
 

 

Στις 11 Απριλίου 2022 στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης που συντόνισαν οι 
φιλόλογοι Αργυρούλα Λάμπρου και Ελένη Σελτσιώτη, οι μαθητές των τμημάτων Β2 
και Β4 παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση που ανέβασε ο θίασος Ταξιδευτές 
του θεάτρου στην Αίθουσα Τέχνης για τα σχολεία της πόλης.  
Ψυχή και αυτής της παράστασης η Γιάννα Γκουτζιαμάνη που υπηρέτησε χρόνια στο 
1ο ΓΕΛ, πλούτισε το σχολείο και την πόλη με τη δραστηριότητά της στο θέατρο και τις 
παραστάσεις της. Οι μαθήτριες του Β2 τμήματος Ζωή Μόσχου, Δήμητρα Ντόι  και 
Ράπτη Ελισάβετ μίλησαν μαζί της.  
 

 
 
  

- “Κοπέλες της παντρειάς: ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΙΣΜΗΝΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ 
Έκαναν στη ζωή τους αυτό που ήθελαν;” Η τελευταία παράσταση που 
επιμεληθήκατε.  

 
 
 



               Πώς εμπνευστήκατε την παράσταση; Πώς επιλέξατε τα κείμενα; 
Η ιδέα μού προέκυψε ένα χρόνο πριν, όταν διάβαζα τα ποιήματα της Κατερίνας 
Αγγελάκη  - Ρουκ. Στο ποίημά της «Ακούσια Ιφιγένεια» είδα ότι η Ιφιγένεια είναι κάθε 
άτομο της εποχής μας που ακούσια θυσιάζει τα θέλω του στα πρέπει της οικογένειας 
και της κοινωνίας. Αμέσως θυμήθηκα το ποίημα του Ν. Καρούζου «Ο δυόσμος της 
Αντιγόνης», την Αντιγόνη του Μπρεχτ και του Ανούιγ, την Ισμήνη του Ρίτσου, το 
«Γράμμα στον Ορέστη» του Ι. Καμπανέλλη.  
Ο τίτλος της παράστασης παραπέμπει στον πρώτο στίχο του Ν. Καρούζου «Κοπέλα 
της     παντρειάς απ’ τη Θήβα η Αντιγόνη». Όλες ήταν σε ηλικία γάμου κατά την 
αντίληψη της εποχής αλλά και μέχρι πρόσφατα. Καμία δεν παντρεύτηκε και 
προέκυψε το ερώτημα γιατί δεν έκαναν στη ζωή τους αυτό που ήθελαν. 
Η επιλογή των κειμένων βασίστηκε στην ιδέα ότι το αρχαίο δράμα μας δίνει το 
αρχέτυπο πάνω στο οποίο οι πνευματικοί άνθρωποι κάθε εποχής χτίζουν 
προσθέτοντας τις αναζητήσεις της εποχής τους.  
Τα ποιήματα επιλέχτηκαν με βάση το περιεχόμενό τους και τη δυνατότητα να 
στηθούν επί σκηνής.  

- Ποια κοινά σημεία έχουν οι τραγικές ηρωίδες παρά τη διαφορετικότητά τους; 
Τα κοινά τους σημεία τα ανακαλύψαμε στην πορεία της εργασίας, καθώς 
αφουγκραστήκαμε το λόγο τους και ψηλαφήσαμε την ψυχή τους. Ταλανίστηκαν όλες 
από την απουσία επικοινωνίας με τους γονείς τους, τα αδέλφια, την οικογένειά τους, 
γι αυτό ίσως και καμιά δε μπόρεσε να βοηθήσει τον εαυτό της.  
Πόσο ελεύθερες πιστεύετε ότι είναι οι επιλογές των σύγχρονων νέων γυναικών; 
Πόσο ελεύθερες είναι οι επιλογές της σύγχρονης γυναίκας, νομίζω ότι το έκρινε ο 
κάθε θεατής μετά την παράσταση, όταν απλώθηκαν μπροστά του όλα τα ερωτήματα. 
Δε γνωρίζω αν υπάρχουν σχετικές έρευνες, αλλά βλέπω ότι στην εποχή μας υπάρχει 
μεγάλη σύγχυση και πίεση για επιτυχία επαγγελματική και ταυτόχρονα για πολλούς 
η αδήριτη ανάγκη της επιβίωσης. Για όλα αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση να 
μπορεί να δει κάποιος καθαρά τα πράγματα, να γνωρίζει τις πραγματικές του 
ανάγκες, να τις ιεραρχεί ο ίδιος και να βρίσκει τρόπο να τις διεκδικήσει.  

