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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα θέλαμε  με  χαρά  να  ευχαριστήσουμε  τις  καθηγήτριές  μας  Μαρτσούκου 
Ιωάννα και Λαμπούση Ολυμπία για το έργο τους και τον συνεχή αγώνα τους 
να μας τροφοδοτούν με γνώσεις, την προσπάθεια τους να μας προσεγγίσουν 
με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  αλλά  και  την  επιμονή  και  υπομονή  τους 
καθ’όλη την διάρκεια του τετραμήνου. Επίσης ευχαριστούμε όλα τα παιδιά του 
τμήματος  καθώς  καταφέραμε  να  πετύχουμε  μια  άρτια  συνεργασία  και 
προσπαθώντας  να  επιτύχουμε τους  στόχους  μας.  Ακόμα ευχαριστούμε  τα 
παιδιά του θεατρικού εργαστηρίου Μολάων καθώς βοήθησαν τόσο στο να 
αναλάβουν  κάποιους  ρόλους  όσο  και  να  φτιάξουν  τα  σκηνικά  και  τα 
κουστούμια.  Τέλος θερμές ευχαριστίες  προς τους γονείς  μας οι  οποίο μας 
στάθηκαν  σε  όλες  τις  δυσκολίες  που  εμφανίστηκαν  κατά  τη  διάρκεια  του 
τετραμήνου και μας βοήθησαν να εκτελέσουμε κάποιες από τις εργασίες που 
μας ανατέθηκαν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιλογή των μαθητών για την ερευνητική εργασία με θέμα: «Στήνοντας μια 
θεατρική  παράσταση.  Από  το  κείμενο  στη  σκηνή»  είχε  ήδη  γίνει.  Αφού 
ξεκινήσαμε τα μαθήματα χωριστήκαμε σε τετραμελής ομάδες και  θέσαμε η 
κάθε ομάδα τους στόχους, τις επιθυμίες και τους προβληματισμούς για την 
διεξαγωγή της εργασίας.

Αποφασίσαμε ως ομάδα να ξεκινήσουμε την εργασία μας απαντώντας στο 
ερώτημα:  «Γιατί  επιλέξαμε  το  θέμα;».Απαντώντας,  καταλήξαμε  στο  ότι  το 
θέατρο μας  εκφράζει,  ταυτόχρονα αποτελεί,  τρόπο έκφρασης και  είναι  ένα 
θέμα το οποίο πραγματικά μας αρέσει. Επιπλέον μέσω αυτής της ερευνητικής 
εργασίας  μας  δίνεται  η  δυνατότητα  να  συνεργαστούμε  και  να 
επικοινωνήσουμε με τους συνανθρώπους μας. Η μάθηση μέσω του θεάτρου 
είναι  ευχάριστη και γίνεται  με τρόπο τέτοιον ώστε,  ούτε μας κουράζει,  ούτε 
απαιτεί από εμάς γνώσεις ανωτέρου επιπέδου που ενδεχομένως  σε αυτήν 
την ηλικία δεν κατέχουμε. Ακόμη μέσω μιας θεατρικής παράστασης αποκτάμε 
αυτοπεποίθηση και θάρρος. Με την εργασία αυτή θα αποκτήσουμε εμπειρία 
στο θέατρο η οποία θα μπορέσει να μας βοηθήσει και στο μέλλον. Με την 
υλοποίηση μιας θεατρικής παράστασης θα αξιοποιηθούν τα ταλέντα και  οι 
ιδιαίτερες  δεξιότητες  του  κάθε  μαθητή.  Επιπρόσθετα,  το  θέατρο  βοηθά 
πραγματικά  στην  ανάπτυξη  της  φαντασίας  και  της  δημιουργικότητας  του 
ατόμου. Μέσα από αυτήν την ερευνητική εργασία επίσης θα μπορέσουμε να 
διασκεδάσουμε τόσο εμείς κατά την προετοιμασία για τη θεατρική παράσταση 
όσο  και  το  κοινό  που  θα  παρακολουθήσει  μια  θεατρική  παράσταση  και 
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σίγουρα θα ευχαριστηθεί. Η εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει πυρήνα για 
τη γνωριμία μας με νέα άτομα και τη δημιουργία νέων δεσμών φιλίας. Τέλος , 
αναμφισβήτητα μέσω του θεάτρου προάγεται ο πολιτισμός του λαού μας και 
είναι  πολύ  σημαντικό  για  εμάς  τα  νέα  παιδιά  να  συμμετέχουμε  σε  μια 
προσπάθεια ανάπτυξης του πολιτιστικού επιπέδου μας ως λαός.

 Στη συνέχεια αποφασίσαμε να προβάλλουμε τα προβλήματα – ερωτήματα 
που γεννιούνται και για τα οποία είναι απαραίτητο να βρούμε λύσεις έτσι ώστε 
να καταφέρουμε να ετοιμάσουμε – παρουσιάσουμε τη θεατρική παράσταση. 
Αναρωτηθήκαμε για το ποιο θα είναι το έργο που θα επιλέξουμε και με ποια 
κριτήρια θα επιλέξουμε το έργο αυτό, πώς θα γίνει η σωστή μελέτη του έργου 
έτσι  ώστε να μπορέσουν όλοι  οι  μαθητές να καταλάβουν το νόημα και  να 
μπορέσουν τελικά να αποδώσουν το έργο, πώς θα φτιάξουμε τα σκηνικά και 
τα κουστούμια, πώς θα επιλέξουμε την κατάλληλη μουσική, πώς θα γίνει η 
κατανομή των ρόλων, πώς – πού – πότε θα γίνουν οι απαραίτητες πρόβες , 
πώς θα επιτύχουμε τον κατάλληλο φωτισμό, πώς θα κάνουμε το κοινό να 
γελάσει ή να κλάψει ανάλογα με την επιλογή του έργου,πώς υποδύοντας τους 
διαφορετικούς ρόλους θα καταφέρουμε να δώσουμε στο κοινό να καταλάβει 
το νόημα του έργου και τέλος πως θα συνεργαστούμε ομαδικά έστι ώστε να 
πετύχουμε  την  άρτια  εκτέλεση  του  έργου.  Όλοι  αυτοί  οι  προβληματισμοί 
αποτελούν τις απορίες μας σχετικά με το θέμα και είναι αναγκαία η επίλυσή 
τους για την επίτευξη μιας θεατρικής παράστασης.

   Τέλος, προβάλαμε την αναγκαιότητα του θέματος και τη σημασία του για την 
ζωή μας.  Η εργασία αυτή συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό και τον προβάλει 
-  αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό. Δίνεται επίσης η δινατότητα στους μαθητές 
να  αξιοποιήσουν  τα  ταλέντα  και  τις  ιδιαίτερες  δεξιότητες  του.  Το  κοινό 
ψυχαγωγείται  και δίνεται μια νότα χαράς στις δύσκολες ζωές των κατοίκων 
της περιοχής. Επιπλέον η απελευθέρωση από την «ντροπή» και η απόκτηση 
αυτοπεποίθησης μέσω του θεάτρου είναι πολύ σημαντική και βοηθά το κάθε 
άτομο  ξεχωριστά  αλλάκαι  ταυτόχρονα  όλους  μαζί  γιατί  λειτουργούμε  σε 
ομάδες.  Εξασκείται  ο  νους  μας  και  η  φαντασία  μας,  τα  άτομα 
δραστηριοποιούνται  και  τους δίνεται  η δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα 
τον ίδιο τους τον εαυτό μέσω του θεάτρου.  Τέλος αποτελεί κριτήριο για την 
επιλογή επαγγέλματος και για την επαγγελματική κατάρτιση μερικών παιδιών 
που έχουν ως στόχο να ασχοληθούν με το θέατρο.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για  να  καταφέρουμε  να  ολοκληρώσουμε  την  έρευνά  μας  ακολουθήσαμε 
κάποια βασικά βήματα.  Αρχικά γνωριστήκαμε  με  όλα τα μέλη της ομάδας 
μέσω διαφόρων παιχνιδιών  γνωριμίας.  Παραδείγματος  χάρη,  όλοι  μαζί  σε 
έναν κύκλο λέγαμε το όνομά μας και το αγαπημένο μας χρώμα, φαγητό ή 
ακόμα και  τη  σχέση  μας  με  κάποιο  μέλος  της  οικογενειάς  μας.  Αυτό  μας 
βοήθησε να γνωριστούμε καλύτερα και να ανακαλύψουμε χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας  του  καθενός  από εμάς,  καταλυτικός  παράγοντας  για  την 
άρτια συνεργασία μεταξύ των μελών της συγκεκριμένης ομάδας. Το επόμενο 
βήμα ήταν οι  διάφορες ασκήσεις  συγκέντρωσης – κίνησης – υποκριτικής 
που  κάναμε  για  να  μπορέσουμε  να  αφοσιωθούμε  στο  έργο  μας  και  να 
νιώσουμε κι  εμείς  για  λίγο  τη  μαγεία  του  να  γίνεσαι  ηθοποιός  με  όλες τις 
δυσκολίες  που  αυτό  συνεπάγεται.  Ταυτόχρονα  ανακαλύψαμε  διάφορα 
ταλέντα μας και είναι άξιο αναφοράς πως αρκετά από τα παιδιά ανακάλυψαν 
πτυχές του εαυτού τους που δεν ήξεραν.  Μετά από τα θεατρικά παιχνίδια 
ακολούθησε ο χωρισμός μας σε ομάδες μέσα από κάποια κριτήρια που ήταν 
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αναγκαίο να τηρηθούν. Στη συνέχεια ακολούθησε η μελέτη διαφόρων έργων, 
η ανάλυση τους και η αναπαράσταση κάποιων σκηνών από αυτά. Τα έργα 
που μελετήσαμε κάθε ομάδα ξεχωριστά ήταν: Ο Δύσκολος του Μένανδρου,οι 
Βάτραχοι του Αριστοφάνη και ο Ανδροκλής και το Λιοντάρι του Μπέρναρ Σω. 
Εμείς  το  έργο  που  αναλάβαμε  αρχικά  να  παρουσιάσουμε  ήταν  του 
Μενάνδρου ο Δύσκολος και τα πήγαμε αρκετά καλά. Αφού όλες οι  ομάδες 
παρουσίασαν το έργο που είχαν αναλάβει,  θέττοντας ορισμένα κριτήρια και 
ακολουθώντας δημοκρατικές διαδικασίες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως 
το  έργο  που  θα  θέλαμε  να  παρουσιάσουμε  είναι  «οι  Βάτραχοι»  του 
Αριστοφάνη. Η επιλογή μας αυτή έγινε αφού μετά από συζήτηση μεταξύ όλου 
του τμήματος είχε ήδη απορριφθεί ο Δύσκολος του Μένανδρου καθώς δεν 
ανταποκρινόνταν στις ανάγκες μας ως μαθητές. Αρχικά βγάλαμε φωτοτυπίες 
έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να διαβάσουμε το έργο και να το έχουμε στα 
χέρια μας. Ύστερα ξεκίνησε η μελέτη του συγκεκριμένου έργου. Χωρίσαμε το 
έργο  σε  σκηνές  δίνοντας  έναν  τίτλο  σε  κάθε  μία  από  αυτές.  Μέσα  από 
κατάλληλη επεξεργασία και μελέτη του κάθε προσώπου του έργου ξεχωριστά 
(καταγραφή χαρακτήρων) χωρίσαμε ρόλους  χρησιμοποιώντας άτομα και από 
το  Θεατρικό  Εργαστήρι  του  Γυμνασίου  –  Λυκείου  Μολάων.  Ακολούθησε  η 
κατασκευή  κουστουμιών  και  κατάλληλων  κατασκευών  που  θα 
χρησιμοποιηθούν στο έργο καθώς και η εύρεση μουσικής για το έργο. Παιδία 
όλων  των  ομάδων  ανέλαβαν  την  αντιγραφή  κάποιων  CD για  να  έχουμε 
αντίγραφα που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όλα αυτά έγιναν βέβαια 
μέσω  της  αλληλεπίδρασης  των  ομάδων  και  της  προσπάθειας  όλων  των 
μελών της  ομάδας για  ένα  αρεστό  και  όμορφο αποτέλεσμα.  Αξιοποιώντας 
πηγές  τόσο  από  το  διαδίκτυο  όσο  και  από  βιβλία  καταφέραμε  με  όποιον 
τρόπο μπορούσαμε να απαντήσουμε στα ποικίλα ερευνητικά ερωτήματα που 
εμείς οι ίδιοι θέσαμε. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι κάναμε και μια 
μικρή  εκδρομή  κατά  το  πρώτο  τετράμηνο  στην  οποία  επισκεφτήκαμε  το 
τεχνικό επαγγελματικό λύκειο και παρακολουθήσαμε μικρά βίντεο διάρκειας 3 
– 4 λεπτών το κάθε ένα που είχαν δημιουργηθεί από παιδιά της ηλικίας μας. 
Καταλάβαμε  μέχρι  ποιο  σημείο  μπορεί  να  φτάσει  η  εφευρετικότητα  των 
εφήβων και πώς μπορούμε κάλλιστα κι εμείς να τα καταφέρουμε σε όλα τα 
μαθήματα, καθώς απαιτούν φαντασία και διάθεση συμμετοχής και συνεχούς 
εργασίας για την ομαλή διεξαγωγή τους και την επίτευξη των στόχων που 
θέτει  ο  κάθε ένας  μαθητής.  Μέσα από αυτή την  διασκεδαστική  περιπέτεια 
λοιπόν  καταφέραμε  να  δώσουμε  απαντήσεις  στα  περισσότερα  από  τα 
ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε και καταλήξαμε σε συμπεράσματα τόσο 
για το πώς πρέπει να δουλεύουμε όσο και για το θέμα που οι ίδοι επιλέξαμε 
να ερευνήσουμε το πρώτο τετράμηνο μας στο Λύκειο.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΟΜΑΔΕΣ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του μαθήματος αυτού στόχος ήταν 
η  απάντηση  στα  διάφορα  ερευνητικά  ερωτήματα  που  τέθηκαν,  με  σκοπό 
αφενός την απόκτηση γνώσεων και αφετέρου την ομαδική εργασία για την 
έρευνα και την απάντηση αυτών των  ερωτημάτων. 

