
   ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

 Κατά τις πρώτες συναντήσεις της Οµάδας εφαρµόστηκαν διάφορες τεχνικές 

έκφρασης για την καλύτερη γνωριµία και την δηµιουργία δεσµών µεταξύ των µελών, 

ως µέσο για την ανάπτυξη δυναµικής στην µετέπειτα λειτουργία της. Τα 

αποτελέσµατα είναι ενδιαφέροντα και παραθέτουµε κάποια χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα:

 

 
 

Ι.  (Τεχνική ∆ηµιουργικής Γραφής) 

 …Ήταν ένα όµορφο πρωινό του Ιουλίου. Όλοι κοιµόντουσαν από το ξενύχτι 

της προηγούµενης µέρας. Όλα ήταν ήσυχα. Τίποτα δεν θύµιζε ότι το προηγούµενο 

βράδυ εκεί είχε γίνει ένα ξέφρενο γλέντι. Η θάλασσα τα έσβησε όλα. Τότε ένοιωσα 

µια µεγάλη επιθυµία… 

…Να πάω βόλτα στην παραλία. Θεωρούσα ότι θα µε ηρεµούσε. Καθώς περπατούσα 

έπεφτε επάνω µου ο δροσερός αέρας. Ο ήλιος ήταν λαµπερός που φώτιζε όλη την 

παραλία. Στο µυαλό µου ερχόταν το χθεσινό γλέντι. Ήταν υπέροχα… 

…Ακόµη σκεφτόµουν µια όµορφη παρουσία, µε µακριά ξανθά µαλλιά, µε ένα 

όµορφο λευκό φόρεµα που ανέµιζε και κυµάτιζε στον αέρα. Ίσως ήταν από το ποτό. 

∆εν ξέρω!… 

…Προσπαθούσα να συνέλθω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η ώρα περνούσε και δεν 

είχα κάνει τίποτα. Θα πήγαινε χαµένη η µέρα αν δε γινόταν κάτι… 

…Κατάφερα να συνέλθω αλλά και πάλι η σκέψη µου γύριζε στο χθεσινοβραδινό 

γλέντι. Ήταν τέλεια όλα. Η µουσική, ο κόσµος, το κέφι και η διάθεσή µου, ήταν όλα 

τέλεια χθες βράδυ… 

…Θα ήθελα να ξανάπαω σ’ ένα τέτοιο γλέντι και να διασκεδάσω όσο µπορώ, 

περισσότερο από το χθεσινοβραδινό… 

…Τέλος πάντων, εκεί που περπάταγα στην παραλία, βλέπω µπροστά µου έναν 

γιγάντιο βράχο που έµοιαζε µε δράκο, όλα σκοτείνιασαν, ο ήλιος καλύφθηκε από τα 

πυκνά µαύρα σύννεφα, ο βράχος άρχισε να κουνιέται, µου φάνηκε απίστευτο, 

άρχισαν όλα γύρω µου να φαίνονται, νόµιζα ότι ήταν το πιοτό του γλεντιού, αλλά 

κατάλαβα ότι ήταν ένας τεράστιος γιγάντιος δράκος που ερχόταν να µου µιλήσει και 

µου είπε:… 



…«Γεια σου ρε Μήτσο, πόσα χρόνια έχω να σε δω». Τελικά ανέβηκα στην πλάτη του 

γιατί ήθελε να µου δείξει το υπέροχο τοπίο πάνω από τα σύννεφα, όµως… 

…ξαφνικά εµφανίστηκε και µια γιγαντούλα. Με παράτησαν, δεν µε άφησαν να 

ανέβω στους ώµους τους και έφυγαν οι δυο τους. Το µόνο που µπορώ να κάνω είναι 

να τους ευχηθώ…καλούς απογόνους!… 

…Καλούς απογόνους λοιπόν. Η θάλασσα ήταν γαλάζια και ακίνητη σαν λάδι. 

Υπήρχε µια διάχυτη ηρεµία. Γαλήνη, Γαλήνη και Μοναξιά… 

…Έπεσα σε κατάθλιψη και όπως συνήθως άρχισα να γράφω στοίχους. Πάντα µου 

άρεσε η ποίηση, νοµίζω πως τα καταφέρνω. 

 

     Τ Ε Λ Ο Σ 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.   (Τεχνική Ελεύθερου Συνειρµού) 

 Ζητήθηκε από τα µέλη να σκεφτούν και να γράψουν µια φανταστική ιστορία, 

βλέποντας µια συγκεκριµένη εικόνα (Καραβοµαραγκός του Φώτη Κόντογλου). 

Ας δούµε τι έγραψαν: 

 

Α.    Ο Χειµώνας πλησίαζε απειλητικά και φέτος, στο φτωχικό ψαροχώρι του 

ξεχασµένου νησιού. 

