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Εισαγωγή		

			 Η	 συγγραφή	 παιδικών	 θεατρικών	 έργων	 (π.θ.ε.)	 δεν	 αποτέλεσε,	 στον	

ελληνικό	 θεατρολογικό	 χάρτη,	 αντικείμενο	 ενδελεχούς	 μελέτης	 τόσο	 στο	

επίπεδο	 της	 δομής	 όσο	 και	 του	 ύφους	 των	 έργων	 που	 παραδίδονται	 στο	

θεατρικό	κοινό.	Η	παρούσα	εργασία	επιθυμεί	να	ανιχνεύσει,	σε	πρώτο	επίπεδο,	

τα	 υπάρχοντα	 κενά	 και	 να	 προτείνει	 κάποιες	 λύσεις	 ώστε	 να	 προσεγγισθεί	 το	

είδος	 του	 θεάτρου	 αυτού	 με	 τρόπο	 κυρίως	 επιστημονικό	 και	 λιγότερο	

δραματουργικο� 	 η� 	 καλλιτεχνικο� .	 ΄Ετσι,	 σε	 πρώτο	 επίπεδο	 και	 προκειμένου	 να	

θεμελιώσουμε	την	επιστημονικότητα	της	παρούσας	εργασίας	επιχειρήσαμε	την	

προαναφερθείσα	 ερευνητική	 προσέγγιση,	 ενώ	 παράλληλα	 επιδιώξαμε	 να	

απαντήσουμε	 σε	 ορισμένα	 σημαντικά	 ερωτήματα	 βάσης:	 Βοηθούν	 οι	

προαναφερθείσες	 «τέσσερις	 φάσεις»	 τους	 συγγραφείς	 π.θ.ε.	 να	 βελτιώνουν	 τα	

κείμενά	τους	ώστε	να	 προσφέρουν	καλύτερα	 δραματουργικά	αποτελέσματα	ή,	

αντιθέτως,	πρόκειται	για	εμπόδια	στην	δημιουργική	τους	σκέψη;	Το	άρθρο	αυτό	

μελετά,	 λοιπόν,	 την	 πιθανή	 σχέση	 ανάμεσα	 στην	 αναλυτική	 προσέγγιση	 των	

«τεσσάρων»	φάσεων	και	την	καλλιτεχνική	επιθυμία	των	συγγραφέων	π.θ.ε.	

	

Μεθοδολογία	

Για	 τις	 ανάγκες	 της	 σύνταξης	 του	 παρόντος	 άρθρου	 συντάχθηκε	 ένα	

δομημένο	 ερωτηματολόγιο	 36	 ερωτήσεων	 το	 οποίο	 δόθηκε	 ή	 στάλθηκε	 σε	 5	



συγγραφείς	 π.θ.ε.	 Με	 τη	 σειρά	 τους	 αυτοί	 το	 απάντησαν,	 προσωπικά,	

τηλεφωνικα� 	με�σω		΄Ιντερνετ	στο	διάστημα	Αύγουστος-Σεπτέμβριος	20131.		

			Παράλληλα	 με	 την	 έρευνα	 αυτή	 προχωρήσαμε	 και	 σε	 μια	 θεωρητική	

προσέγγιση	του	αντικειμένου,	μέσα	από	βιβλία	και	άρθρα	γνωστών	καθηγητών	

και	 συγγραφέων	 θεάτρου.	 Η	 προσέγγιση	 αυτή	 αποτέλεσε	 το	 έναυσμα	 μιας	

προσπάθειας	να	συγκριθούν	οι	δυο	πλευρές,	ήτοι	η	πρακτική	με	τη	θεωρία	και	

να	 πραγματοποιηθεί	 μια	 ανάλυση	 των	 δυο	 δεδομένων	 ώστε	 να	 υποστηριχθεί	

καλύτερα	η	αναλυτική	προσπάθεια	των	συγγραφέων	του	παρόντος	άρθρου.	

		Τα	 ερωτηματολόγια	 αναλύθηκαν	 τόσο	 ατομικά,	 όσο	 και	 συνολικά.	 Ο	

κάθε	 συγγραφέας	 μας	 ενδιέφερε	 σαν	 ξεχωριστή	 προσωπικότητα,	 αλλά	 και	 σε	

συνδυασμό	 με	 τους	 υπόλοιπους	 ερωτηθέντες.	 Στη	 διάρκεια	 των	 συναντήσεών	

μας	 ή	 των	 τηλεφωνικών	 επικοινωνιών	 μας,	 συχνά	 οι	 ερωτούμενοι	 είχαν	 την	

διάθεση	 να	 δώσουν	 πολλές	 επεξηγήσεις	 ή	 διευκρινίσεις	 σχετικά	 με	 τα	

αναπτυσσόμενα	 θέματα.	 Οι	 απαντήσεις	 τους	 αυτές	 καταγράφοντο	 σε	 άλλες	

σελίδες	και	κρατήθηκαν	ως	πολύτιμες	πληροφορίες,	τέτοιες	που	συμπληρώνουν	

εύστοχα	 τα	 πρώτα	 λεγόμενά	 τους	 αλλά	 και	 όσα	 οι	 δυο	 συγγραφείς	 του	

παρόντος	άρθρου	επιθυμούν	να	αναλύσουν.	