Αρχικά,το  ερώτημα  που  έπρεπε  να  απαντηθεί  ήταν:  «Τι  ονομάζουμε 
θέατρο;».  Η  απάντηση  δόθηκε  μέσω  της  έρευνας  μας  στο  διαδύκτιο. 
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Το θέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης μεσω του οποίου αποδίδονται ιστορίες 
μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής και 
του  χορού.  Το  θέατρο  μπορεί  να  έχει  διάφορες  μορφές,  όπως  είναι  ο 
μονόλογος, η όπερα, το μπαλέτο, η παντομίμα κ.ά. Το θέατρο δημιουργήθηκε 
για  πρώτη φορά στην Αρχαία Αθήνα,  σαν  μια  εξέλιξη  του διθυράμβου.  Οι 
πρώτες μορφές του θεάτρου σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας 
ήταν  η τραγωδία,  η κωμωδία και  το σατυρικό  δράμα.  Στο  αρχαίο  ελληνικό 
θέατρο  πρωταγωνιστούσαν  μονάχα  άντρες  και  ακόμη  και  σε  γυναικείους 
ρόλους  ντύνονταν  οι  ίδιοι  γυναίκες.Το  1962,  από  το  Διεθνές  Ινστιτούτο 
Θεάτρου,  καθιερώθηκε  η  27η  Μαρτίου  ως  Παγκόσμια  Ημέρα 
Θεάτρου.1(δικτυογραφία)

 Στη συνέχεια όλοι μαζί ως εννιαίο τμήμα θέσαμε το ερώτημα πώς στήνεται 
μια θεατρική παράσταση – ποιοι είναι τα απαραίτητα «συστατικά στοιχεία» για 
την υλοποίηση ενός θεατρικού έργου. Μέσα από συζύτηση καταλήξαμε στα 
εξής συμπεράσματα:

Πίνακας 1
ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ

1) Έργο – Κείμενο
2) Ηθοποιοί – Κίνηση,Μίμηση, Ρυθμός, Έκφραση, Υποκριτική, Διάλογος 

Πρόβες,  Χορός
3) Σκηνικά, Σκηνή, Φώτα
4) Κοστούμια
5) Μουσική Επένδυση
6) ΚΟΙΝΟ - ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ

Στη συνέχεια αφού αποφασίσαμε πως ήταν αναγκαίος ο χωρισμός μας σε 
ομάδες τέθηκε το ερώτημα: πώς θα καταφέρουμε όλοι μαζί να χωριστούμε σε 
ομάδες για να δουλέψουν όλα τα μέλη της ομάδας και κανείς να μην αδικηθεί. 
Έτσι, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καλό θα ήταν σε κάθε ομάδα να ανήκει 
τουλάχιστον  ένα  άτομο  που  παλαιότερα  έχει  δουλέψει  με  το  θέατρο  και 
μπορεί να ανταπεξέλθει στις περισσότερες από τις απαιτήσεις του μαθήματος. 
Έτσι κάθε ομάδα απαρτιέται από τέσσερα άτομα που το κάθε ένα είχε πολλές 
δυνατότητες  και  διαφορετικά  ταλέντα.  Δημιουργήσαμε  λοιπόν  πέντε 
τετραμελής ομάδες.

ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΣΩ
Το επόμενο βήμα ήταν να παρουσιάσουμε τα τρία έργα που μας προτάθηκαν: 
Ο Ανδροκλής και το Λιοντάρι, οι Βάτραχοι και ο Δύσκολος. Επεξεργαστήκαμε 
το  κάθε  ένα  από  τα  έργα  αυτά  ξεχωριστά  και  βρήκαμε  και  κάποιες 
πληροφορίες για τους δημιουργούς των έργων αυτών και για τα ίδια τα έργα.

Ο  George  Bernard  Shaw (26  Ιουλίου  1856  έως  2  Νοεμβρίου  1950)  ήταν 
Ιρλανδός  θεατρικός  συγγραφέας  και  ένας  από  τους  ιδρυτές  του  London 
School  of  Economics.  Το  κύριο  ταλέντο  του  ήταν  η  συγγραφή  θεατρικών 
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έργων, και έγραψε πάνω από 60 θεατρικά έργα. Ήταν επίσης δοκιμιογράφος, 
μυθιστοριογράφος και  διηγηματογράφος.  Σχεδόν μέσω όλων των γραπτών 
του  προσπαθούσε  να  δώσει  λύσεις  στα  κοινωνικάπροβλήματα  που 
επικρατούν.  Ασχολούνταν  με  θέματα  όπως  η  εκπαίδευση,  ο  γάμος,  η 
θρησκεία, το προνόμιο της κυβέρνησης και η υγειονομική περίθαλψη.

Αυτό που τον θύμωνε περισσότερο ήαν η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. 
Ως   ένθερμος σοσιαλιστής, ο Shaw έγραψε πολλά φυλλάδια και ομιλίες για 
την  Fabian  Society.Το  1898,  παντρεύτηκε  την  Shaw  Charlotte  Payne-
Townshend. Εγκαταστάθηκαν στο Ayot Αγίου Λαυρεντίου σε ένα σπίτι που 
σήμερα ονομάζεται Corner Shaw. Ο Shaw πέθανε εκεί, ηλικίας 94 ετών.

Είναι  το μόνο πρόσωπο που του έχει  απονεμηθεί   και  το βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας  (1925) και το Oscar (1938), για τη συμβολή του στη λογοτεχνία 
και για την εργασία του σχετικά με την ταινία Πυγμαλίων.Ο Shaw ήθελε να 
αρνηθεί το βραβείο Νόμπελ επειδή δεν επιδίωκε τις δημόσιες τιμές όμως το 
αποδέχτηκε κατ 'εντολήν της συζύγου του,που το θεώρησε ως ένα αφιέρωμα 
στην  Ιρλανδία.  απέρριψε  παρόλ’αυτά  το  χρηματικό  έπαθλο,  ζητώντας  να 
χρησιμοποιηθούν για τη μετάφραση των βιβλίων του από τα σουηδικά στα 
αγγλικά.2(δικτυογραφία)

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

O Μένανδρος (Αθήνα, 342-292 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, 
εκπρόσωπος της Νέας Κωμωδίας. Στην εποχή του θεωρείται ότι έχει πια 
παρέλθει ο "χρυσός αιώνας" του αρχαιοελληνικού δράματος και ότι οι 
ηθοποιοί είχαν ήδη αποκτήσει πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι οι δραματουργοί.

Παρόλο που του αποδίδονται πάνω από εκατό έργα, αναφέρεται ότι έλαβε το 
πρώτο βραβείο οκτώ φορές ενώ από το έργο του έχουν απομείνει πέντε 
ελλιπείς κωμωδίες.3(δικτυογραφία)
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Έργα:

• Δύσκολος (Παρουσιάζεται η άρνηση του δύστροπου Κνήμωνα να 
δεχθεί τον Σώστρατο ως γαμπρό του)

• Οι Σικυώνιοι
• Επιτρέποντες (Εξιστορείται η διαφωνία δύο δούλων για τα περιουσιακά 

στοιχεία ενός έκθετου βρέφους)
• Η Σαμία
• Η περικειρομένη
• Η ασπίς

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Ο Αριστοφάνης, γιος του Φιλίππου, γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και πέρασε 
σχεδόν  όλη  του  τη  ζωή.   Άνηκε  στην  αριστοκρατική  τάξη,  έσκωπτε 
τολμηρώτατα  τους  δημοκρατικούς,  ο  ίδιος  όμως  αναδείχθηκε  θερμός 
υπερασπιστής  της  ειρήνης.  Σε  εξαιρετικά  μικρή  ηλικία,  μόλις  18  χρονών, 
έγραψε το πρώτο του έργο, τους Δαιταλείς κερδίζοντας το δεύτερο βραβείο. 
Έγραψε πάνω από σαράντα κωμωδίες (αναφέρονται σαρανταέξι τίτλοι) από 
τις  οποίες  σώζωνται  έντεκα  και  περισσότερα  από  900  αποσπάσματα.  Ο 
λόγος διάσωσης του έργου του σε ικανοποιητικό βαθμό, συγκριτικά με τους 
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άλλους συγγραφείς είναι προπάντων το άρτιο αττικό ύφος και η θεματολογία. 
Κάποια από τα έργα του είναι: Αχαρνείς, Ιππείς, Νεφέλελαι, Σφήκες, Ειρήνη, 
Όρνιθες,  Λυσιστράτη,  Θεσμοφοριάζουσαι,  Βάτραχοι,  Πλούτος, 
Εκλησσιάζουσαι.4(βιβλιογραφία)

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΟΣ Η΄ Ο  ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ
Φτιάξαμε  επίσης  μια  περίληψη  για  το  Δύσκολο  του  Μένανδρου,  τους 
Βατράχους και τον Ανδροκλή και το λιοντάρι:

