




























































«ΕΛΕΝΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

Ιλιάδα 

Ενέργειες 

Συντάσσομαι, κινούμαι, τινάζω, προκαλώ, εκδικούμαι, πηδώ, σπαράζω, σέρνομαι, 

τρέμω, φεύγω, ονειδίζω, αγκαλιάζω, κυλιέμαι, ψέγω, αψηφώ, αγωνίζομαι, όμνυμι 

(ορκίζομαι), θλίβομαι, παθαίνω, αραδιάζω, βγάζω, αποστέλλω, υφαίνω, κεντώ, 

πολεμώ, χύνομαι, ανεβαίνω, σιμώνω,  βλέπω, βασανίζομαι, γυρνάω, τελειώνω, 

σώζομαι, λησμονώ, γλιτώνω, ναυαγώ, λαχταρώ, αντικρίζω, μηχανεύομαι, κυνηγώ, 

πιάνω, ορμώ, σαστίζω, εμποδίζω, παντρεύομαι, στέργω, βοηθάω, δείχνω, τρέχω, 

τρομάζω, αγγίζω, ρωτώ, τα χάνω, γνωρίζω, σταμάτα, σάλεψα, μοιάζω, αρνιέμαι, 

φανερώνω, πλάθω, αφήνω, φεύγω, χαίρομαι, μοιάζω, βρίσκω, χάνω, πιστεύω 

 

Ουσιαστικά 

Διάσκελο, λέοντας, ελάφι, τράγος (άγριος), αγώνας, εχθρός, σύντροφος, φίδι, 

εξουθένωνα, μίσος, χώμα, κιθάρα, ομορφιά, δώρα, στανικώς, πόνος, κακά, 

πόλεμος, άρματα, υφάδι, ασπίδα, πόλεμος, κοντάρια, επιθυμία, πύργος, κρίμα, 

θωριά, θεά, συμφορά, είδηση, ήλιος, πέλαγος, εδώ και εκεί, παιδεμός, σύντροφος, 

παγίδα, πουλάρι, Μαινάδα, μνήμα, όψη, τάφος, σκαλιά, βωμός, ασέβεια, γυναίκα, 

κλέφτης, φορεσιά, θεοί, φάντασμα, αφέντης, σπηλιά, είδωλο, ίσκιος, αιθέρας, ταίρι, 

όνομα, σώμα, έργο, ίσκιος 

 

Επίθετα 

Άγριος, αντρειωμένος, θεϊκός, πεινασμένος, πίκρα, πλάνος, όμορφος, σκληρός, 

αμάλακτος, νικητής, άφωνος, ψυχερός, οδυνηρός, χαλκοφόρος, γοργόποδη, 

ψυχερός, αγαπημένος –η, τρυφερός, πτερωμένος, τρομερός –η, ασύγκριτος, 

ευχάριστος, ζωντανός, ανόσιος, γρήγορος, αγριεμένος, φοβισμένος, βουβός, 

θεϊκός, δύστυχος, αγαθός, ομόκλινος, ζωντανός, απίστευτος, δυστυχισμένη 

 

1) Περπατάμε όπως. 
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2) λέμε τη φράση:

3) Λέξεις  για φράσεις

4) Κινήσεις  αντιγράφουμε

Ιλιάδα 

1) Λέξεις  φράσεις

Αρχηγός, κινούμαι, μάχη, τόξο, κοντάρι, προκαλώ, αγώνας, Μενέλαος, λιοντάρι, 

ελάφι, χύνομαι, Αλέξανδρος, εκδικούμαι, εχθρός, πηδώ, άρματα, σύντροφος, φίδι, 

τρέμω, κρύβομαι, ανδρείος, αγκαλιάζω, ομορφιά, πολεμώ, αγωνίζομαι, νικητής, 

θησαυρός, πόνος, πόλεμος, ασπίδα, επιθυμία, χύνομαι, πύργος, Ελένη, κρίμα, 

θωριά, συμφορά. 

2) Περπατάμε όπως: συντάσσομαι (στρατός), σαν τα πτηνά, με διάσκελα μεγάλα,

πεινασμένο λιοντάρι, σέρνομαι  για να κρυφτώ, σαν να είδα φίδι κακό, τρέχω 

τρέμοντας, αγωνίζομαι, χύνομαι. 

3) Λέμε τη φράση: αλαλάζοντας, σαν πεινασμένο λιοντάρι, με κυνηγούν σκυλιά, με

εκδίκηση, με φόβο, με κατάρα, ανάκριση, καταδικάζοντας, απολογούμενο, με 

απόφαση, μια σπουδαία είδηση, με επιθυμία μεγάλη, σιγανά με λόγια πετρωμένα, 

με δέος. 

