 

6. μια ιστορία αγάπης. 

γ. μια ιστορία για κυνηγούς. 

Η όπερα είναι: 

α. θεατρική παράσταση με διάλογους που τους λένε τραγουδιστά και με συνοδεία συμφωνικής 

ορχήστρας. 

6. θέατρο που παιζόταν τα παλιά χρόνια. 

γ. θέατρο όπου οι ηθοποιοί δε μιλούν. 

2. Το πρόγραμμα (κείμενο 8) 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 

Ηθοποιός 

Χορογράφος 

Σκηνογράφος 

Συνθέτης 

Διευθυντής ορχήστρας 

Πρωταγωνιστής 

4. 

διευθύνει την ορχήστρα 

δημιουργεί χορογραφίες 

σχεδιάζει τα σκηνικά μιας θεατρικής παράστασης / 

διαμορφώνει τη θεατρική σκηνή 

παίζει ρόλους σε έργα 

αναλαμβάνει το ανέβασμα έργου 

παίζει τον πρώτο ρόλο στο έργο 

δημιουργός μουσικών έργων 

Μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες που σας δίνουν τα κείμενα 10, 11, 12 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 11. 

Πριν παρακολουθήσετε την παράσταση, διαβάστε τους κανονισμούς που βρίσκονται 

στο πίσω μέρος του εισιτηρίου (κείμενο 12). 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 9 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). 

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 

των ηθοποιών πάνω στη σκηνή. Η 

(συντονίζω) 

εξαρτάται από την 

παίζουν επίσης ο σωστός 

(ντύνω) και το κατάλληλο 

(ευχαριστώ) των θεατών 

(πετυχαίνω) του έργου. Σπουδαίο ρόλο 

φωτίζω), το κατάλληλο 

(βάφω) των ηθοποιών. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 13 

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 13 και 14 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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ΚΕΙΜΕΝΟ 14 

Τι γράφτηκε γι<* την προηγούμενη π<*£<*6τ<Α6η 

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». 

^ 

ΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ 

(από μαθήτρια της Γ'3 τάξης 
Τσολάκη Ευαγγελία) 

Την Τετάρτη είχα πολλή αγωνία για το 

θέατρο που θα πηγαίναμε την Πέμπτη 

με το σχολείο. Θα παρακολουθούσαμε 

τη θεατρική παράσταση 

«ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ». 

Οι ηθοποιοί, ανάλογα με το ρόλο τους, 

φορούσαν και τα κατάλληλα κοστούμια: 

γουρουνάκια, λύκοι, μια μάγισσα και 

κάποιος με κουρελιασμένα ρούχα. 

Μου άρεσε πολύ η ιστορία του έργου. 

Το κύριο θέμα ήταν δύο αγαπημένοι 

φίλοι γουρουνάκια. Ο ένας από τους 

δυο έγινε ξαφνικά πολύ πλούσιος και 

αδιαφόρησε τελείως για τον φίλο του 

το φτωχό. Ακόμα και όταν του ζήτησε 

βοήθεια τον αρνήθηκε. Μετά από 

πολλές περιπέτειες το φτωχό 

γουρουνάκι έσωσε το πλούσιο 

γουρουνάκι από τους λύκους και τότε 

αυτό κατάλαβε το λάθος του. Μικροί και 

μεγάλοι πρέπει να έχουμε για 

παράδειγμα το φτωχό γουρουνάκι. 
Δεκέμβριος 2002 «Μαθητικές σελίδες» 

www.geocities.com/salnk/index.htm 

11ο Δ.Σ. Εύοσμου Θεσσαλονίκης 

Σωτηρία Ματζίρη 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Δευτέρα 2 Ιουλίου 2001 (διασκευή) 

ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 
Το Σάββατο 29 Μάιου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, δόθηκε θεατρι

κή παράσταση στην οποία συμμετείχαν μαθητές του 5ου και 22ου 

Δημοτικών Σχολείων Καλλιθέας, οι μαθητές παρουσίασαν την Ειρήνη 

του Αριστοφάνη σε διασκευή Σοφίας Ζαραμπουκα. 

Οι μαθητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στην παράσταση και 

καταχειροκροτήθηκαν από τους γονείς τους και άλλους θεατές που 

γέμισαν την αίθουσα 

του Δημοτικού Θεά

τρου. 

Τη σκηνοθετική επιμέ

λεια του έργου είχε ο 

Νίκος Τσέργας. 

Γιώργος Τσεπερλής 

«Ερευνητές», 27/6/99 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 16 

πΡΑΚΛπΣ - ΑΡΕΤΉ - Μ Κ Μ 

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 ακολουθή
σεις, θα ’χεις ό,τι επιθυμήσεις. 

ΗΡΑΚΛΗΣ: Ποια είσαι ’συ; (επιφυλακτικά) 
ΚΑΚΙΑ: (Κάνει στροφές επιδεικτικά.) 
Οι εχθροί με λεν Κακία μα οι φίλοι Ευδαιμονία. 
Ελα 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 ‘μαστέ πλούσιοι για μια ζωή. 

ΑΡΕΤΗ: Αυτός ο δρόμος είναι της κακίας. Το δρόμο μου πάντα ακολουθούν όσοι θέλουν να τους αγα
πούν 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 μετανά
στης. Για να βρεθώ στο δύσκολο δρόμο της Αρετής 
δουλεύω ολημερίς κι οληνυχτίς. Αυτό βέβαια δε με χαλάει 
γιατί τα ένσημα 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 δύναμη 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. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 18 

οι Ερευνητές παν* θέατρο 
Η Ομάδα θεάτρου Κούκλας 

Πράχχιν Αλογα [Μαυρομιχάλη 
157 & Διγενή Ακρίτα, τηλ 64347U0) 

θθ ον«χί(Μΐ έως rat ης 8 Απριλίου 

τις παρασταθείς του παραμυθιού 

Τα πέντΐ δάχπίΚο κοι το φεγγάρι. 

Από τις 4 Μαρτίου ιως ης 

Θ Απριλίου, ω 8 ί Κυριακή, B D O M I 

60ο ποραατοοεις, σης 12.30 πμ. 

και στις 3 υ.μ, Επίσης, οι ποροστάσος 

σπςΐ Β και στις 25 Μορτίου 

5e So πραγματοποιηθούν 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18/3/2001) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 19 

34 



35 



36 



ΚΕΙΜΕΝΟ 2, 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α 

JK~ 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ί$ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α 
ι ο χ ύ ε ι γ ι ο 2 ά τ ο μ ο 

Τ'ίίλ 

Ϊ Φ ' 
Το θέατρο της Ανοιξης 

οας προσκαλεί στην ηαράσταοη 

Λ( νί 
Μπλέξαμε τις μύτες μιΐς 

• π ο 2 0 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 0 0 2 

κ ά θ ε : Κ υ ρ ι α κ ή 3 μ.μ. 

H M W - , Γιρμονικΰυ 20 · Mtioioupytio • ΤπΛ. 52 J8870 

2«g κ«λΰό^£ στη γιορτή μας 
σε Αγώνες αθλητικούς και θεατρικούς 
με γλέντια και χορούς παραδοσιακούς, 

Πέμτττη 13 Ιουνίον 
Ώρα 19:00 μ.μ. 

