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Ενδεικτικές παραστάσεις 
θεάτρου-ντοκουμέντο 
#Ελλάδα 



Ο Προμηθέας στην Αθήνα, Rimini Protokoll (2010) 



Rimini Protokoll, Ο Αγών μου (2016) 



Milo Rau, The Dark Ages (2016) 

https://frear.gr/?p=14797
https://frear.gr/?p=14797


Milo Rau, The Empire (2017) 



Υπόθεση Φαρμακονήσι ή το Δίκαιο του νερού, Εθνικό Θέατρο (2015) 



Εμφύλιος, μια Ξένη Χώρα, Πλατφόρμα Νέων Δημιουργών 
Πειραματική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο, 3 Απριλίου 2016  



Αμάρυνθος, Φεστιβάλ Αθηνών (2018) 



Η καθαρή πόλη, Στέγη Γραμμάτων (2020) 



Υπόθεση Λάραμι, Tectonic Theatre Project (2020) 



Το εθνικό ντεφιλέ, Φεστιβάλ Αθηνών (2021) 



Γεννιόμαστε ως Ιστορία, ΙΜΚ (2021) 



Τι είναι το θέατρο-ντοκουμέντο; 
• Ρωσική επαρχία τα πρώτα χρόνια της Οκτωβριανής επανάστασης.  
• Μικρές ομάδες μετέφεραν τα νέα από χωριό σε χωριό αναπαριστώντας 

τα.  
• «Ζωντανές εφημερίδες»:  

μονολόγοι (για το σημείωμα του εκδότη),  
σκετσάκια (για τις ειδήσεις),  
σκηνές κλόουν (για τα καρτούν)  
τραγούδια και χορός.  

• Μεγάλη Βρετανία και Η.Π.Α.: θεατρικές ομάδες προσέθεσαν την έννοια 
της αντικειμενικότητας. Ζητούσαν ένα αντικειμενικό «θέατρο 
γεγονότων/δεδομένων». Τ 





Βλέμμα εφήβων: Παραστάσεις θεάτρου-ντοκουμέντο 

2017: Μόνο ένα άσπρο φως 

Link 

 

2018: UVB-76 still transmitting 

Trailer - Link 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRonhLerhbg&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=xTfLoowCQ_Q
https://www.youtube.com/watch?v=SG4Qz36tYAo&t=11s




Όσα δε μαθαίνουμε για το 

’21 θα άλλαζαν τη γνώμη 

που έχουμε σχηματίσει για 

την Επανάσταση;  



Υλικό 

Διαδίκτυο, σε έγκυρες ιστοσελίδες 

Αρχεία όπως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους ή τα Αρχεία της 
Παλιγγενεσίας 

Ιστορικά ντοκιμαντέρ  
Μαθήματα για την Επανάσταση και τον Φιλελληνισμό στο 

Mathesis από την κ. Ευθυμίου 

Σε εκπομπές-αφιερώματα 

Επιλογή αποσπασμάτων από επιστημονικά βιβλία 





Ομάδα ειδικών: εισηγήσεις - συνεντεύξεις 

Στο θέατρο ντοκουμέντο είναι απαραίτητες οι συνεντεύξεις 
ειδικών. 

Τεκμηριώνουν ως ερευνητές την αναζήτηση των μαθητών. 
Συμμετέχουν και αυτοί ζωντανά στην παράσταση. 
Ή προβάλλονται βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα 

συνεντεύξεων ή ομιλιών 

 



Αναστασία Κουμίδου, 

σκηνοθέτρια 

 Νικήρατος της Ευανθίας 
Καΐρη 

 Σύνθεση Capo d’ Istria με 
θέμα τις τελευταίες ώρες του 
κυβερνήτη 

 



Κική Σακκά, Δρ. Ιστορίας, πρώην Συντονίστρια Εκπ/κου έργου, 
πρόεδρος του Ομίλου για την Ιστορική Εκπ/ση στην Ελλάδα: 

Άγνωστες πλευρές του φιλελληνισμού. 
 



