
                                   



Πρόγραμμα   Γώγου 

 

Εισαγωγή: Γκουτζιαμάνη Γιάννα 

Σχόλιο:     Κρανιώτη  Δέσποινα ανάγνωση Φουρκιώτη Χρύσα 

 

 Πάμε μια βόλτα με την Κατερίνα: Γκουτζιαμάνη Γιάννα 

 Κατερίνα Γώγου: 1) Τραγούδι: Εμένα οι φίλοι μου 

    2) Πατέρα πες κάτι, μίλα μου 

    3)Δραματοποιημένα ποιήματα από:  

     α) Τρία κλικ αριστερά,  

     β) Ιδιώνυμο,  

     γ) Απόντες,  

     δ) Ο μήνας των παγωμένων σταφυλιών  

     ε) Φύλλα σαν ημερολόγιο 

    4) Τραγούδι: Θάρθει καιρός 

             

Σχόλιο: Κρανιώτη Δέσποινα ανάγνωση Φουρκιώτη Χρύσα 

 

 Νικόλας Ασιμος: Τραγούδια  1) Εγώ με τις ιδέες μου 

                                                                 2) Δεν αποκαρδιώθηκα 

                                                                 3) Φάμπρικα 

                                                                 4) Σεισμός 

             

Σχόλιο: Κρανιώτη Δέσποινα ανάγνωση Φουρκιώτη Χρύσα 

 

 Παύλος Σιδηρόπουλος: Τραγούδια: 1) Να μ’ αγαπάς 

      2) Το 69 

      3) Στην Κ. 

      4) Ληστέψανε την τράπεζα 

                                                                              

                                  

Μότο 

«Δεν πυροβολούν στα πόδια, στο μυαλό, το νου σου έ;» 



Η ομάδα 

 

Ζαχαράκη Ιορδάνα     2
ο

 ΕΠΑΛ 

Ζαρογιάννη Μαριεύη  4
ο

 ΓΕΛ 

Κρανιώτη Δέσποινα    3
ο

 ΓΕΛ 

Μουράτογλου Κατερίνα  3
ο

 ΓΕΛ 

Μωραΐτης Θανάσης   2
ο

 ΓΕΛ 

Μωραΐτη Έρη   3
ο

 Γυμν. 

Σιδέρης Στέργιος    1
ο

 ΓΕΛ 

Σιτρά Αγγελική    3
ο

 ΓΕΛ 

Φουρκιώτη Χρύσα   4
ο

 ΓΕΛ 

 

Φιλική συμμετοχή 

 

Βασιλειάδου Βούλα  

Δημητριάδη Αναστασία 

Μακεδόνα  Δέσποινα 

Σακελαρίου Βάσω      

          

                         

Μουσική 

 

Οι αδέσποτοι:    (για το Ν. Ασιμο) 

Αρβανίτης Γιώργος: μπαγλαμάς, τραγούδι 

Μακεδόνα Δέσποινα : τραγούδι 

Μαυρίδου Έφη: κιθάρα 

Νταβατζή Δέσποινα: ακορντεόν 

Παπαϊωάννου Παναγιώτης: Μπουζούκι, τραγούδι 

 

Για τον Π. Σιδηρόπουλο 

 

Γιαννόπουλος Δημήτρης  (κιθάρα) 

Πούτα Αλεξάνδρα (τραγούδι) 

ΧαΪτίδης Μιχάλης (κιθάρα, τραγούδι). 

 



Συντελεστές 

 

 

 

 Μουσική υποστήριξη:    Τοπάλη Τάσα 

 Εικαστικά:      η ομάδα 

 Ηχογράφηση κ τεχνική επιμέλεια ήχου:  Μόμτσιος  Νίκος 

 Ηλεκτρονική Υποστήριξη:    Σιδέρης Στέργιος 

 Επιμέλεια αφίσας:      ΦΑΣΜΑ 

 Γενική επιμέλεια:     Γκουτζιαμάνη Γιάννα 

 













































3 ΑΤΙΘΑΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΝΩΡΙΣ: Ν. Άσιμος, Κ. Γώγου, Π. 

