
Η σιωπή πριν...

Υπό την αιγίδα της 

Με την υποστήριξη της 
NET IMPΑCT HELLΑS

«∂›‰· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ  ̆·˙Ï  ÙˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÌÔ ,̆
Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›.» 



«Κρίσιµη Μάζα» ονοµάζεται η ελάχιστη µάζα σχάσιµου υλικού που είναι απαραίτητη για να µη σταµατά η αλυσιδωτή αντίδραση, δηλαδή η 

διαδικασία όπου ένα παραγόµενο νετρόνιο βρίσκει πάντα έναν πυρήνα Ουρανίου 235 και προκαλεί τη σχάση του. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα 

µέλη µιας θεατρικής οµάδας διατηρούν τον εαυτό τους διαθέσιµο στα ερεθίσµατα και πλήγµατα του κοινωνικού γίγνεσθαι, έτσι ώστε µε 

τη σειρά τους να προκαλέσουν την αλυσιδωτή αντίδραση σε όσα µέλη του κοινού αφήνονται να εκτεθούν στην επιρροή της τέχνης, και να 

µεταβάλλουν στο εξής τη στάση ζωής τους, δηµιουργώντας στους χώρους τους ένα νέο ενεργό πυρήνα.

Τον Δεκέµβριο του 2005, επιστρέφοντας από το Λονδίνο όπου είχα την τύχη να συνεργαστώ µε τον σπουδαίο δάσκα-
λο-σκηνοθέτη-Performer του Devised physical theatre, David Glass, ένιωσα την ανάγκη να δοκιµάσω της δυνάµεις 
µου σε όσα είχα µάθει. Συγκέντρωσα λοιπόν νέους, δηµιουργούς και ιδρύσαµε µαζί την οµάδα «Κρίσιµη Μάζα». Στό-
χος µας είναι να δηµιουργούµε συλλογικά, ο κάθε ένας µέσα από τα ταλέντα και της γνώσεις του, Devised παραστά-
σεις  γύρο από θέµατα που µας αγγίζουν και µας συγκινούν.  Η πρώτη µας παράσταση, το «Αυτή δεν είναι η δική σου 
ιστορία;» είχε ως θέµα την επικοινωνία και ανέβηκε την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2006 στο Θέατρο Επί Κολωνώ. 
Η αγάπη µε την οποία ο κόσµος αγκάλιασε την παράσταση, µας συγκίνησε και µας ενθάρρυνε να συνεχίσουµε, παρ’ 
όλες τις δυσκολίες. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι στην εποχή του ατοµικισµού που ζούµε, δεν υπάρχει τίποτα πιο ση-
µαντικό από την συλλογικότητα τον σεβασµό και την επικοινωνία. Το Devising µας δίνει την δυνατότητα να κάνουµε 
αυτήν την ανάγκη πράξη και δηµιουργία.
Αλεξάνδρα Παυλίδου
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Η σιωπή πριν...

Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Studio Play Ground
Τα σκίτσα του προγράµµατος είναι από γκράφιτι του βρετανού ακτιβιστή BΑNKSY (www.banksy.co.uk)

Η παράσταση είναι αφιερωµένη σε αυτούς που ήταν πριν, σε αυτούς που θα έρθουν µετά, και σε αυτούς που εξακολουθούν να παραµένουν σιωπηλοί…



“¡’ ·Á·¿˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. 
¡· ÏÂ˜, ÂÁÒ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ¡· ÏÂ˜, ÂÁÒ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¯Ú¤Ô˜ Ó· 
“¡’ ·Á·¿˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. 
¡· ÏÂ˜, ÂÁÒ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¯Ú¤Ô˜ Ó· 
“¡’ ·Á·¿˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. 

ÛÒÛˆ ÙË ÁË. 
¡· ÏÂ˜, ÂÁÒ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¯Ú¤Ô˜ Ó· 
ÛÒÛˆ ÙË ÁË. 
¡· ÏÂ˜, ÂÁÒ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¯Ú¤Ô˜ Ó· 

∞Ó ‰Â ÛˆıÂ›, ÂÁÒ ÊÙ·›ˆ. ” 
ÛÒÛˆ ÙË ÁË. 
∞Ó ‰Â ÛˆıÂ›, ÂÁÒ ÊÙ·›ˆ. ” 
ÛÒÛˆ ÙË ÁË. 

¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË˜¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË˜
∞Ó ‰Â ÛˆıÂ›, ÂÁÒ ÊÙ·›ˆ. ” 
¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË˜
∞Ó ‰Â ÛˆıÂ›, ÂÁÒ ÊÙ·›ˆ. ” 

“¡’ ·Á·¿˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. 
¡· ÏÂ˜, ÂÁÒ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÛÒÛˆ ÙË ÁË. 
∞Ó ‰Â ÛˆıÂ›, ÂÁÒ ÊÙ·›ˆ.” 
¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË˜

Η σιωπή πριν, σαν αιχµηρά δόρατα 
η σκόνη που θα µας σκεπάσει τα µάτια, 
οι γύπες που άρπαξαν τα πρωτοβρόχια
οι τρύπες των όλων, 
τα όπλα τους διαθήκες για τη ζωή µας,
η ζωή µας έπαψε.
Και θα πάψουν οι οδυρµοί. 
Κλάµα µωρού δεν θ’ ακουστεί ξανά.
Πώς θα πληρώσουµε το βαρύ χρέος, όταν ξαφνικά ένα χάραµα 
δούµε αυτό που τώρα µόνο κοιτάµε,
εµείς, οι οργισµένοι. 
Θα δείξουµε τα δόντια µας ή δεν θα ’χουµε πια. 
Φαντάζει αδιανόητο στ’ αλήθεια. Ο φόβος, οι µνήµες του χθες, 
τα κορµιά µας που λυγίζουν και πέφτουν. 
Πέφτουµε στον πάτο της νύχτας και 
πέφτουµε ξανά στον πάτο του τίποτα.
Νύχτα παντού.
Μάτια που διαστέλλονται, τα βλέφαρα θα σφαλίσουν τη νηνεµία 
του κανενός.
Τότε θα έρθουν. 
Πίσω απ’ τα κλειστά παράθυρα, µέσα στις πύλες του νου. 
Έξω ένας ουρανός. Ένας κόσµος ολόκληρος, που 
συρρικνώνεται στα γεννοφάσκια του. 
Μέσα, σιωπή δωµατίου. 
Η µυρωδιά της ανησυχίας. 
Η σιωπή πριν…

