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Γιώργος Σεφέρης (1900-1971)

Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄ (1955)

Στον κόσμο της Κύπρου - Μνήμη κι Αγάπη

ΤΕΥΚΡΟΣ: …ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν
οἰκεῖν Ἀπόλλων, ὄνομα νησιωτικὸν

Σαλαμῖνα θέμενον τῆς ἐκεῖ χάριν πάτρας.
.........................................................

ΕΛΕΝΗ: Οὐκ ἦλθον ἐς γῆν Τρῳάδ’, ἀλλ’ εἴδωλον ἦν.
.........................................................

ΑΓΓΕΛΟΣ: Τί φῄς;
Νεφέλης ἄρ’ ἄλλως εἴχομεν πόνους πέρι;

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΕΛΕΝΗ

«Τ’ αηδόνια δε σ’ αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες»

Ελένη



George Seferis, "Helen" from Collected Poems (George Seferis). 
Translated, edited, and introduced by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Copyright © 1995 by 
George Seferis.
Reprinted by permission of Princeton University Press.
Source: George Seferis: Collected Poems (Princeton University Press, 1995)
http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/pulc/pulc_v_58_n_3.pdf

HELEN
Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard

[…] if it’s true
that in future years some other Teucer,
or some Ajax or Priam or Hecuba,
or someone unknown and nameless who nevertheless saw
a Scamander overflow with corpses,
isn’t fated to hear
messengers coming to tell him
that so much suffering, so much life,
went into the abyss
all for an empty tunic, all for a Helen. 



Γιατί να διδάξουμε την Ελένη του Σεφέρη;

Κι α σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές

είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα, κι η φρίκη

δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή

γιατί είναι αμίλητη και προχωράει·

στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο

μνησιπήμων πόνος

Γιώργος Σεφέρης, Τελευταίος Σταθμός (1944)

Ελένης αρπαγή.
Από το χειρόγραφο του Raoul Lefevre Recoeil des histoires de Troyes, 1464



Ο Σεφέρης αναγνώστης 

των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων



Ο Σεφέρης αναγνώστης 

της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και θεωρίας

James Joyce (1882-1941)

T.S.Eliot (1888-1965)



Ο Σεφέρης διπλωμάτης 



Πού είν' η αλήθεια;

«Δεν είν' αλήθεια, δεν είν' αλήθεια»

...αν είναι αλήθεια



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Η ομηρική Ελένη

Ανάκτηση Ελένης.

Αττικός μελανόμορφος αμφορέας. Βρέθηκε στο Βούλτσι (Vulci). 

Αποδίδεται στον Ζωγράφο του Άμαση, περίπου 550 π.Χ. Munich Staatliche Antikensammlungen Inv. 1383



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

με το βαθύ στηθόδεσμο, τον ήλιο στα 

μαλλιά, κι αυτό το ανάστημα ίσκιοι και 

χαμόγελα παντού στους ώμους στους 

μηρούς στα γόνατα˙ ζωντανό δέρμα, και 

τα μάτια με τα μεγάλα βλέφαρα..

Ανάκτηση Ελένης.

Εσωτερικό ερυθρόμορφης αττικής κύλικας. Αποδίδεται στο Ζωγράφο Ελπίνικο, περίπου 500 π.Χ.

Βοστόνη, Μουσείο Καλών Τεχνών, 13.190



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

«οὐ νέμεσις Τρῶας καί ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς
τοιῇδ’ ἀμφί γυναικί πολύν χρόνον ἄλγεα πάσχειν·
αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·
ἀλλά καί ὧς τοίη περ ἐοῦσ’ ἐν νηυσί νεέσθω,
μηδ’ ἡμῖν τεκέεσσί τ’ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.»
(Ομήρου Ιλιάδα, Γ 156-160)

Η Ελένη στα τείχη της Τροίας. 
Moreau Gustave, Ελαιογραφία.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Ελένης ανάκτηση.

Μελανόμορφη λήκυθος, περίπου 530 π.Χ.

Οι Διόσκουροι κρατούν την αδερφή τους

από τα χέρια και την οδηγούν 

πίσω στην πατρίδα. 

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Ανάκτηση Ελένης.

Αττικός ερυθρόμορφος 

κρατήρας.

Βρέθηκε στην Εγνατία 

(Gnathia) της Κάτω Ιταλίας. 

Αποδίδεται στον Ζωγράφο 

του Μενελάου, 450-440 π.Χ.

