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ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INDRA  

A. INDRA ΝΕTWORK  

To INDRA είναι ζνα παγκόςμιο δίκτυο νζων, καλλιτεχνϊν, 
παιδαγωγϊν και άλλων που κζτουν ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των 
τεχνϊν ωσ ζνα μζςο ειρθνικισ μεταμόρφωςθσ των 
ςυγκροφςεων ανά τον κόςμο.   

Σο όραμά του είναι: Με τθ γλϊςςα του κζατρου να ςπάςουμε 
τα ςτερεότυπα, τθν προκατάλθψθ, τθν ανιςότθτα. Να χτίςουμε 
γζφυρεσ να αναπτφξουμε τθν ενςυναίςκθςθ και τισ κετικζσ 
ςχζςεισ ανεξαρτιτωσ ςυνόρων. Σο Δίκτυο INDRA πραγματοποιεί 
υνζδρια με εκνικζσ και διεκνείσ δράςεισ επιμόρφωςθ, ζρευνα 
και επικοινωνία.  υνεργάηεται με φορείσ και οργανϊςεισ ςε 
περιςςότερεσ από 10 χϊρεσ του κόςμου. υνεργαηόμενοσ 
φορζασ ςτθν Ελλάδα είναι το Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο 
ςτθν Εκπαίδευςθ που ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ με  απόφοιτουσ 
του Γενικοφ Λυκείου Βάρθσ μζλθ τθσ ομάδασ κοινωνικοφ 

κεάτρου.  

B. ΙΝDRA CONGRESS Derry/Μ. Βρετανία 2013  
το Derry πιραν μζροσ εμψυχωτζσ και νζοι,  που είχαν 
δουλζψει ςε Project κατά των ςυγκροφςεων ςτθν κοινότθτά 
τουσ και μοιράςτθκαν τθν εμπειρία τουσ με τουσ άλλουσ. 
Παράλλθλα, εργάςτθκαν ςε ομάδεσ ανά τομζα τζχνθσ, κζατρο, 
μουςικι, χορό, ηωγραφικι και δθμιοφργθςαν μια κοινα 
δρϊμενα. το υνζδριο ςυμμετείχαν νζοι νζεσ 16 -20 ετϊν με 
τουσ εμψυχωτζσ τουσ, από  Καναδά, Αγγλία, Παλαιςτίνθ, Νότια 
Αφρικι, Βραηιλία, Ελλάδα, Κφπρο, Ιρλανδία.  
 

Γ. INDRA CONGRESS PLYMOUTH JULY 2015 

Ύςτερα από τθν επιτυχία του ςυνεδρίου Derry το 2013, 
προγραμματίςτθκε θ επόμενθ ςυνάντθςθ ςτθ Bethlehem ςε 
ςυνεργαςία με το Al Hara Theatre. Οι πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθ 
Γάηα κατζςτθςαν τθν ελπίδα αυτι ανζφικτθ και ωσ εκ τοφτου το 
ςυνζδριο αναβλικθκε ωσ το 2016. Είμαςτε όλοι βακφτατα 
ςυγκινθμζνοι από τθν κρίςθ που επθρεάηει τουσ ςυμμετζχοντεσ 
του προγράμματοσ INDRA εξ αιτίασ του πολζμου ςτθν 
Παλαιςτίνθ και του ζμπολα ςτθν Δ. Αφρικι. Για το λόγο αυτό 
αποφαςίςαμε να πραγματοποιιςουμε ςτο μεςοδιάςτθμα ζνα 
ςυνζδριο ςτο Πλφμουκ, και να ανταποκρικοφμε ςτθν πρόκλθςθ 
να ςυνεργαςτοφμε δθμιουργικά και διαδραςτικά με τουσ 
απομονωμζνουσ ςυνεργάτεσ  πζρα από τα γεωγραφικά, τα 
γλωςςικά και τα πολιτιςμικά  εμπόδια, και να δθμιουργιςουμε 
ζνα αυκεντικό κεατρικό, χορευτικό και καλλιτεχνικό  δρϊμενο 
από κοινοφ. 
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Οι νζοι του Δικτφου INDRA ςε ςυνεργαςία με τουσ εμψυχωτζσ 
τουσ και καλλιτζχνεσ κα ςυνδζςουν τα επιμζρουσ δρϊμενα που 
δθμιοφργθςαν για να ςυνκζςουν  ζνα καινοτόμο κεατρικό και 
χορευτικό γεγονόσ, που κα περιλαμβάνει τόςο  τθν « πρόςωπο 
με πρόςωπο» ςυμμετοχι όςο και τθν «εικονικι» ςυμμετοχι 
των φυςικϊσ απόντων ςυμμετεχόντων.  τόχοσ είναι να 
δθμιουργθκεί ζνα πρότυπο πρακτικισ για να εξαχκεί 
ζνα  καλλιτεχνικό γεγονόσ  γεμάτο νόθμα και απαλλαγμζνο από 
τουσ περιοριςμοφσ που κζτει ο χϊροσ. Οι νζοι κα εκφράςουν 
τθν κοινι ανκρϊπινθ ταυτότθτα και τισ  πολλαπλζσ ταυτότθτζσ 
τουσ αξιοποιϊντασ τισ ψθφιακζσ και άλλεσ καλλιτεχνικζσ 
δεξιότθτεσ ζτςι ϊςτε να ενιςχφςουν τθν δθμιουργικότθτά 
τουσ  και να ορίηουν τθ κουλτοφρα τθσ με τουσ δικοφσ τουσ 
όρουσ. Σο αποτζλεςμα κα αποτελζςει μία δθμόςια παράςταςθ 
ςτο House Theatre . 

