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    Ο «Μικρόσ Πρίγκιπασ» του Αντουϊν ντε αιντ Εξυπερύ γρϊφτηκε 
μϋςα ςτην παραζϊλη του Β΄ παγκόςμιου πολϋμου. Ο ομώνυμοσ 
όρωασ-ςύμβολο του βιβλύου φϋρει τη φθαρτότητα ενόσ ανύςχυρου 
παιδικού ςώματοσ, και παρϊλληλα τη φωτεινό ιςχύ του να ειςχωρεύ 
ςτην ουςύα των πραγμϊτων, αδιαφορώντασ για το βϊροσ των 
ςυνεπειών μιασ τϋτοιασ επιλογόσ. Η θυςύα του προκύπτει ωσ 
αναπότρεπτη κατϊληξη, μόνο που ο θϊνατοσ ςυνδϋεται πλϋον με τη 
λυτρωτικό διϊςταςη τησ ϋνωςησ με το αγαπημϋνο Άλλο, με τη 
απόλυτη παραδοχό τησ πύςτησ ς’ αυτό την ϋνωςη, που δεν εύναι 
παρϊ η πύςτη ςτη δυνατότητα του ανθρώπινου βλϋμματοσ να 
αιχμαλωτύςει, ϋςτω και φευγαλϋα, μια ιδανικό πραγματικότητα. 
    Με γνώμονα τη ςυγκινηςιακό επύδραςη που ϊςκηςαν ςτην 
ψυχοςύνθεςη κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ οι αλόθειεσ του κειμϋνου, η 
ομϊδα περιηγόθηκε ελεύθερα-δύνοντασ αξύα και υπόςταςη ςτην 
«παρόρμηςη τησ ςτιγμόσ»-ςτισ ςελύδεσ του Μικρού Πρύγκιπα, αλλϊ 
και ςε κεύμενα, ακούςματα κι ερεθύςματα εντελώσ διαφορετικϊ. Με 
την ελπύδα πωσ οι ενοποιητικού δεςμού ςτο πλαύςιο τησ 
δραματουργύασ τησ παρϊςταςησ γεφυρώνουν το ϋργο του Γϊλλου 
ςυγγραφϋα με τουσ ςτύχουσ ιςπανοεβραύικων τραγουδιών τησ 
Θεςςαλονύκησ, με τη δυναμικό τησ πολυγλωςςύασ (ενδεικτικόσ των 
διαπολιτιςμικών ςυγκλύςεων τησ εποχόσ μασ) και με την 
αλληλοδιεύςδυςη μουςικών παρεμβϊςεων, δραματικών τεχνικών, 
υφολογικών νύξεων, γύνεται φανερό πωσ, μϋςα από τισ κϊθε λογόσ 
εκλεκτικϋσ ςυγγϋνειεσ που αναδύονται  ςτο πλαύςιο τησ θεατρικόσ 
δραςτηριότητασ, η μορφικό ετερογϋνεια καταλύεται, το ςπϊραγμα 
και η λογικό τησ αποςπαςματικότητασ μεταλλϊςςονται για χϊρη του 
πολυφωνικού διαλόγου. 
    Θϋλουμε-ύςωσ μασ αρϋςει να νομύζουμε πωσ θϋλουμε- να 
καταλαβαύνουμε τουσ ϊλλουσ και να μασ καταλαβαύνουν κι εκεύνοι, 
πρϊγμα που ςυχνϊ αποδεικνύεται ανϋφικτο. Ιςχνό, ολιγόζωη και 
αδύναμη να βαδύςει ςτισ λεωφόρουσ τησ ςυμβατικόσ 
πραγματικότητασ, η ύδια αυτό μότρα επιθυμύασ εξακτινώνεται 
αεικύνητη και θαλερό ςτο φανταςτικό ςτερϋωμα τησ θεατρικόσ 
πρϊξησ. 

                       ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
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Ευχαριςτούμε τουσ φοιτητέσ του Παιδαγωγικού Τμήματοσ για τη 
ςυμβολή τουσ κατά την προετοιμαςία και τη διεξαγωγή τησ 
παράςταςησ.  
 