Ο Μενέλαος, ενώ καταδιώκει 

την Ελένη μετά την άλωση της 

Τροίας, μαγεύεται από την 

ομορφιά της και τη συγχωρεί, 

αφήνοντας το ξίφος του να 

γλιστρήσει από το χέρι του 

στο χώμα. 

Ο Έρωτας και η Αφροδίτη 

(αριστερά) παρακολουθούν τη 

σκηνή. 

Παρίσι, Μουσείο του 

Λούβρου, G 424



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Ελένης αρπαγή

Απουλικός

ερυθρόμορφος 

κωδωνόσχημος

κρατήρας. 

Αποδίδεται στον 

Ζωγράφο του 

Stockholm 1999. 

Στην πλευρά Α 

Πάρης και Ελένη. 

O Πάρης φορά 

φρυγικό καπέλο 

(πίλο) και κρατά 

ένα είδος 

δόρατος. Παρίσι, 

Μουσείο του 

Λούβρου, K 6



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Ελένης αρπαγή.

Beham, Barthel. Χαρακτικό από έκδοση βιβλίου, 1520-1540. 

Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, © The Trustees of the British Museum

Ανάκτηση Ελένης.

Ερυθρόμορφη κύλικα από την 

Αττική. Αποδίδεται στον Όλτο, 

περίπου 520-510 π.Χ. Ο 

Νεοπτόλεμος ετοιμάζεται να 

θανατώσει τον Πρίαμο, ενώ ο 

Μενέλαος παίρνει μαζί του την 

Ελένη. J. Paul Getty Museum, 

80.AE.154



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

ΙΛΙΑΔΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ Iliad VIII 245-253 in cod 

F205, Milan, 

Biblioteca Ambrosiana, late 5c or early 6c (1)

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. 

Τόσα κορμιά ριγμένα

στα σαγόνια της θάλασσας στα σαγόνια της γης·

τόσες ψυχές

δοσμένες στις μυλόπετρες, σαν το σιτάρι.



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

ο ομηρικός Τεύκρος

Ήμουν κι εγώ στον πόλεμο τοξότης·

Τεῦκρος δ᾽ εἴνατος ἦλθε
παλίντονα τόξα τιταίνων

Ομήρου Ιλιάδα, Θ 266

Ναός Αφαίας, Αίγινα (525-520)



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Germany, München, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, Inventory: 1408 (1. Inv.)
www.iconiclimc.ch/visitors/imageview.php?source=139&image_id=8937&term=Teukros



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

ἔνθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων

Ομήρου Ιλιάδα, Θ 273

Τεῦκρε φίλη κεφαλή, Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν...

«Τεύκρε ακριβέ μου, ρήγα ασύγκριτε και υγιέ του Τελαμώνα,

ρίχνε, μη στέκεις, κάποια ανάσαση να δώσεις στους Αργίτες,

να δώσεις και χαρά στον κύρη σου τον Τελαμώνα, που 'σουν

κλεφτόγεννό του και σε ανάστησε στο αρχοντικό του μέσα.»

Ομήρου Ιλιάδα, Θ 281-4

Μετάφραση Ν.Καζαντζάκη-Ι.Κακριδή
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il08.htm



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Τεῦκρος δ᾽ ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ᾽ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
αἴνυτο, καί κεν ἔπαυσε μάχης ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν,
εἴ μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο θυμόν.

Ομήρου Ιλιάδα, Ο 457-9

Κι ο Τεύκρος βγάζει για τον Έχτορα το χαλκοκράνη κι άλλη

σαγίτα, κι έτσι τέλος θα 'δινε στη μάχη ομπρός στα πλοία,

αν τη ζωή χτυπώντας του 'παίρνε στην αντριγιά του απάνω.

το ριζικό μου, ενός ανθρώπου που ξαστόχησε...

Ο τοξότης Τεύκρος εξαπολύει τα βέλη του υπό την ασπίδα του αδελφού του Αίαντα
Θραύσμα πήλινου αναθηματικού πίνακα, 560 π.Χ. Staatliche Museen, Ανατ. Βερολίνο

http://www.netschoolbook.gr/eleni/b1-eleni-teukros.html



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Ο ομηρικός Αίας

Αχιλλέας και Αίας, Εξηκίας c.540-530 BC, Μουσείο Βατικανού.
https://en.wikipedia.org/wiki/Exekias#/media/File:Akhilleus_Aias_MGEt_16757.jpg



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Μονομαχία Αίαντα και Έκτορα. Ερυθρόμορφη αττική κύλικα, γύρω στο 485 π.Χ.