	

Θεωρητικό	πλαίσιο	–	βασικές	υποθετικές	σκέψεις	

			 Σε	 θεωρητικό	 επίπεδο	 έχει	 ενδιαφέρον	 να	 εξετάσουμε	 τις	 διαφορές	

ανάμεσα	στη	γραφή	π.θ.ε.	από	εκείνη	ενός	μυθιστορήματος,	μιας	νουβέλας,	ενός	

δοκιμι�ου.	 	 ΄Εστω	κι	αν	αυτε�ς	δεν	μοια� ζουν	απαραι�τητες	σε	μια	τε�τοια	ανα� λυση,	

εντούτοις	 μπορούν	 να	 μας	 βοηθήσουν	 να	 καταλάβουμε	 καλύτερα	 τα	 ενδογενή	

στοιχεία	 ενός	 π.θ.ε.,	 τέτοια	 που	 δεν	 ενυπάρχουν	 στα	 άλλα	 είδη	 γραφής	 και,	

ταυτόχρονα	 αποτελούν	 τα	 κυρίαρχα	 και	 de	 facto	 των	 θεατρικών	 έργων	

(Γαργαλιάνος	2013).									 	Ένα	 άλλο	 θέμα	 που	 μας	 απασχόλησε	 είναι	 αν	

υπάρχουν	διαφορές	στη	μέθοδο	γραφής	ανάμεσα	σε	έργα	για	παιδιά	και	σε	έργα	

για	 ενήλικες.	 Σίγουρα	 υπάρχουν,	 αλλά	 μέχρι	 ποιο	 βαθμό;	 Δυσκολεύονται	
                                                 
1	Οι	συγγραφείς	ήταν	(κατά	χρονολογική	σειρά	απαντήσεων)	οι	Γιάννης	Κιντάπογλου,	Εύη	

Χατζημη-τάκου,	Νάνσυ	Σπετσιώτη,	Σούλα	Σβολάκη	και	ο	ένας	από	τους	δυο	συγγραφείς	του	

παρόντος	άρθρου,	ήτοι	ο	Σταμάτης	Γαργαλιάνος.	Προσωπικά	απάντησαν	οι	Κιντάπογλου	και	

Γαργαλιάνος,	τηλεφωνικά	οι	κυρίες	Σβολάκη	και	Χατζημητάκου	και	μέσω	΄Ιντερνετ	η	κ.	

Σπετσιώτη.	

 



περισσότερο	 οι	 συγγραφείς	 έργων	 για	 ενηλίκους	 από	 ό,	 τι	 εκείνοι	 για	 παιδιά;	

΄Ολα	αυτα� 	τα	ζητη� ματα	μας	διευκο� λυναν	να	εισε�λθουμε	σε	βα� θος	στο	θε�μα	της	

παρούσας	 έρευνας	 και	 να	 προβούμε	 σε	 αντίστοιχες	 ερωτήσεις	 στους	 υπό	

εξέταση	συγγραφείς.		

				Μας	 απασχόλησε	 επίσης	 το	 ποια	 έργα	 είναι	 περιζήτητα;	 Τι	 είναι	 αυτό	 που	

ξεχωρίζει	 ένα	κακό	ή	μέτριο	π.θ.ε.	από	ένα	που	παίζεται	διαρκώς	από	πολλούς	

θιάσους2.		

			 Τα	στοιχεία	που	χαρακτηρίζουν	ένα	θεατρικό	έργο	ως	καλογραμμένο	και	

περιζήτητο	από	θεατρικές	ομάδες	είναι	τρία:	α.	οι	θεαματικές	συγκρούσεις	των	

χαρακτήρων	(Pavis:	463)	β.	η	γνήσια	αγάπη	ή	η	αναζήτησή	της	ανάμεσα	σε	δυο	

τουλάχιστον	πρόσωπα	και	γ.	οι	αιχμηροί	ή	ενδιαφέροντες	διάλογοι.		

	

	

Μέρος	Πρώτο	:	Γενικά	δεδομένα	της	γραφής	π.θ.ε.	

	

α.	΄Εργα	κατά	βούληση	ή	μετά	από	επιθυμία	εξωτερικών	παραγόντων	

		 		Ένα	σημαντικό	ζήτημα	στη	συγγραφή	π.θ.ε.	είναι	αν	οι	συγγραφείς	τους	

είναι	 απομονωμένοι	 από	 τον	 υπόλοιπο	 κόσμο	 ή	 αν	 γράφουν	 θεατρικά	 έργα	 με	

βάση	όσα	παρατηρούν	γύρω	τους	ή	ακόμη	και	όσα	τους	ζητούν	να	γράψουν	(οι	

λεγόμενες	 «παραγγελίες»).	 Οι	 πρώτοι	 έχουν	 πολλά	 έργα	 στο	 συρτάρι	 τους,	 τα	

