
13ο Γενικό Λύκειο Πειραιά 
 

       Από το 1984 όπου και ιδρύθηκε το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Πειραιά έως 

και σήµερα – ως Γενικό Λύκειο πια – το σχολείο µας δεν έπαψε να παράγει 
πολιτιστικό έργο. Ιδιαίτερη έµφαση δινόταν και δίνεται πάντα στις θεατρικές 
παραστάσεις. Είτε στα πλαίσια των επίσηµων σχολικών εορτών, είτε επ’ ευκαιρία 
των µαθητικών καλλιτεχνικών αγώνων, ή του µαθητικού φεστιβάλ θεάτρου κάνουµε 
θέατρο επιδιώκοντας να εµπνεύσουµε στους µαθητές µας τις αρχές και τις αξίες 
αυτής της τέχνης. 
       Όλη αυτή η περιπέτεια είναι µια µορφή εποικοδοµητικής µάθησης µε 
αποτέλεσµα τη γνωστική και συναισθηµατική ωρίµανση του εφήβου. Οι µαθητές 
αναπτύσσουν την οµαδικότητα, την υπευθυνότητα, την πειθαρχία, την 
συνεργατικότητα, τον αλληλοσεβασµό, ασκούνται στη δηµοκρατική σκέψη και 
πρακτική. 
      Η θεατρική παιδεία προάγει την αµεσότητα, την αυτογνωσία, την αυτοπεποίθηση 
και βοηθά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας. Καλλιεργεί τη φαντασία, την 
καλαισθησία, την ικανότητα διαλόγου. ∆ίνει την ευκαιρία να εκφράσουν οι µαθητές 
τις ιδέες και τα συναισθήµατα τους, να αποδεσµευτούν για λίγο από τις µαθησιακές 
και φροντιστηριακές τους υποχρεώσεις. Να φύγουν από την «νοησιαρχική» µορφή 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τους γνωρίζει υψηλές πράξεις ανθρώπων από την 
παγκόσµια δραµατουργία, τους εµπλουτίζει τη σκέψη και την ηθική τους. Τους 
φέρνει σε επαφή µε τη λογοτεχνία, την ποίηση, την ζωγραφική, τη µουσική, το χορό, 
µε την σκηνογραφία, τη φωτογραφία, το φωτισµό. Μέσω αυτής της συνισταµένης 
όλων των τεχνών – όπως ονοµάζουν το θέατρο – οι µαθητές, έκπληκτοι πολλές φορές 
– γνωρίζουν τα ταλέντα τους, µαθαίνουν να εξωτερικεύονται, να κοινωνικοποιούνται, 
να µη φοβούνται την έκθεση, ανακαλύπτουν κλίσεις που δεν ήξεραν ότι κατείχαν και 
δεξιότητες που αγνοούν ότι έχουν. 
      Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τις πρόβες, τις ατέλειωτες συζητήσεις για το 
στήσιµο του έργου και εν τέλει την ίδια την παράσταση οι µαθητές ασκούν τη 
φαντασία τους, εκφράζονται σωµατικά, µπαίνουν στη διαδικασία να βγουν από το 
«εγώ» τους και να συνυπάρξουν µ’ έναν  άλλο  «εαυτό»  τον οποίο πρέπει και να 
υποστηρίξουν άσχετα αν συµφωνούν ή διαφωνούν µαζί του. 
       Μέσα σ’ όλα αυτά τα χρόνια οι µαθητές µας είτε σαν ηθοποιοί είτε σαν θεατές 
ήλθαν σε επαφή µε έργα µεγάλων ελλήνων και ξένων δραµατουργών όπως και 
συµµετείχαν στη διαδικασία θεατροποίησης λογοτεχνικών κειµένων. Μερικές από τις 
ευτυχέστερες φάσεις της θεατρικής µας πορείας π.χ. είναι οι δραµατοποιήσεις του 
χρονικού του Ιακ. Καµπανέλλη «Μαουτχάουζεν», «της Γυναίκας της Ζάκυνθος» του 
Σολωµού, «των Χριστουγεννιάτικων ιστοριών» του Παπαδιαµάντη. 
       Άλλοι σηµαντικοί σταθµοί σ’ αυτό το ονειρεµένο µας θεατρικό ταξίδι είναι οι 
δύο επιθεωρήσεις που επιχειρήσαµε το «Αναντάµ – Παπαντάµ» των Φασουλή – 
Παναγιωτόπουλου – Κριεζή, την πολεµική επιθεώρηση «Μπράβο Κολονέλο» του 
Αλ. Σακελλάριου και τα έργα «ο άνθρωπος και το κάδρο», «η Γυναίκα και ο Λάθος», 
«ο Γορίλας και η Ορτανσία» του Ιακ. Καµπανέλλη, «Το δίκαννο», «η Μπουχάρα», 
«Πλατεία Συντάγµατος», «ο Μπιντές», «Εκείνος και Εκείνος», «Ω τι κόσµος 
µπαµπά» του Κ. Μουρσελά, « Κοµµάτια και θρύψαλα» του Γ. Σκούρτη, «Εσωτερικές 
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ειδήσεις» του Μ. Ποντίκα, «Ποιος ανακάλυψε την Αµερική» της Χρ. Σπηλιώτη, 
«Χωρίς Μουσική» της οµάδας του Κ. Γάκη», «Φον ∆ηµητράκης» του ∆. Ψαθά, 
«Play on» του Ρ. Άµποτ, « Μπίλυ  ο Ψεύτης» των Χωλ - Γουώτερχάους, «Τρόµος και 
αθλιότητα του τρίτου Ράιχ» του Μ. Μπρέχτ, «Έργο τέχνης», «Πρόταση Γάµου», «Η 
κυρία που δεν έφυγε», «Μαθητική περιπέτεια», «Η πολλή ευγένεια βλάπτει» του Α. 
Τσέχωφ, «Αινιγµατική φύση» του Ζ. Κουρτελίν, «Ασήµαντες λύπες» τ ου Γκ. Αρού, 
«Όνειρο για δύο» του Γκι Φουασύ. 
       Η παράδοση τόσων χρόνων θεατρικής πορείας µας κάνει υπερήφανους αλλά 
συγχρόνως µας υποχρεώνει να µην υποστείλουµε ποτέ τη σηµαία αυτής της επίπονης 
αλλά υπέροχης προσπάθειας, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που αναζητάµε οάσεις για να 
ξεφύγουµε από την άσχηµη πραγµατικότητα που ζούµε. Και το θέατρο προσφέρει 
ακριβώς αυτό: τη δυνατότητα να ενωθούµε, να αγγίξουµε ό ένας τον άλλο, να 
παρηγορηθούµε από τα πάθη και την κάθαρση των ηρώων του, να γευτούµε την 
αλήθεια του και να το αφήσουµε να µας σηκώσει λίγο ψηλότερα. 
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