Οι συντελεστές:
Επεξεργασία κειμένου: Καραγιάννης Δημήτρης, Καραθάνος
Γιώργος, Κότσι Κοσμάς, Λιάκος Νίκος, Σιτρά Αγγελική, Φουρκιώτη
Χρύσα.
Σκηνογραφία, ενδυματολογία: Καραγιάννης Δημήτρης, Λιάκος
Νίκος (και υποστήριξη από την ομάδα)
Μουσικές επιλογές: Καραγιάννης Δημήτρης
Τεχνική υποστήριξη: Ζάχος Παναγιώτης (φώτα – ήχος)
Κοστούμια: Η ομάδα και το ΔΗΠΕΘΕ
Μακιγιάζ: Τμήμα αισθητικής ΕΠΑΛ: Τσιαβή Μαρία, Τίγγανα
Αλεξάνδρα (καθηγήτριες)
Γενική επιμέλεια: Γκουτζιαμάνη Γιάννα

Πρόγραμμα
« Οι μύθοι μας ο καθρέφτης μας»
Εισαγωγή: Γκουτζιαμάνη Γιάννα
Μυθολογία
( Ν. Τσιφόρος )
η
Σκηνές:
1 :Δίαςη - Ήρα - Ήφαιστος
,2η: Αθηνά,
3η: Άρης,
η
η
η
4 :Αφροδίτη, 5 :ηΔήμητρα, 6 : Ερμής,7 : Απόλλων, 8η: Άρτεμις, 9η:
Ποσειδώνας, 10 : Διόνυσος.

Moto
O Απόλλωνας είναι ο Έλληνας, όπως ήτανε τότε και όπως είναι
και σήμερα: με τις καλοσύνες του, τις παλληκαριές του, τις κακίες
του, το μεγαλείο και τις μικρότητές του, λεβέντης μαζί και
τσογλαναράς.

Η ομάδα:
Αφηγητής: Καραγιάννης Δημήτρης
Σχολιαστής: Βασιλακόπουλος Αλέξανδρος
α) Οι θεοί: Δίας: Κότσι Κοσμάς
Ήρα: Βλάμη Παναγιώτα
Ήφαιστος: Αρναούτη Καλλινίκη
Αθηνά: Χατζοπούλου Βασιλική
Άρης: Αγραφιώτης Μάριος
Αφροδίτη: Μολιανάκη Δώρα
Δήμητρα: Τζιούτζιου Ιωάννα
Ερμής: Λιάκος Νίκος, Ντίνας Χάρης
Απόλλων: Καραθάνος Γιώργος
Άρτεμις: Κλειτσογιάννη Χριστίνα
Ποσειδώνας: Ρουσιάδης Σπύρος
Διόνυσος: Μαμάτσιου Στελίνα, Χριστοφορίδου
Χρυσοβαλάντου.
β)Νύμφες: Αντωνιάδου Ιωάννα, Γρίβα Σίλια, Ζαχαριάδη Νικολέτα,
Μπουρνιώτη Χριστίνα, , Μπύρτα Αργυρώ, Σκόρδα Σταυρούλα
Σταμάκου Φαίη, Τριανταφύλλου Μαρία.

γ) Χορός και β πρόσωπα: Αραπίδου Μαρία, Βασιλακόπουλος
Σπύρος, Γαβριηλίδου Ουρανία, Γκλαβής Ανδρέας, Δελιαλή
Ιωάννα, Ζαχαράκη Ελπίδα, Ζαχαριάδη Παναγιώτα, Ζιάκα Βίκυ,
Κότσι Άννα Μαρία, Κρανιώτη Βασιλική, Μαμάτσιου Αργυρή,
Μαμάτσιου Ελένη, Μαμάτσιου Στελίνα, Μεντόλη Ελένη,
Πασχαλίδου Γεωργία, Παπακάλα Κάθριν, Σαμλίδου Ιωάννα, ,
Χαμπίδου Παναγιώτα, Σιδηροπούλου Χιονία, Χαλάτσογλου
Χρυσούλα.
Ζώα του δάσους: Γκλιάνας Στέφανος, Γκουτζιαμάνης Δημήτρης,
Γκουτζιαμάνης Ζήσης, Πουπάκης Μανώλης, Πουπάκης Ζήσης,
Χατζημιχαηλίδου Σοφία.
Φιλική συμμετοχή: Κρανιώτη Δέσποινα, Σιδέρης Στέργιος
(φοιτητές).
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Αυτό για να τιμήσουμε την "Παγκόσμια ημέρα για το θέατρο στην
εκπαίδευση".
( Ενας άλλος μύθος γεννήθηκε από τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας "
Ταξιδευτές του θεάτρου",που δουλεύει τη "Μυθολογία" του Ν.
Τσιφόρου για την παράσταση στις 12 Φλεβάρη, με τίτλο: "Οι μύθοι
μας,ο καθρέφτης μας")
Ένα μύθο θα σας πω
Μια φορά κι έναν καιρό καυγάς μεγάλος ξέσπασε μέσα στην αγρία
οικογένεια των θεών, ψηλά στο Όλυμπο. Ο Δίας έχασε τον έλεγχο,
κανένας δεν υπακούει στον αρχηγό, όλοι φωνάζουν:
Η γυναίκα του η Ήρα καταριέται τις όμορφες που ξελογιάζουν τον
άντρα της. Μάταια η σοφή αγαπημένη του κόρη, η Αθηνά προσπαθεί
να καθησυχάσει τα νεύρα και να συζητήσουν λογικά. Ο κανακάρης της
Ήρας, ο Άρης, σαματατζής, ορμάει κι όποιον πάρει. Αλλά την πάτησε
από την ξελογιάστρα την Αφροδίτη και έγιναν ρεζίλι στην παγίδα που
τους έστησε ο κερατωμένος ο άντρας της, ο Ήφαιστος. Παρακεί η
Δήμητρα ωρύεται, ο Αδης της έκλεψε την κόρη της. Και ο τσίφτης ο
Απόλλωνας τα πήρε στο κρανίο, σκοτώνει άνθρωπο: Το «σκατόπαιδο» ο
Ερμής, τεσσάρων ημερών μωρό, του έκλεψε 50 βόδια, για να φάει
μπιφτέκι και ο Ηρακλής του ‘κλεψε το στρίποδα από το μαντείο, πάει το
ταμείο του. Κι ο τσόγλανος ο πύθωνας κυνηγούσε τη μάννα του,
«γκαστρωμένη γυναίκα»… θα τον σκοτώσει. Να κι η άλλη η ξιπασμένη η
Νιόβη, καυχιέται ότι αυτή έχει 12 παιδιά κι η Λητώ μόνο 2 κι αυτά
σκάρτα. Έφριξαν ο Απόλλωνας κι η αδερφή του η Άρτεμις. «Είπε τέτοιο
πράγμα; Α τη βρώμα» και πλακώνουν μέσα στο σπίτι της, τα σκοτώνουν
όλα.
Φωνάζει ο Δίας τον Ποσειδώνα να δώσει ένα χεράκι, έπαθε αυτός: « Να
πάει να διατάξει τους κατώτερούς του, όχι εμένα» και φουντώνει ο
σαματάς?
Θολώνει ο Δίας, αμολάει τα σύννεφα και τους κεραυνούς. Τρέχουν
αυτά, στη βιασύνη τους τράκαραν δυνατά. Βροντές και αστραπές
τάραξαν τον ύπνο των ζωντανών. Ύστερα έγιναν βροχή , κατέβηκαν στη
γη, πότισαν τους κάμπους, τα χωράφια και τα περιβόλια και στο τέλος
πήγαν κι έπεσαν στα ποτάμια και από εκεί στη θάλασσα. Έγιναν κύματα
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μικρά και μεγάλα. Έπαιξαν και χόρεψαν με τις νεράιδες στο βυθό,
βγήκαν επάνω κι έγιναν αφρός. Τα είδε ο ήλιος, τα ζέστανε κι ανέβηκαν
και πάλι στον ουρανό, έγιναν πυκνή ομίχλη, υγρασία.
Ένα όρνιο από ψηλά, όρμησε βολίδα, έσκισε την ομίχλη και χίμηξε
πάνω σ’ ένα τραυματισμένο θεριό, τoν πύθωνα . Σύρθηκε αυτό να
κρυφτεί μέσα σε μια σπηλιά.
Ένας όμορφος νέος, ικανός, βγήκε για κυνήγι. Έτρεχε σαν άνεμος, με τ’
όπλο στο χέρι και τραγουδούσε για τον έρωτα και τη δύναμη. Τον
ζήλεψε η μοίρα, τον ξεγέλασε κι όταν έφτασε σ’ ένα ψηλό βουνό,
κάθισε πάνω σ’ ένα θεόρατο βράχο σαν βασιλιάς στο θρόνο και
αγνάντευε πέρα το λιμάνι. Ένα φίδι τον τσίμπησε στο πόδι και
κοιμήθηκε. Από ψηλά ένα γεράκι κάνει γύρους, έτοιμο να τον
σημαδέψει. Το είδε ένα αστέρι , λυπήθηκε το καλό το παλληκάρι και για
να το προφυλάξει, έστειλε δίπλα του και φύτρωσε ένα ιερό δέντρο.
Σε λίγη ώρα πέρασε από εκεί ένας λαγός. Έτρεξε σ’ όλο το λιβάδι κι
άκουσε όσα λουλούδια και πουλιά, ζώα κι ερπετά του μίλησαν. Όλα του
είπαν για ένα νέο τσίφτη και μορφονιό, που δεν μιλάει ποτέ για
πόλεμο, μόνο παίζει σαν αφρός στο κύμα με κορίτσια όμορφα. Κάνει
κέφι τη ζωή.
Το ελάφι ζήλεψε που είδε το λαγό κι έτρεξε να τον αναμετρηθεί.
Μάζεψε λουλούδια και έκανε ένα στεφάνι για το κεφάλι του Ίκαρου,
του νέου, που πέταξε ψηλά με τα φτερά του και κουρασμένος πια
κατέβηκε και κάθισε κάτω από μια δάφνη. Ένα αρνάκι ήρθε να του
κάνει παρέα , να διώξει τη ντροπή που του έριξαν, ότι δεν είναι ώριμος,
αλλά άμυαλος, στριμμένος. Πάνω στο ομφαλό του στάθηκε ένα παγώνι
κι άνοιξε βεντάλια τα πολύχρωμα φτερά του. Τα είδε ο ήλιος, τα φώτισε
με τις ακτίνες του, στραφτάλισαν. Ήρθε και το αεράκι, έπαιξε μαζί τους,
του χαμογέλασε ο ήλιος κι αυτό πέρασε από τη ρεματιά, πήρε το
αγιασμένο νερό και ράντισε μ’ αυτό το θυμάρι κι η μοσχοβολιά του
απλώθηκε ως τον ουρανό. Έφτασε ως τον ήλιο κι εκείνος πήρε την
απόφαση να το χαρίσει σ’ όποιον ήθελε να γίνει σωτήρας των
ανθρώπων. Έστειλε λοιπόν σημάδι τρομερό σ’ έναν ήρεμο βοσκό, που
κάθισε κοντά στη φωτιά κι ήταν αυτό ο ίσκιος του, που μεγάλωνε κι
άλλαζε χρώματα, μέχρι που έγινε το τόξο της Ίριδας.
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Αργά το βράδυ από τη στροφή του δρόμου έφτασε ένα ήμερο άλογο
φορτωμένο με δυο μεγάλα πανέρια γεμάτα σταφύλια. Στη ράχη του
φάνηκε σαν ένα δέντρο η κληματαριά. Καμάρωνε για τον καρπό της,
ίσως δεν είναι και τόσο ηθικόν.
Όμως ένα ποτήρι κρασί διώχνει τις ενοχές. Το φως της μέρας χάρηκε κι
ο αέρας ταράχτηκε κι έστειλε ένα τραγούδι στους αγρούς, όπου ένα
παλληκάρι λέει μόνο του τον καημό του. ¨Ένας ερωδιός το άκουσε κι
έτρεξε να το παρηγορήσει μ’ ένα κόκκινο ρόδι, ίσως και να το
καταφέρει, αρκεί να μην είναι σάπιο.
Και να ο εργατικός νέος τρέχει στο ρέμα , κάνει ένα δροσερό μπάνιο, το
στήθος του αλάφρωσε, η ήβη του χάρηκε. Έτσι καθαρός, σαν ένας
σοφός, διάλεξε δυο ίσα καλάμια, τα κράτησε στα δυο του χέρια και με
ύφος όψιμου άντρα, περπάτησε σταθερά μέσα στη νύχτα, ολόκληρος
ένας ηγεμόνας μαζί και ρεμάλι, χάθηκε στους δρόμους αναζητώντας τη
μάννα του, χωρίς ανάσα, προσπαθεί να βρει την απάντηση σ’ ένα
τρομερό ηθικό δίλημμα..
Εμείς, οι «Ταξιδευτές του θεάτρου» τον καλούμε στην παρέα μας μαζί
με τους 12 θεούς στον Όλυμπο να πιει από το κρασί του Διόνυσου, να
χαρεί παρέα όμορφη με τις νύμφες, να μας πει τον πόνο του σαν
παραμύθι, να ξενοιάσει, όπως λέει και το τραγούδι: χαρά στον Έλληνα
που ελληνοξεχνά…
Γκουτζιαμάνη Γιάννα
Κοζάνη 26-11-2016