Σιδηρόπουλος 

1) Πολιτικά – κοινωνικά

2) Προσωπικά (αυτοπροσωπογραφία)

3) Το πριν την πτώση (ταινίες)

4) Χριστιανισμός

5) Το μετά την πτώση  επάνω ουρανός, κάτω – νεκροί

6) Έρωτας – θάνατος

7) Μοναξιά

8) Αγάπη για τη ζωή

9) Ηρωίνη

10) Φωνές

11) Δρόμος

12) Όχι βολεμένη, το σύνδρομο της μεταπολίτευσης

13) Η γλώσσα

ΓΏΓΟΥ 

Δραματουργική επεξεργασία 

Άτομα παλεύουν μέσα στη μοναξιά τους. Παιδεύονται. Αναζητούν την επαφή και 

όταν τους την προσφέρουν την αρνούνται. 

Ζητούν την αποδοχή με επιθετικό τρόπο. Οι ευαισθησίες κρυμμένες. 

Δηλώνονται κι εκδηλώνονται σαν όνειρο, Νιώθουν εγκλωβισμένοι, αποζητούν τον 

περίγυρο  και αποζητούν την ελευθερία. 

Αγρίμια σε κλουβί. 

Μπαίνουν στη θέση του θύματος και ορθώνουν ανάστημα. Αρνούνται το 

συμβιβασμό. 

Δίνουν και δεν παίρνουν. 

Σαν να μην έμαθαν να παίρνουν, να δέχονται. 

Έχουν τάσεις φυγής. 

Υπερβαίνουν τα όρια. 

Αγάπη για τη ζωή,  #αλλά δεν τη χαίρονται. 
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Αγάπη για τους ανθρώπους # αλλά μοναξιά. 

Το περιβάλλον: Οι συγγενείς, οι φίλοι. Η πόλη, η αστυνομία, το κράτος, οι 

περιθωριακοί. 

Λέξεις ενέργειες.   Αυτοπροσωπογραφία. 

Σπίτι,  δρόμος,  θάνατος,  ζωή,  έρωτας,  πάνω,  κάτω,  δεξιά,  αριστερά,  ουρανός,  

όνειρα,  γη,  τράπεζες,  αστυνομία,  δικαιοσύνη,  νόμοι,  γυναίκες,  γιατροί, 

γυναίκες,  πόρτα,  ελευθερία,  σόλες,  παπούτσια,  (γουστάρει). Ελευθερία,  ήλιος, 

άνεμος,  μάτια,  λουλούδια,  χρώματα,  βόμβες,  ισορροπία,  σύστημα. 

 Στενά, λυπημένη, ήσυχη,  αόριστος,  μακρινός,  παγιδευμένος,  αλήτικα. Άτιμο, 

κόκκινο,   ολοστρόγγυλος,  μαγιάτικος,  μεγάλος,  άτιμο.  

Μπορώ,  αγαπάω,  αποφασίζω,  αλλάζω,  χάνομαι –εσαι, σκοπεύω,  μας κυνηγάνε, 

ανοίγω,  χάνομαι,  γουστάρω,  σεργιανώ,  λυπάμαι. Ουρλιάζω,  απορρίπτω,  

πιστεύω,  σφίγγω,  τρελαίνομαι,  κρίση,  φταίει –ω. 

Σπίτι 

Ζωή – έρωτας,  παγιδευμένοι / 4 σημεία, σόλες (παπούτσια), ήλιος. 

Ένας βλάκας (όχι βλαμένη) 

Βουλιάζουμε,  χάδι #  πόνος.  Πάει – δεν έζησα. Έλα να σου πω (παραλήρημα). 

Είναι επικίνδυνη.  Μη γίνω ποιητής,  Θα ‘ρθει καιρός Μαρία.  

Το περιβάλλον της 

Έρχονται και φεύγουν σαν το περιπολικό. 

Ο κόσμος όχι ήρεμος. 

Άνθρωπος γύρω της με λευκή μάσκα. 

Στο μετρό, μέσα πολύ κόσμο, δεν γνωρίζει κανέναν, φεύγουν όλοι και μένει μόνη. 

Το σύστημα σε σχήμα ρόμβου : πάνω – κάτω, αριστερά – δεξιά. 

Η κόντρα μέσα # έξω, Πάνω # κάτω. 

