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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ ΧΕΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΗ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ
ΣΗ Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
(ΠΡΟΜΗΘΕΑ, ΗΡΑΚΛΗ, ΙΛΙΑΔΑ, ΟΔΤΕΙΑ)
[Δδώ πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ζηα νπνία παίδνπλ θεληξηθό ξόιν θάπνηα πξόζσπα θαη γεγνλόηα
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο κύζνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πξνκεζέα, ζηνλ Ηξαθιή, ζηελ Ιιηάδα θαη ζηελ Οδύζζεηα. Γελ
πεξηιακβάλνληαη νη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε Βάηρατοι θαη Όρνιθες, όπνπ εκθαλίδεηαη ζε δεπηεξεύνληα ξόιν ν
Ηξαθιήο, νύηε ε ηξαγσδία Ηρακλείδαι ηνπ Δπξηπίδε, όπνπ εκθαλίδνληαη ηα παηδηά ηνπ Ηξαθιή.
Γελ πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη ηξαγσδίεο Δσμενίδες ηνπ Αηζρύινπ, Ηλέκηρα ηνπ Δπξηπίδε, Ηλέκηρα ηνπ νθνθιή,
Ορέζηης ηνπ Δπξηπίδε, Χοηθόροι ηνπ Αηζρύινπ, όπνπ θεληξηθά πξόζσπα είλαη είηε ε γπλαίθα ηνπ Αγακέκλνλα,
Κιπηαηκλύζηξα, είηε ηα παηδηά ηνπο, Ιθηγέλεηα, Ηιέθηξα, Υξπζόζεκηο θαη Οξέζηεο.]