Δελτίο τύπου
Πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι 3 παραστάσεις από τους
«Ταξιδευτές του θεάτρου». Περίπου 900 μαθητές από τα γυμνάσια και
τα λύκεια της πόλης στην αίθουσα Φίλιππος και μία κατάμεστη
αίθουσα τέχνης ήταν το εξαιρετικό κοινό που μας τίμησε με την
παρουσία του και μας αντάμειψε όπως άξιζε στον κόπο μας.
25 χρόνια ζωής γράφει η ομάδα και 32 παραστάσεις με παιδαγωγικό
θέατρο.
Ευχαριστώ θερμά όλους και ιδιαίτερα:
Το στρατηγό για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας «Φίλιππος»
Το ΔΗΠΕΘΕ για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας τέχνης και τη
διευκόλυνση στα κοστούμια.
To 2o και 5ο γυμνάσιο για τη φιλοξενία.
Τους συντελεστές:
Επεξεργασία κειμένου: Καραγιάννης Δημήτρης, Καραθάνος Γιώργος,
Κότσι Κοσμάς, Λιάκος Νίκος, Σιτρά Αγγελική, Φουρκιώτη Χρύσα.
Σκηνογραφία, ενδυματολογία: Καραγιάννης Δημήτρης, Λιάκος Νίκος (
και υποστήριξη από την ομάδα)
Μουσικές επιλογές: Καραγιάννης Δημήτρης
Τεχνική υποστήριξη: Ζάχος Παναγιώτης (φώτα – ήχος)
Κοστούμια: Η ομάδα και το ΔΗΠΕΘΕ
Μακιγιάζ: Το τμήμα αισθητικής του ΕΠΑΛ: Τσιαβή Μαρία, Τίγγανα
Αλεξάνδρα - καθηγήτριες
Γενική επιμέλεια: Γκουτζιαμάνη Γιάννα φιλόλογος
Το πρόγραμμα
Εισαγωγή: Γκουτζιαμάνη Γιάννα
Μυθολογία ( Ν. Τσιφόρος )
Σκηνές: 1η:Δίας - Ήρα - Ήφαιστος ,2η: Αθηνά, 3η: Άρης, 4η:Αφροδίτη, 5η:
Δήμητρα, 6η: Ερμής,7η: Απόλλων, 8η: Άρτεμις, 9η: Ποσειδώνας, 10η:
Διόνυσος.
Moto

O Απόλλωνας είναι ο Έλληνας, όπως ήτανε τότε και όπως είναι και
σήμερα: με τις καλοσύνες του, τις παλληκαριές του, τις κακίες του, το
μεγαλείο και τις μικρότητές του, λεβέντης μαζί και τσογλαναράς.
Η ομάδα:
Αφηγητής: Καραγιάννης Δημήτρης
Σχολιαστής: Βασιλακόπουλος Αλέξανδρος
α) Οι θεοί: Δίας: Κότσι Κοσμάς
Ήρα: Βλάμη Παναγιώτα
Ήφαιστος: Αρναούτη Καλλινίκη
Αθηνά: Χατζοπούλου Βασιλική
Άρης: Αγραφιώτης Μάριος
Αφροδίτη: Μολιανάκη Δώρα
Δήμητρα: Τζιούτζιου Ιωάννα
Ερμής: Λιάκος Νίκος, Ντίνας Χάρης
Απόλλων: Καραθάνος Γιώργος
Άρτεμις: Κλειτσογιάννη Χριστίνα
Ποσειδώνας: Ρουσιάδης Σπύρος
Διόνυσος: Χριστοφορίδου Χρυσοβαλάντου, Μαμάτσιου
Στελίνα.
β)Νύμφες: Αντωνιάδου Ιωάννα, Γρίβα Σίλια, Ζαχαριάδη Νικολέτα,
Μπουρνιώτη Χριστίνα, , Μπύρτα Αργυρώ, Σκόρδα Σταυρούλα
Σταμάκου Φαίη, Τριανταφύλλου Μαρία.
γ) Χορός και β πρόσωπα: Αραπίδου Μαρία, Βασιλακόπουλος Σπύρος,
Γαβριηλίδου Ουρανία, Γκλαβίνης Ανδρέας, Δελιαλή Ιωάννα,
Ευαγγελοπούλου Βασιλική, Ζαχαράκη Ελπίδα, Ζαχαριάδη Παναγιώτα,
Ζιάκα Βίκυ, Κότσι Άννα Μαρία, Κρανιώτη Βασιλική, Μαμάτσιου
Αργυρή, Μαμάτσιου Ελένη, Μαμάτσιου Στελίνα, Μεντόλη Ελένη,
Πασχαλίδου Γεωργία, Παπακάλα Κάθριν, Σαμλίδου Ιωάννα, , Χαμπίδου
Παναγιώτα, Σιδηροπούλου Χιονία, Χαλάτσογλου Χρυσούλα.
Ζώα του δάσους: Γκλιάνας Στέφανος, Γκουτζιαμάνης Δημήτρης,
Γκουτζιαμάνης Ζήσης, Πουπάκης Μανώλης, Πουπάκης Ζήσης,
Χατζημιχαηλίδου Σοφία.
Φιλική συμμετοχή: Κρανιώτη Δέσποινα, Σιδέρης Στέργιος ( φοιτητές).
Eισαγωγή – Μυθολογία

Εν αρχή ην ο μύθος. Και ο μύθος ην προς τους θεούς. Και οι θεοί ήταν ο
λόγος ο πρώτος. Με το μύθο ανατέλλει η συνείδηση. Κάνει το πρώτο
βήμα πέρα από το ζωικό βασίλειο.
Ο άνθρωπος άοπλος μπροστά στο Σύμπαν. Και όμως πρέπει να το
αντιμετωπίσει χωρίς τη δύναμη του λόγου, πρέπει να ζήσει, να
καταλάβει τον κόσμο και να πράξει μέσα σ’ αυτόν. Πριν όμως από το
λόγο τι διαθέτει η συνείδησή του; Έκπληξη, απορία, δέος και την
περιορισμένη πείρα των μικρών και καθημερινών γεγονότων, που κατ’
αναλογίαν με αυτά πάει να εξηγήσει και τα μεγάλα και εξαιρετικά.
Πλάθει τον μέγα κόσμο του με ό,τι ήξερε από τον μικρό δικό του. Και
τοποθετεί εκεί όσα φοβάται , με τις μορφές που του ήταν οικείες.
Αλλά και όταν πάει να πράξει, αισθάνεται το περιορισμένο των
δυνάμεών του και τότε λαχταράει περισσότερη δύναμη, την
οραματίζεται και την ενσαρκώνει σε ένα δυνατότερο πλάσμα,
ανθρωπόμορφο ή ζωόμορφο. Το όραμα γίνεται αντικείμενο της δικής
του νόησης.
Χάρη σ’ αυτές τις ψυχικές ροπές ξυπνά η συνείδηση, που θέλει να
καταλάβει το σύμπαν και να πράξει μέσα σ’ αυτό. Ξυπνά η δημιουργική
της φαντασία και ικανοποιείται η περιέργειά της.
Τα μυθικά όντα, τέρατα ή ανθρωπόμορφα όντα, θεοί, ημίθεοι, ήρωες,
σχηματίζουν έναν κινούμενο και δρώντα κόσμο, με το χώρο του, το
χρόνο του και τη δική του τάξη γεγονότων, δηλ σχηματίζουν ένα
«γίγνεσθαι», που μπορούμε να το ονομάσουμε μυθικό γίγνεσθαι , για
να το διακρίνουμε από το πραγματικό, ιστορικό γίγνεσθαι.
Κάποτε τις μυθικές δυνάμεις τις αντικατέστησε ο αριθμός, ο νους, οι
φυσικές δυνάμεις, το στοχαζόμενο άτομο, η επιστήμη.
Η επιστημονική γνώση όσο κι αν εκτείνεται ολοένα και περισσότερο κι
όσο καθολικότερη γίνεται, φθάνει κατ’ ανάγκην σε ένα όριο. Ενώ όμως
η δίψα της γνώσης εξαντλείται κάπου, η δίψα της συνείδησης είναι
ανεξάντλητη. Ζητά ένα νόημα στο οποίο να μπορεί οριστικά να
αναπαυθεί. Ο μύθος είναι επομένως ένας ιδιαίτερος τρόπος νόησης,
που τίποτα δεν μπορεί να τον καταλύσει.
Οι θεοί και οι ήρωες του ελληνικού μύθου είναι ανθρωπόμορφοι,
ωραίοι, ζουν μέσα στο φως και καταφάσκουν τη ζωή έντονα. Είναι μια
σύλληψη καθαρά ελληνική. Ο ίωνας φιλόσοφος Ξενοφάνης αποδίδει

