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Ένα έργο του Volker Ludwig

και 
είστε
φαίνεστε
Μια ιστορία από τα πίσω θρανία.

Μετάφραση | ∆ιασκευή Βασίλης Κουκαλάνι
Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούµπης, Βασίλης Κουκαλάνι

Τραγούδια Φοίβος ∆εληβοριάς



Παιδιά,
είµαστε όλοι
διαφορετικοί! είσαι 

και
φαίνεσαι!!!

Ο Θεατρικός Οργανισµός 
Κύπρου ανεβάζει τον 
Νουριάν τον Γενάρη του '15 
και η προσαρµοσµένη 
βερσιόν έχει πρωταγωνι-
στές τον Τάρεκ και Σαµίρ 
Αλ- Νουρί από την Συρία.

1973 - «Μια Γιορτή στου Παπαδάκη» - 
στο Θέατρο GRIPS του Βερολίνου. Στη 
Γερµανική εκδοχή, η οικογένεια των 
µεταναστών του έργου ήταν Έλληνες!

Εµπνευσµένος από την επιτυχία και 
την µεγάλη κοινωνική αποδοχή του 
«Μια Γιορτή στου Νουριάν», ο Volker 
Ludwig και το GRIPS επιχειρούν µια 
νεα προσαρµογή του έργου στα 
συγχρονα δεδοµένα του Βερολίνου. Ο 
Παπαδάκης µέσω Νουριάν γίνεται 
Μπάµπα Ντένγκιζ και είναι Τούρκος.

Στις 21 Σεπτεµβρίου '14 το 
«Μια Γιορτή στου Νουριάν» 
φιλοξενείται στο Grips και 
αποτελεί κεντρικό γεγονός 
του εορτασµού των 40 
χρόνων του θεάτρου στο 
Hansaplatz.

Ο φίλος και συνεργάτης της 
Συντεχνίας του Γέλιου, 
Γιωργής Τσαµπουράκης µε 
την οµάδα του Ίµερος, 
ανεβάζουν στο Ηράκλειο 
Κρήτης την εκδοχή «Μια 
Γιορτή στου Νούρι», επίσης 
µε Σύριους πρόσφυγες.

51% των µαθητών που έχουν δεχτεί σχολικό εκφοβισµό δήλωσανότι δεν είχαν φίλους
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Βασίλης Κουκαλάνι
Σκηνοθεσία

Γιώργος Παλούµπης, Βασίλης Κουκαλάνι
Τραγούδια

Φοίβος ∆εληβοριάς
Σκηνικά | Κουστούµια

Αλεξάνδρα Σιάφκου, Αριστοτέλης Καρανάνος
Βοηθός Σκηνογράφου-ενδυµατολόγου

∆ώρα Τουρβά
Φωτισµοί 

Τάσος Παλαιορούτας
Κίνηση

Σεσίλ Μικρούτσικου
Βοηθός Σκηνοθέτη

Μαριάνθη Γραµµατικού
Βίντεο

Τίνα Ψαρρού
Πάνος Ζενίδης

Φωτογραφίες
Αθηνά Λιάσκου

Σχεδιασµός εντύπων
What If design

∆άσκαλος skateboard
Νάσος Άρης Ρέλλας

Ο Φόλκερ Λούντβιγκ (Volker Ludwig) είναι 
ιδρυτής του θεάτρου GRIPS του Βερολίνου και 
καλλιτεχνικός του διευθυντής από το 1972. 
Στη θητεία του έχει γράψει πάνω από 40 παιδικά, 
νεανικά αλλά και θεατρικά έργα για ενήλικες. 
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Η οµάδα νεανικού θεάτρου «Συντεχνία του 
Γέλιου» ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 
µε την παράσταση «Μια Γιορτή στου Νου-
ριάν», και το θέµα του ρατσισµού και της 
πολιτισµικής συµφιλίωσης, προτείνοντας 
ένα νέο χειραφετηµένο και κοινωνικό 
θέατρο για παιδιά και νέους. 