4) Κινήσεις: Βήμα σύνταξης εν – δυο, πετάω ξίφος, τόξο, κοντάρι, (πολεμικές

τέχνες), διάσκελα μεγάλα, λιοντάρι, ελάφι, σκυλιά αγριεμένα, κρύβομαι, αγωνίζομαι 

– πολεμώ, άρματα, υφαίνω, η Ελένη περπατά πάνω στα τείχη.

Εργασίες προς ετοιμασία για μάχη. 

Ελένη – Ευριπίδης 

Ενέργειες 
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Απλώνω, τρέχω, θρηνώ, σκούζω, σέρνω – ομαι, τρώει, φταίω, σωριάζω. 

Ουσιαστικά 

Αχτίδες, βαθιά φωνή, βογγητό, μοιρολόι, νεράιδα, καράβι, ναύτης, πόνος, Τροία, 

φωτιά, φόνος, πλήθος, δυστυχία. 

Επίθετα 

Χρυσές, κόκκινα, πονεμένα, σπαραχτική, ερωτικό, βαρβαρικό, γκρεμισμένα, 

ανελέητη. 

Ελένη – Ευριπίδης 

Μενέλαος 

Ενέργειες 

Φέρνω, κρύβω, κράζω, απορώ, φεύγω, δίνω, ανάβω, καρτερώ, φυλάγομαι, τρέχω, 

κρύβομαι, ζητάω, ζητιανεύω,   

Ουσιαστικά 

Σπηλιά, θυγατέρα, Δίας, ουράνια, καλάμια, Ευρώτας, οικουμένη, γυναίκες, πόλεις, 

φόβος, καρδιά, ψωμί, φωτιά, βασιλιάς, καράβι, καλοσύνη, βοήθεια, συμφορά, κακό, 

δύναμη, ανάγκη, τάφος. 

Επίθετα 

Σκληρή, ξακουσμένη, σκληρός, συντριμμένος, χειρότερος, σοφός, μεγάλος. 

Ελένη – Ευριπίδη 

Ενέργειες 

απλώνω, τρέχω, θρηνώ, σκούζω, σέρνω, τρώει, φταίω, σωριάζω, παρασέρνω, 

αστράφτω, υποφέρω, αρπάζω, σφάζομαι, λερώνω, ζώνω, βαστάζω, δένομαι, 

σβήνομαι,  υποφέρω, ζώνομαι, φταίω, κακολογώ, φορτώνω, ρίχνομαι, βαστάω, 

λυτρώνω, χάνομαι, κακογερνώ, γλιτώνω, στέργω (στρέγω), τρυπώ, χύνομαι, 

πέφτω, ρημάζομαι,  ρίχνω, χάνω, σκίζω, ματώνω, σμίγω, ξαλαφρώνω, διώχνω, 

αφανίζω,   παραδέρνω, αφήνω, σπέρνω, αστράφτω, αρπάζω, σφάζομαι, λερώνω, 

ζώνομαι, βαστάω, δένομαι, σβήνομαι, θυμούμαι, κρατώ, υποφέρω, με ζώνουν, 
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κακολογούμαι, φορτώνω, ρίχνω, λυτρώνω, βλέπω, χάνομαι, βαραίνει, γλιτώνω, 

τρυπώ, χύνομαι,  πέφτω, ρημάζομαι, χαρίζω, χάνω, σκίζω, ματώνω, ξαλαφρώνω, 

διώχνω, αφανίζω. 

Ουσιαστικά 

Καλάμια, ακροθαλασσιά, ήλιος, αχτίδες, φωνή, βογγητό, μοιρολόι, νύφη, νεράιδα, 

τραχιά, πόνος, φωτιά, καράβι, δυστυχία, βράχος, ντροπές, πέλαγο, παλαίστρα, 

άλογα, ποδοβολητά, μοίρα, αιθέρας, αιτία, φήμη, υπομονή, πίκρες, μοίρα, ομορφιά, 

ασκήμια, φήμη, χτύπημα, δεινά, αλήθεια, πράξεις, συνήθεια, δούλος, αφέντης, 

ελπίδα, φονιάς, κρίμα, άδικα, καμάρι, κόρη, σημάδια, βάσανα, γυναίκα, άντρας, 

σέβας, ελπίδες, όρκος, θηλιά, θάνατος, μαχαίρι, ποτάμι, αίμα, κακό, επιτυχία, δεινά, 

μοιρολόγια, θρήνος, μαλλιά, βόγγοι, κραυγές, δώρο, μοιρολόγι, θρήνος, συμφορά, 

μάννα, μαλλιά, σκοτωμένοι, αδερφές, βόγγοι, κραυγές, νύχια, κορμί, μοίρα, θωριά, 

αγρίμι, όψη, μάγουλα, θλίψη, ομορφιά, ελαφίνα, κάλλη, κάστρα,  βράχος, λαιμός, 

ντροπή, πέλαγος, καμάρι, πατρίδα, άλογα, ποδοβολητά, τύχη, μοίρα, ζωή, Δίας, 

κύκνος, αιθέρας, μάννα, κόρφος, αιτία, φήμη, υπομονή, πίκρα, μοίρα, φταίχτης, 

ομορφιά, εικόνα,  θωριά, ασκήμια, χτύπημα, αλήθεια, πράξη, συνήθεια, δούλος, 

αφέντης, δεινά, φως, φονιάς, κρίμα, κόρη, καμάρι, σημάδια, βάσανα, σέβας, όρκος, 

θηλιά, μαχαίρι, κορμί, ποτάμι, αίμα, σφαχτάρι,  ευτυχία, δώρα, μαλλιά, βόγγος, 

κραυγή, νύχια, μάγουλα, αγρίμι, κάλλη, ελαφίνα, κάστρα. 