ΑΓΑΜΔΜΝΧΝ (Αιζτύλος)
Δίλαη ν ηίηινο ηεο ηξαγσδίαο ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε επηζηξνθή ηνπ ληθεηή ζηξαηειάηε ησλ
Διιήλσλ, Αγακέκλνλα, καδί κε ηελ Καζζάλδξα πνπ είρε πάξεη σο ηξόπαην από ηελ Σξνία. Η
γπλαίθα ηνπ ε Κιπηαηκλήζηξα πνπ ηνλ κηζεί, γηαηί δέρηεθε λα ζπζηαζηεί ε θόξε ηεο Ιθηγέλεηα,
δνινθνλεί απηόλ θαη ηελ Καζζάλδξα, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Αίγηζζνπ.
ΑΗΑ (οθοκλής)
Η ηξαγσδία απηή πεξηγξάθεη ηελ ηξέια θαη ηνλ ζάλαην ηνπ Αίαληα, αξρεγνύ ησλ αιακηλίσλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηνλ Σξσηθό Πόιεκν, όηαλ δελ ηνπ απνδόζεθαλ ηα όπια ηνπ Αρηιιέα. ηαλ ζπλέξρεηαη,
βξίζθεηαη ζε απόγλσζε θαη γεκάηνο ληξνπή γηα ηηο πξάμεηο ηνπ απηνθηνλεί. Ο Μελέιανο θαη ν
Αγακέκλνλαο δηαηάδνπλ λα κείλεη άηαθνο. Παξεκβαίλεη ν Οδπζζέαο θαη ηνπο πείζεη λα αιιάμνπλ
γλώκε.
ΑΛΚΖΣΗ (Δσριπίδης)
ε απηή ηελ ηξαγσδία ν Άδκεηνο, βαζηιηάο ησλ Φεξώλ, έρεη ην πξνλόκην λα απνθύγεη ην ζάλαην,
όηαλ έξζεη ε ζηηγκή, αξθεί λα κπεη θάπνηνο άιινο ζηε ζέζε ηνπ. ηαλ πξάγκαηη έξρεηαη ε ζηηγκή ηνπ
ζαλάηνπ ηνπ, νύηε ν παηέξαο ηνπ νύηε ε κεηέξα ηνπ δελ δέρνληαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ. Μόλνλ ε
γπλαίθα ηνπ, ε Άιθεζηηο, ζπζηάδεηαη θαη πεζαίλεη. κσο ν Ηξαθιήο πνπ πεξλά ηπραία από ηηο Φεξέο,
θαηόπηλ κνλνκαρίαο κε ηνλ ζάλαην, ηελ επαλαθέξεη ζηε δσή.
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ΑΝΓΡΟΜΑΥΖ (Δσριπίδης)
Ο Νενπηόιεκνο, γηνο ηνπ Αρηιιέα, κεηά ηελ άισζε ηεο Σξνίαο, παίξλεη σο ηξόπαην ηελ Αλδξνκάρε,
ρήξα ηνπ Έθηνξα. Πεγαίλεη ζηε Φζηώηηδα θαη απνθηά καδί ηεο έλαλ γην. ηε ζπλέρεηα όκσο,
λπκθεύεηαη ηελ Δξκηόλε, θόξε ηνπ Μελειάνπ. ηαλ πεγαίλεη ζην Μαληείν ησλ Γειθώλ, ε Δξκηόλε
βξίζθεη επθαηξία λα μεθνξησζεί ηελ Αλδξνκάρε θαη ηνλ γηό ηεο, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Μελειάνπ. ηελ
θξίζηκε ζηηγκή παξεκβαίλεη ν Πειέαο, γέξνληαο παππνύο ηνπ Νενπηόιεκνπ. Ο Μελέιανο επηζηξέθεη
ζηε πάξηε. Ο Οξέζηεο, παιηόο έξσηαο ηεο Δξκηόλεο, θξνληίδεη λα δνινθνλεζεί ν Νενπηόιεκνο
ζηνπο Γειθνύο θαη παίξλεη καδί ηνπ ηελ Δξκηόλε. Η Θέηηο ζπκβνπιεύεη ηνλ Πειέα λα ζάςεη ηνλ
Νενπηόιεκν ζηνπο Γειθνύο θαη λα ζηείιεη ηελ Αλδξνκάρε κε ην παηδί ηεο ζηνπο Μνινζζνύο.
Τπόζρεηαη αθόκα ζηνλ Πειέα όηη ζα ηνλ θάλεη αζάλαην θαη ζα ηνλ πάξεη καδί ηεο.
ΔΚΑΒΖ (Δσριπίδης)
Δίλαη κία ηξαγσδία ζηελ νπνία ε Δθάβε παξνπζηάδεηαη αηρκάισηε, κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, καδί
κε ζπκπνιίηηζζέο ηεο. ηε Θξάθε, καζαίλεη όηη ε θόξε ηεο, ε Πνιπμέλε, ζπζηάζηεθε ζηνλ ηάθν ηνπ
Αρηιιέα θαη ν γηνο ηεο, ν Πνιύδσξνο, δνινθνλήζεθε από ηνλ Πνιπκήζηνξα, βαζηιέα ηεο Θξάθεο. Η
Δθάβε εθδηθείηαη ηπθιώλνληαο ηνλ Πνιπκήζηνξα θαη ζθνηώλνληαο ηα δπν ηνπ παηδηά. ην ηέινο ν
Αγακέκλνλαο εμνξίδεη ηνλ Πνιπκήζηνξα ζε έλα λεζί θαη δίλεη ηελ άδεηα λα ζάςεη ε Δθάβε ηα λεθξά
ηεο παηδηά.
ΔΛΔΝΖ (Δσριπίδης)
Ο Μελέιανο, κεηά από ηελ άισζε ηεο Σξνίαο, θαηαπιέεη ζηελ Αίγππην όπνπ ζπλαληάεη ηελ Διέλε θαη
καζαίλεη κε έθπιεμε όηη ε Διέλε «ηεο Σξνίαο» ήηαλ έλα αηζέξην πιάζκα πνπ ηεο έκνηαδε πνιύ. Η
πξαγκαηηθή ηνπ ζύδπγνο ήηαλ θξπκκέλε ζηελ Αίγππην θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ν
θαηαζηξνθηθόο πόιεκνο ηεο Σξνίαο είρε βαζηζηεί ζε έλα ςέκα. Ο βαζηιηάο ηεο Αηγύπηνπ
Θενθιύκελνο ζέιεη λα λπκθεπζεί ηελ Διέλε, αιιά εθείλε κε ηνλ Μελέιαν θαηαθέξλνπλ θαη
δηαθεύγνπλ θξπθά.
ΖΡΑΚΛΖ ΜΑΗΝΟΜΔΝΟ (Δσριπίδης)
ην έξγν απηό ν Λύθνο, λένο βαζηιηάο ησλ Θεβαίσλ, αθνύ ζθόησζε ηνλ Κάδκν, παηέξα ηεο
Μεγάξαο, ηεο γπλαίθαο ηνπ Ηξαθιή, πξνζπαζεί λα εμνληώζεη απηήλ, ηα παηδηά ηεο θαη ηνλ
Ακθηηξύσλα. Ο Ηξαθιήο ηνλ ζθνηώλεη. ηε ζπλέρεηα νη ζεέο Ίξηο θαη Λύζζα, κε δηαηαγή ηεο Ήξαο,
ηξειαίλνπλ ηνλ Ηξαθιή, ν νπνίνο, καληαζκέλνο, θνλεύεη ηε γπλαίθα ηνπ Μεγάξα θαη ηα ηέθλα ηνπ,
λνκίδνληαο όηη είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Δπξπζζέα. ηαλ ζπλέξρεηαη, ζθέπηεηαη πσο ε
θαιύηεξε επηινγή γη’ απηόλ είλαη ε απηνθηνλία. Δκθαλίδεηαη ν Θεζέαο πνπ ηνλ πείζεη λα πάεη δηθόο
ηνπ «μέλνο» ζηελ Αζήλα γηα εμαγληζκό.
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ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ Ζ ΔΝ ΑΤΛΗΓΗ (Δσριπίδης)
Η εξσίδα, πνπ βξίζθεηαη ζηηο Μπθήλεο, πξνζθαιείηαη από ηνλ παηέξα ηεο, Βαζηιηά Αγακέκλνλα, ζην
ζηξαηόπεδν ησλ Διιήλσλ ζηελ Απιίδα, ιίγν πξηλ ηνλ απόπινπ γηα ηελ εθζηξαηεία ηεο Σξνίαο, κε ηε
δηθαηνινγία όηη δήζελ ζα παληξεπηεί ηνλ βαζηιέα ησλ Μπξκηδόλσλ Αρηιιέα. ηελ πξάμε όκσο, γηα λα
ζπζηαζηεί ζηελ ζεά Άξηεκε ππέξ ηεο παηξίδνο. ηαλ όκσο έθζαζε, ζπλνδεπόκελε από ηελ κεηέξα
ηεο Κιπηαηκλήζηξα θαη έγηλε γλσζηόο ν αιεζηλόο ζθνπόο ηεο πξόζθιεζεο, κεηέξα θαη θόξε
ηθεηεύνπλ ηνλ Αρηιιέα θαη ηνλ Μελέιαν λα κε γίλεη ε ζπζία. Ο Αρηιιέαο ππόζρεηαη λα παξαθσιύζεη
ηε ζπζία, αιιά ν ζηξαηόο απαηηεί ηελ εθηέιεζή ηεο. Η επγεληθή εξσίδα πξνζθέξεηαη εθνύζηα γηα ηελ
Παηξίδα. Η ζεά Άξηεκηο όκσο ζηε ζέζε ηεο βάδεη έλα ειάθη, πνπ ζπζηάδεηαη αληί ηεο Ιθηγέλεηαο.
ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ Ζ ΔΝ ΣΑΤΡΟΗ (Δσριπίδης)
Απηή ε ηξαγσδία είλαη ζπλέρεηα ηεο Ιθιγένειας εν Ασλίδι. Η Ιθηγέλεηα βξίζθεηαη ηέξεηα ζην λαό ηεο
Άξηεκεο ζηε ρώξα ησλ Σαύξσλ, ηελ Σαπξίδα, όπνπ γίλνληαη αλζξσπνζπζίεο. Δηδηθά, ζπζηάδνπλ ζηε
ζεά ηνπο Έιιελεο πνπ ζπιιακβάλνπλ ζηε ρώξα θαη ε Ιθηγέλεηα θάλεη ηνλ εμαγληζκό ησλ ζπκάησλ
πξηλ ηε ζθαγή. Φηάλεη ν Οξέζηεο κε ηνλ Ππιάδε, πνπ, θαηά ηνλ ρξεζκό θαη ηελ εληνιή ηνπ Φνίβνπ,
πξέπεη λα πάξνπλ ην άγαικα ηεο ζεάο θαη λα ην θέξνπλ ζηελ Αζήλα. Οη δύν ήξσεο ζπιιακβάλνληαη
σο ηεξόζπινη, νδεγνύληαη γηα εμαγληζκό θαη ζπζία ζην λαό ηεο ζεάο, όπνπ θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηελ
Ιθηγέλεηα. Με ηέρλαζκα θαη κε ηε βνήζεηα ηεο Αζελάο θαη ηνπ Πνζεηδώλα, νη ηξεηο ήξσεο
θαηαθέξλνπλ λα απνδξάζνπλ, απνθνκίδνληαο θαη ην ηεξό μόαλν ηεο ζεάο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα
