










































ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ «ΜΑΣ ΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΜΕ;» 

Ενέργειες 

Α) «Μας κυκλώνουν»  
Ταυτότητα, κομπιούτερς, διόδια, ψυχή, κυλάει, σκορπάω, πρόσεχε, παραμονεύει, 

συνθήματα, τρομοκρατία, άσυλο, θλίψη, φυλακή, ελευθερία, αποτυπώματα, τι 

γύρεψα, διαδήλωση 

Β) «Το χρονικό» 
Μοναξιά, βρέχει, μόνοι, σκατωμένα μούτρα, γλώσσα φτηνή, σιχαμερές εφημερίδες, 

κοιμάσαι, προδομένος, πικρό ψωμί, λευτεριά, χαμόγελο, κουβαλώ, φεγγάρι 

 

Γ) «Ποιήματα»: Μάχεσθαι, φόβος, συνελήφθη, αίμα, δεν θ’ ακούσει, κανείς, τείχος, 

κόλαση, γλώσσα φτηνή, σιχαμερές εφημερίδες , κοιμάσαι, ταξίδι, καταργημένος 

χρόνος, σκοτεινές αστυνομίες, Φαρμακερό ψωμί, αμετακίνητα συστήματα, 

τσιμεντωμένα ονόματα, το κακό, παγερό φως, εκείνο ή τ’ άλλο, συνεχώς επινοείται 

να μην ανασαίνεις, καταραμένες εποχές, ασβεστωμένο πρόσωπο, εφιάλτης, 

ονόματα, πηγάδι, δεν ξέρω τίποτα, λέγε. 

 

Άσκηση: Ένας εκπρόσωπος της εργοδοσίας φωνάζει αριθμούς που βγαίνουν στην 

εφεδρεία ( όλοι έχουν έναν αριθμό που τους έδωσα εγώ). Μια οικογένεια που ζει 

την απόλυση εργαζόμενου. 

  Σε γλυπτό η κατάσταση πριν το ΔΝΤ και μετά. Οι άλλοι παρατηρούν σε ομάδες 

των 4 ατόμων. Ο καθένας λέει από μια φράση του πώς νιώθουμε και μετά το 

εξελίσσουμε στο πώς θέλουμε να αντιδράσουμε. 

 Ένας πατέρας που πρέπει να δεχτεί να πληρώσει τα βιβλία του παιδιού του και 

έχει απέναντι του το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Διάδρομος συνείδησης: Ο δάσκαλος που πρέπει να αντιδράσει και πώς. 

 Ανά δύο σαν γάτες που ετοιμάζονται να χιμήξουν η μια πάνω στην άλλη και λένε 

τους στίχους τους. 

Πατάμε στην κόψη του ξυραφιού, τεντωμένα σχοινιά. 

 

Εκεί που είμαι νιώθω να με παρακολουθεί κάποιος – πολύ κοντά από πίσω μου, 

νιώθω την ανάσα του. 
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 Ένα δίχτυ μας καλύπτει όλους, πώς θα βγούμε από αυτό. 

 Φυσάει αέρας και τον απολαμβάνουμε, μόλις βγήκαμε από ένα κλειστό πνιγηρό 

χώρο, όπου νιώθουμε ασφυξία, μετά γίνεται δυνατός, παρασέρνει φύλλα από τα 

δέντρα, προσπαθούμε να τα πιάσουμε. 

 Είμαι δεμένος χειροπόδαρα, μέσα σε βαθύ πηγάδι, τρέχω και έχω φτάσει στην 

άκρη του γκρεμού. Ένα βήμα και θα πέσω στο κενό – λέω τη φράση μου. 

 Λέμε τη φράση μας περπατώντας ανάμεσα σε σκοτωμένους και ανάμεσα σε 

δολοφόνους – Ανάμεσα σε  παγωμένους από το φόβο ανθρώπους. 

