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Η  ουσία  μιας  τέτοιας  διαδικασίας   

Το Θεατρικό Παιχνίδι βοηθά ιδιαίτερα στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, 
διότι είναι υποχρεωμένο να επικοινωνήσει, να εκφραστεί με λέξεις και να 
εκφράσει τα συναισθήματά του, τις γνώσεις του, τις κινήσεις του, καθώς 
επίσης να γνωρίσει καλύτερα το σώμα του και να μάθει να λειτουργεί στον 
χώρο σε σχέση μ’ αυτό.  Του δίνεται, επίσης, η ευκαιρία να ασκηθεί στην 
παραγωγή κειμένων, προφορικών και γραπτών.  Επιδιώκει να βοηθήσει το 
παιδί να ανακαλύψει και να εκφράσει τις δημιουργικές του ικανότητες, να 
βελτιώσει τις σχέσεις του με τους άλλους μαθητές, αλλά και γενικότερα με το 
κοινωνικό περιβάλλον. Βοηθάει, επίσης, το παιδί να αναπτύξει πρωτοβουλίες 
και ελευθερία στην έκφρασή του, να ενθαρρυνθεί στην παρατήρηση, να 
βρίσκει μόνο του λύσεις για τα προβλήματά του, να βελτιώσει το λεξιλόγιο και 
την έκφρασή του.  
 



Στόχοι: 
 
-Η γνωριμία της ομάδας με το 
δημοτικό τραγούδι και τη 
θεματική του. 
- Ο εντοπισμός των θεατρικών 
στοιχείων που το διέπουν. 
- Η συνεργασία  της ομάδας και 
η ανταλλαγή απόψεων. 
- Η θεατρική αναπάραστασή του 
(ανάθεση ρόλων/σκηνοθεσία). 
-Η ελεύθερη  και δημιουργική 
έκφραση της ομάδας. 
 

•Απελευθέρωση 

•Κοινωνικοποίηση 

•Αισθητική 

•Παιδεία 



Βηματολόγιο: 
 
-Η ομάδα σε κύκλο (γνωριμία των 
μελών) 
- Κίνηση στον χώρο 
(ελεύθερη/καθοδηγούμενη) 
-Πληροφορίες για το τραγούδι 
- Άκουσμα του τραγουδιού / - - 
διαφοροποίηση της κίνησης 
- Τεχνική ανάγνωση 
- Ρυθμική ανάγνωση 
- Συζήτηση (σκηνικές 
εικόνες/ρόλοι) 
- Αναπαράσταση 



Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας: 
 
 
 
 

- Παρατηρήστε τις εικόνες που ακολουθούν. 
-Φτιάξτε τη δική σας ιστορία 





























Αφηγηθείτε  
την ιστορία σας 
στην ομάδα.  



Ο Μενούση. 

Μενούσης, ο λεβέντης της Ηπείρου 

Ο Μενούσης, δάσκαλος σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, συγκρούεται με τον 
Τούρκο Ρεσούλ Αγά για την καρδιά της Αναστασάς. Ο Μενούσης παντρεύεται 
μυστικά την κοπέλα και ο Ρεσούλ προσπαθεί ανεπιτυχώς να κάψει το σχολείο 
του. Οι δύο άντρες θα συγκρουστούν και ο Μενούσης θα σκοτώσει τον Ρεσούλ, 
ο οποίος λίγο πριν πεθάνει θα μάθει ότι είναι ο χαμένος αδερφός του 
Μενούση. 



Το τραγούδι συναντάται στην Ήπειρο και είναι η πασίγνωστη ιστορία του Μενούση 
και της γυναίκας του. Είναι η εποχή της τουρκοκρατίας. Οι τρεις φίλοι, δύο Έλληνες, ο 
Μενούσης κι ο Μπιρμπίλης, και ένας Τούρκος, ο Ρεσούλ-Αγάς βρίσκονται στο 
κρασόπουλο, σε ένα ταβερνάκι δηλαδή, και γλεντούν. Πάνω στην κουβέντα, αρχίζουν 
και μιλούν για τις όμορφες γυναίκες. Ένας από την παρέα απευθύνεται στον Μενούση 
και του μιλά για τη γυναίκα του και το πόσο όμορφη είναι. Την εποχή εκείνη το να 
γίνεται κουβέντα για μια γυναίκα σε μια αντροπαρέα και μάλιστα με υπονοούμενα 
για την ομορφιά της ήταν ό,τι πιο ατιμωτικό για την ίδια αλλά και για τον άντρα της. Η 
γυναίκα για να θεωρείται τίμια και όπως πρέπει σύμφωνα με τον ηθικό κώδικα της 
εποχής έπρεπε όχι μόνο να μην κυκλοφορεί η ίδια στον δρόμο άσκοπα και 
ασυνόδευτη, δίνοντας στόχο, αλλά και να μην κυκλοφορεί ούτε καν το όνομά της.  
 
