
«Πρωτομάστορα Έργα»: μια συνομιλία και μια θεατρική παράσταση 

 

 

Στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, 25 μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας συμμετέχουν στο 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Το Γεφύρι της Άρτας», με υπεύθυνη καθηγήτρια την φιλόλογό μας κα Λεονάρδου. 

Το πρόγραμμα σχετίζεται με τα Πέτρινα Γεφύρια και όλα τα σχετικά λαογραφικά στοιχεία (παραλλαγές του 

Γεφυριού της Άρτας, μύθοι και θρύλοι σχετικά με την στοιχείωση, κλπ). 

Στα πλαίσια του προγράμματος, προγραμματίσαμε την θεατρική παράσταση «Πρωτομάστορα Έργα», την οποία 

είχε ήδη παρακολουθήσει η κα Λεονάρδου και είχε συμφωνήσει με τον σκηνοθέτη κο Ιωσήφ Μπάστα να έρθει 

στο σχολείο και να μας μιλήσει. Το έργο αυτό βασίζεται στον μύθο του γεφυριού της Άρτας. 

Πράγματι, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου ο κος Μπάστας πέρασε μαζί μας σχεδόν μιάμιση ώρα μιλώντας μας και 

απαντώντας σε ερωτήσεις και απορίες μας. Την συζήτηση παρακολούθησαν, εκτός από την κα Λεονάρδου και 

την κα Έρτσου, η διευθύντριά μας κα Βουλγαράκη και η κα Πετρίδου, υπεύθυνη περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων της Β’  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, όπου υπάγεται το σχολείο μας. 

Ο κος Μπάστας, ένας νέος στην ηλικία άνθρωπος, δάσκαλος στο επάγγελμα, μας εντυπωσίασε και μας 

ενθουσίασε με όσα μας αφηγήθηκε, τόσο για την ζωή του και τις αφορμές που τον οδήγησαν να γράψει και να 

ανεβάσει το συγκεκριμένο έργο όσο και για τους άξονες πάνω στους οποίους στήριξε την υπόθεση και τους 

χαρακτήρες των ηρώων του. 

Αρχικά, τόνισε πως για την υλοποίηση του σεναρίου τέσσερις αρχές έπαιξαν ρόλο: η αρχική του έμπνευση , το 

δίλημμα της επιλογής βιβλιογραφίας , η συστηματική οργάνωση του χρόνου για την εργασία της συγγραφής και, 

το κυριότερο, η εσωτερική ανάγκη της δημιουργικότητας. Μιας δημιουργικότητας που σε κάνει να αλλάζεις 

σελίδα στην καθημερινότητα, να μην επαναπαύεσαι στα παλιά, να δέχεσαι την πρόκληση του καινούργιου, να 

χαράζεις την δική σου πορεία. Να αποδέχεσαι ακόμη και μια μικρή ήττα με το σκεπτικό ότι είναι αφορμή για νέα 

πάλη! 



 

Στη συνέχεια, μας ανέλυσε τους βασικούς χαρακτήρες του έργου, τον πρωτομάστορα Χριστόφορο και την 

γυναίκα του Φωτεινή. Είπε πως όλοι οι αντρικοί χαρακτήρες (πρωτομάστορας και μάστοροι) ενσαρκώνουν τις 

έννοιες του αρριβισμού, της σύγκρουσης και της ιδιοτέλειας, ενώ οι γυναικείοι (Φωτεινή και μάνα) θυμίζουν τα 

θετικά στοιχεία του κόσμου, την προσφορά, την αγάπη και την αφοσίωση. 

 

Αναφορικά με την σκηνοθεσία του έργου, έδωσε βάση στα στοιχεία της φύσης (βροχή, νερό, ποτάμι) και 

χρησιμοποίησε ελάχιστα χρώματα στα σκηνικά για να κάνει πιο υποβλητικό το πλαίσιο της δράσης. 

Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης κυριολεκτικά κρεμόμασταν από τα χείλη του. Την ίδια ακριβώς αίσθηση μας 

άφησε και η παράσταση, όταν κάποιοι από το τμήμα την παρακολουθήσαμε την επόμενη Κυριακή. 

Καταπληκτικές ερμηνείες, πολύ ενδιαφέροντα σκηνοθετικά ευρήματα όπως πχ το γκρέμισμα της γέφυρας, 

συγκλονιστική η σκηνή που ο Χριστόφορος πνίγει στο ποτάμι την γυναίκα που αγαπά, πολύ διδακτική η 

δωροδοκία του προς τους μαστόρους για να συνεχίσουν το έργο… 

Ευχαριστούμε πολύ τον κο Μπάστα για τους ορίζοντες που άνοιξε στην σκέψη μας και για τις προοπτικές ζωής 

που μας ενέπνευσε να σκεφτούμε! 

Σέβη Καραμάνου, Γ1 



 