Μαρκέλλα Φανού



Σηµείωµα Σκηνοθέτη

Όταν πριν από κάποιους µήνες αρχίσαµε να δουλεύουµε για αυτή την παράσταση, δεν µπορούσαµε να φανταστούµε ότι η πο-

λυπλοκότητα αυτής της θεµατικής θα επηρέαζε σε τέτοιο βαθµό την ίδια µας τη ζωή. Τώρα γνωρίζουµε ότι τα πράγµατα είναι 

πολύ πιο σοβαρά, και οι ευθύνες µας πολύ µεγαλύτερες. Ο βοµβαρδισµός πληροφοριών έφερε ένα και µοναδικό µήνυµα. Το 

µέλλον είναι ήδη εδώ!

Για την έρευνα µας, προσπαθήσαµε να συναντήσουµε περιβαλλοντικούς πρόσφυγες, ανθρώπους που δραπέτευσαν από τον κατε-

στραµµένο τόπο τους, και στο τέλος Αυγούστου τους βρήκαµε στην ιδία µας την χώρα. Ψάχνοντας να αποδείξουµε πως η αλόγιστη 

ανάπτυξη και κερδοσκοπία υπονοµεύουν και αφαιρούν από όλους µας ποιότητα και χρόνο ζωής, βρέθηκε µπροστά µας η Πάρνη-

θα, η Ηλεία και η Πτολεµαΐδα.

Επιχειρήσαµε να στηλιτεύσουµε την αδιαφορία που επιτρέπει τη λεηλασία των φυσικών πόρων και την εκµετάλλευση των αδυνά-

των, και µια µατιά στον καθρέφτη µας έδειξε τους ενόχους. Οι δικές µας καθηµερινές συνήθειες τροφοδοτούν το σύστηµα του 

καταναλωτισµού (αιτία όλων των δεινών) και η απληστία µας τον (όχι και τόσο) αργό θάνατο όλων µας.

Ακούσαµε µαρτυρίες, είδαµε φωτογραφίες, διαβάσαµε άρθρα και συγγράµµατα, ακούσαµε τους πάγους να λιώνουν, είδαµε εί-

δη να εξαφανίζονται, και πάνω από όλα αυτά τον άνθρωπο, αγέρωχο αρπακτικό, να καταληστεύει το παρόν και το µέλλον. Και 

κλάψαµε... κλάψαµε πολύ. Ξαναγαπήσαµε τη µάνα γη, νιώσαµε ευγνωµοσύνη που συνεχίζει να µας φιλοξενεί, και προσπαθή-

σαµε να αρθρώσουµε κάτι σαν συγγνώµη. Αντιληφθήκαµε πως στην ατελείωτη αλυσίδα της ύπαρξης, ο πιο µικρός κρίκος, ο άν-

θρωπος, µε το τεράστιο θράσος και την απίστευτη αλαζονεία του, βάλθηκε να συµπαρασύρει στη δική του καταστροφή και κά-

θε άλλο ζωντανό οργανισµό.

Αισθανθήκαµε την ανάγκη να φωνάξουµε, να κατεβούµε στους δρόµους, να αµυνθούµε , αλλά προς το παρόν αποφασίσαµε να 

κάνουµε θέατρο... Θέλαµε να κάνουµε µια παράσταση µε έντονη κίνηση και δράση, και µας προέκυψε µια παράσταση λόγου.

Το θέµα κινδύνεψε να επιβληθεί στο µέσο, το µήνυµα να καταπιεί την θεατρικότητα, και δεν ήταν λίγες οι φορές που σκεφτήκαµε 

πως το µόνο που µπορούσαµε να κάνουµε είναι να σταθούµε µπροστά σας σιωπηλοί, γιατί κανένα κείµενο δεν θα µπορούσε να 

εκφράσει το µέγεθος της ευθύνης, του φόβου, της πίκρας, του κινδύνου και της ελπίδας που νιώσαµε... αλλά δεν τολµήσαµε... 

και προσπαθήσαµε αλλιώς. Ειλικρινά συγγνώµη. Αυτό µπορούσαµε.



∞˜ ÂÓˆıÔ‡ÌÂ, ·˜ È·ÛÙÔ‡ÌÂ ÛÊÈ¯Ù¿, ·˜ ÛÌ›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ 
Û›ıÂ˜ ÂÊ‹ÌÂÚÂ˜ ÙË˜ ‚›·ÈË˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜.
∞˜ ÂÓˆıÔ‡ÌÂ, ·˜ È·ÛÙÔ‡ÌÂ ÛÊÈ¯Ù¿, ·˜ ÛÌ›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ 
Û›ıÂ˜ ÂÊ‹ÌÂÚÂ˜ ÙË˜ ‚›·ÈË˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜.

Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜, fiÛÔ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ‡ÙË 
∞˜ ÂÓˆıÔ‡ÌÂ, ·˜ È·ÛÙÔ‡ÌÂ ÛÊÈ¯Ù¿, ·˜ ÛÌ›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ 
Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜, fiÛÔ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ‡ÙË 
∞˜ ÂÓˆıÔ‡ÌÂ, ·˜ È·ÛÙÔ‡ÌÂ ÛÊÈ¯Ù¿, ·˜ ÛÌ›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ 

ÙË˜ °Ë˜, fiÛÔ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ›, Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ›, ¿ÁÔÈ, 
Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜, fiÛÔ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ‡ÙË 
ÙË˜ °Ë˜, fiÛÔ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ›, Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ›, ¿ÁÔÈ, 
Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜, fiÛÔ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ‡ÙË 

ÎÔÌ‹ÙÂ˜ Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó, ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó 
ÙË˜ °Ë˜, fiÛÔ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ›, Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ›, ¿ÁÔÈ, 
ÎÔÌ‹ÙÂ˜ Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó, ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó 
ÙË˜ °Ë˜, fiÛÔ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ›, Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ›, ¿ÁÔÈ, 

ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÌÈ· Î·Ú‰È¿ ÛÙË °Ë˜, ·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÓfiËÌ· 
ÎÔÌ‹ÙÂ˜ Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó, ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó 
ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÌÈ· Î·Ú‰È¿ ÛÙË °Ë˜, ·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÓfiËÌ· 
ÎÔÌ‹ÙÂ˜ Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó, ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó 

·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÔÓ ˘ÂÚ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔ‡ÙÔ ·ÁÒÓ·!»
ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÌÈ· Î·Ú‰È¿ ÛÙË °Ë˜, ·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÓfiËÌ· 
·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÔÓ ˘ÂÚ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔ‡ÙÔ ·ÁÒÓ·!»
ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÌÈ· Î·Ú‰È¿ ÛÙË °Ë˜, ·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÓfiËÌ· 

∞ÛÎËÙÈÎ‹, ¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË˜
·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÔÓ ˘ÂÚ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔ‡ÙÔ ·ÁÒÓ·!»
∞ÛÎËÙÈÎ‹, ¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË˜
·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÔÓ ˘ÂÚ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔ‡ÙÔ ·ÁÒÓ·!»

«Πολλά πράγµατα είναι πάνω απ’ τις δικές µου δυνάµεις
Κανένα όµως δεν έχει τα φερσίµατα του ανθρώπου
Το να’ σαι άνθρωπος είναι το πιο απλησίαστο απ’ όλα

Και παίρνει το δρόµο της θάλασσας
Που αφρίζει ασηµένια στο χειµωνιάτικο νοτιά
Κι ανοίγεται πέρα µακριά
Μέσα από τα βουνά και τις χαράδρες των κυµάτων.
Και τη θεά την υπέρτατη
Την άφθαρτη την ακούραστη Γη
Την καταπονάει µε τ’ αλέτρι
Χρόνο το χρόνο, πάνω κάτω την αυλακώνει και τη σκάβει
Με ζωντανά που κρατάνε απ’ τ’ άλογο.

Και τα σµάρια των πουλιών που πετάνε ελαφρά
Και των ανήµερων των αγριµιών τους κόσµους
Και τα θρέµµατα των θαλασσινών νερών
Όλα ξέρει ο τετραπέρατος ο άνθρωπος
Να τα τυλίγει µε µια κλωστή που την πλέκει σε δίχτυ
Και το ερηµικό αγρίµι των βουνών το νικάει µε δόλο
Και ολόγυρα ξέρει να βάζει ζυγό
Στον πυκνόµαλλο λαιµό του αλόγου
Και στον βουνίσιο ακάµατο ταύρο.

Βρήκε στα βάθη του γλώσσα µε λέξεις
Σκέψη ανεµόδαρτη

Και ορµέµφυτα νόµων που δηµιουργούν πολιτείες
Βρήκε τον εαυτό του µε το µόχθο του
Ο άνθρωπος δίδαξε στον εαυτό του τον άνθρωπο
Και τα βέλη της άγριας παγωνιάς που του στέλνει ο καιρός
Και τις σαΐτες της πυκνής βροχής να γλιτώνει  -
Σε όλα βρίσκει µιαν έξοδο
Το αύριο δεν είναι γι’ αυτόν αδιέξοδο
Μόνο απ’ τον Άδη
Δεν έχει τρόπο να ξεφύγει
Κι ας έχει κατορθώσει να ξεγλιστράει από αρρώστιες 
αγιάτρευτες 

Κι ενώ έχει την εξυπνάδα να µηχανεύεται
Τέχνες που δεν µπορούσε να ελπίζει 
Πότε στρίβει στο κακό
Άλλοτε πάλι στο αγαθό
Όταν σέβεται τους νόµους της γης
Και τα’ ορκισµένο δίκιο στους θεούς
Υψώνεται πάνω απ’ την πόλη
Δεν έχει πόλη
Όποιος µολυνθεί µε το θράσος να µη διαλέγει το καλό.»             

«¡·È, ÛÎÔfi˜ ÙË˜ °Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. Œ˙ËÛÂ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿, 
ı· ˙‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿. ∂›Ó·È Û›ıÂ˜ ÂÊ‹ÌÂÚÂ˜ ÙË˜ ‚›·ÈË˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜.
∞˜ ÂÓˆıÔ‡ÌÂ, ·˜ È·ÛÙÔ‡ÌÂ ÛÊÈ¯Ù¿, ·˜ ÛÌ›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜, fiÛÔ ‚·ÛÙ¿ÂÈ 
·ÎfiÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ‡ÙË ÙË˜ °Ë˜, fiÛÔ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ›, Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ›, 
¿ÁÔÈ, ÎÔÌ‹ÙÂ˜ Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó, ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÌÈ· 
Î·Ú‰È¿ ÛÙË °Ë˜, ·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÓfiËÌ· ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÔÓ ˘ÂÚ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔ‡ÙÔ 
·ÁÒÓ·!»
∞ÛÎËÙÈÎ‹, ¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË˜

∞¡∆π°√¡∏ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ 
ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜



∞˜ ÂÓˆıÔ‡ÌÂ, ·˜ È·ÛÙÔ‡ÌÂ ÛÊÈ¯Ù¿, ·˜ ÛÌ›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ 
Û›ıÂ˜ ÂÊ‹ÌÂÚÂ˜ ÙË˜ ‚›·ÈË˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜.
∞˜ ÂÓˆıÔ‡ÌÂ, ·˜ È·ÛÙÔ‡ÌÂ ÛÊÈ¯Ù¿, ·˜ ÛÌ›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ 
Û›ıÂ˜ ÂÊ‹ÌÂÚÂ˜ ÙË˜ ‚›·ÈË˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜.

Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜, fiÛÔ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ‡ÙË 
∞˜ ÂÓˆıÔ‡ÌÂ, ·˜ È·ÛÙÔ‡ÌÂ ÛÊÈ¯Ù¿, ·˜ ÛÌ›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ 
Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜, fiÛÔ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ‡ÙË 
∞˜ ÂÓˆıÔ‡ÌÂ, ·˜ È·ÛÙÔ‡ÌÂ ÛÊÈ¯Ù¿, ·˜ ÛÌ›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ 

ÙË˜ °Ë˜, fiÛÔ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ›, Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ›, ¿ÁÔÈ, 
Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜, fiÛÔ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ‡ÙË 
ÙË˜ °Ë˜, fiÛÔ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ›, Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ›, ¿ÁÔÈ, 
Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜, fiÛÔ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ‡ÙË 

ÎÔÌ‹ÙÂ˜ Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó, ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó 
ÙË˜ °Ë˜, fiÛÔ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ›, Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ›, ¿ÁÔÈ, 
ÎÔÌ‹ÙÂ˜ Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó, ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó 
ÙË˜ °Ë˜, fiÛÔ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ›, Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ›, ¿ÁÔÈ, 

ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÌÈ· Î·Ú‰È¿ ÛÙË °Ë˜, ·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÓfiËÌ· 
ÎÔÌ‹ÙÂ˜ Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó, ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó 
ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÌÈ· Î·Ú‰È¿ ÛÙË °Ë˜, ·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÓfiËÌ· 
ÎÔÌ‹ÙÂ˜ Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó, ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó 

·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÔÓ ˘ÂÚ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔ‡ÙÔ ·ÁÒÓ·!»
ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÌÈ· Î·Ú‰È¿ ÛÙË °Ë˜, ·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÓfiËÌ· 
·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÔÓ ˘ÂÚ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔ‡ÙÔ ·ÁÒÓ·!»
ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÌÈ· Î·Ú‰È¿ ÛÙË °Ë˜, ·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÓfiËÌ· 



√ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÛÙ¿ıË-
Î·Ó, ÎÔÈÙ¿¯ÙËÎ·Ó
√ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÛÙ¿ıË-
Î·Ó, ÎÔÈÙ¿¯ÙËÎ·Ó
√ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÛÙ¿ıË-

∫·È ÙÔ˘ Â›Â Ô ÊÙˆ¯fi˜, ¯ÏˆÌfi˜
Î·Ó, ÎÔÈÙ¿¯ÙËÎ·Ó
∫·È ÙÔ˘ Â›Â Ô ÊÙˆ¯fi˜, ¯ÏˆÌfi˜
Î·Ó, ÎÔÈÙ¿¯ÙËÎ·Ó

¢ÂÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ÂÁÒ 
∫·È ÙÔ˘ Â›Â Ô ÊÙˆ¯fi˜, ¯ÏˆÌfi˜
¢ÂÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ÂÁÒ 
∫·È ÙÔ˘ Â›Â Ô ÊÙˆ¯fi˜, ¯ÏˆÌfi˜

‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ÊÙˆ¯fi˜.
¢ÂÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ÂÁÒ 
‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ÊÙˆ¯fi˜.
¢ÂÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ÂÁÒ 

ª. ªÚÂ¯Ù ª. ªÚÂ¯Ù ª. ªÚÂ¯Ù 
‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ÊÙˆ¯fi˜.
ª. ªÚÂ¯Ù 
‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ÊÙˆ¯fi˜.

√ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó, ÎÔÈÙ¿¯ÙËÎ·Ó
∫·È ÙÔ˘ Â›Â Ô ÊÙˆ¯fi˜, ¯ÏˆÌfi˜
¢ÂÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ÂÁÒ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ÊÙˆ¯fi˜.
ª. ªÚÂ¯Ù 

¶ƒø∆∏ ™∫∏¡∏ – ∆π ∂Ãø ¡∞ ¶ø

Με λένε Μαρκέλλα, είµαι 21 χρόνων και υπάρχει κάτι µέσα µου άτρωτο. Κάτι που τίποτα δεν µπορεί να το θάψει. Κάτι 
που ανατινάζει βράχους. Και αυτό είναι η θέλησή µου.
Ακούς; Είναι το ρολόι της Καταστροφής που χτυπάει µέσα µου. Αφουγκράσου. Βρίσκεται εκεί.
Γιατί περιµένουµε το τέλος του κόσµου να έρθει ξαφνικά µια µέρα; Τίποτα δεν συµβαίνει ξαφνικά. Κοχλάζει καιρό τώρα. 
Γιατί εθελοτυφλούµε; Γιατί δεν µπορούµε να το δούµε τώρα; Γιατί δεν παίρνουµε επιτέλους το µερίδιο της ευθύνης που 
µας αναλογεί; Η τελευταία ευκαιρία είναι τώρα.
Ποιος σου είπε ότι είναι εύκολο να συνειδητοποιείς;
Είµαι τόσο θυµωµένη. Και φοβάµαι. Φοβάµαι που φοβάσαι. 
Θυµάσαι πώς είναι να µυρίζεις τη βροχή; Θυµάσαι πώς είναι όταν βγαίνει ο ήλιος; Θυµάσαι τα λουλούδια; 
Γιατί δεν µπορείς να πηδήξεις πάνω απ’ τον ίσκιο σου καταµεσής του ήλιου και να δεις την απληστία µας; 
Την υπεροψία µας; Την αυτοκαταστροφή µας; 
Με λένε Μαρκέλλα και άκουσα για την καταστροφή του πλανήτη µου. 
Είδα ένα κοµµάτι του παζλ των ενόχων στον καθρέφτη µου, σήµερα το πρωί. 
Κάπου διάβασα πως ζούµε σε µια κατσαρόλα µε κλειστό το καπάκι. Κι όλο αναρωτιέµαι ποιος θα σηκώσει επιτέλους το 
γαµηµένο το καπάκι και θα πει. ΕΣΥ ΠΟΥ ΖΕΙΣ;;; 

ª. ªÚÂ¯Ù ª. ªÚÂ¯Ù 

¢ÂÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ÂÁÒ 
‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ÊÙˆ¯fi˜.
¢ÂÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ÂÁÒ 
‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ÊÙˆ¯fi˜.
¢ÂÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ÂÁÒ 
‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ÊÙˆ¯fi˜.
¢ÂÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ÂÁÒ 
‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ÊÙˆ¯fi˜.
¢ÂÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ÂÁÒ 





Άντζελα Ελ-Ζέιντ
Ηθοποιός

Γεννήθηκε στο Λονδίνο. 

Σπούδασε Δραµατικές Τέ-

χνες και Σκηνογραφία στο Ivy 

House, Middlesex University 

και στο University of South 

Florida. Έχει εργαστεί ως 

ηθοποιός και ως σκηνογρά-

φος στην Αµερική, την Αγγλί-

α και την Κύπρο µε το ΘΟΚ. 