- Πόσο δύσκολη είναι η συνεργασία με νεαρά κορίτσια που δεν έχουν θεατρική 
εμπειρία και συχνά δε γνωρίζουν τα κείμενα; 

Στα 30 χρόνια της ομάδας συνεργάστηκα πάντα με νέους χωρίς θεατρική εμπειρία. 
Αυτό δε στάθηκε εμπόδιο στη συνεργασία μας, καθώς γνωρίζω καλά την ηλικία αυτή 
μετά από 31 χρόνια υπηρεσίας ως φιλόλογος στην τάξη. Επιπλέον τα παιδιά είναι 
πάντα ανοιχτά και πρόθυμα, προσφέρονται για θεατρική άσκηση, απολαμβάνουν την 
εκτόνωση. Το θεατρικό παιχνίδι, η άσκηση με τη μουσική, ο τρόπος προσέγγισης του 
αρχαίου κειμένου χωρίς φιλολογικές αναλύσεις, η ελευθερία της σκέψης και της 
άποψης βοηθούν. Ο καθένας ταυτίζεται με το κείμενο για το δικό του λόγο και 
ακολουθεί η γενική ιδέα που μας αφορά όλους..  

- Πώς αντιμετωπίζεται το άγχος και ο φόβος της σκηνής ιδιαίτερα για τις 
πρωτοεμφανιζόμενες; Έπαιξε ρόλο η εύρεση κοινών σημείων με τις ηρωίδες; 

Η λέξη άγχος δεν υπάρχει στην ομάδα. Οι πρόβες κρατούν μήνες, τα παιδιά 
κατακτούν το κείμενο, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα, γεμίζουν σκέψεις και 
εμπειρίες. Η ψυχολογία είναι κοινή και ο καθένας ενισχύεται από τη δύναμη της 
ομάδας. Η ένωση των κοριτσιών στη συγκεκριμένη παράσταση τις βοήθησε να 
κατανοήσουν την αδυναμία των ηρωίδων. 
 



- Έχετε ποτέ σκεφτεί να γράψετε το δικό σας θεατρικό κείμενο; 
Έχω γράψει κάποια θεατρικά δρώμενα, τα οποία έπαιξε κιόλας η ομάδα. Προέκυψαν 
ως αναζήτηση είτε από μία παράσταση είτε από την πολιτική επικαιρότητα. Μπορεί 
να τα εντοπίσει κανείς στην ιστοσελίδα μου  
http://giannagkoutziamani.gr/index.htm, στην ενότητα «Σημειώσεις».  

- Δουλεύετε κυρίως με μαθητές. Θα αφήνατε ποτέ αυτή την ενασχόληση για να 
συνεργαστείτε με επαγγελματίες ηθοποιούς ή με θεατρική ομάδα ενηλίκων; 

Με την ομάδα που αποτελείται από μαθητές Λυκείου, Γυμνασίου και κατά 
περίπτωση Δημοτικού συνεργάστηκαν κάποιες φορές και ενήλικες με επιτυχία. Δεν 
υπάρχει λόγος να αναζητώ επαγγελματίες ηθοποιούς. Η ενασχόληση μας με το 
θέατρο είναι διαφορετική. Για εμάς το θέατρο είναι απελευθέρωση, μας βοηθά να 
γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.  

- Πώς διαφοροποιείται η σχέση σας με τους μαθητές στο σχολείο και στο 
θέατρο;  

Η σχέση μου με τους μαθητές στο θέατρο είναι προέκταση και απελευθέρωση της 
σχέσης μου με τους μαθητές στην τάξη. Με τα χρόνια πέρασα προσεκτικά στοιχεία 
του θεάτρου στο μάθημα για να του προσδώσω ζωντάνια και ευρύτερη αναζήτηση. 
Ταυτόχρονα η εμπειρία της τάξης με έκανε να γνωρίζω καλύτερα τα παιδιά και την 
ανάγκη τους να ελευθερωθούν και να εκφραστούν μέσα από το θέατρο. 

