ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ «ΜΠΡΕΧΤ ΚΑΙ
ΧΙΤΛΕΡ» Μάριος Πλωρίτης
Η δομή του έργου
1) Πρόλογος
2) Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εισαγωγή – Χίτλερ, Μπρεχτ, Έμποροι
πολέμου, Τραγουδίστρια (ο νεκρός στρατιώτης).
3) Ανακωχή και αναταραχή
Χίτλερ, Μπρεχτ, Χίτλερ, Ένας εργάτης, Μπρεχτ (Αν μείνουνε) Χορός,
Χίτλερ ( Η απεργία αποτελεί) Εργάτες, Ο προλετάριος τους φτιάχνει τα
κανόνια, Μπρεχτ (Ο άγνωστος στρατιώτης), Ηθοποιός.
4) Πραξικόπημα και Mein Kampf: Α’ ηθοποιός (Αρτούρος Ou i– ηθοποιός;)
5) Άνοδος του ναζισμού. Α’ παλιάτσος.
6) Οι ναζί στην Εξουσία.
Α’ παλιάτσος, Μεγαλοβιομήχανος, Χίτλερ: Όπως βλέπεις μεγαλοδύναμε.
Η ώρα του εργάτη Μπρεχτ (αυτοί που αρπάνε το φαί).
Το κιβώτιο, Μπρεχτ: Την πρώτη φορά που ιστορήσαμε. Χίτλερ, Ο κάθε
ηλίθιος μπορεί να κυβερνήσει. Οι φόβοι του καθεστώτος.
7) Οι άρπαγες, (Ο κ. Σβένσον)
8) Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος
Α’ ηθοποιός. Κι όμως δεν έπανε, Πολεμικό εμβατήριο, ( Ο Σβέικ, ο καλός
στρατιώτης)
9) Επίλογος.

Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζά - Καβάλα
4 Στρατηγοί κινάν και παν αλλά δε φτάνουνε ποτέ στο Ιράν

Κύριοί μου καλοί, με πληρώνετε και σας κάνω τα γούστα.
Μα δεν ξέρετε
Κι όλοι λεν, αυτή γιατί γελάει

Πυρκαγιά προχτές στο Σόχο
Απεργία 3η μέρα στο λιμάνι
Στο ποτάμι 3η μέρα πνιγμένοι κολυμπούν.

76 ποιήματα
Βερολίνο 1924 – 1933: Αναγνωστικό για τους κατοίκους των πόλεων
(1)(3)(8), Τί ωφελεί η καλοσύνη, (Κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη), (στους
απόγονους). Φιλανδία 1940, 1940, Η μάσκα του κακού, Επιστροφή,
Είδηση για την αρρώστια μεγάλου πολιτικού, Μήνυμα του ετοιμοθάνατου
ποιητή στη νεολαία, Αντιγόνη, Κακές εποχές. Το ψωμί του λαού.
Διαβάζοντας έναν Έλληνα ποιητή. Ερώτημα, Απολαύσεις.

Εισαγωγή : Δραματουργική επεξεργασία - ασκήσεις
Πρώτη επεξεργασία

Φως # σύθαμπο, ξύπνιοι – ξυπνοί, ονειρεύομαι, κόσμος – ιστορία – ίδια
χώρα – ίδιος καιρός – διαφορετικοί (ανόμοιοι) τρόποι,

ίδια γλώσσα –

γλώσσα αλλιώτικη,
Χωρίζω μουστάκι, σκοπός, σκοτάδι # φως, αφέντης κατακτώ # ειρήνη,
ουρλιάζω κόσμος, τραγουδώ προλετάριοι.

Α)
Αφέντης, κατακτώ, ουρλιάζω, μίσος, βία, αφανίζω, κοπάδι, ψέμα, αίμα,
πόλεμος, χωρίζω τους έσμιξε.
Β)
Αφέντες, ειρήνη, τραγουδώ, προλετάριοι, δίκαιο, δάσκαλος, λογική,
φωτίζω, λεύτερη κρίση, αλήθεια, παραμύθια
ειρήνη, σμίγω τους χώρισε.

Χίτλερ
Αποστολή, στολή, ζωγράφος, αποτυχία, εξαθλίωση, πείνα, σκληρός,
σβάστικα, τραγιάσκα, κίνδυνος, μαρξισμός – ιουδαϊσμός,

μπογιατζής,

ρατσιστής, πόλεμος, φαντάρος.
Ηθοποιοί
Κατακτήσαμε, τάφος των τεχνών, τάφος σχολών, τεχνών, εθνών, εμείς
πληρώσαμε,

ιδέες, θεϊκή αποστολή, εξαφανίζω, προδότης, ποιητής,

επαναστάτης, αποστάτης, σκιάζομαι.
Μπρεχτ

Δάσος, παγωνιά,

πλουσιόπαιδο, δεν μ’ άρεσε να διατάζω, και να με

υπηρετούν, απαρνήθηκα, ταπεινοί άνθρωποι, ρεπούμπλικα, κόλπα,
προδότης, μαρτυράω, εχθρός.

Πρώτος Παγκόσμιος
Έμπορος πολέμου:
Πόλεμος – συμφορά – ευτυχία, ευλογία, καζαντίζω, βολεύομαι.
Ηθοποιοί
Φτωχός, φτωχαίνω, πείνα –πεινώ, πλούσιος – πλουτίζω, ψηλά – ταπεινό,
φαί.
Εξαχρείωση
Κρυώνω, πεινάω.

Ανακωχή και αναταραχή
Χίτλερ
Συνομωσία, πλήθος, ηλίθιοι, ανίκανοι, δειλοί, κοπάδι μηδενικών, μάζα,
εγκέφαλος, επάνω – προσωπικότητα, υπηρεσία – μάζα, απεργία,
έγκλημα, προδοσία.

Ένας εργάτης
Χτίζω, κουβαλώ, ουρλιαχτά, σκλάβοι, ιστορίες – απορίες.
Μπρεχτ

Αναστάτωση, πείνα, σμίγω, αναβρασμός, ξεσηκώνομαι, χαμένοι, τίποτα,
κάτι, απαρνούμαι, παίρνω, μου αρνούνται.

Χορός
Καλούμε – μαζί, αλλάζω – νόμος, βασικός, ανθρωπότητα, αταξία – τάξη,
εκμετάλλευση # Άγνοια
Αλλάζω
Οργή, επιμονή, γνώση, αγανάκτηση, απόφαση, στόχαση, υπομονή,
καρτέρια,

κατανόηση,

πραγματικότητα,

στρατιώτης,

όνειρο,

τάφος,

άγνωστος, άνθρωπος # θηρίο, στραγγαλισμένος, παγερός αέρας,
κρυώνω.
Πραξικόπημα και MEIN KAMPF
Ηθοποιοί
Κίνημα –μένος, βουτάω – αρχή, βάρβαροι, φυλακή, καταφέρνω, μου τη
φέρνουν, σωτήρες, (εσχάτη) προδοσία, μπότα, έγκλημα, αριά φυλή.

Χίτλερ
Αριστοκρατικότητα, κυριαρχώ, ισχυρός-τερος – ανώτερος, αδύνατος,
Εβραίοι,

Μαρξιστές,

ληστές,

πολιτικοί

=

κοπάδι

μηδενικών,

κοινοβουλευτισμός, έκτρωμα, Γερμανοί, οδηγητής – αφέντης, κόμμα,
γροθιά, όχι μυαλό, απαιτώ, οι πάντες, αναμφισβήτητη, απεριόριστη
εξουσία, απόλυτος αρχών, υπήκοοι, κυριαρχία, απόλυτη υποταγή,
ταραξίας, ψυχολόγος, δημαγωγός, συγκινώ, παρασύρω, μάζα.
Ηθοποιοί

Μπογιατζής, φυλή, μίασμα, μαγαρίζω, ουρλιάζω, φταίω, εκλεκτοί,
εκλεκτότεροι, κόμμα, πίστη, τυφλή, υποταγή, Αρχηγός, ομαδική ανοησία.
Μπρεχτ
Αμφιβάλλω, ευλογημένη, συμβουλεύω, τιμώ, συνετός, φοβισμένος,
ανήμπορος, σηκώνω – κεφάλι, πιστεύω, δύναμη.

Καλή – δύναμη - κακή

Ο σπιούνος - Μπρεχτ
Ενέργειες:
Καθηγητής, μαθητής, προσοχή, κατάσκοπος, μόρφωση, γνώση, νιάτα,
δήμιος, καταγγελία, προδοσία, δεμένος, πατέρας, σπίτι, τηλέφωνο, δίκη,
επιθεωρητής, ραδιόφωνο, εφημερίδα, καταστροφή, ομαδάρχης,
εξυγίανση, σχολείο, νεύρα, παιδί, στρατόπεδο.
Αρπάζω, στήνω, καρφώνω, κατηγορώ, βρέχει, αποφεύγω, βαριέμαι,
φοβάμαι, διαβάζω, επιτρέπεται, αποφασίζω, τσακώνομαι, δηλητηριάζω –
ομαι, νευριάζω, συζητώ, μαρτυρώ, φεύγω, καταγγέλλω, ακούω, πρέπει,
προσέχω, καταδίδω, εκδικούμαι, σκύβω, κρυφακούω.
Άλλοτε, νευρικός, φαντασία, νεολαία, καθαρά, κακό, επίγνωση, γλώσσα,
αστυνομία, εκδικητικός, δωροδοκία, δάσκαλος, μάρτυρας, αίσχη,
δικαστήριο, χαφιές, συνείδηση, ψυχραιμία, αλήθεια.

Ασκήσεις ζέσταμα
1 Περπατάμε στο χώρο –στοπ, παύση σαν: μαθητής, γονιός, δάσκαλος
2 Περπατάμε με κολλημένα κεφάλια, κώλους, αγκώνες.
3 Περπατάμε με 2,3,5 κεφάλια.
4 Περπατάμε Στοπ σαν μαθητής την πρώτη μέρα στο σχολείο.

5 Περπατάμε στοπ σαν μαθητής στο διάλλειμα.
6 Περπατάμε στοπ σαν μαθητής την 6η ώρα.
Όποιον ακουμπάω λέει μια λέξη.
Μισοί παγωμένη εικόνα. Όποιος θέλει απ’ έξω πάει πίσω από κάποιον και
λέει μια πιθανή σκέψη του.
Έχουν παγωμένη εικόνα κι εγώ ρωτάω κάτι σε κάποιον, απαντάει
αμέσως ό,τι του έρθει στο μυαλό.
Περπατάμε στην πλατεία και ο καθένας υιοθετεί έναν χαρακτήρα. Στοπ
και δείχνουν σε εικόνα το χαρακτήρα. Πάλι περπάτημα και στοπ.

Μπρεχτ Παρασκευή 4-10-13
Ασκήσεις: Σπιούνος.
1) Ζέσταμα: Περπάτημα ανά 2,3 πηδηματάκια χτυπάμε (πιάνουμε)
κύκλους, μαγνήτης. Περπάτημα και λέμε τη φράση: αμήχανα,
εκνευρισμένα. Το ένα μου πόδι σέρνει μια αλυσίδα, με παρακολουθούν.
1) α) Δείχνουμε σε κύκλο με τα χέρια: σπίτι, τηλέφωνο, παιχνίδι.
2) Όλοι σε στάση του καθηγητή, του μαθητή (σε φασιστικό καθεστώς), του
άντρα, της γυναίκας, του αγοριού, της υπηρέτριας, των φίλων.
3) 2 ομάδες. Η μια σε στάση του άντρα. Από την άλλη κάποιος πάει και
λέει τη μια σκέψη ενός από αυτούς, το ίδιο και όποιος θέλει.
Η άλλη ομάδα σε στάση της γυναίκας και αντίστροφα, 3 ομάδες κάνουν
την μια εικόνα από το Σπιούνο χωρίς λόγια κι εγώ κάνω ερωτήσεις σε
έναν ή δύο από την κάθε ομάδα.
4) Όλοι σκόρπιοι με μια φράση από το κείμενο. Ένας λέει τη φράση του
και ο άλλος του απαντά ό,τι θέλει.
5) Παγωμένη εικόνα όλο το κείμενο: Τα πρόσωπα και η σχέση τους.
Παγωμένη εικόνα όλο με τη λέξη φόβος.

