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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Οι καλικάντζαροι
Οι νάνοι και τα ξωτικά νευριάζουν πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι τα
περνούν για καλικάντζαρους. Αν κάποιος δηλώσει ότι οι καλικάντζαροι έχουν κάποια συγγένεια µε τις νεράιδες, αυτές θα γίνουν
έξαλλες. Παρόλο που είναι και αυτές πνεύµατα της Γης δεν έχουν
καµία σχέση µε τα καλικαντζαράκια.

ΝΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ

Όπως και άλλα πνεύµατα της Γης, οι καλικάντζαροι µοιάζουν στο
παρουσιαστικό µε τους ανθρώπους, αλλά το ανθρώπινο πρόσωπο
δεν µπορεί να πάρει ύφος τόσο πανούργο και χαιρέκακο. Το χαµόγελό τους παγώνει κυριολεκτικά το αίµα. Το γέλιο τους ξινίζει το
γάλα και ρίχνει τα φρούτα από τα δέντρα.
Η ικανότητα των καλικάντζαρων να κάνουν το κακό ευτυχώς είναι
περιορισµένη, καθώς βαριούνται να το κάνουν. Το πολύ πολύ λοιπόν, να φέρουν γρουσουζιά σ’ έναν άνθρωπο ή να τον παιδέψουν µ’
ένα εφιαλτικό όνειρο που το χώνουν µέσα στο κεφάλι του από το
αυτί του. ∆ιασκεδάζουν, ωστόσο, κάνοντας µικρές φάρσες στους
ανθρώπους: χύνοντας ένα µπουκάλι γάλα, ας πούµε, κρύβοντας τα
αυγά µιας κότας, φυσώντας καπνιά από τις καµινάδες µέσα στο
σπίτι, σβήνοντας κεριά, αλλάζοντας και µπερδεύοντας τις πινακίδες στο δρόµο. Ξέρουν να µιλούν µε τις µύγες, τις σφήκες, τα κουνούπια και τις σκνίπες.
Όταν συνωµοτούν για να πειράξουν τους ανθρώπους, οι καλικάντζαροι χαχανίζουν και χασκογελούν. Αυτός ο ήχος θα πρέπει να
προειδοποιεί τους ανθρώπους για να αποµακρύνονται έγκαιρα.
(από το σενάριο του Θεατρικού Έργου «Κατάληψη του Ονείρου»):
«Λίγο πριν τις γιορτές, ‘λέγαν οι παλιοί, από τα βάθη της γης, ανέβαιναν επάνω οι καλικάτζαροι… φέτος όµως… οι καλικάτζαροι αποφάσισαν να µπουν σε
ένα σχολείο…» Απόσπασµα από την Αγέλαστη Πολιτεία: «Θα βάλουµε τους
ανθρώπους να κάνουν σκανδαλιές κι εµείς θα γελάµε.»

Μέσα στην τάξη, ο καθηγητής µιλάει για το νόηµα των γιορτών και γράφει λέξεις-κλειδιά στον πίνακα. Στην αρχή η υπόλοιπη τάξη είναι σκοτεινή και ακούγονται µόνο σιγανοί ψίθυροι. Σιγά-σιγά φωτίζεται όλη η τάξη, ο καθηγητής
ανοιγοκλείνει µόνο το στόµα του (δεν ακούγεται) και πού και πού γράφει λέξεις. Αντίθετα, φαίνεται και ακούγεται τι γίνεται στην τάξη. Τα καλικατζαράκια
αρχίζουν και βγαίνουν και πηγαίνουν πίσω από τα παιδιά, η φωνή τους µπλέκεται µ’ αυτές των µαθητών… Η ανακατοσούρα έχει ξεκινήσει…
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Σκέψεις και εντυπώσεις γύρω από το θεατρικό «Κατάληψη στο όνειρο».
Το ηµερολόγιο ενός εµψυχωτή.

Τέλη Οκτωβρίου 2007:
Η περίοδος των ανακατατάξεων και των έντονων κινητοποιήσεων επηρέασε και το ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο Σαπών. Οι µαθητές ήθελαν ν’ αντιδράσουν, ήθελαν ν’ ακουστούν και αυτό φάνηκε από τις τρεις αποτυχηµένες απόπειρες κατάληψης του χώρου, καθηµερινά συµβούλια µαθητών — καθηγητών και την πρόκληση
υλικών ζηµιών στο σχολείο. Τα παιδιά ήθελαν να συµµετέχουν στο γενικότερο κλίµα αντίδρασης, ήθελαν ν’
ακουστούν και διερευνούσαν τρόπους για να το πράξουν.
Όπως καταλαβαίνετε, ήταν η καλύτερη περίοδος για να χτυπήσει η οµάδα του ∆.Ε.Ν. την πόρτα του σχολείου και να λειτουργήσει ως µεγάφωνο για τις φωνές των παιδιών και των καθηγητών. Και όλα, µάλιστα, ξεκίνησαν εντελώς τυχαία: εµείς ψάχναµε στις Σάπες έφηβους και οι έφηβοι εµάς, κατόπιν προτροπής του ίδιου
του διευθυντή του σχολείου! Σε µία συνάντηση, λοιπόν, της οµάδας µε τους καθηγητές του σχολείου, η οποία θα είχε καθαρά ενηµερωτικό χαρακτήρα, προχωρήσαµε όλοι µας ένα βήµα πιο πέρα: πιλοτικά µέσω
µιας θεατρικής παράστασης να δουλέψουµε µαζί µε το πιο δραστήριο τµήµα του σχολείου, το περιβόητο
Γ΄5, έννοιες του µαθήµατος Κοινωνικής Αγωγής του Πολίτη καθώς και να προβάλλουµε και να ενισχύσουµε τα θέλω των παιδιών. ∆ώσαµε τα χέρια και ξεκινήσαµε!