Παρίσι, Μουσείο Λούβρου (αντίγραφο)
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/priamides/page_003.html



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἕρκος Ἀχαιῶν
Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ᾽ ἑτάροισιν ἔθηκεν...

Ομήρου Ιλιάδα, Ζ 5-6

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co

mmons/a/a3/Ajax_body_Achilles_Louvre_F

201.jpg

Ο Αίας με το σώμα του Αχιλλέα,

περ.520 π.Χ. Μουσείο Λούβρου



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Αίας και Οδυσσέας, μελανόμορφη οινοχόη, περ.520 π.Χ., Μουσείο Λούβρου
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseus_Ajax_Louvre_F340.jpg



εικόνα πρώτη, -στην Τροία: η επική ανάγνωση των ηρώων

πού είναι η αλήθεια;

Ο Αίας στήνει το ξίφος του για 
ν’ αυτοκτονήσει, πέφτοντας 
πάνω σ' αυτό.
(Μελανόμορφος αμφορεύς του 
500 π.Χ. περίπου), Βουλόνη, 
Μουσείο Communal
https://ardalion.files.wordpress.com/2

008/05/ajaz1.jpg

το στερνό σπαθί ενός Αίαντα



εικόνα δεύτερη -απ΄την Αίγυπτο περνώντας: 

η (λυρική και κυρίως) τραγική ανάγνωση των ηρώων 

«Δεν είν΄ αλήθεια, δεν είν΄αλήθεια»

η Ελένη 

του Στησίχορου και του Ευριπίδη

Σκεφτείτε μη θεόσταλτη ήταν πλάνη.
σκοπεῖτε μὴ δόκησιν εἴχετ' ἐκ θεῶν.

Οὐκ ἦλθον ἐς γῆν Τρῳάδ', ἀλλ' εἴδωλον ἦν.

τί φῄς;
νεφέλης ἄρ᾽ ἄλλως εἴχομεν πόνους πέρι;

Euripidis Fabulae, vol. 3. Gilbert Murray. Oxford. Clarendon Press, 
Oxford. 1913. http://www.perseus.tufts.edu

οὐκ ἔστ΄ ἔτυμος λόγος οὗτος͵
οὐδ΄ ἔβας ἐν νηυσὶν ἐυσσέλμοις οὐδ΄ ἵκεο πέργαμα Τροίας..
Στησίχορος, 11D, 62P
http://www.greek-language.gr/

Ερυθρόμορφη κύλικα του Ζωγράφου του Χυτηρίου, περίπου 490 π.Χ.



εικόνα δεύτερη -απ΄την Αίγυπτο περνώντας: 

η (λυρική και κυρίως) τραγική ανάγνωση των ηρώων 

«Δεν είν΄ αλήθεια, δεν είν΄αλήθεια»

Όσο για μένα, η «καινούρια Ελένη» μού έδωσε 

ένα μαθηματικό τύπο, θα έλεγα, της 

ματαιότητας και του εμπαιγμού των πολέμων.
Δοκιμές Γ΄ (1992)

τὴν καινὴν Ἑλένην μιμήσομαι

Αριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσαι, 850
ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, vol. 2. Oxford.

Clarendon Press, Oxford. 1907.
http://www.perseus.tufts.edu/

Νίκος Εγγονόπουλος

http://www.engonopoulos.gr/



εικόνα δεύτερη -απ΄την Αίγυπτο περνώντας: 

η (λυρική και κυρίως) τραγική ανάγνωση των ηρώων 

«Δεν είν΄ αλήθεια, δεν είν΄αλήθεια»

ο τραγικός Τεύκρος 

μόλις γύρισεν ο Τεύκρος

(...) οι Αργίτες άρχισαν όλοι να τον βρίζουν· γιατί 

όπως τον αντικρίσαν να 'ρχεται, απ' ολούθε

τον κύκλωσαν και φοβερές βλαστήμιες

του πέταγε ο καθένας· τον ελέγαν

αδερφό του τρελού που 'χε λογιάσει

κακό για το στρατό και πως ο ίδιος

με το κορμί ολοπόρφυρο απ' τις πέτρες

το χαμό δε θα γλίτωνε·
Σοφοκλή, Αίας

Μετάφραση Τάσος Ρούσσος
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2318,8866/ -

Tεύκρος

(μακέτα από το ζωγράφο Aλέκο Φασιανό)



εικόνα δεύτερη -απ΄την Αίγυπτο περνώντας: 

η (λυρική και κυρίως) τραγική ανάγνωση των ηρώων 

«Δεν είν΄ αλήθεια, δεν είν΄αλήθεια»

Κι ο αδερφός μου;

Αηδόνι αηδόνι αηδόνι,

τ' είναι θεός; τι μη θεός; και τι τ΄ανάμεσό τους;

ὅ τι θεός ἤ μή θεός ἤ τό μέσον

Ευριπίδη, Ελένη, στ.1137

Euripidis Fabulae, vol. 3.
Gilbert Murray. Oxford. 