Οι μαθητές 
τον 2ονάημοτικοό Σχολείου 

Άνω Λιοσίων 
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1. Οι μαθητές του 2ου Δ.Σ. Άνω Λιοσίων διάβασαν ένα μύθο από τη ζωή του μυθικού ήρωα Ηρακλή 

(κείμενο 15) και μετά τον άλλαξαν σε σενάριο και παρουσίασαν μια μικρή θεατρική παράσταση 

(κείμενο 16)! Διαβάστε τα κείμενα 15 και 16. 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 17): 

• 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 διάλογους 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 διάλογους 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 παράσταση σας. 

Μπορείτε να βάλετε και μουσική. 

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 18, 19, 20. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

• • i i i i > i i i > i i i i i i i i | f f | | f | | | | | | t | | | | | | | | 1 | | | | | | | | i | | p i | | | | / Λ F IT 1 -ff Λ f f f t l « t l l t l l l » > i l t r i b b i i r i i i T i i i i T i ^* ^ ^ * B · JL JLjL^Jt ' Β ) ^ 1 ^ ^ 

+4 i iwa Καλΰϊΐ̂ ΰώ&νΛΛ/, ίκτ# ubfti u^flnuikn rfiatotoi τον Ώΰη/&ωύ ^ν^^^ϊ^άρα/, irku ιαυ 

ί dî gMASor iSuf unv*fev* TO iSttrtfoiu Αέατβσ. Τΰ ffforgiJ ·Μ«0ίί TTdgtEt1» ΐ#( ταιτπίττΐι' μί \Λί$κέί &8ό 

τΐί $to &rwv£w τ8ο$ααιάΰ€ΐί για iSauota, μ* i^a. lfa/ awtfrftiitay vm σπμώίΐψαν το \wato mi 

τκ mqow mow mi v&wJmr. Ο Mn&ta/W, Ο m&wmw& χάτ<χ> Ο Φατί mi ο Zfa/, 

Η ΤΊί^Γΰφωρ^} m το Τέ&&, ο Οώ/owgax η Oixt%ivua Mt% η &ufa mi, φίτοί, το Ztftaituvai μ*QKH 

yuwo οΜ τκ ύαςαατάιΜί! tiov how otfoku/m \άψ ΰήμ^α οι &ίατ& τικ "ΜΛφιτί Π^ύί». 

fAiti ow&n&An μί την ϊϊνια. Kaft̂ goeWifcJt/ όίν UiSoqti tioga TO iivai oioacjaomim, cvpov οτο. ι 

μάπα. TVS Mogi/f ayJtiii i/α όιακζίνίίί το tioioi Λν ά(ψά γιο. ttfmivwio,, xaqi mi afiniovo/tai 

αυνεντΐυξη στην Α γ ν ή Πΐτρούτσου 

ΤΘέατοσ ΜΙΚΡΗ 
1 tfituvrjrif: • Ας ^Εκινήαουμε από τσ παι&ικά o b j 

| χρονιά; πού μεγαλώαατι και πού πήγατε οναλεία; 

/ι>τοίίονΐθ(ΐροηο(ΛΜ-Μί^βλωοοσΓΰΨυ^, Κ»£)^ιοημοοίοοτι ητον 

Ψνν«οκπΊ ό[ρ Α3ήνα ΓϋΤΤί, mtiva Ια χρόνια. ΤΟ "Λιχιώ ηιπνι'νας άλλος κοομος. 

Ητον t^fTJl- Μι° ^ Ψ Π κοινωνία. Ος naiSi κατέβηκα στην Αθήνα ελάχιστες φορές, 

Ε«ΐί πήγα χαι σχολείο. Ιτο δημόσιο Δημοτικό του Ψίτν/ίοΟ. Βεβακι, ε«ίνα 

to χρόνια ΓΒΟ f|rav Κοτο^η. 6tv «vout μάθημα οτο ονολίι», άλλο 

ΰί σπίτια, στην εκκλησ» κΛπ. 

ίρ.: - Ποια ήταν η πρώτη παράσταση που ει&ατε οτο 8<ατρο; 

IXJ - Τπν πρώτη μου ηοράοτοση την Εί&α nfw ιελτιιοΰϋ το Δι̂ ματικό και ήταν τα Πολύ 

IWKO f*o no iiwTB, του Ια^πηρ. MoyruiiwoF BtfxKj. 6 0 dja n w nori ocBccnj» 

y e flaiotd, outt καν μΐγάλη, Οταν άρτΗα *ti PCOWU βίΟΤρο ν * fvjiia, 6cv tivu 5ft Fronl 

ritota παροατΓΜη. [lap- 6K auin όιαν ήμουν οτο Γυμνάαια [οτ|*ρνά AUIUIID! ανΕοόώςχ: 6«φορίζ 

παραοΊόοΕίς ini γρόφομτ το ΐργα μόνοι μοτ. Ει'χπρί γρσψ€ΐ τότΐ μι τη >·Όρ\α Καραψάτππ̂  που ήμασταν και πάρα πολύ 

καλές φίλες, ncvrc <ργο όπου κόνομκ. τα πάντα -παίζομι. πρίπνυΟοουοαυι,., Από ton ο^βύνθιι^ο ότι ήατλα νο φ/u κάτι που 

να^ιο^άιημίοΑαουΚι. Δίγ ή^ρα ih Γ ^ ι β ^ α ^ Γτ&ιλα ̂  (]^ρ οχίοη μί Ttl&tDTpo, 

ΐρ.: - Και πότί αποφαοιαοτκ ν' αοχοληθείττ ΐπαγγελματικά μ( το θέατρο; 

ΓΧ,-Οτανΐΐλί«κιοτο£τνρ>Γίο(ί](αμηόλοηρ06%νονα& 

Πολύ. (Jno ΚΙ ΐοψθ£ω λίγο, ΐγτ*α, λοτοόν. anpootpo 0Τ0 οΒνικό ntn. μίιβ. onftjSooo οτη οοβλκη AnoSr îto Δρομοτιριής Κννπς, οτο Λονβίνο. 

ίρ.:- Και πώς οος ήρβί η i&ca ν' acrjfoXr^tPTi μ ι το παιοικό Atatpa; 

ί-Ί1-" - Το ξί < Γΐημα φαν λίνο τυναιο Η^ρο. ομμς, πί̂ ς aynopouoov τα παιοια. yon pc ΐ(ΐ γαλλικό θίαοο που έκανα το ντεμπούτο μου. f ija oaî ci Μολκρο 

ijjtoiikj, Κοι ρο <η*χή ciitif6nit(itopkj. CrjfOUt C*0 8ίθΟ0 UC τον Γβννπ, Οίρτη και Οΐλαμΐ «ο «OVouur: ιότι φρΐΦϊΟ IUH ma i/jvravo, θν^ήοηκο. λοιπόν, ΐι 

την Eurtcipia κσι Wtu 'jitv κάνουμί Btmpo γιΰ « » & Ο ; ' κι* κώνου*. Το έργο ήηιν Ο ρ%*ιιτο. Αιοβάνοτρα ι ^ Οντο ήίον κώΐι 

που c\vt λόγο ύπαρξης. Και τα αυντνηα! 