Στέφανος Καβαλλιεράκης, 
Δρ Ιστορίας, διευθυντής 
του Μουσείου της Πόλεως 
των Αθηνών:  
Φιλική Εταιρεία 



Αγγελική Δαρλάση, 
συγγραφέας εφηβικής 
λογοτεχνίας: 

Ένα ιστορικό γεγονός εμπνέει 
έναν λογοτέχνη  
Πώς μετασχηματίζεται η 
ιστορική γνώση σε 
λογοτεχνικό κείμενο 



Ο Ηλίας Στουραΐτης, Δρ Ιστορίας 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 
ομαδική δουλειά από το Τμήμα 
Ιστορίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου - το ψηφιακό 
παιχνίδι «Βύρων» 



Νατάσα Καστρίτη, επιμελήτρια των 
συλλογών του Ιστορικού Μουσείου 
Αθηνών: 

Η αποτύπωση της Ελληνικής 
Επανάστασης στη ζωγραφική, μέσα από 
το κίνημα του Ρομαντισμού ως 
αισθητικού αλλά και πολιτικού κινήματος 

 



Κώστας Θεριανός, Συντονιστής 
Εκπαιδευτικού Έργου Κοινωνικών 
Επιστημών στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: 
Τα «πολλά '21» στο σχολείο.  
Ποιοι παράγοντες επηρέαζαν τον 
τρόπο και το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας, ποιες ήταν οι τομές, 
ποιοι μύθοι παραμένουν ισχυροί. 



Σίμος Μποζίκης, Δρ. Ιστορίας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου 
 
Πηγές χρηματοδότησης της 
Ελληνικής Επανάστασης 
Φορολόγηση, λείες, λύτρα, εθνικά 
ακίνητα, καταχρηστικές 
συμπεριφορές, ελεγκτικοί 
μηχανισμοί, δάνεια. 



Μαρτυρίες: 
Αθέατοι 



Θεατρική συνθήκη:  Μια σχολική αίθουσα 



Ενότητες 

Στη σχολική αίθουσα 

Είμαστε όλοι Έλληνες 

Στον αχό του πολέμου 

Ο Αγώνας στο χρηματιστήριο 

Ποιος είναι ο εχθρός; 
Αυτοί ή οι άλλοι; 
Αθέατοι 
Καραϊσκάκης 

10 σφηνάκια για την Επανάσταση 



10 σφηνάκια για την Επανάσταση: τι μάθαμε; 
Πώς διδασκόταν η Επανάσταση μέσα στον χρόνο 

Πώς συνέπραξαν όλες οι κοινωνικές ομάδες 

Τη διαδικασία και τον έλεγχο του δανεισμού 

Τα φιλελεύθερα συντάγματα μέσα στην Παλινόρθωση 

Απαγόρευση, διά νόμου, του δουλεμπορίου 

Το νέο μοντέλο διοίκησης, το έθνος κράτος 

Πώς το θέατρο αποτύπωσε την Επανάσταση 

Την πολιτική διάσταση του Φιλελληνισμού 

Τις άγνωστες πτυχές του Φιλελληνισμού 

Τους σύγχρονους «Φιλέλληνες» 

 

 



Καραϊσκάκης: ο διάδρομος 
της συνείδησης 



Προβολές 
τεκμηρίων 



Πίνακες 
ζωγραφικής 
ως σχόλια 



Στατιστικοί πίνακες 



Συζήτηση 

Συντελεστές της 
παράστασης 

Μέλη της 
συμβουλευτικής 
επιτροπής 

Προσκεκλημένοι 
Κοινό 



Συνομιλητές 

Κώστας Αγγελάκος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Βίκυ Γεροντοπούλου, Υπεύθυνη Ωνασείου Βιβλιοθήκης 