Clarendon Press, Oxford. 1913. http://www.perseus.tufts.edu/

Χρήστος Μποκόρος



εικόνα δεύτερη -απ΄την Αίγυπτο περνώντας: 

η (λυρική και κυρίως) τραγική ανάγνωση των ηρώων 

«Δεν είν΄ αλήθεια, δεν είν΄αλήθεια»
ο τραγικός Αίας 

Η αυτοκτονία του Αίαντα (λεπτομέρεια από το έργο Realm of Flora (1631). Nicolas Poussin (1594-1665)

Gemäldegalerie Alte Meister, https://commons.wikimedia.org/wiki

Αἴας ὅδ' ἡμῖν ἀρτίως νεοσφαγὴς
κεῖται κρυφαίῳ φασγάνῳ περιπτυχής.

Σοφοκλή, Αίας, 899-900

Αιαι! Ποιος το φαντάστηκε ποτέ πως τ΄όνομά

μου

τόσο πολύ θα ταίριαζε να γίνει επώνυμο της 

συμφοράς μου.

Και να που τώρα, δυο και τρεις φορές μου πάει

αιαι ν΄αναφωνώ, στην τύχη που με βρήκε.
Σοφοκλή, Αίας, 430-4

Μετάφραση Δ.Ν.Μαρωνίτης



εικόνα τρίτη, -στην Κύπρο
οι ήρωες πια προβάλλουν μέσα από τη ματιά του Τεύκρου 

«αν είναι αλήθεια..» 

Ποιες είναι οι Πλάτρες; Ποιος το γνωρίζει τούτο το νησί; 

την Κύπρο τη θαλασσοφίλητη οὗ μ΄ἐθέσπισεν..

Κύπρος, φωτογραφίες του Σεφέρη  



εικόνα τρίτη, -στην Κύπρο
οι ήρωες πια προβάλλουν μέσα από τη ματιά του Τεύκρου 

«αν είναι αλήθεια..» 

In those days the official recruiting 

posters in Cyprus said, "Fight for 

Greece and Liberty”. (House of 

Commons, Official Report, 5 May 1955)

[Τον καιρό εκείνο του 

Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, οι 

επίσημες τοιχοκολλήσεις της 

αγγλικής στρατολογίας στην 

Κύπρο έλεγαν: «Πολεμήστε για 

την Ελλάδα και την Ελευθερία» –
Επίσημα πρακτικά της Βουλής των 

Κοινοτήτων]

Κύπρος, φωτογραφία του Σεφέρη  

Ο Τεύκρος απέναντι στο παρόν του Σεφέρη



εικόνα τρίτη, -στην Κύπρο
οι ήρωες πια προβάλλουν μέσα από τη ματιά του Τεύκρου 

«αν είναι αλήθεια..»

πως οι άνθρωποι δε θα ξαναπιάσουν τον παλιό δόλο των θεών

Η ματιά του Σεφέρη συναντά την 

πολιτική ματιά των τραγικών του 

5ου αιώνα, διατρέχει την ιστορία στη 

συνέχεια και τις ασυνέχειές της και 

φωτίζει αναπάντεχα με το μυθικό -ή 

το απο-μυθοποιητικό- φως 

τους ήρωες της δικής του εποχής.. 

Κύπρος, φωτογραφία του Σεφέρη  



αν είναι αλήθεια

πως κάποιος άλλος Τεύκρος, ύστερα από χρόνια,

ή κάποιος Αίαντας ή Πρίαμος ή Εκάβη

ή κάποιος άγνωστος, ανώνυμος, που ωστόσο

είδε ένα Σκάμαντρο να ξεχειλάει κουφάρια,

δεν το 'χει μες στην μοίρα του ν' ακούσει

μαντατοφόρους που έρχουνται να πούνε

πως τόσος πόνος τόση ζωή

πήγαν στην άβυσσο

για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

Προεργασία ομάδων σε φύλλα εργασίας: 

