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Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική Εποχή για τ α παιδιά
μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών
εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου.
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για τη μύηση των νέων
στο υψηλό άθλημα της φαντασίας.

Σκίτσα: Ν. Πετρόπουλος

3 ! Μ ι α Μ έ ρ α στο Θ έ α τ ρ ο
Μ ι α Μ έ ρ α στο Οέατρο@ΙΐΓηβΓ3ΪΓΐβ3ΪΓθΐι

Εγχειρίδιο μαθητή
στην αναζήτηση θεατρικών κειμένων
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Δ » ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ! ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΣΠΑ
Ϊ Β Ε υ Ρΐϊΐ
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Me τ η συγχρηματοδατηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική Εποχή για τα παιδιά
μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών
εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου.

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1. Διατύπωση Π ρ ο τ ά σ ε ω ν - Επιλογή θ ε α τ ρ ι κ ο ύ έργου
Οι μαθητές συζητούν και επιλέγουν το θέμα και τη μορφή του έργου.
Οι μαθητές εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα ιδεών σχετικά με τα στάδια
διαδικασίας.
Οι μαθητές αναπτύσσουν την τελική ιδέα στην οποία κατέληξαν.
2 . Δ ι α μ ό ρ φ ω σ η Γενικού Π λ ά ν ο υ Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ
•

Οι μαθητές σχεδιάζουν το πλάνο εργασίας τους και καθορίζουν
τα στάδια υλοποίησής του.

•

Καθορίζουν κριτήρια και προδιαγραφές για τη θεατρική παράσταση
(τόπος, χρόνος & διάρκεια).

•

Οριστικοποιούν όλα τα σημεία της διαδικασίας που πρόκειται

4 . Ε φ α ρ μ ο γ ή & Υλοποίηση του πλάνου προγραμματισμού
•

Ακολουθούν το πλάνο προγραμματισμού και το χρονοδιάγραμμα.

•

Πραγματοποιούν α λ λ α γ έ ς και προσαρμογές στο αρχικό πλάνο
προγραμματισμού.

•

που οι ίδιοι έχουν θέσει.

να ακολουθήσουν.
•

Συζητούν και δημιουργούν τις ομάδες εργασίας/δράσης ανάλογα

Ελέγχουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους με βάση τα κριτήρια

5. Π α ρ ο υ σ ί α σ η Π λ ά ν ο υ Εργασίας

με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους: σκηνοθέτης, σκηνογράφος,
ενδυματολογός, ηθοποιοί, μουσικός, επιμέλεια κίνησης, φωτοσμός,

•

Περιλαμβάνει ανάλυση αναγκών, αρχικά σχέδια, κριτήρια,
προδιαγραφές, στάδια υλοποίησης.

επιμέλεια προγράμματος, επικοινωνία παράστασης.
•

ιανέμουν τους ρόλους και ξεκινούν πρόβες και εργασίες.

3 . Αναζήτηση & Σ υ λ λ ο γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ο ύ υλικού

6. Παρουσίαση Θεατρικής Παράστασης
•

Οι μαθητές αναζητούν πληροφοριακό υλικό.

•

Επιλέγουν και αξιολογούν τις πληροφορίες.

•
•

ιευρύνουν το αντικείμενο εργασίας τους με επιπλέον γνώση.
Αξιοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.

•

Προετοιμασία για τη θεατρική παράσταση.

•

Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης.

•

Aξιολόγηση της θεατρικής παράστασης.

Τίτλος έργου: ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥ ΑΣ
Συγγραφέας: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

Προτεινόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης:

Μετάφραση: Ιουλία Ιατρίδη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Δ’ & Ε’)

Εκδόσεις:

ωδώνη

η η
ηηη
η

Είδος – εποχή:
Τίτλος έργου: ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Συγγραφέας: Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
Μετάφραση:

ιονύσης Καψάλης

Εκδόσεις: ‘Αγρα
Είδος – εποχή:
Κωμωδία σε 5 πράξεις - Αγγλία 1 5 9 5 - 9 6

Παραμυθόδραμα σε 2 πράξεις κι 1 πρόλογο - Ισπανία 1 9 1 9
Πρόσωπα:
1 1 ( 1 0 γυναικεία - 1 αντρικό, πολλοί κομπάρσοι: σκαθάρια, λουλούδια
του αγρού κ.τ.λ.)
Σύντομη περιγραφή του έργου:
Πρόκειται για μια αλληγορική ιστορία, μέσα από την προσπάθεια μιας
πληγωμένης πεταλούδας να πετάξει και ενός ερωτευμένου σκαθαριού να
μεταμορφωθεί.

Πρόσωπα: 2 1 (12 αντρικά - 4 γυναικεία και 5 ξωτικά)
Σύντομη περιγραφή του έργου:
Περιγράφει τις περιπέτειες τεσσάρων νεαρών Αθηναίων και μιας ομάδας
ερασιτεχνών ηθοποιών, τη σχέση τους με το ούκα και τη ούκισσα της Αθήνας,
Θησέα και Ιππολύτη, και με τα ξωτικά ενός δάσους κάτω από το φεγγάρι.

Τίτλος έργου: ΙΛΙΑ

Α

Συγγραφέας: Όμηρος
Μετάφραση -

ιασκευή: Σοφία Ζαραμπούκα

Εκδόσεις: Κέδρος
Είδος – εποχή: Επικό ποίημα, 8 αιώνας π.Χ.
Πρόσωπα: Ανάλογα με την προσαρμογή.
Σύντομη περιγραφή του έργου:
Τα δύο επικά ποιήματα, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, με 28.000 στίχους συνολικά,
είναι τα πρώτα λογοτεχνικά έργα της Ευρώπης. Τα έχει συνθέσει ο Όμηρος,
που έζησε στην Ελλάδα γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ. Η Ιλιάδα έχει να κάνει με τον
πόλεμο της Τροίας ή του Ιλίου, όπως αλλιώς λεγόταν και τους ήρωες που
πολέμησαν σε αυτόν.

Προτεινόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Α’& Β')
Τίτλος έργου: ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ Ι
Συγγραφέας: Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Τίτλος έργου: ΟΡΝΙΘΕΣ
Συγγραφέας: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Εκδόσεις: Κέδρος

Μεταφραστής: Βασίλης Ρώτας
Εκδόσεις: Επικαιρότητα
Είδος – εποχή: Αρχαία κωμωδία

Είδος - εποχή:
Τραγωδία σε 5 πράξεις και 24 σκηνές, Κλασικό θέατρο, 1600
Πρόσωπα:
21 ανδρικοί, 4 γυναικείοι ρόλοι και κομπάρσοι
Σύντομη περιγραφή του έργου (από τον πρόλογο της έκδοσης):
ύο οικογένειες ίδιες σε αρχοντιά (στην όμορφη Βερόνα, όπου το έργο
μας αρχίζει) μπλέκουν σε διαμάχες από εχθρότητα παλιά: καθένας μ'
αίμα συμπολίτη του το χέρι μαγαρίζει. Απ' τα μοιραία σπλάχνα αυτών
των δύο εχθρών ένα ζευγάρι καημένων εραστών θα λάμψει που ο
σκληρός τους θάνατος την έριδα ετών όλων τους των προγόνων σε
διπλό μνήμα θα θάψει. Την τρομερή πορεία του στιγματισμένου έρωτά
τους και των γονέων τους την άκρατη μανία ανέκοψε μόνον ο
απελπισμένος θάνατός τους: δυο ώρες στη σκηνή μας θ' αναλύσουμε
αυτή την ιστορία. Με προσοχή ακούστε μας και, αν κάτι μας ξεφύγει,
θα προσπαθήσουμε σκληρά η απώλεια να είναι λίγη.

Πρόσωπα:
2 1 ηθοποιοί και Χορός 1 8 ατόμων
Σύντομη περιγραφή του έργου:
Οι δύο Αθηναίοι πρωταγωνιστές, ο Πεισθέταιρος και ο Ευελπίδης,
προσπαθούν να δραπετεύσουν από τη θλιβερή πραγματικότητα που
ζουν στην Αθήνα. Ο Πεισθέταιρος συναντά τα πουλιά και τους
προτείνει να χτίσουν τη Νεφελοκοκκυγία, μια πόλη όπου θα
βασιλεύουν μόνο τα πουλιά. που έχει - λίγο πολύ - τα χαρακτηριστικά
της Αθήνας.

ππ

Είδος – εποχή:
Κωμωδία - Μπαλέτο σε 3 πράξεις και ιντερμέδια, Γαλλία 1673

Προτεινόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Α’& Β')
Τίτλος έργου: ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ
Συγγραφέας: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Μεταφραστής: Γιάννης Βαρβέρης
Εκδόσεις: Πατάκης

Πρόσωπα:
1 2 (8 ανδρικά - 4 γυναικεία, μουσικοί, χορευτές)
Σύντομη περιγραφή του έργου:
Ο Αργκάν, ένας εύπορος Γάλλος αστός, νομίζει ότι είναι βαριά
άρρωστος, γιατί ο προσωπικός του γιατρός, ο Πυργκόν του το
υποδεικνύει συνέχεια. Καθημερινά καταναλώνει πολλά χάπια,
ακολουθεί ειδική δίαιτα και νιώθει μόνιμα άρρωστος. Η γυναίκα του,
η Μπελίν, αποβλέπει στα χρήματά του και ενθαρρύνει την κατάσταση
αυτή. Όταν ο Αργκάν αποφασίζει να παντρέψει την κόρη του Αντζελίκ
με το γιο ενός γιατρού, επεμβαίνει η αδελφή του, που επιδιώκει
να αποτρέψει το γάμο και να τον βοηθήσει να νιώσει και πάλι υγιής.