Στην Ελλάδα έχει συνεργα-

στεί µε τον Νίκο Κούνδουρο 

(Διγενής Ακρίτας), τον Ισίδω-

ρο Σιδέρη (Βάκχες), την Απο-

στολία Παπαδαµάκη (Εγχει-

ρίδιο για να Αλλάξουµε τον 

Κόσµο) και το Μάνο Βακού-

ση (Βάκχες). Πέρυσι έ  παιζε 

στην παράσταση «Μαύρο 

Σχε  δόν Κόκκινο» σε σκηνο-

θεσία της Νάσσα Χατζή. Έ  χει 

παίξει στον κινηµατογράφο, 

στις «Σειρήνες Στο Αιγαίο» 

του Νίκου Περάκη.

Άννα Καραµήτσου
Χορογράφος

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Τέ-

λειωσε την Κρατική Σχο-

λή Ορχηστικής Τέχνης και 

έφυγε µε υποτροφία από 

την Γαλλική κυβέρνηση, στο 

Παρίσι. 

Έχει ειδική άδεια από τον 

Peter Goss, διδασκαλίας της 

τεχνικής του. Πρώτος κύ-

κλος στο Πανεπιστήµιο της 

Sorbonne Paris IV, στο Παρί-

σι: Ψυχοθεραπεία µέσω του 

χορού, Ιστορία Χορού. 

Συνεργάστηκε σαν σολίστ, 

χορεύτρια, χορογράφος, 

repe titrice, µε τους: Γιάννη 

Μέτση, Χάρη Μανταφούνη, 

Ζουζού Νικολούδη, Κάρο-

λο Κουν, Lorraine Gomes, 

Peter Goss, Διονύση Φωτό-

πουλο, Editta Braun, Gilbert 

Αrtman-Urban Sax, Comedie 

Francaise, Αna tol Vassiliev, 

Blanca Li, Αλίκη Καζούρη, 

Μιχάλη Ναλµπάντη, Περιφε-

ρειακό Μπαλλέτο του Δήµου 

Σταυρούπολης Θεσσαλονί-

κης, Νίκο Γιαβρόπουλο, Πέ-

τρο Κούρτη, κ.ά.

Διδάσκει κλασσικό και µοντέρ-

νο χορό από το 1986 στην 

Ελλάδα και στην Γαλλία. Δι-

δάσκει αφρικάνικο χορό από 

το 1998. 

Το 2004 δηµιούργησε την 

οµάδα αφρικάνικου χορού 

και κρουστών «Seli Kanou» 

(Γιορτή Αγάπης), σε συνερ-

γασία µε τον µουσικό Αντώνη 

Παπαδόπουλο. Συνεργάζεται 

µε την «Κρίσιµη Μάζα» από 

τον Ιανουάριοτου 2007.

Φέτος, δηµιούργησε την Πρώ-

τη Σχολή Αφρικάνικου Χορού 

και Τεχνών στην Ελλάδα.

Αλεξάνδρα 
Κεντρώτη
Ηχολήπτρια – 
Μουσικός

Σπούδασε κλασσικό πιάνο 

και ηχοληψία και έχει συµ-

µετάσχει σε σεµινάρια πα-

ραγωγής sound design και 

µουσικής τεχνολογίας.

Εργάζεται ως post production 

ηχολήπτρια στη διαφήµιση, 

σε τηλεοπτικές και ραδιοφω-

νικές παραγωγές και ως βο-

ηθός µουσικού επιµελητή  σε 

θεατρικές παραστάσεις στον 

κινηµατογράφο και σε ραδι-

οφωνικές εκποµπές.

Σοφία Λογοθέτη
Σκηνογράφος

Σπούδασε ζωγραφική στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-

χνών της Αθήνας και παρα-

κολούθησε επί τρία χρόνια 

το εργαστήριο σκηνογραφί-

ας της Α.Σ.Κ.Τ. µε καθηγητή 

τον Γ. Ζιάκα, αποφοιτώντας 

µε άριστα. Επιπλέον εί  ναι 

αριστούχος απόφοιτος του 

µε τα π τυχιακού προγράµµα-

τος «Εικασ τι  κών Τεχνών» της 

ίδιας σχολής. Το 2001 δηµι-

ούργησε τα κοστούµια για 

την ταινία µικρού µήκους Σί-

βυλλες της Β. Σκούρα. Πα-

ράλληλα έχει λάβει µέρος 

σε εκ θέ     σεις ζωγραφικής. Το 

2006 έκανε τα σκηνικά και κο-

στούµια για τις πα ρασ τάσεις 

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ: Τίµα τον 

πατέρα σου σε σκηνοθεσία 

Στρ. Πανούριου και Ουκ επι-

θυµήσεις την γυναίκα του 

πλησίον σου σε σκηνοθεσί-

α Β. Νικολαϊδη στην Πειρα-

µατική Σκηνή του Εθνικού 

Θεάτρου. 

Δηµήτρης Μικιός 
Ηθοποιός

Απόφοιτος της σχολής σκί-

τσου του Σπύρου Ορνεράκη 

το 1998. Ήταν µαθητής του 

Λ. Καραλή. Υπήρξε για δύο 

χρόνια µέλος του θεάτρου 

της Σιωπής της Ασπασίας 

Κράλλη, στο Από Μηχανής 



θέατρο. Έχει συµµετάσχει σε 

πολλά φεστιβάλ θεάτρου και 

Παντοµίµας στην Ελλάδα και 

σε άλλες Ευρωπαϊκές χώ-

ρες. Είναι επιµορφωτής θε-

άτρου Παντοµίµας στην Ανοι-

χτή Κοινότητα «Διάβαση».  

Στην τηλεόραση εµφανίστηκε 

στο «Λούφα και παραλλαγή» 

του Νίκου Περάκη.

Αλεξάνδρα 
Παυλίδου
Σκηνοθέτης

Σπούδασε υποκριτική στο 

Rose Bruford Col lege of 

Speech and Drama (BΑ) 

και θεατρολογία στο Ro yal 

Holloway and Bedford New 

College (MΑ) στο Λονδί-

νο. Παίζει στο θέατρο, την 

τηλεόραση και τον κινηµα-

τογράφο από το 1989. Συ -

νεργάστηκε στο θέατρο µε 

τους Β. Παπαβασιλείου,  Κ. 