Είναι έργο (το μόνο) που έχει διασωθεί ολόκληρο.  Ο Δύσκολος είναι ερωτική 
κωμωδία  ,  όπως  και  όλες  οι  άλλες  κωμωδίες  του  Μενάνδρου.  Θεματικός 
πυρήνας είναι  λοιπόν ο έρωτας. Ενώ όμως στις κωμωδίες του Μενάνδρου 
έχουμε συνηθίσει  περίπλοκες  καταστάσεις  και  μυστήρια,  στο  Δύσκολο δεν 
συναντάμε  κάτι  τέτοιο.  Πρόκειται  για  έναν  έρωτα  μεταξύ  δύο  ανθρώπων 
δυνατό  αλλά  απλό  που  βρίσκει  όμως  μπροστά  του  ένα  εμπόδιο  και 
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προσπαθεί  να  το  υπερνικήσει.  Ποιο  είναι  όμως το  εμπόδιο;;;  Ο  δύσκολος 
χαρακτήρας  του  πατέρα  του  κοριτσιού.  Και  όταν  λέμε  δύσκολος  εννοούμε 
παράξενος, ιδιότροπος, ιδιόρρυθμος…  Εικονίζει  λοιπόν ο Μένανδρος έναν 
χαρακτήρα.  Καλείται  λοιπόν  να  περιγράψει  τον  δύσκολο  χαρακτήρα  του 
ανθρώπου γύρω από τον οποίο πλέκεται όλο το έργο και εξαρτώνται άμεσα 
όλες οι εξελίξεις.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ένας νέος ερωτεύεται μια κοπέλα παράφορα. Αυτός είναι πλουσιόπαιδο, 
αυτή χωριατοπούλα όμως δεν τον ενδιαφέρει και θέλει να την παντρευτεί. 
Παρουσιάζεται όμως ένα τεράστιο εμπόδιο. Η ιδιορρυθμία και ιδιοτροπία του 
πατέρα της κοπέλας του Κνήμωνα και ο δύσκολος χαρακτήρας του. Ξεκινά 
λοιπόν η κωμωδία με τον Θεό Πάνα  ο οποίος εκθέτει την κατάσταση. Αμέσως 
μετά έρχεται ο ερωτευμένος νέος ο Σώστρατος μαζί με τον φίλο του Χαιρέα. 
Ο Σώστρατος έχει στείλει ήδη έναν δούλο του να για να κάνει το προξενιό 
συνειδητοποιεί όμως πως αυτή του η πράξη είναι άπρεπη και προτείνει στο 
φίλο του Χαιρέα να αναλάβει αυτός την υπόθεση. Όμως τότε έρχεται ο 
Πυρρίας ( ο δούλος) και εκθέτει με τι άγριο τρόπο του φέρθηκε ο Κνήμωνας 
όταν αυτός θέλησε να τον πλησιάσει και ο Χαιρέας χάνει κάθε όρεξη για 
μεσολάβηση. Γυρίζει ο Κνήμωνας στο σπίτι και ο Σώστρατος του λέει πως 
κάποιον περιμένει εκεί και εκείνη τη στιγμή συναντά την κόρη του Κνήμωνα  η 
οποία βγαίνει με ένα σταμνί για να πάρει νερό από τη γειτονική σπηλιά επειδή 
η σκλάβα του σπιτιού η Σιμίκη άφησε να πέσει ο κουβάς στο πηγάδι. Ο νέος 
προσφέρεται να την βοηθήσει όμως εκείνη τη στιγμή τους βλέπει ο δούλος 
του αδελφού της κόρης του Κνήμωνα, Δάος ( ο αδελφός της ήταν ο Γοργίας 
αλλά από άλλον πατέρα), μπαίνει σε υποψίες και αποφασίζει να ενημερώσει 
το αφεντικό του. Η δεύτερη πράξη ξεκινά λοιπόν με τη συζήτηση του Δάου και 
του Γοργία και στη συνέχεια ο Γοργίας μιλά στο Σώστρατο. Ο Γοργίας πείθεται 
και συμφιλιώνεται μαζί του παρόλα αυτά τον παροτρύνει να αφήσει κάθε του 
προσπάθεια αφού ο Κνήμωνας θα είναι αδύνατο να δεχτεί να γίνει γαμπρός 
του. Αποφασίζει όμως να τον πάρει κτήμα του που ήταν γειτονικό με του 
Κνήμωνα για να του αποδείξει ότι είναι εργατικός και να μην καταλάβει ότι 
είναι πλουσιόπαιδο. Μεταφερόμαστε τώρα στην οικογένεια του Σώστρατου 
του οποίου η μητέρα έχει δει ένα όνειρο με τον θεό Πάνα και θέλει να του 
προσφέρει θυσία στο ιερό του που ήταν ακριβώε δίπλα από το σπίτι του 
Κνήμωνα. Στην Τρίτη Πράξη η μητέρα του Σώστρατου μαζί με την αδελφή του 
προσφέρουν θυσία. Στο σπίτι του Κνήμωνα γίνεται μεγάλη αναταραχή. Η γριά 
που της είχε πέσει ο κουβάς στο πηγάδι δένει σε ένα σκοινί ένα δικέλλι για να 
τον ανεβάσει σπάει όμως το σκοινί και πέφτει και το δικέλλι στο νερό. 
Αποφασίζει λοιπόν ο Κνήμωνας να κατέβει για να ανεβάσει τα αντικείμενα. Η 
Τέταρτη πράξη ξεκινά με το κρίσιμο περιστατικό που τελικά όμως θα φέρει τη 
λύση. Ο Κνήμωνας πέφτει μέσα στο πηγάδι. Θα πνιγόταν σίγουρα όμως ο 
Γοργίας μαζί με τον Σώστρατο τον βοηθούν να ανέβει. Από την στιγμή αυτή 
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καταλαβαίνει ο γέροντας ότι δεν μπορεί να επιβιώσει μόνος του και χρειάζεται 
και την βοήθεια των συνανθρώπων του. Αναθέτει λοιπόν στο Γοργία τη 
διαχείριση της περιουσίας του και τη φροντίδα να παντρέψει την κόρη του. 
Αρραβωνιάζονται οι δύο νέοι. Το έργο όμως δεν τελειώνει εδώ… ο Γοργίας 
παντρεύεται την αδελφή του Σώστρατου. Το έργο τελειώνει με μια φάρσα που 
κάνουν δυο δούλοι του Σώστρατου στον Κνήμωνα ως τιμωρία για τη 
συμπεριφορά του. Τέλος τον παίρνουν και τον πηγαίνουν μέσα στη σπηλιά 
για να χαρεί και αυτός τους αρραβώνες των παιδιών του……….1(βιβλιογραφία)

ΒΑΤΡΑΧΟΙ 
Οι Βάτραχοι είναι κωμωδία του Αριστοφάνη που διδάχτηκε πρώτη φορά 
στα Λήναια το 405 π.Χ., κερδίζοντας τα "Πρωτεία" (το πρώτο βραβείο 
δηλαδή). Η υπόθεσή της περιστρέφεται γύρω από έναν ποιητικό διαγωνισμό 
που οργανώνει στον κάτω κόσμο ο Διόνυσος ανάμεσα στον Αισχύλο και 
τον Ευριπίδη. Το έργο κριτικάρει τους νέους τραγικούς ποιητές αλλά και τον 
ίδιο τον Ευριπίδη, ενώ το πολιτικό του μήνυμα θεωρείται ότι είναι η προτροπή 
για επιστροφή στην ολιγαρχία.

Η Ιστορία έχει ώς εξής: Ο θεός Διόνυσος απογοητευμένος από την κατάσταση 
του θεάτρου στην Αθήνα, καθώς οι μεγάλοι τραγικοί έχουν πεθάνει, είναι 
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αποφασισμένος να αναλάβει δράση για να αρχίσουν ξανά αξιόλογοι 
δραματικοί αγώνες στην Αθήνα. Μαζί με τον δούλο του Ξανθία ξεκινούν ένα 
περιπετειώδες ταξίδι προς τον Κάτω Κόσμο με σκοπό να φέρουν πίσω τον 
καλύτερο τραγικό ποιητή. Όταν φτάνουν στον Άδη, επικρατεί αναταραχή. Ο 
Ευριπίδης διεκδικεί από τον Αισχύλο την τιμητική θέση του καλύτερου 
τραγικού ποιητή. Για να λυθεί η διαφορά, ο Πλούτωνας καλεί τον Διόνυσο, σε 
ρόλο διαιτητή, καθώς και τους τρεις τραγικούς σε έναν δραματικό διαγωνισμό. 
Ο αγώνας για την ανάδειξη του καλύτερου, αρχίζει…Τα κωμικά ευρήματα και 
τα φαρσικά επεισόδια διαδέχονται το ένα το άλλο και μέσα από την πικρή 
σατιρική διάθεση του Αριστοφάνη, έρχεται στο φως η πάντα σύγχρονη 
διάσταση του έργου.

 Η ουτοπία βρίσκει έδαφος  στον κάτω κόσμο και στήνει εδώ τη γιορτινή της 
ονειροφαντασία, σε ένα γλέντι όπου οι νεκροί είναι πιο ζωντανοί από τους 
ζωντανούς κι ο Άδης πιο φωτεινός από τον κόσμο της επιφάνειας.

Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 405 π.Χ., ένα χρόνο πριν το 
τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, στα Λήναια και το Μάρτιο του ίδιου 
χρόνου στα Διονύσια. Το έργο, που για άγνωστους λόγους δεν ανέβηκε με το 
πραγματικό όνομα του συγγραφέα, κέρδισε το πρώτο βραβείο, ενώ οι 
"Μούσες" του Φρύνιχου το δεύτερο.

Η κωμωδία, όπως και η τραγωδία, υπηρετούσε τον παιδευτικό χαρακτήρα του 
θεάτρου. Για να προβάλλει τα προβλήματα, ώστε μέσα από τη 
συνειδητοποίηση τους να βρεθεί λύση, ο Αριστοφάνης τα παρουσίαζε στην 
πιο ακραία τους μορφή. Τα θέματα που κυρίως τον απασχόλησαν πηγάζουν 
από τα προβλήματα της Αθήνας στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου 
-τον οποίο θεωρούσε καταστρεπτικό. Εστιάσθηκε ιδιαίτερα στην ειρήνη, τη 
δημοκρατία, τις νέες φιλοσοφικές ιδέες και την οικονομική, κοινωνική και ηθική 
κρίση της αθηναϊκής κοινωνίας της εποχής εκείνης.4(δικτυογραφία)

ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ 

Είναι  έργο  ωριμότητας  αν  σκεφτούμε  πως   ο  αυγγραφέας  έγραψε  ή 
παρουσίασε  το  έργο  του  αυτό  στα  56  του  χρόνια.  Και  αυτή  η  ωριμότητα 
επιβεβαιώνεται  από  το  ίδιο  το  έργο.  Η  τοποθέτησή  του  απέναντι  στο 
χριστιανισμό  είναι  πολύ  καθαρή.  Τον  σέβεται  σαν  μια  στάση  ανθρώπινη, 
προπάντων  όταν  τη  συνοδεύει  η  αξιοπρέπεια(αυτό  φαίνεται  στη  Λαβινία), 
συμπαθεί  το  χριστιανισμό  όταν  τον  ενσαρκώνουν  άτομα  που  θα  ήταν 
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συμπαθητικά και χωρίς αυτόν όμως τον αρνιέται όπως αρνιέται άλλωστε και 
όλον τον ξεθυμασμένο και ετοιμόρροπο κόσμο των χριστιανικών χρόνων.

Στο έργο αυτό ο Shaw παρουσιάζει  την ιστορία του Ανδροκλή , ένας σκλάβος 
που σώζεται από το ανταποδοτικό έλεος ενός λιονταριού. Στο έργο, ο Shaw 
παρουσιάζει τον Ανδροκλή να είναι ένας από τους πολλούς Χριστιανούς που 
οδήθηκε στο Κολοσσαίο για βασανιστήρια. 

Το έργο είναι συχνά τυπωμένο με έναν πρόλογο, στον οποίο ο Shaw αναλύει 
την  Αγία  Γραφή. Εν  ολίγοις,  ο  Shaw  δηλώνει  ότι ο  Ιησούς ήταν  ένας 
καλοκάγαθος -  ιδιοφυϊα. Ο πρόλογος είναι μεγαλύτερος από ό, τι το ίδιο το 
έργο.

Το  έργο  γράφτηκε  σε  μια  εποχή  που  η  Χριστιανική  Εκκλησία  ασκούσε 
σημαντική  επιρροή  στην  κοινωνία  και  υπήρχε  μεγάλη  πίεση  για  τους  μη-
πιστούς  στη  δημόσια  ζωή.  Οι  χαρακτήρες  αντιπροσωπεύουν  επίσης 
διαφορετικούς "τύπους"  Χριστιανών πιστών. Το ταξίδι  και  η τελική έκβαση 
του κάθε χαρακτήρα καθιστά σαφές ότι ο Shaw συμπάσχει με τους πιστούς 
και ειδικά με τη Λαβινία. Ένα από τα πιο γνωστά αποσπάσματα του έργου 
είναι η μεταφορά της Λαβινία, όπου η ίδια δείχνει ότι το πιο σημαντικό μέρος 
της θρησκείας είναι η σοβαρότητα και η έλλειψη της υποκρισίας.Η  υποκρισία 
ήταν χαρακτηριστικό στην Εκκλησία και την καταδίκασε και ο  Shaw.5(δικτυογραφία)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μετά από τις  παρουσιάσεις  όλων των έργων και  ψηφοφορία των παιδιών 
αποφασίσαμε  πως  δεν  θα  θέλαμε  να  παρουσιάσουμε  το  Δύσκολο  του 
Μένανδρου.  Παρόλο  που  είναι  ένα  πολύ  αξιόλογο  και  σημαντικό  έργο 
γραμμένο  από έναν  πολυτάλαντο  θεατρικό  συγγραφέα  δεν  ανταποκρίνεται 
στις  ανάγκες  της  ομάδας  και  στα  ενδιαφέροντα  όλων  των  μαθητών.  Η 
ρομαντική  αυτή  κωμωδία  μας  πλούτισε  αρκετά  και  μας  έφερε  αρκετή 
ευχαρίστηση,  στην  παρούσα  όμως  φάση  για  εμάς  τους  νέους  δεν  είναι 
αρκετή. 

