
















































ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – « Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ»   

Η πορεία της εργασίας. 

  Πρότεινα την ιδέα στην Α’ τάξη και ήρθαν 25 παιδιά. Η ομάδα διαμορφώθηκε την 

πρώτη κιόλας εβδομάδα αφού συμπληρώθηκε και με 3 μαθητές της Β’ τάξης, 1 της 

Γ’ και παιδιά από 3 Γυμνάσια, τα οποία είχαν πάρε μέρος και σε προηγούμενες 

εργασίες μου. 

 Ξεκινήσαμε να συναντιόμαστε σε καθημερινή βάση, αλλά τα περισσότερα παιδιά 

ερχόταν Παρασκευή και Κυριακή βράδυ. Ξεκινήσαμε με παιχνίδια γνωριμίας και 

ασκήσεις κίνησης που κρατούσαν τα παιδιά σε ενέργεια, κίνηση. Έτσι γινόταν το 

ζέσταμα και χωρίς γυμναστική, κάτι που παλιότερα το θεωρούσα απαραίτητο  και 

φοβόμουν, διότι δεν ήξερα ασκήσεις πολλές για να τους κάνω. Τα παιδιά όμως με 

βοήθησαν να ξεπεράσω όλες αυτές τις δυσκολίες, διότι πολλά από αυτά κάνουν 

αθλητισμό ή χορό. Έτσι αν τους δώσεις την ευκαιρία να καταθέσει το καθένα αυτά 

που γνωρίζει, ή που απλώς κάνει ως άτομο, τότε η ομάδα έχει κάνει μόνη της το 

πρόγραμμα. Αυτό το μυστικό το έμαθα και στα δύο σεμινάρια ποτ παρακολούθησα 

στις Σπέτσες. Κυρίως από την κυρία Μαργαρίτα Μάντακα, η οποία από δικές μας 

προσωπικές κινήσεις και εκφράσεις έστησε μια σκηνή – χορογραφία για τις 

Όρνιθες. Το ίδιο έγινε και φέτος στην ομάδα του κ. Τζαμαργιά. 

Στη συνέχεια  μέσα στις ασκήσεις μπήκαν και στοιχεία – ενέργειες του κειμένου. 

Δηλαδή από κάθε κείμενο εντόπισα μέσα από ποικίλες αναγνώσεις τις ενέργειες – 

φορτία που κουβαλούν οι λέξεις, εκπέμπουν οι καταστάσεις που περιγράφουν ή 

βιώνουν τα πρόσωπα π.χ. «Το ψαράκι της γυάλας». 

Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία προσπαθούμε να τα δώσουμε με τη γλώσσα του 

σώματος: κίνηση, έκφραση, ήχος, πάντα όμως στη βάση των προσωπικών 

βιωμάτων και της προσωπικής έκφρασης και όχι με βάση ένα μοντέλο ή ένα 

πρότυπο.. 

  Μετά περάσαμε στο κείμενο και επέλεξαν εκείνα τους ρόλους που υπάρχουν. 

Έδωσα όμως την ευκαιρία και σε όσους ήθελαν να δοκιμάσουν τους ίδιους ρόλους 

και μόνοι τους κατάλαβαν, ή η ομάδα αποφάσισε για το ποιος ήταν ο πιο 

κατάλληλος. Πάντα όμως εξηγούμε το γιατί και οπωσδήποτε δίνουμε μια άλλη θέση 

στο παιδί που δεν τα κατάφερε καλά ή δεν του ταίριαζε ο ρόλος. Έτσι δεν είχαμε 

ποτέ καμιά δυσαρέσκεια απ’ αυτό το θέμα. 
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 Επειδή στις πρόβες ποτέ δεν ήταν όλοι, πάντα όσοι ήταν εκεί αντικαθιστούσαν 

οποιονδήποτε έλειπε, σε οποιαδήποτε θέση. Έτσι πετυχαίναμε 2 πράγματα: 

Πρώτον ότι όλοι μαθαίνουν τα λόγια όλων και δοκιμάζουν τα πάντα, άρα ασκούνται 

έμμεσα και αβίαστα σε όλα. Και δεύτερον μαθαίνουν να είναι και σε δράση και 

θεατές που παρατηρούν και μπορούν να διορθώσουν τα λάθη των άλλων, ή να 

δώσουν ιδέες και προτάσεις, τις οποίες πάντα δοκιμάζουμε και πολλές φορές 

καταθέτουμε. Υπάρχουν παιδιά με ψηλή ευφυΐα αντίληψη σκηνική ή θεατρική και 

σχεδόν όλα έχουν αυξημένες τις αισθήσεις τους και αισθάνονται αμέσως αν κάτι δεν 

πάει καλά. 

  Για μεγάλο χρονικό διάστημα δουλέψαμε τα επιμέρους στοιχεία. Τώρα έπρεπε να 

τα συνδέσουμε όλα, για να δούμε τη ροή όλου του έργου. Αυτό είναι ένα δύσκολο 

σημείο, διότι προϋπόθεση είναι να είναι όλα τα παιδιά παρόντες στην πρόβα. Και 

φυσικά εκεί αντιλαμβάνονται όλοι ότι ο καθένας αποτελεί ένα μικρό κρίκο της 

αλυσίδας. Επομένως ένα λάθος ή έλλειψη συντονισμού μουτζουρώνει, όλη την 

εικόνα. Και το κυριότερο απ’ όλα, ότι αισθάνονται όλοι τις ενέργειες που 

κυκλοφορούν μέσα στο έργο και άρα στην παράσταση. 

