
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Υπάρχει έξοδος στα αδιέξοδα της εποχής µας; Εµείς λέµε ναι. 22 
παιδιά από 13-17 ετών τόλµησαν να δοκιµάσουν, να ανιχνεύσουν 
υψηλές ιδέες και συναισθήµατα που περικλείει το έργο του 
εθνικού µας ποιητή ∆. Σολωµού «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι». 
∆έχτηκαν να αντιπαλέψουν τον ατοµισµό και να µπουν στον κόπο 
να περπατήσουν µαζί µε άλλους σε άγνωστα µονοπάτια της 
φαντασίας. Η υψηλής αισθητικής ποίηση είναι πολύ γενναιόδωρη 
µαζί µας- φωτίζει όλα τα πράγµατα της φύσης  και αναδεικνύει την 
οµορφιά τους. Μας βοηθά να κρατήσουµε ανοιχτά τα µάτια  της 
ψυχής µας και να µπορέσουµε να δούµε καθαρά. Άπειροι δρόµοι 
τότε ανοίγονται µπροστά µας για να περπατήσουµε ελεύθεροι. 
Απαιτεί όµως από µας πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να 
µπορέσουµε να βιώσουµε την ύψιστη αξία που έσωσε τους 
Μεσολογγίτες, την οµόνοια. Όλοι µαζί σαν ένας ναι χτυπούν, όµως 
εσύ σαν όλους. Τότε η έξοδος του καθενός και όλων µαζί µπορεί, 
να είναι δυνατή. Στο τέλος µιας επιτυχηµένης παράστασης κανείς 
δεν θυσιάζεται, παρά µόνον οι αδυναµίες, οι ανασφάλειες, και η 
µικροψυχία. Με λάβαρο την πίστη στην ελευθερία και στο δίκιο 
του αγώνα τους οι Μεσολογγίτες πηγαίνουν προς τον θάνατο 
καθαγιασµένοι, µε φωτοστέφανο το φως της ελευθερίας: «φως που 
πατεί χαρούµενο τον Άδη και τον Χάρο». Τα παιδιά θα  έχουν 
γνωρίσει τον εαυτό τους: «έστρωσε ο νους κι ανέβηκα πάλι στον 
εαυτό» µου και έτσι «η δύναµή τους θα είναι πέλαγο και η θέλησή 
τους βράχος».                            
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Η Ιδέα για την εργασία αυτή προέκυψε µετά από το 

σεµινάριο στις Σπέτσες το 2006. Η µέθοδος του κ. Τζαµαργιά που 
την εφάρµοσα άµεσα στο Πολυτεχνείο –Νοέµβρης 2006 µου 
έδειξε τρόπους και δυνατότητες να κινώ την οµάδα µε πολύ θετική 
ενέργεια. Η σκέψη µου πήγε αµέσως στις εικόνες που 
δηµιουργούνται από το κείµενο αυτό. Οι δυσκολίες ήταν πολλές 
κυρίως στο σηµείο όπου τα παιδιά θα κινούνταν ως χορός. ∆εν 
γνώριζα τρόπους που θα βοηθούσαν και στην κίνηση και  την 
εκφορά του λόγου του χορού. Ένιωθα όµως ότι είχε την αύρα της 
τραγωδίας. Για καλή µου τύχη πραγµατοποιήθηκε στην πόλη µας 
το σεµινάριο για το αρχαίο δράµα από τους ∆ΕΣΜΟΥΣ µε την 
Λυδία Κονιόρδου και τέσσερις άλλους εκλεκτούς δασκάλους. Εκεί 
βεβαιώθηκα για την επιλογή µου. Πήρα όλα όσα χρειαζόµουν και 
τα εφάρµοσα άµεσα, γι ’αυτό και τους ευχαριστώ όλους. 

Ολοκλήρωσα πρώτα την επεξεργασία του κειµένου ως 
εξής: Αφού άκουσα το cd του Μαρκόπουλου κατάλαβα ότι εκείνο 
ήταν µια µουσική πρόταση µε επιλογές από το κείµενο και µάλιστα 
µε πολλούς συνδυασµούς των στίχων. Μπορούσα λοιπόν κι εγώ να 
κάνω µια πρόταση µε επιλογές κατάλληλες για να παιχτούν επί 
σκηνής. Κράτησα συνολικά δέκα σελίδες από τις είκοσι πέντε που 
είναι όλο το έργο. Έστησα έξι σκηνές και από τα τρία 
σχεδιάσµατα, µε τη σειρά που δίνει ο ποιητής. Η αφήγηση 



αυτούσια προϊδέαζε για τα όσα θα διαδραµατίζονταν στις σκηνές. 
Μια µεγάλη δυσκολία αποτελούσε η µουσική επένδυση, καθώς δεν 
υπήρχε µουσικός στο σχολείο. Και πάλι  καλή  τύχη έφερε κοντά 
µου την κ. Σοφία Ρούσσα, µουσικό, η οποία προσφέρθηκε 
αφιλοκερδώς να µας βοηθήσει. Της είµαι ευγνώµων, διότι ήταν 
σωτήρια λύση. Η εξαιρετική επικοινωνία µας έφερε το καλύτερο 
αποτέλεσµα. Της πρότεινα τραγούδια µελοποιηµένης ποίησης, τα 
οποία συνάδουν µε το θέµα. Έτσι πετύχαµε δυο βασικά πράγµατα : 
Πρώτον ήταν πολλά από αυτά γνωστά στα παιδιά και έτσι τα 
έµαθαν εύκολα και δεύτερον  το κείµενο διανθίστηκε µουσικά και 
απέκτησε τη φυσική του διαχρονικότητα και βγήκε από τα στενά 
όρια ενός ιστορικού γεγονότος. 