Έμειναν  λοιπόν  τα  δύο  άλλα  έργα,  οι  Βάτραχοι  και  Ο  Ανδροκλής  και  το 
Λιοντάρι. Και στο σημείο αυτό είναι που τέθηκαν τα δύο βασικά ερωτήματα!! 
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Πώς θα φτιάξουμε το λιοντάρι καιπώς θα είναι ο γάιδαρος. Έτσι αποφασίσαμε 
να φτιάξουμε το λιοντάρι είτε με δυο παιδιά που θα στέκονταν το ένα δίπλα 
στο άλλο και θα κουνούσαν το ένα πόδι ο ένας και το άλλο πόδι ο άλλος και 
αντίστοιχα θα γινόταν και με τα χέρια. Μια άλλη πρόταση πολύ ευρηματική 
ήταν  να  φτιαχτεί  το  λιοντάρι  και  ο  γάιδαρος  με  ένα  ποδήλατο  στο  οποίο 
επάνω θα βρισκόταν ένα παιδί και θα έκανε τις κατάλληλες κινήσεις. Για το 
πώς θα φτιαχτεί  το  λιοντάρι  βρήκαμε  και  κάποιο  βίντεο  από το  οποίο  θα 
μπορούσαμε  να  πάρουμε  ιδέες.  Το  link είναι  αυτό: 
http://www.youtube.com/watch?v=-c318C5pd7U

  Το  επόμενο  ζωτικής  σημασίας  ερώτημα ήταν  πώς θα επιλέξουμε  τα 
κατάλληλα άτομα για να υποδηθούν τον κάθε χαρακτήρα του έργου.  Η 
επιλογή  των  ρόλων  έγινε  μέσω  της  μελέτης  χαρακτήρων.  Ενδεικτικά 
κάποιοι από τους χαρακτήρες οι οποίοι μελετήθηκαν ήταν:

Λοχαγός  (Ανδροκλής  και  το  Λιοντάρι):  ψηλός,ίσια  μαλλιά,  γαμψή μύτη, 
αδύνατος,  σοβαρός  –  αυστηρός,  μυώδης,  βαριά/  δυνατή  φωνή, 
επιβλητικός, βίαιος – επιδιώκει να τσακώνεται με τους Χριστιανούς και να 
τους βασανίζει, φορά την επίσημη πάντα στολή, δεν εμπιστεύεται κανέναν 
άλλο παρά μόνο τον εαυτό του

Θεραπαίνιδα (Βάτραχοι):  Ψηλή, ξανθιά, όμορφη κοπέλα, ντυμένη πάντα 
με  επίσημα  ρούχα  βαμμένη  με  τακούνια,  γλυκή,  καλοσυνάτη,  πονηρή, 
έξυπνη, πανούργα, ευδιάθετη, της αρέσει ο χορός και το τραγούδι.

Κνήμωνας  (Δύσκολος):  σκληρός,  απότομος,  αυστηρός,  ιδιότροπος, 
παράξενος,  κυκλοθυμικός,  νευρικός,  ιδιότροπος,  σοβαρός,  στριφνός, 
αδιάθετος,  μη κοινωνικός,  δεν  του αρέσει  να ασχολειέται  και  να βοηθά 
τους άλλους, δεν εμπιστεύεται ούτε την ίδια του την οικογένεια

Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να φτιάξουμε έναν πίνακα για το έργο: « 
ο Ανδροκλής και το Λιοντάρι» ψηφίζοντας η κάθε ομάδα ποιον θεωρούμε 
ιδανικό να υποδηθεί κάποιον ρόλο. Ενδεικτικά παρουσιάζεται ο πίνακας 
των σημαντικότερων ρόλων παρακάτω:

Πίνακας 2
Προτάσεις για Ρόλους

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5
Ανδροκλής Γιώργος 

Κ.
Γιώργος 
Κ.

Γιώργος Κ. Γιώργος 
Κ. 

Γιώργος 
Κ.

Μέγαιρα - Φιλιώ Φιλιώ Θεοδοσία Αρχοντία
Λιοντάρι Ειρήνη Δήμητρα Δήμητρα Δήμητρα Δήμητρα
Λοχαγός Αδαμαντιά Γιώργος Θεοδοσία Γιώργος -
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Α. Α.
Εκατόνταρχος Τζένη Γεωργία Ευγενία Ευγενία Γιώργος 

Π.
Λαβινία Ευγενία Ειρήνη Σοφία Σοφία Ευγενία
Φερόβιος Γιώργος 

Π.
Γιώργος 
Π.

Γιώργος Α. Γιώργος 
Π.

Φρύνη

Σπίνθος Σοφία Ρουμιάν
α

Αλέξανδρος Φρύνη Σοφία

Μεντέλος - Μαντώ Αδαμαντία Γιώτα -
Λεντύλος - Αρχοντία Τζένη Αρχοντία -

Μερικές  ομάδες  (πίνακας  2)  δεν  αποφάσισαν  για  το  ποιος  θέλουν  να 
υποδηθεί  κάποιους  ρόλους  είτε  γιατί  η  μελέτη  χαρακτήρων  δεν  ήταν 
αρκετή  είτε  επειδή  τα  άτομα  αυτής  της  ομάδας  δεν  ταίριαζαν  για  να 
υποδηθούν τους ρόλους αυτούς. 

Αφού λοιπόν προτάθηκαν όλα αυτά έφτασε η ώρα να αποφασίσουμεποιο 
έργο τελικά θα παρουσιάσουμε.

Τα κριτήρια που τέθηκαν ήταν τα εξής:

• Αριθμός ρόλων επί σκηνής σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών που 
θέλουν/μπορούν/ενδιαφέρονται να παίξουν

• Ποιο από τα έργα είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών της 
ομάδας

• Ποιου έργου τα σκηνικά ερεθίζουν περισσότερο τη φαντασία μας και τη 
δημιουργηκότητά μας

• Ποιο έργο μας  δίνει  τη  δυνατότητα  να  αξιοποιήσουμε τα  μουσικά – 
χορευτικά ταλέντα/γνώσεις

• Γρήγοροι  και  ενδιαφέροντες  διάλογοι  –  γρήγορη  έντονη  δράση  – 
εναλλαγή σκηνών 

Πίνακας 3
Βάτραχοι Ανδροκλής 

1ο κριτήριο +++++ -
2ο κριτήριο ++++ +
3ο κριτήριο ++++ +
4ο κριτήριο ++++ +
5ο κριτήριο +++++ -
6ο κριτήριο +++ ++

Μετά από τα αποτελέσματα αυτά έγινε φανερό πώς το έργο το οποίο είχε 
τα περισσότερα πλεονεκτήματα είναι οι Βάτραχοι του Αριστοφάνη.

19



Αφού έγινε λοιπόν η επιλογή του έργου επόμενο στάδιο ήταν η διαδικασία 
μελέτης εις  βάθος του συγκεκριμένου έργου, για την κατανόηση και  τελικά 
αναπαράσταση  του.  Προτάθηκαν  διάφοροι  τρόποι  μελέτης  ενός  έργου  οι 
οποίοι  είναι  αναγκαίο  να  αναφερθούν  καθώς  αποτελούν  απάντηση  στο 
ερευνητικό ερώτημα: «Πώς θα μελετήσουμε το έργο;» Προτάθηκαν τα εξής:

- Χωρισμός του έργου σε σκηνές και μελέτη εις βάθος.

- Εντοπισμός των δυσκολότερων σκηνών και σχεδιασμός τους

- Εμβάθυνση – ανάλυση – επεξεργασία – κατανόηση του νοήματος του 
έργου

- Ανάγνωση  του  έργου  και  προσπάθεια  αναπαράστασης  κάθε 
ξεχωριστού προσώπου του έργου

Συνεπώς η βάση μας είναι: ανάγνωση – μελέτη εις βάθος –χωρισμός σε 
σκηνές – μπαίνουμε «στο πετσί του ρόλου»

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
Ακόμα πολλά ερωτήματα τέθηκαν όπως πώς θα φτίαξουμε τα σκηνικά - 
κοστούμια και θα βρούμε την κατάλληλη μουσική. Η απάντηση ήταν πολλή 
απλή:  ερευνόντας  και  ψάχνοντας.  Προσπαθήσαμε  χρησιμοποιώντας  τη 
εφευρετικότητά μας να δημιουργήσουμε.  Όλες οι  ομάδες ανέλαβαν από 
κάποιο τέχνημα. Κάποιες ομάδες έφεραν τα στεφάνια άλλες το κεφάλι του 
γαιδάρου, τη στολή του Χάρου, τα περικάρπια και τέλος εμείς φέραμε την 
κοιλιά των βατράχων. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά!
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Πώς θα είναι η όμως η βάρκα του Χάρου, πώς θα «χτίσουμε» τις διάφορες 
πόρτες  που απαιτούνται  στο  έργο  του  Αριστοφάνη,  πώς  θα  φτιάξουμε  τη 
λεοντή κι τη στολή του Ευριπίδη και του Αισχύλου; Στα περισσότερα απ’ αυτά 
δόθηκαν  απαντήσεις.  Για  τη  βάρκα  αποφασίσαμε  μία  ομάδα  παιδιών  να 
κουνιούνται  με  μικρά  βηματάκια  δίνοντας  την  εντύπωση  μιας  βάρκας. 
Επιπλέον τα παιδιά αυτά θα μπορούν να κρατάνε και κάποια μικρά χαρτόνια 
για να καλύπτονται  και  να μην φαίνεται  ότι  είναι  άνθρωποι.  Για τις  πόρτες 
αποφασίσαμε, αφού έτσι κι αλλιώς το έργο θα εκτυλίσεται στον κάτω κόσμο 
θα μπορούσαν δύο παιδιά να κρατούν τις πόρτες και να εμφανίζονται κάθε 
στιγμή που αυτά τα σκηνικά απαιτούνται. Επίσης βρήκαμε για τον Αισχύλο και 
τον  Ευριπίδη  κάτι  μακριά  άσπρα  πανιά  τα  οποία με  λίγη  επεξεργασία  θα 
μπορούσαν να γίνουν άριστες στολές!!
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Αφού λοιπόν το έργο που αποφασίσαμε να παίξουμε είναι αρχαία κωμωδία 
ερευνήσαμε για το πώς είναι η αρχιτεκτονική του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο ως αρχιτεκτόνημα είναι μια υπαίθρια αμφιθεατρική 
κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία. Χρησίμευε 
για θρησκευτικές τελετουργίες, αγώνες μουσικής και ποίησης, θεατρικές 
παραστάσεις, συνελεύσεις του δήμου ή της βουλής της πόλης-κράτους, 
ακόμα και ως αγορά. 
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Τα μέρη του θεάτρου

Στο κέντρο ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου βρίσκεται μια κυκλική πλατεία, 
η ορχήστρα.  Στην  ορχήστρα  έπαιρνε  θέση  με  την  έναρξη  της  θεατρικής 
παράστασης ο χορός και εκεί  ανέπτυσσαν τη δράση τους κατά την πρώιμη 
περίοδο  και  οι  υποκριτές.  Η ορχήστρα,  με  άλλα  λόγια,  ήταν  η  σκηνή  των 
σημερινών θεάτρων. Ο αμφιθεατρικός χώρος που περιέβαλλε τη σκηνή ήταν 
το κοίλον. Στο κέντρο της ορχήστρας βρισκόταν η θυμέλη, ένας βωμός για το 
θεό Διόνυσο.

Σκηνή στο  αρχαίο  θέατρο  ονομάζεται  ένα  ορθογώνιο,  μακρόστενο, 
στεγασμένο  κτήριο,  που  προστέθηκε  τον  5ο  αι.  π.Χ.  στην  περιφέρεια 
της ορχήστρας απέναντι  από  το κοίλον.  Κατά  την  Πρώιμη  Ελληνιστική 
Περίοδο η σκηνή έγινε διώροφη, με την οροφή του ισογείου να εξέχει κάτω 
από τον πρώτο όροφο σχηματίζοντας  έναν εξώστη.  Από το 2ο αι.  π.Χ.  η 
δράση  των  υποκριτών  μεταφέρθηκε  πάνω  σε  αυτό  τον  εξώστη,  που 
ονομάστηκε λογείον,  ενώ  τα  σκηνικά  τοποθετήθηκαν  στην  πρόσοψη  του 
πρώτου ορόφου.