οποία	πιθανόν	όχι	απλά	δεν	θα	παιχτούν,	αλλά	και	δεν	θα	διαβαστούν	ποτέ.	Οι	

έτεροι	 είναι	 οι	 λεγόμενοι	 «περιζήτητοι»	 συγγραφείς	 και	 αυτοί	 που	 μας	

ενδιαφέρουν	 τα	 μέγιστα	 στην	 παρούσα	 μελέτη.	 Επιθυμούμε	 να	 ανακαλύψουμε	

όχι	 απλά	 το	 πως	 γράφουμε	 π.θ.ε.	 αλλά,	 κυρίως,	 τα	 μυστικά	 των	 πετυχημένων	

αντίστοιχων	 δημιουργημάτων,	 διότι	 αυτά	 ακριβώς	 θα	 μας	 προσφέρουν	 τις	

βάσεις	για	μια	επιστημονική	ανάλυση	του	υπό	εξέταση	ζητήματος.	

	

β.		Βασικοί	κανόνες	συγγραφής	

Σύμφωνα	 με	 τις	 απαντήσεις	 που	 μας	 δόθηκαν	 από	 τους	 πέντε	

συγγραφείς,	η	συγγραφή	π.θ.ε.,	κατά	γενικό	κανόνα,	χωρίζεται	σε	τμήματα	του	

                                                 
2	Τα	γνωστότερα	από	τα	δεύτερα	είναι	ο	«Οδυσσεβάχ»	της	Ξένιας	Καλογεροπούλου,	«Το	όνειρο	

του	Σκιάχτρου»	του	Ευγένιου	Τριβιζά,	το	«Περπατώ	εις	το	Δάσος»	της	Στέλλας	Μιχαηλίδου.	

΄Εχουν	παιχθει�	α� πειρες	φορε�ς	ως	τω� ρα	τα	τελευται�α	25	χρόνια	και	συνεχίζουν	να	παίζονται.	



κειμένου	των	 οποίων	η	επεξεργασία	πραγματοποιείται	χωριστά	 ή	ανεξάρτητα,	

έχοντας	 ο	 κάθε	 ένας,	 σαν	 γενικό	 «οδηγό»,	 την	 βασική	 υπόθεση.	 Σχηματίζεται	

αρχικά	 στο	 μυαλό	 τους	 ένα	 γενικό	 σκαρίφημα	 της	 υπόθεσης	 (περίληψη)	 το	

οποίο	και	την	αναπτύσσεται	σε	 πλήρες	έργο	 σταδιακά,	χωρίς	να	 ακολουθείται	

με	μεγάλη	ακρίβεια	το	αρχικό	πλάνο	(ερ.	27).		

	

																		ΕΡΩΤΗΣΗ		27	 						ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ		ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ	

	Χωρίζεις	τη	συγγραφή	σε	τμήματα	

(πράξεις-ενότητες-άλλο)	;	

																							ΝΑΙ		:			4	

																							ΟΧΙ			:			1	

	

	

Υπάρχει	 η	 περίπτωση	 να	 δουλεύεται	 ξεχωριστά	 και	 ανεξάρτητα	 κάθε	

σκηνή,	επί	μακρόν	η	κάθε	μια.	Επίσης	συμβαίνει	να	ξεκινούν	ενίοτε	(3	στους	5)	

με	μια	σκηνή	του	τέλους	και	στη	συνέχεια	να	επιστρέφουν	σε	μια	αρχική	ή	και	

της	μέσης	(ερ.	28).		

	

	

																		ΕΡΩΤΗΣΗ		28	 				ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ		ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ	

Σου	 συμβαίνει	 να	 γράφεις	 πρώτα	 μια	

τελική	 σκηνή	 και	 μετά	 μια	 από	 τις	

αρχικές	ή	μεσαίες	;	

																		ΝΑΙ			:			3	

																		ΟΧΙ				:			2	

	

Στη	 συνέχεια	 συνδυάζουν	 νοηματικά	 και	 εκφραστικά	 τις	 διάφορες	 σκηνές	

μεταξύ	 τους	 ώστε	 να	 διατηρείται	 ένα	 ενιαίο	 ύφος	 υπόθεσης	 και	 διαλόγων	 (ερ.	

29).	

	

	

																		ΕΡΩΤΗΣΗ			29	 				ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ		ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ	

Μια	 σκηνή	 που	 τελειώνεις	 την	

αντιπαραθέτεις	 με	 τις	 προηγούμενες	

που	έχεις	γράψει	;	

																ΝΑΙ		:			4	

																ΟΧΙ		:				1	

	

	



	Προσέχουν	 να	 υπάρχει	 ένα	 συγκεκριμένο	 ύφος	 και	 στυλ	 σε	 όλο	 το	 έργο	 τους,	

όπως	 επίσης	 να	 μην	 ξεφεύγει	 η	 κεντρική	 υπόθεση	 σε	 τελείως	 ασύμμετρες	 και	

αταίριαστες	μικρο-ιστορίες	που	να	συγχέουν	τους	αναγνώστες	ή	μικρούς	θεατές	

(ερ.	30).	