Το δεύτερο πεδίο ήταν η πράξη. Από τον Οκτώβρη και επί 
ενάµιση µήνα δούλεψα την οµάδα µε ασκήσεις και θεατρικό 
παιχνίδι. Η οµάδα αποτελούνταν από 20-30 παιδιά διαφόρων 
ηλικιών και σχολείων.  Από  Α’ Γυµνασίου έως Β’ Λυκείου και 
από 6 Σχολεία της πόλης. ∆ουλέψαµε πάρα πολύ καλά ως εκεί, 
αλλά η µεγάλη δυσκολία ήταν το κείµενο για δυο λόγους. Πρώτον 
δεν είχε µια ιστορία µε κατανοητό θέµα και εξέλιξη- άρα δεν είχε 
και ρόλους ξεχωριστούς, και δεύτερον ήταν αρκετά δύσκολο για 
τα παιδιά του Γυµνασίου να το κατανοήσουν και να το 
φανταστούν επί σκηνής. Προσπάθησα γι’ αυτό να αποφύγω µια 
φιλολογική ανάλυση που θα κούραζε και σίγουρα θα έδιωχνε τα 
παιδιά. ∆ούλεψα  µε πολύ υποµονή τέσσερις µήνες επί πέντε µέρες 
την εβδοµάδα και µε πολλούς τρόπους. Πρώτα πέρασα τις 
ασκήσεις µέσα στο κείµενο ή αντίστροφα το κείµενο µέσα στις 
ασκήσεις και έτσι πετύχαµε κάτι πολύ σηµαντικό. Αφού τα παιδιά 
επέλεξαν τους στίχους που τους αρέσουν, δουλέψαµε παίζοντας, 
άρα έφυγε από το έργο το βάρος του νοήµατος και 
απελευθερώθηκε η ενέργειά του. Το κάθε παιδί ένιωσε πως εκεί 
µέσα υπάρχει κάτι δικό του που το αφορά. Έτσι κατέθεσε την 
προσωπική του έκφραση. Παράλληλα στήσαµε τις σκηνές, όπου τα 
παιδιά µπήκαν στο οµαδικό πνεύµα και τη συλλογική έκφραση και 
έτσι όλα αισθάνονταν αυτό που εξέπεµπε το έργο. ∆ηλαδή αυτοί οι 
άνθρωποι πήγαιναν στο θάνατο ελεύθεροι στην ψυχή, ζώντας στο 
όνειρο και κρατώντας µέσα τους ό,τι αγάπησαν στη ζωή, αλλά και 
τη χάρη και την οµορφιά της φύσης και του έρωτα, παράλληλα µε 
την υπέρτατη στέρηση και την υποµονή ο λόγος. 

Η υποστήριξη της µουσικής συντέλεσε καταλυτικά στην 
κίνηση των παιδιών και την απόδοση του λόγου, µε το ρυθµό που 
εµπεριέχει το κείµενο και τη χάρη της ηλικίας τους. Τη βάση όµως 
αποτέλεσε κάτι πολύ απλό και πλέον αποτελεσµατικό: λέµε τα 
λόγια µας περπατώντας σε σταθερό βήµα και ουδέτερη ανάγνωση 
πολλές φορές. Έτσι απαλλάσσεται το µυαλό µας απ’όλες τις 
προκαταλήψεις απέναντι στο κείµενο και σιγά σιγά 
απελευθερώνεται. 

Ένα τρίτο στοιχείο αρκετά λεπτό ήταν η σύνδεση των 
σκηνών  έτσι ώστε να υπάρχει µια ροή στην παράσταση που να 
βοηθά το θεατή να παρακολουθεί την πορεία των πολιορκηµένων 
προς την έξοδο, την κορύφωση και την κάθαρση. Η πιο δύσκολη 



ήταν η σκηνή  «Μάρτυρες», όπου υπάρχουν στίχοι µεµονωµένοι 
και συνεχείς, χωρίς να φαίνεται ποιος θα µπορούσε να µιλά σε 
ποιόν. Μετά από πολλές αναγνώσεις και µε την καθοδήγηση του 
ίδιου του κειµένου είδα ότι υπάρχει η εξής συνθήκη:  οι 
µελλοθάνατοι πριν το θάνατο έχουν ένα λεπτό κατά το οποίο 
περνά από τη µνήµη, το µυαλό τους όλη η ζωή τους ή κάτι το πιο 
αγαπηµένο. Αυτό ακριβώς εκπέµπουν αυτοί οι στίχοι: ευχές και 
µνήµες τους συνοδεύουν την ύστερην ώρα. Έτσι τα παιδιά είχαν 
µια σαφή εικόνα της πορείας του έργου και της ενέργειας που το 
διαπερνούσε µε πολλές εναλλαγές και αντιθέσεις. Πειθάρχησαν 
όλα και µοιράστηκαν τα πάντα, οπότε έδωσαν τον καλύτερό τους 
εαυτό. 

 