Το κοίλον ήταν  το  κεκλιμένο  χωνοειδές  επίπεδο,  στο  οποίο  απλώνονται 
αμφιθεατρικά τα εδώλια των θεατών. Το κοίλον συνήθως δεν ενώνεται με το 
κτήριο της σκηνής. Ανάμεσα στους αναλημματικούς του τοίχους και τα άκρα 
της σκηνής υπήρχαν διάδρομοι για την προσέλευση των θεατών και, με την 
έναρξη  της  παράστασης,  για  την  είσοδο  του  χορού.  Αυτοί  οι  διάδρομοι 
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ονομάζονται πάροδοι και  ο  χορός  συνήθως  όταν  εισερχόταν  στη  σκηνή 
τραγουδούσε ένα  τραγούδι  που ονομαζόταν  πάροδος.  Στις  παρόδους  των 
θεάτρων στήνονταν συχνά μνημειώδεις στήλες ή επιγραφές με ψηφίσματα για 
να τα βλέπει πολύς κόσμος.

Οριζόντιοι διάδρομοι, τα διαζώματα, χωρίζουν το κοίλον σε ζώνες. Κάθε ζώνη 
χωρίζεται  στις κερκίδες.  Στην  πρώτη σειρά  του κοίλου,  στην  περίμετρο της 
ορχήστρας, βρισκόταν η προεδρία, μια ημικυκλική σειρά λίθινων καθισμάτων 
ή θρόνων προορισμένων για τους αξιωματούχους και τα τιμώμενα πρόσωπα. 
Τα υπόλοιπα καθίσματα μπορεί να ήταν λίθινα, ή από ξύλο πάνω σε λίθινο 
υπόβαθρο.  Πάνω  από  την  τελευταία  σειρά  καθισμάτων  μπορούσε  να 
επεκταθεί  το  θέατρο,  αν  το  επέβαλλαν  οι  ανάγκες,  με  την 
προσθήκη επιθεάτρου.6(δικτυογραφία)

ΕΥΡΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Αυτό που απέμεινε ήταν η εύρεση της κατάλληλης μουσικής για το έργο… 
Αποφασίσαμε λοιπόν να μην περιοριστούμε σε ένα είδος μουσικής αλλά αν 
αξιοποιήσουμε αρκετά είδη που θα ταίριαζαν σε κάθε σκηνή ξεχωριστά. Έτσι 
χρησιμοποιήσαμε από λαϊκά μέχρι και τζαζ και ραπ κομμάτια. Επιπλέον με 
αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν πολλά παιδιά να αξιοποιήσουν ταχορευτικά 
αλλά και μουσικά τους ταλέντα και κλίσεις. Καταλήξαμε στα εξής τραγούδια 
στα οποία θα προσαρμόσουμε τους κατάλληλους στίχους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 http://www.youtube.com/watch?v=2UQl7Y1RF3M  
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 http://www.youtube.com/watch?v=rc9jcwTSOpE  

 http://www.youtube.com/watch?v=9OPc7MRm4Y8  

 CD Συριγξ

Στην προσπάθεια μας επίσης να βρούμε τη μουσική και τα τεχνήματα που θα 
χρησιμοποιήσουμε ψάξαμε και βρήκαμε και τα εξής από τα οποία θα 
μπορούσαμε να πάρουμε ιδέες και να γίνουμε καλύτεροι ηθοποιοί.:

 http://www.youtube.com/watch?v=-wT_fIMBtG4  

 http://www.youtube.com/watch?v=aycEvQKINsM  

 http://www.youtube.com/watch?v=ppU348mxWi4  

 http://www.youtube.com/watch?v=mTWtYTnQ8t0  

 http://www.youtube.com/watch?v=uUQDegThfn8  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μετά από όλη αυτήν την πορεία,  τα περισσότερα από τα ερωτήματα που 
τέθηκαν απαντήθηκαν και καταφέραμε να δώσουμε λύσεις σε όλα σχεδόν τα 
προβλήματα  που  εμφανίστηκαν   στην  ως  εδώ  πορεία  μας.  Δηλαδή 
ικανοποιήθηκαν και οι πέντε στόχοι που θέσαμε (πίνακας 1). Παρόλ’αυτά το 
μόνο  που  απέμεινε  είναι  το  πώς  θα  κάνουμε  το  κοινό  να  γελάσει  και  να 
ευχαριστηθεί.  Αυτό είναι  το  πιο εύκολο αλλά και  ταυτόχρονα πιο  δύσκολο 
ερώτημα. Μέσω της προσπάθειας μας σε όλο το τετράμηνο και της συνεχούς 
δουλειά μας καταφέραμε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Το κοινό ευελπιστούμε  πως 
θα καταλάβει και θα κατανοήσει το πόσο έχουμε δουλέψει για να στήσουμε 
αυτή τη θεατρική παράσταση. Έτσι, θα ευχαριστηθεί και θα μας χειροκροτήσει 
παραβλέποντας τα λάθη που ενδεχομένως να συμβούν.

Τέλος,  είναι  πολύ  σημαντικό  ότι  καταφέραμε  να  συνεργαστούμε  τόσο  ως 
ομάδα όσο και ως ολομέλεια άρτια και να εκτελέσουμε τις περισσότερες από 
τις εντολές οι οποίες μας δόθηκαν. 
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http://www.youtube.com/watch?v=uUQDegThfn8
http://www.youtube.com/watch?v=mTWtYTnQ8t0
http://www.youtube.com/watch?v=ppU348mxWi4
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http://www.youtube.com/watch?v=rc9jcwTSOpE


Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι πως το να στηθεί μια θεατρική 
παράσταση δεν είναι  κάτι  καθόλου απλό αλλά όχι  ακατόρθωτο.  Μέσω της 
συνεχούς  προσπάθειας  και  της  μελέτης  διαφόρων  πτυχών  ενός  θέματος 
καταφέρνουμε από μόνοι μας, χωρίς βέβαια να λείπει η σωστή καθοδήγηση, 
να λύσουμε τις απορίες και τα ερωτήματά μας.

Αν είχαμε περισσότερο χρόνο για να μελετήσουμε το συγκεκριμένο θέμα θα 
μπορούσαμε  να  προτείνουμε  εμείς  τα  έργα  που  θα  θέλαμε  να 
παρουσιάσουμε. Επιπλέον θα μπορούσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες για 
κάποιους από τους πιο σημαντικούς  αρχαίους ή ακόμα και  νέους  έλληνες 
θεατρικούς  συγγραφείς.  Τέλος  θα  ήταν  πολύ  σημαντικό  αν  μαθαίναμε 
περισσότερα για το φωτισμό και για τα σκηνικά του θεάτρου. Θα θέλαμε πολύ 
να έχουμε την ευκαιρία να λύσουμε τις απορίες μας και να μελετήσουμε το ίδιο 
θέμα και στο επόμενο τετράμηνο. 

▲   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφία
1. Μενάνδρου – Δύσκολος ή ο Μισάνθρωπος

2. Ο Ανδροκλής και το λιοντάρι του BernardShaw

3. Οι Βατραχοι του Αριστοφάνη

4. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (α΄ , β΄, γ΄ γυμνασίου)

Δικτυογραφία
1. http://el.wikipedia.org/wiki/Θέατρο  

2. http://en.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw  

3. http://el.wikipedia.org/wiki/Μένανδρος  

4. http://el.wikipedia.org/wiki/Βάτραχοι_(κωμωδία)  

5. http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&tl=el&u=http%3A%2F  
%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAndrocles_and_the_Lion_(play)

6. http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαίο_ελληνικό_θέατρο(αρχιτεκτονική)  
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%5C(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%5C)
http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&tl=el&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAndrocles_and_the_Lion_%5C(play%5C)
http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&tl=el&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAndrocles_and_the_Lion_%5C(play%5C)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%B9_%5C(%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1%5C)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF


Σχολικό Έτος 2012-2013 – Ά Τετράμηνο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μαθητών της Ά Λυκείου

Με θέμα :

«Θεατρική παράσταση: από το χαρτί στη σκηνή»

28



Όνομα ομάδας : «Γ4»

Συμμετέχοντες μαθητές :

Αλειφέρης Γεώργιος

Κουσούλης Γεώργιος

Παπαδάκη Γεωργία-Μαρία

Παπαδάκης Γεώργιος

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: 

Λαμπούση Ολυμπία

Μαρτσούκου Ιωάννα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   Το  θέατρο είναι η τέχνη της εκτέλεσης ή αναπαράστασης επί 
σκηνής,  του  δραματοποιημένου  κειμένου  ενός  θεατρικού  έργου, 
μέσω του λόγου, σε συνδυασμό με τη μουσική και το χορό (κίνηση 
γενικότερα). Επιπλέον, το θέατρο διακρίνεται σε διάφορες μορφές, 
όπως  είναι  το  θέατρο  πρόζας,   το  μουσικό  θέατρο  (όπερα, 
οπερέτα, μιούζικαλ), το χοροθέατρο (μπαλέτο), το θέατρο μορφών, 
η παντομίμα και η επιθεώρηση. Οι πρώτες μορφές του θεάτρου σε 
όλη  τη  διάρκεια  της  ελληνικής  αρχαιότητας  ήταν  η  τραγωδία,  η 
κωμωδία και το σατυρικό δράμα1. 

    Όλοι μας γνωρίζουμε αρκετά για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο 
διάφοροι  μαθητές  θέλοντας  να  μάθουν  ακόμα  πιο  πολλά  και 
κυρίως  να  δουν  τι  απαιτείται  για  την  πραγματοποίηση  ενός 
θεατρικού  έργου,  αποφάσισαν  να  γίνουν  μέλη  της  παρούσας 
ερευνητικής.

1 Δικτυογραφία:No.1,2
  Βιβλιογραφία: Νο.1
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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   Ύστερα από το  διαχωρισμό  όλων  των  μαθητών  σε  ομάδες, 
ξεκίνησε  τακτική  μελέτη  ορισμένων  έργων.  Μέσω  της  μελέτης 
αυτής οι μαθητές παρουσίαζαν τους στόχους που επιθυμούν να 
επιτύχουν  από τη  συμμετοχή  τους  στην  εργασία  για  το  θέατρο 
καθώς και  τους  προβληματισμούς  και  τα  ερωτήματά  τους  όσον 
αφορά  θέματα  περί  του  θεάτρου.  Κάθε  μαθητής  είχε  πληθώρα 
σκοπών και ερωτημάτων τα οποία διέφεραν από των άλλων και 
προσδοκούσε να βρει μια λύση για όλα αυτά. 

   Οι στόχοι μας ήταν ποικίλοι και ενδιαφέροντες. Κάποιοι μαθητές 
επέλεξαν  τη  συγκεκριμένη  εργασία  διότι  επιθυμούσαν  να 
πραγματοποιήσουν τα απωθημένα τους και  να υποδυθούν έναν 
ήρωα,  πράγμα  που  ήθελαν  από  μικρή  ηλικία.  Άλλοι  από  εμάς 
θέλησαν να ασχοληθούν με το θέατρο επειδή το θεωρούσαν ως 
πηγή έμπνευσης για διάφορους τομείς  της ζωής και  φυσικά ως 
μέσο ψυχαγωγίας των συμπολιτών και ταυτόχρονα του ίδιου του 
εαυτού τους.  Ένας άλλος λόγος που αρκετοί  μαθητές ανέφεραν 
είναι η συνεργασία και η ομαδικότητα που κάθε άνθρωπος μπορεί 
να υιοθετήσει  μέσω της ένταξής του σε ένα σύνολο.  Επιπλέον, 
όλοι μας θέλουμε να συμμετέχουμε στα δρώμενα του Δήμου μας κι 
έτσι  θεωρούμε  τη  θεατρική αυτή  ομάδα ως  μέσο επίτευξης  του 
παρόντος στόχου μας. Ακόμα, χαρακτηριστικό πλεονέκτημα αυτής 
της ομάδας είναι η ευκαιρία και η δυνατότητα που δίνεται σε κάθε 
μαθητή να αποκτήσει αυτοεκτίμηση και να αναδείξει τα ταλέντα του 
χωρίς να φοβάται την αποδοχή κριτικής από τα υπόλοιπα μέλη. 
Κάθε μαθητής νιώθει καλύτερα όταν γνωρίζει πως όλα αυτά του 
προσφέρονται και η ευτυχία αυτή γίνεται μεγαλύτερη όταν έχει τη 
δυνατότητα να γνωρίσει νέα άτομα, να συνεργαστεί μαζί τους και 
να  καλλιεργήσει  τη  φαντασία  του,  επιτυγχάνοντας  το  επιθυμητό 
αποτέλεσμα.  Σημαντική  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  και  την 
επιθυμία αρκετών μαθητών της ομάδας μας να  μορφωθούν μέσω 
της εργασίας αυτής καθώς μπορούν να συλλέξουν μεγάλο αριθμό 
πληροφοριών για το θέατρο και θα εξετάσουν τις απόψεις άλλων 
συμμαθητών τους σε σύγκριση με τις δικές τους.