Η Πορεία, Δομή
1) Η ιστορική πορεία
2) Οι σκηνές
3) Οι Μπρεχτ και Χίτλερ
4) Τα πρόσωπα
5) Οι ηθοποιοί – παλιάτσοι – θεατρίνοι.

Οι σκηνές: 1η Η ώρα του εργάτη (τρόμος και αθλιότητα)
2η Το κιβώτιο
3η Χίτλερ, Μπρεχτ, Γκαίριγκ, Γκαίμπελς
4η Χίτλερ Σβέικ
5η Σβένσαν – ξένος – κ. Τσεχ

Τα πρόσωπα
Ηθοποιοί, Χίτλερ, Μπρεχτ, Χορός, Μεγαλοεπιχειρηματίας, Ένας εργάτης,
Παλιάτσος, Ένας αστός, Προτεστάντης παπάς, Εκφωνητής, Γέρος
εργάτης, Εργάτρια, Προσωπάρχης, Εργάτης, Γυναίκα, Ένας S.A.

Μπρεχτ και Χίτλερ
Αντιθέσεις:

Σκοτάδι # φως, ουρλιάζω # τραγουδώ, μίσος # τραγούδι, κατακτώ #
ειρήνη, ψέμα # αλήθεια, αίμα # παραμύθια, χωρίζω # σμίγω, βία # λογική,
αφέντης # προλετάριοι.
Στολή # τάφος, ζωγράφος # τάφος, ευτυχία # εξαχρείωση, βολεύομαι #
πεινάω,

συνομωσία

#

αναστάτωση,

ηλίθιοι

#

ελεύθερη

κρίση

(ξεσηκώνομαι), σκλάβοι # ξεσηκώνομαι, δειλοί # ξεσηκώνομαι.
Διαφορές # γεφυρώνω, εκμετάλλευση # άγνοια, φυλακή # όνειρο, θηρίο #
άνθρωπος, μου τη φέρνουν # καταφέρνω, μπότα # στρατιώτης, σωτήρες
# κρυώνω, κυρίαρχος # αμφιβάλω, αδύνατος # (συνετός), υποταγή
σηκώνω κεφάλι, ομαδική ανοησία # συμβουλεύω, ταραξίας # συνετός,
δημαγωγός

#

πιστεύω,

γροθιά

#

κρίση

(μυαλό),

παρασύρω

#

συμβουλεύω, κατακτώ # καταλαβαίνω, τάζω # παλεύω, ζωή # θάνατος,
πιστόλι # καπέλο.
Πλούσιος, ψηλοί, κοπάδι, μάζα, μηδενικά, κοπάδι, ανίκανοι, αταξία,
έγκλημα, πείνα, ταπεινό, αρνούμαι, προσωπικότητα, γνώση, στόχαση,
αγανάκτηση, αλλάζω, τάξη, απεργία, λαδώνω, αναταραχή, ολέθριος,
ρόπαλο, απειλή, πυροβολώ, ρόπαλο, αφρίζω, αγριεύω, εμπιστοσύνη,
φρόνιμα, ανάγκη, καπέλο, γλυτώνω, διαδήλωση, άνεργοι, συλλογίζομαι,
φιλήσυχος,
Αντιθέσεις:
Άδικος # δίκιο, τολμηρός # φρόνιμα, δειλός # νεκρός, φονιάς # θύμα,
δολοφόνοι # συμπόνια, χαφιές # όραμα, μαφιόζοι # ομόνοια, τρομοκρατία
# σωπαίνω, βία # καλό, εκβιασμός # συλλογίζομαι, προστάτης # ανίκανος,
καταργώ # συζητώ, τρόμος # ευλογημένο, αθλιότητα # ευτυχία,
συλλαμβάνω # συζητώ, δουλεία # δουλειά, πυγμή # άνεργοι, γίγαντας #
λιτότητα, αρπάζω # φοβούμαι, φρίκη # θαυμάσια, βομβαρδιστικό #
βούτυρο, στρίμωγμα # όφελος, σκληρότητα # κατανόηση, κάθαρμα #
πατέρας, σκοτώνω # άνθρωπος, τσαλαπατώ, κλαίω, κατακτημένος #
αδούλωτος, εξόντωση # λύτρωση, διχόνοια # ομόνοια, ιδιοτελής #

βοήθεια, οχιά # έλεος, ανόητοι # σοφοί, γέροντες # νέοι, σωπαίνω # μιλώ,
αφανίζω # αδέρφια, ένας # χιλιάδες, κοσμοκράτορας # σπίτι, θάνατος #
νίκη, σφάζω # βοήθεια, μακριά # πατρίδα, ντροπή # θρίαμβος, ρημάζω #
δαντέλα, λεηλασία # δώρο, παγωνιά # φούστα, υποδουλώνω # με
κυνηγούν, δούλος # ακριβό, εχθρός # φίλος, πίσω # εμπρός, κωθώνι #
έξυπνος, δήμιος # ακλόνητος, σκλαβωμένος # ελεύθερος, τρόμος #
ελπίδα, χαμένος # νικητής, τσακίζομαι # γεννώ, γκρεμός # φύση, δήμιος #
στρατιώτης, επιτάσσει # τολμάω, μένω # γυρίζω ,την πατώ.

Χίτλερ
Κατακτώ. Δύναμη κατακτητού # Υποταγή αδύνατου. Μεγαλοβιομήχανος,
μεγαλοεπιχειρηματίας.
Ανεργία, πρόβλημα, επιζήμιων, εκλεκτοί, δικαιολογία, εμπιστοσύνη,
αντιδρώ, συμφορά, κρούσμα, αναταραχή, απειλή, ολέθριος, μαστίζει,
λήθη.
Ηθοποιοί
Σωτήρας, λυτρωτής, τάζω, σπέρνω, πείνα, νίκη # ήττα, ζωή # θάνατος
(χήρες), δόξα – συμφορά, φιλήσυχος, αστός, αγριεύω, διαδήλωση,
προβλήματα, πιστόλι, βιομήχανοι, επιχειρηματίες, αφρίζω, απεργία,
κλονίζω.
Μπρεχτ
Αλήθεια, μπερδεμένος, καταλαβαίνω, παλεύω, σκληρά, ανακαλύπτω,
κοινός, πιστόλι, πυροβολώ στα τυφλά, φτωχός, καπέλο, αφεντικό,
διώχνω, μισερός, γλυτώνω, σύνορα, συλλογίζομαι.
Ένας αστός

Άδικος, τολμηρός, ματωμένο (δάκτυλο), Μ’ αρέσει, νόμος, ρόπαλο,
προσοχή, θαυμάζω, λαδώνω, κρυφά, όχλος, φρόνιμα, παρά – τόκος,
άνεργοι, πληγή, παιδεμός, θεριεύω – αλωνίζω, μου πήραν, σπίτι, ανάγκη.

Χίτλερ
Αστός
χασάπης, δειλός # νεκρός, εγκρίνω, φονιάς # θύμα, θάρρος – συμπόνια,
μνήματα,

ομόνοια,

έθνος,

δολοφόνοι,

στρατιές,

σταματήστε,

κρυφοκοιτάζω, χαφιές, ζήτω – προχωρήστε.
Μεγαλοβιομήχανος ιδεαλιστής # ρεαλιστής, υγιής, ανάπτυξη, επιχείρηση,
ισχυρό, σκληρό χέρι.
Χίτλερ
Προστάτης, μάζα – ανίκανη.
Ηθοποιοί
Οπαδός, τσακίζω, ξύλο, καθαρίζω, φόβος, σωπαίνω, σκύβω, κάλπηδες,
μαφιόζοι, έγκλημα, φορτώνω, ουρλιάζω, εκβιασμός, όραμα, τρομοκρατία,
φόνος, αλαφιασμένος, καλό # βία.

Τραγουδιστής
Βάφω – μπογιατζής, τρύπα, χαραμάδα, βρωμιές, σκεπάζω, μαύρο,
βουτάω.
Ηθοποιοί
Βουλή, φωτιά.

Χίτλερ
Προτεστάντης Παπάς
Συλλαμβάνω, κομμουνιστής, δεν μίλησα, Εβραίος, εργάτης, μέλος,
συνδικάτο – συνδικαλιστής, κανένας.
Ηθοποιοί
Καταργώ, κατηγορώ, άθλιος, γελοίος, καίω, βιβλίο, αντεθνικό, εξορία,
τρόμος, αθλιότητα, πάθη, λάθη, νύχτα, ζοφερή, ναζισμός, ευτυχία, απάτη,
(δουλεία – δουλειά), αλήθεια, τρόμος, ίσκιος, φονιάς.
Η ώρα του εργάτη.
Εκφωνητής, εργαζόμενος, φιλόπονος, ακαταπόνητος, μηχανές, τροχοί,
μοχθώ, ζήλος, επιστάτης, εργοστάσιο, συζητώ, εργάτης.

Η ώρα του εργάτη.
Χίτλερ / Εκφωνητής
Πατρίς, κοπιαστικός, εύθυμα, χαρούμενα, πρόσωπα, κέφι, αστεία,
αποστρέφομαι, απαισιόδοξος, μεμψίμοιρος, θαυμάσια, ισχυρή πυγμή,
χαλύβδινος, γίγαντας, εργασία, αυθόρμητος, έρανος, ταφόπετρα, οφείλω,
ευχαριστώ
κατανόηση,

θερμότατα,
καινοτομία,

στρίμωγμα,
συνάδελφοι,

χαρούμενη
μισθός,

φασαρία,

χαμός,

κοινοβουλευτισμός,

αναγκάζομαι, άνεργοι, ελεημοσύνη, συνεργασία, άμιλλα, δυστυχίες,
πλήττω.
Το κιβώτιο
Μεροκάματο,

κακό,

φασαρία,

πνευμονία,

φοβούνται, μπορούμε, δεν θα ξεχάσω.
Εργάτης

κουταμάρες,

πατέρας,

Πλακατζήδες.
Μπρεχτ
Εργάτης, φωνάζω, ψωμί, αγορά, άνεργοι, πεινώ, οβίδες, αρπάζω,
κηρύχνω, λιτότητα, θυσίες, χορτάτοι # πεινασμένοι, σέρνω, άβυσσο.

Χίτλερ
Φρίκη, πόλεμος, όφελος, θυσίες, καταστροφές, σύρραξη, υποκινώ,
προδότης, θάνατος, όπλα, δυναμισμός, διαταγές, κανόνια.
Γκαίριγκ
Βούτυρο # κανόνια.
Χίτλερ
Απόλυτος κυρίαρχος.
Ηθοποιοί
Τανκς, θερίζω, αφανίζω, οδηγός, ελάττωμα, βομβαρδιστικό, πιλότος,
άνθρωπος, σκέφτομαι, πεθαίνω, πείνα, (ολοταχώς # χήνα), φρίκη,
τραγουδάω, εμφύλιος, καίω, Γκουέρνικα, Νέα Τάξη, διαφορές, γεφυρώνω,
οικοδόμος, Γέφυρα – Στεναγμών, λυγίζω το γόνα, τάξη, δόλια, ληστής,
ορκίζομαι, μάσκα.
Μπρεχτ
Κυβερνά, τρόμος, #(ανδρόγυνα – ορφανά), εχθρός, (διαταγές, κανόνια).
#(βούτυρο # εχθροί) γυρεύω – βερεσέ, έθνος – τιμή, στρατός.