ζηεζεί ζε λέν λαό ζηελ Διιάδα, όπνπ ε Ιθηγέλεηα ζα γίλεη θαη πάιη ηέξεηα.
ΠΡΟΜΖΘΔΤ ΓΔΜΧΣΖ (Αιζτύλος)
Ο Ήθαηζηνο, κε βνεζνύο ηνπο ππεξέηεο ηνπ Γία, ην Κξάηνο θαη ηε Βία, δέλεη ηνλ Πξνκεζέα επάλσ ζε
βξάρν ηεο θπζίαο, επεηδή πξόζθεξε ζηνπο αλζξώπνπο γλώζεηο ηηο νπνίεο, θαηά ηνλ Γία, κόλν νη
ζενί επηηξεπόηαλ λα έρνπλ. Ο Χθεαλόο πξνζθέξεηαη λα κεζνιαβήζεη ζηνλ Γία πξνθεηκέλνπ λα
απαιιαγεί από ηελ ηηκσξία, αιιά ν Πξνκεζέαο αξλείηαη. Γλσξίδεη όηη κεηά από δεθαηξείο γεληέο ζα
ηνλ απειεπζεξώζεη έλαο απόγνλνο ηνπ Γία. Αξλείηαη επίζεο ν Πξνκεζέαο ζηνλ Δξκή λα δώζεη
πξνθεηείεο ζρεηηθέο κε ην κέιινλ ηνπ Γία. Ο Γίαο, νξγηζκέλνο, ξίρλεη θεξαπλνύο πνπ γθξεκίδνπλ
ηνπο βξάρνπο, θιείλνπλ ηνλ Πξνκεζέα κέζα ηνπο, θαη δειώλεη όηη, όηαλ μαλαβγεί ζηνλ ήιην, θάζε
κέξα ζα έξρεηαη έλαο αεηόο πνπ ζα ηνπ ηξώεη ην ζπθώηη.
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ΡΖΟ (Δσριπίδης)
ηελ ηξαγσδία απηή εκθαλίδεηαη ν Έθηνξαο λα ζηέιλεη έλαλ θαηάζθνπν, ηνλ Γόισλα, ζην
ζηξαηόπεδν ησλ Αραηώλ. Ο Οδπζζέαο θαη ν Γηνκήδεο, ζθνηώλνπλ ηνλ Γόισλα, ζθνηώλνπλ επίζεο,
κεηά από ζπκβνπιή ηεο Αζελάο θαη ηνλ Ρήζν, ηνλ εγεκόλα ησλ Θξαθώλ, πνπ έξρεηαη ζηελ Σξνία γηα
λα βνεζήζεη ηνπο Σξώεο. Η ηξαγσδία ηειεηώλεη κε ηνλ Έθηνξα λα εηνηκάδεηαη θαη πάιη γηα πόιεκν,
ειπίδνληαο απηή ηε θνξά λα είλαη ληθεθόξνο.
ΣΡΑΥΗΝΗΑΗ (οθοκλής)
Σν έξγν δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Σξαρίλα, όπνπ ε εξσηεπκέλε Γεηάλεηξα πεξηκέλεη κε αγσλία ηνλ
Ηξαθιή καδί κε ηνλ γηό ηνπο, ηνλ Όιιν. Πιεξνθνξείηαη όηη ν άληξαο ηεο θέξλεη καδί ηνπ θαη ηελ
όκνξθε βαζηινπνύια, Ιόιε. Απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αίκα πνπ ηεο είρε δώζεη ν Κέληαπξνο
Νέζζνο πξηλ πεζάλεη, ιέγνληάο ηεο όηη είλαη έλα εξσηηθό θίιηξν πνπ ζα ηελ βνεζήζεη λα
μαλαθεξδίζεη ηελ απνθιεηζηηθή αγάπε ηνπ άληξα ηεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηελ έραλε. Πεξηινύδεη έλα
ξνύρν θαη ην ζηέιλεη ζηνλ Ηξαθιή λα ην θνξέζεη σο ενξηαζηηθό έλδπκα, θαηά ηελ ηέιεζε ηεο
επραξηζηήξηαο ζπζίαο. Σν βέινο όκσο πνπ είρε ιαβώζεη ηνλ Νέζζν, είρε κνιπλζεί κε ην δειεηήξην
ηεο Λεξλαίαο Όδξαο. Ο Όιινο επηζηξέθεη θαη αθεγείηαη πσο ν παηέξαο ηνπ θηάλεη εηνηκνζάλαηνο
ζηελ Σξαρίλα, ππνθέξνληαο από θξηρηνύο πόλνπο εμαηηίαο ηνπ ξνύρνπ. Η Γεηάλεηξα απνρσξεί θαη
απηνθηνλεί, ελώ ν Ηξαθιήο παξαδίδεηαη ζηνλ ζάλαην.
ΣΡΧΑΓΔ (Δσριπίδης)
Η ηξαγσδία μεθηλά κε ηνπο ζενύο Πνζεηδώλα θαη Αζελά λα αλαδεηνύλ ηξόπνπο γηα λα ηηκσξήζνπλ
ηνλ ζηξαηό ησλ Αραηώλ, γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο Σξνίαο θαη γηα ηελ απαγσγή ηεο Καζζάλδξαο,
κεγαιύηεξεο θόξεο ηνπ βαζηιηά Πξίακνπ θαη ηεο βαζίιηζζαο Δθάβεο. Η Καζζάλδξα είρε έξζεη ηθέηηδα
ζην λαό ηεο Αζελάο. Αλάκεζα ζηηο αηρκάισηεο γπλαίθεο ηεο Σξνίαο βξίζθεηαη θαη ε Δθάβε.
Αγγειηνθόξνο ησλ Αραηώλ αλαθνηλώλεη όηη ε Δθάβε ζα δνζεί ζηνλ Οδπζζέα, ε Καζζάλδξα ζηνλ
Αγακέκλνλα, ε Αλδξνκάρε ζηνλ Νενπηόιεκν. Σνλ Αζηπάλαθηα, γηό ηεο Αλδξνκάρεο θαη ηνπ Έθηνξα
ηνλ ζθνηώλνπλ νη Αραηνί ξίρλνληάο ηνλ από ηα ηείρε ηεο Σξνίαο. Η πόιε θαίγεηαη ην παιάηη
γθξεκίδεηαη θαη νη Σξσάδεο, ζξελώληαο μεθηλνύλ ζθιάβεο γηα ηα θαξάβηα ησλ Αραηώλ.
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ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ (οθοκλής)
Ο Φηινθηήηεο ήηαλ θίινο ηνπ Ηξαθιή, ν νπνίνο πεζαίλνληαο ηνπ είρε ραξίζεη ην αλίθεην ηόμν κε ηα
βέιε ηνπ. Αξγόηεξα εθζηξαηεύεη καδί κε ηνπο ππόινηπνπο Αραηνύο ελαληίνλ ησλ Σξώσλ. ηε Λήκλν,
όπνπ θάλνπλ ζηάζε, ηνλ δαγθώλεη ζην πόδη έλα δειεηεξηώδεο εξπεηό. Δπεηδή δε ζεξαπεπόηαλ θαη
ππέθεξε θσλάδνληαο θαη θνβίδνληαο ηνλ ζηξαηό, ν Οδπζζέαο πξνηξέπεη ηνπο ππόινηπνπο λα ηνλ
εγθαηαιείςνπλ ζην λεζί. Δθεί, παξακέλεη δέθα ρξόληα, θαζ' όιε ζρεδόλ ηε δηάξθεηα ηνπ Σξσηθνύ
Πνιέκνπ πνπ δελ έρεη ιήμεη αθόκα. Χζηόζν, βγαίλεη ρξεζκόο όηη νη Αραηνί δε ζα θπξηεύζνπλ ην Ίιηνλ,
αλ δε βνεζήζεη ην αλίθεην ηόμν ηνπ Ηξαθιή. ηέιλνληαη, ινηπόλ, ν Οδπζζέαο θαη ν Νενπηόιεκνο,
γηνο ηνπ Αρηιιέα, ώζηε λα απνζπάζνπλ, αθόκα θαη κε δόιν, ην ηόμν θαη ηα βέιε ηνπ Ηξαθιή. Ο
Φηινθηήηεο ζηελ αξρή αξλείηαη λα ηα δώζεη, κε ζέινληαο λα ζπκθηιησζεί κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ
ηνπ είραλ δείμεη ζθιεξόηεηα θαη ηνλ είραλ εγθαηαιείςεη πξηλ δέθα ρξόληα. Μεηά από πνιιά,
εκθαλίδεηαη σο από κεραλήο ζεόο ν Ηξαθιήο, ν νπνίνο πείζεη ηνλ Φηινθηήηε λα πάεη ζηελ Σξνία,
όπνπ ζα ζεξαπεπηεί θαη ζα ζθνηώζεη κε ηα βέιε ηνπ ηνλ Πάξε.
ΚΤΚΛΧΦ (Δσριπίδης)
Δίλαη ζαηπξηθό δξάκα πνπ βαζίζζεθε ζηε έλαηε ξαςσδία ηεο Οδύζζεηαο ζηε νπνία κπζνινγείηαη ε
ηύθισζε ηνπ Κύθισπα Πνιύθεκνπ από ηνλ Οδπζζέα. Οη άηπξνη κε ηνλ αξρεγό ηνπο ηνλ εηιελό,
παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ λαπαγήζεη ζην λεζί ησλ Κπθιώπσλ, όπνπ ν Πνιύθεκνο ηνπο θξαηάεη σο
αηρκάισηνπο-δνύινπο. Ο Οδπζζέαο, θηάλνληαο κε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ ζηε ρώξα ησλ Κπθιώπσλ,
απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θξαζί πνπ θέξλεη καδί ηνπ ζε έλα καγηθό αζθί, πνπ είλαη
αζηείξεπην. Έηζη θάλεη πξώηα κε ηνλ εηιελό, από ηνλ νπνίνλ θαηαθέξλεη λα πάξεη ηξνθή γηα ηνλ
ίδην θαη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ. Μόιηο έξρεηαη ν Πνιύθεκνο, ν εηιελόο, γηα λα απνθύγεη ηηο
ζπλέπεηεο, ηνπ ιέεη όηη ν Οδπζζέαο κε ηε βία ηνπ πήξε ηελ ηξνθή. ηαλ ν Πνιύθεκνο αξρίδεη λα
θαηαβξνρζίδεη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ Οδπζζέα, απηόο, αθνύ ηνλ κεζύζεη, ηνλ ηπθιώλεη θαη έηζη
ειεπζεξώλνληαη θαη νη άηπξνη, ελώ ν Πνιύθεκνο απεηιεί ηνλ Οδπζζέα πσο ζα ξίμεη βξάρν λα ηνλ
ζπληξίςεη.
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ΔΡΓΑΗΔ
ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΣΔ ΣΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΣΖΛΖ ΜΔ ΣΟΤ ΜΤΘΟΤ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ
ΑΓΑΜΔΜΝΧΝ (Αηζρύινο)
ΑΙΑ (νθνθιήο)
ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ (Δπξηπίδεο)