   Στην   προσπάθεια  μελέτης  των  έργων  παρουσιάστηκαν  και 
αρκετές  απορίες  σχετικά  με  το  θέατρο  και  τις  απαραίτητες 
προϋποθέσεις  για  την  πραγματοποίηση  μια  θεατρικής 
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παράστασης. Μια από αυτές αφορούσε παραδείγματος χάρη τον 
τρόπο επιλογής έργου από μία θεατρική ομάδα όπως βέβαια και 
άλλες. Υπήρχαν ακόμα και πιο γενικές απορίες και συγκεκριμένα 
πολλά παιδιά ζήτησαν να μάθουν τι πραγματικά είναι το θέατρο. 
Ρώτησαν, επίσης, πως πρέπει να μελετηθεί ένα θεατρικό έργο όσο 
πιο αποτελεσματικά γίνεται. Το είδος της μουσικής που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί σε κάθε έργο ήταν μια από τις κύριες απορίες των 
μαθητών και παράλληλα ορισμένοι έκαναν την ίδια ερώτηση και 
για  την  επιλογή  των  κατάλληλων  σκηνικών  και  των  ρόλων. 
Ιδιαίτερα  η  σωστή  επιλογή  των  ρόλων  προβλημάτισε  τους 
συμμαθητές  μας  και  εμάς,  καθώς  γνωρίζουμε  πως  κάθε 
πρόσωπο-ήρωας είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί με τον καλύτερο 
δυνατό  τρόπο  και  από  τον  πιο  κατάλληλο  ηθοποιό,  (μικρό  και 
μεγάλο). Ουσιώδης απορία ήταν αυτή που αφορούσε τον τρόπο 
που θα κάνουμε το κοινό να γελάσει γιατί ως γνωστόν δύσκολα 
επιτυγχάνεται  και  συνήθως  με  την  καταβολή  μεγάλης 
προσπάθειας και το πέρας αμέτρητων ωρών πρόβας. 

   Μαζί με τις απορίες διατυπώθηκαν και ποικίλοι προβληματισμοί 
σχετικά με τις δυνατότητες των μελών της ομάδας μας. Ορισμένοι 
αναρωτηθήκαμε  αν  μπορούμε  να  πραγματοποιήσουμε  δύσκολα 
έργα. Επιπρόσθετα, θελήσαμε να μάθουμε αν όντως είμαστε όλοι 
ικανοί ηθοποιοί και πρόθυμοι να αγωνιστούμε σκληρά με σκοπό 
να  καταφέρουμε  να  δημιουργήσουμε  μια  παράσταση.  Αν  θα 
μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να στήσουμε μια παράσταση 
και να μην αποτύχουμε. Προβληματιστήκαμε και περί της μουσικής 
και ζητήσαμε να μάθουμε αν είναι εύκολη η αναζήτηση μουσικής 
και  άλλων  στοιχείων  που  θα  μπορέσουν  να  κάνουν  πιο 
ενδιαφέρουσα την παράστασή μας καθώς και η ένταξή τους στο 
έργο που θα επιλέξουμε. 

   Όλες οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται σε δεδομένα που 
αφορούν  κυρίως  εμάς  και  όχι  τους  θεατές.  Γι’  αυτό  το  λόγο 
σκεφτήκαμε και την αναγκαιότητα και σημασία όσων κάνουμε για 
το κοινό. 

   Είναι  βέβαιο  πως  η  προσπάθειά  μας  αποσκοπεί  και  στην 
ψυχαγωγία  και  τέρψη  των  θεατών,  ιδιαίτερα  σήμερα,  που  η 
οικονομική κατάσταση της χώρας όλο και χειροτερεύει και όλοι οι 
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Έλληνες αναζητούν έναν τρόπο αποκοπής από τις έγνοιες τους 
και  ηρεμίας.  Επιπλέον,  κάθε  άνθρωπος  λαμβάνει  σημαντικές 
πληροφορίες  για  σπουδαία  θέματα  κι  έτσι  αρχίζει  να 
προβληματίζεται και να αναζητά λύσεις.

   Όλοι μας έχουμε ιδιαίτερα ταλέντα κι έτσι μέσω της εργασίας 
αυτής  επιδιώξαμε  να  τα  επιδείξουμε  στους  άλλους.  Η 
συγκεκριμένη  ερευνητική  εργασία  ακόμα  βοήθησε  πολλούς 
μαθητές να εξελιχθούν και να μάθουν όσα επιθυμούν για τον τομέα 
που  τους  ενδιαφέρει  και  ίσως  επιθυμούν  να  ακολουθήσουν 
επαγγελματικά.  Συνέλεξαν γνώσεις και εμπειρία που ίσως τους 
κάνει να ξεχωρίσουν από τους άλλους και πιθανότατα να γίνουν 
σπουδαίοι  ηθοποιοί.  Τέλος,  είναι  αναγκαίο  οι  νέοι  να 
προβληματιστούν και να ψάξουν μόνοι τους ώστε να απαντήσουν 
σε  διάφορες  απορίες  τους.  Είναι  απαραίτητο  να  ξέρουν  πως 
μπορούν  να  καλύψουν  τους  προβληματισμούς  τους  μέσω  της 
χρήσης  όλων  των  μέσων  που  τους  παρέχονται  ώστε  να 
περιορίσουν την ανάγκη εξάρτησης από άλλους.

    Μια επιπρόσθετη ανάγκη είναι η ανάπτυξη ορισμένων βασικών 
αξιών. Η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι μια από αυτές και 
πρέπει να αποτελέσουν θεμέλιο της ζωής των ανθρώπων ώστε να 
καταφέρουν να επιλύουν προβλήματα και  με τη βοήθεια άλλων, 
χωρίς ίχνη διχόνοιας και ζήλειας.

   Είναι αναγκαίο όλοι μας να καλύψουμε κάθε πιθανή απορία μας, 
ώστε να γνωρίσουμε καλά αυτό το είδος τέχνης που κάνει πολλούς 
ανθρώπους να μαγευτούν και να μην μπορούν να ζήσουν χωρίς 
αυτό. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

   Για  την  πραγματοποίηση  των  στόχων  που  τέθηκαν  για  την 
ολοκλήρωση της Ερευνητικής Εργασίας μας που αναφερόταν στον 
τρόπο υλοποίησης και παρουσίασης μίας θεατρικής παράστασης 
ακολουθήσαμε  μία  συγκεκριμένη  μεθοδολογία  που  όρισαν  οι 
υπεύθυνες καθηγήτριες και ακολούθησαν τα παιδιά που μετείχαν 
στο «Project».

   Αρχικά,  λοιπόν,  παίξαμε  εμείς  και  οι  καθηγητές  διάφορα 
ενδιαφέροντα  παιχνίδια  γνωριμίας  και  αυτοσχεδιασμών  που 
αποσκοπούσαν τόσο στην  ουσιαστική  αλληλογνωριμία  αλλά και 
στην απόκτηση θάρρους και αυτοπεποίθησης από όλα τα μέλη της 
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ομάδας.  Αυτά  τα  παιχνίδια  περιελάμβαναν  διάφορες  ασκήσεις 
μνήμης και παρατηρητικότητας που πολλές φορές αναδείκνυαν τα 
ταλέντα και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων. Δεν περιοριστήκαμε 
όμως  μόνο  σε  παιχνίδια  γνωριμίας  αλλά  στην  συνέχεια 
προχωρήσαμε  σε  ασκήσεις  υποκριτικής  εκ  των  οποίων  μερικές 
ήταν  σωματικές-  κινητικές  και  άλλες  πιο  πνευματικές  και 
θεωρητικές, όπως μαθήματα ορθοφωνίας,  αλλά και προσπάθειας 
προσέγγισης  διάφορων  συναισθημάτων  απλά  και  μόνο  με  την 
προφορά ενός φωνηέντου.    

   Στη συνέχεια η όλη ομάδα χωρίστηκε σε 5 επιμέρους ομάδες για 
να  διευκολυνθεί  η  μελέτη  και  η  αναζήτηση  των  στοιχείων  που 
προέρχονταν από τα ερωτήματα,  τα  οποία είχαμε  θέσει.  Ακόμα 
δημιουργήσαμε  ένα  είδος  συμβολαίου,  το  οποίο  όριζε  τις 
υποχρεώσεις κάθε ομάδας, όπως και κατά προσέγγιση τον σωστό 
τρόπο  εργασίας  και  άντλησης  πληροφοριών  από  κάθε  ομάδα 
ξεχωριστά. 

 Έπειτα οι υπεύθυνες καθηγήτριες πρότειναν σε εμάς τρία έργα, με 
σκοπό να επιλέξουμε πιο από αυτά ικανοποιούσε πληρέστερα τις 
απαιτήσεις  μας,  καθώς  και  τις  ικανότητές  μας.  Έτσι,  λοιπόν, 
ακούστηκαν τα έργα:

 Ο Ανδροκλής και το Λιοντάρι, του Μπέρναρντ Σω

 Οι Βάτραχοι, του Αριστοφάνη, και

 Ο Δύσκολος ή Μισάνθρωπος, του Μενάνδρου

   Κάθε εβδομάδα όλες οι  ομάδες αναλάμβαναν να μελετήσουν 
στην  αρχή όλο το έργο και  καθώς περνούσε ο καιρός διάφορα 
αποσπάσματα του και να το ή τα παρουσιάσουν  στην υπόλοιπη 
τάξη. Στην αρχή η παρουσίαση ήταν πεζή μετά όμως οι απαιτήσεις 
ενισχύθηκαν και τα παιδία ήταν αναγκασμένα να αποδίδουν στο 
κείμενο, το αρμόζον ύφος και συναίσθημα, ούτως ώστε να γίνουν 
ταυτόχρονα  εκφραστικοί,  άρα  και  η  παρουσίαση  πιο 
ενδιαφέρουσα, αλλά και μέσω αυτού τους δινόταν η δυνατότητα να 
εξωτερικεύσουν και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους. 

   Ύστερα  από  την  παρουσίαση  ακολουθούσε  σχολιασμός  της 
προσπάθειας  των  παιδιών  από  τους  συμμαθητές  τους  και 
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κατάθεση των απόψεων όλων των παιδιών προς όλους. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο ακούγονταν όλες οι απόψεις των μαθητών και ο ένας 
αλληλεπιδρούσε  με  τον  άλλον,  κατανοώντας  τη  γνώμη  των 
υπολοίπων  και  δεχόμενος  κριτική  για  την  δική  του  γνώμη, 
θεμελιώνοντας  την  σταθερότερα  και  ορθότερα.  Απότοκο  της 
εποικοδομητικής  μελέτης  των  τριών  αυτών  έργων  ήταν  η 
απόρριψη  των  δύο  και  η  επιλογή  του  ενός,  που  θα 
προσπαθούσαμε  να  ανεβάσουμε  στη  σκηνή.  Για  να  επιτευχθεί 
αυτό απαραίτητη ήταν η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων, για να 
επιλεχθεί, αντικειμενικά, το «καταλληλότερο» έργο. 

  Αυτό που ακολούθησε την επιλογή του έργου ήταν η αναζήτηση 
επιμέρους στοιχείων για την εμπλουτισμό του και την κατά κάποιο 
τρόπο  καλλιτεχνικοποίηση  του.  Έτσι  πρώτον  και  κύριον 
εκτελέσαμε μια έρευνα με σκοπό την εύρεση ηθοποιών που θα 
υποδύονταν όσο πιο πιστά γινόταν τους χαρακτήρες του έργου. 
Μετά από αυτό αφοσιωθήκαμε στην μελέτη των ρόλων αυτών, όχι 
απλώς  ηθογραφικά,  αλλά  και  πιο  ολοκληρωμένα,  όπως  για 
παράδειγμα ενδυματολογικά, καταλήγοντας έτσι στη προσπάθεια 
ανακάλυψης  της  κατάλληλης,  λεγόμενης  σκευής (σκευή  των 
υποκριτών ονομάζεται το κοστούµι, η μάσκα -προσωπείο- και τα 
υποδήματα  που  φορούν2)  του  κάθε  ήρωα.  Πληροφορίες 
αντλούσαν κάθε ομάδα ξεχωριστά από το διαδίκτυο και διάφορα 
βιβλία,  αλλά κυρίως από την ίδια τους την  φαντασία.  Επιπλέον 
όταν κάποια παιδία ή μια ομάδα  δημιουργούσαν κάτι  αξιόλογο 
παρουσίαζαν τα τεχνήματά τους στην υπόλοιπη τάξη, η οποία και 
τα  αξιολογούσε  με  σκοπό  την  καλυτέρευσή  τους.  Αλλά  και  τα 
σκηνικά  και  η  μουσική  απασχόλησε  το  ίδιο  πολύ  τα  μέλη  των 
ομάδων.