ΐρ.: - Εκτος, όμος, από το νο ποϊξίτ* ή υπ ornjvoStrtίτι, γαοφτπι και παιδικά ί ρ γ π „ 

ί^.,-Μαι. tvu νροι)ΐι ntvic ο·» to 1981, Το πρύτο, το» Ofitwocooj. ΓΟΕγροψο κύριος α » τη» 

οπελπιοια μΰο ntxi6ενι'βρκ:-«α ·.νο ήρνο να fatpia^Ei uC ΐην ΓίαρόΰΤΕκΙη που civa οτο μυαλό μου 

ΐψαξα αιάφορα. Η Ο&όοοαα μου φάνηκε ουναρπαοτική, αλλά τη φοβήθηκα. Διοθαοο μετά 

κοι το Χώκς καιρό νύχκς κσι clna on μπορώ να κπιλί ξρ ότκχα οτοΐΥεία bi)>o ru> νο 

iffia^u μια ιστορία που 8ο rrpf (6rva « κόηοιονόλλο να τη νρόψί!.Μίτο ο«φτηκο 

•οτι κανείς 6cv 6α cvpoipc αυτό που ova οτο μυαλό μου. Οπατι, σνογκαστκα, το 

Ρίροψο ίγιΙι, Οίον έγροψθ τον θ5υ5«6^ΐλ£^αοΎοατΕϊίϊαταν εαυτό 

μου; 'Φοντοοου, ίο ipyo ουιό να yivti μεγάλη (ΠΓτυνίο, νο naivici και ο ι 

άλλες χάρες «οι νο ταςιοιυω για να fo BUrto', Και, ιτλικά. ί τ * εγηϊ. 

Κό^ονάλογοο^υοοκΕίτϋρα <αιμε τοίκΑοΑ. ηουενειήεη 

ΐχτοΦροστϋ οτο ραοΐκό και οτο Βούλγαρη, 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 OfiPOYAHOV ΐ » 1 
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-«tWfflfc ™*· 
ΜΠΡΑΒΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

Η Μ Ι Κ Η ΠΟΡΤΑ dvu εμφαν,στϋ ο* 53 πάλας 

της Ελλάοος, 7 πόλίις του εξωτερικού. 2 δ*ε&νή 

φεστιβάλ. Ο OfiyociSijf t,Kti μϋΟφροστοί OC 7 

γλώσσες, έχει παιχτεί οπό θ ελληνικούς επόοονς, 

ι ώ ξένους και από πάρα πολλά σχολεία. Η ΕΑ^πένίι 

φροί™ ot ? γλώσσες, έχει ησιχι ri α πά 3 ελληνικούς 

ους και απο πάρα Πολλούς εραοπεχνικονς, Έχε;· 

γνρχπει για την ελληνική ιηλέόροοη, Η ΠίΠΟμορφί) 

« * «Ο rt)pot;{vci παιχτεί Οπώ 2 ελληνικούς βιοοαυς. 

ΤοΛλοιστ t)((i ή6η μεταφραστεί στα ρααικπ 

και Id βσυλγαρί 

,;- Πάς iiναι οπό ένα παραμύθι να γεννιέται μια παράσταση και ποια tίναι π> διαφορά τους; 

ΣΙί: - Τΰ παραμύθι λί (Ί ]Λ"0 ΤΟ γίγονότο. ώεν λέει πώς είναι αι άνθρωποι που ια κάνουν όλο αυίά. Πώς (ίνοι οι ναραετήρες 

τους, οι σκέψος τους. Τι KpuBeiot ni«j απα ΤΟ γίγονότο. Διο&όζογιας, λοιπόν, ένα παραμύθι πρέπει εσύ να φανΤοεπείς, νο μοντεψε bς 

τα υπόλοιπα, Από κει Jtai ηερσ, δηλαδή, το ιρπάννΕμς ί ού. Αυιό (ίνα* πολύ κροίσ, 

Γρ.; - Πιστεύετε πέος στην εποχή μας τη θέση Τυν πορομυαΊύν Εχουν πάρει οι ψηφιακοί ήρωες και η βία 

στα κινούμενα σχέδια; 

IfL'- MrtOptl να evpw αλλόΕ/ι λίγοια πράγματα, αλλά σλοαιπά τα διοφορεΙιΑα σήριαλ ή itaiyvioio έχουν πολύ ποραμώδΐ-Μπορίί 

να είναι πιο ωμό. Πιο βίαιο, πολλές φορές ΚΟΚόγουσια Jtai χαςο, αλλά έχουν avcaf\ με το παραμύθι. Σκοπός είναι ϊμΕίς να βοηθήσουμε 

ια παιδιά να τα βλέπουν ολα αυισ με έναν Γρόπσ Πιο (.υΟθ9ητο. 

ίρ,; - Πιστεύετε, δηλαδή. πας τα σημερινά παιοισ livai οΊαφΟΟΕΤίχά οπό τα παιδιά της δικής πας εποχής; 

LK.- - Όχι. Λυτό nw δένονται είναμ πολύ έκαφορετικά, αλλά και η ποοότηια Uou ta δέχοΐΐΰι (ivOi σιΟΦΟρακή. Το ί&β το noAa δ«Υ ε ™ τόοο οβριρετικά, Ληλαδή, 

το παιοί Κ<Β τώρα Οίσνοζπ^ν ΟνΕιροπολεί, λυπάται, τρανμστίζεται, διασκεδάζει. Αυτό που ίοως &σφέρει ΐϊναι Oh, στη οική μου εποχή. ότον ισ ηαώό ήταν να πόνε. οτο 

οεατρο, η Καρδιά τους χτυτίούοΐ σον τρΐλή. ΙημΕρα, με την ιηλεόροση, 5εν υπάρχει τόσος ενθουσιασμός. Αρα ηρέπο εμείς ua κάνουμε μιο itopaaToor) σπουδαίο άγονος. 

I
f/3,; - Σήμερα, όμως, υπάρχουν και πάρα πολλές παραστάσεις για παιδιά. Η ποσότητα σημαίνει και ποιότητα; 

£JC- - Όιαν f̂juVriOO εγώ, ήταν δικτάτορα ακόμη. Δεν υπήρχαν ιοβόλου SlaGOl εΤΙονγώυαΤΤΛοίγβ ποΐιά. Τουλάχιστον, όχι « |κόνκυη Βάαη.Τοατι αήμερα έχουν εμφαν.στί.Ι 

i τόσοι πολλοί είναι ευχάριστο. ί rvos καλό, γιατί βγαίνουν ανβρωποι με ταλέντο και γιατί υπορχίι οντανωνιομος. Από KCi κοι πόρο έχΕί γίνει ένα υπερβολικό ανακάτευα κοι 

Ι ο Κόσμος οίν ξερό Τι να διαλέξει. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να βοηθιούνται αι καλϋτε ρες προσπάθειες. Να ιΛορχα μια κριτική. (_[£νο μεγάλο ποσοστό μεγάλων Stv 

Ι έχουν Ιοέϋ τι βλέπουν τα παιοΛ τους, ΕιίΓσς Των άλλον, Ε ™ και μια μοναδική ευκαφίρ. για να επικοινωνήσουν με τα παιδιά. Εμείς κάδε χρόνο orirOuut ένα όπυηο με ιδέες 

Ι γιο παιχνίδι KEL ουζητηΓτη μΕτα την Ποραατααη. Κπόρνουν οόσΛολοι που σουλίύουν οΛό̂ ΐλΓίρη τη γοονιό of ΟΛΠΟ, αλλά και γονείς noli to napvouv γιΰ να ΟυζηΐήοΟυν 

Ι με TO παιδιά τονς. Και οντά είναι πόρο παλυ upaio. 

