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Η πρόβα των ανθρώπων
Το θέατρο δεν είναι µόνο
τέχνη. Και οι ηθοποιοί δεν
έχουν µόνο έναν ρόλο.
Συνεπώσ, είναι φυσιολογικό το παράλογο του
σκηνοθέτη που διαχειρίζεται ανθρώπουσ για να
δηµιουργήσουν πρόσωπα.
Στην αρχή τίποτα δεν είναι
δεδοµένο, ούτε και η επιλογή των ρόλων ακόµα και
µε έναν θίασο. Εποµένωσ,
όταν ο σύλλογοσ είναι ερασιτεχνικόσ, όλα µπορούν
να προκύψουν. Μα σε
κάθε περίπτωση, η βάση
είναι η εµπιστοσύνη και η
έµπνευση. ∆ιότι το θέατρο
είναι µια καθαρά ανθρώπινη τέχνη. Ο σκηνοθέτησ
πρέπει να προσέχει κάθε
λεπτοµέρεια. Μα γιατί,
θα έλεγε ένασ θεατήσ.
∆ιότι όλα είναι σηµαντικά
για τουσ ανθρώπουσ. Το
θέατρο είναι µια ευκαιρία
να ζήσουµε πολλέσ ζωέσ
µέσω των ρόλων αλλά και
µέ
τησ πρόβασ.
Η πρόβα είναι ο κρυφόσ
κόσµοσ των ηθοποιών.
Εκεί µαθαίνουν να ζουν τη
νέα τουσ ζωή. Αυτήν που
ονοµάζουµε, συµβατικά,
ρόλοσ. Πρέπει όµωσ να

κατανοήσουµε τι σηµαίνει
αυτόσ ο ρόλοσ για τον
ηθοποιό, ειδικά, όταν
αυτόσ είναι δραµατικόσ. Η
σκηνοθεσία των Ξεχασµένων ∆ιαλόγων µασ επέτρεψε να µελετήσουµε την
έµπνευση των ηθοποιών,
όταν πρόκειται να παίξουν
το ρόλο των εγκλωβισµένων τησ Κύπρου. Ενώ
στην ουσία τα αγνοούµενα
πρόσωπα, αποκτούν µε
την πάροδο του χρόνου τα
στίγµατα τησ κατοχήσ, σε
αντιπαράθεση µε τα σύµβολα τησ αντίστασησ και
τησ θυσίασ. Όταν οι ηθοποιοί πρέπει να µοιράσουν
τη µοναξιά του ρόλου
τουσ, γίνονται πιο ανθρώπινοι. Η ανθρωπιά τουσ
µεταµορφώνεται, για να
ενσωµατώσει τισ πληγέσ
που παραµένουν ανοιχτέσ
του ρόλου τουσ. Σε αυτή
τη φάση, ο σκηνοθέτησ ζει
µε τουσ ηθοποιούσ του τη
χαρά αλλά και τον πόνο
τησ εξήγησησ. Κάθε λέξη
µέσω του σκηνοθέτη γίνεται µια σκέψη που αγγίζει
τον ηθοποιό, για ν’ αγγίξει
µε τη σειρά του το θεατή.
Οι Ξεχασµένοι ∆ιάλογοι,
ειδικά µε κύπριουσ ηθο-
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ποιούσ, προκαλούν µια πιο
έντονη αντίδραση. Κάθε

ηθοποιόσ έχει µέσα του
ένα κόσµο ή µάλλον ένα

µοντέλο των εγκλωβισµένων και οι Ξεχασµένοι ∆ιάλογοι αντιδρούν µε αυτά
τα εσωτερικά στοιχεία.
Παράλληλα, όµωσ, επιτρέπουν και µια εµβάθυνση
των εννοιών που καθορίζουν τα ανθρώπινα στοιχεία των εγκλωβισµένων
που παύουν ουσιαστικά να
είναι αγνοούµενοι. Μέσα
στο βλέµµα και στα χείλη
του ηθοποιού αντικρίζουµε τισ προσπάθειεσ των
προσώπων να µην χαθούν
µέσα στην καθηµερινότητα
τησ λήθησ. Οι ηθοποιοί
πονούν µε την ένταξή τουσ
σε αυτό το δυνητικό κόσµο. Όµωσ αυτόσ ο πόνοσ
δεν είναι παρά η επινόηση
ενόσ βαθύτερου πάθουσ
που χαρακτηρίζει την ανθρωπιά των προσώπων.
Ζήσαµε την σύγκρουση
τησ τρυφερότητασ και τησ
αγνότητασ των ηθοποιών µε τη σκληρότητα τησ
ανθρωπιάσ. Όµωσ αυτή η

