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Το θέµα αυτό επιλέχθηκε, παίρνοντας το ερέθισµα από το αφιέρωµα, που
πραγµατοποίησε και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, στη ζωή και το έργο του Κωστή
Παλαµά. Να σηµειωθεί δε ότι η επιλογή του συγκεκριµένου θεατρικού έγινε γιατί
το έργο αυτό έχει χαρακτηρισθεί από τους κριτικούς σαν το καλύτερο έργο της
νεοελληνικής δραµατουργίας.

Στο έργο αυτό ο Παλαµάς, ενώ ασχολείται µε ανθρώπους καθηµερινούς,
απλοϊκούς του λιµανιού, του κάµπου και της γειτονιάς κατορθώνει να τους ανάγει
σε σύµβολα της πνευµατικής µας ζωής. Είναι πολλά τα µηνύµατα για τη σύγχρονη
ζωή, που απορρέουν µέσα από το κείµενο αυτό και µεγάλη η αξία και η
γλωσσοπλαστική δύναµη της δηµοτικής του Παλαµά. Με αυτό θέλαµε να
πετύχουµε την ευαισθητοποίηση των µαθητών γύρω από τους προβληµατισµούς,
τις ιδέες και αξίες του µεγάλου µας ποιητή και της εποχής του. Τη σύγκριση µε
ιδέες και αξίες της σύγχρονης εποχής. Την επαφή των µαθητών µε τη γνήσια
ποιητική δηµοτική του Παλαµά.

Για να υλοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα οι µαθητές µελέτησαν από το
υλικό της Βιβλιοθήκης του Σχολείου ποιήµατα και πεζά του µεγάλου µας ποιητή,
κριτικές, αφιερώµατα στη ζωή και το έργο του. Άκουσαν και τραγούδησαν
µελοποιηµένα ποιήµατά του (αποσπάσµατα από το «∆ωδεκάλογο του Γύφτου»,
«Ολυµπιακό Ύµνο», «Ο ∆ιγενής», «Κακή φωτιά», Παιδικά Τραγούδια : «Πιο πολύ
και από τα µάτια», «Το καλοκαίρι», «∆ες τι λαµπρό φεγγάρι», «Όπου προς το
βράδυ», « Είναι µοναχά τα αηδόνια», «Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι».

Παρακολούθησαν το ντοκυµανταίρ : «Εποχές και στγγραφείς - Κωστής
Παλαµάς» και το θεατρικό έργο (σε video) : «Τρισεύγενη» ανεβασµένο από την
Πειραµατική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία του Νίκου Περέλη.
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Από τη Βιβλιοθήκη του Εθνικού Θεάτρου προµηθευτήκαµε φωτοτυπίες
προγραµµάτων παλαιοτέρων παραστάσεων της «Τρισεύγενης».

Ήρθαµε σε επικοινωνία µε το Ίδρυµα Κωστή Παλαµά, προµηθευτήκαµε
υλικό και εκπρόσωπος του Ιδρύµατος  µίλησε στους µαθητές για τα παιδικά χρόνια
του Κωστή Παλαµά.

 Οι µαθητές φιλοτέχνησαν ταµπλώ µε θέµατα από τη ζωή και το έργο του
Κωστή Παλαµά και ξεχωριστά ταµπλώ µε αναφορά στην «Τρισεύγενη».

Φιλοτεχνήθηκαν τα ανάλογα µε τη θεατρική παράσταση σκηνικά.

Αναζητήσαµε και προµηθευτήκαµε από το ∆ήµο Αθηναίων ενδυµασίες της
εποχής των αρχών του 20ου αιώνα και ανεβάσαµε το έργο �Τρισεύγενη».

Από την προσπάθεια αυτή συγκεντρώθηκε σηµαντικό υλικό (φωτογραφίες,
video και κείµενα µε τα θεατρικά δρώµενα) που δηµιουργήθηκε και υπάρχει στη
βιβλιοθήκη του Σχολείου µας.