ΙΛΙΑΓΑ

ΔΚΑΒΗ (Δπξηπίδεο)
ΔΛΔΝΗ (Δπξηπίδεο )
ΣΡΧΑΓΔ (Δπξηπίδεο)

ΜΤΘΟ ΠΡΟΜΗΘΔΑ

ΙΦΙΓΔΝΔΙΑ Η ΔΝ ΑΤΛΙΓΙ (Δπξηπίδεο)
ΙΦΙΓΔΝΔΙΑ Η ΔΝ ΣΑΤΡΟΙ (Δπξηπίδεο)
ΡΗΟ (Δπξηπίδεο)
ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ (νθνθιήο)

ΜΤΘΟ ΗΡΑΚΛΗ

ΠΡΟΜΗΘΔΤ ΓΔΜΧΣΗ (Αηζρύινο)
ΗΡΑΚΛΗ ΜΑΙΝΟΜΔΝΟ (Δπξηπίδεο)
ΣΡΑΥΙΝΙΑΙ (νθνθιήο)

ΟΓΤΔΙΑ

ΑΛΚΗΣΙ (Δπξηπίδεο)
ΚΤΚΛΧΦ (Δπξηπίδεο)
ΔΡΧΣΖΔΗ
ε πνηα από ηα παξαπάλσ έξγα ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ν ζπγγξαθέαο παίξλεη ηελ πξώηε ηδέα ηνπ
έξγνπ ηνπ από θάπνην γλσζηό κύζν, αιιά δεκηνπξγεί κηα πινθή πνπ είλαη ζε κεγάιν κέξνο δηθή ηνπ
επηλόεζε;
Πνηνο απόγνλνο ηνπ Γία ειεπζέξσζε ηειηθά ηνλ Πξνκεζέα από ηελ ηηκσξία πνπ ηνπ είρε επηβάιεη ν
ίδηνο ν Γίαο;
Πνηα ηξαγσδία είλαη ζπλέρεηα ηεο ηξαγσδίαο Ιθιγένεια η εν Ασλίδι;
ηνπο ηίηινπο πνησλ ηξαγσδηώλ πεξηέρεηαη ν ηόπνο ζηνλ νπνίν δηαδξακαηίδνληαη;
ηνπο ηίηινπο πνησλ ηξαγσδηώλ πεξηέρεηαη ην όλνκα ηνπ πξσηαγσληζηή ηνπ κύζνπ;
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ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ΜΔ ΔΗΚΟΝΔ
ΚΑΗ… ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ
Γέθα ρξόληα πεξάζαλε ζηνλ πόιεκν ηεο Σξνίαο.
ηα δώδεθα θαξάβηα ηνπ καδί κε ηνπο ζπληξόθνπο
ν Οδπζζέαο μεθηλά ζηελ Ιζάθε λα γπξίζεη.
Σελ πην θαιύηεξε λα βξεη ςάρλνληαο πάληα ιύζε
ζε πεξηπέηεηεο πνιιέο, θηλδύλνπο θη αγσλίεο.

8

Ξέθπγαλ απ’ ηνπο Κίθνλεο θη από ηνπο Λσηνθάγνπο

9

θαη ζην θπθιώπεην λεζί, ζηε κέζε ηνπ πειάγνπο
ζηνπ αλζξσπνθάγνπ Κύθισπα, Πνιύθεκνο ην όλνκά ηνπ,
θηάλνπλ θαη θπιαθίδνληαη κέζα ζηε ζπειηά ηνπ.
Λίγνπο ιίγνπο ηνπο έηξσγε ν γίγαληαο ν κνλόθζαικνο.
Έπηλε, κέζαγε πνιύ, θνηκόηαλε βαξηά.

Ο πνιπκήραλνο Αραηόο ζθέθηεθε λα αληηδξάζεη.