Εικόνες 

1) Ελλάδα: αίμα – νεκροί # δολοφόνοι περπατάνε. (ένας βηματισμός στρατιωτικής

μπότας)

Η Ελλάδα ταξιδεύει ανάμεσα σ’ όλα αυτά.

2) Μάχεσθαι χρη τον δήμον. (μοτο)

Όπλα – φόβος – σιωπή (όρθιοι παγωμένοι)  σύλληψη  δομές συστημάτων

αν μιλήσεις κανείς δεν θ’ ακούσει.

3) Ε.Φ.Ε.Ε σε κίνηση – κάποιοι δείχνουν με το χέρι, καρφώνουν.

4) Μάρτης

Παγωμένο φως – κακό παντού γύρω διάχυτο

πάσσαλοι, συρματοπλέγματα, θάλαμοι ( όρθιοι και σκόρπιοι οι άλλοι ανάμεσά τους 

περπατούν). 

ένας ασάλευτος εφιάλτης 

ένας συλληφθείς (Νικήτας) 

επάνω του πολλοί μαζί: λέγε, λέγε γρήγορα ονόματα. 

Νικήτας: εγώ δεν ξέρω τίποτα. 

5) Δεμένος χειροπόδαρα -  στην κόψη οραμάτων πάνω σε τεντωμένο σκοινί και

όλοι οι άλλοι του απευθύνουν τις λέξεις που ακολουθούν.

- Ο Α και οι άλλοι. 

Η ροή της παράστασης  

1) Εισαγωγή: Αριστοτέλης: για τη δημοκρατία- τυραννία

2) Τραγούδι: Η πλατεία ήταν γεμάτη

3) Κείμενο – Η Ελλάδα ταξιδεύει – Τ. Σινόπουλος

4) «Ξαφνικά οι πορείες» – Τ. Σινόπουλος. Είσοδος από την πλατεία στη σκηνή.
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5) Δρώμενο α) μάχεσθαι χρη τον δήμον 

Δρώμενο β) Ε.Φ.Ε.Ε συγκεντρωθήκαμε  

Δρώμενο α) Μάρτης παγωμένο φως. Ταξίδι από μεγάλο διάδρομο. 

β) Σφίγγω τα δόντια μου.  Ανάμεσα. Εδώ που έφτασα και τα μικρά: διόδια. 

τραγούδι – Λένκω 

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα 

6) Εικόνα βιβλίο: παιδιά του δημοτικού ανάμεσα στο κοινό λένε τον τίτλο ενός 

βιβλίου και μοιράζουν εξώφυλλα φωτοτυπίες από βιβλία. 

Ανεβαίνουν στη σκηνή – δημιουργούν ένα ανοιχτό τριαντάφυλλο με βιβλία 

ανοιχτά και λένε λέξεις καλές που πηγάζουν από το βιβλίο και πετάνε κορδέλες. 

Κατεβαίνουν από τη σκηνή εν είδε διαδηλώσεις με συνθήματα: βιβλίο – γνώση – 

φαντασία – βιβλίο – χαρά – δημιουργία. 

Γράφουμε 2 φράσεις εν είδει συνθήματος για το βιβλίο και προβολή video – 

projectoras από το φαρενάτε 4…. 

7) Τραγούδι: τούτες τις μέρες ο άνεμος μας κυνηγά – Ξυλούρης 

 

«Φυσάει   στα σταυροδρόμια του κόσμου»          Τ. Λειβαδίτης 

Ενέργειες  

Παγωνιά, φυσάει, στροβιλίζει, παρασέρνει, βιαστικοί, φάτσες, απειλούν, σκασμός, 

κλαίνε, μπερδεύει, εργάτες, βουίζει, απαιτεί, ο πόλεμος, προχωράνε, ειρήνη, 

έρχονται, αγκομαχάνε, αρπάζουν, κατεβαίνουμε, ερχόμαστε, πηγαίνουμε, βουή, 

αρπάζουν, θέλουμε, βλαστημάμε, τραγουδάμε, ο άνεμος 

Πρόσωπα 

Εργάτες, υπουργός, ιερέας, γυναίκα γεννάει, χτίστες, γυναίκες – πουλάνε, κορίτσια, 

γερός – κάστανα, πουτάνα, γυναίκες πλένουν, γριές καθαρίστριες. 