Επίθετα 

Κόκκινα, χρυσές, πονεμένες, βαθειά, σπαρακτική, ερωτικός, βαρύς, ανελέητη, 

βαρβαρικό, γκρεμισμένη, χαμένος, έρημος, πικραμένη, δόλιος, άχαρος, 

ντροπιασμένη, ψεύτικη, παράξενο, αλλόκοτη, φταίχτης,  βαρύ, βάρβαρός, λεύτερη, 

σκλάβα, βάρβαρος, δούλος, ανύπαντρη, πλούσιος, δροσερός, φονική, κοφτερό, 

κακορίζικος,  πικρός, κακορίζικος, κομμένα, πικροί, τρυφερά, ανήμερο, οργισμένη, 

βασανισμένοι,   χαμένος, έρημος, πικραμένη, αγλύκαντη, άχαρος, δόλιος –α, 

ντροπιασμένος, ψεύτικος, παράξενο, ξένη, αλλόκοτη,  ωραία, μεγάλη, βαρύ, 

βάρβαρο, ανύπαντρη, βάρβαρος, πλούσιος, φονικός, κοφτερό,  σκοτωμένος, 

πικρός, απελπισμένος, τρυφερός, οργισμένος. 

1) Λέξεις  φράσεις

Απλώνω, σπαράζω, νεράιδα, τρέχω, σκούζω, σέρνομαι, στρώμα. Πόνος, 

γκρεμισμένη, Τροία, φωτιά, φταίω, φόνος, σωριάζω, ντροπές, παραδέρνω, καμάρι, 
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πικραμένη, μοίρα, αρπάζω, δόλια, σφάζομαι, λερώνω, φήμη, ζώνω, αλλόκοτος, 

ομορφιά, ασκήμια, δεινά, κακολογώ, ρίχνω, σκλάβα, λυτρώνω, χάνομαι, άδικα, 

κρίμα, γλιτώνω, βάρος, ελπίδα, κακό, ευτυχία, κακορίζικος, πικρός, σκίζω, 

απελπισμένα, αγρίμι, ελαφίνα.  

2) Περπατάμε όπως: στην ακροθαλασσιά, τρέχοντας στα βουνά κυνηγημένη,

παραδέρνω στο πέλαγος, με άρπαξε κάποιος και με σέρνει. 

3) Λέμε τη φράση: σπαρακτικά, ντροπιασμένα, με ζώνουν συμφορές, με

κακολογούν για κάτι που δεν έκανα, παίρνω όρκο, βογκώντας. 

4) Κινήσεις αντιγράφουμε

Απλώνω ρούχα, στηθοδέρνομαι, παρασέρνω στη θάλασσα, κύκνος, αρπάζω, με 

ζώνουν, μαχαιρώνομαι, πετάω τα κομμένα μαλλιά μου, χτυπάω το κεφάλι 

απελπισμένα, σκίζω με τα νύχια. 

Ιλιάδα 

Εικόνες – Ασκήσεις 

1) Τρώες – Αχαιοί

2) Αλέξανδρος # Μενέλαος

3) Αλέξανδρος # Έκτωρ

4) Ελένη – Ίρις

1) Τρώες – Αχαιοί  προετοιμασίες μάχης, παρατάσσονται και αγωνίσματα.

2) Αλέξανδρος προκαλεί  - εκδίκηση

 Μενέλαος  σαν πεινασμένος λέοντας  - εκδίκηση 

 Αλέξανδρος  σύρθηκε, τρέμοντας, κρύφτηκε 

Έκτωρ: τον ονείδισε πίκρα, κατάρα 

Αλέξανδρος  Να πολεμήσει, να αγωνιστεί 

Μενέλαος  συμπονετικός, ανθρώπινος 

Ελένη : Σε δίλημμα: Το παρόν # το παρελθόν της. Ο διάδρομος της συνείδησης. 
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Αλέξανδρος: Η ομορφιά, ο έρωτας # Μενέλαος : Η τιμή της οικογένειας και του 

άντρα, ο γάμος. 