Αρχές Νοεµβρίου 2007:
“∆.Ε.Ν. θα κλείσουµε το σχολείο αλλά θα κάνουµε κατάληψη όλοι µαζί, πώς σας φαίνεται;”
Φανταστείτε να ήσασταν εσείς µαθητές και ν’ ακούγατε αυτά τα λόγια από την καθηγήτριά σας και δύο
άλλους ∆.Ε.Ν.ήλικες… Τα παιδιά ενηµερώθηκαν για την οµάδα θεατρικού, η οποία µάλιστα θα διαρκούσε δύο
συνεχόµενες ώρες και όχι µία όπως τα υπόλοιπα µαθήµατα, σε εβδοµαδιαία βάση. Η γνωριµία έγινε στην
αίθουσά τους αλλά το «µάθηµα» ξεκίνησε έξω από το χώρο του σχολείου, στο χώρο των ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. Την
πρώτη µία ώρα, µάλιστα, µείναµε στον πεζόδροµο για να κάνουµε τις εισαγωγικές ασκήσεις υποκριτικής.
Λίγες συµβουλές, τα πρώτα γέλια και τα πρώτα µαγκώµατα — ξεµαγκώµατα και ήµασταν έτοιµοι για µία µικρή γεύση σεναρίου. Στο χώρο των ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. συζητήσαµε για την κατάληψη, τις διάφορες µορφές αντίδρασης αλλά και τις µορφές του κοινωνικού ελέγχου. Μαζέψαµε τα «θέλω» µας σ’ ένα χαρτί και αποφασίσαµε στο θεατρικό µας να πούµε ό,τι θα λέγαµε µέσω µιας κατάληψης. Κατάληψη στο όνειρο, λοιπόν, και ξεκινάµε!
… “θα έχουµε και τύµπανα;”
… “∆ηλαδή, µπορούµε να τραγουδήσουµε κιόλας και να βρίσουµε αν θέλουµε;”
… “Να κάνουµε σαµατά!”
… “Θα τους κουφάνουµε!”
… “Εγώ δεν ανεβαίνω πάνω, ντρέποµαι”
… “Θα κάνουµε εµείς το σενάριο; Μα, δεν ξέρουµε πώς…”

Αυτές τις απορίες άφησα στο Γ΄5 και αυτές τις απορίες ανέλαβαν η Μαρία και η Εύα, τα υπόλοιπα τα µάθαινα µέσω τηλεφώνου, καθώς τη συγκεκριµένη περίοδο πέρα από τη βαλίτσα του εµψυχωτή κουβαλούσα
µαζί µου και τον πηλίσκο του ναύτη και ταξίδευα τακτικά στη Σαµοθράκη ντυµένος, υποχρεωτικά, ναυτάκι.
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Τέλη Νοεµβρίου 2007:
Το σενάριο ήταν έτοιµο. Άφησα µαθητές και προς µεγάλη µου έκπληξη βρήκα καλικαντζαράκια! Ήταν πιο
ενωµένα και πιο δεµένα ως οµάδα! Ήξεραν τι ήθελαν και τι καλούνται να κάνουν. Φωνές, πειράγµατα και ενθουσιασµός που δε χωρούσε πια σε µία αίθουσα των ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. Έτσι µεταφερθήκαµε στο µεγάλο χώρο
εκδηλώσεων του σχολείου. Η κατάληψη είχε γίνει και ήταν όλοι µε το µέρος µας!
Σκηνικά, κοστούµια, µικροφωνική, φωτισµός και πρόβες, πολλές πρόβες και ξάφνου ΜΠΑΜ! Μαζέψαµε όλο
το σχολείο στην αίθουσα και αφήσαµε ελεύθερα τα καλικαντζαράκια µας να ξεδιπλώσουν το υποκριτικό τους
ταλέντο. Και εκεί, πάνω στη σκηνή, δεν υπήρχε πια «ντρέποµαι» και «δεν ξέρω καλά ελληνικά». Τα είπαµε
όλοι, ό,τι θέλαµε να πούµε και ανακουφιστήκαµε!

Ένας µήνας µετά…
Τα καλικαντζαράκια ξαναέγιναν µαθητές, µόνο που όπως εγώ κουβαλούσα πάντοτε µαζί µου και τον πηλίσκο
του ναύτη, έτσι και αυτά είχαν πάντοτε µαζί τους στην τσάντα τους και το καπελάκι του καλικάντζαρου! Και
ποιος τους έπιανε όταν το βάζανε!

Υπάρχει, όµως, και συνέχεια…
Όλες οι ιστορίες έχουν ένα τέλος. Η δικιά µας, ευτυχώς ή δυστυχώς εσείς θα το κρίνετε, δεν έχει τέλος
παρά µόνο πολλές αρχές. Μία από αυτές είναι και η δηµιουργία µιας οµάδας θεάτρου από τα ίδια τα καλικαντζαράκια κατά τον ελεύθερό τους χρόνο στα ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ., τα κατορθώµατα της οποίας ίσως τα µάθετε σε
επόµενο τεύχος.
Όλα άρχισαν, λοιπόν, κάπως έτσι...
Βασίλης
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Εµψύχωση σε µία ολόκληρη τάξη! Πρόκληση!
Ενδιαφέρον αλλά
δύσκολο