Ευχαριςτούμε επίςησ θερμά τουσ «Ελαιοχρωματιςμούσ Κώςτα 
Παπαδόπουλου» για την ευγενή παραχώρηςη μεταλλικήσ ςκάλασ 
για τισ ανάγκεσ τησ παράςταςησ. 



 
ημείωμα τησ ομάδασ 

 
Μικρϋ μου πρύγκιπα, τώρα πια μεγϊλωςεσ. Ϋρθε η ώρα να 
αφόςεισ τον πλανότη ςου. Ϊνα μεγϊλο ταξύδι ξεκινϊ. Απόλαυςϋ 
το όπωσ απόλαυςα και γω το δικό μου. Για ςυντροφιϊ θα ϋχεισ 
τα μυςτικϊ που θα ςου ψιθυρύςω... 
 

Για να καταλϊβεισ τη ζωό, κούταξϋ την ςαν παραμύθι και ύςωσ 
φανεύσ τυχερόσ να την μοιραςτεύσ μ’ ϋναν πραγματικό φύλο. 
 
Θα ϋχεισ κερδύςει ϋνα μεγϊλο δώρο, αν βρεισ το θϊρροσ να 
αγαπϊσ και να ερωτεύεςαι τη ζωό και τουσ ϊλλουσ. 
 
Ωφηςε τον εαυτό ςου να εκφραςτεύ και να αγαπόςει. Μην 
επιτρϋψεισ ςτον εγωιςμό να πνύξει ό,τι όμορφο υπϊρχει μϋςα 
ςου. 
 
Σην ουςύα δεν τη βλϋπεισ με τα μϊτια, μόνο με την καρδιϊ 
βλϋπεισ καλϊ. 
 
Καμιϊ φορϊ όμωσ η αγϊπη εύναι κρυφό και δεν μπορεύσ να 
την καταλϊβεισ από τα λόγια ό από τισ πρϊξεισ. Μην 
απογοητεύεςαι. Ποτϋ δεν εύναι αργϊ για να δεισ καθαρϊ. 
 
Όςο περύεργο κι αν φαύνεται ςτουσ ϊλλουσ, αγνόηςϋ τουσ. 
Κϊνε αυτό που θεσ. Εςύ ξϋρεισ την ςημαςύα… 

 
Σι κι αν εύμαςτε μακριϊ; Σα αςτϋρια θα ‘ναι η υπόςχεςη πωσ εγώ 
θα ‘μαι για πϊντα μαζύ ςου! Εύμαςτε πλϋον ϋνα. 
 
Υιλύ ςτο μϋτωπο για καληνύχτα… 
 
 
 
 
 



Υιλία 
 
Ο Ζύγκμουντ Υρόιντ εύχε πει ότι ςυναιςθηματικϊ υγιόσ εύναι 
εκεύνοσ που μπορεύ να δημιουργόςει μια ςωςτό ερωτικό ςχϋςη 
και να ςυνυπϊρξει αρμονικϊ με ϊλλουσ ανθρώπουσ ςτο 
επαγγελματικό του περιβϊλλον. Ο διαπρεπόσ Αυςτριακόσ 
ψυχύατροσ Ωλφρεντ Ωντλερ ςυμπλόρωςε ότι η κατϊκτηςη τησ 
ψυχικόσ υγεύασ προώποθϋτει ϋνα ακόμα ςτοιχεύο: την ανϊπτυξη 
τησ κοινωνικότητασ, τησ ικανότητασ να κϊνουμε βαθιϋσ και 
αληθινϋσ φιλύεσ. Πιο απαραύτητοι κι από τα πλούτη ό την 
εξουςύα, όπωσ ϋλεγε ο Αριςτοτϋλησ, οι φύλοι εύναι πηγό ζωόσ 
αλλϊ και διϋξοδοσ ό καταφύγιο ςε μια δύςκολη ςτιγμό. 
Πρόςφατεσ ϋρευνεσ απϋδειξαν ότι η φιλύα θεραπεύει το ςτρεσ και 
την κατϊθλιψη, ευνοεύ την ανϊπτυξη των νοητικών λειτουργιών 
και μειώνει τα εμφρϊγματα. Για τα παιδιϊ αποτελεύ βαςικό 
ςτϊδιο τησ ανϊπτυξόσ τουσ και για τουσ ηλικιωμϋνουσ πηγό 
νεότητασ. Ο Γκαύτε ςυμβούλευε να μην εξαπατούμε τουσ φύλουσ 
μασ ακόμα κι αν εκεύνοι μασ εξαπϊτηςαν πρώτοι, ενώ ο Βύκτορ 
Ουγκό υποςτόριζε ότι η φιλύα μοιϊζει με τα παλιϊ κιτρινιςμϋνα 
βιβλύα που η πϊροδοσ του χρόνου τούσ προςδύδει μεγαλύτερη 
αξύα.  
 