Αρβανιτάκη, Μ. Μα    ρ   µαρινό, 

Σ. Παυλίδη, Σ. Τσα κί  ρη, µε 

τον Jacques Lassale στο Φε-

σ  τιβάλ της Αvignon, Α. Δο-

ξιάδη, Ν. Χαραλάµπους, Κ. 

Δαµάτη, Γ. Δια µαντόπουλο 

και άλλους. Στην τη    λε      όραση 

πρωταγωνίστησε στης σει ρές 

«Μπελάδες για δύο», «Τµήµα 

Ηθών», «Πρόβα νυφικού», «Εί-

µαστε στον αέρα», «Νταντά 

για όλες της δου λειές», «Σύ-

νορα αγάπης», και έ  παιξε στα 

«Βαµµένα κόκκινα µαλλιά», 

τις «Μά γισσες της Σµύρνης» 

και άλλα. Στον Κινηµατογρά-

φο συνεργάστηκε µε τους Ν. 

Κούνδουρο, Ε. Χρονοπού-

λου, Π. Χούρσογλου, Μ. Μα-

νουσάκη, και τιµήθηκε µε το 

βραβείο Α γυναικείου ρόλου 

στο φεστιβάλ της Δράµας για 

την ταινία της Ε. Χρονοπού-

λου «Να που γίνεται!».

Δίδαξε υποκριτική και κίνηση 

σε δρα µατικές σχολές στην 

Αγγλία και στην Ελλάδα. Το 

2003 ίδρυσε το θεατρικό ερ-

γαστήριο της σχολής χο ρού 

Quick Step. Από το 2004 δι-

δάσκει  µαζί µε τον Στέλιο 

Παυλίδη στο θε  ατρικό ερ-

γαστήριο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. στις 

γυ ναι κείες φυλακές Κορυ-

δαλλού.

Το 2005 εργάστηκε ως βο-

ηθός του David Glass στην 

devised παράσταση “Big 26” 

στο  Λονδίνο. 

Το 2006 ίδρυσε την οµάδα 

«Κρίσιµη Μάζα» και παρου-

σίασε την πρώτη της σκηνο-

θετική δουλειά στο θέατρο 

«Επί Κολωνώ» µε τίτλο «Αυτή 

δεν είναι η δική σου ιστορία;». 

Ακολούθησε µια συν-σκηνο-

θεσία µε τον Κ. Αρβανιτάκη 

στην Πειραµατική Σκηνή του 

Εθνικού Θεάτρου πάνω στην 

2η εντολή του Μωυσή.

«Η σιωπή πριν...» είναι η δεύ-

τερη επαγγελµατική της σκη-

νοθεσία.

Αγγελική Τόµπρου
Ηθοποιός

Η Αγγελική  κατάγεται 

από την Αρχαία Ολυµ πία, 

σπούδασε θέατρο και Παι-

δαγωγικά στην Αθήνα και 

έκανε µε ταπτυχιακά στο 

Σωµατικό Θέατρο στο 

Royal Holloway University 

of London, µε κρατική υπο-

τροφία. 

Μεταξύ άλλων έχει συνεργα-

στεί µε την Πειραµατική Σκη-

νή του Εθνικού Θε  άτρου, το 

θέατρο Σφενδόνη, τους θιά-

σους Πράσσειν  Άλογα, Παν-

τουµ, Παιζόδροµος, και έχει 

ιδ ρύ σει την οµάδα παιδικού 

θεάτρου «Αστροναύτες».

Στέλιος Τσέκερης
Ηθοποιός

Ο Στέλιος Τσέκερης είναι 

απόφοιτος της δραµατικής 

σχολής «Ίασµος». Έχει συµ-

µετάσχει σε σεµινάρια σω-

µατικού θεάτρου µε την οµά-

δα “Αbovo”, καθώς και σε 

σεµινάριο devised theatre 

του Φεστιβάλ Αθηνών µε κα-

θηγήτρια την Κάθριν Ναίντεν. 

Πήρε µέρος στο video art της 

Eve Sassman “The woman of 

Sabine”. Είναι η πρώτη του 

θεατρική παράσταση. 

Μαρκέλλα Φανού
Ηθοποιός

Η Μαρκέλλα έχει παρακο-

λουθήσει µαθήµατα υποκρι-

τικής και αυτο σχε διασµού µε 

την Α. Παυλίδου και στο θεα-

τρικό εργαστήρι του θεάτρου 

Επί Κολωνώ µε τον Γιώργο 

Παλούµπη και την Ελένη Σκό-

τη. Δεν είναι απόφοιτος καµί-

ας δραµατικής σχολής. Αυτή 

είναι η δεύτερη συνεργασία 

της µε την Κρίσιµη Μάζα, και 

η πρώτη φορά που συµµετέ-

χει σε επαγγελµατική παρά-

σταση ως ηθοποιός. 