Η αµηχανία της πρώτης στιγµής έφυγε γρήγορα και στη θέση της ήρθε η δηµιουργικότητα, η συνεργασία, η πορεία προς έναν κοινό στόχο.
Το σενάριο δηµιουργήθηκε από τα ίδια τα παιδιά, ήταν οι εµπειρίες τους, η καθηµερινότητά τους µε µια δόση σάτυρας. Αλλάχτηκαν µόνο τα ονόµατα και κάποιες λεπτοµέρειες ώστε να µη θιχτούν πρόσωπα και καταστάσεις.
Οι πρόβες πολλές και κάποιες φορές δύσκολες. Η πίεση του χρόνου µας άγχωνε
όλους. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που υπήρχαν ξεσπάσµατα. ∆ε νοµίζω πως κανείς θα πει ότι ήταν εύκολο. Υπήρχαν όµως και ευχάριστες στιγµές. Τα πειράγµατα δεν υπήρχαν µόνο στο σενάριο… Ακόµα και όσοι έδειχναν να µην τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η όλη διαδικασία, ήταν εκεί… ουσιαστικά. Η πρόβα generale
ήταν µια έκπληξη! Λες και ήταν επαγγελµατίες ηθοποιοί, ο καθένας ήξερε πότε
θα βγει στη σκηνή, ήταν συντονισµένοι, ο ένας βοηθούσε τον άλλον στην αλλαγή
κουστουµιών.
Και έφτασε η ώρα της παράστασης! Το αποτέλεσµα περισσότερο από ικανοποιητικό. Το κοινό τους, που δεν ήταν άλλοι από τους ίδιους τους συµµαθητές τους,
τους αποθέωσαν!
Η παρουσίαση του θεατρικού όµως ίσως δεν ήταν το σηµαντικότερο κοµµάτι αυτής της προετοιµασίας... τα παιδιά διασκέδασαν και συνεργάστηκαν, λειτούργησαν οµαδικά, δηµιούργησαν και ήρθαν πιο κοντά, εξάλλου ήταν κάτι αποκλειστικά
δικό τους.
Η εµφάνιση όλων ήταν πολύ καλή και σε αυτό βοήθησαν όλοι. Ο καθένας µε το
δικό του διαφορετικό τρόπο, ο καθένας µε τη δική του προσωπικότητα και βιώµατα, αλλά όλοι µαζί µε θέληση, όρεξη, υποµονή και συνεργασία καταφέραµε την
Κατάληψη του δικού µας ονείρου!

Μαρία
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ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,

ξέρετε, τα περισσότερα

πράγµατα τα «κάνουµε» στα χαρτιά. Με τα λόγια.
Όπως λένε, ο λόγος οδηγεί στη συνειδητοποίηση,
η οποία οδηγεί στη συγκρότηση αντιλήψεων, η
οποία, µε τη σειρά της, οδηγεί στη διαµόρφωση
στάσεων και συµπεριφορών.
Το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής
(στο εξής, ΚΠΑ) θεωρείται από πολλούς προνοµιακό για να πετύχει ο δάσκαλος τα παραπάνω.
Εµένα, η διδασκαλία αυτού του µαθήµατος µε φέρνει σε αµηχανία…
Στο µάθηµα της ΚΠΑ «συζητάµε» για σηµαντικά
κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα. Συζητάµε; Μέσα στην τάξη, τα λόγια µας δεν είναι ακριβώς επικοινωνία, είναι κάτι άλλο (εξαιρούνται τα
«παραπρογραµµατικά» λόγια). Για να προσπαθήσω να είµαι ακριβής, τα «λόγια της τάξης» συνιστούν επικοινωνιακές πράξεις συγκεκριµένου
τύπου. Ο δάσκαλος «κάνει λιανά» τα λόγια του
βιβλίου, όχι για να τα συζητήσει, αλλά κυρίως για
να τα εξετάσει. Ο µαθητής, από την πλευρά του,
όταν «συζητάει» (σχεδόν πάντα µε τον δάσκαλο,
γιατί µε τους φίλους του θα συζητήσει στο διάλειµµα), έχει την – απολύτως δικαιολογηµένη –
εντύπωση ότι εξετάζεται, και ανάλογη είναι συνήθως και η «συζήτησή» του. Ακούει ο ένας µαθητής τι λέει ο άλλος, όταν «συζητάει»; Κατά κανόνα όχι. Μήπως έχουµε ενθαρρύνει ή και µάθει τα
παιδιά να παίρνουν πληροφορίες από τους συµµαθητές τους;
Πρώτο πρόβληµα, λοιπόν. Καλούµε ανθρώπους
να «συζητήσουν», χωρίς στην πραγµατικότητα να
ζητάµε πληροφορίες από αυτούς (τις πληροφορίες
που χρειαζόµαστε, τις έχουµε κιόλας - µέσα στο
βιβλίο). ∆εύτερο πρόβληµα: Κάνουµε κοινωνική
αγωγή απλώς «ρυθµίζοντας την κυκλοφορία» παράλληλων ατοµικών δράσεων.
Μιλάει, λοιπόν, ο µαθητής για να αποδείξει - στον
δάσκαλό του - ότι έχει συνειδητοποιήσει έννοιες
οµάδα, κοινωνι κές
όπως κ ο ι ν ω ν ι κ ή
διακρίσεις, ρατσισµός, κοινωνικοποίη σ η , κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς κλπ. Λέει (όσο
και όπως µπορεί) τον ορισµό της έννοιας, µορφές,
αιτίες, αποτελέσµατα… Καταλαβαίνει άραγε αυτός
ο µαθητής ότι πίσω από το «δάσος» των δυσνόητων λέξεων που φτιάχνουν τους κοινωνιολογικούς ορισµούς κρύβεται η δική του καθηµερινή
πραγµατικότητα; Και αν το καταλαβαίνει, πόσο
άνετα µπορεί να µιλήσει για αυτήν; Ιδιαίτερα όταν
αυτή η πραγµατικότητα «πονάει»… ∆εν θα βρείτε