Αγγελική Δαρλάση, συγγραφέας, διδάσκουσα Δημιουργικής Γραφής 

Μαριλένα Κατσίμη, δημοσιογράφος, ΕΡΤ 

Αναστασία Κουμίδου, σκηνοθέτις 

Κική Σακκά, Δρ Ιστορίας, Πρόεδρος του Ο.Ι.Ε.Ε. 
Σπύρος Σταμούλης, ηθοποιός 

 

Συντονισμός: Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος 



Τελικά, μετά τη σειρά ντοκιμαντέρ «12 ερωτήματα για 
το ‘21» και την έρευνα που κάνατε, γιατί νομίζετε εσείς 
ότι ασχολούμαστε με την Επανάσταση σήμερα;  

Γιατί στο σχολείο συχνά διδασκόμαστε την Ιστορία 
μονόπλευρα και εξιδανικευμένα με έμφαση στα 
γεγονότα και τους ήρωες; Τι θα άλλαζε αν μαθαίναμε και 
άλλες πλευρές, αν ακούγαμε και άλλες αφηγήσεις; 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 



Γιατί πιστεύετε ότι ακόμα κι αν έχουν καταρριφθεί 
στην εκπαίδευση μύθοι όπως το κρυφό σχολειό, 
συνεχίζουν να παραμένουν ζωντανοί στη 
συνείδηση των Ελλήνων; 

Από ποια ιδεώδη και ποιες πρακτικές (διοικητικές 
ή οικονομικές) θα μπορούσαμε να 
παραδειγματιστούμε σήμερα; 
 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 





Η παράσταση 
στο youtube εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=26h5SnGeQwE


Ενδεικτική βιβλιογραφία για το θέατρο-ντοκουμέντο 

• Αγγελάκος, Κ. (2021). Μελετώντας και διδάσκοντας την Ελληνική Επανάσταση στο 
σύγχρονο σχολείο. Αθήνα: Μεταίχμιο 

• Βερβεροπούλου, Ζ. (2016). Από την πράξη στη θεωρία: Μια συζήτηση για το νέο 
θέατρο-ντοκουμέντο. Σκηνή (8).  

• Forsyth, A., Megson, C. (Eds.) (2009), Get Real, Documentary Theatre Past and Present, 
New York: Palgrave MacMillan. 

• Cantrell, T. (2013), Acting in Documentary Theatre, New York: Palgrave MacMillan. 

• Leach, R. (2008). Theatre Studies: the basics. London & New York: Routledge. 

• Μερκούρη, Ν. (2016). Τα σκοτεινά χρόνια, Φρέαρ, 2/8. 

• Μερκούρη, Ν. (2016). Εμφύλιος, μια ξένη χώρα. Νέα Παιδεία 159. 

• Πούχνερ, Β. (2021). Το 1821 και το θέατρο: Από τη μυθοποίηση στην απομυθοποίηση. 

Αθήνα: Εκδόσεις ΟΤΑΝ. 

• (2017) Αφιέρωμα στο θέατρο-ντοκουμέντο. Εκπαίδευση και θέατρο 18. 

 

http://ejournals.lib.auth.gr/skene/article/view/5643
http://ejournals.lib.auth.gr/skene/article/view/5643
http://ejournals.lib.auth.gr/skene/article/view/5643
http://ejournals.lib.auth.gr/skene/article/view/5643
https://frear.gr/?p=14797
https://frear.gr/?p=14797
https://frear.gr/?p=14797
https://frear.gr/?p=14797
https://frear.gr/?p=14797
https://neapaideia-glossa.gr/articles/360/
https://neapaideia-glossa.gr/articles/360/
https://neapaideia-glossa.gr/articles/360/
https://neapaideia-glossa.gr/articles/360/
https://neapaideia-glossa.gr/articles/360/
https://neapaideia-glossa.gr/articles/360/
https://neapaideia-glossa.gr/articles/360/


Email: anamerkouri@gmail.com  

Η παράσταση: https://www.youtube.com/watch?v=26h5SnGeQwE  
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