	

	

																							ΕΡΩΤΗΣΗ		30	 						ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ		ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ	

Κάνεις	σύγκριση	μιας	σκηνής	με	όλες	

τις	άλλες	(σε	θέματα	ύφους,	διαλόγων,	

ενότητας	κλπ.)	;			

	

																	ΝΑΙ		:				4	

																	ΟΧΙ		:				1	

	

	

γ.	Κεντρικά	πρόσωπα		

			 Σύμφωνα	 με	 τις	 ελεύθερες	 απαντήσεις	 των	 συγγραφέων	 που	

ερωτήθηκαν,	 τα	 κεντρικά	 πρόσωπα	 ενός	 π.θ.ε.	 δεν	 πρέπει	 να	 είναι	 παραπάνω	

από	 4,	 ενώ	 τα	 βοηθητικά	 μέχρι	 και	 12	 (Χατζημητάκου,	 Κιντάπογλου	 2013).	

΄Οταν	ξεπερνιου� νται	η� 	δεν	φτα� νονται	αυτα� 	τα	όρια,	τότε	δημιουργείται	μικρό	ή	

μεγάλο	πρόβλημα	τόσο	στην	κατανόηση	από	τους	αναγνώστες	ή	θεατές,	όσο	και	

στην	 σκηνοθεσία	 (Vinaver:	 906).	 Πολλοί	 θεατές	 συγχέουν	 πρόσωπα	 και	

καταστάσεις	 όταν	 τα	 συνολικά	 πρόσωπα	 ξεπερνούν	 τα	 16,	 ενώ,	 αντίθετα,	

θεωρούν	 ότι	 θεατρικά	 έργα	 με	 κάτω	 από	 3	 πρόσωπα	 είναι	 «φτωχά»	 (στην	

συγγραφή	αλλά	και	την	παραγωγή).	

	

															ΕΡΩΤΗΣΗ		20	 								ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ		ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ	

Οι	 ήρωες	 που	 επιλέγεις	 θέλεις	 να	 μην	

ξεπερνούν	κάποιο	αριθμό	;	

																				ΝΑΙ		:		4	

																				ΟΧΙ		:			1	

	

	

	Το	 τελευταίο	 δεδομένο	 είναι	 λανθασμένο	 και	 αποτελεί	 ένδειξη	 έλλειψης	

θεατρικής	 παιδείας,	 μια	 και	 ένας	 μονόλογος	 μπορεί	 να	 περιέχει	 περισσότερα	

νοήματα	 απ’	 ό,	 τι	 ένα	 πολυπρόσωπο	 έργο	 (Pavis:	 318).	

	



	

	

Μέρος	Δεύτερο	:	Τα	ειδικότερα	στοιχεία	της	γραφής	

	

α.	Ο	ρόλος	των	οδηγιών	του	συγγραφέα	(ιτάλικς)		

		 Τα	ιτάλικς	είναι	οι	οδηγίες	του	συγγραφέα	προς	τον	σκηνοθέτη	και	τους	

ηθοποιούς	 ώστε	 αυτοί	 να	 εκφέρουν	 το	 λόγο	 με	 ένα	 συγκεκριμένο	 τρόπο,	 να	

κάνουν	παύσεις	αλλά	και	συγκεκριμένες	κινήσεις	όπου	αυτός	θέλει	κλπ.	Συχνά	

όμως	αυτό	βρίσκει	αντίθετους	τους	καλλιτέχνες,	ειδικά	τον	σκηνοθέτη,	ο	οποίος	

προτιμά	 να	 σβήνει	 ή	 να	 μη	 δίνει	 σημασία	 στις	 «εντολές»	 αυτές	 (Vinaver:	 900).	

Πρόκειται	 για	 μια	 ιδιαίτερη	 γραφή,	 η	 οποία	 μπορεί	 να	 αναλυθεί	 σε	 μια	 άλλη	

εργασία	 σε	 βάθος,	 διότι	 αποτελεί	 μια	 ξεχωριστή	 περίπτωση	 θεατρικής	 δράσης	

που	αποτελεί	ένα	«έργο	μέσα	σε	έργο».	Πολύ	καλό	παράδειγμα	είναι	η	απουσία	

ιτάλικς	 και	 οδηγιών	 από	 τα	 αντίστοιχα	 κείμενα	 του	 Γάλλου	 συγγραφέα	 Μισέλ	

Βιναβέρ,	ο	οποίος	δεν	βάζει	ποτέ	τέτοιες	οδηγίες	στα	θεατρικά	του	έργα.	

			 Σύμφωνα	 με	 την	 Ubersfeld	 (1981:	 10)	 κάθε	 θεατρικό	 κείμενο	 είναι	 de	

facto	 ένα	 κείμενο	 με	 «τρύπες»	 που	 ο	 σκηνοθέτης	 και	 οι	 ηθοποιοί	 οφείλουν	 να	

«γεμίσουν»	 και	 να	 συμπληρώσουν	 με	 την	 φαντασία	 τους	 επί	 σκηνής,	 αλλά	 και	

τις	 καλλιτεχνικές	 τους	 επιδόσεις.	 Οι	 «τρύπες»	 αυτές	 δεν	 είναι	 αποτέλεσμα	

αδυναμιών	 των	 συγγραφέων	 αλλά	 μια	 εγγενής	 επιθυμία	 των	 δυνητικών	

αναγνωστών	να	μην	το	θεωρούν	ολοκληρωμένο,	ώστε	να	μπορούν	να	επέμβουν	

και	οι	ίδιοι	(Helbo:	C23-24).	