 Κι ο µπάρµπα Νικόλας µε το σκαµµένο αλλά γεµάτο υπερηφάνεια πρόσωπο, 

ετοιµαζόταν να τον δεχτεί στο φτωχικό του. Ήταν µόνος. Η µόνη του συντροφιά ήταν 

η βάρκα του. Κι αυτή µε έντονα τα σηµάδια του χρόνου πάνω της. Έτσι καθισµένος 

πλάι της σαν να ήταν ότι πιο πολύτιµο είχε στη ζωή του έκανε ότι µπορούσε για να 

την προφυλάξει από τη µανία του χειµώνα.  

 Σαν να της έλεγε… 

«Κουράγιο, θα περάσει κι αυτός ο χειµώνας…». Κι ύστερα; 

 «Ύστερα θάρθει η άνοιξη και µαζί θα χαρούµε τις οµορφιές της Θάλασσας, 

τις χαρές της ζωής».  

 Για τον µπάρµπα Νικόλα, όλη του η ζωή ήταν η βάρκα του και η Θάλασσα…  

 

 

Β. Χρόνια στο µεροκάµατο, 

 Κοπίδι και σφυρί… 

  

    Γκαπ – γκουπ, άλλες δυο σφυριές και τελείωσε και αυτό το σκαρί. Μετά 

καλαφάτισµα, πισσάρισµα, τελευταίο το βάψιµο. Κούκλα θα γίνει. Και γερή. Θέλει 

υποµονή η δουλειά µας. Και να τ αγαπάς. Εγώ τις αγάπησα όλες τις βάρκες που 

έφτιαξα. Έχω βάλει τη ψυχή µου. Η ψυχή µου σπασµένη κοµµάτια, ταξιδεύει για 

χρόνια, χαµένη στην απέραντη θάλασσα… 

 

 

Γ. (Τεχνική ελεύθερου συνειρµού) 

 Ζητήθηκε από τα µέλη να γράψουν µια φανταστική ιστορία βλέποντας το 

έργο του Κώστα Τσόκλη «Θαλασσινό τοπίο» και ακούγοντας απαλή µουσική. 



Ας δούµε τι έγραψαν: 

 

 «Θάλασσα. Τι λέξη. Τα λέει όλα. Χαρά, Θυµός, Ένταση, Οµορφιά, Ζωή, 

Έρωτας – Θάνατος. Εκεί που αφρίζει σε τροµάζει. Όταν ηρεµεί, ηρεµεί και η ψυχή. 

Και αυτό το χρώµα της. Άλλοτε γαλάζιο, άλλοτε γκρι, µαύρη όταν θυµώνει, άσπρη 

όταν αφρίζει παλεύοντας µε τον εαυτό της, ασηµένια και χρυσαφή όταν ερωτεύεται. 

 Και τέλος ο ήχος. Τι θέλει να πει άραγε; Είναι κάλεσµα; Ψίθυρος; Κραυγή; 

Κατάρα ή ευχή; 

 Αχ Θάλασσα Θάλασσα, πόσο µοιάζεις µε γυναίκα που αρέσει και ερωτεύεται, 

αγριεύει και µισεί, αλλά πάντα αποτελεί πηγή έµπνευσης και ζωής…» 

 

 «Αυτή τη στιγµή µε την εικόνα και τη µουσική στο µυαλό µου έρχεται: 

Θάλασσα, πολύς κόσµος, θαλάσσια αγωνίσµατα, τα πρόσωπα των ανθρώπων 

χαρούµενα. Ο ήλιος είναι πολύ λαµπερός. Ο ουρανός είναι γεµάτος πουλιά. Γύρω από 

τη θάλασσα στην παραλία υπάρχουν πολλές καφετέριες. Μια συγκεκριµένη χώρα που 

µου θυµίζουν όλα αυτά είναι η Χαβάη.» 

 

 

 «Η ζωή µας µοιάζει µε Θάλασσα, µερικές φορές είναι ήρεµη αλλά τις 

περισσότερες φορές είναι ταραγµένη. Πρέπει να είµαστε καλοί ¨Καπετάνιοι¨ για να 

ταξιδέψουµε το καράβι της ζωής µε ασφάλεια.» 

 

 «Ένα βράδυ σε µια παραλία δίπλα στη φωτιά. Ήµουν ανάµεσα σε πολλά 

παιδιά και ένα απ’ αυτά έπαιζε κιθάρα. Ο ουρανός να είναι γεµάτος από αστέρια και 

από ένα φεγγάρι που τα συντροφεύει. Το παιδί µε την κιθάρα να παίζει συνέχεια και 

όλοι µαζί να τραγουδάµε στο ρυθµό της Μουσικής…» 

 

 «Βράδυ σε εξωτική παραλία µε φωτιά που συντροφευόταν από κιθάρα, 

µαζεµένα άτοµα τα οποία χορεύουν, το φεγγάρι είχε κάνει τη νύχτα µαγευτική. Όλοι 

ήταν ντυµένοι ελαφρά χορεύοντας στο ρυθµό της µουσικής. Τα άτοµα ήταν 

χαρούµενα. 

