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∆ραµινό Θέατρο 
 
(∆ιδακτικός;) Στόχος/ σκοπός 
Σκοπός αυτής της έρευνας- εργασίας είναι η καταγραφή αρχικά και στην συνέχεια η 

ανάλυση και η εξαγωγή συµπερασµάτων από την θεατρική δραστηριότητα στην ∆ράµα.  
Τα κέρδη µιας τέτοιας έρευνας είναι πολλαπλά:  
Πρώτον, ο δραµινός συνειδητοποιεί ότι η περιφρονηµένη από τον ίδιο πόλη του είχε 

κάποτε και θεατρική κίνηση, εισαγόµενη κι εγχώρια.  
∆εύτερον συνδέει την κίνηση αυτή µε την ελληνική ιστορία τού θεάτρου και µπορεί (ή 

µάλλον είναι αναγκασµένος) να µάθει πράγµατα για το ελληνικό θέατρο, ου µην και για το ξένο.  
Παράλληλα αυτή η ανάλυση θα µας κάνει γνωστές όψεις της γενικότερης Ιστορίας της 

πόλης, τού Νοµού και της περιοχής, καθώς το θέατρο ειδικά, ως τέχνη οµαδική, εξαρτάται (σε 
πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι άλλες τέχνες) από τις κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές 
συνθήκες. Για παράδειγµα, στην εποχή που θα εξετάσουµε θα δούµε ότι το ρεπερτόριο 
σχετίζεται πολλές φορές άµεσα µε τα γεγονότα του β παγκοσµίου πολέµου, της Κατοχής και του 
εµφυλίου πολέµου, ενώ θα διαπιστώσουµε και προβλήµατα αδιανόητα στις µέρες µας: τον ρόλο 
της λογοκρισίας ή τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας, που επηρεάζουν όπως είναι φυσικό 
το θέατρο. 

Τέλος θα προβληµατιστούµε για ζητήµατα που χρονίζουν, προβλήµατα που διαιωνίζονται, 
όπως είναι η έλλειψη θεατρικών αιθουσών, παρατηρώντας πού παίζουν οι επαγγελµατικοί και 
ερασιτεχνικοί θίασοι. 

 
∆ιδακτική προσέγγιση 
Πρέπει να ορίσουµε επακριβώς το αντικείµενο της έρευνας και το χρονικό πλαίσιο στο 

οποίο την τοποθετούµε: π.χ το θέατρο στην ∆ράµα τα έτη 1945- 1949. Με ποια κριτήρια 
επιλέγω αυτό το διάστηµα; Θα ασχοληθώ µε το επαγγελµατικό ή το ερασιτεχνικό θέατρο; Με 
δραµινές ή µε εισαγόµενες παραστάσεις; Θα συµπεριλάβω τον Καραγκιόζη; Ίσως στην πορεία 
αντιληφθώ ότι το υλικό είναι πολύ µεγάλο και περιοριστώ στην εξέταση λιγότερων ετών ή στην 
εξέταση της δραστηριότητας ενός και µόνο θιάσου, αφού οι επαγγελµατικοί θίασοι τότε 
εγκαθίσταντο στην ∆ράµα για αρκετές µέρες (από τρεις ως τριάντα). 

 
Μέσα διδασκαλίας- υλικά- προϋποθέσεις 
Στην παρουσίαση της έρευνας θα ήταν υπέροχο αν ανακαλύπταµε φωτογραφίες και να τις 

δείχναµε στην οθόνη. ∆εν είµαι φανατικός της προβολής κάποιου πίνακα την ώρα της 
«διάλεξης». Η διάλεξη, που αναπόφευκτα θα γίνει, µπορεί είτε να µοιραστεί σε αρκετά παιδιά- 
παρουσιαστές, είτε να ποικιλθεί µε ανάγνωση αποσπασµάτων θεατρικών έργων που είχαν 
παιχτεί τότε. Το τελευταίο θα συγκινήσει τόσο τους µαθητές- ερευνητές όσο και το κοινό. 
Ακόµα µπορούµε να δούµε αποσπάσµατα από ταινίες µε θέµα τους περιπλανώµενους θιάσους 
(Θίασος Αγγελόπουλου) ή τους καραγκιοζοπαίχτες (∆ραπέτης Ξανθόπουλου) ή να βρούµε 
λογοτεχνικά έργα µε παρόµοια θέµατα (Θεοτοκά ∆αιµόνιο, Βλαχογιάννη «Της τέχνης τα 
φαρµάκια», κλπ) 

 
Αναλυτική περιγραφή επιµέρους βηµάτων έρευνας:  
1) Ρωτάµε τον εαυτό µας, συγγενείς, φίλους, γνωστούς µελετητές της δραµινής Ιστορίας 
2) Ψάχνουµε στην σχολική, την δηµόσια βιβλιοθήκη της ∆ράµας και στα βιβλιοπωλεία. 

∆ιαπιστώνοντας ότι το υλικό είναι πενιχρό, ερευνούµε και τις βιβλιοθήκες γειτονικών πόλεων 
(Σέρρες- βιβλίο Τζανακάρη). 

3) Ψάχνουµε τις εφηµερίδες της εποχής. Η εµπειρία µου λέει πως αυτή είναι η 
σηµαντικότερη πηγή πληροφοριών. 
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4) Ανατρέχουµε σε αντίστοιχες εργασίες για το θέατρο σε επαρχιακές πόλεις. Μπορεί να 
µας βοηθήσει η µεθοδολογία τους ή να βρούµε οµοιότητες µε την θεατρική δραστηριότητα στην 
∆ράµα. 

5) Τα συµπεράσµατα θα αφορούν το ρεπερτόριο, το είδος των θεατρικών έργων που 
ανέβαιναν τότε, τους χώρους των παραστάσεων, την τότε σχέση τού θεάτρου µε τον 
κινηµατογράφο, κλπ 

 
∆ραστηριότητες µαθητών 
Οι µαθητές καλό είναι να χωριστούν σε οµάδες, που η κάθε µια θα αναλάβει έναν τοµέα 

έρευνας, όλες όµως θα περάσουν από τον τοµέα της αποδελτίωσης των πρωτογενών πηγών. 
Ενδέχεται να γίνουν και ηθοποιοί ή καραγκιοζοπαίχτες ή, όπως µού είπε η φίλη µου η 

Λίνα, να γράψουµε ένα διήγηµα εµπνευσµένο από την ασπρόµαυρη εκείνη εποχή. 
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