Χ± (ρ.; - ϊσς έχιι ουμθεί πριν από χρόνια κάποιο παιδί να (ίδε την παράσταση και, μιτό από χρόνια πάλι, να φέρει οτο θέατρο 

^ τα οικό του παιοί; 

£ £ : - Βέβαια και αυτό εϊνοι υπέρσνοΙ Κι έχουν πολύ ωραίες ΟνΟμνήοίις- Εγώόιαν Βλέπω ιγη5ιό vq θυμούνται Γη^ραοτάοεις που είχαν δει παλιότερα, οιητανούμο». ΓκίίΙ 

Ελι πυ ότι ίο κφυοαλσνε μέσα τους. Και τώρα που το έργο μου Βγαίνουν Οε αίθλίο ΤΟ παίρνουν και to ΐπναδιοΒόςουν. 

ίρ,!— Ι τ ο IttkaBi, συμμετέχουν ως ηθοποιοί και Εύο παιοιά. Πώς ft ναι να σνν<ργάζΕαΐ< 

μαζί τους: 

; ^ ^ LIL·- ΣυυμΕτέχσυντέοαερα ΙΜιΟιά, οε ΟυΟ Βόρ&κςTuv6UO, Anno δεν μου έχει αυμβεϊοολλίς 

φορές. Είναι όμως πολύ ωραία. Και τα τέσσερα είναι παλϋ οργανωυένα: στη όουλι >ά τους, 

ΐχουν αποκτηθεί θάρρος κοι εμπιστοσύνη ε/τον εαυτό τους. Τους έχει κάνει πολύ καλά 

ουίή η δουλίιό WS νπίρουαι πόρο πολύ, Το μόνο που «ροβάμεκ είναι να μην πάρουν 

ως οεδομένο ΟΤΙ είναι κάΐι μί TO OflOio nptnci ν' ο«γρληθούν, Αυιή πρεπΕί να 

ΐίναι μια εμπεφία ξεχωριστή. Οτΰ* Τελειώσουν 10 ΛυΧϋΟ. TOTC &0 6ουν. 

Γιατί μπορεί ακόμα κοι να μην έχουν ταλέντο γιο ηΟοΠΟιοτ. 

Έχο ουμβε! και αυτό! 

Ιρ,: - Τέλος, Βα ήθελα να μου πείτε, απΓ άλα τα έργα 

Ν
που έχετε γράψει, ποιο είναι το αγαπημένο σας; 

iJC- - θ σ απσντούοσ αυ&όρμηια, ίο ΣΆα8ϋ 

KTPIftKH Τ 8 ΦΕΪΡΟΥΑΡΙΟΥ M 0 I 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
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Διαβάστε τη συνέντευξη της -ένιας Καλογεροπούλου (κείμενο 21) και απαντήστε 

διαλέγοντας τη σωστή απάντηση: 

Το θέατρο της Ξένιας Καλογεροπούλου ονομάζεται: 

α. Μεγάλο παράθυρο. 

6. Μικρή Πόρτα. 

γ. Μεγάλη Πόρτα. 

Το πρώτο έργο που έγραψε η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Οδυσσεβάχ, είχε στοιχεία από: 

α. την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. 

6. 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. 

6. 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. 

6. 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. 

6. 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 22 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) 
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Το άρθρο 0 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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6. 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. 

παίζουν θέατρο. 

κάθονται στις θέσεις τους. 

Το παιδικό θέατρο 

Το γήπεδο 

Ο γαλανός ουρανός 

Πήρε 

Αγόρασε 

Εφαγε 
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ζέρετε 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 3,14 4 

5 6 7,12 

8,9,10 11 

13 15 16 

• Σε τι χρησιμεύει ο κάθε χώρος; 



«ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ : ***** 
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Η Ομάδα θεάτρου Κούκλας 
«Πράσσειν άλογα» πριν από λίγο 
καιρό (φύλλο 107) σάς είχε μιλήσει 
για την παράσταση της και σας είχε 
προτείνει ιδέες για το πώς θα φτιάξετε 
το δικό σας κουκλοθέατρο. Ελπίζουμε 
να σας φάνηκαν χρήσιμες και να 
έχετε ήδη βρει την ιστορία 
για την παράσταση σας. 
Σας είχε υποσχεθεί, όμως, ότι 
θα σας δείξει και κάποιες τεχνικές 
ώστε να μπορέσετε να φτιάξετε 
τις κούκλες για τη δική 
σας παράσταση. 

Είδη κούκλας 
Τα είδη της κούκλας είναι πολλά 
και χωρίζονται σε διάφορες 
κατηγορίες ανάλογα τον τρόπο 
κατασκευής τους και 
τον τρόπο παιξίματος τους. 
Δαχτυλόκουκλες Παίζονται 
με την άκρη των δαχτύλων. 
Τέτοιες κούκλες μπορείτε 
να βρείτε στο πρόγραμμα της 
παράστασης μας. Απεικονίζουν 
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 δάχτυλα μας. 
Μαριονέτες Κινούνται από πάνω με σχοινάκια 
που έχουμε δέσει στο σώμα τους. 
Μαρότες Το κεφάλι και τα χέρια τους κινούνται 
με ειδικές ράβδους. 
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών Παίζονται πίσω από 
ένα πανί, οπότε οι θεατές βλέπουν τη σκιά τους. 
Κούκλες άμεσης κίνησης Τις πιάνουμε απευθείας 

KOU 

Για τα χέρια και τα πόδια χρησιμοποιούμε, επίσης, 

Πλάθουμε το κεφάλι απευθείας χαρτοπολτό. Φτιάχνουμε το σκελετό απο ξύλο 

σε χαρτοπολτό, αφού μας και χρησιμοποιούμε αφρολέξ για να αποδώσουμε 

το επιτρέπει το μικρό μέγεθος τους. \ τους όγκους του σώματος. Στις αρθρώσεις βάζουμε δερμα. 

με τα χέρια μας και τις 
κινούμε. Τέτοιες κούκλες 
μπορείτε να δείτε στην 
παράσταση μας εφόσον 
η ομάδα προτιμά να δουλεύει 
με κούκλες άμεσης κίνησης. 

Αυτού 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. 

Συνδέουμε το κεφάλι με το σώμα 

μ' ενα μηχανισμό απο λάστιχο, ώστε 

να φαίνονται ζωντανές οι κούκλες 

ακόμα και όταν δεν τις κινούμε. 