10

Έλα καθξύ καθξύ θιαδί ζηελ άθξε ηνπ ην μύλεη,
ηπθιώλνπλ ηνλ Πνιύθεκν θη αθνύ θξεκηνύληαη όινη
θάησ απ’ ηα έξκα δσληαλά, μεθεύγνπλ απ’ ηνλ γίγαληα
θαη όπνπ θύγεη θύγεη.

11

Οη ζπκθνξέο δελ ηέιεησζαλ ζη’ άιιν λεζί όηαλ πήγαλ.
Σνπ Αίνινπ ήηαλ ην λεζί, ηνπ άξρνληα ηνπ αέξα.
Απηόο ηνπο ράξηζε αζθί πνπ είρε κέζα αλέκνπο.
Να κελ αλνίμνπλ ην αζθί είπε ζηνπο λαπηηθνύο.
κσο απηνί πεξίεξγνη θη άκπαινη θαζώο ήζαλ,
όηαλ ν Οδπζζέαο θνηκήζεθε άλνημαλ ην αζθί.
Από εθεί πεηάρηεθαλ όινη καδί νη αλέκνη
θη έζηεηιαλ ηα θαξάβηα ηνπο ζε ρώξα ερζξηθή.

12

ηνπο Λαηζηξπγόλεο έθηαζαλ. Γίγαληεο βάξβαξνη θη απηνί,
κε βξάρηα πνπ πεηνύζαλ, πνιιά θαξάβηα έζπαζαλ.
Έθαγαλ ζύληξνθνπο πνιινύο.

13

Έλα θαξάβη ζώζεθε, απηό ηνπ Οδπζζέα
θη έθηαζε μαλά ζ’ άιιν ερζξηθό λεζί. Σεο Κίξθεο.
Μάγηζζα ζθιεξή, πξνζπάζεζε πνιύ εθεί λα ηνλ θξαηήζεη.
ην ηέινο αλαγθάζηεθε θη απηή λα ηνλ αθήζεη
αθνύ πξώηα ηνπ έδσζε ρξήζηκε ζπκβνπιή.

14

Έθπγε γηα λα επηζθεθζεί ηνλ Άδε ν Γπζζέαο.
Καη από εθεί μαλάθπγε αθόκα πην ζνθόο.

15

Σα βάζαλα δελ ηέιεησζαλ. Γηαηί απ’ ηηο εηξήλεο έπξεπε ηώξα λα δηαβνύλ.
Με ην γιπθό ηξαγνύδη ηνπο κάγεπαλ λαπηηθνύο.
Ο Οδπζζέαο πεξίεξγνο, πνιύηξνπνο όπσο ήηαλ
βνύισζε κε θεξί η’ απηηά όισλ ησλ ζπληξόθσλ.
Μόλνλ απηόο ην άθνπζε ην θάιεζκα ησλ εηξήλσλ
δεκέλνο ζην θαηάξηη ηνπ, όπσο ήηαλ ε δηαηαγή.

16

Καη άιια δύν ηέξαηα, πην θνβεξά αθόκα
πεξίκελαλ ζ’ έλα πέξαζκα λα ηνπο θαηαβξνρζίζνπλ.
Η θύιια θαη Υάξπβδε.
Η κηα ξνπθνύζε ην λεξό θη έπληγε ηα θαξάβηα
Η άιιε ηνπο θαηάπηλε κε ηα έμη ηεο θεθάιηα.

17

Ξέθπγαλ απ’ ην πέξαζκα ησλ δύν ησλ ηεξάησλ.
Ήηαλ πνπ ηόηε έθηαζαλ ζ’ έλα λεζί αθόκα.
Σνπ Ήιηνπ ήηαλ ην λεζί, κε ηα ηεξά ηνπ βόδηα.
Μα όπνηνο είλαη άκπαινο πνηέ κπαιό δελ βάδεη.
Σξώεη ηα βόδηα ηα ηεξά θαη πάιη ηηκσξείηαη.

18

Αζηξνπειέθη ρηύπεζε, έζπαζε ην θαξάβη.
ινη νη ζπληξόθνη ράζεθαλ κέζα ζηελ θαηαηγίδα.
Μόλν ν Οδπζζέαο ζώζεθε λα πάεη ζηελ παηξίδα.
Έηζη κνλάρνο λαπαγόο, ζ’ άιιν λεζί ζα θηάζεη
απηό ηεο Καιπςώο.
Δπηά ρξόληα κέλεη εθεί κέρξη λα επέκβνπλ νη ζενί.

19

’ άιιν λεζί ζα πάεη. Δθεί πνπ νη Φαίαθεο θαηνηθνύλ,
ν βαζηιηάο Αιθίλννο θη ε θόξε Ναπζηθά.
Απηνί ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θηάζεη ζηελ Ιζάθε
κε έλα από ηα θαξάβηα ηνπο ηα έμππλα θαη γνξγά.

20

Ο Οδπζζέαο επέζηξεςε. Μεηά από είθνζη ρξόληα.
Γύξηζε ζηε γπλαίθα ηνπ. Γύξηζε ζην λεζί ηνπ.
Μόλνο απηόο. Πην πινύζηνο ζε γλώζεηο.
Αθόκα πην πνιύηξνπνο, αθόκα πην ζνθόο.