Είδος – εποχή: Αρχαία κωμωδία
Πρόσωπα:
25 ηθοποιοί και Χορός 18 ατόμων
Σύντομη περιγραφή του έργου:
Στην αρχαία Αθήνα, κατά την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου,
οι γυναίκες με επικεφαλής τη Λυσιστράτη αποφασίζουν να σταματήσουν
τον πόλεμο και να ξαναφέρουν την ειρήνη στον τόπο τους.

Τίτλος έργου: Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΗΣ
Συγγραφέας: ΜΟΛΙΕΡΟΣ
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Εκδόσεις: Ηριδανός

Π

Πρόσωπα:
1 0 ανδρικοί και 1 2 γυναικείοι ρόλοι

Προτεινόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης:

ΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τίτλος έργου: ΕΛΕΝΗ
Συγγραφέας : ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ
Μεταφραστής: Τάσος Ρούσσος
Εκδόσεις: Κάκτος
Είδος – εποχή: Αρχαίο δράμα (τραγωδία), 5ος αιώνας π.Χ
Πρόσωπα:10 ηθοποιοί και Χορός
Σύντομη περιγραφή του έργου:
Ο Πάρης οδηγεί στην Τροία όχι τη βασίλισσα της Σπάρτης αλλά
είδωλό της, ενώ η ίδια μεταφέρεται από τον Ερμή στην Αίγυπτο.
Μετά την άλωση της Τροίας, άνεμοι παρασύρουν τον Μενέλαο
στην Αίγυπτο και οι δύο σύζυγοι αναγνωρίζονται τυχαία. Η Ελένη
παρουσιάζεται ως πρότυπο συζύγου.

Τίτλος έργου: ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ
Συγγραφέας: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
Μετάφραση: Νίκος Γκάτσος
Εκδόσεις: ‘Ικαρος
Είδος – εποχή: ράμα σε 3 πράξεις και 7 σκηνές, Ισπανία 1932

"Π

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Ένας νέος αποφασίζει να παντρευτεί τη γυναίκα που επιθυμεί. Εκείνη
δέχεται. Ωστόσο, τη μέρα του γάμου τους εμφανίζεται και πάλι ο
παλιός της αγαπημένος, ο Λεονάρντο και η νύφη φεύγει μαζί του.
Ο γαμπρός δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να ξεπλύνει την ντροπή
και να αποκαταστήσει την τιμή του. Κυνηγάει το παράνομο ζευγάρι
μέσα σε μια νύχτα, όπου η φύση οργιάζει. Η κατάληξη θα είναι τραγική.

Τίτλος έργου: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ
Συγγραφέας: Μπέρτολτ Μπρεχτ
Μετάφραση: Οδυσσέας Ελύτης
Εκδόσεις: ‘Υψιλον
Είδος – εποχή:
5 πράξεις και πρόλογος
Πρόσωπα:
4 2 αντρικά - 1 6 γυναικεία
Σύντομη περιγραφή του έργου:
Μια βασίλισσα κυνηγημένη από στασιαστές, εγκαταλείπει το μωρό
της. Το βρίσκει η υπηρέτριά της και αποφασίζει να το πάρει για να το
γλιτώσει από τους διώκτες του. Κυνηγημένη πλέον και αυτή, υποφέρει
τα πάνδεινα προκειμένου να του εξασφαλίσει μια στέγη και λίγο γάλα.
Μια αληθινή αγάπη αναπτύσσεται στο παιδί και στη θετή του μητέρα.
Μετά από χρόνια το καθεστώς αλλάζει και το παιδί γίνεται ο νόμιμος
κληρονόμος του θρόνου και μιας αμύθητης περιουσίας. Τότε
εμφανίζεται η φυσική του μητέρα και το διεκδικεί..

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού
12σελιδο

MIA MSPA
>m ί · χ <DEATPO
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 3 0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Φωτογραφίες: Μαρία Κούκου

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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για τη μύηση των νέων
στο υψηλό άθλημα της φαντασίας.
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Δημοτικό θέατρο Πειραιά
Ηρώων Πολυτεχνείου 32
Επικοινωνία: www.dithepi.gr
Γραφείο τύπου: press@dithepi.gr
T.: 210.41.43.356-357

ΕΙΔΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΥΡΟΠΑΪΚΟΚΜΗΟΜωΤΑΙβΟ

Μ« τη οννχρηματοβοτηοη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική Εποχή για τα παιδιά
μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών
εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙÌEIPAIA
Η Πράξη "Εισαγωγή στην Νέα Εκπαιδευτική εποχή για παιδιά μέσω του
ημοτικού Θεάτρου Πειραιά - Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών
εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου" που υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρηματικού Προγράμματος "Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ
(2007-2013) έχει ως στόχο την ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας του
ημοτικού Θεάτρου και του ρόλου που έπαιξε στην τοπική κοινωνία με
έμφαση στην αρχαιολογία της πόλης, την αρχιτεκτονική του μνημείου, τα έργα
αποκατάστασης και ανακαίνισης, τη μοναδικότητα του εξοπλισμού της σκηνής,
τη θεατρική ιστορία του ημοτικού Θεάτρου, του κοινωνικού και πολιτισμικού
του ρόλου αλλά και της σύγχρονης προοπτικής του.

Mέσω της βιωματικής προσέγγισης που προωθεί η διαδραστική επικοινωνία
των θεατρικών παιγνίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων επιδιώκεται:
• οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις τέχνες και να έρθουν σε επαφή με
χώρους πολιτισμού.
• να κατανοούν ευκολότερα τα νοήματα και τις ουσιώδεις αρχές του
περιεχομένου και των συντελεστών μιας θεατρικής παράστασης.
• να λειτουργήσουν ως κοινωνοί της αξίας και της σημασίας της θεατρικής
δημιουργίας.
• να καταστούν αρωγοί στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου τους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΥΚΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται είναι οργανωμένες και
δομημένες σύμφωνα με τις βασικές αρχές του συγκεκριμένου προγράμματος
και βασίζονται στο σχεδιασμό βιωματικών δραστηριοτήτων με ευθύνη και
ενεργό συμμετοχή της ομάδας και με αφορμή τα ενδιαφέροντά της. Πιο
συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες εδράζονται σε δυο βασικούς άξονες:

πρώτος άξονας

Ο
στοχεύει στη δημιουργία ενός συνεκτικού και
επαρκούς σώματος ιστορικών γνώσεων μέσα από επικοινωνιακές / βιωματικές
μεθόδους μάθησης (σχέδια εργασίας). Οι μαθητές καλούνται με βάση τα
ενδιαφέροντά τους να έρθουν σε επαφή, να διευρευνήσουν και να
κατανοήσουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
•
•
•
•

θεατρική ιστορία του ημοτικού Θεάτρου Πειραιά
αρχιτεκτονική μνημείου
έργο αποκατάστασης & αναστήλωσης
κοινωνικός & πολιτιστικός ρόλος ημοτικού Θεάτρου Πειραιά
στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας
• μοναδικότητα της σκηνής
• ιστορική διαδρομή του Θεάτρου.

δεύτερος άξονας

Ο
προσανατολίζεται στη βιωματική
προσέγγιση της θεατρικής πράξης μέσα από την παραγωγή μιας θεατρικής
παράστασης. Μέσα από τα διάφορετικά στάδια υλοποίησής της, οι μαθητές
καλούνται:

• να έρθουν σε επαφή με σημαντικούς θεατρικούς συγγραφείς και κείμενα
της παγκόσμιας δραματουργίας
• να εξοικειωθούν με τις τεχνικές και τα διαφορετικά στάδια
πραγμάτωσης μιας παράστασης θεάτρου
• να κατανοήσουν και να αναλάβουν διάφορους ρόλους που οδηγούν
στην ολοκλήρωσή της
• να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους
και να νιώσουν την εμπειρία του θεάτρου και του δράματος
ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους.

ΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Προτεινόμενη διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες
Στο πρώτο μέρος προτείνονται δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα πριν
από την επίσκεψη των μαθητών στο ημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι
δραστηριότητες αυτές λαμβάνουν χώρα στο σχολείο και έχουν ως κύριο
στόχο να φέρουν τον μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης
κάνοντας χρήση συγκεκριμένων εργαλείων όπως είναι η έρευνα, η εργασία
πεδίου, η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, τα παιχνίδια ρόλων κ.ά.. Με αυτόν τον
τρόπο, οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται αυτόνομα αλλά και συλλογικά,
ευαισθητοποιούνται πάνω σε διάφορα θέματα της ιστορίας, ενημερώνονται
και παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να παράξουν ένα έντυπο, μια
τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή με περιεχόμενο που να αναφέρεται σε
ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα του 19ου και 20ού αιώνα που
να συνδέονται με την ιστορία του ημοτικού Θεάτρου Πειραιά, τις θεατρικές
και μουσικές δραστηριότητες που φιλοξένησε κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του, καθώς και το ρόλο που διαδραμάτισε στην ανάπτυξη της
τοπικής κοινωνίας.