Χίτλερ

Δύναμη, ταχύτης, σκληρότης, σκοτώνω, κοσμοκράτορας, ανηλεώς,
εξόντωση, φιλόδοξος, ιδιοτελής, κάθαρμα, αναδεικνύομαι, πλουτίζω.
Ηθοποιοί
Τάξη, χαλύβδινη πυγμή, πανίσχυροι, γοργοί, κεραυνοί, κυριεύω, αρχηγός,
ματωμένα, άρματα. διχόνοια, προδοσία, κατάρα, άρμα, πόρτες, κρυφά,
θωρακισμένα, καλπάζω, αρνούμαι, τσαλαπατώ.
Ηθοποιοί
Μαφιόζος, σκοντάφτω, κατακτημένοι, ψυχή – αδούλωτη, δουλειά, ξένος,
οχιά φαρμακερή.
Μπρεχτ
#(μιλάω # σωπαίνω), γέροντες # νέοι, πεθαίνω, ανόητοι # σοφοί,
#(καρπίζει # καταπίνει η γη), βροχή # σίδερο.

Ηθοποιοί
Βοήθεια, ουρλιάζω, έλεος, ερημιά, καταστρέφω, λυτρώνω, #(θρίαμβος #
ντροπή, νίκη # θάνατος), Πράγα, δώρο – γουναρικό, γοβάκια – καπέλο,
δαντέλες, Παρίσι – Πράγα, φούστα μεταξωτή, Όσλο – Ρότερνταμ, Λιβύη –
καδένα, κοραλλένια, Ρωσία, Πέπλο χήρας, πληρωμή, ακριβή, μοίρα.
Χορός
Τσακίζω, ο θεός να φυλάει, δούλοι

υποδουλώσαμε, βιασμένοι

βία,

θάνατος – παγωνιά, μακριά η πατρίδα.
Μπρεχτ
# ( Ένας # χιλιάδες), άρματα, δρόμος – σπίτι, ατσάλινο – κράνος, σπίτι,
αδέρφια,

παγωμένη

έρημο,

γιατί;

αναρωτιέμαι,

στολή

λεηλασίας,

εμπρηστής, σφαγή, πείνα, δούλος, σκοτώνω, καίω, Πρέπει, με κυνηγούν,
με σφάζουν, κείτομαι, ρημάζω, χαμός.

Ο καλός στρατιώτης Σβέικ – Χίτλερ
Χίτλερ
(Φίλος # εχθρός, πίσω # εμπρός), νικά ο δυνατός, φύση – νίκη, φταίει, Η
ιστορία επιτάσσει, αποφασίζομεν, λαός, τολμάω – γυρίζω, Βοριάς –
Νοτιάς, Ανατολή – Δύση, (μένω # την πατώ, φεύγω # την πατώ).

Επίλογος – ηθοποιοί
Τσακίζω

–

τσακάλι,

τυφλοπόντικας, νίκη του

χίμηξαν,

καίω

τυφλοπόντικας,

τρυπώνω

ποιητή, δήμιος, παλουκώνω, (Ειρήνη #

πόλεμος), γεννάει, τύχη – θέληση, ψάχνω, Λύση – Πρέπει.
Ηθοποιοί
Στάλινγκραντ, στρατιώτης, έξυπνο κωθώνι, τουφέκι, χαμένος, θύελλα –
χιόνι, Σβέϊκ, συμπάθιο, τσακίζομαι, φταίει ο χειμώνας, κατά που;,
σκοτωμένος – σωρός, παραφυλάω, κομμουνιστές, σπίτι – πίσω, ψοφάω –
κρύο, ούτε πίσω, ούτε μπρος, γκρεμός – ρέμα, παγώνει – αέρας, καίει –
κουρνιαχτός, πυροβολώ # κατουρώ, Επίλογος,

τέλος – αρχή,

ξεσηκώνομαι, λαοί, ελεύθεροι # σκλαβωμένοι.
Μπρεχτ
Ρημαγμένη, χώρα, γυρνώ – τόπος, νικητής, μπορώ – λίγα, ακλόνητος,
τύραννοι, ελπίδα, τρόμος, κοιλιά – κακό.

Μπρεχτ. Τα πρόσωπα.

Α) Σπιούνος: Άντρας, γυναίκα, παιδί.
Β) Πλωρίτης: Μπρεχτ, Χίτλερ, Σβέικ στρατιώτης, εκφωνητής, εργάτης 1,
εργάτρια, εργάτης 2, Ηθοποιοί – παλιάτσοι (α, β), τραγουδίστρια.
Κιβώτιο: (Η μάνα, το παιδί), Μεγαλοεπιχειρηματίας, χορός στρατιωτών.

Α Βιογραφικό. Χαρακτήρας.
1) Ένας χρονολογικός άξονας Γέννηση τώρα.
Βρίσκουμε τη μέση και τα στοιχεία (πληροφορίες) έχουν μια αναλογία.
Β) Καθημερινότητα: Διάρκεια μιας μέρας και μιας νύχτας.

Πρόσθετα
Τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει (χρώμα, σπίτι, αυτοκίνητο, λουλούδια,
μυρωδιές).
Ένα δικό του περπάτημα. Ελάττωμα του ρόλου ( λέει ψέματα, τρυκ).

Ασκήσεις
1) Δημιουργούμε φράσεις με τις λέξεις
2) Περπατάμε όπως.
3) Ταξιδεύουμε το κείμενο.
4) Απέναντι: ο κόσμος της εξουσίας # ο κόσμος του Μπρεχτ. πολίτες –
εργάτες, μάζα.
5) Κινήσεις – αντιγράφουμε

6) Παγωμένες εικόνες (απόλυτος άρχων).
7) Ταξιδεύουμε το κείμενο.
Χίτλερ – νεολαία. Πρώτα ο αρχηγός - το κόμμα
Κρέων # Αντιγόνη = άγραφοι ηθικοί νόμοι – συγγενικοί δεσμοί αίματος.

5) Τα θέλω μου
6) Τι με ενοχλεί
7) Τι φοβάμαι
8) Τι δεν θέλω να μου κάνουν.
9) Δύναμη : καλή # κακή / ατομική κοινωνική.
Δύναμη σωματική, ψυχική, ψυχολογική, συναισθηματική.
10 Άνθρωπος =
11 Νεολαία =
Νερό

εχθρός

άγιος,

Έρωτας

ξερό

νέος,

Ουρανός

όχι

θάρρος,

Λιθάρι

ύστερα

ροή,

Ακριβό

στεφάνι

ωπα,

Ιαματικό

ισος

παιδί,

αγχος,

ομως
ςμήνος

Περπατάμε όπως:
Αφιονισμένα, κοπάδι, αποστολή, παγωνιά, κίνδυνος, διατάζω, με
διατάζουν,

συνομωσία,

δειλός,

σκλάβος,

σμίγω,

αναβρασμός,

ξεσηκώνομαι, αταξία, τάξη, απόφαση, αγανάκτηση, κρυώνω, ισχυρός,
αδύνατος, αφέντης, απαιτώ, ταραξία, παρασύρω, αντιδρώ, απειλή,
προσοχή, αγριεύω, διαδήλωση, κρυφά, παλεύω, στα τυφλά, διώχνω,
κρυφοκοιτάζω, οπαδός, καθαρίζω, βάφω, σκύβω, φορτώνω, σκεπάζω,
συλλαμβάνω,

μοχθώ,

τρόμος,

επιστάτης,

κοπιαστικά,

χαρούμενα,

στρίμωγμα, χαμός, χαρούμενη φασαρία, φοβάμαι, μπορώ, πεινώ, σέρνω
–ομαι, διαταγή, θερίζω, σκέφτομαι, φρίκη, τραγουδάω, γεφυρώνω,
καλπάζω, τσαλαπατώ, σκοντάφτω, βοήθεια, τσακίζω, παγωμένη έρημος,
εμπρησμός, πρέπει, με κυνηγούν, ρημάζω, χαμός, παλουκώνω, ψάχνω,
ξεσηκώνομαι, παραφυλάω.

12) Παιδί – γονιός – κόμμα – απόλυτος άρχων : Τί δημιουργεί την κάθε
σχέση;

Λέξεις που ευνουχίζονται θετικό # αρνητικό.
Γλώσσα, τέχνη – ζωγράφος, κίνδυνος, φαντάρος, πληρώνω, μαρτυράω,
ευτυχία, ευλογία, εξαχρείωση, πλήθος, δειλός, χτίζω, αναστάτωση,
εγκέφαλος, προσωπικότητα, απεργία, έγκλημα, παίρνω, αρνούμαι # μου
αρνούνται, αλλάζω, νόμος, γνώση, πραγματικότητα, στρατιώτης, κίνημα,
καταφέρνω (μου τη φέρνουν), ανώτερος, αμφισβήτηση,

ψυχολόγος,

συγκινώ, μάζα, φυλή, φταίω, εκλεκτός, πίστη, αρχηγός, αμφιβάλλω,
σηκώνω κεφάλι, πιστεύω, δύναμη, κατακτώ, (πρόβλημα), εμπιστοσύνη,
αντιδρώ, απειλή, τολμηρός, προσοχή, σπέρνω, διαδήλωση, παλεύω,
σπίτι, ανάπτυξη, προστάτης, όραμα, μιλώ, βιβλίο, μηχανή, ζήλος, συζητώ,

ευτυχία, πρόσωπα, γίγαντας, κατανόηση, δυναμισμός, θυσία, μάσκα,
δύναμη, ταχύτης, φιλόδοξος, αναδεικνύομαι, τάξη, γοργός, άρμα, πόρτα,
κρυφά, καλπάζω, ξένος, σίδερο, δώρο, βία, πατρίδα, δρόμος, πρέπει,
νίκη.

Όλοι: ακούνε προσεκτικά όποιον μιλάει και απευθύνουν τα λόγια τους, όχι
στο κενό. Δεν αδειάζουμε την κίνηση μας.
Κυριακή 24-11-2013
Πρόλογος:
Μπρεχτ και Χίτλερ μπαίνουν στο ο Α και ο Β.
1) Διπλή αρχή.
Στολές αποστολές: / Τον τάφο: κάνουν όλοι το σχήμα. Φεύγουν όλοι
αναζητώντας βοήθεια.
2) α) Στο εσείς, φεύγει ο Παναγιώτης Μαρία. Τα υπόλοιπα ανάμεσα
3) Ανακωχή και αναταραχή: (Αναβρασμός, οργή) διεκδικεί το δίκιο τους.
Πόσες και Πόσες ιστορίες και απορίες: ο χορός έρχεται και κάθεται
μπροστά. Είναι το πλήθος των μηδενικών του Χίτλερ. Σηκώνονται, όταν
τους απευθύνει ο Μπρεχτ : Χρειάζονται πολλά. Τους ακουμπά ο Μπρεχτ
στο χρειάζονται πολλά.
4) Πραξικόπημα και Mein Kampf:
Α’ ηθοποιός: όχι όλο η Μαριεύη. Δείχνουν όλοι το πίστη και υποταγή.
5) Μεγαλοεπιχειρηματίας: στόμφος.
6) Οι νατσί στη εξουσία: Τραγουδιστής:

Ο χορός του Μπρεχτ: σκορπάνε στο χώρο και κυνηγάνε αυτούς που την
αλήθεια είχανε πει κι έτσι βγαίνουν έξω.
7) Όλοι μιλούν πιο δυνατά (Εκφωνητής)
Οι εργάτες μόλις τελειώνουν τα λόγια τους βγαίνουν έξω. Οι εκφωνήτριες
χαιρετούν και φεύγουν.
Η Χρύσα πρέπει να δείξει περισσότερο στη Γιώτα, ό,τι δεν της επιτρέπει
να αλλάζει το ύφος της εκπομπής.
8) Το κιβώτιο.
Μαρία: Προσοχή, σοβαρή. Εργάτης αποφασιστικός και θαρραλέος.
Φεύγουν όλοι μαζί.
Μπρεχτ: Μπαίνει (πρώτα) ο χορός μετά των πρώτο στίχο, τη λέξη
ιστορήσαμε, και απλώνονται στην πλατεία, βλέπουν τη σφαγή. Θέλουνε
πόλεμο: φεύγουν στο αυτός που το είχε γράψει, σαν κυνηγημένοι. Ο ένας
πέφτει και φεύγει με πολλή δυσκολία, ή το ν βοηθούν να σηκωθεί και
φεύγουν μαζί οι 2 Μπρεχτ.
Ηθοποιοί
9) Οι άρπαγες:
Η λέξη φρίκη δείχνουν τη δύναμη της εξάπλωσης. Δείχνουν τη γέφυρα
των στεναγμών ανάμεσα σε Β και Ρ και το πάτησε:
Με το καλό – ξεγέλασμα.
10) Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Ηθοποιοί: ορκίζομαι, κίνηση για τη μάσκα και πυροβολισμού και πάνε
πίσω και κάτω από το φόβο της υποταγής.
Υδρόγειος: Τη φέρνουν οι Γκαίμπελς και Χίτλερ.