στον Όμηρο και τον Ησίοδο τη δημιουργία της ελληνικής Ολυμπιακής
θρησκείας, η οποία είχε ζητήσει συστηματικά να μεταπλάσει τους
θεούς « κατ’ εικόνα και ομοίωση» του ανθρώπου.
Πραγματικά οι ολύμπιοι θεοί κάθε άλλο παρά άυλοι είναι: τους
φαντάζονται με ανθρώπινο σώμα, μόνο που έχουν δύναμη πολύ πιο
μεγάλη από των ανθρώπων, αθάνατους, μόλο που κάποτε γεννήθηκαν
και αγέραστους, χωρίς ωστόσο να ζουν απαλλαγμένοι από τις
σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες των θνητών.
Η σύνδεση του μύθου με την τέχνη αποτελεί ένα από τα ευτυχέστερα
γεγονότα στην πορεία του πολιτισμού και είναι αποτέλεσμα μιας
ψυχολογικής ανάγκης του ανθρώπου να δώσει σε όσα έπλασε η
μυθολογούσα συνείδησή του, ζωντάνια και λαμπρότητα, που μόνο οι
αισθητικές μορφές μπορούν να τους προσδώσουν.
Κάτι από αυτό τολμάμε κι εμείς απόψε: Να σας ταξιδέψουμε για
μιάμιση ώρα στο μυθικό κόσμο των δώδεκα θεών του Ολύμπου που
είναι όμως και ο καθρέφτης του δικού μας κόσμου.
Κοζάνη 12-2-2017
Με τιμή η υπεύθυνη της ομάδας
Γκουτζιαμάνη Γιάννα
φιλόλογος

Οι μύθοι μας, ο καθρέφτης μας
Μυθολογία Νίκος Τσιφόρος
Δραματουργική επεξεργασία
•

Σκηνές

•

Τα πρόσωπα

•

Τα σύμβολα

•

Τα χαρακτηριστικά (αξίες + τι αντιπροσωπεύουν)

•

Οι ενέργειες

•

Οι σχέσεις μεταξύ τους

•

Οι αντιθέσεις

•

Σκηνογραφικά (μάσκες, πουλιά, φυτά)

•

Πώς θα κλείσει η κάθε σκηνή

•

Εικόνες από τη μυθολογία

•

Μουσική

2 αφηγητές
1 σχολιαστής
Νύμφες: αφήγηση + (χορός) μεταμόρφωση στα δεύτερα πρόσωπα
Χορός το περιβάλλον του κάθε θεού.

1) Σκηνές
Κοσμογονία: Ρέα, Μήτις
Δίας: Ήρα – Πάρις – Ήφαιστος – Ήρα, Μαία, Καλλιστώ, Ηώ, Σεμέλη,
Μήτις.

Αθηνά: Παναθήναια
Άρης: Τρωικός πόλεμος – Διομήδης.
Αφροδίτη: Άρης – Ήφαιστος, Μύρρα – Περσεφόνη
Δήμητρα: Εκάτη – Ήλιος – Περσεφόνη – Ίρις – Άδης
Ερμής: Απόλλων – Δίας
Απόλλων: Ήφαιστος – Τελφούσα – Πύθων, Ηρακλής, Μούσες: Καλλιόπη
– Κλειώ
Άρτεμις: Απόλλων – Νιόβη – Πύθων
Ποσειδών: Αμφιτρίτη.
Διόνυσος: Φανοθέα , Λυκούργος.

Τα σύμβολα:
Τα χαρακτηριστικά ή οι θεοί διοικούντες:
Δίας: Θεός του ουρανού, στέλνει ανέμους, σύννεφα, βροντές, αστραπές.
Τιμωρεί τους υβριστές, και τους άδικους. Προστατεύει: το σπίτι, τον ξένο,
τους όρκους.
Ήρα: Προστατεύει όσους την τιμούν. Τιμωρεί όσους δεν λογαριάζουν τη
δύναμή της.
Αθηνά: Πρόμαχος, Σωτείρα, εργάτη: τέχνες υφαίνουν, καλλιεργούν ελιά,
χτίζουν, σκαρώνουν καράβια, αμάξια, επινοούν όπλα, εργαλεία, φάρμακα,
έργα τέχνης. Πανοπλία: παλληκάρια, εξυπνάδα, σοφία = φορέας
πολιτισμού.
Ποσειδώνας: θάλασσα, γεωλογικά φαινόμενα: 1) διαμόρφωση της γήινης
επιφάνειας: βουνά, ποτάμια, κοιλάδες, νησιά, πορθμούς, ισθμούς. 2)
Σεισμοί, κατολισθήσεις, καταποντισμοί.
Δήμητρα: Προστατεύει τους δημητριακούς καρπούς – καρποφόρος – και
τις αγροτικές εργασίες: όργωμα, σπορά, θερισμός, αλώνισμα, λίχνισμα, γιορτές της θεάς π.χ. θεσμοφόρια.
Απόλλων: Του φωτός, της αρμονίας, της τάξης στον κόσμο. Μουσική: ο
Απόλλων κιθάρα και οι μούσες χορό και τραγούδι. Το μαντείο – Δάφνη –

Έρωτας. Αρχικά ηλιακή φυσιογνωμία:
πρόβλεψη, τέχνες γύρω από τη μουσική.

ηλιακή

ενέργεια,

μαντική:

Άρτεμις: ατίθαση και άγρια, τρυφερή και προστατευτική για τα νεογέννητα
και τους αδύναμους. Καταγωγή Μικρά Ασία. Δοξάρι φυτά και δέντρα.
Κυνηγά και χορεύει παρέα με Μούσες και Χάριτες.
Ερμής: Εύστροφος, πειστικός και γρήγορος αγγελιοφόρος. Κλέφτης,
πανούργος, απατεώνας, θεός των ανέμων, ξεπερνά τα εμπόδια, φέρνει
τύχη, εφευρέτης και δάσκαλος των μουσικών οργάνων, λόγιος και
ρήτορας, χαρίζει ανθρώπινη φωνή στην πρώτη γυναίκα – την Πανδώρα,
διαπραγματεύεται με τον Άδη για την Περσεφόνη αγγελιοφόρος, διότι ο
αέρας είναι στη δικαιοδοσία των θεών.
Ψυχοπομπός, διότι ψυχή = πνοή ανέμου. Οδηγός των οδοιπόρων και
συμπαραστάτης, διότι ο αέρας δείχνει την κατεύθυνση (ποιος αέρας σ’
έφερε).
Αποκοιμίζει και αφυπνίζει τους ανθρώπους, φέρνει τα όνειρα, γιατί είναι
νοητά σαν πνοή ανέμου. Ερωτική βουλιμία
διότι οι άνεμοι
στη
γονιμοποίηση των δέντρων.
Άρης: άμυαλος, άστατος, άνομος, Άρης + Αφροδίτη
+τρυφερό αρμονία.

Αρμονία = άγριο

Αφροδίτη: στολίζεται με σκουλαρίκια, βραχιόλια, Ομορφιά και Έρωτας. Οι
σχέσης της: Η γέννηση αφρός Αφροδίτη = η γη αναδύεται από το χάος, ή
τον ωκεανό. Σχέσεις: Ποσειδώνας, Άδωνης, Διόνυσος γονιμότητα.
Αφροδίτη = Ήφαιστος = φωτιά + γη κεραμική, φυσική ομορφιά + τέχνη.
Ήφαιστος: Μεταλλοτεχνία, χτίστης, αρχιτέκτων, χρυσοχόος, οπλοποιός,
εφευρέτης μηχανικών αντικειμένων: σκήπτρα, θώρακες, θρόνος,
κρατήρες, αμφορείς, κοσμήματα. Σφυρί και λαβίδα – φωτιά. Το ‘δέσιμο’
της Αφροδίτης στο κρεβάτι = το δέσιμο του εχθρού, του κακού.
Αθηνά, Ήφαιστος, Προμηθέας = τέχνες, κοινωνία ειρηνική πολεμική.
Διόνυσος: κρασί, βλάστηση, κισσός, πάνθηρας = ιερό ζώο.

Οι σχέσεις των θεών
Κρόνος # Δίας = γονέας # παιδί

Δίας # Ήρα = άντρας # γυναίκα = γάμος
Άρης # Αθηνά = βία #σοφία
Αθηνά # Αφροδίτη
Ερμής # Απόλλων
Απόλλων # Ηρακλής
Απόλλων + Άρτεμις = αγάπη αδελφική
Δίας – Αθηνά = η αγαπημένη του
Δίας – Ποσειδώνας – Ήρα: οι πλέον σεβαστοί
Ήρα # Άρτεμις
Απόλλων +Διόνυσος + Ήφαιστος = φίλοι
Απόλλων: Όταν έρχεται στον Όλυμπο, πετάγονται από το θρόνο τους να
τον καλωσορίσουν εκτός από το Δία
Άρτεμις # Ήρα

Ενέργειες
Κρόνος: τρώω, καταπίνω
Κρόνος # Δίας = πατέρας # γιος
Δίας = αρχηγός: κεραυνός – ουράνιο τόξο – πεφταστέρι – αετός – όνειρα –
μαντική – χρησμοί.

Ήρα
Θίγω, πέφτω, κατρακυλώ, κοροϊδεύω, σέβομαι, τιμώ, αγαπώ, κρίνω.
Πουλί, εξουσία, δεσμά – μητρότητα, ζήλεια – κληρονομιά, γάμος –
οικογένεια, εντροπή, ανάκριση, σοφία, αδυναμία, γράμματα, τέχνες.
Οξύθυμος, αόρατος, δίκαιος, δύσπεπτος, σοβαρή, ζόρική, προστάτης,
τιμωρός.