Ο Μενούσης λοιπόν θιγμένος ρωτά να μάθει πού την είδε αυτός που του μιλούσε για 
εκείνην. Κι αυτός του απαντά πως την βρήκε στο πηγάδι να βγάζει νερό και όχι μόνο 
αυτό αλλά της μίλησε κι εκείνη του απάντησε, του έδωσε δηλαδή σημασία. (Σε άλλη 
παραλλαγή του τραγουδιού η γυναίκα του Μενούση φέρεται να δέχεται να πλύνει το 
μαντήλι του αγνώστου, όταν αυτός της το ζητά). Ο Μενούσης, μη θέλοντας να 
πιστέψει όσα του λέει ο φίλος του, του ζητά να περιγράψει τι φορούσε η γυναίκα του. 
Κι αυτός το κάνει. Με θολωμένο μυαλό απ’ το κρασί, επιστρέφει σπίτι και την 
σκοτώνει. Το πρωί, όταν ξεμέθυσε και κατάλαβε το λάθος, ήταν πια αργά. Κι εκεί 
αρχίζει το μοιρολόι του για την όμορφη γυναίκα του… 
 
 
 
 



 
Ο Μενούσης, ο Μπιρμπίλης κι ο Μεμέτ-Αγάς 
Στο κρασόπουλο πηγαίναν για να φαν’ να πιούν 
Κει που τρώγαν, κει που πίναν, κει που 
γλένταγαν 
κάποιος έπιασε κουβέντα για τις έμορφες 
- Όμορφη γυναίκα που ‘χεις βρε Μεμέτ-Αγά  
- Πού την είδες, που την ξέρεις και την μολογάς; 
- Ψες την είδα στο πηγάδι που ‘βγαζε νερό 
και της είπα δυο λογάκια και τα δέχτηκε 
- Αν την είδες κι αν την ξέρεις πες μας τι φορεί; 
- Ασημένιο μεσοφόρι και χρυσό πουλί. 
Ο Μενούσης μεθυσμένος πάει την έσφαξε. 
Το πρωί ξεμεθυσμένος πάει την έκλαιγε 
- Σήκω χήνα, σήκω πάπια, σήκω νερατζιά 
σήκω λούσου κι αρματώσου κι έμπα στο χορό 
Να σε δουν τα παλικάρια να μαραίνονται 
Να σε δω κι εγώ ο καημένος να σε χαίρομαι. 
 
 
 
 
 

Το τραγούδι 



 
 
Αυτή την ιστορία ζήλιας, δωρική, δυνατή και τραγική, αφηγείται το πασίγνωστο 
δημοτικό τραγούδι του «Μενούση» που τραγουδιέται και χορεύεται σε όλη την Ελλάδα, 
από την Ήπειρο ως τη Θράκη, από το Βόρειο Αιγαίο ως το Ιόνιο και από την 
Πελοπόννησο ως τη Θεσσαλία. Τραγούδι τόσο δημοφιλές, που καταγράφονται 
διαφορετικές παραλλαγές του ακόμη και από το ίδιο χωριό, ο «Μενούσης» πέρασε στη 
σχολική μουσική εκπαίδευση, είναι ζωντανός στη λαϊκή παράδοση και επιβιώνει ακόμη. 
 
 



Γνωριμία των 
μελών της ομάδας 
 

Ο καθένας λέει το όνομά 
του και  
μια λέξη με αφορμή το 
δημοτικό τραγούδι «Ο 
Μενούσης». 
 
Π.χ.: Γιώργος – φόνος 
 
Ο καθένας επαναλαμβάνει 
το όνομα του διπλανού του 
αλλά και τη λέξη που είχε 
πει με αφορμή  το τραγούδι. 