Αγχολυτικοί 
 
ύμφωνα με τουσ ερευνητϋσ, η ταχύτητα και ο τρόποσ με τον 
οπούο περνϊμε από το ϋνα ςτϊδιο ςτο ϊλλο εξαρτώνται από 
πολλούσ παρϊγοντεσ που αφορούν κυρύωσ ςτο χαρακτόρα, ςτην 
ηλικύα και ςτο φύλο. τισ πρώτεσ ςυναντόςεισ ανϊμεςα ςε 
νεαρούσ και ηλικιωμϋνουσ, οι τελευταύοι ςυνηθύζουν να 
αποκαλύπτουν πονεμϋνεσ πλευρϋσ τησ ζωόσ τουσ, προκαλώντασ 
δυςκολύεσ ςτην επικοινωνύα με τουσ νεότερουσ. Πολλϋσ μελϋτεσ 
αποκϊλυψαν ότι όποιοσ διαθϋτει ϋνα δύκτυο ςτενών φύλων ϋχει 
μεγαλύτερο προςδόκιμο ζωόσ και επιβιώνει ευκολότερα ςε 
περιπτώςεισ καρκύνου ό καρδιακόσ προςβολόσ. Και όχι μόνο. 
Αντϋχει καλύτερα ςτισ θεραπεύεσ, η διατροφό του εύναι πιο 
ιςορροπημϋνη, αντιδρϊ με λιγότερο ϊγχοσ ςτισ δυςκολύεσ κι 
αντιμετωπύζει πιο πρόθυμα την κούραςη. Ακόμα κι όταν πρϋπει 



να κόψει το αλκοόλ, το κϊπνιςμα ό να κϊνει δύαιτα τα 
καταφϋρνει πιο εύκολα, πόςο μϊλλον αν προςπαθεύ να επιτύχει 
αυτούσ τουσ ςτόχουσ μαζύ με κϊποιο φύλο του. 
 
Διαφορά κουλτούρασ 
 
Η φιλύα προςλαμβϊνει διαφορετικό χαρακτόρα ανϊλογα με τον 
πολιτιςμό και τισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ που πηγϊζουν μϋςα απ' 
αυτόν ςτισ διϊφορεσ κοινωνύεσ. ε κϊποιεσ περιοχϋσ βαθιϋσ 
φιλύεσ δημιουργούνται μϋςα ςτουσ κόλπουσ τησ ύδιασ τησ 
οικογϋνειασ κι αυτού που εμεύσ αποκαλούμε φύλουσ ςυνόθωσ 
ανόκουν ςτο εξωοικογενειακό περιβϊλλον. Οι διαφοροποιόςεισ 
ςτην ϋννοια τησ φιλύασ δε ςταματούν εδώ. "τισ δυτικϋσ 
κοινωνύεσ, με προεξϋχουςα περύπτωςη τισ ΗΠΑ, φύλοι εύναι αυτού 
που μοιρϊζονται τα ύδια ενδιαφϋροντα. Αντύθετα, ςε πιο 
παραδοςιακϋσ κοινωνύεσ φύλοσ εύναι αυτόσ που θα ςου ςταθεύ 
όταν όλα πϊνε ςτραβϊ" υπογραμμύζει ο κ. Πιντϋρησ. Και 
επιςημαύνει: "Η Ελλϊδα κλύνει ακόμα προσ τισ παραδοςιακϋσ 
κοινωνύεσ. Ψςτόςο τα τελευταύα πενόντα χρόνια ϋχουμε 
μετατραπεύ ςε μια κοινωνύα παραγωγόσ και κατανϊλωςησ κατϊ 
τα δυτικϊ πρότυπα, γεγονόσ που επαναπροςδιόριςε ςε κϊποιο 
βαθμό την ϋννοια τησ φιλύασ". τισ ΗΠΑ οι νεαρού 
Αφροαμερικανού, εξαιτύασ τησ ιςτορύασ τουσ, θεωρούν φύλουσ 
όςουσ ανόκουν ςτην εθνικό τουσ ομϊδα με το ςχολεύο και τα 
κοινϊ ενδιαφϋροντα ϋρχονται ςε δεύτερη μούρα. ε κϊθε 
περύπτωςη οι φύλοι εύναι μια προςωπικό και ελεύθερη επιλογό, 
ςε αντύθεςη με τουσ ςυγγενεύσ και τουσ ςυναδϋλφουσ. Ϊτςι, όπωσ 
λϋει και το τραγούδι, "τουσ φύλουσ τουσ διαλϋγουμε, γι' αυτό δεν 
τουσ παιδεύουμε"...  
 