Άρης
Φοβάμαι.
Μαντά, θεός, πόλεμος, σύμπαν, κουταμάρα.
Καβγατζής, αγενής.

Αφροδίτη – Ήφαιστος
Παλεύω, αρπάζω.
Νοικοκύρης, τεχνίτης, δίχτυ, παγίδα.
Ωραία, χαζή, κουτσός, άσχημος, άγριος, αόρατος.

Ερμής
Κλέβω, τρέχω, αναστατώνομαι, προστατεύω, χαρίζω, αλλάζω.
Χελώνα – φως, έμπορος – βροχή, εργολάβος – φωτιά, ζωή – αδελφός –
πνοή, ύπνος – τραπεζίτης – φθινόπωρο, ξύπνημα – φίλοι – σπηλιά,
σύννεφα – αφθονία – αδερφός.
Εξυπνάκιας, επινοητικός, εφευρέτης, καλλιτέχνης, γλεντζές, θεληματατζής.

Απόλλων
Κυνηγώ.
Φως, μπουρίνι, δαίμονας, κρυφά, εύνοια, τέρας, χαρά, καυγάς, συμφέρον.
Τζέντλεμαν, λεβέντης, τσογλαναράς, απαίσιος, καλός, γρουσούζης,
φωτεινός, σκοτεινός, ζόρικος.

Άρτεμις
Έγκλημα, γκαγκστερίνα, φεγγάρι.

Δήμητρα
Πληρώνω, γελάω, προσκυνώ, τρέφω, καταπίνω, παίζω, μαγκώνω,
ξεγελώ, αρπάζω, ρωτάω, ψάχνω, βλέπω, φοβάμαι.
Δουλειά, πόστο, καρπός, μυστήριο, παρέα, λουλούδια.
Ανοίγω, νάρκισσος, ήλιος, ρουφιάνος, πείνα, συμβιβασμός.

Απόλλων
Παντρεύομαι, κυνηγάω, ξινίζω, μοιράζομαι, πιστεύω.
Κορόιδο, στεναχώρια, ελάττωμα, καλοσύνη, παλληκαριά, θεριό, μανία,
κακία, μεγαλείο, μικρότητα, μπουρίνι, τέρας, αναποδιά.
Βλάκας, αλλιώτικος, ηλίθιος, τσίφτης – καλός, όμορφος – φίνος, επιδέξιος
– απαίσιος, ελεύθερος – γρουσούζης, λεβέντης – στριμμένος.

Άρτεμις
Αναπνέω, ξεχύνομαι, καρφώνω, τρώω.
Μαφία – βράδυ, βρώμα – φεγγάρι, έγκλημα – σταγόνα, κυνήγι – δροσιά,
τόξο – βέλος, προϋπολογισμός.
Αθόρυβα, όμορφος, αγνός, καλοκαιρινός.

Ποσειδών
Θυμώνω, βοηθάω, κρύβομαι, διορίζω, τρέχω, διατάζω, ζητώ, διορίζω,
τρέχω.
Πιρούνια, διαταγή, θεριό, άρχοντας,
αστερισμός, καράβι – κράτος.
Στο διάολο, δια της βίας, ρομαντικός.

βρωμιά,

θάλασσα,

δελφίνι,

Διόνυσος
Κερνάω, πληρώνω – προσκυνώ, δουλεύω, θυμώνω, κλαδεύω, τρώω,
αγριεύω, δένω, τραγουδώ.
Δώρο – τείχη, ποίηση θέατρο, πειθαρχία – φόρος, λόγος – ξεγνοιασιά,
κρασί – ενθουσιασμός, ευκοίλια, τρομάρα, λαχτάρα, τρέλα, λαός, ζώο,
μαντείο.
Ζητώ, πείνα, άλογο, παραμύθι, ψέμα, κύματα. Ήρεμος.

Ρόμβος – χορογραφία
Δίας: αετός, όνειρα, άνεμος, σύννεφα.
Ήρα: προστασία, τιμωρία, ζήλεια, γάμος, παγώνι, αγελάδα.
Άρης: (δόρυ, σπαθί, σκύλος) πόλεμος, μανία, καυγάς, αγένεια.
Αφροδίτη: ωραία, καθρέφτης, κύκνος, τριαντάφυλλο, κρίνος, παλεύω,
αρπάζω.
Ήφαιστος: τεχνίτης, κουτσός, άγριος, σφυρί, αμόνι, πέλεκυς, φωτιά.
Αθηνά: δόρυ, παλληκαριά, καλλιεργώ, χτίζω, ελιά, φίδι.
Ποσειδώνας: θάλασσα, σεισμός, δελφίνι, ταύρος, διατάζω, θυμώνω.
Δήμητρα: δρεπάνι, σπορά, θερισμός, λίχνισμα, φίδι.
Απόλλων: τόξο, βέλος, λύκος, δελφίνι, ήλιος, φως, αρμονία, δαίμονας.
Άρτεμις: ατίθαση, άγρια, τρυφερή, χορεύει, ελάφι, γεράκι, τόξο, βέλος.
Ερμής: άνεμος, τράγος, κλέβω, αναστατώνομαι.
Διόνυσος: ξεγνοιασιά, ενθουσιασμός, κλαδεύω, αγριεύω, φίδι.

Προστατεύουν:
Δίας: το σπίτι, τον ξένο, τους όρκους.
Ήρα: Όσους την τιμούν.

Αθηνά: τις τέχνες
Ποσειδώνας: τους ναυτικούς.
Δήμητρα: τους δημητριακούς καρπούς.
Άρτεμις: τα νεογέννητα και τους αδύναμους.
Ερμής: τους λαθρέμπορους.

Τιμωρούν:
Δίας: υβριστές και άδικους.
Ήρα: όσους δεν λογαριάζουν τη δύναμή της.

Αθηνά – Ενέργειες
Ευχαριστώ, θερίζω, κάθομαι, βλέπω, διαμαρτύρομαι, χειροκροτώ, τιμώ.
Προσευχή, χωράφι, τραγούδι, καρπός, κόσμος, κυματισμός, αεράκι, αηδία
– δεσποινίς, γράμματα – τέχνες.
Άγιος, όμορφος, αγνό, τίμιο, παλληκαρήσιο, σοβαρή, ζόρικη.

Οι σκηνές: Το κεντρικό στοιχείο

+ τοπίο

Δίας – Ήρα: Έρωτας – εκδίκηση (Ήφαιστος).

Όλυμπος

Αθηνά: Ευλάβεια.

Αθήνα

Άρης: σαματάς, μανία

Όλυμπος – Τροία

Αφροδίτη: ομορφιά και χαζομάρα

Θάλασσα – Όλυμπος

Δήμητρα: ανησυχία, αγωνία

γη

Ερμής: μπαγασιά, κλεψιά

Ουρανός – Όλυμπος

Απόλλων: γοητεία και ζοριλίκι

Όλυμπος

Άρτεμις: αγνότητα – τρυφερότητα #γκαγκστερισμός δάσος
Ποσειδώνας: (δεν χωνεύει) τρίαινα

θάλασσα

Διόνυσος: ξεγνοιασιά

Όλυμπος

= το ιδεολογικό σύμπαν του έργου.

Ιδέες
Δίας – Ήρα – Ήφαιστος: έρωτας, γονέας, μοίρα, εξουσία, αρχηγός –
Όλυμπος / πονηριά, στεφάνι γάμου, δικαίωμα, αξιοπρέπεια, πάθος,
ατιμία, φιλότιμο.
Κουτσομπολιό, καλλιστεία, μήλον της έριδος, προσωπικότητα, νοικοκυριό.
Αναπηρία, πολυθρόνα, δεσμά, απόρριψη, ρουφιάνος.
Φόρος, αυλικός, τεμενάς, όρκος, διορίζω, πρωθυπουργός.
Μυαλό, σοφία, αδυναμίες, αστείο.
Αθηνά: ευχαριστώ, καρπός, κάθομαι, βλέπω, διαμαρτύρομαι, τραγούδια,
τιμιότητα, τιμώ, προστατεύω.
Άρης: φοβάμαι, καλοπιάνω, κουταμάρα, ομαδική, λογική, σοφία.
Αφροδίτη: έρωτας, ηθικολόγος, αφοσίωση, κουσούρια, θηλυκό, παγίδα,
εκδίκηση – προβολή # γελοιοποίηση, θιγμένη τιμή # γελοιοποίηση.
Αιμομιξία, μπάσταρδο.
Δήμητρα: υπόκλιση, το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, ομορφιά που
ναρκώνει, ψάχνω, ρουφιάνος, ο λαός πληρώνει τη νύφη, συμβιβάζω,
αργά.
Ερμής: αναστάτωση, κλεψιά, τρέξιμο # χελώνα, σκαρώνω, μπαγασιά,
εξυπνάκιας, θεληματατζής.
Απόλλων: να ‘μουν αλλιώτικος, μπάσταρδος, ο Έλληνας, καφετζού,
μαντείο, ανατροφή, φίλοι, ‘μικροί’ – ‘μεγάλοι’, μανία.
Άρτεμις: φεγγάρι, καλοκαιρινά βράδια, άσπιλη, αδερφική αγάπη, βιασμός,
έγκλημα, θρησκευτικό καθήκον, ανατολικές ιστορίες, γκάγκστερ.

Ποσειδώνας: τεμενάς, προκομμένος αδερφός # όχι προκομμένος,
διαταγή. Εταιρεία, βρωμοδουλειές, μπίζνες, γάμος δια της βίας,
εφοπλιστές – δυνατά κράτη.
Διόνυσος: Δώρα, πανηγύρι, ξεγνοιασιά, αμπέλι, μεθύσι, τρέλα, λαός =
ήμερο ζώο # μανιασμένος λύκος πείνα, παλατιανοί, παραμύθι.
Τα κοινά όλων: 1) τιμωρία, 2) αντίθεση.