4. Εφαρμογή & Υλοποίηση του Πλάνου Προγραμματισμού

1. Παραγωγή Εντύπου
Περιεχόμενο:

•

Ακολουθούν το πλάνο προγραμματισμού και το χρονοδιάγραμμα.

•

Πραγματοποιούν α λ λ α γ έ ς και προσαρμογές στο αρχικό πλάνο
προγραμματισμού.

•

Ελέγχουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους με βάση τα κριτήρια
που οι ίδιοι έχουν θέσει.

Πρόκειται για τη δημιουργία και την έκδοση ενός έντυπου φυλλαδίου, μιας
μαθητικής εφημερίδας, με περιεχόμενο που να αναφέρεται σε ιστορικά,

5. Παρουσίαση Πλάνου Εργασίας

κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα του 19ου και 20ού αιώνα και που να

•

Περιλαμβάνει αξιολόγηση της εργασίας

συνδέονται τόσο με τον Πειραιά όσο και με το θέατρό του. Οι μαθητές

•

Τελική παρουσίαση.

συγκεντρώνουν πληροφορίες, άρθρα, ειδήσεις και κείμενα, συνοδευόμενα
από εικονογραφικό υλικό τα οποία έχουν σχέση με το προς μελέτη θέμα.

Στάδια Υλοποίησης
1.
•

ιατύπωση Προτάσεων - Επιλογή θεματικής ενότητας
Η πρόταση σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις
των μαθητών.

•

Η πρόταση ικανοποιεί τους βασικούς στόχους του προγράμματος.

•

Η πρόταση προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση.

2.
•

ιαμόρφωση Γενικού Πλάνου Προγραμματισμού
Οι μαθητές σχεδιάζουν το πλάνο εργασίας τους και καθορίζουν

2. Παραγωγή Ραδιοφωνικής Εκπομπής
Περιεχόμενο
Πρόκειται για την ηχογράφηση και την παρουσίαση μιας ραδιοφωνικής
εκπομπής ποικίλου περιεχομένου με ειδήσεις, ρεπορτάζ, πολιτιστικό
μαγκαζίνο, συνεντεύξεις που αφορούν και σχετίζονται με ιστορικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά γεγονότα του 19ου και 20ού αιώνα και που συνδέονται τόσο
με τον Πειραιά όσο και με το θέατρό του.

τα στάδια υλοποίησης.
•

Καθορίζουν κριτήρια και προδιαγραφές για το «έντυπο».

•

Συζητούν και δημιουργούν τις ομάδες εργασίας / δράσης:
συντακτική ομάδα, δημοσιογραφική ομάδα, κριτικοί τέχνης,
φωτογράφοι, ρεπόρτερ κ.ά..

Στάδια Υλοποίησης
1.
•

ιατύπωση Προτάσεων - Επιλογή θεματικής ενότητας
Η πρόταση σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις
των μαθητών.

3. Αναζήτηση & Συλλογή πληροφοριακού υλικού

•

Η πρόταση ικανοποιεί τους βασικούς στόχους του προγράμματος.

•

Οι μαθητές αναζητούν πληροφοριακό υλικό.

•

Η πρόταση προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση.

•

Επιλέγουν και αξιολογούν τις πληροφορίες.

•
•

ιευρύνουν το αντικείμενο εργασίας τους με επιπλέον γνώση.
Αξιοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.

2.
•

ιαμόρφωση Γενικού Πλάνου Προγραμματισμού
Οι μαθητές σχεδιάζουν το πλάνο εργασίας τους και καθορίζουν
τα στάδια υλοποίησης

•

Καθορίζουν κριτήρια και προδιαγραφές για την εν λόγω εργασία

•

Συζητούν και δημιουργούν τις ομάδες εργασίας / δράσης:
συντακτική ομάδα, δημοσιογραφική ομάδα, εκφωνητής, ηθοποιοί, κ.ά.

3. Αναζήτηση & Συλλογή πληροφοριακού υλικού
•

Οι μαθητές αναζητούν πληροφοριακό υλικό.

•

Επιλέγουν και αξιολογούν τις πληροφορίες.

•
•

ιευρύνουν το αντικείμενο εργασίας τους με επιπλέον γνώση.
Αξιοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.

4 Εφαρμογή & Υλοποίηση του Πλάνου Προγραμματισμού
•

Ακολουθούν το πλάνο προγραμματισμού και το χρονοδιάγραμμα.

•

Πραγματοποιούν α λ λ α γ έ ς και προσαρμογές στο αρχικό πλάνο
προγραμματισμού.

•

Ελέγχουν το αποτέλεσμα της εργασίας του με βάση τα κριτήρια
που οι ίδιοι έχουν θέσει.

5. Παρουσίαση Πλάνου Εργασίας
•

Περιλαμβάνει αξιολόγηση της εργασίας.

•

Τελική παρουσίαση.

3. Παραγωγή Τηλεοπτικής Εκπομπής
Περιεχόμενο
Πρόκειται για τη δημιουργία και προβολή μιας τηλεοπτικής εκπομπής ποικίλου
περιεχομένου με ειδήσεις, ρεπορτάζ, πολιτιστικό μαγαζίνο, συνεντεύξεις.
Οι μαθητές καλούνται να αναπαραστήσουν πρόσωπα που διαδραμάτισαν
σημαίνοντα ρόλο στην ιστορία του

ημοτικού Θεάτρου Πειραιά και να

αναφερθούν σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του.

Στάδια Υλοποίησης
1. ιατύπωση Προτάσεων – Επιλογή θεματικής ενότητας
• Η πρόταση σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των μαθητών.
• Η πρόταση ικανοποιεί τους βασικούς στόχους του προγράμματος.
• Η πρόταση προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση.
2. ιαμόρφωση Γενικού Πλάνου Προγραμματισμού
• Οι μαθητές σχεδιάζουν το πλάνο εργασίας τους και καθορίζουν
τα στάδια υλοποίησης
• Καθορίζουν κριτήρια και προδιαγραφές για την «τηλεοπτική εκπομπή»
• Συζητούν και δημιουργούν τις ομάδες εργασίας / δράσης:
δημοσιογράφοι, οπερατέρ, ηθοποιοί, σκηνογράφοι, κειμενογράφοι.
3. Αναζήτηση & Συλλογή πληροφοριακού υλικού
• Οι μαθητές αναζητούν πληροφοριακό υλικό.
• Επιλέγουν και αξιολογούν τις πληροφορίες.
•
ιευρύνουν το αντικείμενο εργασίας τους με επιπλέον γνώση.
• Αξιοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.
4. Εφαρμογή & Υλοποίηση του Πλάνου Προγραμματισμού
• Ακολουθούν το πλάνο προγραμματισμού και το χρονοδιάγραμμα.
• Πραγματοποιούν αλλαγές και προσαρμογές στο αρχικό πλάνο
προγραμματισμού.
• Ελέγχουν το αποτέλεσμα της εργασίας του με βάση τα κριτήρια
που οι ίδιοι έχουν θέσει.
5. Παρουσίαση Πλάνου Εργασίας
• Περιλαμβάνει αξιολόγηση της εργασίας.
• Τελική παρουσίαση.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Προτεινόμενη διάρκεια: όλη η σχολική χρονιά
Στο δεύτερο μέρος προτείνεται η παραγωγή μιας θεατρικής παράστασης
η οποία ολοκληρώνεται με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται, με αφορμή την επίσκεψή τους
στο

ημοτικό Θέατρο Πειραιά και το εγχειρίδιο του μαθητή που προτείνει

σημαντικά θεατρικά κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας, να επιλέξουν,
να προετοιμάσουν και να πραγματοποιήσουν

μια θεατρική παράσταση.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την επιλογή / συγγραφή και ανάγνωση του
θεατρικού έργου, τη διανομή ρόλων και τον καθορισμό προβών, τη δημιουργία
σκηνικού και κοστουμιών, τη μουσική επένδυση και το φωτισμό του έργου.
Ο καθηγητής ο φ ε ί λ ε ι α) να καθορίσει τα διαφορετικά πεδία δραστηριοτήτων
που εξυπηρετούν τα στάδια υλοποίησης μιας θεατρικής παράστασης,
β) να ορίσει το χρόνο, το χώρο, γ) να εξασφαλίσει τα απαραίτητα υλικά
και τις συνθήκες για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τη μεριά των μαθητών.

Στάδια Υλοποίησης της Θεατρικής παράστασης
1.
•

ιατύπωση Προτάσεων - Επιλογή θεατρικού έργου
Η πρόταση σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις
των μαθητών.
Η πρόταση ικανοποιεί τους βασικούς στόχους του προγράμματος.

•

Οι μαθητές επιλέγουν το θέμα και τη μορφή του έργου.

•

Επιλέγεται η κατάλληλη διαδικασία για το ανέβασμα του έργου.

