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Στόχοι του πολιτιστικού προγράμματος 

«Σκηνές από την Οδύσσεια» 

 

Ο μαθητής,-τρια μέσα από την πορεία της δραματοποίησης να 

επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το λόγο, τη γλώσσα. Να κατανοήσει το 

δραματικό μύθο του έργου αλλά και να μπορεί να συνθέσει ο,η ίδιος,-α μια 

αφήγηση στην πορεία. Παράλληλα μέσα από τη διαδικασία της 

δραματοποίησης ενός κειμένου να επεμβαίνει, να παρατηρεί, να κρίνει, να 

αναλύει, να συνθέτει, να σκηνοθετεί μαζί με τους υπόλοιπους. Το   

αφηγηματικό κείμενο γίνεται αντικείμενο ανασύστασης μέσα από την εικόνα, 

την κίνηση, τη χρήση του χώρου. Αυτό οδηγεί σε επανάγνωση του κειμένου, 

σε ανακάλυψη άλλων σημείων έξω από εκείνα της γραπτής γλώσσας. Προ 

πάντων ο μαθητής,-τρια γίνεται δρων πρόσωπο το ίδιο, καλλιεργώντας 

ολόκληρη την προσωπικότητά του,-της. Ταξιδεύει, αναζητάει, δέχεται την 

πρόκληση για το απίθανο, το δύσκολο, το καινούργιο, ονειρεύεται τη δική του 

Ιθάκη  με  συνοδοιπόρους τους συμμαθητές του,-της, μέσα από τη μαγεία της 

δικής τους Οδύσσειας πάνω στη θεατρική σκηνή του σχολείου τους. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην αρχή της χρονιάς, μετά από συζήτηση που προηγήθηκε με τους μαθητές 

της Β1 τάξης του Γυμνασίου μας, τους προτείναμε να ανεβάσουμε σε 

θεατρικό έργο «Σκηνές από την Οδύσσεια του Ομήρου». Οι μαθητές δέχτηκαν 

με πολλή χαρά κι ενθουσιασμό. Η Οδύσσεια είναι άλλωστε ένα έργο οικείο και 

αγαπητό σ’ αυτούς. Έτσι χωρίς δεύτερη σκέψη αρχίσαμε να οργανώνουμε τη 

θεατρική αυτή παράσταση. Ορίσαμε μέρα για τις πρόβες μας, μοιράσαμε τους 

ρόλους και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. 

Κάθε Κυριακή απόγευμα συγκεντρωνόμασταν στο χώρο του Γυμνασίου και 

ταξιδεύαμε παρέα με τον Οδυσσέα και τους άλλους ήρωες στη μαγεία του 

θεάτρου. Τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα για μας και αρκετές φορές 

συναντήσαμε διάφορα εμπόδια, ανατροπές και περιπέτειες σ’ αυτήν μας τη 

διαδρομή. Η αγάπη όλων μας όμως γι’ αυτό που κάνουμε, η καλή διάθεση και 

η συνεργασία, νίκησαν όλα τα εμπόδια και καταφέραμε να φτάσουμε τελικά 

στο στόχο μας, στη δική μας Ιθάκη. 



Για μας αυτή η συνεργασία και επαφή με τους μαθητές, μ’ έναν διαφορετικό 

τρόπο, υπήρξε πολύτιμη εμπειρία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θετικές ήταν 

και οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία αυτή.  

Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν το έργο μας και κυρίως ευχαριστούμε 

τους μαθητές μας, των οποίων ο αρχικός ενθουσιασμός διατηρήθηκε μέχρι το 

τέλος της θεατρικής αυτής πορείας και δούλεψαν με πολύ ζήλο, όρεξη και 

μεράκι για τη θεατρική αυτή παράσταση. 

 

Οι καθηγήτριες 

Αδάμ Αλεξάνδρα 

                                                                          Βλάχου Βαϊτσα 

                                                                                                Χατζήνα Αθηνά 

 

 

 

Κείμενο 

Τα κείμενα βασίστηκαν στη μετάφραση της Ομήρου Οδύσσειας από τον Δ. Ν. 

Μαρωνίτη, κείμενο που διδάσκεται στου μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. 

Αντλήσαμε επίσης υλικό από:  

- το βιβλίο του Μιχάλη Γκανά, «Ομήρου Οδύσσεια 

- το χορικό της τραγωδίας «Τραχίνιαι» 

 

 

 

Στην παράσταση παίρνουν μέρος οι μαθητές και οι μαθήτριες   

Αγοράτσιου Ιωάννα: Υποβολείο 

Αντωνίου Μιχαήλ: Αφηγητής, Φήμιος 

Γάγας Γιώργος: Αφηγητής 

Γκουλιώτη Άννα: Αθηνά 

Ζέρβας Νίκος: Χειριστής Υπολογιστή 



Κάντζιος Νίκος: Δίας 

Κάντζιου Μαρία: Καλυψώ, Μούσα 

Καλέας Μανώλης: Χειριστής Υπολογιστή 

Καραβαγγέλα Ηρώ: Ευρύκλεια, Παρακόρη 

Καραγκιώζης Ευθύμης: Ερμής 

Καραλής Νίκος: Οδυσσέας 

Κόκκινου Ραφαέλλα: Υποβολείο 

Κοριτάρι Χρήστος: Τηλέμαχος 

Κουκάλη Γεωργία: Πηνελόπη, Μούσα 

Μανώλας Θοδωρής: Μνηστήρας 

Ματόπουλος Λεωνίδας: Μνηστήρας (Αντίνοος) 