Η δεύτερη παράσταση µας 
είναι το «Τζέλα, Λέλα, Κόρνας 
και ο Κλεοµένης» και το 
αναφαίρετο δικαίωµα των 
παιδιών στο παιχνίδι και την 
αλληλεγγύη µεταξύ τους.

Το καινούργιο µας έργο 
« Ε ί σ τ ε  κ α ι  Φ α ί ν ε σ τ ε »  
προσπαθεί µε υπεύθυνο 
τρόπο να ερευνήσει τα αίτια 
και τις συγκυρίες που γεννάνε 
την σχολική κακοποίηση και 
τον εκφοβισµό (bullying).  

«Συντεχνία» - δανειζόμενοι τον 
όρο από τους τεχνίτες που ανέ-
δειξαν τη συνεργατική ιδέα, 
όπως άλλοτε οι βυρσοδέψες, οι 
ωρολογοποιοί, οι χαλκωματάδες.
Όμως το αγαθό που παράγουμε και 
προάγουμε εμείς είναι το γέλιο.
Γέλιο αμιγώς οργανικό, μη ελεγ-
χόμενο γέλιο που ευφραίνει καρ-
δίαν και απελευθερώνει την 
αναίτια χαρά της ύπαρξης.
Επιπλέον, γέλιο του Τσάρλι Τσά-
πλιν, ανατρεπτικό και σκωπτικό, 
το μυστικό όπλο των παιδιών 
όταν βγάζουν τη γλώσσα στους 
μεγάλους και των αδύνατων όταν 
περιπαίζουν τους ισχυρούς.
Το γέλιο, τέλος, της συγκίνησης 
όταν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου 
στον απέναντι, εκείνο που 
ενώνει τους ανθρώπους καθώς 
τους σταματάει από το να σκέ-
φτονται μονάχα με το νου.

Συντεχνία του γέλιου, 
«Είστε και φαίνεστε» :