•

Οι μαθητές εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα ιδεών σχετικά με τα στάδια
διαδικασίας.

•

Οι μαθητές αναπτύσσουν την τελική ιδέα στην οποία κατέληξαν.

2. ιαμόρφωση Γενικού Πλάνου Προγραμματισμού
• Οι μαθητές σχεδιάζουν το πλάνο εργασίας τους και καθορίζουν τα στάδια
υλοποίησης
• Καθορίζουν κριτήρια και προδιαγραφές για τη θεατρική παράσταση.
• Οριστικοποιούν όλα τα σημεία της διαδικασίας που πρόκειται
να ακολουθήσουν.
• Συζητούν και δημιουργούν τις ομάδες εργασίας / δράσης: σκηνοθέτης,
σκηνογράφος, ενδυματολογός, ηθοποιοί, μουσικός, επιμέλεια κίνησης,
φωτισμός, επιμέλεια προγράμματος, επικοινωνία παράστασης.
3. Αναζήτηση & Συλλογή πληροφοριακού υλικού
• Οι μαθητές αναζητούν πληροφοριακό υλικό.
• Επιλέγουν και αξιολογούν τις πληροφορίες.
•
ιευρύνουν το αντικείμενο εργασίας τους με επιπλέον γνώση.
• Αξιοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.
4. Εφαρμογή & Υλοποίηση του Πλάνου Προγραμματισμού
• Ακολουθούν το πλάνο προγραμματισμού και το χρονοδιάγραμμα.
• Πραγματοποιούν αλλαγές και προσαρμογές στο αρχικό πλάνο
προγραμματισμού.
• Ελέγχουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους με βάση τα κριτήρια που
οι ίδιοι έχουν θέσει.
5. Παρουσίαση Πλάνου Εργασίας
• Περιλαμβάνει ανάλυση αναγκών, αρχικά σχέδια, κριτήρια, προδιαγραφές,
στάδια υλοποίησης.
•
ιανέμουν τους ρόλους και ξεκινούν πρόβες και εργασίες.
6. Παρουσίαση Θεατρικής Παράστασης
• Προετοιμασία για τη θεατρική παράσταση.
• Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης.
• Αξιολόγηση της θεατρικής παράστασης.
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Αρχιτεκτονική & χρήσεις
του Δ. Θ. Πειραιά

Ιστορία Δημοτ,κού Θεάτρου Πειρα,ά
πολύπτυχο

Ιστορία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για παιδιά
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
& Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θεμελιώθηκε στις 2 4
Ιουνίου του 1 8 8 4 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη
Λαζαρίμου. Λόγω της μνημειακής του εμφάνισης,
χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο σωζόμενο ελληνικό
θεατρικό κτίριο του 19ου αιώνα.

Φωτογραφίες: Μαρία Κούκου

f

Στο πλαίσιο των εργασιών ανέγερσης του ημοτικού
Θεάτρου αποκαλύφθηκαν θεμελιώσεις τοίχων,
που όριζαν ένα ορθογώνιο οικοδόμημα διαστάσεων
4 0 X 23μ. και τμήμα μιας μεγάλης περίστυλης αυλής.
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Ευρωπαϊκή Γνώση

το Θέατρο αλλά και ο χώρος γύρω απ’ αυτό,
κατελήφθησαν από τους Γάλλους στρατιώτες που
συμμετείχαν στον αποκλεισμό της πόλης. Για δύο χρόνια
φιλοξένησε μικρασιάτες πρόσφυγες, καθώς η πόλη
δεν είχε άλλες υποδομές για το σκοπό αυτό ενώ
ο βομβαρδισμός του Πειραιά από τους συμμάχους,
στις 1 1 Ιανουαρίου του 1944, έπληξε μεγάλο μέρος
του οικοδομήματος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 8PHEKEYMATQN
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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Σύμφωνα με τους ανασκαφείς, πρόκειται για αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα της οικίας των ιονυσιαστών, ενός θιάσου
λατρευτών του ιονύσου, ο οποίος διοργάνωνε τους
εορτασμούς και τα τελετουργικά δρώμενα στα εν
Πειραιεί ιονύσια, μία από τις πιο εξέχουσες γιορτές της
πόλης. Τα εν Πειραιεί ιονύσια ήταν ενταγμένα στα
Μικρά (τα κατά κώμας) ιονύσια και πραγματοποιούνταν
από τις 8 έως τις 11 του μηνός Ποσειδώνος (μέσα
εκεμβρίου). Η γιορτή περιελάμβανε πομπή μέσα από
τους δρόμους της πόλης, θυσία ταύρου ή βοδιού στο
βωμό του θεού, ύμνους, οινοποσία μέχρι μέθης, λαϊκό
πανηγύρι με άσεμνα πειράγματα και θεατρικές
παραστάσεις με δραματικούς και κωμικούς αγώνες.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 9 Απριλίου του
1895. ‘Ενα μήνα αργότερα υποδέχθηκε στη σκηνή το
πρώτο θεατρικό έργο, «Μαρία οξαπατρή», του
ημήτριου Βερναδάκη.
Ιωάννης Λαζαρίμος, ο αρχιτέκτονας του Δημοτικού

Οι συχνές και διαφορετικές χρήσεις του θεάτρου
προκάλεσαν σημαντικές φθορές. Η κατάστασή του
επιβαρύνθηκε από τους σεισμούς του 1981 και του
1999.
Αρχιτεκτονική στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Γαλλία
(Παρίσι) και στη Γερμανία (Βερολίνο, Μόναχο). Στις αρχές
της δεκαετίας του 1870 ξεκίνησε να εργάζεται ως
προσωρινός μηχανικός του ήμου Πειραιά και αργότερα
ως δημοτικός μηχανικός με αποτέλεσμα να επηρεάσει
και να διαμορφώσει με τα έργα του την κτιριακή εικόνα
του Πειραιά στα τέλη του 19ου αιώνα. Στην περίοδο αυτή
ανήκουν το Ζάννειο Ορφανοτροφείο Αρρένων, τα
αρχικά σχέδια του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου
Θηλέων (1889 -1904), τα σχέδια και η μελέτη του
Γυμνασίου της πλατείας Κοραή (1874 - 1875), το Β΄
Παρθεναγωγείο της υδραίικης συνοικίας και ο
σύγχρονός του ναός του Αγίου Νικολάου των Υδραίων
(1879 -1902), ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στην πλατεία Κοραή (1878 -1882), τα Σφαγεία
στη ραπετσώνα και το ημοτικό Θέατρο Πειραιά
(σχέδια 1882, εκτέλεση 1884 -1895) κ.ά. Το 1878
διορίστηκε καθηγητής Χωρομετρίας στο Σχολείο Καλών
Τεχνών (πρόδρομο του σημερινού Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου) και διατήρησε την έδρα του μέχρι το
θάνατό του το 1913. Το 1902 ανέλαβε χρέη
υποδιευθυντή του ιδρύματος, ενώ αξιοσημείωτο είναι το
συγγραφικό και ακαδημαϊκό του έργο.

Θεάτρου Πειραιά
Γεννημένος στον Πειραιά το 1849, καταγόταν από
μεγάλη υδραϊκή οικογένεια ναυτικών και μηχανικών.
Σπούδασε Χωρομετρία στην Αθήνα και στη συνέχεια

Το κτίριο του Θεάτρου είναι ορθογώνιου σχήματος, με
διαστάσεις 34Χ45μ. Στο εσωτερικό, η πεταλόσχημη
αίθουσα κοινού, με πλατεία, θεωρεία και εξώστες σε
τέσσερα επίπεδα, έχει χωρητικότητα περίπου 1.300

Το ημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξένησε για ένα
μεγάλο διάστημα το Ιστορικό Αρχείο Πειραιά, τη
ημοτική Πινακοθήκη αλλά και φορείς και σωματεία της
πόλης ενώ μετά το 1999 άνοιξε τις πόρτες του σε
πολιτικούς γάμους και εκδηλώσεις σχολείων.