πολλούς φτωχούς µαθητές να µιλούν άνετα για το
«κοινωνικό πρόβληµα της φτώχειας» ούτε θα
ακούσετε τις «καλύτερες» αναλύσεις για τον ρατσισµό από τους µαθητές που όντως υφίστανται
ρατσισµό.
Και πώς, τέλος πάντων, γίνεται ο µαθητής να
«ξαναδεί» τις δικές του στάσεις και συµπεριφορές, µόνο µαθαίνοντας απ’ έξω λόγια, που συχνά
δυσκολεύεται να τα καταλάβει, και µάλιστα υποχρεωτικά; Άσε που οι στάσεις δεν διαµορφώνονται σε κοινωνικό κενό. Το µάθηµα της ΚΠΑ µπορεί να περιγράφει κοινωνικούς συσχετισµούς
(αυτούς που παράγουν και αναπαράγουν στάσεις
και συµπεριφορές), µα δεν τους επηρεάζει.
«Κλασικό» πρόβληµα για την εκπαίδευση…
Γι’ αυτούς τους λόγους νιώθω αµηχανία όταν
«κάνω ΚΠΑ». Και για τους ίδιους λόγους µου
άρεσε πολύ η θεατρική παράσταση που ανεβάσαµε
στο πλαίσιο του µαθήµατος και µε τη συνεργασία
του ΚΕΣΠΕΜ φέτος τα Χριστούγεννα.
Γιατί οι µαθητές του Γ5, επιλέγοντας τις ιστορίες
από τη σχολική τους ζωή που θα παρουσίαζαν
στην παράσταση, διάλεξαν οι ίδιοι τα ζητήµατα
που θα ήθελαν να διαπραγµατευτούν.
Γιατί στην επεξεργασία των ιστοριών τους προκειµένου αυτές να γίνουν ενιαίο κείµενο, αλλά και
στο «δούλεµα» των σκηνών, οι µαθητές είχαν
ελευθερία επιλογών και δεν ήταν υποχρεωµένοι
να δώσουν «σωστές απαντήσεις».
Γιατί οι συζητήσεις της οµάδας είχαν νόηµα, αφού
από αυτές προέκυπταν πραγµατικές αποφάσεις
(για την παράσταση).
Γιατί οι µόνοι περιορισµοί που δεχόταν η οµάδα
ήταν οι περιορισµοί που σκοπό είχαν να προστατέψουν την αξιοπρέπεια των άλλων.
Γιατί οι µαθητές, πάνω και γύρω από τη σκηνή,
άκουγαν πραγµατικά ο ένας τον άλλον –πώς αλλιώς θα γινόταν η παράσταση;
Γιατί, υποδυόµενοι διάφορους ρόλους, οι µαθητές
έµπαιναν ο ένας στη θέση του άλλου.
Γιατί κάναµε πράγµατα και δεν µιλούσαµε µόνο.
Γιατί δουλέψαµε όλοι µαζί – και µάλιστα συνεργαστήκαµε και µε καινούριους, πολύ ενδιαφέροντες
και διασκεδαστικούς ανθρώπους, τη Μαρία και
τον Βασίλη.
Και τέλος, γιατί πέρασα υπέροχα… εκτός από τις
φορές που αγχώθηκα και έβαλα τις φωνές (και τι
φωνές!) στα παιδιά.
Εύα Πολίτου
5
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∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο Σαπών - Οκτώβριος έως ∆εκέµβριος 2007

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΟΥΡΕΦ

ΝΕΡΜΙΝ ΣΕΠΕΤΖΗ ΧΑΣΑΝ

ΧΑΚΑΝ ΙΣΜΑΗΛ

ΜΑΡΙΑ ΣΜΥΛΑΝΗ

ΧΑΡΟΥΝ ΙΣΜΑΗΛ

ΜΕΡΒΕ ΤΟΠΑΛ ΑΜΕΤ

ΣΑΛΗΧ ΝΑΣΟΥΦ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΝΙ∆ΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΙΤΣΑΣ

ΕΚΡΕΜ ΤΣΑΚΗΡ

ΙΟΥΛΙΑ ΠΟΖΟΦΙ∆ΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΟΥΛΟΥΤΙ∆ΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΩΤΡΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΗΣ

ΝΤΕΝΙΖ ΧΑΛΗΛ

ΡΟΥΚΙΕ ΡΙΣΓΓΙΤΣ

ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΑ∆ΙΚ ΣΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΑΛΗ ΚΙΑΣΗΦ

ΑΡΜΕΝ ΣΒΑΤΖΙΓΙΑΝ

ΣΑ∆ΙΕ ΧΟΥΣΕΙΝ ΑΛΗ ΚΙΑΣΗΦ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΕΒ∆ΥΝΙ∆ΗΣ