Το γλυπτό:  Αλέξανδρος  θεϊκός 

  Μενέλαος     ψυχερός 

 Έκτωρ 

 Ελένη           λευκόχερη 

 Ίρις               γοργόποδη, ασύγκριτη 

Τί σκέφτονται οι Τρώες και τί σκέφτονται οι Αχαιοί πριν τη μονομαχία για τον 

Αλέξανδρο και τί για το Μενέλαο; 

Ασκήσεις – Ιλιάδα 

Πολεμικές τέχνες 

Αθλητικές ασκήσεις 

Τα καλάμια 

Το νίντζα 

Παρασκευή 25-1-13 
Ασκήσεις 
2 ομάδες απέναντι – φράση με επίθεση # άμυνα 

Χορογραφία – κινήσεις – αντιγράφουμε 

4 βήματα και τη φράση σαν ακόντιο 

Γλυπτό τα πρόσωπα 

Ανάκριση τον Αλέξανδρο οι Τρώες και οι Αχαιοί με ερωτήσεις και σχόλια. 

Τα πρόσωπα = οι σημερινοί πολιτικοί που παίζουν το παιχνίδι τους και ο λαός 

πληρώνει και γκρινιάζει. Τί λέμε; 

Ταξιδεύουμε το κείμενο 

Συντασσόμαστε, μπροστά οι αρχηγοί, κινούμαστε επιθετικά, ένας προκαλεί τους 

αντιπάλους και όλοι οι άλλοι, έρχονται οι αντίπαλοι, υποχωρεί ο ένας (Αλέξανδρος), 

βγαίνει μπροστά ο Έκτορας και καυτηριάζει, ο Αλέξανδρος. 

Κυριακή 27-1-13 

Ασκήσεις 

Καθαρίζουμε το χώρο 
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Ετοιμαζόμαστε για μάχη 

Ελένη: διάδρομος της συνείδησης: άσκηση 

Αποφασίζει να μονομαχήσει, ο Μενέλαος έτοιμος να αναμετρηθεί, οι Αχαιοί και 

Τρώες υποχωρούν και ετοιμάζονται για θυσία και περιμένουν. Η Ίριδα έρχεται 

γοργόποδη βρίσκει την Ελένη και τις δούλες της, της θυμίζει το παρελθόν και το 

μέλλον της, της βάζει το δίλημμα και μεγάλη επιθυμία να πάει να δει τη μονομαχία. 

Οι Τρώες και οι Αχαιοί αντιλαμβάνονται το πέρασμά της και μιλούν με λόγια 

πετρωμένα.  

1) Λέξη – φράση

Ελένη – Ευριπίδη 

Μενέλαος 

5) Ενέργειες

Κρύβω, φυλάγομαι, ζητιανεύω  

Ουσιαστικά 

Καρδιά, ψωμί, Τροία, φωτιά, βασιλιάς, ανάγκη, δύναμη. 

Επίθετα 

Σκληρός, ξακουσμένος, σοφός. 

Ελένη 

Ενέργειες 

Βασανίζομαι, γλιτώνω, ναυαγώ, λαχταρώ, μηχανεύομαι, κυνηγώ, ορμώ, σαστίζω, 

εμποδίζω, παντρεύομαι, στέργω, τρομάζω, αγγίζω, σαλεύω, μοιάζω. 

Ουσιαστικά 

Τάφος, είδηση, ήλιος, πέλαγος, παιδεμός, σύντροφος, παγίδα, μαινάδα, μνήμα, 

όψη, θωριά, ασέβεια, φορεσιά, ίσκιος, αιθέρας. 

Επίθετα 

Ζωντανός, ανόσιος, αγριεμένος, φοβισμένος, βουβός, κλέφτης, θεϊκός, δύστυχος. 

2) Λέμε τη φράση:

Απλώνοντας τα ρούχα στην ακροθαλασσιά, σαν σπαραγμός, στηθοδέρνοντας, σαν 

να με σέρνουν, σαν φταίχτης, παραδέρνοντας στο πέλαγο, σαν να παλεύω σε 

μονομαχία, σαν να με άρπαξαν, με ζώνουν, βαστάω γερά, σαν να κακολογώ 
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κάποιον, σαν σκλάβος –α, με βαραίνει το κρίμα, παίρνοντας όρκο, χτυπώντας με 

μαχαίρι το κορμί μου, σαν ρημαγμένος, σαν μοιρολόι, σαν κραυγή θρήνου, 

χτυπώντας το κεφάλι, σαν λιοντάρι ανήμερο, ξαλαφρώνοντας, πάνω σ’ ένα κάστρο, 

ζητώντας βοήθεια, ζητιανεύοντας, σαν ευχάριστη είδηση, με πολλή χαρά, με 

λαχτάρα, σαν γρήγορο πουλάρι, σαν μαινάδα, σαν κάποιος να με κυνηγά, 

ορμώντας φοβισμένα πάνω σε βωμό, σαστισμένα, τρομαγμένα. 

3) Κινήσεις  αντιγράφουμε:

5) φυλάγομαι, ζητιανεύω, δείχνω πολλή χαρά, ναυαγώ, σαν γρήγορο πουλάρι

(βήμα δυνατό). 