Μύρος Γιώργος:  Μνηστήρας (Ευρύμαχος) 

Ντουλελλάρι Ορέστης:  Μνηστήρας 

 

 

 

Τραγούδια που ακούγονται στην παράσταση 

 

1. Ταξίδι με τον Οδυσσέα, Β. Παπακωνσταντίνου 

 

2.  Θαλασσογραφία, Δ. Σαββόπουλου 

 

3. Πηνελόπη,  Ελληνογαλλική Σχολή Αθηνών Άγιος Παύλος 

 

4. Ναυαγός, Μ. Θεοδωράκη 

 

5. Θέλω να μπω στο γλέντι, Αλκμάν 

 

 

 

 



Φωτογραφίες από τις πρόβες 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Αντικείμενα που δημιουργήσαμε για την παράσταση 

 

          Ο αργαλειός της Πηνελόπης 

 

 

 



Ο αργαλειός της Καλυψώς 

 

 

 

 

 

 

    Το κηρύκειο του Ερμή 

 

 



                        

   Η φόρμιγγα του Φήμιου 

  

 

 

 

 

    Ελιά 

 

 

 



Δημιουργία αφίσας από τις μαθήτριες Γεωργία Κουκάλη και Άννα 

Γκουλιώτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aπό την παρουσίαση της παράστασης στο σχολείο 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Οι μαθητές κατέγραψαν τις εμπειρίες τους από το πρόγραμμα 

Ήταν καταπληκτικό! Τα σκηνικά είναι υπέροχα! Η μουσική τέλεια! Ανυπομονώ 

να ξανακάνω κάτι παρόμοιο! 

Μιρέλλα Κάντζιου 

Η εμπειρία μου στο θέατρο ήταν τρομερή και πιστεύω ότι θα μου μείνει 

αξέχαστη! Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν κάτι το διαφορετικό που δεν το 

είχα ξανακάνει νωρίτερα! Έμαθα πολλά καινούρια πράγματα, έζησα πολύ 

όμορφες στιγμές και παρόλο που κάποιες φορές κουραζόμασταν, εγώ το 

διασκέδασα κι ευχαρίστως θα το ξαναζούσα! 

Γεωργία Κουκάλη 

Η εμπειρία μου στο πρόγραμμα ήταν πολύ χρήσιμη, γιατί μάθαμε να 

συνεργαζόμαστε καλύτερα σαν ομάδα! 

Νίκος Καραλής 

Περάσαμε φανταστικά, όμορφα και ξεχωριστά! 

Ορέστης Ντουλελάρι 

 

Ήταν τέλειο, με όμορφα σκηνικά και καταπληκτική μουσική! Όλα γενικά ήταν 

υπέροχα! Ανυπομονώ να το παρουσιάσουμε στον κόσμο! 

Ιωάννα Αγοράτσιου 



Το διάστημα που κάναμε το θέατρο πέρασα υπέροχα! Υπήρχαν και  άσχημες 

στιγμές αλλά και πολλά γέλια! 

Μιχαήλ Αντωνίου 

Η εμπειρία μου από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα αυτό ήταν πολύ 

ευχάριστη! Όλοι αφοσιωθήκαμε στους ρόλους μας κι έχουμε βελτιωθεί πάρα 

πολύ. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ ωραίο κι ελπίζω να 

ξαναζήσω μια παρόμοια εμπειρία! 

Άννα Γκουλιώτη 

Ήταν φανταστικό! Ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές μου! 

Γιώργος Μύρος 

Στις πρόβες περνούσα πολύ ωραία κι ευχάριστα, γιατί λέγαμε αστεία και 

διάφορα άλλα. Είχαμε, βέβαια, και τις διαφωνίες μας, αλλά γενικά πέρασα 

πολύ ωραία! 

Γιώργος Γάγας 

Φανταστικά! Μια πολύ ωραία εμπειρία! 

Χρήστος Κοριτάρι 

Μέσα από το θέατρο έμαθα να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου και 

πέρασα πολύ ευχάριστες στιγμές! Το ευχαριστηθήκαμε όσο περισσότερο 

μπορούσαμε!  

 

Νίκος Κάντζιος 

Η συμμετοχή μου στο θεατρικό αυτό μου πρόσφερε πολλά. Πιστεύω πως έτσι 

δενόμαστε περισσότερο με τους συμμαθητές μας! 

Νίκος Ζέρβας 

Από το πρόγραμμα αυτό έμαθα πάρα πολλά πράγματα.  

Μανώλης Καλέας 

 