 

Ο άνεμος σκίζει τα σύννεφα 

Ζυμώνουμε,   κρυώνουμε,   έρχομαι να κατακτήσω τον κόσμο, σπρώχνω με τους 

αγκώνες, τυφλός μυρίζομαι τον ήλιο που πάει ν’ ανατέλλει,  πέφτουν από τις 

σκαλωσιές,  μας παρασέρνει ο άνεμος,   βλοσυροί περπατάνε,  δεν πιστεύουν στο 

Θεό,  κουβαλώ έναν πελώριο θεό μέσα μου, τη δύναμή του., σκίζω τα σύννεφα,  
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ξαφνικά πέφτει ένας καταρράκτης φως,  ο άνεμος μας παρασέρνει,  τραγουδάμε,  

προχωράμε με χοντρές αφίσες,  φαρδιές χειρονομίες,  πίσω μας έρχεται ο μεγάλος 

άνεμος. 

Κόπος, μεγάλη προσπάθεια, θέληση, δύναμη, κούραση, θυμός. 

Εξουσία – λαός – πρόσωπα 

Πρόσωπα α’ μέρος 

Υπουργός, διπλωμάτης (μονύελο), κυρία αριστοκρατίας, φαντάροι, σακάτηδες, 

τυφλοί, ζητιάνος, πουτάνα, κορίτσι, ναύτης αμερικάνος, στρατηγός, υπουργός, 

ζητιάνοι στα σκαλοπάτια, συσσίτια, ορφανοτροφεία, μπορδέλα, παιδικά άσυλα, 

γυναίκα θηλάζει, γυναίκες πλένουν ρούχα στα κατώφλια, στις γωνιές των δρόμων. 

β’ μέρος – πρόσωπα 

εργάτες – λαχαναγορά – φορτώνω – ξεφορτώνω 

πλύστρες,  

νταμάρια ( βγάζουν μάρμαρο, πέτρα, άμμο) 

Κουβαλάνε σακιά αλευριού 80 κιλά 

Γριές καθαρίζουν αποχωρητήρια 

χτίστες, αξίνες 

ορυχεία – χαντάκια – υπόνομοι 

χωριάτες – δικράνια 

χτυπάνε καμπάνες 

κουλοχέρηδες αρπάζουν με τα δόντια τους. 

 Κάνουν τον κόσμο να τρέμει, κατεβαίνουν σαν μια χιονοστιβάδα που κατεβαίν 

Φυσάει 

Ενέργειες 

Στροβιλίζει,  παρασέρνει,  βιαστικοί,  απειλούν,  στριμώχνεται,  παρουσιάζουν όπλα, 

σουλατσάρω,  αδιέξοδο,  σακάτηδες – ανάπηροι,  σκασμός,  πουλάω στην αγορά,  

πελώρια χέρια,  παγώνω,  ζητιανεύω,  κρέμομαι στο μπράτσο,  προσευχή παιδική,  

συσσίτιο,  ιερέας – μακάριοι,  άγριο χαμόγελο,  αμόνι,  μπερδεύονται σύννεφα και 

σημαίες,  έξω από το ταμείο ανεργίας,  μπερδεύονται φωνές και
98 



ηλεκτρικά καλώδια,  καπνεργάτης στο χωράφι,  πετάω λίπασμα,  κουβαλάνε αλεύρι 

σακιά,  οι τράπεζες ξαπλωμένες σαν ζώα σε λήθαργο,  τυφλοί  

Εικόνες 

α) φάτσες, πρόσωπα, φυσάει  β) εργάτες, προχωράνε, φυσάει 

εργάτες: χτίστες, σφαγεία, καπνεργάτες, καρβουνιάρης, φορτοεκφορτωτές, 

πλύστρες, κουβαλητές αλευριού, χτίστες, αρτεργάτης (φουσκώνει το προζύμι  

μεγάλο ψωμί) 