µια µατιά για την εκπαίδευση 
και το σχολείο σήµερα

του Χαράλαµπου Μπαλτά

Το θεατρικό κείµενο τις περισσότερες φορές έχει µια κεντρική ιδέα και 
την εξελίσσει. Όµως µερικές φορές είναι ένα υπερκείµενο που µας δίνει 
συγχρόνως πολλές σκοπιές και µνήµες από τις πολιτισµικές στρώσεις 
που καταγόµαστε. Είναι ένα κείµενο µε διαφυγές και δυνατότητες που 
µπορεί να πάρει τροπές τέτοιας ποιητικής δύναµης, ικανής να 
στοχαζόµαστε µε ριζικό τρόπο τα πράγµατα. Η παράσταση της Θεατρικής 
Οµάδας της Συντεχνίας του Γέλιου, «Είστε και φαίνεσθε», είναι µια τέτοια 
περίπτωση, ένα παλίµψηστο.
Πολύ γρήγορα µας τίθενται ερωτήµατα και αναβιώνουν µνήµες. Ο 
‘γυαλάκιας’, χαρακτηριστικός τύπος παιδιού που το κοροϊδεύουν, είναι 
ίσως ένα πρόσωπο που γνωρίζουµε ή το θυµόµαστε από τα πολύ διάσηµα 
στα σχολεία µας ‘µπλε γυαλιά’. Ο µαθητής που γράφει ποιήµατα και είναι 
µονίµως ‘αλλού’ είναι χαρακτηριστική φιγούρα στο The Wall (1979) των 
Pink Floyd. Το πώς ξεκινά το σχολείο είναι το ιδρυτικό κείµενο του 
σχολείου της χαράς, της ΑΛΕ.ΓΡΗ.Α. Το να τρώµε στο σχολείο σπιτικό 
φαγητό, αλλά και συγχρόνως να ντρεπόµαστε που το µεταφέρουµε µ’ ένα 
τρόπο που φανερώνει την ταξική µας καταγωγή, το ξέρουµε από τα 
διατροφικά προγράµµατα στα σχολεία της πρώτης περιόδου του 
Ολοήµερου Σχολείου (2000/ 2004). Το ν’ αναζητούµε έναν καλό δάσκαλο, 
το ξέρουµε από τις πρωτοβουλίες τελευταία που έχουµε στα σχολεία µας, 
για να έχουµε «ένα δάσκαλο που αφήνει τα παιδιά να ονειρεύονται». Αυτό 
όµως που συµβαίνει και στη ταινία του Danniel Losset, «Ο δάσκαλος που 
άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται» (2006), αναφερόµενη στη ζωή του 
δασκάλου Σελεστέν Φρενέ, είναι τελικά η αξία του ονείρου των ίδιων των 
παιδιών. Όπως επίσης, το ότι ένας δηµοκρατικός δάσκαλος δεν µπορεί να 
κάνει σωστά τη δουλειά του, γιατί οι δάσκαλοι που προηγούνται απ’ αυτόν 
είναι αυταρχικοί κι αυτό το ξέρουµε, γιατί µας βοηθούν να το 
καταλάβουµε τα ίδια τα παιδιά που συνήθως συµµαχούν µε τον αυταρχικό 
δάσκαλο. Αυτά τα παιδιά λένε πως ο καλός δάσκαλος είναι αυτός που τα 
κάνει να πειθαρχούν, τα βάζει τιµωρίες και τον φοβούνται. Αυτά τα παιδιά 
είναι που ασκούνται στον εκφοβισµό [bullying], αυτά είναι που κάνουν την 
αυλή του σχολείου χώρο βίας, αλλά κι αυτά που την µετατρέπουν µε τα 
παιχνίδια αυλής σ’ ένα χώρο που ξεπερνά το µάθηµα της γυµναστικής και 
τις ολοκληρωτικές καταβολές του. Είναι αυτά τα παιδιά που νιώθουν την 
γονική απουσία, γιατί οι γονείς τους δεν µπορούν να πάρουν άδεια από το 
αφεντικό, αλλά όταν και οι ίδιοι καταλαβαίνουν την ανάγκη, συµµαχούν µε 
τον δάσκαλο κι είναι έτοιµοι να καθίσουν ξανά στα θρανία. 
Όµως είµαστε µπροστά και σε πρωτόγνωρα πράγµατα, όπως ένα παιδικό 
δικαστήριο, µια ιδέα του δασκάλου Γιάνους Κόρτσακ, άγνωστου για 
πολλούς στη χώρα µας. Η ταινία του Αντρέι Βάιντα, «Η θυσία του 
Κόρτσακ» (1990), είναι ένας ύµνος του σχολείου της κοινότητας, µε όριό 
του βέβαια το Ολοκαύτωµα. Το παιδικό δικαστήριο του Γιάνους Κόρτσακ 
απαντά σ’ αυτό που τόσο καλά επισηµαίνουν τα παιδιά στο σχολείο κι 
ακούγεται µε τη φράση «αυτό είναι άδικο». Η δικαιοσύνη, αυτό είναι το 
αίτηµα για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης από τα παιδιά. Αυτή τη 
γνωρίζουµε και ως δουλειά του Συνηγόρου του Παιδιού στη χώρα µας, 
µε την προώθηση των δικαιωµάτων τους. Όσο για τη στασιµότητα στην 
ίδια τάξη, η οποία δεν διαφέρει από τις αποβολές και τις ποινές, η Έλλη 
Αλεξίου, µε το θεατρικό της κείµενο «Μια µέρα στο γυµνάσιο» (1973), µας 
θυµίζει τη µέρα που όλα αυτά θα καταργηθούν. Μπορούµε όλοι, µικροί 
και µεγάλοι, να γράψουµε ξανά εκθέσεις για το πώς ονειρευόµαστε το 
δάσκαλο και το σχολείο. Η παράσταση «Είστε και φαίνεστε» είναι µια 
πρό(σ)κληση να δούµε τις σχέσεις πλειοψηφίας και µειοψηφίας στο 
σχολείο, το διάλογο τάξης, αυλής και κοινότητας, το δηµοκρατικό δάσκαλο 
που δυσκολεύεται να συνεργαστεί µε τις αυταρχικές προσωπικότητες και 
το δάσκαλο της κοινότητας που γυρνά στη γειτονιά και συνοµιλεί µε τους 
γονείς και τα παιδιά. Η παράσταση µας φέρνει πιο κοντά στην ανάγκη να 
έχουµε παιδικά δικαστήρια στα σχολεία µας για να αλλάξει το σηµερινό 
σχολείο, όπως και το δυς-τοπικό νεοφιλελεύθερο µέλλον, χωρίς 
δασκάλους και παιδιά που δεν ολοκληρώνουν την µόρφωσή τους. Κι 
είναι µια ευκαιρία, να µετατρέψουµε τις οριζόντιες σχέσεις που µας 
εξοντώνουν σε κάθετες που επιζητούν την αλλαγή της ηγεµονίας. Όσο για 
το ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του καλού δασκάλου, είναι αυτά 
του «αδαούς δασκάλου», του Ζακ Ρανσιέρ. Μια κριτική, αντί – οιδιπόδεια, 
θεσµική και ανταγωνιστική στη διοίκηση παιδαγωγική, µπορεί ν’ ανοίξει 
αυτό το δρόµο.