ΜΕΛΕΚ ΧΟΥΣΕΜΕ

Την οµάδα νέων που υλοποίησε την «κατάληψη του ονείρου» στήριξαν ενεργά κι ολόψυχα οι διευθυντές
Σταµάτης Κιουτσούκης & Ηλίας Ιωαννάκης, οι καθηγητές/τριες Εύα Πολίτη, Βάσω Μιχαηλίδου & Νίκος Ξανθόπουλος. Τη δράση εµψύχωσαν τα µέλη της Οµάδας Εµψυχωτών των ∆.Ε.Ν., Μαρία Πάνου &
ο Βασίλης Τηλιακός, υπό την εποπτεία της Άννης Βασιλείου.
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… γεφυρώνοντας ΕΝΝΟΙΕΣ µε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΒΙΩΜΑΤΑ
… γεφυρώνοντας την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ µε το ΟΝΕΙΡΟ
(από το σενάριο του Θεατρικού Έργου «Κατάληψη του Ονείρου»):

Μένει φωτισµένη µόνο η λέξη κατανόηση, ενώ το δεντράκι αναβοσβήνει θλιβερά. Εµφανίζονται 4 παιδιά µε άσπρες µάσκες και µπλούζες µε
νούµερα.
(µπερντές - θέατρο σκιών)
ΑΡΙΘΜΟΣ 1:
Κάτι παιδιά - δε λέω ποια - µε πιάνουν στις τουαλέτες. Μου λένε να
τους δώσω τα λεφτά µου. Εγώ τους λέω ότι δεν έχω. Οι άλλοι µου
λένε «πήδα να δούµε». Να δουν, δηλαδή, άµα έχω κέρµατα, που κάνουν θόρυβο. Εγώ λέω «όχι, δεν πηδάω». Κι αυτοί βγάλαν σουγιά. Κι
εγώ πήδησα και µου πήραν τα λεφτά. Και άρχισα να τρέχω προς την
τάξη και έπεσα κάτω και βράχηκα. Και µπήκα µέσα στην τάξη και φώναζα, «Κυρία, παιδιά…µε πηδήξανε!» Τότε ακόµα δεν ήξερα πολύ καλά
ελληνικά. Και τα παιδιά σκάσανε στα γέλια…

κοινωνική οµάδα
(µπερντές - θέατρο σκιών)
ΑΡΙΘΜΟΣ 2:
Πριν τρία χρόνια, πρώτη µέρα στο σχολείο, άιντα έβαλα τα καλά
µου και άντε γεια. Μόλις έφτασα δεν ήµουν παιδί µε όρεξη, γιατί
ήξερα ότι θα µε χώριζαν από τους παλιούς φίλους. Μίλησα λίγα
από δω, λίγο από κει, πέρασε η ώρα… Ντριν… το κουδούνι… µας
µίλησε ο ∆ιευθυντής… «θα κάνετε τούτο, κείνο και µ…µπιπ».
Μπήκαµε στην τάξη, ήµουνα µόνο µε το Γιώργο και τον Μπίλλυ.
Όλοι οι άλλοι µου ήταν άγνωστοι. Γνωριστήκαµε και τα λοιπά.
Κάναµε πλάκες. Τώρα πώς έγινε δε ξέρω και τρία χρόνια, ό, τι
και να γίνει, όλοι τα βάζουν µαζί µας. Αλλά εµείς τις κάνουµε τις
πλάκες µας. Πιο πολύ µε την παλιά παρέα. Και τις πιο ωραίες
πλάκες τις κάνουµε στην αυλή.
(µπερντές - θέατρο σκιών)
ΑΡΙΘΜΟΣ 3:

κοινωνικές διακρίσεις

ρατσισµός

Εγώ µπαίνω στην τάξη και µπαίνει και η κυρία. Αρχίζει το µάθηµα και η κυρία δίνει και χαρτιά. Και εγώ είµαι καθισµένος στην
καρέκλα. Και οι άλλοι αρχίζουν να µαλώνουν. Και µόλις εγώ βλέπω να µαλώνουν, φοβάµαι. Γιατί δεν καταλαβαίνω και πολύ
καλά τι γίνεται. Και θέλω να σταµατήσουν οι καυγάδες. Μετά
όλοι κάνουν «µµµ…» και κάνω κι εγώ και στην αρχή είµαι χαρούµενος γιατί κάνω «µµµ…» και µετά η κυρία λέει σε µένα «γιατί
κάνεις µµµ…;» και τότε νευριάζω και φοβάµαι. Και τσακωνόµαστε. Και µετά παίρνω την τσάντα µου και φεύγω. Και όλοι λένε…
λένε… Αλλά πια εγώ δεν ακούω και δε λέω τίποτα…

κοινωνικοποίηση

ΑΡΙΘΜΟΣ 4:
Χθες οδηγούσα πέντε ώρες για να έρθω στις Σάπες. Και άφησα τη µικρή
άρρωστη στο σπίτι. Αλλά η δουλειά είναι δουλειά. Σηκώθηκα νωρίς το
πρωί να τους ετοιµάσω τις ασκήσεις. Και ντύθηκα µε προσοχή και βάφτηκα, να µην πάω όπως-όπως στο σχολείο. Τζάµπα ο κόπος… Οι µαθητές
µου δεν µε συµπαθούν. Οι µαθητές µου θέλουν µόνο να παίζουν. Σήµερα,
για παράδειγµα, την ώρα του µαθήµατος, έκαναν «µµµ…» Αν είναι δυνατόν! Έπιασα έναν και τον έβγαλα έξω. Τον αδίκησα, λέτε; Εσείς στη θέση
µου, τι θα κάνατε;

κοινωνικός έλεγχος
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Να τα πούµε;

