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Έχοντας ως αφορμή το μάθημα της Ελένης του Ευριπίδη και την 

παρακίνηση της καθηγήτριάς μας, αποφασίσαμε σε συνεργασία με το 17ο 

Γυμνάσιο Πατρών να διοργανώσουμε την αναβίωση των Αρχαίων 

Δραματικών Αγώνων.   Παρουσιάσαμε και τα δύο σχολεία τρεις 

διαφορετικές εκδοχές της Ελένης του Ευριπίδη(κωμική, ρομαντική και 

τραγική). Ο μαθητικός θίασος του σχολείου μας καθώς και του  17ου 

γυμνασίου παρουσίασαν αποσπάσματα από την 1η και 2η σκηνή του Β’ 

επεισοδίου. 

ε αυτές τις σκηνές η Ελένη και ο Μενέλαος αναγνωρίζονται παρουσία 

του αγγελιοφόρου ο οποίος με την αναγγελία του συμβάλει στην 

εξύφανση του μύθου.  



              Φαιρετισμοί- Προάγωνας  

Πριν από την αρχή της παράστασης ο επώνυμος άρχοντας καλωσόρισε και 

χαιρέτησε το κοινό μέσα από ένα κείμενο που γράφτηκε από δύο μαθητές του Γ2 

του σχολείου μας.  τη συνέχεια ακολούθησε ο προάγωνας κατά τη διάρκεια του 

οποίου και τα δύο σχολεία προϊδέασαν τους θεατές για την κάθε εκδοχή, λέγοντας 

λίγα λόγια για τη κάθε μια.   



1η εκδοχή: Ρομαντική 

Σην εκδοχή αυτή ανέλαβε το 1ο τμήμα μας. Αποφασίσαμε να μην 

αλλάξουμε τα λόγια ιδιαιτέρως  και να χρησιμοποιήσουμε για την 

παράσταση κοστούμια και μάσκες που αρμόζουν για να αποδώσουμε 

στο μέγιστο το ρομαντικό κλίμα που απαιτεί αυτή η εκδοχή.  





 2η εκδοχή: Κωμική 

Σην εκδοχή αυτή ανέλαβε το 2ο τμήμα μας. την εκδοχή αυτή  

θεωρήσαμε απαραίτητους τους αυτοσχεδιασμούς τόσο σκηνικούς όσο 

και λεκτικούς ώστε να προκληθεί (επιτυχώς) το γέλιο. Προτιμήσαμε να 

αποδώσουμε επί σκηνής το κωμικό στοιχείο μέσα από μια σύγχρονη- 

μοντέρνα οπτική στη σκηνική παρουσία- ενδυματολογία του χορού και 

των πρωταγωνιστών. Πιο συγκεκριμένα φροντίσαμε να δώσουμε στις 

κοπέλες του Φορού το ρόλο της νοικοκυράς- υπηρέτριας που δείχνει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συζήτηση του ζευγαριού με τον 

αγγελιοφόρο. 







 3η εκδοχή: Σραγική  

Σην εκδοχή αυτή την ανέλαβαν τα δύο τμήματα από κοινού. 
Ακολουθήσαμε αυστηρά τα λόγια και τη δομή τους προσέχοντας ιδιαίτερα 
τη σκηνική παρουσία του θιάσου. Για την επίτευξη αυτού ο χορός φόρεσε 
μάσκες, όπως συνηθιζόταν στο αρχαίο δράμα καθώς και μανδύες. 
Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε το ύφος του έργου αναλλοίωτο, το ρυθμό 
στου χορού και τη σοβαρότητα της αρχαίας τραγωδίας. Επιλέξαμε να 
κλείσουμε την εκδοχή αυτή με ένα απόσπασμα από το ποίημα του εφέρη 
« Ελένη» που απήγγειλαν δύο κοπέλες του θιάσου ,θέλοντας έτσι να 
περάσουμε το αντιπολεμικό μήνυμα του έργου.  







Ο χώρος  

Ο χώρος που διαλέξαμε ήταν το 

Ρωμαϊκό Ψδείο διότι έχει την 

αρχιτεκτονική αρχαίου θεάτρου (σκηνή, 

ορχήστρα κτλ) στο οποίο στα αρχαία 

χρόνια διεξάγονταν δραματικοί αγώνες. 

Ακόμη ο χώρος αυτός ήταν ιδανικός για 

το πλήθος του κοινού μας ενώ 

παράλληλα διέθετε άριστη ακουστική. 