Τα 4 σημεία του Ορίζοντα. 

1) Ο από μέσα (Γώγου)

2) Οι απέξω, το σύστημα, ο κόσμος.

Είναι επικίνδυνη: Βγαίνει η πρώτη και στα ονόματα όλοι οι άλλοι παίρνουν θέση στο 
ρόμβο (ο ρόμβος δηλώνεται με μια κορδέλα ή σχοινί.) 
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 Β. Ενέργειες – Αυτοπροσωπογραφία 
Είμαι ένας βλάκας 
Κινήσεις, πράξεις, λεφτά, ρούχα, παιχνίδια, ζωή, θάνατος, σχιζοφρένια, έρωτας, 
καρτούλα, επιχείρημα, αντοχή, ομπρέλα, τρύπες, παρέα, παιδί, αγκαλιά, άστρα, 
κρασιά, σωθικά, παράπονο, ξύλο.  
 Βλάκας, δολοφόνος, δικαστής, καταδότης, παιδιακίσια, πράγματα. 
Δίνω, με νοιάζει, ντρέπομαι, χωράει, ταξιδεύω, χαϊδεύω, τρώω ξύλο, αγαπώ, 
αγκαλιάζω, πονάει, τραγουδώ, πάει, χάθηκε. 

Συμβιβασμός, θάλασσα, φωτογραφίες, ουρανός, τακούνια, ενοχές, άλογο, δρόμος, 
πέτρες, σκίουρος, δέντρα, τσιγάρο, αστραπή, πάθος, όραση, ντροπή, πράξεις, 
σκέψεις, σχέσεις, χαμόγελα, εικόνες, αθωότητα, λάθη, πάθη. 
 Γαμώτο, σημαδιακά, κίτρινο, επικίνδυνη, ξεκάλτσωτη, όμορφη, δίκαια, μακριά, 
κοντινά, τυφλή, ηλιοβασίλεμα, ζωγραφισμένος. 
 Γέρνω, θέλω, έζησα, έλα, πάρε με, να φύγουμε, τρέμω, βουλιάζω, δεν προχωράει, 
σκοντάφτω, με δέρνει, πετάω, ανάβω, φοβάμαι, απολησμονώ, ασέβησα, άσκησα, 
πληρώνω, διαβαίνω, ενοχοποιούν, κουβαλάω, χρωστάω. 

Ενέργειες Β 
Μπαλόνι, κόμπος, ανασφάλειες, αυγή, ρόδο, αλήθεια, παιδί, μίσος, αγάπη, 
σεβασμός. 
 Κόκκινο, πού, πολεμίστρια, δυνατή, εχθρός, γαλήνιος. 
Ανεβαίνω, γεννήθηκα, μαράθηκα, αγαπώ, πονάω 

Ενέργειες Α. (Κοινωνικά – Πολιτικά) 
Όνειρα, γλώσσα, νύχτα, τράπεζες, ηλεκτροσόκ, φάντασμα, αντοχή, γειτονιά, ανάσα, 
ανοχή, μαγαζάτορας, γυναίκες, φύλο, δικαίωση, νόμος, αστυνόμοι, περίστροφο, 
οργανώσεις, γιατροί, ηλεκτροσόκ, όραμα, πουλιά, φτερά, ψυχιατρείο. 
 Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ροκ, αστυνομικός, συνεργός, παγιδευμένος, σπάνιο, 
ακίνητοι, τεχνοκράτες, κυνηγοί. 
Σκοπεύω, σκοπεύουν, πληρώνω, πουλάω, αγοράζω, κυνηγάνε, να σταθώ, ανοίγω, 
παρακολουθώ, δεν μπορώ, να σωθώ, τσακίζω. 

Αυτοκτονία, αλληλεγγύη, σπουργίτια, γλώσσα, δώρα, άνθρωπος, παραλήρημα, 
μαγεία, πάθος, Χριστός, Θεός, αλήθεια, ήλιος, άνεμος, μάτια, σύστημα, παιδιά, 
ιμπεριαλισμός, άνεργοι, απόφαση, ελπίδα, πόρτα, δουλειά. 
 Όμορφα, μοναχικό, τρομώδες, ευαίσθητος, πόσα, εξευτελιστικό, ερωτικό. 
Ολοστρόγγυλος, μαγιάτικος, μεγάλος, Ναι, κλειστή. 
 Ηλώθη, προδώσανε, άνθρωπος,  
Πιστεύω, απορρίπτω, πολτοποιώ, υπογράφω, γλυτώνω, βουλιάζω, γλείφω, 
ικετεύω, ουρλιάζω, αλλάζω. 