Για ν’ ακούσω για να δω
Κάντε όλοι πανικό πείτε: Oo Yeah!
Όταν θέλεις το κακό µου σου προσφέρω φιλία
κι όταν θες να µε χτυπήσεις τότε κάντο µε µανία
δυστυχία µου προσφέρεις µα εγώ νιώθω ωραία
και το µίσος που τρέφεις εγώ το παίρνω για παρέα.
Και παίρνω το µικρόφωνο γεµάτο µέσα ρίµες
έτοιµος για να δικάζω είκοσι περίπου µήνες.
Πέφτω πάνω στην κακία των ανθρώπων µ…α βάρα,
γιατί, το µικρόφωνο είναι κατάρα.
Κοίτα µε στα µάτια κοίτα πόσο πολύ το τονίζω
µένω πάνω στην πίστα το σώµα µου να καθαρίσω
βρίζω δυνατά και σταθερά να γράφω συνεχίζω
και πάντοτε τελειώνω αυτό που κάποτε αρχίζω.
Χτίζω τ’ όνειρό µου πάνω σε χαρτάκι γεµάτο λέξεις
έχω τόσες πολλές που µπορεί να µην αντέξεις
και να θες να δραπετεύσεις δεν µπορείς…
στη λυρική µου φυλακή ετοιµάσου να µπεις.
Μήνες έχουνε περάσει χρόνια έχουνε περάσει
µα το στόµα µου έχει καιρό να µου χαµογελάσει
έχει φάση να γράφω στίχους που εκφράζουνε αλήθεια
να ξυπνάνε οι µα...ες που ζουν στα παραµύθια
µα της υποταγής κι αν δεν µε ξέρετε µη µιλήσει κανείς.
Έχω για όπλο το µικρόφωνο και σφαίρες οι ρίµες
έχω τόσες πολλές που µοιάζουνε µε παντοµίµες.
Είδες µόνος σου έως που µπορώ να φτάσω
είµαι έτοιµος στα δύο κάθε λέξη να µοιράσω
και δε φτάνουνε οι λέξεις για να περιγράψω
τον κόσµο που ζούµε το παρελθόν να κάψω
θέλω τώρα το καθετί κακό να διαγράψω
Και να γράψω στίχο θέλοντας τον κόσµο να αλλάξω
θα φωνάξω θα µιλήσω
Χίλια στόµατα θα κλείσω
Προτιµώ να πεθάνω παρά πίσω να γυρίσω.
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Τώρα ποιος από σας θα µου πει τι να κάνω
Ποιος από σας θα µου βγει από πάνω
Σε ποιν από σας να σκύψω το κεφάλι
Σε ποιον από σας να πατήσω την σκανδάλη.
Τόσες ευκαιρίες τόσα βάσανα µεγάλα
Και µεγάλωσα µ’ αυτά και σταµάτησα το γάλα
Είδα λίγα ευτυχισµένα και πολλά δυστυχισµένα
Τώρα ξέρω ότι ο κόσµος δε φτιάχτηκε για µένα.
Και πάλι είµαι µέσα σ’ αυτόν δυστυχώς
Γράφω στίχους για να λέγοµαι πως είµαι ραψωδός
Σε µένα δεν έδειξε κανείς ενδιαφέρον
Κι όσοι µου µιλούσαν το ‘καναν από συµφέρον.
Βαρέθηκα λοιπόν θέλω να ‘µια λίγο µόνος
Όχι βέβαια ότι µειώνεται ο πόνος
Αλλά εντάξει, τουλάχιστον έτσι νιώθω ωραία
Χωρίς κανένα να µου µιλά, χωρίς παρέα.
Γιατί γέµισαν οι άλλοι το µυαλό µου σκουπίδια
Μου κρύψαν την αλήθεια µου δείξαν παραµύθια.
Σου δείχνουνε το νόµισµα µόνο από µπροστά
Και σου κρύβουνε τα γράµµατα θολώνει η εικόνα
Όµως εγώ κρυφοκοίταξα να δω από την άλλη
Και κόντεψαν οι µ...ες να µου σπάσουν το κεφάλι.
Είδα όσα είδα απ’ την άλλη και µου φτάνει
Τώρα ξέρω ότι άλλο κακό κανείς δε θα µου κάνει.
Έµαθα να σκέφτοµαι αλλιώς από τους άλλους
Τους µ...ες τους µάγκες κι όσους παίζουν τους µεγάλους.
Κι έχω εµπειρίες που δεν φτάνει το µυαλό σου
Που να δει να καταλάβει µέσα στον µικρόκοσµό σου
Κι αν µ’ ακούς και λες «τι µ...ες λέει αυτός»
Είναι επειδή εσύ έµεινες τυφλός.
Σου κρύψαν την πραγµατικότητα για τα καλά
Εγώ κι εσύ φιλάρα έχουµε διαφορά
Κι έτσι πήρα µια πένα και στολή παρανόµου
Κι έχω στόµα έτοιµο στη σκανδάλη του µικροφώνου.
Τώρα ποιος από σας θα µου πει τι να κάνω
Ποιος από σας θα µου βγει από πάνω
Σε ποιν από σας να σκύψω το κεφάλι
Σε ποιον από σας να πατήσω την σκανδάλη.
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Το άλµπουµ µας

(από το σενάριο του Θεατρικού Έργου «Κατάληψη του Ονείρου»):

«Στα όνειρά µου το σχολείο δεν είναι έτσι.
Το µάθηµα µοιάζει µε µια βόλτα στο ποτάµι.
Περπατάµε όλοι µαζί και βρίσκουµε διάφορα πράγµατα και βγάζουµε φωτογραφίες,
και χοροπηδάµε στο νερό και κόβουµε λουλούδια και γίνονται διάφορα αστεία πράγµατα και περνάµε µια χαρά.»