Γράφει ο ∆ρ.
Νίκοσ Λυγερόσ
σύγκρουση είναι µετωπική
και νοητική. Με βάση την
εµπιστοσύνη, ο ηθοποιόσ
ακολουθεί το άνοιγµα του
σκηνοθέτη, για να δώσει
ζωή σε αγνοούµενεσ,
µνήµεσ σε ανθρώπινεσ
στιγµέσ, που δεν µπορούν
να µοιραστούν παρά µόνο
µε τη θυσία του χρόνου.
Η ανθρώπινη αναγέννηση
είναι πρώτα από όλα µια
ανθρώπινη επανάσταση.
Τότε δεν υπάρχει κοινωνία, µόνο ανθρωπιά.
Ο κ. Νίκοσ Λυγερόσ είναι
στρατηγικόσ σύµβουλοσ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ∆Η
22 Χρόνια Εκπαίδευση στην Πληροφορική
Βενιζέλου 129 ∆ΡΑΜΑ (δίπλα στην Αγροτική τράπεζα) Τηλ. 25210-34848
Π. Κάβδα 20 ∆ΡΑΜΑ Τηλ. 25210-34848
Πλ. ∆ηµοκρατίασ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Τηλ. 25220-23143
∆ιδάσκουν αποκλειστικά έµπειροι και ειδικευµένοι καθηγητέσ
µε Master στην Πληροφορική:
- Κ. Ν. Σωτηριάδησ πτυχ. µε Master στην Πληροφορική
- Σ. Ν. Σωτηριάδησ πτυχ. Πληροφορικήσ µε Master στην Πληροφορική
- Α. Σ. Οξυζίδησ πτυχ. Πληροφορικήσ µε Master στην Πληροφορική
- Ν. Κ. Σωτηριάδησ πτυχ. Πολυτεχνείου Πληροφορικήσ
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Γ’ Λυκείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Προετοιµασία υποψηφίων Γ’ Λυκείου για τισ πανελλαδικέσ εξετάσεισ στο µάθηµα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Ολιγοµελή τµήµατα
- Ιδιαίτερα
Η γνώση η συνέπεια η εµπειρία και η µέχρι τώρα επιτυχίεσ µασ, αποτελούν την εγγύηση και φέτοσ για την σίγουρη επιτυχία στισ
πανελλαδικέσ εξετάσεισ τησ Γ΄ Λυκείου στο µάθηµα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Πιστοποιηµένο Εξεταστικό κέντρο ECDL
Τµήµατα προετοιµασίασ για την απόκτηση πιστοποιητικών γνώσεων Πληροφορικήσ αναγνωρισµένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και το
ΑΣΕΠ ξεχωριστά για:
- Μαθητέσ ∆ηµοτικού
- Μαθητέσ Γυµνασίου και Λυκείου
- Απόφοιτουσ Λυκείου (ταχύρυθµα)
- Φοιτητέσ και πτυχιούχουσ ΑΕΙ και ΤΕΙ (ταχύρυθµα)

Το κέντρο µας βραβεύτηκε µε την Τιµητική ∆ιάκριση της ECDL για την κορυφαία επίδοσή του
στο Ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 που το κατατάσσει ΠΡΩΤΟ σε αριθµό πιστοποιήσεων ECDL
στο νοµό ∆ΡΑΜΑΣ.

Επιδότηση για φοιτητές
Όλοι οι φοιτητέσ που εισήχθησαν τα έτη 2005, 2006 και 2007 ανεξαρτήτωσ βαθµολογίασ ή σειρά εισόδου επιχορηγούνται από τη
δράση e-κπαιδευτείτε µε το 90% τησ αξίασ µε µέγιστο ποσό 600€ πληρώνοντασ µόνο το 10% τησ αξίασ το οποίο κυµαίνεται από 40
€ µέχρι 100€ ανάλογα µε το πρόγραµµα που θα παρακολουθήσουν.

∆ΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ
Ένασ γονέασ ή κηδεµόνασ για κάθε µαθητή που έχει εγγραφεί το σχολικό έτοσ 2008-2009 σε οποιαδήποτε από τισ 3 τάξεισ του Γυµνασίου έχει το δικαίωµα:
∆ΩΡΕΑΝ κατ’ οίκον εκπαίδευσησ από ειδικούσ εκπαιδευτέσ.
∆ΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνοµησ µάθησησ µέσω ∆ιαδικτύου (e-learning).
∆ΩΡΕΑΝ απόκτηση πιστοποιητικό ECDL αναγνωρισµένο από το ΑΣΕΠ.
Η επιδότηση γίνεται από την δράση γονείσ.gr και η συµµετοχή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 30/11/2008
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22 συνεχή χρόνια λειτουργίασ
Εκπαίδευση στην Πληροφορική από αποκλειστικά ειδικούσ τησ Πληροφορικήσ