21

ΟΗ ΕΧΓΡΑΦΗΔ ΜΑ

Κσλζηαληίλα Κνηξώηζηνπ

22

Δπαγγειία Θενδνζίνπ

23

Παλαγηώηεο Γεξκαηάο

24

ηέιηνο Μεηνύζη

Φηιηώ Κνύκε

25

πύξνο Κώλζηαο

26

Κπξηάθνο Μεξηίθαο

27

Αιθκήλε Παπατσάλλνπ

Παλαγηώηεο Γεξκαηάο
28

Ναηαιία Σδαθεξάη

29

ηέιηνο Μεηνύζη

30

Οξθέαο Υάηξη

31

Γηάλλεο Φξάγθνο

32

Νηθόιαο Μπεξηόηδν
33

Νηθόιαο Καξαλάηζεο
34

Αιεμάλδξα Απνζηνινπνύινπ
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ΠΧ ΔΡΓΑΣΖΚΑΜΔ ΜΔ ΣΟ ΘΔΜΑ ΜΑ
ΑΠΟΦΑΗΕΟΝΣΑ ΝΑ ΑΥΟΛΖΘΟΤΜΔ ΜΔ ΣΟ ΘΔΜΑ
ΜΤΘΟ ΚΑΙ ΘΕΑΣΡΟ – ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΕ ΣΟΤ ΟΔΤΕΑ
Μαο είρε θάλεη εληύπσζε πνπ είρακε δηαβάζεη θάπνηα βηβιία κε ηνπο κύζνπο πνπ ππήξραλ θαη ζην
βηβιίν ηεο Ιζηνξίαο ηεο Γ΄ ηάμεο, όπνπ όκσο ππήξραλ θάπνηεο δηαθνξέο. Η δαζθάια καο εμήγεζε όηη
ππάξρνπλ πνιιέο εθδνρέο ζε έλα κύζν. Μαο είπε επίζεο όηη πνιινί ζεαηξηθνί ζπγγξαθείο έπαηξλαλ
θάπνηα ηδέα από έλαλ κύζν θαη έγξαθαλ έλα ζεαηξηθό έξγν πνπ παξνπζίαδε ηα γεγνλόηα θάπσο
δηαθνξεηηθά. πδεηήζακε ηηο πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο καο, δειαδή πνηεο παξαζηάζεηο είρακε δεη
πνπ είραλ ζρέζε κε κύζνπο. Γηαβάζακε ην έξγν Κύκλωπας ηνπ Δπξηπίδε, όπνπ νη άηπξνη θαη ν
εηιελόο παξνπζηάδνληαη αηρκάισηνη ηνπ Κύθισπα. Θειήζακε λα δηαβάζνπκε θαη άιιεο πεξηιήςεηο
ζεαηξηθώλ έξγσλ. Απνθαζίζακε λα αζρνιεζνύκε όρη κόλν κε ην έξγν Κύκλωπας, αιιά κε νιόθιεξε
ηελ Οδύζζεια θαη λα δνύκε πώο ζα κπνξνύζακε λα παξνπζηάζνπκε εκείο θάπνηνπο από ηνπο
κύζνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ Οδπζζέα ζηελ Ιζάθε. Δπηζθεθζήθακε ηε Γεκόζηα
Βηβιηνζήθε ηεο Αίγηλαο από όπνπ θαη δαλεηζηήθακε βηβιία πνπ αλαθέξνληαλ ζε απηό ην ζέκα. Έηζη
είρακε ηηο πξώηεο εηθόλεο γηα ην πώο ζα κπνξνύζακε λα παξνπζηάζνπκε ηα δηάθνξα ηέξαηα θαη
άιια πξόζσπα πνπ ζπλάληεζε ν Οδπζζέαο ζην δξόκν ηνπ.

ΟΗ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΜΑ
ΣΟ ΥΡΤΟΜΑΛΛΟ ΓΔΡΑ
Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο απνθάζηζε λα πάκε κηα εθδξνκή ηελ Κπξηαθή
7 Φεβξνπαξίνπ 2016 γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε Ο Ιάζονας και ηο
Χρσζόμαλλο Γέρας. Πήγακε ζην ζέαηξν Badminton. Καζίζακε ζην δηάδσκα C1, ζηε ζεηξά V, ζηηο
ζέζεηο 18 θαη 20. Από ηελ παξάζηαζε ζπκάκαη ηε κεγάιε μύιηλε Αξγώ. Δπίζεο ζπκάκαη ηνπο
εζνπνηνύο πνπ εκθαληδόληνπζαλ από παληνύ θαη πνπ πεξλώληαο αλάκεζά καο θνιιάγαλε πέληε ζε
όια ηα παηδηά.
Κσλζηαληίλα Κνηξώηζηνπ
Σα ζθεληθά θαη ηα θνζηνύκηα ήηαλ θαληαζκαγνξηθά. Οη αθξνβάηεο, νη ρνξεπηέο, νη εζνπνηνί θαη νη
ηξαγνπδηζηέο ήηαλ καγηθνί. Σελ πξσηόηππε κνπζηθή έγξαςε ν Νίθνο Κππνπξγόο.
Νηθόιαο Καξαλάηζεο
ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΚΑΗ ΜΗΝΧΣΑΤΡΟ
ην ζέαηξν Σηηίλα είδα ην έξγν Καραγκιόζης και Μινώηασρος. Μνπ έθαλε κεγάιε εληύπσζε. Κάζε
θηγνύξα ηεο παξάζηαζεο αληηπξνζώπεπε έλα πξόζσπν από ηελ ηζηνξία ηνπ Μηλώηαπξνπ. Σα
ζθεληθά άιιαδαλ ζπλέρεηα κπξνζηά ζηα κάηηα καο θαη καο κεηέθεξαλ ζηελ αξρή ζηελ Κξήηε θαη
έπεηηα ζην βαζίιεην ηνπ Μίλσα θαη ζηνλ Λαβύξηλζν… Οη αιιαγέο πνπ άθνπγα ζηε ρξνηά ηεο θσλήο
ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε κε κεηέθεξαλ ζηε ειηθία θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαζελόο ήξσα. Ο θσηηζκόο
βνεζνύζε λα θαηαιάβνπκε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ γίλνληαλ ηα γεγνλόηα ηεο θάζε ζθελήο. Ήηαλ έλα
ζέακα κε πνιιά επεηζόδηα θαη εθπιήμεηο σξαίεο…
Αιεμάλδξα Απνζηνινπνύινπ
ην έξγν Ο Καραγκιόζης και ο Μινώηασρος πήγακε εγώ, ν κπακπάο θαη ν αδειθόο κνπ. Μόιηο
θηάζακε, θαζίζακε ζηηο ζέζεηο καο θαη μεθίλεζε ε παξάζηαζε. Έθαλε δηαιιείκαηα θαη ζε απηά
κπνξνύζακε λα αγνξάζνπκε θνύθιεο. Αγόξαζα ηελ Αγιαΐα, ηνλ Καξαγθηόδε θαη ηα παηδηά ηνπ.
Ήηαλ πνιύ σξαίν ην ζέαηξν.
36

Αιθκήλε Παπατσάλλνπ

ΠΟΗΟΗ ΑΛΛΟΗ ΓΑΚΑΛΟΗ ΜΑ ΒΟΖΘΖΑΝ
Γηα λα έρνπκε όζν πην πνιιέο εηθόλεο κπνξνύκε, καο βνήζεζε ν θύξηνο Γηώξγνο άξθνο, ν
δάζθαινο ΣΠΔ θαη ε θπξία Μάξζα Σδαβάξα, ε δαζθάια ησλ Δηθαζηηθώλ. Ο θύξηνο Γηώξγνο καο
έδεημε λα ςάμνπκε εηθόλεο ζην δηαδίθηπν θαη ε θπξία Μάξζα καο έβαιε λα δσγξαθίζνπκε ηνλ
Κύθισπα, ηηο εηξήλεο, ηε θύιια θαη ηελ Υάξπβδε ή ό,ηη άιιν ζέιακε από ηηο πεξηπέηεηεο πνπ
είρακε απνθαζίζεη λα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε.
Γηάλλεο Φξάγθνο

ΠΧ ΔΠΗΛΔΞΑΜΔ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
Η δαζθάια καο έθεξε δηάθνξα θνκκάηηα κνπζηθήο γηα λα αθνύζνπκε. ηε ζπλέρεηα δηαιέμακε απηά
ηα θνκκάηηα πνπ ηαίξηαδαλ πεξηζζόηεξν ζηηο θηλήζεηο πνπ έθαλαλ νη ζύληξνθνη ηνπ Οδπζζέα
θάλνληαο θνππί, ζηηο θηλήζεηο ηνπ Κύθισπα, ζηηο θηλήζεηο ησλ ζπληξόθσλ ηνπ Οδπζζέα όηαλ ηνλ
ηύθισλαλ, ζηηο εηξήλεο, ζηε θύιια θαη ηε Υάξπβδε, ζηηο θηλήζεηο θαη ζην θπλήγη ησλ βνδηώλ ζην
λεζί ηνπ Ήιηνπ, ζηνλ ζπκό ηνπ Αίνινπ θαη ηνπ Γία, ζηηο ηξεηο γπλαίθεο πνπ ζπλάληεζε ζην ηαμίδη ηνπ
ν Οδπζζέαο, Κίξθε, Καιπςώ θαη Ναπζηθά.
Οξθέαο Υάηξη