Ο Χαράλαµπος Μπαλτάς είναι δάσκαλος στο 35ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών 
και µέλος της Παιδαγωγικής Οµάδας «Το Σκασιαρχείο – Πειραµατικοί 
Ψηλαφισµοί για ένα Σχολείο της Κοινότητας». babisbaltas@gmail.com 

Συντεχνία του Γέλιου.
συν: η αναφαίρετη υπεραξία
του μαζί,
τεχνία: θεατρική μαστοριά
του παιχνιδιού.

46,3% - 58,9%

των µαθητών 

της δηµοτικής εκπαίδευσης

έχουν συµµετάσχει

σε περιστατικά

σχολικού εκφοβισµού

Η Ελλάδα είναι η 4η χώραστην Ευρώπησε κρούσµατα σχολικού
εκφοβισµού

Φταίει... φταίει... ο µαθητής;

Φταίει!Ή µήπως φταίει ο διευθυντής;

Φταίει!Μη φταίει ο δάσκαλος;
Ή µήπως ο γονιός;
Φταίει πάντα ο άλλος,
ο διαφορετικός.Φταίει η κοινωνία!

Ε, βαλ’ την τιµωρία!

Ευχαριστούµε τους:
Κωνσταντίνο Ματσούκα, Γιάννη Τσίρµπα,

Γιολάντα Μαρκοπούλου και Synergeio,
∆ηµήτρη Οικονοµίδη, Σταύρο Τσακίρη,

Γ. Καρούνη και Α. Κασσόλα - Οµάδα Πείρα(γ)µα
Μαρία & Άσσαντ Κουκαλάνι, Ντίνα Καφτεράνη 

5 παιδιά µαθαίνουν στην πράξη πως 
το 5 είναι σίγουρα µεγαλύτερο και δυνατότερο από το 4 
και πως σίγουρα το 1 δεν µπορεί να τα βάλει µε το 4.
Μια µαθηµατική εξίσωση αλληλεγγύης.
Ο Μπίλιας, η Φρέτα ο Ζήκος και η Ντάνη είναι πάντα 
ενωµένοι όταν πρόκειται να βασανίσουν τον «Γυαλάκια». Ο 
Ζαχαρίας, ο «Γυαλάκιας», είναι αβοήθητος και φοβισµένος 
µπροστά στον περίγελο και τα πειράγµατα των άλλων. 
Όποτε οι άλλοι είναι θυµωµένοι µε τον δάσκαλο, το σχολείο 
ή το σπίτι ξεσπούν πάνω του.
Η Οµάδα Νεανικού Θεάτρου «Συντεχνία του Γέλιου» 
καταπιάνεται µέσα από το έργο «Είστε και Φαίνεστε», µε τα 
πιο κυρίαρχα αλλά και ευαίσθητα θέµατα των παιδιών: το 
σχολικό άγχος και το bullying (σχολικός εκφοβισµός).
Το έργο αυτό ερευνά µε ώριµο και υπεύθυνο τρόπο τα αίτια 
και τις συγκυρίες που γεννάνε την σχολική κακοποίηση 
και τον εκφοβισµό. 
Η περιθωριοποίηση και η αντικοινωνικότητα ενός δεν 
αιτιολογείται σε κάποια προσωπική του ανεπάρκεια, αλλά 
στην «ανάγκη» άλλων να ξεσπούν πάνω του τους φόβους, 
το στρες και τις απογοητεύσεις τους. 
Το έργο φιλοδοξεί να εξετάσουν οι µαθητές τις δικές τους 
συµπεριφορές και να εµπνεύσει την κοινή δράση για 
επίλυση προβληµάτων αντί για την εκτόνωση επιθετικών 
συµπεριφορών. 
Βλάκας δε γεννιέται κανείς!