Ο χορός: Στο εκστρατεύσαμε, σε στάση έτοιμοι για εκκίνηση: Ξεκινούν στο
αφού ο Φύρερ έβαλε σε τάξη και έρχονται μπροστά.
Ηθοποιοί: Προτρέχουν αμέσως να δείξουν πώς έσπευσαν σε βοήθεια του
οι άλλοι. Δείχνουν το πριονίσαν.
Μένουν στη σκηνή οι ηθοποιοί: Ο άγγελος απευθύνεται και σ’ αυτούς και
στο κοινό.
Θεατρίνος : οι μισοί και οι άλλοι μισοί και φεύγουν αποφασιστικά.
Τραγουδίστρια: Τί πήρε του φαντάρου η κυρά;
Ο χορός του Μπρεχτ μπαίνει κρατώντας αυτά που πήρε.

Απόσπασμα από:
Για το φτωχό Μπ. Μπρεχτ 1936.

Δίκαια κυνηγημένος 1938.

Μάνα

κουράγιο.
Ταμπούρλα μέσα στη νύχτα.

Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει 1935.

Αν μείνουνε τα πράγματα όπως είναι 1936.
1929.

Η απόφαση 1930.

Διδακτικό έργο του Μπάντεν

Ο τάφος του άγνωστου στρατιώτη της

επανάστασης 1935.
Εγκώμιο στην αμφιβολία.

Μπαλάντα για την έγκριση του κόσμου.

Το τραγούδι του μπογιατζή Χίτλερ.

Όταν οι κακουργίες πέφτουν

βροχή.
Ο στρατιώτης Σβέικ στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο (1939 – 45).
ντροπής 1940.
Τρόμος και αθλιότητα στο Γ Ράιχ. Της Σιμόν Μασάρ τα οράματα.
Το τραγούδι της γυναίκας του νατσί στρατιώτη.

Της

Στους Γερμανούς στρατιώτες του Ανατολικού μετώπου (1942).
Η πτωτική άνοδος του Αρτούρο Ούι.
22) Στους μεταγενέστερους.

Ρόπαλο – καπέλο, γεφυρώνω – χωρίζω, τολμάω – γυρίζω, δαντέλα – με
τα χέρια, αδέρφια – δολοφόνοι, χαφιές, γέροντες – νέοι, στρατιώτες,
φονιάς – θύμα, ηθοποιός, τύφλα, αφεντικά - άνεργοι στάση και από πίσω
τους κάποιος λέει μια σκέψη τους.
Κίνηση με τα χέρια: σπίτι, καπέλο, διώχνω, μπογιατζής, απειλή,
διαδήλωση, φορτώνω, σκεπάζω, θερίζω, γεφυρώνω, καθαρίζω.

Νεολαία
Ο έρωτας πήρε ένα λιθαράκι ακριβό και το έριξε σ’ ένα πηγάδι με νερό,
ιαματικά να πέσει να το πιάσει ο πιο τολμηρός, ερωτευμένος να γλιτώσει
από της καρδιάς τον πόνο, να πετάξει στον έβδομο ουρανό.
Εξουσία
Ύστερα είπε ένα ξερό όχι στον μισητό εχθρό του και ένιωσε να τον σφίγγει
ένα στεφάνι άγχους.
Άνθρωπος
Από παιδί έγινε ένας άγιος νέος, όμως ένα σμήνος από εμπόδια του λέει,
ωπα, που πας, θέλει πολύ θάρρος για να τα βάλεις μαζί μας.

Άσκηση: Σε κύκλο 8-10 άτομα. Γράφει ο καθένας στο χαρτί το όνομά του
και 3 πράγματα που τον ενοχλούν να του τα κάνουν. Μοιράζονται τα
χαρτάκια τυχαία. Βγαίνει ένας στο κέντρο και εκείνος που έχει το όνομά
του κάνει με όποιο τρόπο θέλει εκείνα που τον ενοχλούν. Είναι
υποχρεωμένος να τα δεχτεί χωρίς να αντιδράσει.
Σκηνικό: Η πλευρά του Χίτλερ. Ένας τοίχος με σκίτσα των παιδιών σε
αυστηρή στάση, γροθιές και πεσμένοι κάτω.
# Κόσμος αυστηρής πειθαρχία.
Η πλευρά του Μπρεχτ. ένα μικρό γραφείο, καρέκλες και πολυθρόνες,
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στα αποσπάσματα του έργου. Οι
ηθοποιοί είναι γύρω του σαν να τους σκηνοθετεί. Ετοιμάζονται,
ζωγραφίζουν (δημιουργούν το έργο).
# Κόσμος δημιουργίας.

Μπρεχτ
Μπρεχτ «Από το τίποτα, πρέπει κάτι να κάνετε.»

• Διπλή αρχή
Χίτλερ – Ο αγών μου.
Μπρεχτ – Για το φτωχό Μπ. Μπ. (1921-22)
Μπρεχτ – Δίκαια κυνηγημένος (1938)

• Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
Έμπορος Μπαλίκε : Μάνα Κουράγιο.

• Ανακωχή και Αναταραχή
Μπρεχτ : στις πολιτείες έφτασα Ταμπούρλα μέσα στη νύχτα.
Ένας εργάτης : Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει (1935).
Αν μείνουνε τα πράγματα όπως είναι (1936)
Χορός : Διδακτικό έργο του Μπάντεν (1929)
Μπ. : Χρειάζονται πολλά. Η απόφαση (1930)
Ο άγνωστος στρατιώτης Ο τάφος του άγνωστου στρατιώτη της
επανάστασης.

4) Πραξικόπημα και Mein Kampf.
Μπρεχτ (Εσύ που είσαι αρχηγός) – Εγκώμιο στην Αμφιβολία.

5) Η άνοδος του Νατσισμού.
(Μεγαλοεπιχειρηματίας)
Ένας αστός Μπαλάντα για την έγκριση του κόσμου (1930).

6) Οι Νατσί στην εξουσία.
Μπρεχτ Το τραγούδι του μπογιατζή Χίτλερ (1936).
Μεγαλοβιομήχανος Κατάθεση του μεγιστάνα της γερμανικής βιομηχανίας
Κρουπ φαν Μπόλεν στη δική της Νυρεμβέργης.
Καιρό πολύ γύρευα την αλήθεια (1933) (με μορφή συνέντευξη σε μια
Δανέζα δημοσιογράφο)
Ένας προτεστάντης παπάς Μαρτυρία του Μάρτιν Νιμάιλερ, προτεστάντη
παπά που φυλακίστηκε από τους Νατσί.

7) Η ώρα του εργάτη
8) Στην υπηρεσία του λαού.
Συζητήσεις με τον R. Bzeitening

Μπρέχτ : Την πρώτη φορά που ιστορήσαμε Όταν οι κακουργίες πέφτουν
σαν βροχή (1935).
Όταν αυτοί που είναι ψηλά Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου.
Γκαίριγκ Λόγος του στο Αμβούργο (1936)

9) Οι άρπαγες
Τέσσερις προσόψεις σπιτιών με μαγαζιά

10) Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Χίτλερ, Γκαίρινγκ, Γκαίμπελς, Χίτλερ. (πάνω σε μια υδρόγειο.)
Μπρεχτ: Ο Σβέικ στο Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1944)
Εφτά χρόνους: Της ντροπής (1940)
Γι αυτή τη χρονιά θα μιλάνε όλοι Φιλανδία 1940
Χίτλερ: Η δύναμη μας είναι Λόγος του στους στρατηγούς του 22.8.1939.
Χορός: Διχόνοια και προδοσία Τρόμος και αθλιότητα (Παρατηρήσεις)

Άγγελος Της Σιμόν Μασάρ τα πράγματα.
Τι πήρε του φαντάρου η κυρά; Το τραγούδι της γυναίκας του νατσί
στρατιώτη από το Στρατιώτη Σβέϊκ.
Μπρεχτ. αδέρφια μου αν ήμουνα μαζί σας: Στους Γερμανούς στρατιώτες
του Ανατολικού μετώπου. (1942).

Ο στρατιώτης Σβέϊκ
Επίλογος: Αρτούρο Ούι.
Στους μεταγενέστερους.
Επίγραμμα 1949. ( Α ο καθένας που στον τόπο του γυρνά.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ «ΜΠΡΕΧΤ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ»
Μάριος Πλωρίτης
Η δομή του έργου
1) Πρόλογος
2) Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εισαγωγή – Χίτλερ, Μπρεχτ, Έμποροι πολέμου,
Τραγουδίστρια (ο νεκρός στρατιώτης).
3) Ανακωχή και αναταραχή
Χίτλερ, Μπρεχτ, Χίτλερ, Ένας εργάτης, Μπρεχτ (Αν μείνουνε) Χορός, Χίτλερ ( Η
απεργία αποτελεί) Εργάτες, Ο προλετάριος τους φτιάχνει τα κανόνια, Μπρεχτ (Ο
άγνωστος στρατιώτης), Ηθοποιός.
4) Πραξικόπημα και Mein Kampf: Α’ ηθοποιός (Αρτούρος Ou i– ηθοποιός;)
5) Άνοδος του ναζισμού. Α’ παλιάτσος.
6) Οι ναζί στην Εξουσία.
Α’ παλιάτσος, Μεγαλοβιομήχανος, Χίτλερ: Όπως βλέπεις μεγαλοδύναμε. Η ώρα του
εργάτη  Μπρεχτ (αυτοί που αρπάνε το φαί).
Το κιβώτιο, Μπρεχτ: Την πρώτη φορά που ιστορήσαμε. Χίτλερ, Ο κάθε ηλίθιος
μπορεί να κυβερνήσει. Οι φόβοι του καθεστώτος.
7) Οι άρπαγες, (Ο κ. Σβένσον)
8) Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος
Α’ ηθοποιός. Κι όμως δεν έπανε, Πολεμικό εμβατήριο, ( Ο Σβέικ, ο καλός
στρατιώτης)
9) Επίλογος.
Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζά - Καβάλα
4 Στρατηγοί κινάν και παν αλλά δε φτάνουνε ποτέ στο Ιράν
Κύριοί μου καλοί, με πληρώνετε και σας κάνω τα γούστα.
Μα δεν ξέρετε
Κι όλοι λεν, αυτή γιατί γελάει
Πυρκαγιά προχτές στο Σόχο
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Απεργία 3η μέρα στο λιμάνι
Στο ποτάμι 3η μέρα πνιγμένοι κολυμπούν.
76 ποιήματα
Βερολίνο 1924 – 1933: Αναγνωστικό για τους κατοίκους των πόλεων (1)(3)(8), Τί
ωφελεί η καλοσύνη, (Κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη), (στους απόγονους). Φιλανδία
1940, 1940, Η μάσκα του κακού, Επιστροφή, Είδηση για την αρρώστια μεγάλου
πολιτικού, Μήνυμα του ετοιμοθάνατου ποιητή στη νεολαία, Αντιγόνη, Κακές εποχές.
Το ψωμί του λαού. Διαβάζοντας έναν Έλληνα ποιητή. Ερώτημα, Απολαύσεις.