 

 «Το φεγγάρι, η µουσική, ο χορός και ο ήχος της θάλασσας είχαν πολύ καλό 

αποτέλεσµα το οποίο γέµιζε τους ανθρώπους µε καλή διάθεση» 

 

 «Γουστάρω να φύγω, να φύγω µακριά, να πάω ένα ταξίδι, δεν ξέρω που ή ως 

πότε, να µη µε νοιάζει τίποτα, να διώξω από πάνω µου όλα τα άγχη και τα 

προβλήµατα, να ‘µαι µαζί σου και να περνάµε καλά, αυτό, µόνο αυτό. Να χαθούµε σ’ 

ένα ατέλειωτο χορό που τίποτα να µην έχει σηµασία! Βαρέθηκα πια! Βαρέθηκα τους 

πολλούς που έχουν πάντα δίκιο!! Και στο κάτω – κάτω τι; Ο µόνος που ενδιαφέρεται 

για σένα είσαι εσύ, απαισιόδοξο µα συναίσθηµα της στιγµής κι αυτό. Πεταλουδίτσες 

και πουλάκια – γέλιο – χαρά, πόνος – πίκρα – κλάµα και η σηµασία πια…; Καµιά, 

όλα στο ίδιο µέρος θα πάνε! Θάνατος και πάλι;;; ∆εν µε νοιάζει τίποτα, νοιώθω 

τυχερή γιατί είµαι εδώ που είµαι, έχω κάνει καταστάσεις στη ζωή µου κουβάρι – 

χάλια, µα έµαθα. Υπάρχουν άνθρωποι που µ’ αγαπούν και νοιάζονται…» 

 

 

∆. (Τεχνική Χαλάρωσης) 



 Ζητήθηκε από τα µέλη της οµάδας να προσπαθήσουν να χαλαρώσουν 

ακούγοντας απαλή Rock µουσική να φανταστούν κάποια εικόνα, να βάλουν χρώµα σ’ 

αυτή και να δουν τον εαυτό τους µέσα σ’ αυτήν. 

 Ας δούµε ένα χαρακτηριστικό αποτέλεσµα: 

 

 «Το τραίνο ήταν έτοιµο να ξεκινήσει στην αποβάθρα. Κάποιοι λίγοι 

επισκέπτες ήταν εκεί για να αποχαιρετήσουν τους ταξιδιώτες.  

 Ήµουν µέσα στο βαγόνι και τακτοποιούσα τις αποσκευές µου. Ήµουν 

χαρούµενος και ανυποµονούσα να ξεκινήσουµε το ταξίδι.  

 Το χρώµα που κυριαρχούσε ήταν το κόκκινο. Ξαφνικά το τραίνο ξεκίνησε και 

η αναπνοή µου έγινε πιο γρήγορη. Ίσως από την χαρά του ταξιδιού, την αγωνία για το 

άγνωστο. Και για µια στιγµή οι κτύποι της καρδιάς µου µπερδεύτηκαν µε τους 

ρυθµικούς ήχους του τραίνου. 

 Ένα όµορφο ταξίδι είχε αρχίσει και είµαστε ακόµη στην αρχή. 

 Τι θα µας επιφύλασσε άραγε άραγε;… 

 

 

Ε. (Τεχνική ελεύθερου συνειρµού) 

 

 Ζητήθηκε από τα µέλη της οµάδας να περιγράψουν ένα γεγονός (πραγµατικό 

ή φανταστικό) ευχάριστο ή δυσάρεστο που τους συνέβη πρόσφατα. Ας δούµε τι 

έγραψαν: 

 

 ….θα δώσω και σήµερα τη µάχη της δηλωτής. Πρέπει να 
κερδίσω τον Θανάση πάση θυσία. Θα του δείξω εγώ που 
κοκορεύεται πως είναι αήττητος.  
 Ο αγώνας θα γίνει στις 7, όπως κάθε µέρα. 
 ….Έλα, µοίρασε, σήµερα έχω ρέντα…. 
 &ύο κι ένα τρία, ρίξε, Ω!! δέκα καλό, παίξε, πέντε και 
δύο….. 
 Έλα, τώρα;  Τι θα κάνεις; Σε στρίµωξα. Ξερή!!!  1 – 0!!!.  
 Στα πέντε θα τα πούµε… 
 ….ζαλίζοµαι.. µπα θάναι από την ένταση. Πούναι ο 
Θανάσης; Οι άλλοι;  Τους έχασα, έφυγαν; Γιατί έφυγαν; Γιατί µ΄ 
άφησαν µόνο; Φοβήθηκαν; Κι ο Κώστας΄ Α! νάτος, ευτυχώς….. 
 Πρέπει να τους ειδοποιήσω. Να τους πω πως δεν το 
εννοούσα πως θα τους νικήσω….. 
 Τώρα; Που θα τους βρω; Την άλλη φορά θα πρέπει να ΄µε 
πιο ήπιος µαζί τους, όπως τόσα χρόνια….. 
 Πότε όµως θάναι η επόµενη φορά;………. 
 
(Πρόκειται για αναφορά στο πραγµατικό γεγονός του αιφνιδίου θανάτου 
συγγενικού προσώπου στο καφενείο, την ώρα που έπαιζε δηλωτή µε τους 
φίλους του!) 
  

 

 