Αγαπητοί φίλοι,
Με κάνει πάρα πολύ περήφανο και ιδιαίτερα χαρούµενο που η 
«Συντεχνία του Γέλιου» ανεβάζει για τρίτη φορά ένα έργο που είναι 
βασισµένο στο παραδοσιακό υλικό του Θεάτρου Grips.
Είναι σήµερα σηµαντικότερο παρά ποτέ, να υπάρχει ένα θέατρο για 
παιδιά και νέους, που εκτός του να ψυχαγωγεί έντονα µπορεί 
ταυτόχρονα να αναφέρεται σε θέµατα της πραγµατικότητας των παιδιών, 
µε την οποία να µπορούν να ταυτίζονται µε όλα τα µεγάλα και µικρά 
προβλήµατα τους. 
Ένα θέατρο λοιπόν που εγείρει την κοινωνική τους φαντασία, που 
εµψυχώνει και  εµπνέει την  όρεξη να σκεφτούν και να δράσουν. Ένα 
θέατρο που σαν αφετηρία έχει την πεποίθηση ότι ο κόσµος δύναται να 
αλλάξει και πως αξίζει να παλέψεις γι ‘αυτό.
Με αυτό το σκεπτικό εύχοµαι στην παράσταση «Είστε και Φαίνεστε» την 
ίδια επιτυχία που είχε το «Μια Γιορτή στου Νουριάν» και το «Τζέλα, 
Λέλα, Κόρνας …», και ευχαριστώ τον φίλο µου Βασίλη Κουκαλάνι και 
όλη την υπέροχη οµάδα της Συντεχνίας του Γέλιου από καρδιάς για την 
θαυµάσια 
δουλειά τους και την παθιασµένη τους αφοσίωση 
σε αυτήν την δική µας, κοινή υπόθεση.

Volker Ludwig
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Ενώ τα περισσότερα παιδιά είναι έξυπνα,

οι περισσότεροι ενήλικες είναι κουτοί. 

Άρα κάτι πρέπει να µην πηγαίνει καλά στην εκπαίδευση.

Αλέξανδρος ∆ουµάς, 1824-1895, Γάλλος συγγραφέας

Η βία δεν προέρχεται από µια εσωτερική ανάγκη.
Είναι απόκτηµα της εκπαίδευσης
 και της κοινωνικής πρακτικής.Francoise Heritier, 1933-, Γαλλίδα Εθνολόγος

Η «Συντεχνία του Γέλιου» 
έχει την πεποίθηση ότι τα 
παιδιά αντιπροσωπεύουν 
τη λογική, τη φαντασία και 
την αλληλεγγύη απέναντι 
στο στερεότυπο κόσµο των ενηλίκων. «Τίποτα 
δεν χρειάζεται να µείνει όπως είναι αν είµαστε 
ενωµένοι και λειτουργούµε µε αγάπη και αυθά-
δεια». 
Αυτό είναι το διαχρονικό σύνθηµα του θεάτρου 
µας και ισχύει σε κάθε γωνιά του κόσµου. 
Πρέπει να εµψυχώνει και να ψυχαγωγεί.

Ντάνη (ή Ανδριανή)
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Μπίλιας (ή Βασίλης)
Πέτρος Σπυρόπουλος

Γυαλάκιας (ή Ζαχαρίας)
Μιχάλης Τιτόπουλος
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