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Θεατρικι διαδραςτικι παράςταςθ για τθ ςχολικι βία   

 Γιάννθσ “Χ”=xenos 
για τθ μάςτιγα του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ  

Ενδοςχολικι βία ι bullying  
Ζνα φαινόμενο που παίρνει όλο και μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ και εξελίςςεται ςε 
μάςτιγα. τισ γειτονιζσ, ςτουσ δρόμουσ και κυρίωσ ςτα ςχολεία. Οι ζφθβοι του 
γυμναςίου και του λυκείου είναι οι πρωταγωνιςτζσ αλλά  τα ςυμπτϊματα 
πλθκαίνουν και ςτο δθμοτικό ςχολείο.  
Αυτό το κζμα  είναι το αντικείμενο τθσ  παράςταςθσ που κα ςυνεχίςει να 
παρουςιάηει το κζατρο ΑΕΡΟΠΛΟΛΟ - ΣΟΠΟ ΑΛΛΟφ και τθν τρζχουςα ςχολικι 
χρονιά . 
Σίτλοσ αυτισ «Γιάννθσ “Χ”=ξζνοσ» 
Σο κείμενο είναι προϊόν ςυνεργαςίασ δφο οργανιςμϊν. Σου ΣΟΠΟ ΑΛΛΟφ και 
του ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΛΑΛΚΟΤ ΚΕΑΣΡΟΤ. Οι δφο οργανιςμοί εγγυϊνται το 
βάκοσ τθσ ζρευνασ που ζγινε και τθν ποιότθτα τθσ παράςταςθσ παιδαγωγικά και 
αιςκθτικά. 
 

φντομθ περιγραφι 

Θ παράςταςθ παρακολουκεί τον Γιάννθ ςτθν κακθμερινι ηωι του ςτο ςχολείο, 
ςτο ςπίτι και ςτισ ςχζςεισ του με τα άλλα παιδιά.  
Ο Γιάννθσ (επίτθδεσ επιλεγμζνο το όνομα για να είναι κοινό και κακθμερινό), ζχει 
ζρκει από τθν επαρχία. Θ μθτζρα του (Eλλθνίδα από τθν Βόρειο Ιπειρο) γνϊριςε 
τον πατζρα του ςτθν Ακινα όταν αυτόσ ιταν ςτρατιϊτθσ και εκείνθ φοιτιτρια τθσ 
Αγγλικισ φιλολογίασ. Παντρεφτθκαν και ανζβθκαν ςτθν Κεςςαλονίκθ όπου 
ζηθςαν εκεί. Εκεί γεννικθκε και ο Γιάννθσ. Καλόσ μακθτισ, ζνα παιδί με ποιότθτα. 
Σϊρα θ μθτζρα του χϊριςε από  τον πατζρα του και αναγκάςτθκε να επιςτρζψει 
ςτθν Ακινα και να δουλζψει ςαν οικιακι βοθκόσ ςε ςπίτι με ζναν υπεριλικα (Θ 
Αγγλικι φιλολογία εγκαταλείφκθκε όταν παντρεφτθκε και τϊρα ζχει ξεχαςτεί 
φυςικά).  Μαηί τθσ και ο Γιάννθσ που αναγκάςτθκε να αλλάξει ςχολείο. το 
καινοφργιο ςχολικό περιβάλλον για ανεξιγθτουσ λόγουσ (όπωσ είναι πάντα οι 
λόγοι τθσ ενδοςχολικισ βίασ) αρνοφνται να τον δεχτοφν. Ζτςι ο Γιάννθσ γίνεται το 
κφμα μιασ ςειράσ αναίτιων επικζςεων από τθν διαμορφωμζνθ ομάδα «των 
νταιδων» του ςχολείου με κάκε αφορμι. 
Θ παράςταςθ φζρνει ςτο φωσ τα αίτια και τα χαρακτθριςτικά των ςυμπεριφορϊν 
του «κφματοσ» και του «κφτθ». Οι κεατζσ παρακολουκοφν και αναγνωρίηουν 
ςυμπεριφορζσ και χαρακτιρεσ και  επιπλζον καλοφνται να πάρουν κζςθ και να 
κρατιςουν αποςτάςεισ από το φαινόμενο. Ο νζοσ που δζχεται τθ βία και ο άλλοσ 
που τθν αςκεί, ςτο πρόςωπο και ςτο παίξιμο των θκοποιϊν αποκτοφν μια 
διάςταςθ αποςταςιοποιθμζνθ θ οποία επιτρζπει ςτο κεατι να δει καλφτερα τα 
αποκρουςτικά χαρακτθριςτικά τθσ ενδοςχολικισ βίασ. Θ παράςταςθ δίνει 
πάμπολλα ερεκίςματα για ςυηιτθςθ και ςυνειδθτοποίθςθ με τουσ ςυντελεςτζσ 
τθσ παράςταςθσ και ζπειτα με τουσ κακθγθτζσ. 
 

 
Κείμενο-ςκθνοκεςία: 

Νίκοσ Καμτςισ 
 

Κοςτοφμια 
Μίκα Πανάγου 

 
Video editing-προβολζσ 

Γιϊργοσ Αλεξίου 
 

Μουςικι 
Κϊςτασ Χαριτάτοσ 

 
ΠΑΙΖΟΤΝ με αλφαβθτικι 

ςειρά: 
 

Σατιάνα Άρκου 
 

Κεόδωροσ Ελευκεριάδθσ 
 

Γιάννθσ Ηζρβασ  
  

πυρίδων Ξζνοσ  
 

Ναταλία Φλουρι 
 

και 

ο κθνοκζτθσ Νίκοσ 

Καμτςισ ςε ρόλο αφθγθτι 

και  ςυντονιςτι τθσ 

διάδραςθσ - ςυηιτθςθσ με 

το κοινό. 

 

Θ παράςταςθ εξελίςςεται 
με δράςθ και αφιγθςθ 
μζςα από το παίξιμο των 
θκοποιών αλλά και 
προβολζσ για να οδθγθκεί 
ςτο τζλοσ τθσ που είναι 
αναπάντεχο και αιςιόδοξο. 

 

Μετά τθν παράςταςθ 
ακολουκεί  ςυηιτθςθ 
όπου μεγάλθ ςθμαςία 
δίνεται ςτθ γνώμθ των 
μακθτών που ακοφγεται 
και προκαλεί περαιτζρω 
ςυηιτθςθ. 
Μόνο ζτςι θ παράςταςθ 
επιτελεί το ςτόχο τθσ. 
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