Οι μαθητές που διδάσκονται Γερμανικά στην Α΄ τάξη,
παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση «Ιφιγένεια» του Κώστα
Παπακωστόπουλου στα γερμανικά με ελληνικούς υπέρτιτλους, στις
13.10.17 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Κατά την διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 13.10.17, οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να ακούσουν γερμανικά σε μια αυθεντική γερμανική θεατρική παράσταση, να ελέγξουν τις
γνώσεις τους συγκρίνοντας τους ελληνικούς υπέρτιτλους αλλά και να συνομιλήσουν με τον ίδιο τον
συγγραφέα και σκηνοθέτη, κάντοντάς του ερωτήσεις πάνω στο έργο που είναι εμπνευσμένο από την
τραγωδία «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη. Τα παιδιά συνόδευσαν η κα Γρηγοροπούλου και η κα
Γιανναρά.
Η ανάμιξη του αρχαίου θεάτρου με το μοντέρνο άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά, όπως και η επίκαιρη
θεματολογία μιας ιδιαίτερης κρίσης: τη στάση της Ευρώπης απέναντι στον ξένο – πρόσφυγα. Σύμφωνα με
τα παιδιά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.
Η υπεύθυνη καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας
Δήμητρα Γιανναρά
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του Κώστα Παπακωστόπουλου, έργο εμπνευσμένο από την τραγωδία του Ευριπίδη
«Ιφιγένεια εν Αυλίδι»
Η «Ιφιγένεια» του Κώστα Παπακωστόπουλου αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας με τίτλο
«Πολυαγαπημένη Ύβρις» και θέμα την κρίση της Δημοκρατίας στην Ευρώπη σήμερα. Ο κύκλος
ξεκίνησε με την «Αντιγόνη» το 2015 και συνεχίσθηκε τη χειμερινή περίοδο 2016/17 με την «Ιφιγένεια»,
που έχει θέμα μια ιδιαίτερη πλευρά της κρίσης: τη στάση της Ευρώπης απέναντι στον ξένο –
πρόσφυγα.
Η Ελλάδα εδώ ως Ένωση των Ελεύθερων Λαών παραπέμπει στη σύγχρονη Ευρώπη, ενώ το Projekt
Τροία υπαινίσσεται τον απώτατο στόχο της, την επικράτηση στις Διεθνείς Αγορές. Η άφιξη των
προσφύγων στο νέο έργο δημιουργεί προβλήματα στη συνοχή της Ένωσης, αλλά και στην ίδια της την
ύπαρξη, που απαιτούν άμεση λύση. Ο χρόνος περνάει, η Συμμαχία των Ηγετών κλονίζεται, η υπομονή
των πολιτών εξαντλείται. Είναι απαραίτητο να γίνει μια θυσία, και είναι η Ιφιγένεια που μπορεί να δώσει
τη λύση. Η Ιφιγένεια, που καταφθάνει ως πρόσφυγας στην Αυλίδα, αναζητά καταφύγιο στην Ένωση της
Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Ο Αγαμέμνων ως Αρχηγός της Συμμαχίας - τον ρόλο του υποδύεται
γυναίκα - βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα υπαρξιακό δίλημμα. Η θυσία της Ιφιγένειας - δηλαδή το
κλείσιμο των συνόρων της Ένωσης - θα σήμαινε για αυτόν αυτόματα τη θυσία των ανθρωπιστικών
αρχών και αξιών που ο ίδιος διακηρύττει ως Θεματοφύλακας των Ιδανικών της. Είναι όμως ο μόνος
τρόπος για να κατευνάσει τις αντιδράσεις των εσωτερικών του αντιπάλων, αλλιώς απειλείται και ο ίδιος
να γίνει το επόμενο θύμα της οργής των πολιτών. Κάτω από την πίεση των Ελεύθερων Λαών και τις
μηχανορραφίες των Ηγετών, ο Αγαμέμνων θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του, ενώ μέσα του
παλεύουν η συνείδηση και το ηθικό χρέος από τη μια με την αχαλίνωτη επιθυμία του να παραμείνει
στην εξουσία από την άλλη.
Το πρώτο εξάμηνο του 2016 ο Παπακωστόπουλος κινηματογράφησε πρόσφυγες στη Γερμανία που
εξιστορούν τις δικές τους εμπειρίες, ιστορίες φυγής και ελπίδας στη νέα τους πατρίδα. Στη συνέχεια ο
σκηνοθέτης συνέδεσε αυτό το κινηματογραφικό υλικό με δικά του κείμενα και αποσπάσματα από την
τραγωδία του Ευριπίδη «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» δημιουργώντας έτσι το νέο του έργο. Το αρχαίο δράμα
συναντά εδώ το σύγχρονο Θέατρο - Ντοκουμέντο.
Το Goethe-Institut έχει εξασφαλίσει για σχολικές τάξεις μια ξεχωριστή παράσταση, η οποία
θα πραγματοποιηθεί επίσης στις 13 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 11:30
π.μ. Η παράσταση προτείνεται για μαθητές Λυκείου. Μετά την παράσταση ο σκηνοθέτης και
συγγραφέας, Κώστας Παπακωστόπουλος, θα είναι στη διάθεση των μαθητών για σχόλια και
ερωτήσεις. Η παρακολούθηση της παράστασης για τις σχολικές τάξεις είναι δωρεάν.