  Κατά  την  διάρκεια  των  εργασιών  τέθηκαν  από  όλους  τους 
μαθητές πληθώρα ερωτημάτων, τα οποία απαντήθηκαν είτε άμεσα 
μέσω των δραστηριοτήτων των ομάδων, είτε από τις υπεύθυνες 
καθηγήτριες,  είτε  απαντήθηκαν  ύστερα  από  προσωπική  έρευνα 
των  ίδιων  των  μαθητών,  οι  οποίοι  άντλησαν  πληροφορίες  από 
διάφορα  μέσα  και  στη  συνέχεια  τα  εξέθεσαν  στην  τάξη.  Οι 

2 Δικτυογραφία:No.3
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απαντήσεις των μαθητών στα ερωτήματα αυτά, παρατίθενται στην 
επόμενη υποενότητα.

 Τέλος  στα  πλαίσια  του  μαθήματος  της  ερευνητικής  εργασίας 
επισκεφτήκαμε  το  Επαγγελματικό  Λύκειο  Μολάων  (ΕΠΑ.Λ. 
Μολάων) για να παρακολουθήσουμε δέκα ταινίες μικρού μήκους, 
σκηνοθετημένες και εκτελεσμένες από μαθητές των σχολείων της 
ανατολικής Αττικής. 

  Μέσω  λοιπόν  των  παραπάνω  βημάτων  καταφέραμε  να 
επιτεύξουμε τον στόχο μας και να  ικανοποιήσουμε τους σκοπούς 
για  τους  οποίους επιλέξαμε να συμμετέχουμε  στο  συγκεκριμένο 
«Project».   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

   Μια από τις βασικές επιδιώξεις κάθε μέλους της «θεατρικής» 
ομάδας μας, μέσα από την έρευνα για το θέατρο, ήταν η εκμάθηση 
περισσότερων πληροφοριών για την παρούσα θεματολογία και η 
επίτευξη της δημιουργίας μιας παράστασης.

   Συγκεκριμένα,  στην  προσπάθειά  μας  για  εύρεση  των 
απαραίτητων συνθηκών για τη σωστή συνεργασία των μελών της 
ομάδας μας, καταλάβαμε πως αυτή μπορεί εύκολα να επιτευχθεί. 
Η επιμονή, η αλληλοκατανόηση και το διαρκές ενδιαφέρον για την 
εξερεύνηση του θέματος αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις  με 
την  τήρηση  των  οποίων  ακόμα  και  υποστηρικτές  διαφορετικών 
ενδιαφερόντων  μπορούν  να  συμβάλλουν  στην  επίτευξη  των 
στόχων της ομάδας.

   Ένα επιπρόσθετο θέμα που μας απασχόλησε είναι το πως οι 
μαθητές-ηθοποιοί  θα  κάνουν  το  κοινό  να  γελάσει.  Ύστερα  από 
ουσιώδη συζήτηση μεταξύ της ερευνητικής ομάδας για το θέατρο 
καταλήξαμε  στο  συμπέρασμα  πως  η  καταβολή  μεγάλης 
προσπάθειας και η εύρεση έργου με ενδιαφέροντες στίχους θα μας 
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οδηγήσει  στο  επιθυμητό  αποτέλεσμα  και  ταυτόχρονα  θα 
ψυχαγωγήσει το κοινό.

   Ακόμα,  ασχοληθήκαμε με την επιλογή κατάλληλου έργου,  τη 
μελέτη  του  και  το  διαχωρισμό  αυτού  σε  επιμέρους  σκηνές. 
Δημιουργήσαμε κριτήρια αξιολόγησης για τρία έργα (Βάτραχοι του 
Αριστοφάνη,  Ο  Δύσκολος  ή  Μισάνθρωπος  του  Μενάνδρου,  Ο 
Ανδροκλής  και  το  λιοντάρι,  του  Μπέρναρντ  Σω),  τα  οποία  μας 
βοήθησαν  για  την  επιλογή  του  έργου  με  τα  περισσότερα 
πλεονεκτήματα.  Αν  και  η  μελέτη  του  έργου  καθώς  και  ο 
διαχωρισμός  του  σε  σκηνές  ήταν  δύσκολη  και  χρονοβόρα 
επικούρησε  σημαντικά  στη  δημιουργία  μιας  πλήρους  θεατρικής 
παράστασης.

   Στον  προβληματισμό  «πώς επιλέγουμε  και  δημιουργούμε  τα 
κατάλληλα  σκηνικά  για  το  έργο»  καταλάβαμε  πως  απαιτείται 
πρώτα η κατανόηση του έργου καθώς και της εποχής στην οποία 
αναφέρεται.  Για  την  κατασκευή  τους  συλλέξαμε  ποικίλες 
πληροφορίες  από  πληθώρα  πηγών  και  ύστερα  ξεκινήσαμε  την 
εφαρμογή  τους  με  τη  χρήση  κοινών,  απλών  και  φυσικά 
οικονομικών υλικών. Παρόμοιες ενέργειες χρειάστηκαν και για την 
ένδυση των ηρώων. Δημιουργήσαμε, έτσι, πρωτότυπα ενδύματα, 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εν λόγω καθώς και 
σε μελλοντικές παραστάσεις.

   Ένα άλλο ερώτημα που μας προβλημάτισε ήταν η εύρεση της 
κατάλληλης μουσικής για την ηχητική επένδυση του έργου καθώς 
και  ηχητικών  εφέ  για  την  αναπαράσταση  διάφορων  ήχων. 
Αξιοποιήσαμε ακόμα και σύγχρονα είδη μουσικής (ραπ,  hip-hop), 
τα οποία αφού μελετήσαμε, τα εντάξαμε στο κλίμα της εποχής του 
έργου προσαρμόζοντας τα κατάλληλα λόγια. Ωστόσο, η «παλιά» 
μουσική φάνηκε το ίδιο ιδανική για το έργο μας κι  έτσι  μουσικά 
όργανα,  όπως   η  φλογέρα  και  η  αρχαιοελληνική  σύριγξ, 
προσαρμόστηκαν τέλεια στις μουσικές απαιτήσεις του έργου.

    Επιπλέον,  το  γεγονός  πως  πολλοί  από  τους  μαθητές  δε 
γνώριζαν αρκετά σχετικά με το θέατρο, αποτέλεσε απορία πολλών 
ατόμων  καθώς  δε  γνωρίζαμε  αν  η  πραγματοποίηση  έργου  με 
ηθοποιούς  εμάς  θα  ήταν  προσιτή.  Την  απάντηση  στο 
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συγκεκριμένο μας ερώτημα έδωσαν οι υπεύθυνες καθηγήτριες της 
ερευνητικής ομάδας οι οποίες μας έδειξαν πως όλοι μπορούμε να 
γίνουμε «ηθοποιοί». Στην προσπάθειά τους αυτή χρησιμοποίησαν 
ενδιαφέρουσες  ασκήσεις  υποκριτικής  που  ήταν  και  κινητικές-
σωματικές αλλά και ορθοφωνίας.

   Η διανομή των ρόλων στους κατάλληλους μαθητές ήταν ένας 
από  τους  κύριους  προβληματισμούς  μας.  Οι  δυνατότητες  κάθε 
μαθητή καθώς και η αυτοπεποίθηση αποτέλεσαν βασικά κριτήρια 
για την απόκτηση των ρόλων από τους μαθητές. Επίσης, η γνώμη 
των  ίδιων  των  μαθητών  για  τις  αντοχές  των  συμμαθητών  τους 
επηρέασε την τελική απόφαση διανομής των ρόλων κι έτσι έγινε 
κατανοητό σε όλους μας πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 
είναι  πραγματικά  δύσκολη.  Επειδή  βέβαια  το  έργο  το  οποίο 
επιλέξαμε  απαιτούσε  μεγάλο  αριθμό  ηθοποιών,  αφού 
διαλευκάναμε  ποιοι  από  εμάς  ήθελαν  πραγματικά  να  λάβουν 
μέρος  στην  θεατρική  παράσταση  και  προετοιμασία, 
απευθυνθήκαμε και σε άλλες ομάδες, όπως το θεατρικό εργαστήρι 
του Γυμνασίου και του Λυκείου Μολάων, καθώς και την θεατρική 
ομάδα του Δήμου Μονεμβασίας.   

   Για  την  πραγματοποίηση  και  την  απάντηση  σε  κάθε  μας 
ερώτημα  αξιοποιήσαμε  ορισμένες  πηγές.  Αρχικά,  τα  μέλη  της 
ερευνητικής  εργασίας  δε  γνώριζαν  από  πού  μπορούν  να 
πληροφορηθούν.  Στη  συνέχεια,  όμως,  ανακάλυψαν  διάφορες 
πηγές  πληροφόρησης.  Χρησιμοποιήσαμε  το  διαδίκτυο, 
εγκυκλοπαίδειες  καθώς  και  ποικιλία  βιβλίων  και  θεατρικών 
κειμένων. 

   Τέλος, ο τρόπος παρουσίασης των επιτευγμάτων μας αποτέλεσε 
απορία  πολλών  από  εμάς.  Ωστόσο,  ύστερα  από  συνεχείς 
παρουσιάσεις, κάθε μέλος της ερευνητικής εργασίας κατανόησε το 
σωστό τρόπο επίδειξης των τεχνημάτων μας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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   Στη διάρκεια της ερευνητικής εργασίας καταλήξαμε σε ορισμένα 
συμπεράσματα.  Τα  συμπεράσματα  αυτά  αφορούσαν  τόσο  το 
θέατρο όσο και  την  επίτευξη στόχων στο πλαίσιο  της ομαδικής 
εργασίας.

   Ένα από αυτά είναι  το γεγονός,  πως για τη δημιουργία μιας 
θεατρικής  παράστασης  είναι  απαραίτητη  η  ύπαρξη  ορισμένων 
κριτηρίων. 

Συγκεκριμένα πρέπει να υπάρχουν ή να δημιουργηθούν:

1. έργο, από το οποίο θα κτιστεί όλη η παράσταση 

2. ηθοποιοί,  οι  οποίοι  θα  αναλάβουν  να  μιμηθούν  ορισμένους 
ήρωες 

3. σκηνικά,  τα οποία θα κάνουν το έργο πιο ενδιαφέρον και  θα 
βοηθήσουν τους θεατές να κατανοήσουν το χώρο στον οποίο 
πραγματοποιούνται  τα  γεγονότα  αλλά  ταυτόχρονο  και  το 
γενικότερο θέμα αυτού

4. κοστούμια,  με  τα  οποία  οι  ηθοποιοί  θα  αποκτήσουν  τα 
χαρακτηριστικά την ηρώων που υποδύονται 

5. μουσική επένδυση, παλαιά και σύγχρονη, ώστε το έργο να γίνει 
πιο  παραστατικό  και  να  μπορέσει  να  σαγηνεύσει  και  να 
συγκινήσει  μεγαλύτερο  ποσοστό  ατόμων,  ακόμα  και  αυτούς 
που  δεν  διαθέτουν  τις  ιδιαίτερες  γνώσεις  έτσι  ώστε  να 
παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν το νόημα του θεατρικού 
έργου  

6. κοινό, το οποία θα παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση 

  Ακόμα είναι αναγκαία η μελέτη πολλών έργων ώστε τελικά να 
επιλεχθεί  αυτό  που  η  θεατρική  ομάδα  θα  θεωρήσει  ως  πιο 
κατάλληλο. Για την επιλογή αυτή δημιουργούνται κριτήρια τα οποία 
βασίζονται  κυρίως  στις  δυνατότητες  και  τις  ανέσεις  της  ομάδας 
όπως  και  στις  ιδιαίτερες  προτιμήσεις  των  μελών,  αλλά  και  του 
ευρύτερου κοινού. Τα βασικότερα από αυτά είναι ο αριθμός των 
ηθοποιών, το είδος του έργου και το κοινό στο οποίο πρόκειται να 
παρουσιαστεί. Κριτήρια είναι σημαντικό να δημιουργηθούν και για 
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την επιλογή κάθε αντικειμένου ξεχωριστά. Για παράδειγμα πρέπει 
να ακουστούν πολλά είδη μουσικής ώστε τελικά να επιλεχθεί  το 
πιο «σωστό», δηλαδή το καταλληλότερο.