Εισαγωγή : Δραματουργική επεξεργασία - ασκήσεις
Πρώτη επεξεργασία
Φως # σύθαμπο, ξύπνιοι – ξυπνοί, ονειρεύομαι, κόσμος – ιστορία – ίδια χώρα –
ίδιος καιρός – διαφορετικοί (ανόμοιοι) τρόποι, ίδια γλώσσα – γλώσσα αλλιώτικη,
Χωρίζω  μουστάκι, σκοπός,

σκοτάδι # φως, αφέντης  κατακτώ # ειρήνη,

ουρλιάζω  κόσμος, τραγουδώ προλετάριοι.
Α)
Αφέντης, κατακτώ, ουρλιάζω, μίσος, βία, αφανίζω, κοπάδι, ψέμα, αίμα,
πόλεμος, χωρίζω  τους έσμιξε.
Β)
Αφέντες, ειρήνη, τραγουδώ, προλετάριοι, δίκαιο, δάσκαλος, λογική, φωτίζω,
λεύτερη κρίση, αλήθεια, παραμύθια
ειρήνη, σμίγω  τους χώρισε.
Χίτλερ
Αποστολή, στολή, ζωγράφος, αποτυχία, εξαθλίωση, πείνα, σκληρός, σβάστικα,
τραγιάσκα, κίνδυνος, μαρξισμός – ιουδαϊσμός, μπογιατζής, ρατσιστής, πόλεμος,
φαντάρος.
Ηθοποιοί
Κατακτήσαμε, τάφος των τεχνών, τάφος σχολών, τεχνών, εθνών, εμείς πληρώσαμε,
ιδέες, θεϊκή αποστολή, εξαφανίζω, προδότης, ποιητής, επαναστάτης, αποστάτης,
σκιάζομαι.
Μπρεχτ
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Δάσος, παγωνιά, πλουσιόπαιδο, δεν μ’ άρεσε να διατάζω, και να με υπηρετούν,
απαρνήθηκα, ταπεινοί άνθρωποι, ρεπούμπλικα, κόλπα, προδότης, μαρτυράω,
εχθρός.
Πρώτος Παγκόσμιος
Έμπορος πολέμου:
Πόλεμος – συμφορά – ευτυχία, ευλογία, καζαντίζω, βολεύομαι.
Ηθοποιοί
Φτωχός, φτωχαίνω, πείνα –πεινώ, πλούσιος – πλουτίζω, ψηλά – ταπεινό, φαί.
Εξαχρείωση
Κρυώνω, πεινάω.
Ανακωχή και αναταραχή
Χίτλερ
Συνομωσία, πλήθος, ηλίθιοι, ανίκανοι, δειλοί, κοπάδι μηδενικών, μάζα, εγκέφαλος,
επάνω – προσωπικότητα, υπηρεσία – μάζα, απεργία, έγκλημα, προδοσία.
Ένας εργάτης
Χτίζω, κουβαλώ, ουρλιαχτά, σκλάβοι, ιστορίες – απορίες.
Μπρεχτ
Αναστάτωση, πείνα, σμίγω, αναβρασμός, ξεσηκώνομαι, χαμένοι, τίποτα, κάτι,
απαρνούμαι, παίρνω, μου αρνούνται.
Χορός
Καλούμε – μαζί, αλλάζω – νόμος, βασικός, ανθρωπότητα, αταξία – τάξη,
εκμετάλλευση # Άγνοια
Αλλάζω
Οργή, επιμονή, γνώση, αγανάκτηση, απόφαση, στόχαση, υπομονή, καρτέρια,
κατανόηση, πραγματικότητα, στρατιώτης, όνειρο, τάφος, άγνωστος, άνθρωπος #
θηρίο, στραγγαλισμένος, παγερός αέρας, κρυώνω.
Πραξικόπημα και MEIN KAMPF
Ηθοποιοί
Κίνημα –μένος, βουτάω – αρχή, βάρβαροι, φυλακή, καταφέρνω, μου τη φέρνουν,
σωτήρες, (εσχάτη) προδοσία, μπότα, έγκλημα, αριά φυλή.
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Χίτλερ
Αριστοκρατικότητα, κυριαρχώ, ισχυρός-τερος – ανώτερος, αδύνατος, Εβραίοι,
Μαρξιστές, ληστές, πολιτικοί = κοπάδι μηδενικών, κοινοβουλευτισμός, έκτρωμα,
Γερμανοί, οδηγητής – αφέντης, κόμμα, γροθιά, όχι μυαλό, απαιτώ, οι πάντες,
αναμφισβήτητη, απεριόριστη εξουσία, απόλυτος αρχών, υπήκοοι, κυριαρχία,
απόλυτη υποταγή, ταραξίας, ψυχολόγος, δημαγωγός, συγκινώ, παρασύρω, μάζα.
Ηθοποιοί
Μπογιατζής, φυλή, μίασμα, μαγαρίζω, ουρλιάζω, φταίω, εκλεκτοί, εκλεκτότεροι,
κόμμα, πίστη, τυφλή, υποταγή, Αρχηγός, ομαδική ανοησία.
Μπρεχτ
Αμφιβάλλω, ευλογημένη, συμβουλεύω, τιμώ, συνετός, φοβισμένος, ανήμπορος,
σηκώνω – κεφάλι, πιστεύω, δύναμη.
Καλή – δύναμη - κακή
Ο σπιούνος - Μπρεχτ
Ενέργειες:
Καθηγητής, μαθητής, προσοχή, κατάσκοπος, μόρφωση, γνώση, νιάτα, δήμιος,
καταγγελία, προδοσία, δεμένος, πατέρας, σπίτι, τηλέφωνο, δίκη, επιθεωρητής,
ραδιόφωνο, εφημερίδα, καταστροφή, ομαδάρχης, εξυγίανση, σχολείο, νεύρα, παιδί,
στρατόπεδο.
Αρπάζω, στήνω, καρφώνω, κατηγορώ, βρέχει, αποφεύγω, βαριέμαι, φοβάμαι,
διαβάζω, επιτρέπεται, αποφασίζω, τσακώνομαι, δηλητηριάζω –ομαι, νευριάζω,
συζητώ, μαρτυρώ, φεύγω, καταγγέλλω, ακούω, πρέπει, προσέχω, καταδίδω,
εκδικούμαι, σκύβω, κρυφακούω.
Άλλοτε, νευρικός, φαντασία, νεολαία, καθαρά, κακό, επίγνωση, γλώσσα, αστυνομία,
εκδικητικός, δωροδοκία, δάσκαλος, μάρτυρας, αίσχη, δικαστήριο, χαφιές,
συνείδηση, ψυχραιμία, αλήθεια.
Ασκήσεις ζέσταμα
1 Περπατάμε στο χώρο –στοπ, παύση σαν: μαθητής, γονιός, δάσκαλος
2 Περπατάμε με κολλημένα κεφάλια, κώλους, αγκώνες.
3 Περπατάμε με 2,3,5 κεφάλια.
4 Περπατάμε Στοπ σαν μαθητής την πρώτη μέρα στο σχολείο.
5 Περπατάμε στοπ σαν μαθητής στο διάλλειμα.
6 Περπατάμε στοπ σαν μαθητής την 6η ώρα.
Όποιον ακουμπάω λέει μια λέξη.
Μισοί παγωμένη εικόνα. Όποιος θέλει απ’ έξω πάει πίσω από κάποιον και λέει μια
πιθανή σκέψη του.
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Έχουν παγωμένη εικόνα κι εγώ ρωτάω κάτι σε κάποιον, απαντάει αμέσως ό,τι του
έρθει στο μυαλό.
Περπατάμε στην πλατεία και ο καθένας υιοθετεί έναν χαρακτήρα. Στοπ και
δείχνουν σε εικόνα το χαρακτήρα. Πάλι περπάτημα και στοπ.
Μπρεχτ Παρασκευή 4-10-13
Ασκήσεις: Σπιούνος.
1) Ζέσταμα: Περπάτημα ανά 2,3 πηδηματάκια χτυπάμε (πιάνουμε) κύκλους,
μαγνήτης. Περπάτημα και λέμε τη φράση: αμήχανα, εκνευρισμένα. Το ένα μου πόδι
σέρνει μια αλυσίδα, με παρακολουθούν.
1) α) Δείχνουμε σε κύκλο με τα χέρια: σπίτι, τηλέφωνο, παιχνίδι.
2) Όλοι σε στάση του καθηγητή, του μαθητή (σε φασιστικό καθεστώς), του άντρα,
της γυναίκας, του αγοριού, της υπηρέτριας, των φίλων.
3) 2 ομάδες. Η μια σε στάση του άντρα. Από την άλλη κάποιος πάει και λέει τη μια
σκέψη ενός από αυτούς, το ίδιο και όποιος θέλει.
Η άλλη ομάδα σε στάση της γυναίκας και αντίστροφα, 3 ομάδες κάνουν την μια
εικόνα από το Σπιούνο χωρίς λόγια κι εγώ κάνω ερωτήσεις σε έναν ή δύο από την
κάθε ομάδα.
4) Όλοι σκόρπιοι με μια φράση από το κείμενο. Ένας λέει τη φράση του και ο άλλος
του απαντά ό,τι θέλει.
5) Παγωμένη εικόνα όλο το κείμενο: Τα πρόσωπα και η σχέση τους.
Παγωμένη εικόνα όλο με τη λέξη φόβος.
Η Πορεία, Δομή
1) Η ιστορική πορεία
2) Οι σκηνές
3) Οι Μπρεχτ και Χίτλερ
4) Τα πρόσωπα
5) Οι ηθοποιοί – παλιάτσοι – θεατρίνοι.
Οι σκηνές: 1η Η ώρα του εργάτη (τρόμος και αθλιότητα)
2η Το κιβώτιο
3η Χίτλερ, Μπρεχτ, Γκαίριγκ, Γκαίμπελς
4η Χίτλερ Σβέικ
5η Σβένσαν – ξένος – κ. Τσεχ
Τα πρόσωπα
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Ηθοποιοί,