Ευχαριστούµε για την βοήθεια και την υποστηριξή τους:
Κωνσταντίνο Κανελλάκη, Στέλιο Παυλίδη, Ντοριτ Γκυρτ, Άρη Τσιούπελη, Στέλιο Φραγκάκη, Τάκη Θωµόπουλο, Μιχάλη Πρωτολάτη, 
Ζοζέφ Μεζάν, Τόνια Φάντη, Φραγκίσκο Μονογιό, Τάσσο Αργυρό, Κώστα Καπαγιαννίδη, Ρία Χαραλάµπους, Βλαβιανού Μαρία , Μάρθα 
Γκάτσινου, Μάκη Παπαδόπουλο, Γιώργο Βουδικλάρη, Άννα Δουρίδα, Γιώτα Ιλιοπούλου, Δηµήτρη Σταθόπουλο, Έλενα Μαντζαρίδου, 
Θέµη Κοσσίδα, Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, Λίλα Καφαντάρη, Βαγγέλη Γκιλάκη, Περικλή Λιανό, Κόµη Δευκαλίωνα, Ξένια Γεωργιάδου, 
Μαρία Παπαδοπούλου, Λάρα Ταµπακοπούλου, Δηµήτρη Κοιλαλούς, Γιώργο Λυκιαρδόπουλο, Παναγιώτη Κανελλάκη, Κατερίνα 
Μπασίγγου, Κωνσταντίνο Μαρίνη, Λιλιάνα Αβρούσιν, Γιώργο Παλούµπη, WWF, Studio Playground, Κρατερό Κατσόυλη, Θοδωρής 
Τσουανάτος, Ξενωφών Ραράκο, Ιωάννα Σακκέτα, Κώστα Θεοφάνη, Διδώ Δηµητριάδου, Ανδρέα Φλουράκη, Δέσποινα Μαµαντζή, 
Cosmotheasis, Αλεξάνδρα Τζαβέλλα, Αλέξια, Άγγελο Κουρσόυµη, Caty Moraskie, Γιώργο Σγουρός, Έλενα Γιαµµά, Θεατρική Εταιρία 
Πόλις, Karen Solomon, Mariam, Νατάσσα Πασχάλη, Τom Sears, Χρήστο Κολιάκη, Μιχάλη Αναγνωστάκο, Βασίλη Κλωτσοτίρα, PRΑXIS, 
Ikon Group, Κωνσταντίνο Αρβανιτάκη, και τους Λεωνίδα, Ντίνο, Υβόνη, Κώστα και τον Δηµήτρη.

Links:
www.energyblueprint.info
www.greenmyapple.org
www.whales.greenpeace.org
www.planetark.com
www.meatrix.com
www.climatecrisis.net
www.adbusters.org
www.greenpeace.org
www.greenpeace.gr
www.stopclimatechange.gr
www.arcturos.gr
www.mom.gr
www.ecorec.gr
www.wwf.gr
www.medsos.gr
www.archelon.gr
www.dionet.gr
www.kepemep-cree.org.
 www.cleanupgreece.org.gr
www.poseidon.ncmr.gr/greek
www.fri.gr
www.nrdc.org
www.foe.co.uk
www.eepf.gr
www.archipelago.gr
www.ecocity.gr
www.anakyklosi.idx.gr
www.eedsa.gr
www.env.gr
www.greenstop.net
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«Super size me» του Morgan Spurlock (2005)
«The corporation» του Mark Αchbar (2004)
«Ο άρτος ημών ο επιούσιος (our daily bread)» 
του Nikolaus Geyrhalter (2007)
«Αn Inconvenient Truth» του Davis 
Guggenheim (2006)
«Oogruk σημαίνει πετρέλαιο» από την 
«Εμπόλεμη Ζώνη» του Σωτήρη Δανέζη (2007)
«The great warming» της Judith Dwan Hallet 
(2003)
«Δέλτα - Οι βρώμικες δουλειές του 
πετρελαίου, Νιγηρία» από την Εκπομπή 
«Eξαντας» του Γιώργου Αυγερόπουλου
«The 11th hour» των Nadia Conners και Leila 
Conners Petersen (2007)
«Πλανητική Σκίαση» Ντοκιμαντέρ στο Internet 
www.buildings.gr/greek/perivalon/planitikiskiasi.
htm” 
«Ο εφιάλτης του Δαρβίνου» του Hubert Sauper 
(2005)

ΒΙΒΛΙΑ
The Live Earth Global. Warming Survival 
Handbook (παραγγελια από www.liveearth.org)
ΓΗ, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης, 
Γεωργόπουλος, Gutenberg, 2001.
Περιβαλλοντική Ηθική, Γεωργόπουλος, 
Gutenberg, 2002.
Οι δρόμοι της αειφορίας, Ευθυμιόπουλος, Η. & 
Μοδινός, Μ., Ελληνικά Γράμματα, 2003. 
Περιβαλλοντική Κρίση: Θέματα Θεωρίας, 

Μεθοδολογίας και Ειδικών Προσεγγίσεων, 
Λουλούδης, Λ., Μπεόπουλος Ν., Παναγιώτου, 
Α., Σύγχρονη Εποχή. 1993.
Η Οικολογικοποίηση της Σκέψης. Λουλούδης, 
Λ., Εναλλακτικές εκδόσεις Κομμούνα, 1990.
Παγκοσμιοποίηση και Περιβάλλον, 
Ευθυμιόπουλος, Η. & Μοδινός, Μ. (επιμέλεια), 
Ελληνικά Γράμματα, 2002.
Πού βαδίζει ο κόσμος; Ο πλανήτης Γη και 
η παγκοσμιότητα της οικολογικής κρίσης. 
Μοδινός, Μ. (επιμέλεια έκδοσης), Τροχαλία, 
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Περιβάλλον και Κοινωνία, Κέντρο Πολιτικής 
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2005. 
Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα. 
Σκούρτος, Μ. & Σοφούλης, Μ. Δαρδανός, 
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Τρούμπης, Α. Λογία Οικολογία. Τυπωθήτω. 
1999. 
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία, Φλογαΐτη, Ε., Ελληνικά Γράμματα 
2006. 
Η Καταστροφή του Όζοντος. Ψωμάς, Σ. 
Greenpeace. 1993. 
Η εκδίκηση της Γαίας, J. Lavelock, Νέα 
Σύνορα, 2007.
Fifty Key Thinkers on the Environment, 
Routledge, 2001. Palmer, J. (ed), An 
Inconvenient Truth
«Μια ενοχλητική αλήθεια» του Αλ Γκόρ, 
Έκδοση της Καθημερινής



Συµβουλές
 1.  Κλείνουμε τις συσκευές από τον κεντρι-

κό διακόπτη (δεν τις αφήνουμε σε κα-
τάσταση stand by). Κερδίζουμε 30€ το 
χρόνο και 120kg CO2.

 2.  Αντί για κλιματιστικό επιλέγουμε ανεμι-
στήρα. Εξοικονομούμε 60€€ και μειώ-
νουμε το CO2 600-700kg 

 3.  Δεν αφήνουμε το φορτιστή του κινητού 
στην πρίζα (όταν δεν το χρησιμοποιού-
με)  ή χρησιμοποιούμε ηλιακό φορτιστή. 
Βγάζοντας τον φορτιστή από την πρίζα, 
γλιτώνουμε 2-3€ και 20-30kg CO2 το 
χρόνο.