	

β.	Τρόποι	γραφής	διαλόγων		

		 Τα	δομικά	συγγραφικά	στοιχεία	ενός	θεατρικού	κειμένου	είναι	η	ύπαρξη	

διαλόγων	(με	το	όνομα	του	κάθε	ήρωα	να	προηγείται	κάθε	φράσης	που	θα	πει	-

κάτι	που	δεν	συμβαίνει	στα	υπόλοιπα	είδη)	αλλά	και	η	ενδογενής	θεατρικότητα,	

το	 γεγονός	 δηλαδή	 ότι	 η	 δράση	 καθώς	 και	 ο	 χώρος	 μέσα	 στον	 οποίο	 αυτή	

εκτυλίσσεται,	υποβάλλουν	μια	θεατρική	κατάσταση.			

			 ΄Ενας	 μοντε�ρνος	 τρο� πος	 θεατρικη� ς	 γραφη� ς	 ει�ναι	 ο�χι	 η	 συγγραφη� 	 με	 το	

χέρι	αλλά	η	εκφορά	των	διαλόγων	με	τρόπο	θεατρικό,	ήτοι	όταν	ο	συγγραφέας	

γίνεται,	για	τις	ανάγκες	τις	συγγραφής,	ηθοποιός	(Μασκλαβάνου.		



			 ΄Ετσι,	στην	πρα� ξη,	μπορεί	να	χρησιμοποιήσει	μαγνητόφωνο	και	να	έχει	το	

ρόλο	 -προσωρινά-	 του	 ηθοποιού.	 Υπάρχουν	 πολλές	 περιπτώσεις	 που	 έργα	

γράφτηκαν	σε	πρόβες	με	τον	τρόπο	αυτό,	ήτοι		με	μαγνητόφωνο	ή	στενογράφο.		

Η	μέθοδος	αυτή	βοηθά	ώστε	τα	έργα	να	αποκτούν	μια	αμεσότητα,	μια	γρήγορη	

δράση,	σφριγηλούς	διαλόγους	και	ζωντάνια	(Γαργαλιάνος	2013).	

	

γ.	Πρώτη	–	δεύτερη	–	τρίτη		γραφή		

			 Σύμφωνα	με	τις	απαντήσεις	που	δόθηκαν,	η	συγγραφή	π.θ.ε.	αποτελείται	

από	 τέσσερις	 φάσεις	 δημιουργίας:	 α.	 την	 αρχική	 σύλληψη	 της	 ιδέας,	 β.	 την	

ανάπτυξη	 της	 δομής	 (αρχή	 –	 μέση	 –	 τέλος)	 γ.	 τη	 δημιουργία	 αλλά	 και	 τον	

προσδιορισμό	 χαρακτήρων	 που	 δρουν	 κα	 κινούνται,	 ενώ	 τέλος	 δ.	 την	 κυρίως	

συγγραφή.	 Η	 πρώτη	 φάση	 προέρχεται	 από	 τη	 μελέτη	 εκ	 μέρους	 του	 ή	 των	

συγγραφέων	 των	 κοινωνικών	 προβλημάτων	 που	 σχετίζονται	 με	 παιδιά.	 Στη	

δεύτερη	φάση	ορίζονται	από	τον/την	ίδιο/α	τα	τρία	βασικά	στάδια	ενός	έργου,	

ήτοι	 της	 Αρχής,	 της	 Μέσης	 και	 του	 Τέλους	 (Σβολάκη).	 Η	 τρίτη	 φάση	

περιλαμβάνει	 την	 κατασκευή	 χαρακτήρων	 με	 γνώμονα	 την	 ευκολότερη	

κατανόηση	 των	 νοημάτων	 του	 κάθε	 έργου	 από	 το	 παιδικό	 κοινό.	 Τέλος	 η	

τέταρτη	 φάση	 περιέχει	 την	 κυρίως	 συγγραφή	 του	 κειμένου	 η	 οποία	 βασίζεται	

στις	 τρεις	 προηγούμενες	 	 φάσεις,	 ήτοι	 στην	 συχνή	 αναδρομή	 του	 συγγραφέα		

στα	στοιχεία	που	ο	ίδιος	οριοθέτησε.		