Χίτλερ,

Μπρεχτ,

Χορός,

Μεγαλοεπιχειρηματίας,

Ένας

εργάτης,

Παλιάτσος, Ένας αστός, Προτεστάντης παπάς, Εκφωνητής, Γέρος εργάτης,
Εργάτρια, Προσωπάρχης, Εργάτης, Γυναίκα, Ένας S.A.
Μπρεχτ και Χίτλερ
Αντιθέσεις:
Σκοτάδι # φως, ουρλιάζω # τραγουδώ, μίσος # τραγούδι, κατακτώ # ειρήνη, ψέμα #
αλήθεια, αίμα # παραμύθια, χωρίζω # σμίγω, βία # λογική, αφέντης # προλετάριοι.
Στολή # τάφος, ζωγράφος # τάφος, ευτυχία # εξαχρείωση, βολεύομαι # πεινάω,
συνομωσία # αναστάτωση, ηλίθιοι # ελεύθερη κρίση (ξεσηκώνομαι), σκλάβοι #
ξεσηκώνομαι, δειλοί # ξεσηκώνομαι.
Διαφορές # γεφυρώνω, εκμετάλλευση # άγνοια, φυλακή # όνειρο, θηρίο #
άνθρωπος, μου τη φέρνουν # καταφέρνω, μπότα # στρατιώτης, σωτήρες #
κρυώνω, κυρίαρχος # αμφιβάλω, αδύνατος # (συνετός), υποταγή σηκώνω
κεφάλι, ομαδική ανοησία # συμβουλεύω, ταραξίας # συνετός, δημαγωγός #
πιστεύω, γροθιά # κρίση (μυαλό), παρασύρω # συμβουλεύω, κατακτώ #
καταλαβαίνω, τάζω # παλεύω, ζωή # θάνατος, πιστόλι # καπέλο.
Πλούσιος, ψηλοί, κοπάδι, μάζα, μηδενικά, κοπάδι, ανίκανοι, αταξία, έγκλημα, πείνα,
ταπεινό, αρνούμαι, προσωπικότητα, γνώση, στόχαση, αγανάκτηση, αλλάζω, τάξη,
απεργία, λαδώνω, αναταραχή, ολέθριος, ρόπαλο, απειλή, πυροβολώ, ρόπαλο,
αφρίζω, αγριεύω, εμπιστοσύνη, φρόνιμα, ανάγκη, καπέλο, γλυτώνω, διαδήλωση,
άνεργοι, συλλογίζομαι, φιλήσυχος,
Αντιθέσεις:
Άδικος # δίκιο, τολμηρός # φρόνιμα, δειλός # νεκρός, φονιάς # θύμα, δολοφόνοι #
συμπόνια, χαφιές # όραμα, μαφιόζοι # ομόνοια, τρομοκρατία # σωπαίνω, βία #
καλό, εκβιασμός # συλλογίζομαι, προστάτης # ανίκανος, καταργώ # συζητώ,
τρόμος # ευλογημένο, αθλιότητα # ευτυχία, συλλαμβάνω # συζητώ, δουλεία #
δουλειά, πυγμή # άνεργοι, γίγαντας # λιτότητα, αρπάζω # φοβούμαι, φρίκη #
θαυμάσια, βομβαρδιστικό # βούτυρο, στρίμωγμα # όφελος, σκληρότητα #
κατανόηση, κάθαρμα # πατέρας, σκοτώνω # άνθρωπος, τσαλαπατώ, κλαίω,
κατακτημένος # αδούλωτος, εξόντωση # λύτρωση, διχόνοια # ομόνοια, ιδιοτελής #
βοήθεια, οχιά # έλεος, ανόητοι # σοφοί, γέροντες # νέοι, σωπαίνω # μιλώ, αφανίζω
# αδέρφια, ένας # χιλιάδες, κοσμοκράτορας # σπίτι, θάνατος # νίκη, σφάζω #
βοήθεια, μακριά # πατρίδα, ντροπή # θρίαμβος, ρημάζω # δαντέλα, λεηλασία #
δώρο, παγωνιά # φούστα, υποδουλώνω # με κυνηγούν, δούλος # ακριβό, εχθρός #
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φίλος, πίσω # εμπρός, κωθώνι # έξυπνος, δήμιος # ακλόνητος, σκλαβωμένος #
ελεύθερος, τρόμος # ελπίδα, χαμένος # νικητής, τσακίζομαι # γεννώ, γκρεμός #
φύση, δήμιος # στρατιώτης, επιτάσσει # τολμάω, μένω # γυρίζω ,την πατώ.
Χίτλερ
Κατακτώ.

Δύναμη

κατακτητού

#

Υποταγή

αδύνατου.

Μεγαλοβιομήχανος,

μεγαλοεπιχειρηματίας.
Ανεργία, πρόβλημα, επιζήμιων, εκλεκτοί, δικαιολογία, εμπιστοσύνη, αντιδρώ,
συμφορά, κρούσμα, αναταραχή, απειλή, ολέθριος, μαστίζει, λήθη.
Ηθοποιοί
Σωτήρας, λυτρωτής, τάζω, σπέρνω, πείνα, νίκη # ήττα, ζωή # θάνατος (χήρες),
δόξα – συμφορά, φιλήσυχος, αστός, αγριεύω, διαδήλωση, προβλήματα, πιστόλι,
βιομήχανοι, επιχειρηματίες, αφρίζω, απεργία, κλονίζω.
Μπρεχτ
Αλήθεια, μπερδεμένος, καταλαβαίνω, παλεύω, σκληρά, ανακαλύπτω, κοινός,
πιστόλι, πυροβολώ στα τυφλά, φτωχός, καπέλο, αφεντικό, διώχνω, μισερός,
γλυτώνω, σύνορα, συλλογίζομαι.
Ένας αστός
Άδικος, τολμηρός, ματωμένο (δάκτυλο), Μ’ αρέσει, νόμος, ρόπαλο, προσοχή,
θαυμάζω, λαδώνω, κρυφά, όχλος, φρόνιμα, παρά – τόκος, άνεργοι, πληγή,
παιδεμός, θεριεύω – αλωνίζω, μου πήραν, σπίτι, ανάγκη.
Χίτλερ
Αστός
χασάπης, δειλός # νεκρός, εγκρίνω, φονιάς # θύμα, θάρρος – συμπόνια, μνήματα,
ομόνοια, έθνος, δολοφόνοι, στρατιές, σταματήστε, κρυφοκοιτάζω, χαφιές, ζήτω –
προχωρήστε.
Μεγαλοβιομήχανος ιδεαλιστής # ρεαλιστής, υγιής, ανάπτυξη, επιχείρηση, ισχυρό,
σκληρό χέρι.
Χίτλερ
Προστάτης, μάζα – ανίκανη.
Ηθοποιοί
Οπαδός, τσακίζω, ξύλο, καθαρίζω, φόβος, σωπαίνω, σκύβω, κάλπηδες, μαφιόζοι,
έγκλημα,

φορτώνω,

ουρλιάζω,

εκβιασμός,

αλαφιασμένος, καλό # βία.
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όραμα,

τρομοκρατία,

φόνος,

Τραγουδιστής
Βάφω – μπογιατζής, τρύπα, χαραμάδα, βρωμιές, σκεπάζω, μαύρο, βουτάω.
Ηθοποιοί
Βουλή, φωτιά.
Χίτλερ
Προτεστάντης Παπάς
Συλλαμβάνω, κομμουνιστής, δεν μίλησα, Εβραίος, εργάτης, μέλος, συνδικάτο –
συνδικαλιστής, κανένας.
Ηθοποιοί
Καταργώ, κατηγορώ, άθλιος, γελοίος, καίω, βιβλίο, αντεθνικό, εξορία, τρόμος,
αθλιότητα, πάθη, λάθη, νύχτα, ζοφερή, ναζισμός, ευτυχία, απάτη, (δουλεία –
δουλειά), αλήθεια, τρόμος, ίσκιος, φονιάς.
Η ώρα του εργάτη.
Εκφωνητής, εργαζόμενος, φιλόπονος, ακαταπόνητος, μηχανές, τροχοί, μοχθώ,
ζήλος, επιστάτης, εργοστάσιο, συζητώ, εργάτης.
Η ώρα του εργάτη.
Χίτλερ / Εκφωνητής
Πατρίς, κοπιαστικός, εύθυμα, χαρούμενα, πρόσωπα, κέφι, αστεία, αποστρέφομαι,
απαισιόδοξος, μεμψίμοιρος, θαυμάσια, ισχυρή πυγμή, χαλύβδινος, γίγαντας,
εργασία,

αυθόρμητος,

έρανος,

ταφόπετρα,

οφείλω,

ευχαριστώ

θερμότατα,

στρίμωγμα, χαρούμενη φασαρία, χαμός, κατανόηση, καινοτομία, συνάδελφοι,
μισθός, κοινοβουλευτισμός, αναγκάζομαι, άνεργοι, ελεημοσύνη, συνεργασία,
άμιλλα, δυστυχίες, πλήττω.
Το κιβώτιο
Μεροκάματο, κακό, φασαρία, πνευμονία, κουταμάρες, πατέρας, φοβούνται,
μπορούμε, δεν θα ξεχάσω.
Εργάτης
Πλακατζήδες.
Μπρεχτ
Εργάτης, φωνάζω, ψωμί, αγορά, άνεργοι, πεινώ, οβίδες, αρπάζω, κηρύχνω,
λιτότητα, θυσίες, χορτάτοι # πεινασμένοι, σέρνω, άβυσσο.
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Χίτλερ
Φρίκη, πόλεμος, όφελος, θυσίες, καταστροφές, σύρραξη, υποκινώ, προδότης,
θάνατος, όπλα, δυναμισμός, διαταγές, κανόνια.
Γκαίριγκ
Βούτυρο # κανόνια.
Χίτλερ
Απόλυτος κυρίαρχος.
Ηθοποιοί
Τανκς, θερίζω, αφανίζω, οδηγός, ελάττωμα, βομβαρδιστικό, πιλότος, άνθρωπος,
σκέφτομαι, πεθαίνω, πείνα, (ολοταχώς # χήνα), φρίκη, τραγουδάω, εμφύλιος, καίω,
Γκουέρνικα, Νέα Τάξη, διαφορές, γεφυρώνω, οικοδόμος, Γέφυρα – Στεναγμών,
λυγίζω το γόνα, τάξη, δόλια, ληστής, ορκίζομαι, μάσκα.
Μπρεχτ
Κυβερνά, τρόμος, #(ανδρόγυνα – ορφανά), εχθρός, (διαταγές, κανόνια). #(βούτυρο
# εχθροί) γυρεύω – βερεσέ, έθνος – τιμή, στρατός.
Χίτλερ
Δύναμη, ταχύτης, σκληρότης, σκοτώνω, κοσμοκράτορας, ανηλεώς, εξόντωση,
φιλόδοξος, ιδιοτελής, κάθαρμα, αναδεικνύομαι, πλουτίζω.
Ηθοποιοί
Τάξη, χαλύβδινη πυγμή, πανίσχυροι, γοργοί, κεραυνοί, κυριεύω, αρχηγός,
ματωμένα,

άρματα.