4) Περπατάμε όπως: φυλάγομαι, πάτησα παγίδα, κάποιος με κυνηγά, εμποδίζοντας

κάποιον ή εκείνος εμάς. 

1) Λέξεις καίριες: θρήνος, σέρνω, φταίω, υποφέρω, δυστυχία, με ζώνουν, δεινά,

φορτώνω, γλιτώνω, σέβας, ρημάζω, ζητιανεύω, ανάγκη, παγίδα, είδωλο, ίσκιος. 

Ελένη – Μενέλαος (από το σχολείο) συνάντηση. Τί κουβαλάνε ο καθένας; Είναι 

έτοιμοι για τη συνάντηση που τόσο περίμεναν και λαχταρούσαν; 

Ταξιδεύουμε όλο το κείμενο 

ΕΛΕΝΗ 

Απλώνουμε ρούχα στον ήλιο, μας παρασέρνει μια νεράιδα που τρέχει σκούζοντας. 

Ένας άντρας την κυνηγάει. Που δεν τον θέλει. Νιώθουμε ενοχές για πολλά 

πράγματα, ντρεπόμαστε για το κακό που προξενήσαμε σε δικούς μας ανθρώπους, 

προσπαθούμε να παρηγορήσουμε κάποιον για τη κακοτυχίες του. κάποιος μας 

άρπαξε και μας πετάει σ’ ένα μέρος, μας κυνηγάει μια κακή φήμη, μας ζώνουν από 

παντού κακά πράγματα, συμφορές, ντροπές, συκοφαντίες, μας αρπάζει ένας θεός 

και μας ρίχνει σ’ ένα αφιλόξενο μέρος, πουθενά δεν βρίσκω διέξοδο να φύγω, 

αναζητώ διαφυγή στις αναμνήσεις μου, αλλά τίποτα καλό δεν με περιμένει, η 

χειρότερη απειλή να παντρευτώ έναν άντρα που δεν τον θέλω, με πολιορκεί. 

 Για να σωθώ κάνω μια προσευχή, ορκίζομαι. 

Δέχομαι έναν καλό λόγο, μια ευχή, αλλού να πέσει το κακό, για σε μονάχα η 

ευτυχία. Περπατώ ανάμεσα στα συντρίμμια της Τροίας, ακούω μοιρολόγια, βλέπω 
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αίμα, σκοτωμένους, μάνες Ελληνίδες και Τρωαδίτισες που θρηνούν τους 

αδικοσκοτωμένους. 

Μια θύμηση καλή με παίρνει από το κακό που υπάρχει γύρω. Περνά η Καλλιστώ, 

σαν αγρίμι, λιοντάρι και η Τιτανίδα μια χρυσοκέρατη ελαφίνα κι εμείς μένουμε εκεί 

με τα πόδια ριζωμένα στη γη, με το βάρος της ενοχής για τους αδικοσκοτωμένους 

Τρώες και Αχαιούς. 

 Αδιέξοδο, απειλή, πολιορκία, περπατώ ανάμεσα σε σκοτωμένους, συντρίμμια, 

θυμάμαι ωραίες αναμνήσεις, αλλά μένω ριζωμένη, δεν μπορώ να φύγω. 

Μενέλαος 

Βρέθηκα σε άγνωστο μέρος που με ξέβρασε η θάλασσα, απορώ που ακούω 

γνώριμες φωνές. Στο δίλημμα να μείνω ή να φύγω  πρέπει να ζητιανεύσω, 

απέναντι βλέπω μια γυναίκα χαρούμενη για κάποια είδηση, την πλησιάζω, αλλά 

αντιδρά τρομαγμένη, προσπαθώ να την πλησιάσω και να την αναγνωρίσω, είμαι σε 

αμηχανία και απομακρύνομαι από το ζευγάρι, μένει μετέωρο. 

ΕΛΕΝΗ – Ρίτσος 

Δραματουργική επεξεργασία - ασκήσεις 

1) Λέξεις – φράση

2) Περπατάμε όπως

3) Λέμε τη φράση

4) Κινήσεις  αντιγράφουμε

Ενέργειες 

Ξεχνώ, φαρδαίνω, επιμηκύνομαι, σαλεύω, προσέχω, σκοτίζομαι, παλιώνω, 

ζαρώνω, γελάω.  Τρομάζω, σφίγγω. Φεύγω, μένω, μιλάω, βιάζομαι, κυλάω, μισώ, 

ακούω, παίρνω, πεθαίνω, διαλύομαι, σβήνω. Αντιστέκομαι, διαβάζω, διορθώνω, 

κοιτάζω, θυμώνω, παρακαλώ, βάφω, ευχαριστώ, γελώ, γδύνομαι, ντύνομαι, 

χορεύω, πηδώ, υποκλίνομαι, κατεβαίνω, χτυπάω, σπάω, φράζω, γερνάω, λείπω. 