Απόφοιτοι του ΓΕΛ Βάρησ πήραν μζροσ ςτο Συνζδριο ςτο 
Plymouth το 2015 και παρουςίαςαν δρώμενο για την 
μετανάςτευςη.  

 

ΣΟ ΤMΠΟΙΟ:   What’s it got to do with HE?  

 
Παράλλθλα  κα πραγματοποιθκεί ζνα ςυμπόςιο, το οποίο 
ζχοντασ το ςυνζδριο ωσ ςθμείο αναφοράσ το ςυνζδριο κα 
διερευνιςει τθν ευκφνθ τθσ ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ  να 
ςυνδεκεί  και να υποςτθρίξει μια τζτοιου είδουσ προςζγγιςθ τθσ 
τζχνθσ για τθν κοινωνία. Θα δοκεί ζμφαςθ ςτουσ μθχανιςμοφσ 
μζςα από τουσ οποίουσ ακαδθμαϊκοί, νζοι άνκρωποι και 
καλλιτζχνεσ μποροφν να εργαςτοφν μαηί για να ςχεδιάςουν ζνα 
αξιόλογο πρόγραμμα ζρευνασ για ακαδθμαϊκοφσ ςκοποφσ. Σο 
υλικό που κα προκφψει να χρθςιμοποιθκεί για τθν προάςπιςθ 
τθσ ιδζασ τθσ μεταμόρφωςθσ των ςυγκροφςεων μζςω τθσ 
τζχνθσ και να διαχυκεί ςε οργανϊςεισ, πανεπιςτιμια 
κυβερνιςεισ. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Για πολλοφσ το 2014 ιταν μια ςκλθρι χρονιά, Δ. Αφρικι, Γάηα, υρία κ.ά.   Είναι εφκολο ςε μια 
τζτοια κατάςταςθ να κατθγοροφμε τον «άλλο». το INDRA Congress κάνουμε προςπάκεια να 
ακοφςουμε τισ φωνζσ των νζων ανά τον κόςμο που παρά τισ δυςκολίεσ επιμζνουν να αναηθτοφν και 
να απαιτοφν ζναν καλφτερο κόςμο. Αυτό που μποροφμε να τουσ δϊςουμε είναι το Δίκτυο INDRA 
που τουσ ενκαρρφνει να χρθςιμοποιιςουν τθν ξεχωριςτι γλϊςςα τθσ τζχνθσ για να δουν τον εαυτό 
μζςα από τον άλλον και τον άλλον μζςα από τον εαυτό. Γι αυτό το ςυνζδριο ςτο Plymouth ζχει  
κζμα «εμζνα τι με αφορά και εγϊ τι μπορϊ να κάνω». Πιςτεφουμε ότι ακοφγοντασ τισ ιςτορίεσ των 
άλλων μιλϊντασ, επικοινωνϊντασ, χτίηοντασ ιςότιμεσ αυκεντικζσ ςχζςεισ  μποροφμε να οδθγθκοφμε 
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ςτθν αλλαγι: είναι κάτι που όλοι μποροφμε να κάνουμε και θ γλϊςςα τθσ τζχνθσ είναι ζνασ ιςχυρόσ 
τρόποσ που κα μασ βοθκιςει να το καταφζρουμε.  

 

 

Δ. ΑΛΛΕ ΔΡΑΕΙ  

 
 
Σο Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, το Liverpool Institute of Performing Arts 
(LIPA) και θ Δραματικι χολι του Ωδείου Ακθνϊν ςυνδιοργάνωςαν  από τισ 12 ζωσ τισ 19 
Νοεμβρίου 2014 τθν 3θ  Διεκνι Ανταλλαγι Νζων ςτα πλαίςια του προγράμματοσ: 
 «Making Spaces In-between Cultures» ςτθν οποία πιρε μζροσ θ ομάδα INDRA.  
Η φετινι ςυνάντθςθ ξεκίνθςε με ζνα τριιμερο εργαςτιριο με εμψυχωτζσ τον Brendon Burns, τθν 
Σηωρτηίνα Κακουδάκθ και τθν Ηρϊ Ποταμοφςθ βαςιςμζνο ςε τρία κείμενα ςχετιηόμενα με τισ 
ζννοιεσ του ταξιδιοφ, των ςυνόρων και τθσ ταυτότθτασ: Σο τζταρτο βιβλίο από “Σα ταξίδια του 
Γκιοφλιβερ”, τθν Ραψωδία Ε' τθσ Οδφςςειασ και τθν “ιωπι των ειρινων” του Φ. Κάφκα. 
 
Σθ Δευτζρα 17 Νοεμβρίου το πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με βιωματικό εργαςτιριο όπου   πιρε 
μζροσ θ ομάδα INDRA αποφοίτων του ΓΕΛ Βάρθσ που ςυντονίηει θ εκπαιδευτικόσ Παναγιϊτα  
Γιαννοφλθ και εμψυχϊνει θ κεατροπαιδαγωγόσ Ηρϊ Ποταμοφςθ. τθ δράςθ ςυμμετείχαν  
μακθτζσ του ςχολείου. τθ ςυνάντθςθ γενικότερα πιραν μζροσ πάνω από 40 νζοι. 
Για τθν προετοιμαςία τθσ  ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ ο Διμοσ Βάρθσ-Βοφλασ –Βουλιαγμζνθσ 
παραχϊρθςε χϊρο ςτθν παραλία τθσ Βάρκιηασ.  
υνεργαςία: Δίκτυο INDRA 
                     Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ 
                      Απόφοιτοι –ΓΕΛ Βάρθσ
 