 Γιϊννησ Παλιούρησ 
 
(Από το περιοδικό Focus) 
 
 
 
 



 
Βγαύνοντασ από το ςχολειό μασ: 
υναντόςαμε 
Ϊνα μεγϊλο ςιδηρόδρομο 
Γύρω τριγύρω από τη γη μασ 
΄ϋνα χρυςό βαγόνι 
Και γύρω από τη γη μασ 
υναντόςαμε 
Ση θϊλαςςα να κϊνει τον περύπατό τησ 
Μαζύ με τα κοχύλια τησ 
Με τ΄αρωματιςμϋνα τησ νηςιϊ 
Με τα ωραύα τησ ναυϊγια 
Και με τουσ καπνιςτούσ τησ ςολομούσ 
Και ςυναντόςαμε 
Πϊνω απ΄τη θϊλαςςα 
Σ΄αςτϋρια που μαζύ με το φεγγϊρι 
Με ιςτιοφόρο ταξιδεύανε 
Για Ιαπωνύα 
Κι ακόμα ςυναντόςαμε τουσ τρεισ ςωματοφύλακεσ 
Που με τα χϋρια γύριζαν 
Ση μανιβϋλα ενόσ μικρού υποβρύχιου 
Κι εκεύνο βυθιζότανε 
Χϊχνοντασ αχινούσ 
Κι όταν γυρύςαμε ςτη γη μασ 
υναντόςαμε 
Πϊνω ς΄εκεύνη τη γραμμό του ςιδηροδρόμου 
Ϊνα ςπύτι 
Που γύρω από τη γη όλο γύριζε 
Και γύρω από τη θϊλαςςα 
Και προςπαθούςε να ξεφύγει απ΄το χειμώνα 
Που το κυνηγούςε 
Αλλϊ εμεύσ πϊνω ςτο ςιδηρόδρομο 
Αρχύςαμε να τρϋχουμε να τρϋχουμε 
Πύςω από το χειμώνα 
Ώςπου ςτο τϋλοσ τον πατόςαμε 
Κι ϋτςι το ςπύτι πια ςταμϊτηςε να τρϋχει 
Κι η ϊνοιξη που όταν ςταθμϊρχησ 



Βγόκε και μασ χαιρϋτηςε 
Μασ ευχαρύςτηςε 
Και τότε τα λουλούδια όλησ τησ γησ 
Βαλθόκανε να ςπρώχνουν 
Από παντού το ςιδηρόδρομο 
Κι εκεύνοσ πια δεν όθελε να προχωρόςει 
Από φόβο μόπωσ τα πατόςει 
Κι ϋτςι κι εμεύσ 
Γυρύςαμε πια πύςω με τα πόδια 
Γύρω τριγύρω από τη γη 
Γύρω τριγύρω από τη θϊλαςςα 
Και γύρω από τον όλιο 
Σο φεγγϊρι και τ΄αςτϋρια 
Με τα πόδια 
Και με τα πόδια και με τ΄ϊλογα και μ΄αυτοκύνητα 
Και τϋλοσ με ιςτιοφόρα. 
 
 
Zακ Πρεβϋρ, «Βγαύνοντασ από το ςχολειό μασ» 

 