Θυμάμαι, κρατώ, ανασαίνω, λαμπυρίζω, ανεβαίνω, σεργιανώ, νιώθω, κολλάω, 

κρύβω, τολμώ, τρέμω, πετάω, αρπάζω, δοκιμάζω, ανοίγω, πατάω. 

Ουσιαστικά 
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Ανοησία, κίνηση, νερό, μαλλιά, πέτρα, ηρωισμοί, αξιώματα, δόξα, ανταγωνισμός, 

επιθυμία, ματαιότητα, συνάντηση, αδιάφορη, ξενιτειά, ρούχα, δέρμα, κενό, γέλιο,  

στήθος, πόδια, γη, νόημα, σκοπός, διάρκεια, ουσία, πλούτη, πόλεμος, δόξα, 

φθόνος, κοσμήματα, ομορφιά, θρύλος, έρωτας, ανδραγαθία, βαφές, βότανα, 

πέρασμα, χαμόγελο, τοίχος, κούραση, πανοπλία, κορσές. Απάτη, αυταπάτη, φήμη, 

νίκη, χρόνος, δούλες, συρτάρια, δαντέλες, κοσμήματα, ανάγκη, παπούτσια, κλειδιά, 

ταπείνωση, θλίψη, αγανάκτηση, εκδίκηση, φόβος, παρηγοριά, κατάματα, 

καθαρότητα, φόνος, σφαγή, περιδέραιο, προσωπίδα, μυστήριο. Φωνή, υπομονή, 

νίκη, στόμφος, λάθη, κραγιόν, μουστάκια, άγαλμα, γαλήνια, πρόσωπο, καθρέφτης, 

πέπλο, κινήσεις, σάλι, νύχια, καθρέφτης, φορείο, πανωφόρι, απληστία, 

αμεροληψία, ανιδιοτέλεια, σύγκριση, κρίση, ησυχία, θυσία, ήττα. Ανάμνηση, αγέρας, 

δείλι, κραυγές, κατάρες, ασπίδα, δόρυ, άρμα, τείχη, πέπλο, σώμα, ζώνη, τύχη, 

λάμψη, χαλκός, μηδέν, κλίνη, κραυγή, ανάγκη, έρωτας, φόβος, θάνατος, χρόνος, 

λουλούδι, άγνοια, χαμόγελο, ελευθερία, θάμβος, ομορφιά, αθανασία, κίνηση, αίμα, 

δικαίωση, παιχνίδι, τύχη, αέρας, χέρια, άγαλμα. 

Επίθετα 

Εμβρόντητος, αμήχανος, πολύτιμη, αδιάφορος –η, ακάλυπτος, βραχνό. Ανόητα, 

ψεύτικος, ετοιμόρροπος, περίκλειστη, σφιγμένη, τεντωμένη, παγερή, ξύλινος, 

ολόσωμος, απατηλός, στενός, άσκοπος. Πρόσκαιρος, ασήμαντος, ανεξήγητος. 

Άχρωμη, ηλίθιος, βαμμένος, παράδοξος, ξέφρενο, άδειο, άχρηστος, συναγμένος, 

δίκαιος, ήμερος, ανόητος, αποφασισμένα. Απρόσωπος, γαλήνιος, καθαρός, ψηλά, 

μόνη, ακέριο, ωραία, ανέγγιχτη, δοκιμασμένη, ολόφωτο, αέρινη, σάρκινη, ελεύθερη, 

φανταστική, στιγμιαία.  

Λέξεις – για φράσεις  

Ρίτσος 

4 λέξεις 

Ανοησία – ηρωισμοί – ανταγωνισμοί – ματαιότητα. 

Ξενιτειά – κενό – ομορφιά  

Πλούτη – πόλεμος – έρωτας –ανόητοι θρύλοι. 

Σφιγμένη – κούραση – απάτη – άσκοπη νίκη. Μισώ 

– εκδίκηση – παρηγοριά – καθαρότητα. Θυμάμαι – 

παράξενο – άχρηστα πράγματα – ησυχία. Ανεβαίνω 

– μόνη – αγέρας – μηδέν. 
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Ανάγκη – έρωτας – ελευθερία – ομορφιά. 

Δικαίωση – ευχή – ανοίγω – πατώ – αέρας. 