ΠΧ ΔΡΔΤΝΟΤΑΜΔ ΚΑΗ ΒΡΗΚΑΜΔ ΣΗ ΚΗΝΖΔΗ ΜΑ
Γηα λα κειεηήζνπκε ηηο θηλήζεηο καο ζην Θεαηξηθό Δξγαζηήξην, πξώηα ζθεθηόκαζηαλ δηάθνξεο ηδέεο
ν θαζέλαο. Σηο ιέγακε ζηε δαζθάια θαη ζε νιόθιεξε ηελ νκάδα, ηηο ζπδεηνύζακε θαη ηηο θάλακε
πξόβα ζηελ ηάμε κε ηε κνπζηθή πνπ είρακε δηαιέμεη γηα ην θάζε ξόιν, κε πξόρεηξα ζθεληθά. πνηα
θίλεζε βιέπακε όηη δελ ηαίξηαδε, ηελ εγθαηαιείπακε θαη πξνρσξνύζακε ζηελ άιιε. Απηόο ν ηξόπνο
δνπιεηάο, είπε ε δαζθάια καο, ιέγεηαη απηνζρεδηαζκόο. ινη είρακε δηθαίσκα λα πνύκε ηε γλώκε
καο, όκσο θαηαιήγακε ζηελ πην ηαηξηαζηή κε ην έξγν καο θαη εθηεινύζακε απηή. Γνθηκάδακε όινη
όινπο ηνπο ξόινπο θαη ζηε ζπλέρεηα, κνηξάζακε ηνπο ξόινπο ςεθίδνληαο, αλάινγα κε ηη ζέιεη θαη ηη
κπνξεί λα θάλεη ν θαζέλαο καο θαιύηεξα.
Παλαγηώηεο Γεξκαηάο
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ΠΟΗΟ ΔΓΡΑΦΔ ΣΖΝ ΑΦΖΓΖΖ ΚΑΗ ΠΧ ΓΗΑΛΔΞΑΜΔ ΣΟΝ ΑΦΖΓΖΣΖ
Η δαζθάια καο είπε όηη ζα παξνπζηάδακε ηε δνπιεηά καο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ηελ ηειεπηαία
εκέξα ηεο ρξνληάο. Σν ζρνιείν δελ έρεη ερεηηθά κεραλήκαηα θαη κηθξόθσλα εμσηεξηθνύ ρώξνπ.
Έηζη δελ ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε πνιινύο ξόινπο πνπ λα κηιάλε θαη λα αθνύγνληαη θαιά. Θα
επηιέγακε ινηπόλ έλαλ αθεγεηή θαη ζα ερνγξαθνύζακε ηελ αθήγεζή ηνπ πνπ ζα αθνπγόηαλ από ηα
κηθξά ερεία πνπ ρξεζηκνπνηνύζακε θαη ζηελ ηάμε. Η πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ δηάιεμε εκέλα. Η
δαζθάια έγξαςε ηνπο ζηίρνπο. Σν θείκελν ην δηαβάδσ αξγά θαη ζαλ παξακύζη. Μνπ αξέζεη πνιύ ν
ξόινο κνπ.
Κπξηάθνο Μεξηίθαο

ΠΧ ΓΟΤΛΔΦΑΜΔ ΣΗ ΗΓΔΔ ΜΑ ΓΗΑ ΚΟΤΚΛΔ, ΚΟΣΟΤΜΗΑ, ΚΖΝΗΚΑ
Η δαζθάια καο είπε όηη απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην παίμηκν ηνπ εζνπνηνύ, δελ έρνπλ ζεκαζία ηα
πινύζηα ζθεληθά. Απηό ην ιέεη θαη έλαο ζπνπδαίνο ζεαηξάλζξσπνο, πνπ κηιάεη γηα έλα ‘Φησρό
Θέαηξν’. Δίπε ε δαζθάια όηη πξέπεη λα ζθεθηνύκε όπσο κε ηα ζύκβνια πνπ κάζακε ζηα
Θξεζθεπηηθά ή ζηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο. Δίλαη δειαδή αξθεηό έλα γαιάδην παλί γηα λα παξαζηήζεη
ηε ζάιαζζα, έλα καληήιη κε κπιε ξίγεο ζην ιαηκό γηα λα κεηακνξθώζεη έλα παηδί ζε λαπηηθό. Γηα λα
θηηάμνπκε ηηο θνύθιεο ησλ ηεξάησλ, ηα θνζηνύκηα θαη ηα ζθεληθά, ιέγακε πξώηα ηηο ηδέεο καο. Μαο
βνήζεζε πάξα πνιύ θαη ε δαζθάια καο πνπ καο παξνπζίαδε δηάθνξα πιηθά ή αληηθείκελα θαη κε
εξσηήζεηο πξνζπαζνύζε λα καο θάλεη λα ζθεθηνύκε πώο ζα κπνξνύζακε λα θαηαζθεπάζνπκε θάηη.
Έλαο ζπκκαζεηήο καο έξημε ηελ ηδέα όηη ηα θνππηά ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ζθνππόμπια πνπ ζηελ
άθξε ηνπο ζα έρνπλ έλα παηεκέλν πιαζηηθό κπνπθάιη λεξό πνπ ζα ην ληύλακε κε ραξηνηαηλία. Έλαο
άιινο ζθέθηεθε όηη ζα κπνξνύζακε λα ραιάζνπκε ηνλ βαζηιηά θαη ηε βαζίιηζζα από ην πεξπζηλό
έξγν Κάηι ζας όνειρο νύτηας θερινής πνπ είρε αλεβάζεη ε δαζθάια καο κε ηελ πξνεγνύκελε ηάμε
ηεο. Απηνί παξηζηάλνληαλ από δύν ραξηαεηνύο ζηεξηγκέλνπο πάλσ ζε δύν ςειά μύια. Έηζη θάλακε
αλαθύθισζε θαη νη δύν ραξηαεηνί, ληπκέλνη κε άιια πιηθά, έγηλαλ ε θύιια θαη ε Υάξπβδε. Η
ιηλάηζα πνπ έληπλε ηνπο ραξηαεηνύο ζαλ θόλην γηα ηα πξόζσπα ησλ ‘βαζηιηάδσλ’ ρξεζηκνπνηήζεθε
γηα λα ληύζεη ηνλ Κύθισπα. Η δαζθάια καο ξώηεζε πνηα ήηαλ ηα αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο
πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ληπζνύλ θαη λα γίλνπλ ηα κηθξά θεθάιηα ηεο θύιιαο. Πξνηείλακε ην ηηλαρηήξη
ησλ ραιηώλ ή ηηο κπγνζθνηώζηξεο. Καηαιήμακε ζην ηηλαρηήξη ησλ ραιηώλ, γηαηί είλαη πην κεγάιν θαη
ζα θαίλεηαη θαιύηεξα από καθξηά. Έλα θηελό θσηηζηηθό θαιύθζεθε κε γπςόγαδα θαη έγηλε ε βάζε
γηα ην θεθάιη ηνπ Κύθισπα. Η δαζθάια έβξηζθε ηα πιηθά θαη πξαγκαηνπνηνύζε ηηο ηδέεο καο καδί κε
θάπνηνπο από εκάο ή θαη κόλε ηεο αθόκα θαη ζε δηαιιείκαηα. Οη ππόινηπνη, κεηά ην δηάιιεηκα,
πεγαίλακε λα δνύκε πνύ θαη πώο έγηλαλ θαη πώο ζα ηα θάλακε ζηε ζπλέρεηα. ινη ειπίδνπκε λα ηα
θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε κηα θαιή παξνπζίαζε. Έηζη θη αιιηώο, απηό πνπ έρεη ζεκαζία, ιέεη ε
δαζθάια καο, είλαη ε έξεπλα, νη απηνζρεδηαζκνί, ε πξνζπάζεηα θαη απηά πνπ καζαίλεη θαλείο, όηαλ
πξνζπαζεί. πσο θαη ην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα πξνο ηελ Ιζάθε.
Αιθκήλε Παπατσάλλνπ
Δπαγγειία Θενδνζίνπ
Φηιηώ Κνύκε
πύξνο Κώλζηαο
ηέιηνο Μεηνύζη
Νηθόιαο Μπεξηόηδν
Ναηαιία Σδαθεξάη
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Γύν θνληάξηα θαη δπν ραξηαεηνί ληπκέλνη κε ύθαζκα
ζα γίλνπλ ζηγά-ζηγά θύιια θαη Υάξπβδε