Βάφουμε τις κούκλες και τις ντύνουμε 

με τα κοστούμια που έχουμε ραφει 

«Ερευνητες», 4/3/2001 
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Αίτηση: ΑπαπαπαττΦ ϋ | ώ κάυ^ω από... ζαυληχτοφαβία! Στη νομαρχία, όπου υπηρέτησα τόσα χρόνια 

μν τυ+κίξιινί" στις οφρογίοες! 

Χαρτί γραφομηχανής; Γκουχ γκοιιχ! (βήχει). Μη ψωνααιαίτΑ τικρικαλω και μη αυμπεριφέρεαθε 

ωοάν χαρΐόμουτρα! Εγώ θα οας εξηγήσω: ευρισκόμεθα εδώ Ειά να τίΕριπιιλλΕγωμίν, να διαλεχθώμεν, 

να ανακυκλωθώμ£ν και να ξαναγίνομεν χρήσιμα εις την κοινιωνίαν χαμΐοπρο'ιόντα.1 

Αβγοθήκη: Ποπό, μόρφωπη! Λυτό On πα να £φς θιίτσα γμοψυμΓ^>ή. Μαθαίνεις KUI τοάμπα 

τις ξένες γλώσσες!.. 

Βιβλίο: Προς το παρόν, κυρία Αβγοθήκη μου, πείτε ιττα vftn Γλληπκο στην ξαδέρφη οας αιιύ τα 

Μέγαρα να μην ανηουχεί. Ώλα rμείς τα χορΐαττροΐόνια, θα πάμε yt' ανιικνκλωση. Ο κυρ-Κάδος 

μας ifus&vri TTjVWinfuvd. Θα έρθουν οι ψβοι μας από την Οικολογική Ομάδα, θα μας φαρτώαουν 

στο φορτηγάκι τομς και μιτύ,.. 

Φάκελος αλληλογραφίας: Μπα... τέρμα η ξοτίλα αγκαλιά με το Γραμματόσημο! 

Βιβλία; Μη με διακόπτεις Φάκελε!,, Μετά θα μας nuvt ιπην υποθήκη, θα ξεχωρίσουν τα λευκά χαρτιά 

υπό τα ακοϋρα κοι ω χρωματιστά, τα χοντρά χαρτόνια από τα λπττΛ, το εξώφυλλα των βιβλίων ατι6 

\κ, ιοωιερικές τους σελίδες. θ α ξεχωρίοοιτν, επίσης, τα γυαλιστερά χαρτιά περιτυλίγματος, τις αφίοες 

και τα χαρτιά α\·ακτυαοίος, γιατί αυτά oev μπορούν να ανακυκλωθούν, και μετά... 

Χαρτοσακούλα: ...μετά τη διαλογή. θ' αλλάξουμε ζωή; Αχ. τι καλά! Πάντοτε ήθτλο οπό Χαρτοσακούλα 

- Κατίνα να γίνω μια τσαχπίνα Zijmnvrival 

Βιβλίο: lumainx επιτέλους να ολοκλήρουΠ, γτστί Βα με maoouv ί α vcopu μου και θα γίνει... ταυ 

Χαρτοπόλεμοι! ίί*Λ jjionf Λοιπόν, μετά τη ΰιαλυγη, θα fiat; κάνε στα εργοστάσια χαρτοποιίας, θα μας 

κάνουν χαρτοπολτό KUI. αφυΰ καθαριαταΰμι: και ξαναγίνηυμε χαρτί, τότε... θ' αναλάμϋνμε καινούργια 

υιιυοΛυλή, Ουφ. τα είπα όλα και... καθαριπα! 

Χαρτόκουτο: Υπέρηχο, από μικρός ήθελα να διορθώσω τη σιλουέτα μου! Αντή η γραμμή δε με κολακεΐϊΐ 

καθόλου! Λύστε μου όμως pta uuapfu: ΟΕ τι βοηθάει 

η ανακύκλωση τυυς ανθρώπους; 

Εφημερίδα: Μα mw> ξος εοϋ; Δεν ξέρεις 

ατι, οΛ/σχυκλώνοντας τα ϊαμιί. υ* άνθρωποι 

εξοικονομούν Ενέργεια και φυσικούς 

πώρους, προστατεύουν τα οαοη και 

γενικότερα τη φύΰΐ\, και απολαμβάνουν 

καθαρότερες χις γΐτισγίΕς και τις πόλεις 

τους; Δεν ξέρεις άτι όλα εμείς 

τη ναρτσπροϊσντα ε (μαστέ naiSid 

των Κέντρων m οτι. αν οι άνθρωποι 

συνεχίσουν να τα κόβουν για νο. μας 

φτιάξουν, οτο τέλος 6ε θα βρώκουν 

οξυγόνο ν' ανατίνιύυουν, 

Χαρτόκουτο: Φτάνει, φτηνή, κατάλαβα) 

θέλω ν1 ανακυκλωθώ εδώ και τώρα] 

Όλοι μαζί (τραγυυοΊυτά}: θ α οε πάρω 

vu ψύγαυμΕ/σ άλλη γη, η' άλλα 

μέρη/αγκαλιά για να λιώσουμε/ 

γαρτοοσΰπα να γίνουμί/ και τα 6άοη 

να οώσυυμε/ χαρτονένιο μου ταίρι! 

ΑλαομινόΜηυτο: Ε, ψπΐ Πού πότε 

κοι μας αφήνε-Κΐ Τι θ' απογίνουμε εμείς τ" Αλοιιμινόκουία των αναψυκτικών κι οι ξαδέρφες μας οι Κανοέρβες; 

Γυάλινο μπουκάλι: Kt εμείς τα Γυάλινο μπουκάλια των τροφίμων και των καλλυντικών; 

Πλαστικό μπουκάλι: Κι ίμείς τα Ι Ιλαατικά μπουκάλια των απορρυπανηκίπν-. 

Χαρτιά (όλα μαζί): Ααα, w καλΰ που σας θέλουμε! Έηείζνβ γυρίσετε OTOHJ κάυους υας και να πείτε 

να αας γράψουν ένα δικά σας έργο. Αιχτό ήταν το &ικό μυαι;! 

ΤΈΛΟΙ 

Τ 

«Ερευνητές», 20/8/2000 
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Οδηγίες προς κουκλοπαικτες! 
• Οι 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! Αφού 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. 

• Επιλέξτε 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... 

• Α! εφόσον υπάρχει φωτογραφική μηχανή στο σπίτι, 

φωτογραφίστε τη μεγάλη στιγμή της πρεμιέρας και στείλτε μας 

τις φωτογραφίες. 

• Θα χαρούμε πολύ να σας καμαρώσουμε! 

«Ερευνητές», 20/8/2000 
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ούκλες γι<* κουκλοθέατρο 

1. Διαβάστε το άρθρο εφημερίδας (κείμενο 24) και αντιστοιχίστε αυτά που ταιριάζουν: 

Δαχτυλόκουκλες 

Μαριονέτες 

Γαντόκουκλες 

/Ααρότες 

Φιγούρες θεάτρου Χκιών 

Κούκλες άμεβης κίνηβης 

(fOOiOMVZOX 6dV γ ά ν τ ι 

παίζονται με την άκρη των δάχτυλων 

κινούνται με βχοινακια 

κινούνται απευθείας με τα χέρια μας 

κινούνται με ειδικές ράβδους 

παίζονται πίβω από πανί 

2. Ηρθε 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 25 «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται».) 