1η ομάδα: 

Η Ελένη του ομηρικού μύθου 
[παρουσίαση των παραπομπών, σκιαγράφηση του προσώπου]
[Η Ελένη στην Τροία: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/atreides/page_014.html#toc010

Ιλιάδα Γ΄: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B108/208/1446,12318/ ]



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

Προεργασία ομάδων σε φύλλα εργασίας: 

2η ομάδα: 

Η Ελένη του Ευριπίδη  [υπενθύμιση του μύθου]

[Το υλικό της ψηφιακής πλαtφόρμας e-arsakeio]

[Το βιβλίο της Γ΄Γυμνασίου: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/sh

ow.php/DSGYM-C112/347/2318,8865/ ]



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

Προεργασία ομάδων σε φύλλα εργασίας: 

3η ομάδα: 

Η εικαστική παρουσίαση της Ελένης 
[οδηγός η Αριάδνη από τις Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα]
http://www.greek-language.gr/digitalResources/

ancient_greek/mythology/

lexicon/atreides/

page_014.html



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

Προεργασία ομάδων σε φύλλα εργασίας: 

4η ομάδα: 

Ο Αίας στον Όμηρο και τον Σοφοκλή

[Το βιβλίο της Β΄Λυκείου για τη δραματική ποίηση: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B123/682/4521,20457/ ]

Αίας, από παράσταση του ΚΘΒΕ



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

Προεργασία ομάδων σε φύλλα εργασίας: 

5η ομάδα: Το «βιογραφικό» του Σεφέρη 
[i. ο πολιτικός Σεφέρης 

και η διπλωματική του σχέση με τη Βρετανία και την Κύπρο,

και  ii. η «μυθική μέθοδος»]

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/c

oncordance/biography.html?cndid=1#content



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

Προεργασία ομάδων σε φύλλα εργασίας: 

6η ομάδα: 

Η ιστορία της Κύπρου 
[το σχολικό βιβλίο ιστορίας Γ΄Λυκείου:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14867/

Και το άρθρο της εφημ. «Καθημερινή» (12.10.2004, Α.Κλάψης)  

http://www.kathimerini.gr/787729/article/epikairothta/ellada/to-kypriako-ston-ohe ]



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

1η ώρα:

Σεφέρης: η μυθική μέθοδος

Η ανάγνωση του ποιήματος, η φωνή του ποιητή

Οι ήρωές του... 

Αλήθεια πόσες φορές μίλησε ο Σεφέρης για ήρωες και πώς; 



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

2η-3η ώρα

Η λέξη αλήθεια

πού είναι η αλήθεια;

Η αναζήτηση στους 

μύθους 

[ομάδες 1η , 3η, 4η ]

στην Τροία

Δεν είναι αλήθεια!

Η διάψευση του 

ομηρικού κόσμου 

[ομάδες 2η , 4η ]

στην Αίγυπτο

αν είναι αλήθεια..

Η αμφιβολία 

[ομάδες 5η, 6η]

στην Κύπρο

ατομική εργασία: 

ποια διάσταση δίνουν τα παιδιά σήμερα 

σ΄ένα αδειανό πουκάμισο;



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

Μανόλης Αναγνωστάκης

Στον Νίκο Ε… 1949

Ερείπια

Σαν τρυπημένες σάπιες σημαίες.

4η -5η ώρα:



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

4η -5η ώρα:

Διονύσης Σαββόπουλος, Μπάλλος (1971)
https://www.youtube.com/watch?v=YFfQeHyWSYU



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

4η -5η ώρα:

τρομοκρατικά χτυπήματα ... Παρίσι 2015

Τόσα κορμιά ριγμένα...



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

4η -5η ώρα:

«Ο μαθηματικός τύπος 

της ματαιότητας 

και του εμπαιγμού 

των πολέμων»



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

4η -5η ώρα:ένας πόλεμος στην πόλη...



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

4η -5η ώρα:Σύροι πρόσφυγες..

...στα σαγόνια της θάλασσας

στα σαγόνια της γης...



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

4η -5η ώρα:

Και τα αδειανά πουκάμισα των δικών μας μαθητών;

Βanksy



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

ένα πρόσωπο αδειανό.. 

...για ένα λινό κυμάτισμα για μια νεφέλη

μιας πεταλούδας τίναγμα το πούπουλο ενός κύκνου

για ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη.



Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» του 

Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.

Από το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, Ημερολόγια Καταστρώματος (2001)

Αφήγηση: Δημήτρης Καταλειφός