		 		Όταν	 γράφεται	 ένα	 θεατρικό	 έργο	 ο	 συγγραφέας	 του	 δεν	 το	

ολοκληρώνει	αμέσως	(Κιντάπογλου	2013).	Αφήνει	το	κείμενο	να	«κοιμηθεί»,	να	

«ωριμάσει»	 για	 κάποιο	 διάστημα	 και	 επανέρχεται	 σ’	 αυτό	 με	 μια	 διαφορετική	

οπτική	 γωνία.	 Αυτή	 η	 απόσταση	 τον	 βοηθά	 να	 το	 βλέπει	 πιο	 ψύχραιμα	 και	

αποστασιοποιημένα.	Βοηθά	να	βλέπει	τυχόν	λάθη	ή	αδυναμίες	του	έργου,	τυχόν	

αστοχίες	 ή	 λάθος	 εκφράσεις,	 ώστε	 να	 τις	 διορθώνει	 στο	 μέγιστο	 βαθμό.	 Ο	

συγγραφέας	 γίνεται	 έτσι	 ένας	 αναγνώστης,	 αυτός	 που	 βλέπει	 τα	 λάθη	 του	 με	

ένα	 ουδέτερο	 και	 «ψυχρό»	 μάτι	 και	 τα	 εντοπίζει	 πιο	 εύκολα.	 Αυτή	 είναι	 η	

λεγόμενη	«δεύτερη	γραφή».		

		 Η	«τρίτη»	γραφή	είναι	μια	γενική	«πτήση»	πάνω	από	όλο	το	έργο	και	ο	

εντοπισμός	δι’	αυτής	τυχόν	γενικότερων	λαθών,	δηλαδή	λαθών	που	διατρέχουν	

όλο	 το	 έργο,	 κυρίως	 σε	 επίπεδο	 δραματουργίας	 και	 όχι	 ορθογραφίας	 ή	

συντακτικού.	



	

	

δ.	Η	κεντρική	δράση		

			 Στις	 συγκρούσεις	 περιλαμβάνεται	 και	 αυτό	 που	 λέμε	 «στόχος:	 απονομή	

δικαιοσύνης»	 (έμμεσα	αυτό	 μπορεί	να	ονομαστεί	«αποκατάσταση	αδικίας»)	με	

βάση	ένα	παλιό	ζητούμενο	ανάμεσα	σε	δυο	ανθρώπους	ή	δυο	οικογένειες	εκ	των	

οποίων	η	μία	πλευρά	βρίσκεται	μόνιμα	σε	μειονεκτική	θέση.	Είναι	η	κινητήριος	

δύναμη	σε	πολλά	θεατρικά	έργα,	αλλά	και	νουβέλες,	μυθιστορήματα	ακόμη	και	

κινηματογραφικές	ταινίες.	Τον	στόχο	αυτό	συναντάμε	στο	π.θ.ε.	«Το	όνειρο	του	

σκιάχτρου»	του	Ευγ.	Τριβιζά,		ενώ	την	αναζήτηση	της	πραγματικής	αγάπης	στο	

π.θ.ε.	«Οδυσσεβάχ»	της	Ξένιας	Καλογεροπούλου.	

		 	Η	 αγάπη	 μπορεί	 να	 αφορά	 πάνω	 από	 δυο	 πρόσωπα	 ή	 πάνω	 από	 ένα	

ζευγάρι.	 Σε	 αρκετά	 θεατρικά	 έργα	 αυτή	 ενυπάρχει	 σε	 τρία	 πρόσωπα,	 όπου	 το	

ένα	από	αυτά	διεκδικείται	από	τα	άλλα	δυο.	Όταν	τα	ζευγάρια	είναι	πάνω	από	

ένα	(και	το	πολύ	τρία	συνολικά)	τότε	αποφορτίζεται	η	ένταση	από	το	πρώτο	(το	

βασικό)	και	πηγαίνει	στα	άλλα	δυο,	 με	στόχο	 να	ξεκουράζονται	τόσο	οι	ήρωες	

όσο	και	οι	θεατές	(Pavis:	255).	

			 ΄Οσο	 για	 τους	 διαλο�γους,	 αξι�ζει	 να	 σημειωθει�	 πως	 συχνα� 	 ε�νας	 καλο� ς	

συγγραφέας	δεν	είναι	εξ	ίσου	καλός	και	στο	να	γράφει	καλούς	διαλόγους,	οπότε	

συχνό	είναι	το	φαινόμενο	να	ζητά	κάποιος	τη	βοήθεια	ειδικευμένου	προσώπου	

σε	αντίστοιχα	ζητήματα.	Κοφτεροί	και	πανέξυπνοι	διάλογοι	μπορούν	να	δώσουν	

μιαν	άλλη	διάσταση,	πιο	ενδιαφέρουσα	σε	ένα	έργο	όχι	και	τόσο	καλό.	Εντούτοις	

κανείς	 από	 τους	 ερωτηθέντες	 συγγραφείς	 δεν	 μας	 είπε	 πως	 ανατρέχει	 στην	

βοήθεια	 τρίτου	 προσώπου	 προκειμένου	 να	 καλύψει	 τα	 κενά	 του	 στους	

διαλόγους,	ή	να	τους	καταστήσει	πιο	έξυπνους.	