Ελένη - Ρίτσος  

Ταξιδεύουμε το κείμενο 

Δημιουργούμε τον κόσμο του παλατιού. Περπατούμε μέσα σε έναν 

εγκαταλελειμμένο κήπο, αναζητούμε ένα πρόσωπο – μια συνάντηση – πραϋντική, 

αλλά νιώθουμε ξένοι μέσα στα ίδια μας τα ρούχα, νιώθουμε ασφυξία μέσα σε μια 

πανοπλία, γύρω μας τριγυρνούν δούλες, άτομα εχθρικά, που ανακατεύουν το σπίτι, 

χρησιμοποιούν δικά μας πράγματα, μεταφέρουμε πράγματα, έπιπλα βαριά, για ν’ 

αδειάσουμε το χώρο που είναι φορτωμένος κι ύστερα φέρνουμε στο νου μια 

θύμηση, χωρίς κανένα συναίσθημα, περπατούμε πάνω σε μια κορυφή, φυσάει 

αέρας, δεξιά και αριστερά πλήθος μας ακολουθεί, δίνουμε στόχο κι ύστερα 

περπατούμε ανάμεσα, ανάμεσα σε σκοτωμένους ανθρώπους που προσπαθούν να 

μαζέψουν πεταμένα λουλούδια κι ύστερα σε μια στάση στιγμιαίας ελευθερίας, 

ανοίγω τα χέρια, πατώ στις μύτες των ποδιών, πατώ στον αέρα. 

 Μέσα σε πανοπλία, πετάω όλα τα άχρηστα, αφήνω και μου παίρνουν ό,τι έχω, 

θυμάμαι χωρίς συναίσθημα, μια στιγμή φανταστικής ελευθερίας, θα ήθελα να 

πατήσω και να πετάξω αλλά. 

Παρασκευή 1-2-13 

Ελένη – Ευριπίδης 

Ζέσταμα με μουσική – το περπάτημα, παύσεις και συνέχεια. Με το ρέκβιεμ ο ένας 

κυνηγός και ο άλλος άμυνα σε ζευγάρια, Όλα τα κορίτσια Ελένη με στίχο από το 

μονόλογο και όλα τα αγόρια Μενέλαος από το μονόλογο. 2 οι ομάδες των 

κοριτσιών. Συνομίλησαν ανά 1με το Μενέλαο. Με μια φράση που είπε ένα κορίτσι 

και ένα αγόρι, βρήκαμε τη σχέση ανάμεσά τους: ήταν διαφορετικοί και εξέφρασαν 

την απορία γι αυτό. Με χαμηλή μουσική κινήθηκαν στο χώρο τα κορίτσια προς τα 

αγόρια προς αναγνώριση και είπαν φράσεις δικές τους: Φάνηκε η δυσκολία στη 

σχέση και στο άγγιγμα. Κρατάμε το Πόσο επηρέασε ο χρόνος που μεσολάβησε. 
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2 ζητούμενα: 1) Με ποιες εμπειρίες γέμισε ο καθένας το χρόνο του;  2) Πόσο τους 

άλλαξε και τους 2 ο χρόνος που πέρασε; 

Νέα άσκηση: Ο καθένας βρίσκει μια θέση που του ταιριάζει και γίνεται ζωσμένος 

από πράγματα που τον πιέζουν. Με τη μουσική και κίνηση, προσπαθεί να 

απελευθερωθεί.  Παγωμένη εικόνα χωρίς λόγια η λέξη απειλή και θέλω να 

απαλλαγώ από δεσμά. Μετά ο καθένας λέει μια φράση του και ζωντανεύει η εικόνα. 

 Περπατάμε στο χώρο με μουσική και σταματάμε βλέπουμε απέναντί μας έναν 

άγνωστο, μετά κάτι μας θυμίζει. 

4 λέξεις – καρέκλα 

Ελένη 

Υπομονή – άδικα – φταίω – ευτυχία. 

Σβήνομαι – χτύπημα – ελπίδα – ομορφιά. 

Μενέλαος 

Ζητιανεύω – ανάγκη – βοήθεια – καλοσύνη. 

Είδωλο – ίσκιος – τρομάζω – φυλάγομαι. 

Ελένη Ρίτσου   Τετάρτη 6-2-13 

Ζέσταμα με μουσική, (είμαστε στο χώρο του παλατιού) μια δική μας ανάμνηση, 

χρησιμοποιούμε μια λέξη απ’ αυτήν και δημιουργούμε μια φράση. Με τη μουσική τη 

λέμε με πολλούς τρόπους: είμαστε μέσα στο παλάτι, δημιουργούμε τον κόσμο του 

πριν τον πόλεμο κατά τη διάρκειά του και μετά που έρχεται η Ελένη. Υιοθετούμε ένα 

πρόσωπο που θέλουμε και λέμε τη φράση μας σαν να ήμασταν αυτό σε διάφορες 

στιγμές μέσα στο χρόνο. 

 4 καρέκλες και άτομα με 1 λέξη. Όλοι οι άλλοι δημιουργούν το περιβάλλον. 

Δημιουργούμε 2 ομάδες και 2 ενότητες το κείμενο. Η κάθε μια δημιουργεί 1 εικόνα 

με ένα κέντρο βάρους και συνομιλούν οι 2 εικόνες. 