Λέξη – κολόνα – για κάθε σκηνή
•

Δίας – Ήρα

•

Αθηνά: Ευλάβεια

•

Άρης: μανία

•

Αφροδίτη: έρωτας

•

Ήφαιστος: ο θιγμένος άντρας

•

Δήμητρα: ψάχνω, αγωνία, δεν ησυχάζω

•

Ερμής – Απόλλωνας: διεκδικούν

•

Απόλλων: εκδίκηση (Πύθων) και διεκδικεί (Ηρακλής)

•

Άρτεμις: προβολή εκδίκηση (τιμωρία)

•

Ποσειδώνας: τρίαινα

•

Διόνυσος: κέφι

Το πέρασμα από σκηνή σε σκηνή:
Αφηγητής: 1) Ο πρώτος τη τάξει: Δίας και η πρώτη κυρία: Ήρα.
•

Αθηνά: Η αγαπημένη κόρη του Δία

•

Άρης: Ο κανακάρης όμως του ζευγαριού ήταν ο Άρης

•

Αφροδίτη: Το αντίθετο του άγριου Άρη, η ομορφιά της Αφροδίτης

•

Δήμητρα: Τη γη που αναδύθηκε από το χάος ή τον ωκεανό,
προστατεύει η Δήμητρα.

•

Ερμής: Ο αέρας που φέρνει τα σημάδια του ουρανού στη γη είναι ο
Ερμής.

•

Αδελφός του και αντίπαλος Απόλλωνας, θεός του φωτός ή το φως που
χαρίζει τη ζωή στη γη είναι ο αδερφός του και ο Απόλλωνας.

•

Αδελφική του αγάπη η Άρτεμις, προστάτιδα των αδυνάμων.

•

Αδελφός του Δία και εξίσου σεβαστός ο Ποσειδώνας, θεός της
θάλασσας.

•

Και ο νεότερος θεός που ανέβηκε στον Όλυμπο: ο Διόνυσος θεός του
κρασιού, της ξεγνοιασιάς.

Πρόβες
Τρίτη 4/10/16
Άρης
Ρόμβος με : πόλεμος, καυγάς, αγένεια, δόρυ – σπαθί. Με μουσική:
σύννεφα – κεραυνός, (δόρυ - σπαθί) – σκυλί – όρνιο.
Ήρα
Πρόταση με λέξεις: σέβομαι, θίγω, ζήλεια, ντροπή, σοβαρή, αδυναμία.
Τετάρτη 5/10/16
Αφροδίτη + Ερμής
Ρόμβος με: παλεύω, ωραία, καθρέφτης άγριος, χαρίζω, κλέβω, φωτια.
Λέξεις: πρόταση: παγίδα, ωραία, έμπορος, πνοή, τρέχω, καλλιτέχνης.
Άσκηση: ανά 4 από 1 κίνηση χορογραφία
Άσκηση: καθρέφτης
Παιχνίδι – μαγνήτης
Το γλυπτό: σεβασμός, παγώνι, ζήλια, ωραία, καλλιτέχνης.

Παρασκευή 7/10/16
Αθηνά – Ποσειδών
Ρόμβος με: παλληκαριά, καλλιεργώ, χτίζω.
Θάλασσα, σεισμός, διατάζω, θυμώνω.
Πρόταση με λέξεις: ελιά, καλλιεργώ, χτίζω, εργαλεία.
Λέει την πρόταση με κίνηση, ρυθμό και την επαναλαμβάνουν όλοι.
Γλυπτό: παλληκαριά, θάλασσα
Λέμε τη πρόταση με : θυμό, ως διαταγή, ως προσευχή, αστείο, με αηδία,
διαμαρτυρία, με χειροκρότημα, ως ευχαριστώ, στο διάολο, ως ρομαντικός,
ως ζητώ.
Περπατάμε όπως: σε λιτανεία, σοβαρά, παλληκαρήσια, ρομαντικά στη
άμμο.

Κυριακή 9/10/16
Ζέσταμα με μουσική:
Δήμητρα – Απόλλων
Ρόμβος: δρεπάνι, σπορά, θερισμός, λίχνισμα, αρπάζω, ψάχνω, ανοίγω.
Κυνηγώ, δαίμονας, καυγάς, κακία, στενοχώρια, φως, λεβέντης.

Πρόταση με λέξεις: δουλειά, αρπάζω, πληρώνω, ψάχνω, ήλιος, πείνα.
Φως, τζέντλεμαν, τσογλάνι, χαρά, καυγάς, απαίσιος.
Λέμε τη φράση: ως ρωτάω, ψάχνω, παίζω, φοβάμαι, πεινάω, με κακία,
παλληκαριά, μανία, θεριό, λεβέντης, ελεύθερος, με καλοσύνη, με
στεναχώρια, ως πίστη, ως να αρπάζω.
Γλυπτό: καλλιέργεια της γης. Φως – σκοτάδι.

Τρίτη 11/10/16
Άρτεμης

Ρόμβος: κυνήγι, τόξο, βέλος, καρφώνω.
Διόνυσος: κερνάω, δώρο, προσκυνώ, ενθουσιασμός, δουλεύω, κλαδεύω,
ζητώ, τρέλα, κύματα.
Πρόταση με λέξεις: γκάγκστερ, φεγγάρι, έγκλημα, ξεχύνομαι, δροσιά,
κυνήγι, κυνηγώ.
Ξεγνοιασιά, κρασί, τραγουδώ, λαός, παραμύθι.

Λέμε την πρόταση ως: ξεχύνομαι, κερνάω, προσκυνώ, μ’ ενθουσιασμό,
θυμώνω, με τρομάρα, λαχτάρα, ευκοίλια.
Γλυπτό: κυνήγι, ξεγνοιασιά.

Οι σκηνές – αντιθέσεις
Δίας - Δίας # Ήρα
Κρόνος # Δίας, Δίας # τα παιδιά του. Ήρα # Ηρακλής, Ήρα # Αθηνά,
Αφροδίτη, Ήφαιστος, Καλλιστώ # Άρτεμις, Ήρα # Καλλιστώ, Δίας #
Σεμέλη, Ήρα # Πάρις.
Αθηνά: (Αθηνά # Άρης)
Άρης: Άρης # Ήρα, Αθηνά # Άρης
Αφροδίτη: Αφροδίτη # Ήφαιστος, θείας # Μυρσίνη, Αφροδίτη #
Περσεφόνη.
Δήμητρα: Δήμητρα # θεοί.
Ερμής: Μαία # Ερμής, Ερμής # Απόλλων
Απόλλων: Απόλλων # Τελφούσα, Πυθία # Ηρακλής, Απόλλων # Ηρακλής.
Απόλλων # Ήρα.
Άρτεμης: Τιτυός # Άρτεμις, Άρτεμις # Νιόβη.
Ποσειδώνας: Ποσειδώνας # Δίας, Αμφιτρίτη # Νηρέας.
Διόνυσος: Διόνυσος # Λυκούργος, Λυκούργος # (λαός) Ηδωνοί.

Οι αντιθέσεις του έργου
Γονέας # παιδί (πατέρας - γιός) άρχοντας # λαός.
Έρωτας # ζήλεια, μυαλό # βία, τέχνη # δύναμη. Άντρας # γυναίκα, γοητεία
# πονηριά, εξυπνάδα # δύναμη, προσβολή # τιμωρία, ανώτερος #
κατώτερος, βασιλιάς # λαός, ήλιος # Άδης, ζωή # θάνατος.

Αξίες: Έρωτας, μυαλό, γνώση, εργατικότητα, τιμωρία, τιμή, προστασία,
εξουσία, λαός.
Οι σχέσεις θεών – Ανθρώπων: Δίας – βασιλοκόρες, θεοί – νεράιδες.

Τα άλλα πρόσωπα
Μαία = Η ωραιότερη και μεγαλύτερη από τις Πλειάδες, 7 κόρες του
Άτλαντα και της Πλειόνης. Στο όρος Κυλλήνη στην Αρκαδία, θεές του
βουνού.
Κρόνος = Ο νεώτερος Τιτάνας, γιος του Ουρανού και της Γαίας,
μικρότερος σε δύναμη, αλλά πονηρός και φιλόδοξος. Νικήθηκε από το
Δία.
Ρέα = Γυναίκα και αδερφή του Δία.
Μήτις = Κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος (πρώτη σύζυγος του Δία).
Σοφία και φρόνηση, αλλά και πονηριά Οδυσσέας.
Έρις: θεά. Κόρη της νύχτας, αδερφή του Άρη – Καυγάς – ζήλεια.
Καλλιστώ: Νύμφη, έδωσε όρκο Παρθενίας Αρκαδίας (Αρκαδία).
Κάδμος: Γιος του Αγήνορα και της Τηλέφασας, βασιλιάς της Θήβας,
σύζυγος του η Αρμονία, κόρη του η Σεμέλη.
Σεμέλη : Κόρη του Κάδμου και της Αρμονίας (κόρη του Άρη και της
Αφροδίτης). Μητέρα του Διόνυσου (κρυφός γάμος με το Δία).

Διομήδης: Γιος του Τυδέα και της Δηιπύλης. Ο β’ καλύτερος πολεμιστής
στην Ιλιάδα – Αίαντας. Ανιψιός του Ηρακλή, φίλος του Οδυσσέα. Οι 3
αγαπημένοι της Αθηνάς.
Διομήδης = Δίας + μήδομαι = σκέφτομαι, συμβουλεύω (θεϊκή σκέψη).
Ήλιος : θεός: Γιός του Υπερίωνα με την αδερφή του θεία. Αδερφές του η
θεά η Σελήνη και η θεά της Αυγής, Ηώ. Οδηγεί το χρυσό άρμα.
Μύρρα – Μυρσίνη: Αμαζόνα, ίδρυσε τη Σμύρνη. Κόρη του Θείαντα,
βασιλιά των Ασσυρίων, με τη Νύμφη Ωρείθυια.
Θείας: Γιος του βασιλιά της Βαβυλώνας, κόρη του η Μύρρα, φιλονίκησε με
την Αστάρτη σαν (Αφροδίτη), θεά της Ομορφιάς, την τιμώρησε με
αγιάτρευτο ερωτικό πάθος για τον πατέρα της.
Εκάτη: Εκάς = μακράν (έχει διπλό δεσμό με τους ζωντανούς και τους
πεθαμένος). Πανίσχυρη κυρία των βασιλείων: της γης, ουρανού και
θάλασσας. Κόρη των Τιτάνων: Πέρση και Αστερίας.
Περσεφόνη: Κόρη της Δήμητρας και του αδερφού της Δία.
Τέλφουσα: Νύμφη της Αρκαδίας, κόρη του Λάδωνα, μητέρα του Εύανδου
από τον Ερμή ή κόρη του Ερμή και σύζυγός του Εύανδρου – Προφητικές
ικανότητες.
Πυθία: Πρωθιέρεια του ναού του Απόλλωνα.
Ηρακλής: Μυθικός ήρωας, γιος του Δία και της Αλκμήνης (στη Θήβα).
Έμαθε: την τέχνη του ηνιόχου, οπλασκία, πάλη, τόξο, επιστήμες και
μουσική. Στο σταυροδρόμι με την Κακία και την Αρετή.
Καλλιόπη: η μεγαλύτερη και ευγενέστερη από τις 9 μούσες. Προστάτης
της επικής ποίησης, της ρητορικής, και όλων των καλών τεχνών.
Τιτυός: Γιος του Δία και της Ελάρης – (Εύβοια). Επιτέθηκε στη Λητώ και
τον σκότωσαν ο Απόλλων και η Άρτεμις.
Νιόβη: α) Κόρη του Φορωνέα, του πρώτου ανθρώπου + της νύμφης
Τηλεδίκης (Πειθούς). – Άργος. β) Κόρη του βασιλιά της Λυδίας Ταντάλου
και της Διώνης (αδερφή του Πέλοπα).
Η αλαζονεία του θνητού ανθρώπου, που προσπάθησε να συγκριθεί με
τους θεούς.