Ενέργειες 

κόβω με τσεκούρι ξύλα,  χτίζω γρήγορα,  γκρεμίζω πολύ γρήγορα,  μεγαλώνω το 

σάλι, σαν ένα,  τεράστιο χταπόδι,  κατεβαίνω σκαλωσιά,  προχωράνε με τις αξίνες 

στον ώμο,  σκοτεινό πλήθος,  έκπληξη,  ανεβαίνω από χαντάκι, από υπονόμους, 

αγκομαχάνε,  αρπάζω τα δικράνια,  ξύλα ανεμίζουν στον αέρα,  ερχόμαστε – 

παραμερίστε όλοι μαζί,  βαδίζω μέσα στη λάσπη,  βαδίζω μέσα στα κόκκαλα 

νεκρών,  χτίζω με τη βαριά – βαριοπούλα,  χτυπάνε τις καμπάνες,  αρπάζω με τα 

δόντια μου σχοινιά (κουλοχέρης),  γυναίκες σηκώνουν ψηλά τα μωρά σαν λάβαρα, 

ο άνεμος φυσάει σαν σημαία τα μαλλιά τους, 

θέλω να, θέλουμε να σπείρουμε, να υφάνουμε, να γεννήσουμε 

τραγούδι: 1. έλα καλή μου φόρεσε τ’ άσπρο μαντήλι σου πάλι ανάμεσα στις 2 

εικόνες.  

2. στο τέλος: της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ.

 Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται, Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. 

Ασκήσεις 

Στις κινήσεις 1,2,3,4: ο καθένας λέει το στίχο του. περπατάνε 4βήματα και λένε το 

στίχο σε 4 χρόνους. Προχωράνε πλήθος βιαστικό. Περπατάνε σε διαδήλωση και 

δείχνουν με χέρια και στάση του σώματος στο κέντρο. Περνάνε οι δυο ομάδες από 

απέναντι ως συγκρουόμενες δυνάμεις και το δείχνουν με στάση του σώματος. Το 

παιχνίδι αμίλητος, ακούνητος, αγέλαστος. Με τις λέξεις κάνουν δικές τους 

προτάσεις – τις δείχνουν μόνο με το σώμα. Λέμε τους στίχους με βήμα στρατιωτικό, 

βιαστικό, ενώ με κυνηγούν. 
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Ντεκόρ με εικόνες και αφίσες, λεζάντες για το βιβλίο, φωτογραφία με παιδιά με 

ανοιχτά βιβλία 

Θέμα: η γλώσσα. 

Σκέψεις των παιδιών 

1) Βρισκόταν περικυκλωμένος από ανθρώπους, ανθρώπους που γνώριζε μα η

μοναξιά στην ψυχή του, του έτρωγε τα σωθικά.

2) Μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο οι αναμνήσεις περνούσαν από μπροστά του σα μια

ταινία που δεν είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος.

3) Το πορτοκάλι το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν χυμό.

4) Όταν ήμουν μικρός, όταν με ρωτούσαν τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω

απαντούσα ‘χαφιές’.

5) Ο κατηγορούμενος κατέληξε στη φυλακή.

6) Η σιωπηρή διαμαρτυρία είναι η καλύτερη αντίδραση στην κατάσταση.

7) Ο πόνος παραμονεύει.

8) Είναι σαν να μου σφίγγουν το κεφάλι με μια μέγγενη.

9) Μια απέραντη θλίψη γεμίζει τους δρόμους.

10) Τα όνειρα μου είναι η ελπίδα μας στον κόσμο.
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