Οι θεατές 

Σο κοινό απαρτιζόταν από τους μαθητές και των δύο σχολείων της Γ’ γυμνασίου. Σο 

σχολείο μας αποφάσισε να χωρίσει τους μη συμμετέχοντες στην παράσταση σε 

διάφορες κοινωνικές τάξεις της αρχαίας εποχής, ακολουθώντας διαδικασία κλήρωσης 

(κριτές, άρχοντες, επώνυμους, χορηγούς, δούλους και παιδιά),θέλοντας να δώσει την 

ευκαιρία σ’ όλα τα παιδιά του τμήματος να συμμετέχουν με κάποιον τρόπο στο 

θεατρικό δρώμενο. Οι θεατές αυτοί είχαν θέσεις ανάλογες με την κοινωνική τους τάξη.  

τη 1η σειρά ο αρχιερέας και οι κριτές ,  στη 2η σειρά  οι 9 άρχοντες  ανάμεσα στους 

οποίους ήταν και ο επώνυμος, στη συνέχεια οι Αθηναίοι πολίτες, πιο πάνω οι μέτοικοι 

και τέλος οι δούλοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στο κοινό βρίσκονταν και οι 2 

ραβδούχοι. 



Χηφοφορία  

Μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων, πραγματοποιήθηκε για την 

ανάδειξη των νικητών μυστική ψηφοφορία από τους δέκα κριτές, οι οποίοι 

είχαν κληρωθεί ήδη από την προηγούμενη ημέρα, όπως ακριβώς συνέβαινε 

στην αρχαία εποχή. Οι ψήφοι ρίχτηκαν μέσα σε ένα πήλινο δοχείο αντί της 

αρχαίας υδρίας. Σο κοινό του 17ου Γυμνασίου τράβηξε τυχαία πέντε 

κλήρους για την ανάδειξη του νικητή του σχολείου μας. Αντίστοιχα 

ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για την ανάδειξη του νικητή του 17ου 

Γυμνασίου από το κοινό του Πειραματικού Γυμνασίου. 



   Ανάδειξη των νικητών 

το τέλος οι πέντε κλήροι του 17ου γυμνασίου ανέδειξαν την κωμική 

εκδοχή μας ως νικήτρια, ενώ οι δικοί μας κριτές ανέδειξαν κι αυτοί την 

κωμική εκδοχή του 17ου. τους σκηνοθέτες των νικητριών εκδοχών του 

κάθε σχολείου απονεμήθηκαν στεφάνια κισσού στοχεύοντας να βιώσουμε 

τη διαδικασία της εποχής.  



Άλλες δράσεις στο πλαίσιο του Χηφιακού 

Υεστιβάλ 

Αναθέσαμε σε άλλες ομάδες να: 

• Υτιάξουν βίντεο με φωτογραφίες της παράστασης ( Γ1, sony vega 13) 

• Σο Πειραματικό Γυμνάσιο ανέλαβε να σχεδιάσει την αφίσα του 17ου γυμνασίου( 
Γ2, postermywall ) και αντίστοιχα το 17ο γυμνάσιο την αφίσα του σχολείου μας 

• Κομικ ( Γ1, toondoo, cartoon photo) 

• Και εμείς μια παρουσίαση ( Γ2, power point) 

• Η επεξεργασία των φωτογραφιών έγινε με jimp 

 

 



Η ΑΥΙΑ ΜΑ 

ΣΟ ΔΨΡΟ ΜΑ ΑΠΟ ΣΟ 17Ο ΓΤΜΝΑΙΟ 





Η ΑΥΙΑ ΣΟΤ 17ΟΤ 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΣΟ ΔΨΡΟ ΜΑ ΣΟ 17Ο ΓΤΜΝΑΙΟ 





Εντυπώσεις και συναισθήματα  

Μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτήσαμε περισσότερο ενθουσιασμό για το 

μάθημα της Ελένης του Ευριπίδη, καθώς για όλους τους μαθητές/τριες η 

βιωματική μάθηση είναι πάντα διασκεδαστική. Η αλληλεπίδραση με τους 

συμμαθητές/τριες του 17ου γυμνασίου ήταν μια ευχάριστη και ενθουσιώδης 

εμπειρία. Μέσα από τη συμμετοχή μας στα δρώμενα μάθαμε περισσότερα 

πράγματα για τους δραματικούς αγώνες της εποχής. Η όλη εμπειρία θα μας μείνει 

αξέχαστη. ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΗ ΞΑΝΑΖΗΟΤΜΕ.  



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας 



Σην εργασία επιμελήθηκαν οι μαθήτριες  

• Μπαριάμη Μαριέτα 

• Παπαγεωργοπούλου Νικολία 

• Παρασκευοπούλου Ράνια 

• Σάγαρη Φρύσα 

Με τη βοήθεια των καθηγητών : 

• Κίζιλη Βασιλική 

• Μεσσήνης Περικλής 