- Ασχολείστε με το θέατρο πολλά χρόνια. Θα μπορούσατε να κάνετε μία 
σύντομη αναδρομή σ’ αυτή την ενασχόληση; Ποια η σχέση σας με το 1ο ΓΕΛ 
Κοζάνης; Πώς προέκυψαν οι Ταξιδευτές του θεάτρου; 

Είναι δύσκολο να κάνω μια σύντομη αναδρομή σε μια πορεία 30 χρόνων με 44 
παραστάσεις. Στο youtube υπάρχει σχετικό video με τίτλο: «Μια κόκκινη κλωστή με 
πάει από το χωριό μου ως το σύμπαν». 
Το 1ο ΓΕΛ Κοζάνης είναι το σχολείο στο οποίο εργάστηκα από το 1987 ως το 2011 με 
ένα τριετές διάλειμμα στο 2ο ΤΕΛ. Εκεί άρχισα να οργανώνω τις πρώτες παραστάσεις, 
αφιερώματα με βάση και αφετηρία πάντα τη λογοτεχνία. Το 1ο ΓΕΛ φιλοξένησε τις 
πρόβες για τις παραστάσεις και τις στήριξε μέχρι το 2012.  
Το 2012 ανεβάσαμε το έργο του Ι. Καμπανέλλη «Οδυσσέα γύρισε σπίτι» με ένα μικρό 
αφιέρωμα στα 20 χρόνια της ομάδας (1992-2012). Τότε πήρε το όνομα «Ταξιδευτές 
του θεάτρου» και έγινε η ομάδα της πόλης.  

- Κάθε παράσταση είναι μοναδική. Υπάρχει κάποια που θα ξεχωρίζατε και γιατί; 
Για πολλά χρόνια έβαζα στην κορυφή την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, διότι είχαμε 
δουλέψει όλα τα στοιχεία της τραγωδίας απόλυτα εναρμονισμένα και η δυναμική της 
ομάδας ήταν υποδειγματική. Η Αίθουσα Τέχνης ήταν κατάμεστη από μαθητές όλων 
των σχολείων της πόλης και δεν ακουγόταν ψίθυρος. Μια μικρή Επίδαυρος. Η 
τελείωση όμως έγινε με άλλο τρόπο στην «Ασκητική» του Καζαντζάκη. Ένα 
φιλοσοφικό δοκίμιο ποιητικού λόγου αποδόθηκε με στοιχεία από το χορόδραμα με 
πολλή μουσική και κίνηση. Αγαπώ όμως εξίσου κάθε παράσταση ξεχωριστά για τον 
κόπο, τα προβλήματα που λύθηκαν και αυτό που κατέκτησε κάθε μέλος της ομάδας.  

- Τι σας συγκινεί και τι σας προβληματίζει από τις αντιδράσεις του κοινού; 
Πολλές φορές είμαι ευγνώμων προς το κοινό της πόλης διότι μας τίμησε σταθερά σε 
όλες τις παραστάσεις. Εκτιμήθηκε ο κόπος, το μεράκι και η απόδοση εξαιρετικά 
δύσκολων έργων από παιδιά. Την επόμενη της παράστασης διαχεόταν στην πόλη η 
ενέργειά της και συζητιόταν για μέρες. Πολλές φορές με ρωτούν στο δρόμο τι 
ετοιμάζουμε και με συγχαίρουν ακόμα και άτομα που δε γνωρίζω. Με συγκινεί η 

http://giannagkoutziamani.gr/index.htm


ευγένεια και ο καλός τους λόγος. Το μαθητικό κοινό, δύσκολο στην αρχή, ασκήθηκε. 
Οι μαθητές έγιναν καλοί θεατές, πείστηκαν και από τη συμμετοχή των συμμαθητών 
τους, εκπαιδεύτηκαν. Μια φράση θυμάμαι πάντα με χαμόγελο: «Πολύ ωραίο, κυρία 
Γιάννα, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα!»  

- Ποιο το αίσθημα στο τέλος κάθε παράστασης; Τι σας κάνει περήφανη; 
Στην κάθε παράσταση ένιωθα τους πόνους μιας γέννας. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση 
είναι η πρόβα τζενεράλε, στην οποία νιώθω την ομάδα σαν προέκτασή μου. Νιώθω 
την ίδια ευχαρίστηση με την κατάκτηση της κορυφής στην ορειβασία. Η μεγαλύτερη 
χαρά μου είναι τα παιδιά που ήρθαν με δυσκολίες και όμως στάθηκαν όλα επί σκηνής 
επιτυχημένα. Είμαι περήφανη για το συλλογικό πνεύμα της ομάδας, για το ότι κανείς 
δε νιώθει μόνος και για το ότι όλοι είχαν πάντοτε πλήρη ελευθερία αλλά ήταν όλοι 
μέσα στο πνεύμα και την ιδέα του έργου. Το θέατρο είναι για εμάς μία ψυχοσωματική 
και πνευματική άσκηση, η απελευθέρωση από αδυναμίες και ανασφάλειες. Μας 
κάνει καλύτερους ανθρώπους. Μπαίνουμε στη θέση του άλλου, δεν κατακρίνουμε 
εύκολα, αγαπάμε και σεβόμαστε τον άνθρωπο.  

 
 
 


