


































 «ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ» Ευγένιος Τριβιζάς 

Σκηνές 

1) Βασιλιάς: Απαγορεύονται τα…

τα παιδιά αδιαφορούν: ονειρεύονται.

Ξεφτίλιος – Σαυρίλιος – Αρπατίλαος

2) Οι ουρανοπολίτες κινούνται στις δουλείες τους και στην πόλη με τα εφιαλτικά

μαξιλάρια.

Ο Αντώνης βρίσκει τη λύση. 
3) Τα αντιεφιαλτικά μαξιλάρια
4) Τα όνειρα και οι ελπίδες
Ο λαγός του Αρπατίλαου, φαγοπότι – κοιμούνται 
Ρίχνουν όλα τα μαξιλάρια – τρομοκρατούνται και φεύγουν οι τύραννοι – γιορτή χαρά 
των ουρανοπολιτών. 

Παιχνίδια: τσουβάλια – αγώνας για παγωτό 
Τύμπανο: βηματισμός εμβατήριο. 
Φασαρία με : φυσούνες, σφυρίχτρες, κουτιά μεταλλικά. 
Φυλακή: με τις μαύρες κορδέλες και συρματόπλεγμα. 

Συνθήματα 
Ουρανοπολίτες αγανακτισμένοι ποτέ φυλακισμένοι. 
Τα παιδιά απαιτούν (τον Αρπατίλαο να) οι φυλακές μα γκρεμιστούν. 
Όταν κλείνουν τα σχολεία ανοίγουν φυλακές. 
Τα όνειρα δεν φυλακίζονται. 
Παιδιά – σχολείο, παιχνίδι – φαντασία 
Παιδιά – σχολείο – δημιουργία 
Οι κανόνες και τα πρέπει δεν ταιριάζουν στα παιδιά γι αυτούς που τους… 

Ενέργειες 

Κακή   #   καλή 
Βουλιμία,  προσταγή,  αγκομαχήματα,  παραμιλητά, πνιγμένη κραυγή,  σκυφτός, με 
άδεια μάτια,  αδυναμία αντίδρασης,  στεναγμοί, προσκυνώ,  τουρτουρίζω από το 
κρύο, περιπολία, επιθεώρηση,  περπατώ αθόρυβα, χωρίς αναπνοή, αγωνία, 
στριφογυρνώ στο κρεβάτι,  λαχανιάζω,  εμβατήριο, χειροκροτώ τον αρχηγό, 
σάλπιγγα,  μου κόβεται η ανάσα,  σαύρες, καλικάντζαροι, φίδια, ταύροι, στοιχειά, 
κοράκια, ύαινες, λυκάνθρωποι, δαιμονικά, αερικά,  τους κυνηγού, οι εφιάλτες. 
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 # Στοργή, ανακούφιση,  διαμαρτυρία,  όμορφα, χαρούμενα, παρήγορα,  πούπουλα 
πετάνε,  κόκκινη κλωστή μπαλόνια, φουσκαλίθρες, κορδέλες,  σκαρφαλώνω, 
όνειρα από στόμα σε στόμα. 

Φυσαρμόνικα 
Όνειρα: τούρτα γενεθλίων, γαϊτανάκι,  μια χώρα χωρίς φυλακές. Ένα σχολείο χωρίς 
γυμνασιάρχη, χωρίς φρουρούς, φυλακές. 

Ενέργειες 
Αυταρχική εξουσία με: 
Έλεγχος, επιβολή, αυθαιρεσία, αρπαγή, κολακεία, φόβος για το μέλλον – εφιάλτης – 
υποταγή, στέρηση.  
# Όνειρο, ελπίδα για το μέλλον, αντίσταση. 

Ενέργειες 

Φυλακή # παιδική χαρά, συρματόπλεγμα # πάρτι γενεθλίων, αντιπάθεια, 
σουφρώνω τα φρύδια, απαγορεύω, αυστηρός, κακή θέληση # καλή θέληση, 
υπόκλιση κακή (υποταγή) # υπόκλιση καλή (ευγένεια), απογοήτευση, θλίψη, 
στεναγμός, αλυσίδες – αφηνιασμένος, Εφιάλτης, ύπουλα,  (τολμώ) αγαπώ, αστείο, 
όνειρο, χαμόγελο. 
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