θέσεων. Η σκηνή του θεάτρου θεωρείται ένα από τα
ελάχιστα σωζόμενα δείγματα της εποχής μπαρόκ στην
Ευρώπη. Έχει διαστάσεις 2 0 X14μ., ενώ διαθέτει
προσκήνιο και χώρο για την ορχήστρα. Γύρω από το
πέταλο της αίθουσας βρίσκεται το διώροφο φουαγιέ,
στο οποίο αρχικά δίνονταν χοροεσπερίδες
φιλανθρωπικών συλλόγων και διάφορες εκθέσεις
σπουδαίων ζωγράφων. Η αίθουσα φωτίζεται από έναν
τεράστιο πολυέλαιο που λειτουργούσε με γκάζι και
σώζεται μέχρι σήμερα σε άριστη κατάσταση.
Η ιστορία του ημοτικού Θεάτρου είναι μεγάλη και το
όνομά του ταυτίστηκε με την ιστορία της πόλης και
φυσικά την ιστορία της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια του Α ’ Παγκοσμίου Πολέμου και
ειδικότερα όταν πραγματοποιήθηκε ο αποκλεισμός του
Πειραιά από τις δυνάμεις της Αντάντ ( 1 9 1 6 - 1917),
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Ιστορία
Δημοτικού
Θεάτρου
Πειραιά

Σημαντικοί σκηνοθέτες όπως ο ημήτρης Ροντήρης, ο
Γκίκας Μπινιάρης, ο Στέφανος Νικολαΐδης, ο Μιχάλης
Κουνελάκης, καθώς και σπουδαίοι ηθοποιοί όπως ο
Αιμίλιος Βεάκης, ο Γιάννης Πρινέας, ο Ζάχος Θάνος, ο
Αδαμάντιος Λεμός, ο Απόστολος Αυδής, ο ημήτης
Χορν, ο Μίμης Φωτόπουλος,ο Βασίλης ιαμαντόπουλος,
ο Μάνος Κατράκης, η Κυβέλη, η Ασπασία Παπαθανασίου
και άλλοι πολλοί ακόμη φιλοξενήθηκαν στο ημοτικό
Θέατρο Πειραιά.
Το έργο της αποκατάστασης ξεκίνησε το Μάιο του 2008
και τέθηκε υπό την επίβλεψη της ιεύθυνσης
Αναστήλωσης Νεωτέρων και σύγχρονων Μνημείων του
Υπουργείου Πολιτισμού.
Σήμερα, το ημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποτελεί ένα
σύγχρονο θέατρο, ικανό να φιλοξενήσει θεατρικές και
μουσικές παραστάσεις υψηλών προδιαγραφών,
παίζοντας σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της
πόλης, συνδέοντας την Αθήνα με το πρώτο λιμάνι της
χώρας αλλά και τον Πειραιά με τα λιμάνια της
Μεσογείου.

ΕΣΠΑ

Εισαγωγή στη Νεα Εκπαιδευτική Εποχή για τα παίδια
μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών

Ma τη αυνχρηματοΑατηοητης ΕλΜ5ας και ιης ΕυρωιιαΙκής Ένωαης

εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου

Ιστορία Δημοτικού Θ ε ά τ ρ ο υ Πειραιά
Για παιδιά
Α ' & Ε'ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θεμελιώθηκε
στις 2 4 Ιουνίου του 1 8 8 4 σε σχέδια του

Τα εγκαίνια του ημοτικού Θεάτρου
πραγματοποιήθηκαν, τελικά, στις 9 Απριλίου του 1895.
‘Ενα μήνα αργότερα υποδέχθηκε στη σκηνή το πρώτο
θεατρικό έργο, «Μαρία οξαπατρή», του ημήτριου
Βερναδάκη.

μεγάλο διάστημα το Ιστορικό Α ρ χ ε ί ο Πειραιά, τη
ημοτική Πινακοθήκη αλλά και φ ο ρ ε ί ς και σωματεία

αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμου. Λόγω της

της πόλης, ενώ μετά το 1 9 9 9 άνοιξε τις πόρτες του

μνημειακής του εμφάνισης, χαρακτηρίζεται ως το

σε πολιτικούς γάμους και εκδηλώσεις σχολείων.

κορυφαίο σωζόμενο ελληνικό θεατρικό κτίριο
Οι συχνές και διαφορετικές χρήσεις του θεάτρου

του 19ου αιώνα.

προκάλεσαν σημαντικές φ θ ο ρ έ ς . Η κατάστασή
Το

ημοτικό Θ έ α τ ρ ο Πειραιά άνοιξε τις πόρτες

του στις 9 Απριλίου του 1 8 9 5 . ‘Ενα μήνα αργότερα

του επιβαρύνθηκε από τους σεισμούς του 1 9 8 1
και του 1 9 9 9 .

υποδέχθηκε στη σκηνή το πρώτο θεατρικό έργο,
«Μαρία

οξαπατρή», του

ημήτριου Βερναδάκη.

Η αποκατάσταση του θεάτρου ξεκίνησε το Μ ά ι ο του
2 0 0 8 και τέθηκε υπό την επίβλεψη του Υπουργείου

Το θέατρο έχει σχήμα συμμετρικού ορθογώνιου
σχήματος. Οι

Πολιτισμού.

διαστάσεις του είναι 3 4 Χ 4 5 μ.

Η σκηνή του θεωρείται ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα

Σήμερα το

δείγματα της εποχής μπαρόκ στην Ευρώπη. ‘Εχει

υπερσύγχρονο θέατρο ικανό να φιλοξενήσει

διαστάσεις 2 0 X 1 4 μ. και διαθέτει προσκήνιο

θεατρικές και μουσικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου.

και χώρο για την ορχήστρα. Την αίθουσα φωτίζει
ένας τεράστιος πολυέλαιος που λειτουργούσε με γκάζι
και σώζεται μέχρι σήμερα σε άριστη κατάσταση.
Η ιστορία του

ημοτικού Θεάτρου είναι μεγάλη.

Κατά τη διάρκεια του Α ’ Παγκοσμίου Πολέμου, Γάλλοι
στρατιώτες κατέλαβαν το θέατρο και το χώρο γύρω
από αυτόν. Για δύο χρόνια φιλοξένησε μικρασιάτες
πρόσφυγες, καθώς δεν υπήρχαν ά λ λ ε ς υποδομές.

και τα τελετουργικά δρώμενα στα εν Πειραιεί ιονύσια,
μία από τις πιο εξέχουσες γιορτές της πόλης. Η γιορτή
περιελάμβανε πομπή μέσα από τους δρόμους της
πόλης, θυσία ταύρου ή βοδιού στο βωμό του θεού,
ύμνους, οινοποσία μέχρι μέθης, λαϊκό πανηγύρι με
άσεμνα πειράγματα και θεατρικές παραστάσεις με
δραματικούς και κωμικούς αγώνες.

ημοτικό Θ έ α τ ρ ο Πειραιά αποτελεί ένα

Ιωάννης Λαζαρίμος, ο αρχιτέκτονας του ημοτικού
Θεάτρου Πειραιά
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1849 και καταγόταν από
μεγάλη υδραϊκή οικογένεια ναυτικών και μηχανικών.
Σπούδασε Χωρομετρία στην Αθήνα και στη συνέχεια
Αρχιτεκτονική στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Γαλλία
(Παρίσι) και στη Γερμανία (Βερολίνο, Μόναχο). Στις
αρχές της δεκαετίας του 1870 ξεκίνησε να εργάζεται
ως προσωρινός μηχανικός του ήμου Πειραιά και
αργότερα ως δημοτικός μηχανικός, με αποτέλεσμα
να επηρεάσει και να διαμορφώσει με τα έργα του
την κτιριακή εικόνα του Πειραιά στα τέλη του 19ου
αιώνα. Το 1878 διορίστηκε καθηγητής Χωρομετρίας
στο Σχολείο Καλών Τεχνών (πρόδρομο του σημερινού
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) και διατήρησε
την έδρα του μέχρι το θάνατό του το 1913.
Το κτίριο του Θεάτρου είναι ορθογώνιου σχήματος,
με διαστάσεις 34Χ45μ. Στο εσωτερικό, η πεταλόσχημη
αίθουσα κοινού, με πλατεία, θεωρεία και εξώστες σε
τέσσερα επίπεδα, έχει χωρητικότητα περίπου 1.300
θέσεων. Η σκηνή του θεάτρου θεωρείται ένα από τα
ελάχιστα σωζόμενα δείγματα της εποχής μπαρόκ
στην Ευρώπη.’Εχει διαστάσεις 20 X14μ. ενώ διαθέτει
προσκήνιο και χώρο για την ορχήστρα. Η αίθουσα
φωτίζεται από έναν τεράστιο πολυέλαιο που
λειτουργούσε με γκάζι και σώζεται μέχρι σήμερα
σε άριστη κατάσταση.

Ο βομβαρδισμός του Πειραιά από τους συμμάχους
στις 11 Ιανουαρίου του 1 9 4 4 , κατέστρεψε μεγάλο
μέρος του οικοδομήματος.
Το

ημοτικό Θ έ α τ ρ ο Πειραιά φιλοξένησε για ένα

Η ιστορία του ημοτικού Θεάτρου είναι μεγάλη
και το όνομά του ταυτίστηκε με την ιστορία της πόλης
και φυσικά την ιστορία της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου

και ειδικότερα όταν πραγματοποιήθηκε ο αποκλεισμός
του Πειραιά από τις δυνάμεις της Αντάντ (1916 – 1917),
το Θέατρο αλλά και ο χώρος γύρω απ’ αυτό,
κατελήφθησαν από τους Γάλλους στρατιώτες που
συμμετείχαν στον αποκλεισμό της πόλης. Για δύο χρόνια
φιλοξένησε μικρασιάτες πρόσφυγες καθώς η πόλη δεν
είχε άλλες υποδομές για το σκοπό αυτό, ενώ ο
βομβαρδισμός του Πειραιά από τους συμμάχους,
στις 1 1 Ιανουαρίου του 1944, έπληξε μεγάλο μέρος
του οικοδομήματος.
Οι συχνές και διαφορετικές χρήσεις του θεάτρου
προκάλεσαν σημαντικές φθορές. Η κατάστασή του
επιβαρύνθηκε από τους σεισμούς του 1981 και του
1999.
Το ημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξένησε για ένα
μεγάλο διάστημα το Ιστορικό Αρχείο Πειραιά, τη
ημοτική Πινακοθήκη αλλά και φορείς και σωματεία
της πόλης ενώ μετά το 1999 άνοιξε τις πόρτες του
σε πολιτικούς γάμους και εκδηλώσεις σχολείων.
Το έργο της αποκατάστασης ξεκίνησε το Μάιο του
2008 και τέθηκε υπό την επίβλεψη της ιεύθυνσης
Αναστήλωσης Νεωτέρων και σύγχρονων Μνημείων
του Υπουργείου Πολιτισμού.
Σήμερα, το ημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποτελεί ένα
σύγχρονο θέατρο, ικανό να φιλοξενήσει θεατρικές
και μουσικές παραστάσεις υψηλών προδιαγραφών,
παίζοντας σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της
πόλης, συνδέοντας την Αθήνα με το πρώτο λιμάνι
της χώρας αλλά και τον Πειραιά με τα λιμάνια
της Μεσογείου.