Χρώματα, νότες, μοναξιά, καταπίεση, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός, καιροί, ανάσα, 
απροσάρμοστοι, δύσκολοι. 

168 



Αντιθέσεις 
Ζωή # θάνατος, όνειρα  # παγίδα, ελευθερία # παγίδα, ενοχές. Μπορώ # χάνομαι, 
σκοπεύω # σκοπεύουν, τραγουδώ # πονάω, ταξιδεύω # σκοντάφτω, πετάω # δεν 
μπορώ, ανοίγω # φοβάμαι, ενοχοποιώ, θέλω # χρωστάω, αγαπώ # τρέμω, 
ανεβαίνω # με κυνηγάνε, αγκαλιάζω # χάνομαι, δίνω # χάνω, πιστεύω # 
απορρίπτω, γουστάρω # λυπάμαι. 

Αλλάζω# 
Αποφασίζω # δεν μπορώ, γλυτώνω, σφίγγω, με νοιάζει, σεργιανώ, να σώσω, 
τσακίζω, ανεβαίνω, γεννιέμαι, γλύφω, ικετεύω, αλώθηκε, με κυνηγούν, μαραίνομαι.  

Δημιουργούμε φράσεις αντίθετες 
Δημιουργούμε με τα χέρια  λέξεις: κινήσεις, πάθος, ντροπή. 
Με κάθε λέξη δημιουργούμε πρόταση και ρέει ένα κείμενο. 
Παγωμένη εικόνα. 
Ρόμβος με κινήσεις. 
Τα συναισθήματα. 
Μιλάμε όπως: ηλεκτροσόκ, σε παγίδα, μας κυνηγάνε, δεν ξέρω που να σταθώ, σε 
θέση σκοποβολής (είμαι στο σημάδι), πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια, τσακίζω 
κάτι, ακίνητοι πάνω στη στέγη. 
Ένας άνεμος μας παίρνει και μας ανεβάζει σ’ έναν μαγευτικό ήλιο. 
Είμαι στην ουρά των ανέργων και περιμένω να υπογράψω πιστοποιητικό, 
κρατώντας τη σκυτάλη σε παιχνίδι. 

Κινήσεις: αγκαλιά, ομπρέλα, τρύπα, δίνω, χαϊδεύω, αγαπώ, αγκαλιάζω, ουρανός, 
θάλασσα, σκίουρος, ζωγραφίζω, βουλιάζω, πετάω, κουβαλώ, ανεβαίνω, 
ηλεκτροσόκ, πουλιά, κυνηγός, τσακίζω, άνεμος, ήλιος, απορρίπτω, αλλάζω, 
μαραίνομαι, γερνώ. 

Το πορτραίτο της Γώγου 
Ποιες λέξεις λένε όλοι μαζί. 
Ο διάδρομος της συνείδησης με το δίλημμα. 
Δίκαια # άδικα προκάλεσε τη ζωή. 

Το πορτραίτο 
Πάθος, πολεμίστρια, έχει απέναντί της το σύστημα, περπατάει συνέχεια, πάνω 
κάτω και σκέφτεται πράγματα, και νοιάζεται για  άλλους, κουβαλάει το βάρος και το 
θυμό των χτυπημένων από το σύστημα. Στο κέντρο κάθεται σε μια ξύλινη καρέκλα. 
  Η άσκηση  της ανάκρισης στην καρέκλα, της κάνουν ερωτήσεις. 
Της λένε τους στίχους σαν βιτσιές, σουγιαδιές – με το λουρί και εκείνη τις δέχεται 
χωρίς να κλαίει. Θα πει το σχόλιο: Τα κοινωνικοπολιτικά της. Και πάλι θα πάει να 
καθίσει στην καρέκλα 
  Στο β’ μέρος: λέει αυτή το στίχο, πάνω κάτω. 
. 
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