Κίνηση 
 

-Περπατάμε στην 
πλατεία  ενός χωριού. 
Απόγευμα.  
-Χαιρετάμε όσους 
συναντάμε χωρίς να 
μιλήσουμε. 
-Μια άσχημη είδηση για 
το φονικό μιας γυναίκας 
διαφοροποιεί την 
κίνησή μας. 
-Καθόμαστε κυκλικά 
στην αυλή του σπιτιού 
της γυναίκας. 
-Ανάγνωση του 
τραγουδιού/Συζήτηση 



Αναγνώσεις: 
 

Τεχνική ανάγνωση: Κάθε 
μέλος της ομάδας 
διαβάζει έναν στίχο αργά, 
προσπαθώντας να 
εκφέρει σωστά κάθε λέξη. 
 
Ρυθμική ανάγνωση:  
Αναγνωρίζουμε το μέτρο/  
τον ρυθμό του 
τραγουδιού. 



Συζήτηση: 

 

-Σκηνικές εικόνες 

-Ρόλοι 

-Σκηνοθετικές απόψεις 

- Αναπαράσταση 

 

-Αξιολόγηση του δρώμενου 



                                      Σκηνικές εικόνες 
  
     Χώρος                                        Πρόσωπα 
-Κρασοπουλιό  
-Πηγάδι                                       -Μενούσης/Μπιρμπίλης/Μεμέτ αγάς 
-Σπίτι του Μεμέτ αγά               - Μεμέτ Αγάς / η γυναίκα 
                                                      - Χωριανοί   



Σκηνοθετικές προτάσεις – Ιδεοθύελλα 
 
-Πώς φαντάζεστε τη σκηνή των τριών αντρών στο καφενείο; 
-Τη σκηνή στη βρύση; 
-Τη σκηνή στο σπίτι του ζευγαριού; 
-Πώς θα θρηνούσε το χωριό για το γεγονός αυτό; 



Αναπαράσταση 
 
Για τη θεατρική 
αναπαράσταση επιλέγουμε 
την άσκηση των  «δωματίων». 
 
Σε τρεις διαφορετικούς 
χώρους της αίθουσας 
«παίζουμε» την ιστορία μας.  
Η άσκηση αυτή μας παρέχει 
τη δυνατότητα  
να συμμετάσχουν όλα τα μέλη 
της ομάδας.  
Με το χτύπημα των χεριών 
του εμψυχωτή 
«ζωντανεύουν» οι σκηνές και 
«παγώνουν» ανάλογα με την 
πορεία του δρώμενου. 



Εναλλακτική πρόταση για την 
αναπαράσταση: 
 
Τα μέλη της ομάδας χωρίζονται 
σε δύο υποομάδες 
και εργάζονται ξεχωριστά για 
να αναπαραστήσουν τη δική 
τους ιδέα που εμπνεύστηκαν 
με αφορμή το δημοτικό 
τραγούδι.  
 
Ο εμψυχωτής επιβλέπει 
τις ομάδες και συμβουλεύει, 
όταν αυτό χρειάζεται. 



Ακούστε μελοποιημένο το τραγούδι. Πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε  

κατά την αναπαράσταση ; (Ωδές, Β. Παπαθανασίου, Ειρήνη Παπά) 



Το «παιχνίδι» τελειώνει εδώ… 
 

Συζητήστε τις εντυπώσεις σας, τα συναισθήματα που 

νιώσατε και τρόπους που θα μπορούσατε να σκεφτείτε για 

να φτιάξετε τα κοστούμια, τα σκηνικά και τον φωτισμό της 

παράστασής σας. 

 

 



μπράβο σε όλους! 



τέλος 

http://www.layoutsparks.com/1/112406/pain-black-torment-sad.html
http://www.brucekimmel.com/KimmelBruceKritzerlandFilmRelatedGatewayPage.htm
http://www.brucekimmel.com/KimmelBruceKritzerlandFilmRelatedGatewayPage.htm
http://www.brucekimmel.com/KimmelBruceKritzerlandFilmRelatedGatewayPage.htm
http://www.brucekimmel.com/KimmelBruceKritzerlandFilmRelatedGatewayPage.htm
http://www.brucekimmel.com/KimmelBruceKritzerlandFilmRelatedGatewayPage.htm
http://www.brucekimmel.com/KimmelBruceKritzerlandFilmRelatedGatewayPage.htm