Γύν πνιύρξσκα πθάζκαηα θαη λα ε Καιπςώ θαη
ε Ναπζηθά

Έλα καληήιη ζην ιαηκό, έλα θνληάξη, έλα γαιάδην
ύθαζκα πεξαζκέλν ζε έλα θνληάξη θαη λα ην
θαξάβη κε ηνλ Οδπζζέα θαη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ

Έλα θσηηζηηθό πνπ ζηαζεξνπνηήζεθε κε γπςόγαδα
θαη θάπνηεο κπάιεο πνπ ζα θνξέζνπλ κάζθεο ζα
κεηακνξθσζνύλ ζε Κύθισπα θαη εηξήλεο
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ΗΘΑΚΖ
ὰ βγεῖο ζηὸλ πεγαηκὸ γηὰ ηὴλ Ἰζάθε,
λὰ εὔρεζαη λἆλαη καθξὺο ὁ δξόκνο,
γεκάηνο πεξηπέηεηεο, γεκάηνο γλώζεηο.
Σνὺο Λαηζηξπγόλαο θαὶ ηνὺο Κύθισπαο,
ηὸλ ζπκσκέλν Πνζεηδῶλα κὴ θνβᾶζαη,
ηέηνηα ζηὸλ δξόκν ζνπ πνηέ ζνπ δὲλ ζὰ βξεῖο,
ἂλ κέλ᾿ ἡ ζθέςηο ζνπ ὑςειή, ἂλ ἐθιεθηὴ
ζπγθίλεζηο ηὸ πλεῦκα θαὶ ηὸ ζῶκα ζνπ ἀγγίδεη.
Σνὺο Λαηζηξπγόλαο θαὶ ηνὺο Κύθισπαο,
ηὸλ ἄγξην Πνζεηδώλα δὲλ ζὰ ζπλαληήζεηο,
ἂλ δὲλ ηνὺο θνπβαλεῖο κὲο ζηὴλ ςπρή ζνπ,
ἂλ ἡ ςπρή ζνπ δὲλ ηνὺο ζηήλεη ἐκπξόο ζνπ.
Νὰ εὔρεζαη λά ῾λαη καθξὺο ὁ δξόκνο.
Πνιιὰ ηὰ θαινθαηξηλὰ πξστὰ λὰ εἶλαη
πνὺ κὲ ηί εὐραξίζηεζε, κὲ ηί ραξὰ
ζὰ κπαίλεηο ζὲ ιηκέλαο πξσηνεηδσκέλνπο·
λὰ ζηακαηήζεηο ζ᾿ ἐκπνξεῖα Φνηληθηθά,
θαὶ ηὲο θαιὲο πξαγκάηεηεο λ᾿ ἀπνθηήζεηο,
ζεληέθηα θαὶ θνξάιιηα, θερξηκπάξηα θ᾿ ἔβελνπο,
θαὶ ἡδνληθὰ κπξσδηθὰ θάζε ινγῆο,
ὅζν κπνξεῖο πηὸ ἄθζνλα ἡδνληθὰ κπξσδηθά.
ὲ πόιεηο Αἰγππηηαθὲο πνιιὲο λὰ πᾷο,
λὰ κάζεηο θαὶ λὰ κάζεηο ἀπ᾿ ηνὺο ζπνπδαζκέλνπο.
Πάληα ζηὸ λνῦ ζνπ λἄρῃο ηὴλ Ἰζάθε.
Σὸ θζάζηκνλ ἐθεῖ εἶλ᾿ ὁ πξννξηζκόο ζνπ.
Ἀιιὰ κὴ βηάδῃο ηὸ ηαμείδη δηόινπ.
Καιιίηεξα ρξόληα πνιιὰ λὰ δηαξθέζεη.
Καὶ γέξνο πηὰ λ᾿ ἀξάμῃο ζηὸ λεζί,
πινύζηνο κὲ ὅζα θέξδηζεο ζηὸλ δξόκν,
κὴ πξνζδνθώληαο πινύηε λὰ ζὲ δώζῃ ἡ Ἰζάθε.
Ἡ Ἰζάθε ζ᾿ ἔδσζε η᾿ ὡξαῖν ηαμίδη.
Υσξὶο αὐηὴλ δὲλ ζἄβγαηλεο ζηὸλ δξόκν.
Ἄιια δὲλ ἔρεη λὰ ζὲ δώζεη πηά.
Κη ἂλ πησρηθὴ ηὴλ βξῇο, ἡ Ἰζάθε δὲλ ζὲ γέιαζε.
Ἔηζη ζνθὸο πνὺ ἔγηλεο, κὲ ηόζε πείξα,
ἤδε ζὰ ηὸ θαηάιαβεο ᾑ Ἰζάθεο ηί ζεκαίλνπλ.
Κσλζηαληίλνο Καβάθεο
(Αιεμάλδξεηα Αηγύπηνπ 1863-Αιεμάλδξεηα Αηγύπηνπ 1933)
Πξώηε δεκνζίεπζε ηνπ πνηήκαηνο, πεξηνδηθό Γξάκκαηα 1911
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