	

ε.	Οι	παράλληλες	δράσεις	

			 Παράλληλα	με	την	κεντρική	δράση	τρέχουν	και	κάποιες	άλλες,	οι	οποίες	

συμπληρώνουν	και	συνοδεύουν	την	κεντρική,	ώστε	να	την	αποφορτίζουν	και	να	

χαλαρώνουν	 τόσο	 τους	 ηθοποιούς,	 όσο,	 κυρίως,	 τους	 θεατές.	 Αν	 η	 κεντρική	

δράση	έχει	σαν	θέμα	την	αγάπη,	οι	παράλληλες	δράσεις	μπορεί	να	αφορούν	το	

χρήμα,	 την	 κατάκτηση	 ενός	 κοινωνικού	 αξιώματος,	 τον	 πόλεμο	 κλπ.	 (Vinaver:	

894).	Όλα	αυτά	μαζί	πρέπει	συνδυάζονται	έντεχνα,	ώστε	να	εξάγεται	ένα	πολύ	



καλό	 συνολικό	 αποτέλεσμα.	 Αν	 π.χ.	 το	 θέμα	 «χρήμα»	 δεν	 εντάσσεται	 σωστά	

στην	 όλη	 υπόθεση	 και	 μοιάζει	 άσχετο	 με	 την	 υπόλοιπη	 δράση,	 τότε	 το	

δραματουργικό	 αποτέλεσμα	 θα	 είναι	 χαμηλής	 ποιότητας,	 διότι	 θα	 περιέχει	

τεμάχια	δράσης	ασύνδετα	μεταξύ	τους.	

	

στ.	Λέξεις	και	λόγια	

		 	Σύμφωνα	με	τις	απαντήσεις	των	συγγραφέων,	στο	τέλος	της	δεύτερης	ή	

και	 της	 τρίτης	 γραφής	 προστίθενται	 επιπλέον	 στοιχεία	 στίξης	 και	 όσα	 άλλα	

διευκολύνουν	 την	 ανάγνωση	 και	 κατανόηση.	 Πολύ	 σημαντική	 δουλειά	 επίσης	

είναι	 η	 πρόσθεση	 λέξεων	 στη	 δεύτερη	 ή	 τρίτη	 γραφή,	 σαν	 συμπλήρωμα	 των	

πρώτων	που	ειπώθηκαν	ή	γράφτηκαν	(Χατζημητάκου	2013).	΄Ετσι	βελτιώνεται	

και	εμπλουτίζεται	ο	λόγος.	 	Σβήνουμε	επίσης	 και	τυχόν	 άχρηστες	 επαναλήψεις	

λέξεων	ή	σκέψεων.		

	

ζ.	Η	«πυραμίδα	ελέγχου»	συγγραφής	

		Ένα	 π.θ.ε.	 γράφεται	 κατά	 κεφάλαια	 ή	 ενότητες	 ή	 πράξεις	 (Γρούδου		

2006).	 Ο	 συγγραφέας	 του	 μπορεί	 να	 ελέγχει	 σταδιακά	 τον	 πρόοδό	 του,	

ακολουθώντας	 την	 μέθοδο	 των	 «αλλεπάλληλων	 πυραμίδων»,	 ήτοι:	 γράφει	 ένα	

κομμάτι	του	και	το	ξαναδιαβάζει	σαν	να	βρίσκεται	στην	κορυφή	μιας	πυραμίδας	

(Β),	δηλαδή	ελέγχει		

	

	

																																																															Β	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																				Α																																																																																		Γ	



	

Σχήμα	1.		Η	πυραμίδα	συγγραφής	και	ελέγχου	θεατρικών	έργων	

	

όλα	του	τα	σημεία	(Α-Γ).		Στη	συνέχεια	γράφει	τα	επόμενα	μέρη	και	κάνει	το	ίδιο	

κάθε	 φορά	 (Σβολάκη	 2013).	 Όταν	 το	 έργο	 ολοκληρωθεί	 ελέγχει	 όλα	 του	 τα	

σημεία,	από	το	μεγαλύτερο	σημείο	της	μεγάλης	πυραμίδας,	σαν	ένα	μεγάλο	παζλ	

που	 συμπληρώθηκε.	 Από	 εκείνο	 το	 σημείο	 «ψηλά»	 (Β),	 	 μπορούμε	 να	 κάνουμε	

μια	 γενική	 επίβλεψη	 του	 έργου,	 να	 δούμε	 όλα	 του	 τα	 λάθη	 από	 κάποια	

απόσταση,	και	κυρίως	να	καταλάβουμε	ποιο	κομμάτι	του	έργου	δεν	ταιριάζει	με	

τα	άλλα	«δίπλα»	του	ή	πιο	κάτω	και	πιο	πάνω.	

	

Συζήτηση-Συμπεράσματα	

		Ένα	 π.θ.ε.	 κρύβει	 πολλά	 μυστικά	 όσον	 αφορά	 τη	 συγγραφή	 του.	 Στην	

παρούσα	 μελέτη	 προσπαθήσαμε	 να	 εντοπίσουμε	 τις	 τεχνικές	 εκείνες	 από	

πλευράς	 συγγραφέων	 που	 καθιστούν	 ένα	 τέτοιο	 έργο	 ως	 ενδιαφέρον	 και	

ελκυστικό	για	ηθοποιούς,	σκηνοθέτες	αλλά	και	το	κοινό	που	τα	παρακολουθεί.	