 Παράλληλα δουλεύτηκε η μουσική και η χορογραφία από τους συναδέλφους 

συνεργάτες: Παρίση Άννα, Μόσχου Ελένη και Τζημόπουλο Βαγγέλη. Φροντίζουμε 

να μπαίνουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά και στη μουσική. Στη χορωδία ήταν 

όλοι η ομάδα. Έτσι όλα τα παιδιά κοινωνούν όλα τα στοιχεία που προσφέρει το 

έργο και γεμίζουν με ενέργεια και διάθεση. Τα τραγούδια επιλέχτηκαν απ’ όλους 

τους συνεργάτες με κριτήριο να πλαισιώνουν και να ολοκληρώνουν το νόημα της 

κάθε ενότητας. Το εικαστικό κομμάτι δουλεύτηκε από την συνάδελφο των 

εικαστικών Παρίση Άννα με τη βοήθεια μιας μαθήτριας.  

 Αφού βγάλαμε τα κύρια στοιχεία των 3 κειμένων που ήταν βία, καταπίεση και 

αντίσταση, κάναμε ασκήσεις αυτοέκφρασης. Δηλαδή τα παιδιά ασκήθηκαν στο να 

δώσουν με μια δική τους φράση  και με δική τους κίνηση το πώς βιώνουν τα ίδια 

υπό τις σημερινές συνθήκες τα στοιχεία αυτά. Έτσι δημιουργήθηκε ένα δρώμενο 

αυθεντικό και σημερινό, που μπήκε πριν ακριβώς από τον ‘καιόμενο’. 

  Όσον αφορά τα κουστούμια συναποφασίσαμε με τα παιδιά για τον τύπο των 

ρούχων που χρειάζεται ο καθένας και απευθυνθήκαμε στο ΔΗΠΕΘΕ, το οποίο μας 

στήριξε σε όλες μου τις εργασίες, αλλά και πολλά έφεραν τα ίδια τα παιδιά από το 

σπίτι τους ή δανεικά. Αυτό όχι μόνο μας έσωσε από τα έξοδα πολλά, αλλά έδωσε 

και τη χαρά σε φίλους και συγγενής να χαρούν γι αυτά που μας προσφέρουν. 
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Το λυπημένο μου πρόσωπο 

Ενέργειες 

Γλάροι, πουλιά τρομαγμένα 

Τρόμος  

Βίαιο τράβηγμα – αντίδραση ( χέρι – έπεσε πάνω ξαφνικά, βίαιο στριφογύρισμα) 

Ευτυχισμένο πρόσωπο # σοβαρό, καθήκον  

Σπρώξιμο (σαν σκιάχτρο) 

Ενθουσιασμός ολοφάνερος υποχρεωτικός, υποχρεωτικό κέφι για δουλειά, γέλιο 

Λοξοδρόμισμα επιδέξιο 

Περιφρόνηση, / πόρνη 

Απραξία απόλυτη, καρφωμένο βλέμμα / γκριμάτσες 

Πρόσωπο – δίχως πρόσωπο 

Περπάτημα γρήγορο, γρηγορότερο (γιατί πρέπει) 

Απόλυτη ταπεινότητα (κίνηση υποταγής – δάσκαλος) 

Ο καιόμενος 

Αρνητικές ενέργειες  Θετική ενέργεια 

Αποστροφή προσώπου      Ήλιος 

Δισταγμός 

Παραξενεύομαι 

Αναλίσκομαι περήφανος 

Πονάω και δεν το δείχνω 

Σκοτάδι – φόβος 

Πρόσωπο αστραφτερό  

Το ψαράκι της γυάλας 

Καμουφλάζ στις κινήσεις 

Ατσίδας αστυνομικός – παιχνίδι κρυφτούλι 

Βηματισμός σε εμβατήριο … βηματάκι κουτσό 
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Γύρω - γύρω όλοι 
Πουλί χτυπά τα μαύρα φτερά του. 

Θέλει, αλλά δεν μπορεί να περπατήσει 

Μάννα, ουρλιαχτό # γύρω, γύρω όλοι: χαρούμενο παιδικό –> αγριεμένο 

παραμορφωμένο. Παιδιά ουρλιάζουν, χορεύουν, αγγίζουν, μπήγουν τα δάχτυλα – 

καρφιά. 

Κρυώνω, Πονάω – χέρια τεντωμένα, πλαταγίζουν, χοροπηδάει, από τον πόνο 

Τυφλός. Γλιστράει μέσα στο πηγάδι – πέφτω σε απύθμενο κενό 

Πηγάδι – σκοτάδι – φόβος / δάχτυλα επιθετικά, να τον ξεσχίσουν, καρφιά 

Άλλο δεν αντέχει 

Σηκώστε το χρέος που σας ανήκει 

Πρόσωπα 

Δημήτρης – Μανώλης,  Μάννα , Ανακριτής, Παιδιά 
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