Σκηνή Θεάτρου
4πτυχο
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ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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να ιδανικό ονειροδρόμιο
για τη μύηση των νέων
στο υψηλό άθλημα της
φαντασίας.

Φωτογραφίες: Μαρία Κούκου
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Ευρωπαϊκή Ένωση
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Με τη βυνχρηματο86τηοη της Ελλαβας και της ΕυροιΜΙκής Ένηοης

Α. y

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ηρώων Πολυτεχνείου 3 2
Επικοινωνία: www.dithepi.gr
Γραφείο τύπου: press@dithepi.gr
T.: 210.41.43.356-357

Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική Εποχή για τα παιδιά
μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών
εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου.
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Η ΣΚΗΝΗ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕϊΗΣ
ΓΕΣΣΕΡΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΕΓ 1ΕΔΑ:
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1.

Υπερσκήνιο:

Στο υπερσκήνιο διακρίνονται η σχάρα και τα

σταγκόνια, τα ταμπούρα κινήσεως των διαφόρων μηχανισμών, καθώς και
οι πλαϊνοί διάδρομοι κίνησης των ηθοποιών και των τεχνικών της σκηνής
(πασαρέλες) σε τρία επίπεδα. Στο υπερσκήνιο έχουν τοποθετηθεί σύγχρονοι
μηχανισμοί κίνησης, αλλά έχουν επανατοποθετηθεί, αφού συντηρήθηκαν,
και πολλά ξύλινα στοιχεία, τα οποία διασώθηκαν από την αρχική κατασκευή,
προκειμένου να τονιστεί ο ιστορικός χαρακτήρας του θεάτρου.

2.

Επίπεδο της σκηνής: Η σκηνή έχει βάθος 15,60μ.,

πλάτος 19,75μ., και ύψος 19,25μ. Μετά την αποξήλωση και τη στήριξη

ΜΠΑΡΟΚ ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
Η ιταλικού τύπου σκηνή του

ημοτικού Θεάτρου Πειραιά είναι

ασφαλώς το στοιχείο που κάνει όλο το οικοδόμημα ξεχωριστό και

της σκηνής αποκαταστάθηκε η αρχική κλίση του δαπέδου. Το δάπεδό της
έχει κλίση 3,57% και φέρει αυλακωτά ανοίγματα, τα οποία επιτρέπουν
να κινούνται οι φορείς ανάρτησης των σκηνικών, καθώς και τα ανοίγματα
και τα καταλύμματα των καταπακτών.

προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αποκατάστασή του, η οποία
ολοκληρώθηκε το 2 0 1 2 . Η μελέτη για την αποκατάσταση και

3. Π ρ ώ τ ο υ π ο σ κ ή ν ι ο : ςτο πρώτο υποσκήνιο έχουν

αναστήλωση του θεάτρου στηρίχτηκε στη διεξοδική αποτύπωση

τοποθετηθεί οι οδηγοί των φ ο ρ έ ω ν κίνησης των σκηνικών, καθώς

κάθε λεπτομέρειας των σωζόμενων

και οι καταπακτές (τραμπουκέτα) με τους σχετικούς ηλεκτρικούς

δεδομένων της αρχικής

κατασκευής, με σκοπό να γίνουν κατανοητές οι αρχικές τεχνικές

μηχανισμούς ανέλκυσης.

προδιαγραφές του θεάτρου, αλλά και να εντοπιστούν οι επεμβάσεις
που συντελέστηκαν κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, παράλληλα
με τις φθορές τις οποίες επισώρευσαν.

4. Δ ε ύ τ ε ρ ο υ π ο σ κ ή ν ι ο : ςτο δεύτερο υποσκήνιο
επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στους τεχνικούς σκηνής. Παρέχει
τη δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετων σκηνικών μηχανισμών.

Η ΣΚΗΝΗ
Κατά τη διάρκεια των έργων αποκατάστασης και συντήρησης του ημοτικού
Θεάτρου Πειραιά, μετά την αποξήλωση και την αντιμετώπιση των διαφόρων
επεμβάσεων που έγιναν όλα τα χρόνια της λειτουργίας του, αποκαλύφθηκε
η παλαιά σκηνή του θεάτρου. Με την αφαίρεση του πρόσθετου δαπέδου
και την αποκάλυψη της αρχικής σκηνής, φανερώθηκαν δεκάδες τεκμήρια
και μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι το θέατρο διέθετε μια πλήρη σκηνή
με μηχανισμούς μπαρόκ, οι οποίοι, συνδυαζόμενοι με τους μηχανισμούς
του υπερσκηνίου την καθιστούσαν ένα σύνθετο σκηνικό μηχανισμό, που
μπορούσε να εξυπηρετήσει παντός είδους και τύπου θεάματα, επιτρέποντας
πολλαπλές εναλλαγές σκηνικών, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης πολλών
σκηνικών τεχνασμάτων.
Η σημερινή μορφή του θεάτρου επιτρέπει να παρουσιαστούν σύνθετα
θεάματα με μία υποδομή η οποία αφενός διατηρεί τα ιστορικά του στοιχεία,
δηλαδή τα αρχικά του χαρακτηριστικά και αφετέρου ενισχύεται με πρόσθετες
δυνατότητες, οι οποίες οφείλονται στην ενσωμάτωση νέων σύγχρονων
τεχνικών λύσεων προς όφελος της σκηνικής λειτουργικότητας.
Αν άμεσα στα νέα στοιχεία θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η δυνατότητα
επέκτασης της σκηνής στον χώρο της ορχήστρας. Η ορχήστρα διατηρείται
στην αρχική της θέση, ενώ δίνεται επιπλέον η δυνατότητα με ειδικό
ανελκυστήρα, ο οποίος καλύπτει τη βάση του δαπέδου του χώρου που την
φιλοξενεί, να προεκταθεί το συνολικό μέγεθος της σκηνής. Παράλληλα με
την αποκατάσταση της σκηνής έγινε συστηματική συντήρηση και αποκατάσταση
μηχανισμών που είχαν διασωθεί, συντηρήθηκαν οι ξύλινες πασαρέλες
και ορισμένα από τα ξύλινα υποστυλώματα επαναχρησιμοποιήθηκαν για
την κατασκευή της σκηνής και του πρώτου υποσκηνίου.
Τα ιστορικά αυτά στοιχεία τα οποία παρέχουν στον επισκέπτη του θεάτρου
τη δυνατότητα να κατανοήσει μορφές της παλαιάς θεατρικής τεχνολογίας,
που συνυπάρχουν με τους νεότερους μηχανοκίνητους και ηλεκτρονικούς
μηχανισμούς.
Το στοιχείο αυτό αποτελεί και έναν από τους λόγους που καθιστούν
το ημοτικό Θέατρο Πειραιά μοναδικό όχι μόνο για την ελληνική αλλά
και για την ευρωπαϊκή ιστορία του θεάτρου.

Εκπα,οευτικό πολύπτυχο γ,α μαθητές
με οραστηρ,ότητες

MIA Μ8ΡΑ
!<Ülel ΤΡΟ

Δραστηριότητες για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου
1. Α ν τ ι σ τ ο ί χ ι σ ε τ ι ς η μ ε ρ ο μ η ν ί ε ς σ τ α θ μ ο ύ ς μ ε ι σ τ ο ρ ι κ ά / κ ο ι ν ω ν ι κ ά /

3. Σταυρόλεξο γνώσεων

πολιτιστικά γεγονότα της ιστορίας του Δημοτικού Θ ε ά τ ρ ο υ Πειραιά.
1884

Υφίσταται σημαντικές ζημιές εξαιτίας του βομβαρδισμού του Πειραιά
από τις συμμαχικές δυνάμεις

1916 - 1917

Επίσημα εγκαίνια του

1980

3
5
6
9

Ξεκινούν οι εκσκαφές των θεμελίων του θεάτρου, οι εργασίες
όμως διακόπτονται για δέκα χρόνια εξαιτίας της έλλειψης χρημάτων
και του εντοπισμού αρχαίων καταλοίπων

1922
η
1895
13

Στεγάζεται ο Μουσικός Οργανισμός Πειραιά υπό το Μίκη Θεοδωράκη
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι δυνάμεις της Αντάντ
αποκλείουν το λιμάνι του Πειραιά. Το θέατρο αλλά και ο χώρος γύρω
από αυτό καταλαμβάνεται από Γάλλους στρατιώτες που συμμετέχουν
στον αποκλεισμό της πόλης
Επιτάσσεται για τη στέγαση προσφύγων από τη Μικρά Ασία
Φιλοξενούνται οι μουσικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε
ο Μάνος Χατζιδάκις με το Τρίτο Πρόγραμμα
Παράδοση του ανακαινισμένου

ημοτικού Θεάτρου Πειραιά

(

)

(1887
- 1954)
Αιμίλιος
Βεάκης
(1884 - 1951)

(

)

Κατίνα Παξινού
(1900 - 1973)

(

)

Αλέξης Μινωτής
(1898 - 1990)

(

)

‘Ελλη Λαμπέτη
(1926 - 1983)

(

)

ημήτρης Ροντήρης (

)

(1899 - 1981)

α.