Ολες οι ομάδες πρέπει να φτιάξουν το σχεδιάγραμμα 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 26, 27, 28) 
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Έ^γ<λ6τήρι «AWf ηβή: 

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο 29. 

Χωριστείτε σε ομάδες των δύο ατόμων. Φανταστείτε ότι ο ένας ή η μία ενδια

φέρεται να παρακολουθήσει σεμινάρια κατασκευής και κίνησης κούκλων 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 εργαστηρί

ου 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 απαραί

τητες 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 30 

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: Ημουν 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... 

/ 1ο Δ.Σ. Εύοσμου Θεσσαλονίκης 

www.geocities.com/solnk/index.htm 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

&m&&BSKM 
jfre Αίί«ς KuXqm 

To Sedijoo afavjv 4rurVei xuifxt fnxiyyayti ίνίίϊώίΐουί ftiSe ftXiKtei. Mihf°t 

ΚΊΙ ]Wf*X*i ptyt-vovtfi euro" to \W]LQ JMvi, Που cnoXhovv w tffiftfti toy Hiffi 

ρΐτυχοί jw \n H«XJHi wu B<n mo ετ4ρ4ι ο ιτί^ΐί j;e it* «Minii«» trft«-ytii WJ. 

Acrfye, eWdi eXXiivijift ft t^/rtlitft ft Irttf^yft WJ ftMjrfJfiil^ Ittvtwf, 

hin Hi ρήιοΐο txauv V(i Μοοναιΐσσαν oi \4of tft* Afjfas! 

Μύθοι και παραδόσεις 

Of σκίίί (Ττα taapifh/iXL 
Οι Ki»t^3i. που ονακολυψαν το χαρτί από πολύ 

παλιΰ, EtppaQuv μί ουτο και το παράθυρα τους; 

ί'ιοι, ιη vujpq σχηματίζονταν (ΐκκς από tumnciptvo *» 

npoomro. Λΐν,ίται. λοιπά*, ηως αυτΐς ί&*»ο* τη» Ι&Ϊ ο 

νια το BcOTpu OKI»*. 

Xa^TfVii φιγσν&ί 
στη Uov rw rfiotiotifi/ 

ϊύμφωνα μ€ μία ακόμη nopa&ooflj, επειδή, το πολιό χρονιά, ΟΓΓ̂ Η ΚίνΌ 6ΐ* 

ΐ πιτρακιαν ατις γυναίκες *α πηγο*νοιιν οτο Βέατρο, καλοϋοαν οτπ απϊΐια ιούς τους, 

βιόΟάρ^ς HI ΐ«ινοι ΐπαιζον 10 έργα. χρηαΐ(ίαηοιωνΤοί, χάρτινες <ρ*γούρςς στη 

0>οη Ιων ηβοΑΜύιΊ 

Η Gft/tyi ΤΟ/ Κί»Λ-Λίϊ1/ 
ϊύρβ«να όμως μ£ μία άλλη ππραοααη. TO &ΈΟΤΟΟ σκιών 

ανσκσλ«()ιΒπ« με σκοπό να παρηνορήοΐι ιον *ινέ(ρ 

ΟιίΤΟΚρότορα ΚινΛου 0 οποίος, οπό rare πΰυ ιΐΐοανί t\ 

γυναίκα Του, i i^t μϊλογκολποΕί! 

Οι σύμβουλοι TDU, μη βρίσκοντας άλλη λύοη, οίΐφτηκον 

να φΐρουν <?το παλάτι κάποιο*. 0 οποίος KOTOfwpt να 

παρουοϊόσίι Οίον ονκκρατορα τι^ EJHIQ ir^ νίίκρης γυναίκας 

ίου no*W ο ίνα τ< ντυμένο οκοιγι, οτερτομενο στην πύλη TOU 

πολστιρύϊ 

Οι πρωτ 
ΗριΑ;, 1MJ \C(wou πηνίου <Ί«ρ οι ψ>γουρί t 

Whi ηοψνπυ* ζΰ)^ ΟΤΟ ](tpHJ TU7 

iapcynoionaiyi ων 

• 

Κο(Χΐν«ιόςη(- Είναι |*ρβό; φσρΐς 

οχληροτ μ£ 10 OPTED ίου ωίΐα MOOC 

όμικ. <]*ΐπ (αλα>προας! Είναι n<i\iiftaffH, 

DUta •Jv*̂  &ί* ΙΟ» ιμΛοΐΐζΐΙ vO tivoi 

«ψοίβ^Ι Αν <ai5of yvupi^Vi HJJU καμία 

r, yvij. τ IHII opdaujiuf, ra Kfflaei τη 1μίγώλη| 

μΐίΐΤ) ίου παντοΛί. α»ό)ίη ΑΟ· at_ 

Γπιοτημαϊΐν.Ε.̂  δουλική ϊΐΓφΤ-πϊΐ hst̂  fiev 

i-(ti ro '/WHS tutoid αν οοκιμόαιι *J όαο 

y n to §jiii. r, 10 tva l*a 

ουνηθίο^ 

Χατ£)απβτι}ί... Ο οχ^ιατος φίλος TQU 

KdpofKiOtV| yopati πόντο τουρκική ifoptwa. 

Τοο»γγελμο T W in™ τϋώλής μΐβί"Κ * α ι 

rcrijviipojK^ rt<jn OrtiAd τ>ς πβραγΥΐΑκΙ, TOu 

Mnt-η ·αι TOU Πποά. ΐνα fdvfTOi τίμ^κ; ETU 

σπΒαρό .̂ οΐη[*ό ποραοιιρίτοι οπό τον 

KaiWrWOtVlιΛ' b>0<i InpoonotilJbiv vol 

.- οιβφφίς onad: . 

Ιιορ Διονύσιος ή Κι*νι*ς._ ^οτανεται a™j ^ 

Ζπκυι^ο και οναι <ατα ιρτντοαβ 

. .^τιο*ριτΐτις.ΕιναΓ<ίμϋςο&οηρΕΠΐΚ 

\iaha.. * J I iSiOHtipOCyVp*·?!; 

ΝτυμΓτΟ^ πονιο σιην Tpijjtt. μιλπ" pt 

)(ΒϊΧίιτι̂ »4(Πΐιή t πτανηριΰκή ηΰοφορο 

Μπάρμπα - Γκίρ^ος^ Τυΐκκ 

* - * * ^ ' rajjC^jrarti HCXP civai Otitic, 1X1 

ΚαρατΚιΟς\ γι' πυιό nfli '̂ 10 ηροαρτρι:* 

σιοργ*υ »ην npfHiooio iou. li^npouiia 

μΟνι^ν μτ την BcinyKiM. Ό nntAclTtiiri 

upfrvo run Πααη 

file:///iaha
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Παίζοντας με τους ήχους 
Εκτος σπά την ικανότητα του καραγκιοςρππίχτη νο αλλάζει τη φανή ίου και να την 

YpUvOTî ti σύοφωνο pt Trjv προοωπιιότητο κΟ&ε Hpua, εξίσου οημΟντικοί ίίνΟι και 01 άλλοι 

ήχοι" Πώς ακούγεται το ποοαβολητο; Και πώς 0 ήχος της οφολκόρας; 

Κοι· πον εμείς ισυς πετάμε οτο σκουπίδια οι κορογΜοςοπαίχτες μπορούν να το 

αξιοποιήσουν ιην ώρα της παραστοοης. 

