
































«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ» Δ. Σολωμός 

Δελτίο τύπου 

1) Το Σάββατο 15-03-08 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης από το 1ο ΓΕΛ

και υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης παράσταση με θέμα: «Ελεύθεροι

πολιορκημένοι» του Δ. Σολωμού. Αποσπάσματα από τα 3 Σχεδιάσματα του

έργου αποδόθηκαν επί σκηνής με: αφήγηση, σκηνές – δρώμενα και

μελοποιημένη ποίηση. Συμμετείχαν 24 παιδιά από τα 1ο, 2ο, 4ο ΓΕΛ, 2ο ΕΠΑΛ,

1ο και 5ο Γυμνάσιο.

2) Το σχολείο προετοιμάζει ανθρώπους ελεύθερους για τη ζωή;

3) Η διαδρομή μας κράτησε 6 μήνες και ήταν πολυκύμαντη και πλούσια σε ιδέες

και εμπειρίες. Τα παιδιά κατέκτησαν το κείμενο και το χάρηκαν πολύ.  Η ομάδα

πολύ ανομοιογενής σφυρηλατήθηκε και σμιλεύτηκε με πολλή αγάπη, υπομονή

και επιμονή, οπότε έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Συνδυάσαμε την

προσωπική έκφραση με το συλλογικό πνεύμα. Και η αμοιβή μας ήταν η

ανάλογη. Τα σχολεία και το κοινό της πόλης μας τίμησαν δεόντως.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνέδραμαν σ’ αυτή την προσπάθεια: Τη

Διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο γονέων, τον υπεύθυνο του Γραφείου

Πολιτιστικών θεμάτων Δευτεροβάθμιας, τη ΔΕΠΑΚΠ, το ΔΗΠΕΘΕ, τα Μ.ΜΕ και

τους συναδέλφους και φίλους.

 Εύχομαι στα παιδιά να τους συνοδεύει στη ζωή τους η χαρά και το φώς της 

ελεύθερης ψυχής. 

Στοιχεία – Ενέργειες 

Χρέος,  ανθρώπινοι δεσμοί: πατέρας, αδερφός, γυναίκα 

Πόνος: από την αρχή ως το τέλος,  ενθύμηση περασμένης ευτυχίας 

Το μικρό ασήμαντο -> α) υψώνεται στο άκρον της δόξας, β) βαστάει γ) πέφτει σε 

βαθύτατη δυστυχία. 

Ανάβαθρα από δυσκολίες: α) μας τραβούν με τα κάλλη τους, β) μας βιάζουν με τον 

πόνο τους, γ) ενθύμηση περασμένης δόξας 
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 Ελευθερία = χρέος, ηθική, θρησκεία, πατρίδα, πολιτική 

Μικρός τόπος # μεγάλες ενάντιες δυνάμεις – μεγάλες θυσίες 

Θλίψη: θυμούνται την περασμένη τους ευτυχισμένη κατάσταση. Αισθάνονται ότι 

θα χάσουν τα πάντα. Το αισθάνονται βαθμηδόν, άρα ολικώς. 

Άντρες: Τα αισθάνονται όλα, νικάνε όλα. 

Γυναίκες: Νικάνε κι αυτές, αλλά ωσάν γυναίκες 

Πειρασμός  π.χ. ; 

Πρόσωπα 

 Ποιητής – Αφηγητής,  Γυναίκα,  Πολέμαρχος,  Αράπης, Δύο άντρες, γυναίκες – 

η κορυφαία,  Η Μεγάλη Μητέρα – Πατρίδα,  Μάρτυρες,  

Πειρασμός: Κοπέλα, αλαφροΐσκιωτος,  Η κόρη- ορφανή.  

Στοιχεία – Ενέργειες 

Φθόνος,  τρόμος,  ο πόνος ότι χάνω κάτι,  Απρίλης =;  Εγκλεισμός, 

Μάγεμα – ομορφιά και χάρη,  Θάλασσα – ουρανός,  όνειρο,  θαυμασμός, 

Υπομονή,  υστερική δέηση,  Οι γυναίκες κλαίνε  η εξωτερική δύναμη που 

καταπολεμά τους άντρες,  προσήλωση σε κάτι,  επάψαν τα φιλιά στη γη, κάτι 

τελειώνει για πάντα.       Φώς # σκοτάδι 

Αντιθέσεις : Ζεύγη 

Χορεύουν # κλειούνε,  θάλασσα – ουρανός,  (επάνω – κάτω) 

Παιχνίδι – ύπνος,     μαύρο # χρυσό,    φίλος, αδελφός, πατέρας 

Αεράκι – πολεμάει,    χαρά – πίκρα,   όλοι – ένας,  

φώς – γλυκός αέρας,   Ολίγο – μέγα,   βυθός – ανίκητος, 

φώς # Άδης,   χαρά # χάρος,   Πέλαγο # βράχος  μουσική θάλασσα,    

δύναμη – θέληση,   Πέλαγο # καλυβάκι,   μικρό # μέγα,    

τρέχουν # ακίνητα,   ορμή # τρόμος,   Αδελφοί # χοίρος,    

προσήλωση,  χορός,  μάγια,  επιθυμία,  όνειρο,  ακινησία, ελευθερία,  

εξάντληση,  υπομονή,  επίθεση,     πολιορκία = απειλή, επίθεση,  
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 Μάρτυρες 

Ήλιος       

Τρόμος                   προσήλωση (με προσοχή)  

Όλοι σαν ένας – ένας σαν όλους 

Η χαρά στην πίκρα φυτρωμένη,  Η πίκρα στη χαρά ριζωμένη 

Ανασταίνεται ο εαυτός μου μετά από ένα μεγάλο πόνο 

Χαρά # πόνος,   ερημιά και σκοτεινιά, θάνατος 

Φως # σκοτάδι,   φως – γλυκός αέρας, 

Βάθος απύθμενο  πτώση, ανάσταση, ανίκητος 

Η Ελπίδα από φριχτή Ερημιά 

Ερημιά, Δύναμη, Θέληση, Φουσκωμένα πανιά 

Η βοή του εχθρικού στρατοπέδου 

Αέρας, κόβεται στο βράχο, Ο ουρανός # η κόλαση (επάνω – κάτω) (καλό –κακό) 

  Πειρασμός 

Πουλιά  κελαϊδισμοί,   νερά: τρεχούμενα, αναβρύζουν, χύνονται  

Κίνηση # ακινησία 

Πτώση από βυθό σε βυθό απύθμενο,    φως # Άδης, χάρος 

Δύναμη – θέληση (βράχος),     Νερά, αναβρύζει η ζωή    

Περηφάνια,   όμορφη, πλούσια, άπαρτη, σεβαστή, Αγία 

Ακίνητα νερά – απόλυτη ησυχία # παιχνίδι,   νύχτα με μάγια, θαύματα 

Ακίνητες, αστέναχτες, δίχως δάκρυ,  Ελεύθεροι – πέρα από το θάνατο 

Σχεδίασμα Β 

Ανάγκη φοβερή – αταραξία από  δέος μπροστά στο θάνατο 

Ενωμένοι: Καμιά εξαίρεση στη μέσα ή την έξω σιωπή 

Στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνονται οι στοχασμοί 

Μια δυσκολία που ξεπεράσαμε 
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