διχόνοια,

προδοσία,

κατάρα,

άρμα,

πόρτες,

κρυφά,

θωρακισμένα, καλπάζω, αρνούμαι, τσαλαπατώ.
Ηθοποιοί
Μαφιόζος, σκοντάφτω, κατακτημένοι, ψυχή – αδούλωτη, δουλειά, ξένος, οχιά
φαρμακερή.
Μπρεχτ
#(μιλάω # σωπαίνω), γέροντες # νέοι, πεθαίνω, ανόητοι # σοφοί, #(καρπίζει #
καταπίνει η γη), βροχή # σίδερο.
Ηθοποιοί
Βοήθεια, ουρλιάζω, έλεος, ερημιά, καταστρέφω, λυτρώνω, #(θρίαμβος # ντροπή,
νίκη # θάνατος), Πράγα, δώρο – γουναρικό, γοβάκια – καπέλο, δαντέλες, Παρίσι –
Πράγα, φούστα μεταξωτή, Όσλο – Ρότερνταμ, Λιβύη – καδένα, κοραλλένια, Ρωσία,
Πέπλο χήρας, πληρωμή, ακριβή, μοίρα.
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Χορός
Τσακίζω, ο θεός να φυλάει, δούλοι  υποδουλώσαμε, βιασμένοι  βία, θάνατος –
παγωνιά, μακριά η πατρίδα.
Μπρεχτ
# ( Ένας # χιλιάδες), άρματα, δρόμος – σπίτι, ατσάλινο – κράνος, σπίτι, αδέρφια,
παγωμένη έρημο, γιατί; αναρωτιέμαι, στολή λεηλασίας, εμπρηστής, σφαγή, πείνα,
δούλος, σκοτώνω, καίω, Πρέπει, με κυνηγούν, με σφάζουν, κείτομαι, ρημάζω,
χαμός.
Ο καλός στρατιώτης Σβέικ – Χίτλερ
Χίτλερ
(Φίλος # εχθρός, πίσω # εμπρός), νικά ο δυνατός, φύση – νίκη, φταίει, Η ιστορία
επιτάσσει, αποφασίζομεν, λαός, τολμάω – γυρίζω, Βοριάς – Νοτιάς, Ανατολή –
Δύση, (μένω # την πατώ, φεύγω # την πατώ).
Επίλογος – ηθοποιοί
Τσακίζω – τσακάλι, χίμηξαν, καίω τυφλοπόντικας, τρυπώνω τυφλοπόντικας,
νίκη του ποιητή, δήμιος, παλουκώνω, (Ειρήνη # πόλεμος), γεννάει, τύχη – θέληση,
ψάχνω, Λύση – Πρέπει.
Ηθοποιοί
Στάλινγκραντ, στρατιώτης, έξυπνο κωθώνι, τουφέκι, χαμένος, θύελλα – χιόνι, Σβέϊκ,
συμπάθιο, τσακίζομαι, φταίει ο χειμώνας, κατά που;, σκοτωμένος – σωρός,
παραφυλάω, κομμουνιστές, σπίτι – πίσω, ψοφάω – κρύο, ούτε πίσω, ούτε μπρος,
γκρεμός – ρέμα, παγώνει – αέρας, καίει – κουρνιαχτός, πυροβολώ # κατουρώ,
Επίλογος, τέλος – αρχή, ξεσηκώνομαι, λαοί, ελεύθεροι # σκλαβωμένοι.
Μπρεχτ
Ρημαγμένη, χώρα, γυρνώ – τόπος, νικητής, μπορώ – λίγα, ακλόνητος, τύραννοι,
ελπίδα, τρόμος, κοιλιά – κακό.
Μπρεχτ. Τα πρόσωπα.
Α) Σπιούνος: Άντρας, γυναίκα, παιδί.
Β) Πλωρίτης: Μπρεχτ, Χίτλερ, Σβέικ στρατιώτης, εκφωνητής, εργάτης 1, εργάτρια,
εργάτης 2, Ηθοποιοί – παλιάτσοι (α, β), τραγουδίστρια.
Κιβώτιο: (Η μάνα, το παιδί), Μεγαλοεπιχειρηματίας, χορός στρατιωτών.
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Α Βιογραφικό. Χαρακτήρας.
1) Ένας χρονολογικός άξονας Γέννηση  τώρα.
Βρίσκουμε τη μέση και τα στοιχεία (πληροφορίες) έχουν μια αναλογία.
Β) Καθημερινότητα: Διάρκεια μιας μέρας και μιας νύχτας.
Πρόσθετα
Τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει (χρώμα, σπίτι, αυτοκίνητο, λουλούδια, μυρωδιές).
Ένα δικό του περπάτημα. Ελάττωμα του ρόλου ( λέει ψέματα, τρυκ).
Ασκήσεις
1) Δημιουργούμε φράσεις με τις λέξεις
2) Περπατάμε όπως.
3) Ταξιδεύουμε το κείμενο.
4) Απέναντι: ο κόσμος της εξουσίας # ο κόσμος του Μπρεχτ. πολίτες – εργάτες,
μάζα.
5) Κινήσεις – αντιγράφουμε
6) Παγωμένες εικόνες (απόλυτος άρχων).
7) Ταξιδεύουμε το κείμενο.
Χίτλερ – νεολαία. Πρώτα ο αρχηγός - το κόμμα
Κρέων # Αντιγόνη = άγραφοι ηθικοί νόμοι – συγγενικοί δεσμοί αίματος.
5) Τα θέλω μου
6) Τι με ενοχλεί
7) Τι φοβάμαι
8) Τι δεν θέλω να μου κάνουν.
9) Δύναμη : καλή # κακή / ατομική κοινωνική.
Δύναμη  σωματική, ψυχική, ψυχολογική, συναισθηματική.
10 Άνθρωπος =
11 Νεολαία =
Νερό

εχθρός

άγιος,

Έρωτας

ξερό

νέος,

Ουρανός

όχι

θάρρος,

Λιθάρι

ύστερα

ροή,

Ακριβό

στεφάνι

ωπα,

Ιαματικό

ισος

παιδί,
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αγχος,

ομως
ςμήνος

Περπατάμε όπως:
Αφιονισμένα, κοπάδι, αποστολή, παγωνιά, κίνδυνος, διατάζω, με διατάζουν,
συνομωσία, δειλός, σκλάβος, σμίγω, αναβρασμός, ξεσηκώνομαι, αταξία, τάξη,
απόφαση, αγανάκτηση, κρυώνω, ισχυρός, αδύνατος, αφέντης, απαιτώ, ταραξία,
παρασύρω, αντιδρώ, απειλή, προσοχή, αγριεύω, διαδήλωση, κρυφά, παλεύω, στα
τυφλά, διώχνω, κρυφοκοιτάζω, οπαδός, καθαρίζω, βάφω, σκύβω, φορτώνω,
σκεπάζω, συλλαμβάνω, μοχθώ, τρόμος, επιστάτης, κοπιαστικά, χαρούμενα,
στρίμωγμα, χαμός, χαρούμενη φασαρία, φοβάμαι, μπορώ, πεινώ, σέρνω –ομαι,
διαταγή, θερίζω, σκέφτομαι, φρίκη, τραγουδάω, γεφυρώνω, καλπάζω, τσαλαπατώ,
σκοντάφτω, βοήθεια, τσακίζω, παγωμένη έρημος, εμπρησμός, πρέπει, με
κυνηγούν, ρημάζω, χαμός, παλουκώνω, ψάχνω, ξεσηκώνομαι, παραφυλάω.
12) Παιδί – γονιός – κόμμα – απόλυτος άρχων : Τί δημιουργεί την κάθε σχέση;
Λέξεις που ευνουχίζονται θετικό # αρνητικό.
Γλώσσα, τέχνη – ζωγράφος, κίνδυνος, φαντάρος, πληρώνω, μαρτυράω, ευτυχία,
ευλογία,

εξαχρείωση,

πλήθος,

δειλός,

χτίζω,

αναστάτωση,

εγκέφαλος,

προσωπικότητα, απεργία, έγκλημα, παίρνω, αρνούμαι # μου αρνούνται, αλλάζω,
νόμος, γνώση, πραγματικότητα, στρατιώτης, κίνημα, καταφέρνω (μου τη φέρνουν),
ανώτερος, αμφισβήτηση,

ψυχολόγος, συγκινώ, μάζα, φυλή, φταίω, εκλεκτός,

πίστη, αρχηγός, αμφιβάλλω, σηκώνω κεφάλι, πιστεύω, δύναμη, κατακτώ,
(πρόβλημα), εμπιστοσύνη, αντιδρώ, απειλή, τολμηρός, προσοχή, σπέρνω,
διαδήλωση, παλεύω, σπίτι, ανάπτυξη, προστάτης, όραμα, μιλώ, βιβλίο, μηχανή,
ζήλος, συζητώ, ευτυχία, πρόσωπα, γίγαντας, κατανόηση, δυναμισμός, θυσία,
μάσκα, δύναμη, ταχύτης, φιλόδοξος, αναδεικνύομαι, τάξη, γοργός, άρμα, πόρτα,
κρυφά, καλπάζω, ξένος, σίδερο, δώρο, βία, πατρίδα, δρόμος, πρέπει, νίκη.
Όλοι: ακούνε προσεκτικά όποιον μιλάει και απευθύνουν τα λόγια τους, όχι στο κενό.
Δεν αδειάζουμε την κίνηση μας.
Κυριακή 24-11-2013
Πρόλογος:
Μπρεχτ και Χίτλερ μπαίνουν στο ο Α και ο Β.
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1) Διπλή αρχή.
Στολές αποστολές: / Τον τάφο: κάνουν όλοι το σχήμα. Φεύγουν όλοι αναζητώντας
βοήθεια.
2) α) Στο εσείς, φεύγει ο Παναγιώτης Μαρία. Τα υπόλοιπα ανάμεσα
3) Ανακωχή και αναταραχή: (Αναβρασμός, οργή) διεκδικεί το δίκιο τους.
Πόσες και Πόσες ιστορίες και απορίες: ο χορός έρχεται και κάθεται μπροστά. Είναι
το πλήθος των μηδενικών του Χίτλερ. Σηκώνονται, όταν τους απευθύνει ο Μπρεχτ :
Χρειάζονται πολλά. Τους ακουμπά ο Μπρεχτ στο χρειάζονται πολλά.
4) Πραξικόπημα και Mein Kampf:
Α’ ηθοποιός: όχι όλο η Μαριεύη. Δείχνουν όλοι το πίστη και υποταγή.
5) Μεγαλοεπιχειρηματίας: στόμφος.
6) Οι νατσί στη εξουσία: Τραγουδιστής:
Ο χορός του Μπρεχτ: σκορπάνε στο χώρο και κυνηγάνε αυτούς που την αλήθεια
είχανε πει κι έτσι βγαίνουν έξω.
7) Όλοι μιλούν πιο δυνατά (Εκφωνητής)
Οι εργάτες μόλις τελειώνουν τα λόγια τους βγαίνουν έξω. Οι εκφωνήτριες χαιρετούν
και φεύγουν.
Η Χρύσα πρέπει να δείξει περισσότερο στη Γιώτα, ό,τι δεν της επιτρέπει να αλλάζει
το ύφος της εκπομπής.
8) Το κιβώτιο.
Μαρία: Προσοχή, σοβαρή. Εργάτης αποφασιστικός και θαρραλέος. Φεύγουν όλοι
μαζί.
Μπρεχτ: Μπαίνει (πρώτα) ο χορός μετά των πρώτο στίχο, τη λέξη ιστορήσαμε, και
απλώνονται στην πλατεία, βλέπουν τη σφαγή. Θέλουνε πόλεμο: φεύγουν στο αυτός
που το είχε γράψει, σαν κυνηγημένοι. Ο ένας πέφτει και φεύγει με πολλή δυσκολία,
ή το ν βοηθούν να σηκωθεί και φεύγουν μαζί οι 2 Μπρεχτ.
Ηθοποιοί
9) Οι άρπαγες:
Η λέξη φρίκη δείχνουν τη δύναμη της εξάπλωσης. Δείχνουν τη γέφυρα των
στεναγμών ανάμεσα σε Β και Ρ και το πάτησε:
Με το καλό – ξεγέλασμα.
10) Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Ηθοποιοί: ορκίζομαι, κίνηση για τη μάσκα και πυροβολισμού και πάνε πίσω και
κάτω από το φόβο της υποταγής.
Υδρόγειος: Τη φέρνουν οι Γκαίμπελς και Χίτλερ.
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Ο χορός: Στο εκστρατεύσαμε, σε στάση έτοιμοι για εκκίνηση: Ξεκινούν στο αφού ο
Φύρερ έβαλε σε τάξη και έρχονται μπροστά.
Ηθοποιοί: Προτρέχουν αμέσως να δείξουν πώς έσπευσαν σε βοήθεια του οι άλλοι.
Δείχνουν το πριονίσαν.
Μένουν στη σκηνή οι ηθοποιοί: Ο άγγελος απευθύνεται και σ’ αυτούς και στο κοινό.
Θεατρίνος : οι μισοί και οι άλλοι μισοί και φεύγουν αποφασιστικά.
Τραγουδίστρια: Τί πήρε του φαντάρου η κυρά;
Ο χορός του Μπρεχτ μπαίνει κρατώντας αυτά που πήρε.
Απόσπασμα από:
Για το φτωχό Μπ. Μπρεχτ 1936.
Ταμπούρλα μέσα στη νύχτα.

Δίκαια κυνηγημένος 1938.

Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει 1935.

Αν μείνουνε τα πράγματα όπως είναι 1936.
Η απόφαση 1930.

Μάνα κουράγιο.

Διδακτικό έργο του Μπάντεν 1929.

Ο τάφος του άγνωστου στρατιώτη της επανάστασης 1935.

Εγκώμιο στην αμφιβολία.

Μπαλάντα για την έγκριση του κόσμου.

Το τραγούδι του μπογιατζή Χίτλερ.

Όταν οι κακουργίες πέφτουν βροχή.

Ο στρατιώτης Σβέικ στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο (1939 – 45).

Της ντροπής 1940.