Ίριδα: Δευτερεύουσα θεότητα. Κόρη του Θαύμαντα και της Ωκεανίδας.
Ηλέκτρα – Μία από τις Άρπυιες. Αγγελιοφόρος σαν τον Ερμή. Βοηθός της
Ήρας και της γέννας. Ιδεατή ιπτάμενη ανθρωπόμορφη θεότητα – Ουράνιο
τόξο.
Νηρέας: Πρωτότοκος γιος του Πόντου και της Γαίας ή του Ωκεανού και της
Τιθύος. Γέροντας μειλίχιος, αγαθός και αξιαγάπητος: Σύζυγος του η
Ωκεανίδα Δωρίς 50 κόρες Νηρηίδες.
Αμφιτρίτη: Σύζυγος του Ποσειδώνα, θεά της θάλασσας, μια από της 50
Νηρηίδες.
Άτλας: α+ τλαν = ο τα πάντα υπομένοντας. (Τιμωρήθηκε μετά την νίκη
στην Τιτανομαχία ως ο πιο δυνατός και επιδέξιος, από το Δία να σηκώσει
στους ώμους του τον ουράνιο θόλο.)
Φανοθέα: Δελφική Ιέρεια του Απόλλωνα. (εφηύρε το εξάμετρο)
Ικάριος: Μια από τις αρχαιότερες θρυλικές μορφές – Αττική.
Λυκούργος: βασιλιάς των Ηδωνών, συγκρούστηκε με το Διόνυσο # στη
λατρεία του.
Ηδωνοί: Ήδωνες – Ηδώνες = ισχυρός λαός της Θράκης, οργιαστική
λατρεία του Διόνυσου # με τους Αθηναίους.
Κλειώ: Μούσα της Ιστορίας. Κόρη του Δία και της Μνημοσύνης.
Κλέω – κλείω = αφηγούμαι.

Οι σκηνές – αφήγηση – νύμφες.
Δίας: τσαχπίνα.
Αθηνά: επιβλητική, δύναμη για εργασία, φουσκωμένο και σαρκαστικό στην
επιθεώρηση.
Άρης: δύναμη – αγριάδα πολεμική, η φόρα του πολέμου.
Αφροδίτη: μυστήριος, α την ξετσίπωτη, α θα της δείξω εγώ ώρα θα δει.

Ταξιδεύουμε το κείμενο
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το χάος. Ένα πράγμα σκοτεινό, πηχτό και
νερουλό. Ύστερα έγινε η γη στρογγυλή και στερεή για να πατούν σταθερά
οι άνθρωποι. Και πάνω της ξεφύτρωσε ένα ψηλό βουνό, ο Όλυμπος. Στην
κορυφή του κάθισαν οι θεοί, να κυβερνούν – επιβλέπουν τον κόσμο.
Πρώτος ανέλαβε να κυβερνήσει ένας πολύ δυνατός, ο Κρόνος, που είχε
και μια μεγάλη αδυναμία, φοβόταν μην του πάρουν την εξουσία τα παιδιά
του. άρχισε λοιπόν να τα τρώει ένα ένα μόλις γεννούσε η γυναίκα του η
Ρέα. Θύμωσε κι αυτή και τον ξεγέλασε με μια κοτρόνα. Έτσι γλύτωσαν
μερικά παιδιά: Πρώτος ο Δίας με τ’ όνομα και μερικά στη σειρά: Ο
Ποσειδώνας, ο Άδης, η Δήμητρα, η Εστία και η Ήρα. Αμέσως άρχισαν οι
κόντρες και οι συνομωσίες για το ποιος θα πάρει την εξουσία. (Σ’ έναν).
Στην πρώτη μεγάλη αναμέτρηση (ανάμεσα τους) με τους Τιτάνες
ξεχώρισαν οι ομάδες: οι συνεργάτες του Δία και οι αντίπαλοι του. και
φυσικά οι μεν που βγήκαν κερδισμένοι πήραν μερίδιο στην εξουσία και οι
δε χαμένοι την (αντιπάθεια) του.
Να τος λοιπόν ο Δίας και πήρε την εξουσία από τον Κρόνο, θεός του
Ουρανού. Στέλνει τους ανέμους, τα σύννεφα, βροντές και αστραπές.
Τιμωρεί τους υβριστές και τους άδικους αλλά προστατεύει το σπίτι, τον
ξένο και τους όρκους.
Τα εποπτεύει όλα πάντα: Μοιράζει εξουσία στους συνεργάτες του στον
πόλεμο με τους Τιτάνες. Κατέστρεψε 3 φορές τον κόσμο και τον ξανάκανε
ο ίδιος. Προκάλεσε δύο μεγάλους πολέμους, τον Τρωικό και το Θηβαϊκό.
Κυβερνάει με το άγριο και το μαλακό. Δεν καλοβλέπει το σμίξιμο των
Θεών με τους θνητούς, ούτε κι ότι αναμιγνύονται, στον κόσμο του, πως
κυβερνάει. Με πάθος για την εξουσία, αντιμετωπίζει εξεγέρσεις, αλλά και
με ηρεμία λύνει διαφορές και δείχνει στοργή και επιείκεια για τα παιδιά του
με όποια γυναίκα και να τα έκανε.
Πρώτη του σύζυγος η Χθονίη, δεύτερη η Μήτις και τρίτη η Ήρα. Να την
λοιπών στο πλευρό του.
Θεά της σελήνης και του γάμου, προστατεύει όσους την τιμούν αλλά
τιμωρεί εκείνους που δεν λογαριάζουν τη δύναμη της.
Η μάννα της η Ρέα την έστειλε στη Θήβα να μεγαλώσει σε ήρεμο
περιβάλλον, μακριά από τους τσακωμούς του Δία με τον Ποσειδώνα.

Με το Δία έκανε 4 παιδιά: τον Άρη, τον Ήφαιστο, την Ειλείθυια και την
Ήβη. Ένα αγκάθι την τρυπάει μόνιμα: οι ερωτοδουλειές του Δία. Κι αυτή
παίρνει την εκδίκηση: Συνωμοτεί με την Αθηνά, τον Ποσειδώνα και τον
Ήφαιστο, για να του πάρουν την εξουσία, αλλά μάταια. Ο Δίας νικά με τη
βοήθεια της Θέτιδας. Κι αυτή γεννάει τον Τύφωνα, το μεγαλύτερο εχθρό
του Δία. Βάζει λόγια στις ερωμένες του, όπως στη Σεμέλη να του ορκιστεί
στα ύδατα της Στυγός, να πατήσει τον όρκο, (για) τον οποίο ο ίδιος
προστατεύει, να φτύσει δηλαδή τα μούτρα του. Αλλά σε όλους τους
καυγάδες με το Δία για τις ερωτοδουλειές, τους συμφιλιώνει ο Ήφαιστος.
Στον Τρωικό πόλεμο είναι απέναντι της, είναι με τους Έλληνες. Είναι
απειλή για την Άρτεμη και τον Απόλλωνα αφού είναι παιδιά της Λητούς.
Από σαράντα κύματα πέρασε η σχέση της με το γιο της, τον Ήφαιστο.
Μόλις γεννήθηκε και τον είδε άσχημο, έδωσε εντολή και τον πέταξαν στη
θάλασσα. Τον έσωσε όμως η Θέτιδα και τον μεγάλωσε στη Λήμνο.
Κουτσός, με αδύναμα πόδια και γερά μπράτσα, τεχνίτης πρώτης τάξεως,
δουλεύει τα μέταλλα, το πλέον δύσκολο, μεταλλοτεχνία και κάνει τα βέλη
του Άρη και της Άρτεμης χτίζει τα παλάτια στον Όλυμπο, αλλά και το δίχτυ
που δένει την Ήρα στο θρόνο της. Αφού την έλυσε όμως ( πήρε την
εκδίκηση του), συνεργάζονται πλέον κι εκείνη για να τον ανταμείψει, του
υπόσχεται και του δίνει για γυναίκα του την Αφροδίτη.
Να και το καμάρι του Δία, η Αθηνά με δυο κορόνες: πανοπλία και σοφία.
Ο τέλειος συνδυασμός: παλληκαριά και εξυπνάδα. (Προστατεύει αυτούς
που α’ πολεμούν (αλλά και β’ αυτούς που υφαίνουν, καλλιεργούν, χτίζουν,
επινοούν τα έργα τέχνης.) Δεξί χέρι του Δία, ελέγχει το οπλοστάσιο των
Θεών, συνεργάζεται με τον Ερμή και τον Άρη στους πολέμους, αλλά και
τρώγονται σαν τα σκυλιά.
Στο ένα χέρι κρατά τον πόλεμο και στ’ άλλο την ειρήνη. β’ είναι
παιδοτρόφος, ίδρυσε το πρώτο δικαστήριο.
Άρης. Άμυαλος και άστατος προκαλεί συνεχώς το θυμό του Δία. Τον
έσωσε ο Ερμής στον πόλεμο με τους Τιτάνες, αλλά ο πλέον τυχερός με τις
γυναίκες. Απολαμβάνει τον έρωτα της Αφροδίτης και κάνουν ένα παιδί,
τέλειο συνδυασμό του άγριου με το τρυφερό, την Αρμονία.
Αφροδίτη. Να και η πέτρα του σκανδάλου. Ανάβει φωτιές και πόθους
στο Δία. Αυτός την εκδικείται να ερωτευτεί ένα θνητό, τη μισεί η Ήρα,
ερωτεύτηκε το Διόνυσο, τα φτιάχνει με τον Ποσειδώνα και κάνουν παιδιά,
βοηθάει τον Πάρη να κλέψει την Ελένη, χωρίζει Θεούς, χαλάει τις σχέσεις,
βάζει φυτίλια, αλλά και βοηθάει ντροπαλούς ανθρώπους να ερωτευτούν