«Και βλέπουµε πώς είναι τα
βατραχάκια στη ζωή τους.»
«Και όταν γλιστράµε και πέφτουµε στο ποτάµι δεν θυµώνουµε, ούτε βριζόµαστε. Γελάµε. Και βέβαια πειράζουµε
ο ένας τον άλλον, ακούµε
µουσική…»

«Και κάνουµε εργασίες, όµως
παίζοντας. Γιατί ένα πράγµα είναι
δύσκολο να το εξηγήσει κάποιος
µε τα λόγια και οι άλλοι µόνο να
κάθονται και να σκέφτονται. Τα
καινούργια πράγµατα τα καταλαβαίνεις καλύτερα όταν κάνεις κι
εσύ, ο µαθητής, κάτι. Τότε και
καταλαβαίνεις καλύτερα και θυµάσαι κάθε στιγµή της ηµέρας.»
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«Αλλά πρέπει να είµαστε δεµένοι, για
να µας έρθει η όρεξη να κάνουµε διάφορα πράγµατα. Να πειράζουµε ο
ένας τον άλλο, αλλά όχι µε κακία…»

«Και να προστατεύουµε το
δεσµό που έχουµε. Και να
δείχνουµε και στους άλλους
τον ίδιο δρόµο.»

«Αν σε µια τάξη, ανάµεσα
στους συµµαθητές µιας τάξης, δεν υπάρχει δεσµός,
αγάπη, εκεί δεν µπορείς να
µάθεις τίποτα.»

«Αν δεν ονειρευτούµε τώρα στις
γιορτές κάτι καλύτερο για το σχολείο
µας, για µας, πότε θα το κάνουµε;»
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(τραγούδι από το Θεατρικό Έργο «Κατάληψη του Ονείρου»):

3: Αν κανείς δεν µε κορόιδευε όταν µιλάω
1: Αν µπορούσα µε ασφάλεια να κατουράω
2: Αν δεν τα ‘βαζαν όλοι πάντα µαζί µου
4: Αν ξέραν κάτι παραπάνω για τη δύσκολη ζωή µου
Αχ, θα ‘ταν αλλιώς, ο κόσµος θα ’ταν διαφορετικός

4: Αν δε γελούσαν µε τα λάθη µου µέσα στην τάξη
1: Αν δε φοβόµουν συνεχώς µήπως κάποιος µε πειράξει
3: Αν περισσότερα έπιανα από όσα µου λένε
2: Κι αν δεν την πλήρωνα εγώ για όσα άλλοι φταίνε
Αχ, θα ‘ταν αλλιώς, ο κόσµος θα ’ταν διαφορετικός
3: Αν δε βαριόµουν συνεχώς καρφωµένος στα θρανία
4: Κι αν δε φοβόµουνα να δείξω την κάθε µου αδυναµία
2: Αν δε µου ‘λέγαν οι καθηγητές τι πρέπει ν’ αγαπήσω
1: Κι αν δε µε βάζανε οι µάγκες µε το ζόρι να ψηφίσω
Αχ, θα ‘ταν αλλιώς, ο κόσµος θα ’ταν διαφορετικός

1: Αν οι µεγάλοι στους µικρούς δεν πούλαγαν τσαµπουκά
3: Και αν µπορούσα να εκφραστώ ελεύθερα και χαλαρά
2: Αν θυµούνταν τ’ όνοµά µου και δε µε λέγανε «ο αυτός»
4: Αν, όταν κάνω τη δουλειά µου, υπήρχε λίγος σεβασµός
Αχ, θα ‘ταν αλλιώς, ο κόσµος θα ’ταν διαφορετικός
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2: Ίσως δεν θα ‘µπαινα κι εγώ σε χαζοσυµµορίες
3: Μπορεί και να µην έµπλεκα πάντα σε φασαρίες
1: Ίσως και να ‘βρισκα το θάρρος να λέω πιο πολλά
4: Μπορεί και να µη γινόµουνα υστερική µε τα παιδιά
1: Ίσως και να µην έκανα πάντα ό, τι λέει η παρέα
2: Μπορεί και να µη µίλαγα τόσο συχνά χυδαία
4: Ίσως και να µην έκανα τα λάθη τα µοιραία
3: Μπορεί να µου κατέβαινε καµιά καλή ιδέα

…Γ
ια
τών να δού
µε
θα φ
απ ό
ύγο , µε το
υ
το Γ
τ
υµ ν ν τα κα έλο ς τ
άσιο
λικα
ων
γιορ
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Σαπ
ών; ζαράκ
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ΟΛΟΙ: Ίσως και να περνούσαµε όλοι µας πιο ωραία
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Συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές του θεατρικού

τι χαζό θυµάσαι από την παράσταση;
-Εµένα, όταν τραγουδούσα
-τα γυαλιά που φορούσα στη σκηνή µε τον καθηγητή και τους µαθητές
-έχω δουλειά, κόβω τώρα , ετοιµάζω το κολάζ
- όταν µπήκαµε µέσα στην αίθουσα µε τα καπέλα και τις ντουντούκες
-τίποτα, τα ξέχασα όλα
- τον Άρµεν, χεχε
- ∆εν θυµάµαι τίποτα χαζό
-όλους εµάς! Χαζά είµαστε!
-όταν αρχίσαµε και τρέχαµε µέσα στην αίθουσα στην εισαγωγή
-τον Σαλίκ να τραγουδάει, χεχε
-την Κατερίνα που έπαιζε κιθάρα χωρίς να ξέρει!