Διαπιστώσαμε	πως	συχνά	οι	προθέσεις	του	συγγραφέα,	όσο	καλών	προθέσεων	

και	 να	 είναι,	 απέχουν	 πολύ	 από	 το	 να	 «αγγίζουν»	 τις	 ευαίσθητες	 χορδές	 των	

καλλιτεχνών	 και	 των	 θεατών,	 ειδικά	 των	 μικρών	 σε	 ηλικία.	 Η	 έρευνά	 μας	

απέδειξε	 πως	 χρειάζεται	 ένα	 ειδικό	 πάθος,	 μια	 εξειδικευμένη	 γνώση	 θεατρικής	

γραφής,	αλλά	και	μια	ζωντανή,	εμπνευσμένη	διάθεση	από	τους	συγγραφείς,	που	

σε	 στενή	 σχέση	 με	 τις	 ανάγκες	 και	 τις	 προσδοκίες	 της	 κοινωνίας	 του	 σήμερα,	

προσφέρουν	θεατρικά	έργα	που	όχι	μόνο	καλύπτουν	τους	προβληματισμούς	του	

σύγχρονου	 θεατή,	 αλλά	 πηγαίνουν	 ένα	 «βήμα»	 παραπέρα	 την	 υπόθεση	

«συγγραφή	παιδικών	θεατρικών	έργων».	

Το	 παρόν	 άρθρο	 προσπάθησε	 	 να	 αποδείξει	 επίσης	 πως	 	 η	 συγγραφή	

π.θ.ε.	μπορεί	να	βασισθεί	σε	επιστημονικά	δεδομένα,	όπως	η	αντιπαράθεση	και	

σύγκριση	τμημάτων	γραφής,	η	κατασκευή	γεωμετρικών	σχημάτων	σχετικών	με	

τη	δομή	και	την	εξέλιξη	του	κάθε	έργου	κ.ά.	Οι	απαντήσεις	των	συγγραφέων	μας	

βοήθησαν	 να	 επιβεβαιώσουμε	 τα	 δεδομένα	 αυτά	 και	 να	 προβούμε	 στη	

διαπίστωση	πως	συγγραφείς	και	παιδαγωγοί	αλλά	και	άνθρωποι	 του	θεάτρου	

μπορούν	 να	 συνεργάζονται	 για	 καλύτερα	 αποτελέσματα	 στον	 τομέα	 αυτό.	



	

	

	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	

Στην	 εισήγηση	 αυτή	 μελετάται	 η	 διαδικασία	 συγγραφής	 θεατρικών	

έργων,	 μετά	 από	 την	 ανάλυση	 δεδομένων	 	 σχετικών	 απαντήσεων	 5	 (πέντε)	

συγγραφέων,	τόσο	ως	προς	τους	ίδιους	τους	συγγραφείς	της	εισήγησης	όσο	και	

μετά	 από	 τη	 μελέτη	 σχετικών	 συνεντεύξεών	 τους	 σε	 ΜΜΕ.	 Με	 βάση	 το	

δραματολογικό	 μοντέλο	 ανάλυσης,	 εξετάζονται	 εδώ	 τόσο	 τα	 διαφορετικά	

τμήματα	 ή	 φάσεις	 κατασκευής	 ενός	 θεατρικού	 έργου,	 όσο	 και	 τα	 επί	 μέρους	

δομικά	εργαλεία	συγγραφής,	όπως	η	πλοκή,	οι	χαρακτήρες,	οι	συγκρούσεις,	το	

επιδιωκόμενο	 αποτέλεσμα	 από	 τους	 ήρωες.	 Πραγματοποιείται	 μια	 σύγκριση	

θεωρητικού	 και	 πρακτικού	 μέρους,	 ήτοι	 από	 την	 μια	 οι	 απόψεις	 θεατρολόγων	

σχετικών	 με	 τη	 συγγραφή	 θεατρικών	 έργων,	 και	 από	 την	 άλλη	 των	 ιδίων	 των	

συγγραφέων.	 Η	 εργασία	 αυτή	 φιλοδοξεί	 να	 αποτελέσει	 μια	 πρώτη	 βάση	

προσέγγισης	 του	 αντικειμένου	 της	 συγγραφής	 παιδικών	 θεατρικών	 έργων,	

δεδομένου	ότι	τα	σχετικά	κείμενα	σπανίζουν	στον	ελληνικό	χώρο	και	να	δώσει	

το	έναυσμα	για	περισσότερες	μελέτες.	

	

ΛΕΞΕΙΣ	–	ΚΛΕΙΔΙΑ:	Θέατρο,	Δημιουργική	Γραφή,	Δραματουργική	Ανάλυση,	Θεα-

τρικοι�	Χαρακτη� ρες,	Παιδικα� 	Θεατρικα� 	΄Εργα		
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