17

1940 - 1944
1927
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
«'l-.'.WJ^l.tl'.W.IM

4 . Β ρ ε ς π ο ι ο ς έ χ ε ι π ε ι τ ι ς πιο δ ι ά σ η μ ε ς θ ε α τ ρ ι κ έ ς φ ρ ά σ ε ι ς ;

1944

Έρωτα ανίκητε στη μάχη
Έρωτα που χτυπάς τα ζωντανά
αρματωμένο πνεύμα
που μέσα στα απαλά μάγουλα του κοριτσιού αγρυπνάς
και πάνω απ’ τα θαλασσινά νερά πλανιέσαι
κι απ’ τις φωλιές των αγριμιών
δεν σου ξεφεύγει εσένα ούτε αθάνατος θεός
ούτε κι ο άνθρωπος που ζει μέρα τη μέρα κι όποιον κυριεύεις δαιμονίζεται.
Τι υπάρχει σε ένα όνομα; Αυτό που ονομάζουμε τριαντάφυλλο, με
οποιαδήποτε άλλο όνομα θα μύριζε εξίσου όμορφα.
Να ζεις; Να μη ζεις; Αυτό είναι το ερώτημα.
Μη μου παριστάνεις εμένα τον έντιμο μιλώντας με ωραία λόγια, γιατί
με μια μου λέξη μπορώ να σε συντρίψω.

δ.

2. Είδος θεάτρου χωρίς λόγια.
3. Οι θεατές χειροκροτούν
μετά το κλείσιμό της.
6. Από εκεί ο ηθοποιός μπορεί
να δεχθεί βοήθεια όταν
ξεχάσει τα λόγια του.
9.
εν είναι θεατρικός
συγγραφέας, αλλά γράφει
για το θέατρο.
1 1 . Αυτός που αγαπάει
το θέατρο.
13. Επιμελείται τα σκηνικά μιας
θεατρικής παράστασης.
17. Επιμελείται τα ρούχα μιας
θεατρικής παράστασης.

ΕυρωπακήΈνωση

2. Β ρ ε ς τ ο υ ς η θ ο π ο ι ο ύ ς που έ π α ι ξ α ν σ τ ο Δ η μ ο τ ι κ ό Θ έ α τ ρ ο Π ε ι ρ α ι ά .
Μαρίκα Κοτοπούλη
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2013
1966

ΊΚΟ ονειρ
για τη μύηση των νέων
στο υψηλό άθλημα της

Αχ, σπούδασα φιλοσοφία
ιατρική και νομική
Και δυστυχώς θεολογία
Με επιμέλεια μοναδική.
Και να ’μαι τώρα, παρά το ζήλο
Μωρός, σαν της οξιάς το ξύλο!

φαντασίας.

Οριζόντια

9

Επαναλειτουργία και φιλοξενία αθηναϊκών θιάσων

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ :

5. Αυτός που έχει την κεντρική
ευθύνη για το ανέβασμα
μιας παράστασης.
9. Ο ηθοποιός όταν παίζει
ένα ρόλο.
14. Χρησιμοποιούνται
στο κουκλοθέατρο.
16. Παριστάνει άλλους χωρίς
λόγια.

2

Επιτάσσεται από τις δυνάμεις κατοχής για να καλύψει τις ανάγκες
της ψυχαγωγίας των στρατευμάτων τους

ημοτικού Θεάτρου στις 9 Απριλίου

Κάθετα

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ! ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πολύπτυχο δραστηριοτήτων
για μαθητές

2007-2013
: Ξ Γ Π .UNUM,Μ
EYPOIUlkO K0IUMK0 ΤΑΜΕΙΟ

Άμλετ (Σαίξπηρ)

Φάουστ (Γκαίτε)

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
HpÓMV Πολυτεχνείου 32
Επικοινωνία: www.dithepi.gr
Γραφείο τύπου: press@dithepi.gr
T.: 210.41.43.356-357

Μήδεια (Ευριπίδης)

Αντιγόνη (Σοφοκλής)

Ιουλιέττα (Σαίξπηρ)

IAKD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β01ΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ BOY ΜΑΘΗΣΗ

β^ΕΣΠΑ
2007-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ BPHIKEYMATUN
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η !
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**• ™l ««ννχριτμαιοβοιηοτι της Ελλάδας wu της ΕυροιΜΙΚής Ένηοης

Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική Εποχή για τα παίδια
μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών
εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου.

Δραστηριότητες για Δ’ & Ε’ δημοτικού
1. Γίνε ο ίδιος συντηρητής και ζωγράφισε με δικά σου χρώματα
το κορινθιακό κριονόκρανο.

Δραστηριότητες ΣΤ’ δημοτικού & Λ' & Β’ Γυμνασίου
1. Αντιστοιχίζω τα μέρη του θεάτρου με τις φωτογραφίες

3. Ποιος κάνει τι στο θέατρο;

6

α.

ηθοποιός

Αυτός που γράφει θεατρικά έργα.

σκηνοθέτης

Αυτός που μεταμορφώνεται κάθε βράδυ σε έναν άλλο ήρωα.

σκηνογράφος

Αυτός που σχεδιάζει τα κοστούμια της παράστασης

ενδυματολόγος

Αυτός που επιλέγει το έργο, τους ηθοποιούς και τους διδάσκει
πώς πρέπει να κινούνται και να μιλάνε πάνω στη σκηνή.

πολυέλαιος
σκηνή (

δραματουργός

(

δ.

β.

αίθουσα τελετών (

ε.

9

)
)

6

2. Βρες ποιος κάνει τι.
13

5
7

ιευθυντής ορχήστρας
Ενδυματολόγος
Σχαρίστας

Κάθετα
3. Η προτομή του μεγάλου ‘Ελληνα ηθοποιού υπάρχει στην είσοδο του ημοτικού
Θεάτρου Πειραιά
6. Ποιος έγραψε τα δυο μεγάλα έπη της αρχαιότητας;
9. Ποιος είναι ο θεός του δράματος και του παιχνιδιού;
Ποιο είναι το όνομα της ηθοποιού Κοτοπούλη;

Αυτός που σχεδιάζει σύμφωνα με τη δική του φαντασία,
τι φοράει ο κάθε ήρωας σε κάθε σκηνή.
Αυτός που σχεδιάζει και ράβει τα κοστούμια που
χρησιμοποιούνται στο έργο. Προσθέτει στα κοστούμια
διακοσμητικά στοιχεία και αρκετές φορές επιμελείται και
φροντίζει την ένδυση των καλλιτεχνών.
‘Ετσι λέγεται ο τραγουδιστής της όπερας.

9

Οριζόντια
5. Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας του ημοτικού Θεάτρου Πειραιά;
7. Έγραψε αρχαίες κωμωδίες.
10. Πώς λέγεται η αίθουσα εισόδου που οδηγεί προς την κεντρική αίθουσα θεάτρου;

7

)

4. Σταυρόλεξο γνώσεων

2. Ζωγράφισε
μια σκηνή
από τη θεατρική
παράσταση που
παρακολούθησες

13

γ.

θεωρεία (

9

9

5

)

φουαγιέ (

3

)

Αυτός που σχεδιάζει όλα τα αντικείμενα μιας παράστασης.

3

3. Σταυρόλεξο γνώσεων

Κατασκευαστής
ειδών φροντιστηρίου
Κατασκευαστής ενδυμάτων
Μονωδός
Πλαστικός ζωγράφος

Αυτός που επιμελείται όλα τα μέρη των σκηνικών που
είναι ανάγλυφα, δηλαδή που πρέπει να σκαλιστούν πάνω
σε μία επιφάνεια.
Ο άνθρωπος που διευθύνει την ορχήστρα.
Αυτός που κατασκευάζει αντικείμενα, τα οποία
χρειάζονται για να παίξουμε ένα έργο ή αλλιώς
«φροντίζουν» να γίνει σωστά η παράσταση.
Αυτός που χειρίζεται όλους του μηχανισμούς της σκηνής
που δίνουν κίνηση στα κινητά μέρη του σκηνικού, προς
όλες τις κατευθύνσεις. Οι μηχανισμοί μπορεί να είναι
ηλεκτροκίνητοι ή μηχανοκίνητοι.