και να το δείξουν. Δεν ξέρουμε αν ικανοποιήθηκε ο μέγας πόθος του Έρμη
να την απολαύσει, διότι θα πήγαινε λέει μαζί της, ακόμη κι αν τον έδεναν
10 φορές όπως τον Άρη.
Και μια σοβαρή και εργατική γυναίκα που δεν προκαλεί ερωτοδουλειές, η
Δήμητρα. Κάθεται κοντά στο Δία αφού έκανε δύο παιδιά με τον
Ποσειδώνα και ένα με τον Δία, την Περσεφόνη, μετά κοίταξε τη δουλειά
της. Προστατεύει τις αγροτικές εργασίες: όργωμα, σπορά θερισμό, οι
άνθρωποι της αφιερώνουν γιορτές: τα θεσμοφόρια, κι έχει έναν καημό:
έχασε την κόρη της, την Περσεφόνη, που την έκλεψε ο Άδης και ο Δίας
αποφάσισε να τη μοιράζονται από 6 μήνες το χρόνο ο ένας.
Ενώ η Δήμητρα δε σηκώνει κεφάλι από το βάσανο και τις αγροτικές
εργασίες, πάνω στον Όλυμπο οι άλλοι Θεοί κάνουν τα δικά τους (η ζωή
(έχει) τους), ο καθένας στο ρόλο του.
Ο Ερμής: Ο Δίας χρειάζεται έναν ταχυδρόμο, αγγελιοφόρο να μεταφέρει
τις εντολές του στο βασίλειο των Θεών και των θνητών. Ερμής με τ’
όνομα. Πήρε το πόστο, αφού έσωσε το Δία, όταν του έβγαλε τα νεύρα ο
Τύφωνας, και ποιος τον φτάνει: γρήγορος θεός των ανέμων, ξεπερνάει τα
εμπόδια, φέρνει τύχη, χαρίζει ανθρώπινη φωνή στην πρώτη γυναίκα, την
Πανδώρα, πανούργος: διαπραγματεύεται με τον Άδη για την Περσεφόνη,
Εφευρέτης και δάσκαλος των μουσικών οργάνων. Αποκοιμίζει και
αφυπνίζει τους ανθρώπους, φέρνει τα όνειρα, γιατί είναι νοητά σαν πνοή
του ανέμου. Είναι η ερωτική βουλιμία, διότι ο άνεμος διευκολύνει τη
γονιμοποίηση των δέντρων.
Αλλά και πανούργος, κλέφτης, με τέχνασμα, βάζει τα βόδια του Απόλλωνα
να περπατάνε ανάποδα και τα κλέβει, έτσι ξεγελάει και τους ανθρώπους.
Ο Απόλλωνας όμως δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Άσε που στο τέλος τα
βρήκανε και έγιναν φιλαράκια με τον Ερμή, αφού έδωσε τη λύση ο Δίας
για τα δύο αδέρφια.
Απόλλωνας λοιπόν, ίσον φως, ηλιακή ενέργεια με τα + και – της, αρμονία
και τάξη στον κόσμο. Μουσική: κιθάρα, μούσες, χορός, τραγούδι, έρωτες,
αλλά και μαντείο, (δάφνη) πρόβλεψη. Τον τιμώρησε ο Δίας 2 φορές για
τους Κύκλωπες. Τον ενώνει (ο κοινός πόθος) με τον Δία, τον Απόλλωνα
και τον Ερμή ο κοινός πόθος για την Αφροδίτη. Ο θυμός του για όποιον
πειράζει τη μάννα του τη Λητώ προκαλεί φόβο στους θεούς και τους
θνητούς. (Όταν) μπαίνει στο παλάτι κερνάει το νέκταρ, σηκώνονται όλοι
και τον χαιρετούν με σεβασμό, εκτός από το Δία. Με τη μουσική του
ηρεμούν και οι πόλεμοι, ακόμα και ο Άρης. Γιατρεύει τις κακές αρρώστιες.

Πιστός φίλος του η αδερφή του η Άρτεμις: Ατίθαση και άγρια, τρυφερή
και προστατευτική για τα νεογέννητα, κυνηγάει και χορεύει παρέα με τις
μούσες και της χάριτες. Σεληνιακή θεά, νύμφη, αμαζόνα, σκοτώνει με τις
σαϊτες της και τις μισές γυναίκες που πήγε ο Απόλλωνας, γιατί δεν ήταν
παρθένες. Στα γλέντια στον Όλυμπο σέρνουν πρώτες το χορό με την
Αφροδίτη, αλλά η Ήρα δεν την χωνεύει, είναι η μόνιμη απειλή της.
Τα ‘χουν αυτά οι γυναίκες μεταξύ τους, ζήλειες κι ανταγωνισμοί.
Για να δούμε και πώς γίνεται ανάμεσα σε ίσους άντρες. Ο Ποσειδώνας
λοιπόν δίπλα στον αδερφό του το Δία, συνεργάτης του στον πόλεμο με
τους τιτάνες, έπρεπε να του δώσει μερίδιο στην εξουσία και του έδωσε τη
θάλασσα και την τρίαινα, σύμβολο εξουσίας, για να την οργώνει και να την
υποτάσσει, αλλά και να προκαλεί τους σεισμούς, που αλλάζουν τη μορφή
της γης, τα γεωλογικά φαινόμενα. Ναι, αλλά από τη μοιρασιά δεν βγήκε
καθαρό το κέρδος για τον Ποσειδώνα. Χάνει στην αναμέτρηση με την
Αθηνά, ποιος θα δώσει το όνομα στην πόλη της Αθήνας, το έδωσε η
Αθηνά. Χάνει από την Ήρα στην αναμέτρηση για το Άργος, πάντα
χαμένος με την ονοματοδοσία της πόλης. Έχει όμως 2 παλάτια, ένα στον
Όλυμπο και ένα στη θάλασσα, όπου είναι δικό του το βασίλειο για
ερωτοδουλειές με τις νηρηίδες. Συγκρούονται με τον αδερφό του το Δία
στις επιχειρηματικές υποθέσεις της Εταιρείας, διότι είναι αντιπρόεδρος και
πρέπει για το κοινό συμφέρον να τα βρούνε στις βρωμοδουλειές. Αν και
τον ενοχλεί που η νύφη του η Ήρα, χώνει τη μύτη της σε όλα, ο Δίας
δυνατός μεν, σκληρός με τους άλλους, αλλά πρέπει σ’ αυτήν να δώσει
αναφορά. Τον σέβονται όμως οι θεοί ίσα με το Δία και την Ήρα. (ή τον
Απόλλωνα). Και έσπειρε και πολλά παιδιά, τα 3 με την Αφροδίτη και ο
φτερωτός ο πήγασος που τον καβαλάνε οι φαντασμένοι οι ποιητές δικός
του ο σπόρος είναι.
Κι επειδή η ζωή δεν αντέχεται μόνο με τη δουλειά και τις σκοτούρες, θέλει
και καλοπέραση, για να χαρεί η φύση των θεών και των ανθρώπων ήρθε
και ο τελευταίος, κεφάτος, ζαλισμένος, όλο χαρά, αφού ήπιε τα ποτηράκια
του, ο Διόνυσος, και κάνει τα δικά του. Ενώ απειλείται από την Ήρα, γιατί
είναι παιδί της Σεμέλης, αυτός μεθάει τον Ήφαιστο και πηγαίνουν μαζί
πάνω στον Όλυμπο, για να τον συμφιλιώσει με τη Ήρα. Σμίγει με την
Αφροδίτη, κι έχει ένα γιο, τον Πριάπο. Με σχέδιο του Δία, μεγάλωσε
κρυφά, για να μην τον σκοτώσει η Ήρα. Η Ρέα του έμαθε τις τελετές: τα
όργια, τα ιερά –(μόνο με γυναίκες) θρησκευτικές. Ξελόγιαζε άπραγες
γυναίκες. Συνεργάστηκε με τον Ήφαιστο στην Τιτανομαχία και ο Δίας τον
έκανε διάδοχο του και βασιλιά των θεών.

Πώς λέει και το τραγούδι: Ούζο όταν πιείς, γίνεσαι ευθύς βασιλιάς,
δικτάτορας, θεός και παντοκράτορας.

Χορός – οι κινήσεις του σε όλες τις σκηνές
Αθηνά: Μπαίνουν με κίνηση θερίζω. Στο: επιθεώρηση κάθονται ημικύκλιο
και δείχνουν τις κότες που πίνουν νερό, πνίγονται, προσεύχονται,
προσκυνούν.
Στον αφηγητή σηκώνονται, στο χωράφι, μαζεύουν τον καρπό, θερίζουν.
Στο όνομα Αθηνά: βγαίνει μπροστά η Αθηνά, η άλλοι σε ημικύκλιο και
στέκονται, χειροκροτούν, ή διαμαρτύρονται.
Τα στάχυα ανθίζουνε: πλαισιώνουν την Αθηνά και γίνεται η λιτανεία.
Φεύγουν στο: θα σου πούνε πώς έδωσε στους Αττικούς κατοίκους. Μένει
μόνη της η Αθηνά και 2 πίσω της στο: Σχολιαστής: Παρθένα μέχρι αηδίας.
Αποχωρούν στο: σ’ όλη την Αττική.

Διόνυσος: Μπαίνουν όλοι χορεύοντας. Στα μεγάλα δώρα: κάνουν το
ημικύκλιο, στη θρησκεία στήνουν το σώμα και τελετουργία: την κίνηση από
κάτω προς τα πάνω σαν να προσφέρουν, ως ευχαριστώ στο θεό και κάτω
ως υπόκλιση – προσευχή. Ποίηση, θέατρο, λόγος. Ένα ποίημα που να το
πούνε από ένα στίχο.
Θεός πανηγυρτζής: χορεύουν.
Ξεγνοιασιά: κάθονται κατά παρέες.
Ο Ικάριος κερνάει κρασί, μεθάνε, σκοτώνουν τον Ικάριο.
Ο Λυκούργος: παίζει πετροπόλεμο, μετά με τις νύμφες.
Στο η γη δεν έβγαζε τίποτα, έρχονται απ’ έξω αγανακτισμένοι.