νιστες 
Ιτανρακας,... Μ.>οιι κίη υυμηίμ*ψ<ρεΤθΐ μαγκκ 

•pt ̂  κΛρηοζϋςαπο rnv Καραγκιόζη! 

Μορψονιός.» ΕινύΙνοίί* ^(Χλοριο,βονημοκιφάλί 

και μθ>ρΌ μύτη γι (inn κοι μιΛακ.ι μί ουτήνΙ Πι.(ν.. 

oucn V° 0 1Ρπ ,*ν Ε ί ν α ι πανιο ερώίΓυμι'νος *ΰι Stupe ι πος 

(ίνοι πολύ eniDkrSaroi .. 

f a καλλητηρισ... ι lye οι γκ» ιαυ 

Καραγ«ο(ηΙ Ο Κολλτρηρης. ο 

Κοπρίτη; ΚΟΓ ο Μιρι*αγκοςΙ Ο 

npuioc, έχει και TO» ΠΙΟ ενεμγό 

ρολά. Πο>ος atv ζερ<ι αυτήν τον 

πτο'ρικΓ.ι, που μιλοπ 

μίορουοιαίιιΛ αλ>ϋ tivtti (ξΐοου 

πονηρός με fOV_ ΊΜΙ(λα» rou! 

Αγλαΐο... Αιίτη nvat η 

κΌααγ·ιά£αινα! Η Ανλαϊο τμφα^ζρο* σπάνια. η 

φ«νή ίης όμβς, Ρκβϋγίται ndvta, Οτο* ο Χορογ^οζης 

ποντρολογιέται, μόνο η ποροοοια του γιου τους. ίου 

| ΚολΛητηρ[θ<ί. μαμίυρ^ί IQ» πρώτο του γάμο' 

•Ϊ^Μ 

> 

fm WX& 
ΚΥΡΑΚΗ S ΜΑΡΤΙΟΥ ίΟΟΟ 

ΧΐΤΛίήματίΐ σαν Αίρτα 
Ο Βοηθός TOO καραγκιοζοπαίχτη χτυπάει μία ξύλινη λοβη φιγαυρος 

στην όψη της ξύλινης λυνναροσϊρης πορακοΑουαωντας την κίνηση 

της φιγούρας nou κρατάει ο μάστορας. Οίον βίοαΰ χΐυΐκϋ ιπ,ν 

πόρτο ο ΜιίορμποΤι^ργος, ίσιε ίο γτύπημο γίνεται μ' ε™ κοδροη η 

μ( τΌΠοδ" στοπάτυμα ϊτοτ, 0 κρότος είναι flKJ δυνατός. 

Ίο tioooiokfto 
Ο μπ(ρντΐς Βρίσκεται πάνω οε μ» υπερυψωμένη ξύλινη εξΐορα 

και, οτον Byoivcw το κολλητήριο, ο κορονκιοςοπαϊχτης κοι ο· 

ΰοη&οί ΤΟυ yjunouv no πόδια τους στο πάτωμα ρυθμικά, 

Ανόρ <χ ολτς οπς ncpioaoitpcc, πάντως ηοροοτάοΐΐς, ο 

Καρογκιόζης Srven καρπούς στον Κατ^ηαΒάιη. Ο 

1θλ*3Ϊ καραγκιοζοπαίχτες. μάλισΤΟ, ίλεγαν ΟΠΟ 

καλύτερος ήχος σφαλιάρας γίνεται με αληστνή 

σφαλιάρα ΟΛΠ 10* καραγκιοζοπαίχτη στο 

σβέρκο TOu βοηθού Αυτό, Βέβαιο, TD 

Ελεγαν γιο νο πειράζουν τους Βοηθούς ιοος.. Συνηδως. κόβουν 

Ομοιόμορφο μίρικά φύλλα χαρτονιού κοι τα νιύγου* μ' ίνα ΚΟμμΟΤι 

ππνι ή μαλακό πλοοπκό' 0 βοηθός το κροτόίι απόη λο&ή nai m 

vtufia, OfloTC /J5f OOTCi, στο πό&ι «ου ή στην ανοιχτή TDU παλάμη1 

0 :ivt-<r; 
Ο κορωγιυυζοιίϋίντης Βοςει oc cvav 

τενεκε λαϊκού, βοτοαίσ. εκϋίς ή 

σποΒνέναγυαλιοιίιοβοηδος ttw 

οφήν(ι νο κατρακυλάει πϊοω οπό Τον 

untpVTC Οθορυ&οςπουοημιΰυργΐίιοι 

u/topci το ouvooeuei τον Κινσγκιόςη την 

ωρα που ιυυυτρουβολόΐΙ τις οκολίς ΤΟυ 

οίρΰψού! 

Οί myav-iif 
Ο βοηΒός κράτα μια σανιοσ opSnj και όταν το ίργο απαικί 

κανονιά, την αφήνα από τα χέρια του, 0 &Ορυβας «ου ακαύγί.1σι 

είναι πιο SuvarO^ ana κανονκϊΙ 

Η PUSOVQ0V 
Φυοωνίας Λοτόλντλο Οίην οναίντή πλευρά ταυ όσιροκΟυ, ο 

κοραγϋιοζοπσιγτης παρογτ rvov ηχο που μοιάζει με ΟΟλπΌ'μΟ. 

le έργο Που εμφανίζονται πλοίο, η μηουρου είναι οηοραπητηί 

Λβφαγναΐη» Ή Mapouc,. Up. At*"Β 30 Α Μ Λΐι [rry&fw 

Ι.-ψ^ fm 14 φ9?«, jAT*^*4i*"fSij<ev * « I J ( M ι υ ^ ι ί ffiipfKf o*s τ* 
SfAlo η*Μφϋι) h^eruyfil· foe m nm mpvn, «ί. ΑΜΝΟΙ, lyVi 

Η ΚΑΘΗΜΕΙΊΝΗ 
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*ι·ι*β 10} · ι ι £ΤΛΤ*ϋ 

Συνέντευξη 4iro έν*ιν κ^^κιοζοποΐυαη 

1. Διαβάστε τη συνέντευξη που πήραν τα παιδιά από τον καραγκιοζοπαίχτη (κείμενο 30) 

και διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Ο Γιάννης Χατζής ασχολήθηκε με το θέατρο Σκιών: 

α. για να βγάλει περισσότερα χρήματα. 
6. γιατί αγαπάει το Θέατρο Σκιών. 
γ. για να γίνει διάσημος. 