Οριζόντια
5. Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας του ημοτικού Θεάτρου Πειραιά;
7. Έγραψε την αρχαία κωμωδία «’Ορνιθες».
10. Πώς λέγεται η αίθουσα εισόδου που οδηγεί προς την κεντρική αίθουσα θεάτρου;
Κάθετα
3. Η προτομή του μεγάλου ‘Ελληνα ηθοποιού κοσμεί την είσοδο του .Θ.Π.
6. Ποιος έγραψε τα δυο μεγάλα έπη της αρχαιότητας;
9. Ποιος είναι ο θεός του δράματος και του παιχνιδιού;
13. Πώς λεγόταν η ηθοποιός Κοτοπούλη;

4. Ταίριαξε όνομα με φωτογραφία
Μαρίκα Κοτοπούλη
(1887 - 1954)

(

)

Μάνος Χατζιδάκης
(1925 - 1994)

(

)

Κατίνα Παξινού
(1900 - 1973)

(

)

Μάνος Κατράκης
(1908 - 1984)

(

)

Έλλη Λαμπέτη
(1926 - 1983)

(

)

ημήτρης Χορν
(1921 - 1998)

(

)

δ.

α.

β.

γ.

ε.

στ.

1η στάση
Αφίσες Α 2 & Καρτέλες Α 5

Βομβαρδισμός
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2η στάση
Παζλ

3η στάση
Αφίσες Α 3

Εθνικό Θέατρο

Εθνική
Λυρική Σκηνή

^^BOBmÊBSÊÊÊÊtm^/^^SBBSÊÊÊBBBmÊamBmm^

Ί'ΐΐίΐίυ

i^Hi^OT

Απόλλων Πάτρας

Θ έ α τ ρ ο Σύρου

Βασιλικό Θέατρο
Θεσσαλονίκης

Αίθουσα "Τριάντη

4η στάση
Αφίσες Α 4

Στ’ ανώι ανέβηκε η γριά χαρούμενη, να φέρει
τα συχαρίκια στη κυρά, πως έφτασε ο καλός της.

Ιλιάδα

Τα πόδια της δυνάμωσαν κι οι φτέρνες της χτυπούσαν
κι επάνω απ’ το κεφάλι της πάει, στέκει και της είπε:
«ϊύπνα, παιδί μου, γλήγορα, καλή μου Πηνελόπη,

Οδύσσεια

να ιδείς εκείνα πόλπιζες και χρόνια λαχταρούσες.
Ήρθε ο Αυσσέας με καιρό και βρίσκεται στο σπίτι,
και τους χαμένους σκότωσε μνηστήρες, που τον γιο του
τυράγνησαν και ρήμαξαν το βίος του και το σπίτι.»

Αισχύλος (525 π.X.)
Κρατεί στους παλαιούς ένας γέροντας λόγος

Προμηθέας Δεσμώτης

που λέει πως, όταν ξεχειλίσουνε
στον άνθρωπο οι δόξες και τα πλούτη,
Γεννοβολά και δεν πεθαίνει στείρος.

Ορέστεια
(Αγαμέμνων, Χοηφόροι,
Ευμενίδες)

Όμως από την ευτυχία του φυτρώνει
πολλές φορές αχόρταγη στο γένος δυστυχία.
Διαφωνώ με τους παλιούς εγώ.
τα έργα της ασέβειας , θαρρώ
γεννούν παιδιά, κι άλλα παιδιά
εικόνα του γονιού τους.

Επτά επί Θήβας

Στα σπίτια των δικαίων όμως
η τύχη σπέρνει πάντα ωραία παιδιά.

Οιδίπους
Τύραννος

Έρωτα ανίκητε στη μάχη
Έρωτα που χτυπάς τα ζωντανά
αρματωμένο πνεύμα
που μέσα στα απαλά μάγουλα του κοριτσιού αγρυπνάς
και πάνω απ’ τα θαλασσινά νερά πλανιέσαι

Αντιγόνη

κι απ’ τις φωλιές των αγριμιών
δεν σου ξεφεύγει εσένα ούτε αθάνατος θεός
ούτε κι ο άνθρωπος που ζει μέρα τη μέρα
κι όποιον κυριεύεις δαιμονίζεται.

Ηλέκτρα

Βάκχες

Σε πολλά διαφέρω από τους πολλούς - για παράδειγμα
δεν πιστεύω ότι η έξυπνη ομιλία σώζει
τον άτιμο άνδρα. Νομίζοντας πως τάχα με λόγια επιδέξια

Μήδεια

τα άδικα του έργα θ α κρύψει, αποτολμά
τις πιο μεγάλες κακίες: δεν είναι λοιπόν
πραγματικά έξυπνος. Μη μου παριστάνεις εμένα
τον έντιμο μιλώντας με ωραία λόγια, γιατί

Ελένη

με μια μου λέξη μπορώ να σε συντρίψω.

Βάτραχοι

Απ’ τα φτερά γλυκύτερο τίποτε άλλο.
Λν ένας, ας πούμε, από σας είχε φτερά

Λυσιστράτη

και πεινούσε, και τις τραγωδίες βαριόταν,
θα πετούσε, θα πήγαινε στο σπίτι να φάει,
και χορτασμένος θ α έφτανε πάλι σε μας,

Όρνιθες

να χαρεί κωμωδίες.

Σαίξπηρ (1564-1616)

Αμλετ
Να ζεις; Να μη ζεις; Αυτό είναι το ερώτημα.

Βασιλιάς Αηρ

Τι είναι ευγενέστερο, να υπομένεις τις σαϊτιές

και τα πετροβολήματα μοίρας απαίσιας

ή να πολεμάς ενάντια σ’ ένα πέλαγο δεινά

Ρωμαίος
και Ιούλιε ττ α

και να παλεύεις ως το τέλος σου;

Φαίδρα

Την είδα την Αυλή, όλο υποκρισία
Γεμάτη κόλακες να υμνεί τους ηγεμόνες,
Του Νέρωνα τα εγκλήματα να δικαιώνει,

Ανδρομάχη

Γονατιστή να προσκυνά τη φρίκη.
Του παλατιού τον θίασο πώς να πιστέψω,
Πάουλε; Αλλες πιο τίμιες φωνές γυρεύω,

Βερενίκη

Κλείνω τ’ αυτιά σε ψεύτικους επαίνους
Αυτό που κρύβουν οι καρδιές θέλω ν’ ακούσω.

Μολιέρος (1622-1673)

Σιχαίνομαι τ’ ανάξια τα καμώματα
που οι άνθρωποι του κόσμου συνηθάνε.

Φιλάργυρος

Σιχαίνομαι της μέσης τα τσακίσματα,
τα ψεύτικα φιλιά και κομπλιμέντα.
Θαρρείς κι αγώνα στήνουν ποιος τον άλλον

Αρχοντοχωριάτης

θ α ξεπεράσει σε υποκρισία.
Τίμιος ή κατεργάρης το ίδιο κάνει.
Τι τ’ όφελος, αν κάποιος σε χαϊδεύει,
σου ορκίζεται φιλία κι αγάπη αιώνια

Μισάνθρωπος

πλούσια τις αρετές σου εγκωμιάζει,
όταν σε λίγο πάει να κάνει τα ίδια
στον πρώτο κατεργάρη που του λάχει;

Γκαίτε (1749-1832)

Φάουστ

Αχ, σπούδασα φιλοσοφία
ιατρική και νομική

Ιφιγένεια
στην Ταυρίδα

Και δυστυχώς θεολογία
Με επιμέλεια μοναδική.
Και να ’μαι τώρα, παρά το ζήλο
Μωρός, σαν της οξιάς το ξύλο!

Εγκμοντ

Κρόμγουελ

Ό σ ο ι είστε εδώ, πριν λίγες μέρες
βυσσοδομούσατε εναντίον του ονόματος μου.
Λυτή τη στιγμή το προφέρετε με τρόμο.

Ερνάνης

Μάλιστα, νεαροί μου άρχοντες. Εγώ είμαι.
Κι έρχομαι να σας αναγγείλω πως είστε όλοι νεκροί,
πως σε μια ώρα από τώρα το χνώτο σας

Λουκρητία
Βοργία

δεν θ α μπορεί να θολώνει τον καθρέπτη.
Ήδη το δηλητήριο κυλάει στις φλέβες σας.

3όλφγκανγκ Δμαντέους
Μότσαρτ, συνθέτης
(1756-1791)

Η απαγωγή
από το σεράι
Οι γάμοι
του Φίγκαρο

Ντον Τζοβάννι

Τζουζέπε Βέρντι,
συνθέτης όπερας
(1813-1901)

Τραβιάτα

H δύναμη του
Πεπρωμένου
Ριγκολέτο

5η στάση
kapamount 8 σκηνικών 1,6x1m
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Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επενονόπ (Szrtv κοινωνία, znc XVUMMC
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΣΠΑ

2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επενονόπ (Szrtv κοινωνία znc XVUMMC
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΣΠΑ

2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επενονόπ (Szrtv κοινωνία znc XVUMMC
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΣΠΑ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
εηενουόπ βνην κοινωνία, znc χνώόη
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΣΠΑ

2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

επενονόπ (Szrtv κοινωνία znc XVUMMC
E3
Ευρωπαϊκή Ένωση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

mm

ΧΖΕ

HEB

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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