Πέμπτη 7-2-13 
Ανάμνηση – γαλήνια, μ’ έναν αγέρα γύρω – ανασαίνει. Το άγγιγμα του αγέρα στο 

σώμα,  

Ελεύθερη από το φόβο του θανάτου και του χρόνου. Πέταξε το λουλούδι με μια 

κίνηση ανεξίθρησκη άγαλμα. Πλαγιασμένη στο κρεβάτι, να ανοίξω τα χέρια, να 

πατήσω στις μύτες των ποδιών. 

Λέμε σαν ανάμνηση γαλήνια.
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Λέμε τη φράση με την αίσθηση του αέρα 

Άσκηση του Προμηθέα δεσμώτη 

Το περιβάλλον  εχθρική χειρονομία. Περπατάει ανάμεσά τους αγνοώντας τους. 

Λέμε τη φράση: με κίνηση αέρινη, δεν έχω την ανάγκη κανενός, τριγυρισμένη από 

κραυγές πληγωμένων, κατάρες, θαυμασμός, μέσα σε μυρωδιά ενός γενικού 

θανάτου. 

Ήχοι : κραυγές. 

Με μουσική σε ζευγάρια λέμε τις 4 λέξεις με κίνηση. 

Παρασκευή 8-2-13 Ανάγνωση και στήσιμο της Ελ. Σεφέρη 
Κυριακή 10-2-13 Ιλιάδα. Με μουσική ρέκβιεμ κινήθηκαν Τρώες και Αχαιοί και 

ανάμεσά τους Πάρις – Μενέλαος Έκτωρ. Πρέπει να ξεκινήσουν όλοι μαζί, μετά 

ξεχωρίζουν οι δύο στρατοί, δημιουργούμε και παγωμένες εικόνες, άλλοι ως 

τραυματίες, κίνηση αναμέτρησης με τα κοντάρια. Στο τέλος στο πέρασμα της 

Ελένης μένουν παγωμένη εικόνα μαγεμένοι και φεύγουν γρήγορα στον τελευταίο 

στίχο. Ανάγνωση με μέτρο. 

Άσκηση. Ανακριτική καρέκλα για Πάρι, Μενέλαο, Έκτορα. 

Δευτέρα 11-2-13 Ελένη του Ρίτσου. 

α) μέρος. Σέβη. Διαβάζουμε όλοι το κείμενο ουδέτερη ανάγνωση. Δημιουργούμε το 

περιβάλλον. Παίρνουν όλοι από 1 στίχο. Ανάμεσά τους η Σέβη λέει όλο το δικό της 

και όταν φτάνει σε κάποιον, τον ακουμπάει και εκείνος της λέει το δικό του στίχο σε 

όποιον τόνο θέλει. 

Τρίτη 12-2-13 Ελένη του Ευριπίδη. 
Διαβάζουμε όλο το κείμενο σε κύκλο με ουδέτερη ανάγνωση, κίνηση σε ρόμβο 

απλώνω ρούχα. δουλεύει ο χορός με μουσική και ένα στίχο η κάθε μια, 

δημιουργούν την παγωμένη εικόνα. Όλοι παίρνουν 1 στίχο και τον ψιθυρίζουν, 

δημιουργούν το περιβάλλον, ανάμεσά τους η Βασιλική λέει τα δικά της λόγια, 

φαίνεται πως οι άλλοι ή της συμπαραστέκονται ή δεν της δίνουν σημασία. 

  Τετάρτη 13-2-13 Ελένη – Ρίτσος. 
Διαβάζουμε όλοι το κείμενο, παίρνουν από ένα στίχο, κινούνται με τη μουσική και το 

νόημα του στίχου τους. Η Βασιλική λέει το δικό της κείμενο. Την οδηγώ εγώ σε 

διάφορα σημεία και ανάλογα με το τί λέει η Βασιλική τους προτρέπω να πουν το 

στίχο τους π.χ. με θυμό, με παρηγοριά, την κατακρίνουν. 
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Τα 8 συναισθήματα: (θυμός) οργή, λύπη, αστείο, φόβος, χαρά. 

Τρίτη. Ελένη – Ρίτσος. (Δώρα) 

Το διαβάζουμε όλο ουδέτερη ανάγνωση. Η Δώρα το διαβάζει όλο, οι άλλες κοπέλες 

δουλεύουν με το στίχο τους κι επί πλέον δείχνουν σε κίνηση αυτό που αφηγείται η 

Δώρα. 

Τετάρτη: Βασιλική – Δρόσος: Έκαναν το διάλογο με δικά τους λόγια, μπήκε μέσα κι 

όλη η ομάδα μοιράστηκαν μισοί με την Ελένη και οι άλλοι μισοί με το Μενέλαο. 

Πέμπτη: Δώρα: Τα λόγια της αλλοπαρμένη, πατώντας σε μιαν άκρη, στο ένα πόδι, 

με σαδισμό, με θυμό, σαν δούλα, απολογούμενη, με υπεροψία, ελεύθερη, με πόνο. 

Σαν ένα ολόφωτο μηδέν. Η Δώρα το φως, οι άλλοι το σκοτάδι. 
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