Τρόμος και αθλιότητα στο Γ Ράιχ. Της Σιμόν Μασάρ τα οράματα.
Το τραγούδι της γυναίκας του νατσί στρατιώτη.
Στους Γερμανούς στρατιώτες του Ανατολικού μετώπου (1942).
Η πτωτική άνοδος του Αρτούρο Ούι.
22) Στους μεταγενέστερους.
Ρόπαλο – καπέλο, γεφυρώνω – χωρίζω, τολμάω – γυρίζω, δαντέλα – με τα χέρια,
αδέρφια – δολοφόνοι, χαφιές, γέροντες – νέοι, στρατιώτες, φονιάς – θύμα,
ηθοποιός, τύφλα, αφεντικά - άνεργοι  στάση και από πίσω τους κάποιος λέει μια
σκέψη τους.
Κίνηση με τα χέρια: σπίτι, καπέλο, διώχνω, μπογιατζής, απειλή, διαδήλωση,
φορτώνω, σκεπάζω, θερίζω, γεφυρώνω, καθαρίζω.

Νεολαία
Ο έρωτας πήρε ένα λιθαράκι ακριβό και το έριξε σ’ ένα πηγάδι με νερό, ιαματικά να
πέσει να το πιάσει ο πιο τολμηρός, ερωτευμένος να γλιτώσει από της καρδιάς τον
πόνο, να πετάξει στον έβδομο ουρανό.
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Εξουσία
Ύστερα είπε ένα ξερό όχι στον μισητό εχθρό του και ένιωσε να τον σφίγγει ένα
στεφάνι άγχους.
Άνθρωπος
Από παιδί έγινε ένας άγιος νέος, όμως ένα σμήνος από εμπόδια του λέει, ωπα, που
πας, θέλει πολύ θάρρος για να τα βάλεις μαζί μας.
Άσκηση: Σε κύκλο 8-10 άτομα. Γράφει ο καθένας στο χαρτί το όνομά του και 3
πράγματα που τον ενοχλούν να του τα κάνουν. Μοιράζονται τα χαρτάκια τυχαία.
Βγαίνει ένας στο κέντρο και εκείνος που έχει το όνομά του κάνει με όποιο τρόπο
θέλει εκείνα που τον ενοχλούν. Είναι υποχρεωμένος να τα δεχτεί χωρίς να
αντιδράσει.
Σκηνικό: Η πλευρά του Χίτλερ. Ένας τοίχος με σκίτσα των παιδιών σε αυστηρή
στάση, γροθιές και πεσμένοι κάτω.
# Κόσμος αυστηρής πειθαρχία.
Η πλευρά του Μπρεχτ. ένα μικρό γραφείο, καρέκλες και πολυθρόνες, αντικείμενα
που χρησιμοποιούνται στα αποσπάσματα του έργου. Οι ηθοποιοί είναι γύρω του
σαν να τους σκηνοθετεί. Ετοιμάζονται, ζωγραφίζουν (δημιουργούν το έργο).
# Κόσμος δημιουργίας.
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Μπρεχτ
Μπρεχτ «Από το τίποτα, πρέπει κάτι να κάνετε.»

1) Διπλή αρχή
Χίτλερ – Ο αγών μου.
Μπρεχτ – Για το φτωχό Μπ. Μπ. (1921-22)
Μπρεχτ – Δίκαια κυνηγημένος (1938)

2) Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
Έμπορος Μπαλίκε : Μάνα Κουράγιο.

3) Ανακωχή και Αναταραχή
Μπρεχτ : στις πολιτείες έφτασα  Ταμπούρλα μέσα στη νύχτα.
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Ένας εργάτης : Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει (1935).
Αν μείνουνε τα πράγματα όπως είναι (1936)
Χορός : Διδακτικό έργο του Μπάντεν (1929)
Μπ. : Χρειάζονται πολλά. Η απόφαση (1930)
Ο άγνωστος στρατιώτης  Ο τάφος του άγνωστου στρατιώτη της επανάστασης.

4) Πραξικόπημα και Mein Kampf.
Μπρεχτ (Εσύ που είσαι αρχηγός) – Εγκώμιο στην Αμφιβολία.

5) Η άνοδος του Νατσισμού.
(Μεγαλοεπιχειρηματίας)
Ένας αστός  Μπαλάντα για την έγκριση του κόσμου (1930).

6) Οι Νατσί στην εξουσία.
Μπρεχτ  Το τραγούδι του μπογιατζή Χίτλερ (1936).
Μεγαλοβιομήχανος  Κατάθεση του μεγιστάνα της γερμανικής βιομηχανίας Κρουπ
φαν Μπόλεν στη δική της Νυρεμβέργης.
Καιρό πολύ γύρευα την αλήθεια  (1933) (με μορφή συνέντευξη σε μια Δανέζα
δημοσιογράφο)
Ένας προτεστάντης παπάς  Μαρτυρία του Μάρτιν Νιμάιλερ, προτεστάντη παπά
που φυλακίστηκε από τους Νατσί.

7) Η ώρα του εργάτη
8) Στην υπηρεσία του λαού.
Συζητήσεις με τον R. Bzeitening
Μπρέχτ : Την πρώτη φορά που ιστορήσαμε  Όταν οι κακουργίες πέφτουν σαν
βροχή (1935).
Όταν αυτοί που είναι ψηλά  Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου.
Γκαίριγκ  Λόγος του στο Αμβούργο (1936)

9) Οι άρπαγες
Τέσσερις προσόψεις σπιτιών με μαγαζιά

10) Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Χίτλερ, Γκαίρινγκ, Γκαίμπελς, Χίτλερ. (πάνω σε μια υδρόγειο.)
Μπρεχτ: Ο Σβέικ στο Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1944)
Εφτά χρόνους:  Της ντροπής (1940)
Γι αυτή τη χρονιά θα μιλάνε όλοι  Φιλανδία 1940
Χίτλερ: Η δύναμη μας είναι  Λόγος του στους στρατηγούς του 22.8.1939.
Χορός: Διχόνοια και προδοσία  Τρόμος και αθλιότητα (Παρατηρήσεις)
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Άγγελος  Της Σιμόν Μασάρ τα πράγματα.
Τι πήρε του φαντάρου η κυρά;  Το τραγούδι της γυναίκας του νατσί στρατιώτη
από το Στρατιώτη Σβέϊκ.
Μπρεχτ. αδέρφια μου αν ήμουνα μαζί σας:  Στους Γερμανούς στρατιώτες του
Ανατολικού μετώπου. (1942).
Ο στρατιώτης Σβέϊκ
Επίλογος: Αρτούρο Ούι.
Στους μεταγενέστερους.
Επίγραμμα 1949. ( Α ο καθένας που στον τόπο του γυρνά.

Πρόβα: Κυριακή 24/11/2013
Πρόλογος:

1) Διπλή αρχή
Στολές – αποστολές: Τον τάφο: κάνουν όλοι το σχήμα. Φεύγουν όλοι αναζητώντας
βοήθεια.
2) Στο εσείς, φεύγει ο Παναγιώτης: Μαρία, τα υπόλοιπα.
3) Ανακωχή και αναταραχή: (Αναβρασμός, οργή) διεκδικεί το δίκιο του.
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Πόσες και πόσες ιστορίες και απορίες: ο χορός έρχεται και κάθεται μπροστά: Είναι
το πλήθος των μηδενικών του Χίτλερ. Σηκώνονται, όταν τους απευθύνει ο Μπρεχτ:
Χρειάζονται πολλά. Τους ακουμπά π Μπρεχτ στο : χρειάζονται πολλά.
4) Πραξικόπημα και Mein Kampf:
Α’ ηθοποιός: Δείχνουν όλοι πίστη και υποταγή.
5) Μεγαλοεπιχειρηματίας: στόμφος.
6) Οι νατσί στην εξουσία: Τραγουδιστής:
Ο χορός του Μπρεχτ: σκορπάνε στο χώρο και κυνηγάνε αυτούς που την αλήθεια
είχανε πει κι έτσι βγαίνουν έξω.
7) Όλοι μιλούν πιο δυνατά (Εκφωνητής)
Οι εργάτες μόλις τελειώνουν τα λόγια τους βγαίνουν έξω. Οι εκφωνήτριες χαιρετούν
και φεύγουν.
Η Χρύσα πρέπει να δείξει περισσότερο στη Γιώτα, ότι δεν της επιτρέπει να αλλάζει
το ύφος της εκπομπής.
8) Το κιβώτιο.
Μαρία: Προσοχή, σοβαρή. Εργάτης αποφασιστικός και θαρραλέος.
Φεύγουν όλα μαζί.
Μπρεχτ: Μπαίνει (πρώτα) ο χορός μετά τον πρώτο στίχο, τη λέξη ιστορήσαμε… και
απλώνονται στην πλατεία, βλέπουν τη σφαγή.
Θέλουνε πόλεμο: φεύγουν στο αυτός που το είχε γράψει, σαν κυνηγημένοι. Ο ένας
πέφτει και φεύγει με πολλή δυσκολία ή τον βοηθούν να σηκωθεί και φεύγουν μαζί οι
2 Μπρεχτ.
Ηθοποιοί:
9) Οι άρπαγες:
Η λέξη φρίκη, δείχνουν τη δύναμη της εξάπλωσης. Δείχνουν τη γέφυρα των
στεναγμών ανάμεσα σε Β και Ρ και το πάτησε:
Με το καλό – ξεγέλασμα.
10) Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Ηθοποιοί: ορκίζομαι, κίνηση για τη μάσκα και πυροβολισμού και πάνε πίσω και
κάτω από το φόβο της υποταγής.
Υδρόγειος : Τη φέρνουν οι Γκαίμπελς και Χίτλερ.
Ο χορός: Στο εκστρατεύσαμε, σε στάση οι έτοιμοι για εκκίνηση:
Ξεκινούν στο αφού ο Φύσερ έβαλε σε τάξη και έρχονται μπροστά.
Ηθοποιοί: Προτρέχουν αμέσως να δείξουν πώς έσπευσαν σε βοήθεια του οι άλλοι.
Δείχνουν το πριονίσαν.
Μένουν στη σκηνή οι ηθοποιοί: Ο άγγελος απευθύνεται και σ’ αυτούς και στο κοινό.
Θεατρίνος: οι μισοί και οι άλλοι μισοί και φεύγουν αποφασιστικά.
Τραγουδίστρια: Τι πήρε του φαντάρου η κυρά;
Ο χορός του Μπρεχτ μπαίνει κρατώντας αυτά που πήρε ως λάφυρα από κάθε
χώρα. Στο τελευταίο, ένα μεγάλο μαύρο ύφασμα απλώνεται σε όλους.
Σ’ αυτούς απευθύνεται ο Μπρεχτ.
Χορός: Μια μέρα οι μεγάλοι μας: Όρθιοι με εμβατήριο μπροστά και φεύγουν με το
αργό – πένθιμο.
11) Κίνηση ξεσηκωμού και χίμηξαν. Μετά τρυπώνουν πίσω.
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Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στο χορό και στον Μπρεχτ.
Οι ηθοποιοί ενημερώνουν το κοινό, αλλά εκφράζουν και μια διάθεση σαρκασμού και
προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά το ηθικό των θεατών, αλλά και καταγγέλλουν.
Είναι αυτοί που μπορούν να φωτίσουν την κατάσταση, για να δει καθαρά ο κόσμος.
Το κακό πολεμιέται μόνο με σαρκασμό.
2α ) φωτίζουν και καταγγέλλουν.
4 ) ενημερώνουν, ειρωνεύονται, καταγγέλλουν, ειρωνεία (οι Γερμανοί ο πιο
σπουδαίος λαός), όμμα, πίστη, υποταγή. Μανιασμένα το βιολί του. αυτοί δίνουν την
δύναμη της παράλογης πορείας του.
Μας φέρνουν συμφορές: Εδώ φεύγουν κυνηγημένοι.
Σε ποιο σημείο είναι η κορύφωσή;
Φωτιά στη βουλή: Καταγγέλλουν – όρθιοι – πίσω, συνεχίζουν, αποδείχτηκε η
ευτυχία απάτη, και φεύγουν στο παντού απλώθη ο ίσκιος του φονιά.
8 ) Ο περιούσιος λαός πέθαινε της πείνας: ειρωνεία και καταγγελία.
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