ποιο ήταν το πιο βαρετό σηµείο της όλης διαδικασίας;
-κάναµε πολλές ώρες πρόβες
-όταν περιµέναµε ο καθένας να έρθει η σειρά µας πίσω από το παραβάν
-όταν µας κατσάδιασε κάποιος καθηγητής
-οι πρόβες για το Κέντρο Υγείας που δεν ξέραµε πώς θα το κάνουµε, αν έπρεπε να το συµπεριλάβουµε στην παράσταση και µε ποιο τρόπο
-όταν δεν τραγουδούσα
-τότε που τραγουδούσε ο Μάριος
-όταν καθόµασταν και περιµέναµε πίσω από το παραβάν
-δεν υπήρχε βαρετό σηµείο
- όταν κάναµε συνέχεια πρόβες της πρώτης σκηνής
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3) περίγραψε µου µια γελοία φάση είτε από τις πρόβες είτε από την παράσταση
-η πιο γελοία φάση ήταν όταν δοκιµάζαµε τα καπελάκια µας

-συµφωνώ τα καπέλα ήταν η πιο γελοία φάση
-εκεί που ήταν να βγουν η παρέα του Χάρι Πότερ στη σκηνή, βγήκαν όλοι και ξεχάστηκε
να βγει ο Χάρι Πότερ και βγήκε µετά τρέχοντας
-τότε που έπεσε το µικρόφωνο στην παράσταση
-Η ατάκα του Μάριου που φώναζε SEX στη σκηνή µε το µάθηµα
-όταν καθόµασταν στη σκηνή και ο Άρµεν µας πείραζε όλους και όλες
-την κ. Πολίτου να χοροπηδάει στη σκηνή και να φωνάζει…αυτός ήταν ο ρόλος της.
-όταν κάποιος την αµόλησε πίσω στο παραβάν την ώρα που ήµασταν όλοι µαζεµένοι εκεί

4)Θυµάσαι κάποια σύγκρουση µεταξύ σας, µε τους καθηγητές ή µε τους εµψυχωτές;
-είχε, είχε αλλά ποια ήταν;

-µερικές φορές µας φώναζε η κ. Πολίτου γιατί κάναµε ό,τι να ‘ναι αλλά στο τέλος τα βρήκαµε
-µε τον Εκρέµ πλακωνόµασταν συνέχεια χεχε
-ναι,ναι και εγώ πλάκωνα τον Γιώργο αλλά για πλάκα
-εµένα µου είπαν συγχαρητήρια για τους άλλους δεν ξέρω
-µε τη Μαρία, τη συµµαθήτριά µου, είχα µαλώσει µια φορά αλλά δεν θυµάµαι γιατί
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… γεφυρώνοντας το ∆.Ε.Ν. µε τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Απ’ τα µεγαλύτερα δώρα στο ∆ηµιουργικό Εργαστήρι Νέων έχει υπάρξει η ανοιχτότητα σχολικών κοινοτήτων - διευθυντών, καθηγητών, µαθητών και γονιών - να µας δεχτούν ως ενεργούς
συνεργάτες της τοπικής κοινωνίας.

λιτισµικότητα, το ρατσισµό & την περιθωριοποίηση, τη διαφωνία & τη σύγκρουση, την επικοινωνία
& το διάλογο, την κατανόηση πολλών διαφορετικών πλευρών και τη συνεργασία για ένα κοινό
δηµιουργικό έργο.

Το ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο Σαπών - και η φετινή παρέµβαση που περιγράφεται σ’ αυτό το τεύχος των ΠΟΛΥΦΩΝΙΩΝ - είναι παράδειγµα
συνέργιας που στόχο έχει τη διευκόλυνση της
κοινωνικής ζωής των µαθητών. Ανοίγοντας διάλογο µεταξύ µας, καταφέραµε να στηρίξουµε την
προσπάθεια της σχολικής κοινότητας σε δύσκολες στιγµές, να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές να εξερευνήσουν δηµιουργικά µια πολύ
διαφορετική απ’ τις συνηθισµένες «καταλήψεις».

Προσωπικά, θα µου µείνει αξέχαστη η γιορτή
όπου όλο το σχολείο τίµησε κι αγκάλιασε µε τόση
δύναµη την έκφραση των νέων του Γ’ 5. Τα µάτια
µου γέµισαν µε συγκίνηση, βιώνοντας καθηγητές
και µαθητές να καταφέρνουν να µεταµορφώνουν
θέµατα που συνήθως µας χωρίζουν και µας κλείνουν στον εαυτό µας, σε πραγµατική κοινότητα,
σε ουσιαστική σχέση. Ανοιχτά στόµατα τραγουδούσαν τα λόγια της ψυχής τους, και ανοιχτά
αυτιά και καρδιές άκουγαν.

Αντί να «κλείσει» το σχολείο, άνοιξε το µυαλό
µας, άνοιξαν κανάλια επικοινωνίας, άνοιξαν δρόµοι δηµιουργικής επεξεργασίας και έκφρασης
όλων των φωνών που βιώνουν την προσπάθεια
για ένα ουσιαστικά µαθησιακό κι ανθρώπινο σχολικό περιβάλλον. Ανοίξαµε εντός, για να εξερευνήσουµε στην πράξη θέµατα δύσκολα - τη διαπο-

Ένα γεµάτο ευχαριστώ σ’ όλη τη σχολική κοινότητα που αγκάλιασε µε τέτοιο τρόπο φέτος το
∆.Ε.Ν. Και µια ευχή αυτές οι γέφυρες που χτίζονται µε προσωπική κατάθεση του καθενός µας να
καρποφορήσουν ποικιλοτρόπως για την τοπική
µας κοινωνία…
Άννη Βασιλείου
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