Άρης: Μπαίνουν όλοι με κίνηση χορευτική – πολεμική. Μένουν παγωμένη
εικόνα και στο: σαματατζής, ελεεινός – πάει και τους προκαλεί όλους, τους
ενοχλεί, προκαλεί φασαρία.
Στο: Τον φοβούνται όλοι: παγωμένοι εικόνα.
Μπροστά ο Άρης και η Αθηνά.
Στο βουρ: αρχίζει ο τρωικός πόλεμος.
Παγώνει η κίνηση στους διαλόγους.
Μπαίνουν οι θεοί, υποχωρούν και φεύγουν ο χορός.

Αφροδίτη: Η Αφροδίτη είναι μέσα, μπαίνει ο χορός και της βάζει το….
Γεννιέται η Αφροδίτη, ο χορός αποχωρεί με το κοράλι και η Αφροδίτη στον
καθρέφτη στολίζεται, ο Ήφαιστος στο εργαστήρι του δουλεύει. Κάποιοι
πάνε με τον Ήφαιστο και κάποιοι με την Αφροδίτη.
Ο διάλογος – και βγαίνουν όλοι έξω.

Δήμητρα: Μπαίνει ο χορός μαζεύει χαμομήλια. Στο στάρι οι μύλοι κάθονται
κύκλο, αντιδρούν στις αυξήσεις, γελάνε στις κουρούνες, υπόκλιση στη
μάννα – Γη – συνομιλούν στο: Εσείς πώς τη λέτε; Αφήγηση: κάνουν
εργασίες με τη σοδειά στο σπίτι και παρακολουθούνε και αντιδρούν σε ό,τι
συμβαίνει στη σκηνή.
Τρέχει η Δήμητρα, αναστάτωση στη σκηνή, βγαίνουν έξω, μερικοί. Οι
άλλοι αντιδρούν στο: Στην Ελευσίνα, ψωμολυσσάξανε.
Στο : να σκεφτώ φεύγουν αντιδρώντας.
Έμειναν στη σκηνή 2 μόνο με το ταψί και τον καρπό.
Φεύγουν στο : Η Δήμητρα είναι αργή θεά.

Ερμής: Μπαίνουν όλοι ως σύννεφα πια δείχνουν όλη την πρώτη
παράγραφο. Βγαίνει ο Ερμής και φεύγουν.

Απόλλων: Οι νύμφες.

Άρτεμις: Μπαίνουν με μουσική και ζώα του δάσους, και μένουν διακριτικά
ως ζώα και συνομιλεί μαζί τους στη δεύτερη παράγραφο και κάποιοι
φεύγουν. Απόλλων και Άρτεμις δείχνουν την αδερφική τους αγάπη και το
πορτραίτο της Άρτεμις. Αυστηρή και σοβαρή, τρυφερή και μετά
γκαγκστερίνα.
Μπαίνουν η Νιόβη μαζί με τα πόδια της, που τα επιδεικνύει.
Η Άρτεμη κινείται ως γκαγκστρερίνα.
Πάει στο Δία και φεύγει συνοδεύει με τις νύμφες, πάντα κρατάει και το τόξο
της.

Ποσειδώνας: Μπαίνουν όλοι με μουσική και κάνουν τα κύματα. Μετά
αρχίζει η αφήγηση. Με την πιρούνα ο Ποσειδώνας εξουσιάζει και ο κόσμος
αντιδρά σ’ αυτό, όπως λέει το κείμενο. Στο ζητώ ρε φεύγουν και ο
Ποσειδώνας πάει στο Δία. Στο Νηρηίδες βγαίνουν και παίζουν με την
Αμφιτρίτη και φεύγουνε με το δελφίνι.

Αφρός
Πόλεμος
Οσα
Λιβάδι
Λαγός

Ωρα
Νέος

Σε λίγη ώρα πέρασε από εκεί ένας λαγός. Έτρεξε σ’ όλο το λιβάδι κι
άκουσε όσα λουλούδια και πουλιά, ζώα και ερπετά του μίλησαν. Όλα του
είπαν για έναν νέο τσίφτη και μορφονιό που δε μιλάει ποτέ για πόλεμο,
αλλά παίζει σαν αφρός στο κύμα με τα κορίτσια, κάνει τη ζωή.

Παγώνι
Ομφαλός
Στεφάνι
Ελάφι
Ικαρος
Δάφνη
Ωριμος
Ντροπή
Αρνάκι
Στριμμένος

Ένα ελάφι (παγώνι) ζήλεψε που είδε το λαγό κι έτρεξε να τον αναμετρηθεί.
Μάζεψε λουλούδια κι έκανε ένα στεφάνι για το κεφάλι του Ίκαρου, του
νέου που πέταξε ψηλά τα φτερά του και κουρασμένα πια κατέβηκε και
κάθισε κάτω από μια δάφνη. Ένα αρνάκι έτρεξε να του κάνει παρέα να
διώξει τη ντροπή που του έριξαν ότι δεν είναι ώριμος αλλά είναι άμυαλος,
στριμμένος. Πάνω στον ομφαλό του στάθηκε κι άνοιξε βεντάλια τα φτερά
του. Ένα παγώνι.

Ήλιος

Ρεματιά
Αεράκι

Ο ήλιος από ψηλά φώτισε τα πολύχρωμα φτερά του και χαμογέλασε στο
αεράκι που πέρασε από τη ρεματιά.

Αγιος
Θυμάρι
Ηλιος
Νεράιδα
Απόφαση

Πήρε μια νεράιδα το αγιασμένο νερό, το έκανε βροχούλα, δρόσισε το
θυμάρι κι η μοσκοβολιά του απλώθηκε στον ουρανό, έφτασε ως τον ήλιο
κι εκείνος πήρε την απόφαση να το χαρίσει σ’ όποιον ήθελε να γίνει
σωτήρας των ανθρώπων.

Ήρεμος
Φωτιά
Αφρός
Ισκιος
Σημάδι
Τρομερό
Οποιος
Σωτήρας

Έστειλε λοιπόν σημάδι τρομερό σ’ έναν ήμερο βοσκό που κάθισε κοντά
στη φωτιά κι ήταν αυτό, Ο ίσκιος του που μεγάλωνε κι άλλαζε χρώματα
μέχρι που έγινε αφρός με τα χρώματα της Ίριδας.

Αργά
Ρόδι
Ημερα
Στροφή

Αργά το βράδυ από τη στροφή του δρόμου ένα ήμερο άλογο έφτασε
φορτωμένο με 2 μεγάλα πανέρια, γεμάτα ρόδια.

Αέρας
Φως
Ράχη
Οπως
Δέντρο
Ισως
Ταραχή
Ηθικόν

Στην ράχη φάνηκε σαν ένα δέντρο, η ροδιά να καμαρώνει για τον καρπό
τη, ίσως δεν είναι και τόσο ηθικόν, όμως το φως της μέρας χάρηκε κι ο
αέρας ταράχτηκε,

Αγρός
Ρόδι

Τραγούδι
Ελάφι
Μόνος
Ισως
Σάπιο

Κι έστειλε ένα τραγούδι στους αγρούς. Όπου ένα παλληκάρι λέει μόνο τον
καημό του. Ένα ελάφι το άκουσε κι έτρεξε να το παρηγορήσει μ’ ένα
κόκκινο ρόδι, ίσως και να το καταφέρει, αρκεί να μην είναι σάπιο.

Εργατικός
Ρέμα
Μπάνιο
Ηβη
Στήθος

Και να ο εργατικός νέος τρέχει στο ρέμα να δροσιστεί, κάνει ένα δροσερό
μπάνιο, το στήθος του αλάφρωσε, η ήβη του χάρηκε.

Διαλέγω
Ισος
Όψιμος
Νύχτα
Υφος
Σοφός
Ολόκληρος

Σταθερός

Και σαν ένας σοφός, διάλεξε δυο ίσα καλάμια, τα κράτησε στα δυο του
χέρια και με ύφος όψιμου άντρα περπάτησε σταθερά μέσα στη νύχτα,
ολόκληρος,

Δρόμος
Ηγεμόνας
Μάννα
Ηθικόν
Τρομερό
Ρεμάλι
Ανάσα

ένας ηγεμόνας μαζί και ρεμάλι, χάθηκε στους δρόμους αναζητώντας τη
μάννα του, χωρίς ανάσα, προσπαθεί να βρει την απάντηση σ’ ένα
τρομερό ηθικό δίλημμα;

Ουρανός
Λύκος
Υπνος
Μύθος
Ποτάμι
Ονειρο
Σύννεφα

Ένα μύθο θα σας πω, ήταν μια φορά κι έναν καιρό ο ουρανός γεμάτος
σύννεφα, έτρεχαν, τα κυνηγούσε ένας λύκος, ύστερα έγιναν βροχή,
κατέβηκαν στη γη, πότισαν τους κάμπους, τα χωράφια και τα περιβόλια κι
ύστερα πήγαν κι έπεσαν στα ποτάμια κι από κει στη θάλασσα. Μπορεί να
ήταν όνειρο. ‘Στη βιασύνη τους τράκαραν δυνατά, βροντές και αστραπές
τάραξαν τον ύπνο μου’.

Μανία
Υγρασία
Θεριό
Ορνιο
Σπηλιά

Μα τι όνειρο? Ένα (θερ)όρνιο όρμησε βολίδα από ψηλά μέσα απ’ την
υγρασία της ομίχλης και χίμηξε πάνω σ’ ένα τραυματισμένο θεριό κι αυτό
έτρεξε να μπει μέσα σε μια σπηλιά.

Μοίρα
Υμνος
Θρόνος
Οπλο
Λιμάνι
Ομορφος
Γεράκι
Ίκαρος
Ανεμος

Ένας όμορφος νέος, ο Ίκαρος, βγήκε για κυνήγι, έτρεχε σαν άνεμος με τ’
όπλο στο χέρι και τραγουδούσε ύμνους για τον έρωτα και τη δύναμη. Τον
ζήλευε η μοίρα, τον ξεγέλασε κι όταν έφτασε σ’ ένα ψηλό βράχο, κάθισε
στο θρόνο σαν βασιλιάς κι αγνάντευε πέρα το λιμάνι. Αποκοιμήθηκε, ένα
φίδι φαρμακερό έριξε μ’ ένα τσίμπημα δηλητήριο στο πόδι του και τον
αποκοίμισε. Από ψηλά ένα γεράκι κάνει γύρους, έτοιμο να τον σημαδέψει.

Δέντρο
Ιερός
Αστέρι
Σημάδι

Ένα αστέρι (από ψηλά) στον ουρανό είδε το σημάδι, λυπήθηκε το καλό
παλληκάρι και δίπλα στη θέση φύτρωσε ένα ιερό δέντρο.