Ενας καραγκιοζοπαίχτης πρέπει: 

α. να μιμείται όλους τους ήρωες. 
6. να μιμείται μόνο τον Καραγκιόζη. 
γ. να μη μιμείται κανέναν ήρωα. 

Οι φιγούρες: 
α. αγοράζονται από το εμπόριο. 
6. φτιάχνονται από τον καραγκιοζοπαίχτη. 
γ. φτιάχνονται από επιπλοποιούς. 

Το θέατρο Σκιών είναι: 

α. οι σκιές μας στο δρόμο. 
6. οι σκιές των ηθοποιών στη σκηνή. 
γ. οι σκιές των χάρτινων ηρώων πίσω από λευκό πανί. 

2. Διαβάστε το κείμενο 31. 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 επάγγελμα του.) 

4. Εάν θέλετε κι εσείς να γίνετε καραγκιοζοπαίχτες, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που δίνουν 

τα κείμενα 31, 32 και παίξτε το έργο του κειμένου 33. 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. Επειτα 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! 62 



ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

ουκλες 
Πριν φτιάξετε αυτές τις κούκλες και παίξετε κουκλοθέατρο, παίξτε ένα άλλο παιχνίδι. Χωρι

στείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα πρέπει να βρει τα ουσιαστικά που ανήκουν στην ίδια οικογέ

νεια 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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"Πάμε πρόβα 
• Στις εικονογραφημένες ιστορίες του ο Αρκάς μάς δείχνει με αστείο τρόπο την άσχημη συμπεριφορά που έχουν οι άνθρω

ποι απέναντι στα ζώα του τσίρκου. Μπορείτε να βρείτε ποιος τίτλος από αυτούς που προτείνουμε αντιστοιχεί στην κάθε 

εικονογραφημένη ιστορία των κειμένων 35, 36, 37; 

• ΤΑ ΖΩΑ ΜΕΝΟΥΝ ΝΗΣΤΙΚΑ · ΤΑ ΖΩΑ ΔΕ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• ΤΑ ΖΩΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 











ATATKFJ 7 K H N F T 
ΑΘΗΝΑΣ 

• N O M A 

«Τόπος Αλλούν 

Qcar&a AJuiuovic 

6 ^ s w o ΑΥΦΙΚΤΟ 

Θ Η Τ Ρ Β Αιηβηκη 

Otuipu Autaio 

©turps Βιάκη 

Θίατρο Γ χ Μ ρ » 

Θέατρο Δημοτικό 

Οκατρο Ερκϋνος, 

Παι&κιι Ικηνή Δημήτρη ΠβταμΙτη 

θέατρο τα» HArtu 

βϊατρο Ούμχλη 

Έλλίΐί fkiirtKHnJU 

θ ί α ι ρ ο KaWop*ia 

Π Ε 4 Ί Γ Ρ Α β Η 

κ4α>αΐ4ν α Χοντρής* 

Λ'Ι ππηεϊ? μας c Παπάγο, μάντης* 

»Το ov9ac του καΛοκανχ^χ 

« ϋ Tun κα η paeohA» 

uH Πμ'^'-'LHRJ EAttV» 

« Ο κύκλος υ την lauuhfl» 

- Ο ΠσΦΧΛαΜίμΛΐρε, Γάτος» 

«Αν Εγΰ_ ήμουν κοΰ» 

«Το Αοϊημο n u r 4 t » 

Οίστρο Ιίαλουτπ 

βίαιρϋ 
KOTW uno τη Γίφορο 

θ ί β τ ρ ο Kvuoeoi 

ΟίβΤρο AupiHltt Ικη»ή< 

Φίατρο- Μ κ ρ ή Πόρτο 

e t a t p e M i v u a 

θκοτρπ Μπρσντγουαη 

θϋπρα N t o Ρναλτσ 
Θίαοος ΒΙ 

lUplVnV* 100 ApnJT5t**l 

« 1 ρ ι ς πργιαποαικ; im fug φπρο πτ^οΜπώ» 

»Q KoMdapiot; u« η Χουαή Ποίου 

*Ποι*ί To PtofWO ΓΊαργορ'κρ Λ 

iiPttvuiiH ΛμΑίε» 

«Τα ράγα του K6OJJIOU» 

κΟ Ρομτρεν T4tfv Φτϋ*υί» 

« Ο J0ovtM!fV>M<; να -τα Kqf^TO» 

Δ Ι Ε Τ Θ Υ Ν Ι Η ί Τ Η Λ Ε Φ Ο Ν Ο (0HJ| 

ΚιφαΜηνκχ; 17. Λίη-κί 
ιηΛ-JlJMiJJU 

ΙΟϋΙιΛΛύ 4J-44 ί, ApK»4t/iiJiiii 
Πλ. &*mi(5rti, ΓηΚ B3IS102 

KdHpouTO. I ^ i i r 
•ηΛ O H S / W 

ϊα«ιη-10.Μ>υρΜ 
ιηΐ 325H53 

KJPVYIQUPVJ'.OJ & 2ος Mfpaoxo; 

ΠίήϊΛμιΙϊΙ ΙπΛ ^ ΐ Ι ί Ο β Ι 

IffOXpULDUT 7, Α9ι'»ΛΙ 

(ηΑ3ίΟ?«Μ 
Hpf:imj 121 * 'I'LL-WTOI. 

n v v i i i / J l S ΙίΜΙί^ϊΙ,ΪΚίγρΟοϊίΙ, 
i l V T 7 i u S l 6 

Opj^wav ϊΰ.1 ΐΛύ>α 
•,η\ 313ΐί? : 

Moa»(wrwt4v 3 λ Πλ Α ί Λ ρ ^ ς 
(ηλ 36ϊ7ίΤ7 

ΠΛίμη&υυ .-i, Αγια layki. 
Πκκιαε. τιν. Ί&ΐΒ3<1β 

11-ττ>7,̂ » 3*5, τη», H&4I16* 

ΠΑ H^KrumoO Σταθμού Νίου 

ΚννκκκΛ ί Ι. *βη«5 
;η* 8477(170 

ΙΠΛΟΚΟΟΗΧΚ; 9-1L 
υτίΟΙΟΪΐ^Τί» 

MCDOVTJ'UTV 5ΐ. Ζωγράφου 
[ η * . 7 7 Ι Ι 1 ϊ 1 

ΠπΒΐϋίοιν^ι. rtonioKt 
ΓΓμν 3133575 

riutneiuv Κ Ay. MEHTSMI fc I. 
Γιπ+ιβ, ™μ. BtMrJSO 

KuUji>I)C i 4 . Λν r̂ UACUCKJ 
τηλ9Β2.7«Μ.ί3:Ιβ?73 



<λΐ5ικές 6κηνες 

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. 
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Αρχαίων δέντρο 

1. Διαβάστε το άρθρο της εφημερίδας (κείμενο 41) και διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Το θέατρο ξεκίνησε: 

α. από τους διάλογους 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. 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. 

3. 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 ίδρυσης 

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 (βλ. συνεντεύξεις 21 και 30). 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. 

4. Διαβάστε το απόσπασμα του άρθρου «ειδικά εφέ». Αν 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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