 4.  Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία πλύσης 
στο πλυντήριο ρούχων και πλένουμε μό-
νο όταν ο κάδος είναι γεμάτος. Όταν το 
πλυντήριο είναι πάντα γεμάτο και στους 
40-60 βαθμούς πετυχαίνουμε 30-50% 
εξοικονόμηση ενέργειας ανά πλύση.

 5.  Μαγειρεύουμε έξυπνα, σε σκεύη που 
εφαρμόζουν στις εστίες και με το καπάκι 
κλειστό. Δέκα λεπτά πριν ετοιμαστεί το 
φαγητό κλείνουμε το μάτι.

 6.  Αν η βάση του σκεύους είναι 1-2 εκατο-
στά μικρότερη από την εστία, σπαταλά-
με 20-30% περισσότερη ενέργεια.

 7.  Προτιμάμε φορητό υπολογιστή και επί-
πεδη οθόνη, σβήνουμε την οθόνη και  
κλείνουμε από τον κεντρικό διακόπτη τα 
περιφερειακά συστήματα.

 8.  Εξοικονομούμε 15-20€ από τα περιφε-
ρειακά και μειώνουμε το CO2 κατά 150-
200kg.

 9.  Επιλέγουμε ηλεκτρικές συσκευές υψη-
λής ενεργειακής κλάσης (Α, Α+)

 10.  Η επιλογή ενεργειακής κλάσης Α++, 
αποτελεί την καλύτερη επιλογή καθώς 
πετυχαίνουμε ετήσια εξοικονόμηση 25€ 
και 250kg CO2 κατά μέσο όρο.

 11.  Τοποθετούμε ηλιακό θερμοσίφωνα. Έχει 
ετήσια απόδοση 500-700€ και μας γλι-
τώνει από 1, 1-1, 4 τόνους CO2.

 12.  Φροντίζουμε για τη σωστή μόνωση του 
σπιτιού μας. Μπορείτε να μειώσετε τις 
ενεργειακές ανάγκες σας για θέρμανση 
έως και 30%, αλλάζοντας απλώς παρά-
θυρα. Τα ξύλινα πλαίσια προσφέρουν 
εξοικονόμηση 8-10% σε σχέση με τα 
αντίστοιχα από αλουμίνιο. Την ίδια εξοι-
κονόμηση προσφέρουν περίπου και τα 
σύνθετα πλαίσια ξύλου-αλουμινίου

 13.  Τοποθετούμε στην ταράτσα μας φωτο-
βολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Ένα τυπικό φωτοβολτα-
ϊκό ισχύος 1 κιλοβάτ (kW) παράγει κατά 
μέσο όρο 1.200-1.500 κιλοβατώρες το 
χρόνο (ανάλογα με την ηλιοφάνεια της 
περιοχής) και αποτρέπει κατά μέσο όρο 
κάθε χρόνο την έκλυση 1.450 κιλών δι-
οξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα 
απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους

 14.  Ξέρετε ότι η μέση χρήση μιας λάμπας 
πυρακτώσεως επιβαρύνει ετησίως την 
ατμόσφαιρα με 150 κιλά διοξειδίου του 
άνθρακα, ενώ από την ενέργεια που κα-
ταναλώνει το 90% γίνεται θερμότητα 
αντί για φως! Με μία λάμπα εξοικονόμη-
σης κερδίζουμε 120 περίπου λιγότερα 

κιλά διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο 
στην ατμόσφαιρα  και 12€ το χρόνο από 
τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

 15.  Για τα ψώνια, παίρνουμε μαζί μας μια 
πάνινη τσάντα η τουλάχιστον τσάντες 
διαρκείας αντί να παίρνουμε κάθε φορά 
σακουλές από το κάθε μαγαζί

 16.  Αποφεύγουμε προϊόντα με  πολλά περι-
τυλίγματα.

 17.  Όταν έχουμε την επιλογή προτιμούμε 
πλαστικές συσκευασίες που γράφουν 
πάνω PET, αντι για PVC

 18.  Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε δια-
φανή μεμβράνη. Είναι από PVC και είναι 
καρκινογόνα και μη διασπώμενη

 19.  Δεν χρησιμοποιούμε αρωματικά τουαλε-
τας.

 20.  Κάνουμε ντους αντί για μπάνιο. Για ένα 
γρήγορο ντους (4 λεπτά) καταναλώνου-
με περίπου 40 λίτρα νερό, ενώ για ένα 
10 λεπτό ντους  100 λίτρα νερό. Αφήνο-
ντας την βρύση ανοιχτή όταν πλένουμε 
τα δόντια μας, σπαταλάμε περίπου 5 λί-
τρα νερό.

 21.  Για χαρτιά που δεν είναι επίσημα μπο-
ρούμε να τυπώνουμε στο πίσω μέρος 
τον ήδη τυπωμένων χαρτιών.

 22.  Ντυνόμαστε ανάλογα με την θερμοκρα-
σία, αντί να ανεβάζουμε την θερμοκρα-
σία περισσότερο από όσο χρειάζεται μέ-
σα στο σπίτι.

 23.  Προτιμούμε επαναφορτιζόμενες μπατα-
ρίες

ΟΔΗΓΟΣ “ΠΡΑΣΙΝΗΣ” ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Λίγο-πολύ όλοι γνωρίζουµε ότι οι καταναλωτικές µας επιλογές έχουν άµεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Πόσοι 
όµως από µας ξέρουµε ότι µε το να αλλάξουµε τις καταναλωτικές µας συνήθειες µπορούµε να προστατεύσουµε το 
περιβάλλον και την υγεία µας; Το µόνο που χρειάζεται είναι να εφαρµόσουµε τις ακόλουθες συµβουλές και να τις 
κάνουµε καθηµερινή συνήθεια.
Η Εξοικονόµηση είναι τουλάχιστον το 50% της λύσης στο πρόβληµα των Κλιµατικών Αλλαγών. 
Γιατί µε την εξοικονόµηση ενέργειας:
-  µειώνουµε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα 
-  περιορίζουµε την εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα 
-  εµποδίζουµε τη δηµιουργία νέων ρυπογόνων σταθµών παραγωγής ενέργειας.
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