   Παράλληλα  έγινε  κατανοητό  πως  για  να  μπορέσει  να 
πραγματοποιηθεί  μια  θεατρική  παράσταση  απαιτείται  η  ομαδική 
εργασία. Όλοι οι ηθοποιοί καθώς και τα άτομα που ασχολούνται με 
τα σκηνικά ή και την ενδυμασία οφείλουν να συνεργάζονται ώστε 
να  οδηγηθούν  σε  ένα  καλύτερο  και  πιο  ωφέλιμο  αποτέλεσμα. 
Βασικά στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν την ομάδα πρέπει να είναι 
ο  σεβασμός,  η  αλληλοκατανόηση,  η  συνεργασία  και  η  συνεχής 
προσπάθεια ακόμα και σε ατομικό επίπεδο.

    Συμπεράναμε πως το θέατρο μας βοηθά σε πολλές πτυχές της 
ζωής.  Μας  απομακρύνει  από  τη  θλίψη  και  τη  μοναξιά  και  μας 
προσφέρει  «μια  χείρα  βοήθειας».  Κάθε  μορφή  θεάτρου  είναι 
σημαντική για τους ανθρώπους, είτε είναι τραγωδία είτε κωμωδία

ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ…

  Η ερευνητική εργασία είναι ένα μάθημα το οποίο αποσκοπεί στην 
καλλιέργεια  της  ομαδικότητας  και  της  συνεργασίας  μεταξύ  των 
μαθητών, πάνω στην εξερεύνηση και αναζήτηση πληροφοριών για 
ένα συγκεκριμένο θέμα που κάθε μαθητής επέλεγε στην αρχή κάθε 
τετραμήνου. Εμείς αποφασίσαμε να παρακολουθήσουμε το θέμα 
που  αφορούσε  το  θέατρο  και  τον  τρόπο  δημιουργίας  μίας 
θεατρικής παράστασης.

  Στο τέλος κάθε τετραμήνου είναι απαραίτητο να συντάξουμε ένα 
κείμενο στο οποίο θα αναφερόμαστε, στις εργασίες που κάναμε για 
να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του λεγόμενου «Project». 

  Θα θέλαμε να συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα και να ολοκληρώσουμε 
την  δημιουργία 
μίας  παραστάσεις 
αν και μέχρι τώρα 
έχουμε  κάνει 
αρκετά. Αυτό που 
ίσως  θα  έπρεπε 
να  γίνει 
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διαφορετικά  είναι  ο  τρόπος  με  τον  οποίον  χωριστήκαμε  σε 
υποομάδες,  καθώς  πολλές  από  τις  ομάδες  περιείχαν  άτομα  τα 
οποία δεν μοχθούσαν σχεδόν καθόλου για το μάθημα αυτό, ενώ 
αντιθέ-τως υπήρχαν κάποιοι, οι οποίοι ανέλαβαν τα πάντα και ήταν 
οι μόνοι οι οποίοι δούλεψαν. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια πως 
η  δική  μας  ομάδα ήταν  μία  από αυτές,  καθώς όλοι  αναλάβαμε 
επιμέρους εργασίες και όσες θέλαμε, αλλά και όσες μπορούσε, ο 
κάθε ένας.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφία

1. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 1996 Τ.27:317

Πηγές που βοήθησαν στην μελέτη του έργου

 Βάτραχοι, Αριστοφάνης,  Μτφρ: Κώστας Ταχτσής

 Ο Δύσκολος ή Μισάνθρωπος, Μένανδρος, Μτφρ: 

 Ο Ανδροκλής και το λιοντάρι, Bernard Shaw, Μτφρ:

 Η θεατρική παράσταση «Ιππείς» του Αριστοφάνη από τον 
επαγγελματικό θίασο…   

Δικτυογραφία
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1. Το θέατρο και τα είδη του

http://www.mousiko-cafe.com/forum/index.php?topic=21113.0 
(26/12/12)

2. Θέατρο-Βικιπαίδεια

http://el.wikipedia.org/wiki/Θέατρο (26/12/2012) 

3. Ακουστική – Προσωπεία – Ενδυμασία | Εκπαιδευτήρια Δούκα

http://doukasschoolprojecttheatro.wordpress.com/Ακουστική - 
Προσωπεία - Ενδυμασία _Εκπαιδευτήρια Δούκα

Πηγές που βοήθησαν στην μελέτη του έργου

 Αριστοφάνη "ΒΑΤΡΑΧΟΙ" 2-Βρεκεκέξ κουάξ κουάξ – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=aycEvQKINsM (29/11/12)

 Dragon Music - Europa – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=G646JE63sEw (29/11/12)

 Dragon music - Apex Predator – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=-TIqmXu3bk0 (29/11/12)

 Frog Song – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=lfFGXG2-
6kg&feature=related (29/11/12)

▲  

ΓΕΝΙΚΟ ΛΎΚΕΙΟ ΜΟΛΆΩΝ

Α’ ΤΑΞΗ
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ΘΕΑΤΡΟ
 «ΠΩΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΛΕΓΡΗ

ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  
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Περίληψη-Ευχαριστίες
Περίληψη:

Η ερευνητική εργασία του τετραμήνου της μίας εκ των 5 ομάδων 
του τμήματος με θέμα το Θέατρο. Περιέχει τη μεθοδολογία που 
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εφαρμόστηκε στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου με 
χρονολογική σειρά. Απαντημένα ερευνητικά ερωτήματα της 
ομάδας μας και αυτοκριτική.

Ευχαριστίες:

Ευχαριστούμε θερμά τις υπεύθυνες καθηγήτριες Ολυμπία 
Λαμπούση και Ιωάννα Μαρτσούκου για την βοήθεια που μας 
προσέφεραν. Τους συμμαθητές μας που αναπτύξαμε ομαδικότητα, 
το θεατρικό εργαστήρι του σχολείου μας που δέχτηκε να 
συνεργαστεί μαζί μας. Τέλος ευχαριστούμε όλους όσους 
προσέφεραν έστω και μικρή  βοήθεια για να φέρουμε σε  πέρας 
αυτή την εργασία. 

Εισαγωγή:
Το  Σεπτέμβριο  του  2012  ερχόμενοι  στο  Λύκειο,  το  νέο 

μάθημα του  project(=ερευνητική  εργασία)  μας  ανακοινώθηκε  και 
από το 1ο κιόλας μάθημα μας ανατέθηκε η πρώτη μας δουλειά. Να 
διαλέξουμε το θέμα με το οποίο θα θέλαμε να πορευτούμε στο 
τετράμηνο  που  επρόκειτο  να  διανύσουμε.  Μια  ομάδα  μαθητών 
επέλεξε  το  θέμα «Θέατρο» .Το θέμα που επιλέξαμε κι  εμείς  με 
κάποια κριτήρια και προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θέσαμε στόχους που στο 
τέλος  του  τετραμήνου  θα  έπρεπε  να  έχουμε  κατακτήσει,  μας 
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δημιουργήθηκαν  ερωτήματα  και  προβληματισμοί  που  σιγά  σιγά 
μετατράπηκαν σε γνώσεις.

Επιλέξαμε  το  θέμα  αυτό  γιατί  πιστεύαμε  πως  θα  μας 
προσέφερε ψυχαγωγία και  ψυχική ευχαρίστηση αφού το θέατρο 
είναι ένα από τα αρχαιότερα ψυχαγωγικά μέσα για τον άνθρωπο. 
Το  θέατρο  προσφέρει  πολιτισμό,  κι  εμείς  διψάμε  γι’  αυτόν. 
Αναρωτώμενοι  πως ένα κείμενο γραμμένο πάνω σ’ ένα κομμάτι 
χαρτί φθαρμένο απ’ το χρόνο αποκτά ζωή πάνω στη σκηνή και 
καθηλώνει τον θεατή όπως τίποτα άλλο αποφασίσαμε πως θέλαμε 
να  μάθουμε  τον  τρόπο.  Θέλαμε  να  αποκτήσουμε  λίγη  από  την 
εμπειρία ενός ηθοποιού ή ενός σκηνοθέτη.

Με αυτόν τον τρόπο οι ορίζοντές μας θα επεκτείνονταν και 
θα  ξεφεύγαμε  από  τον  συμβατικό  ρόλο  του  θεατή.  Θέλαμε  να 
αντιστρέψουμε  τους  ρόλους  και  να  δοκιμάσουμε  κάτι  εντελώς 
ασυνήθιστο και τολμηρό, κάτι που πάει κόντρα στην μαθητική μας 
καθημερινότητα.

Στη διάρκεια του 1ου μαθήματος θέσαμε κάποιους στόχους. 
Ήμασταν σίγουροι πως επιθυμούσαμε διακαώς να μπούμε στην 
ψυχοσύνθεση  των  ηθοποιών.  Να  νιώσουμε  το  ίδιο  άγχος  που 
νιώθουν  λίγα λεπτά  πριν  ανέβουν  στο  σανίδι,  τον  ενθουσιασμό 
τους  όταν  παίρνουν  το  νέο  κείμενο  στα  χέρια  τους  και  την 
απογοήτευσή τους όταν η ερμηνεία τους δεν ήταν τόσο καλή όσο 
ευελπιστούσαν.

Στοχεύσαμε στις νέες εμπειρίες και αρπάξαμε την ευκαιρία 
του  «θεάτρου».Το  μόνο  σίγουρο  ήταν  πως  το  τετράμηνο  που 
διανύαμε  θα  ήταν  για  τον  καθ’  έναν  μας  μοναδικό  αφού  η 
πλειοψηφία της ομάδας μας δεν είχε ασχοληθεί με το θέατρο.

Η  μεγαλύτερη  πρόκληση  και  στόχος  ήταν  η  συνεργασία 
μεταξύ  μας.  Σε  όλες  τις  ομαδικές  εργασίες  το  μεγαλύτερο 
πρόβλημα συνηθίζει να είναι η συνεργασία των μελών της ομάδας. 
Εμείς  θέλαμε  να  πετύχουμε  την  απόλυτη  επικοινωνία  και 
συνεργασία  μεταξύ  της  τετραμελούς  μας  ομάδας  αλλά  και 
ολόκληρης της τάξης συμπεριλαμβανομένων και των καθηγητών 
μας.
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Η δίψα μας για μάθηση δεν τελειώνει ποτέ κι έτσι ένας ακόμη 
στόχος μας ήταν να μάθουμε τι κρύβεται πίσω από τα φώτα και τα 
λαμπερά σκηνικά μιας παράστασης.

Μαζί  με  τους  στόχους  όμως  γεννήθηκαν  και  άπειρα 
ερωτήματα,  τα  πιο  σημαντικά  από  αυτά  ήταν  απλά αλλά πολύ 
δύσκολο να γνωρίζουμε αφού δεν είχαμε ασχοληθεί με το θέατρο 
ξανά.  Για  παράδειγμα,  πώς δημιουργείται  μια  παράσταση  ,πώς 
κατανέμουμε ρόλους, πως στήνουμε τα σκηνικά, πώς μελετάμε και 
κατανοούμε το έργο και τέλος «Πώς τελικά θα κάνουμε αυτή την 
ερευνητική εργασία»;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:  
Το  τετράμηνό  μας  στο  μάθημα  της  ερευνητικής  εργασίας 

ξεκίνησε με τη γνωριμία μεταξύ των μαθητών και των υπεύθυνων 
καθηγητών.  Προχωρήσαμε  δειλά  με  κάποιες  συγκεντρωτικές 
ασκήσεις που μας ωφέλησαν ιδιαίτερα αφού μας δίδαξαν πώς να 
προσηλωνόμαστε  σε κάτι  και  να μην μας αποσπούν εξωτερικοί 
παράγοντες καθώς και να ενεργοποιούμε τη σκέψη μας  ταχύτερα.

Μπαίνοντας  στο  κυρίως  θέμα  του  μαθήματος  αναλύσαμε 
τους παράγοντες του θεάτρου και καταλήξαμε πως για να έχουμε 
μια ολοκληρωμένη παράσταση χρειαζόμαστε:

• Έργο

• Ηθοποιούς

• Σκηνικά

• Κοστούμια

• Μουσική επένδυση

• Και κοινό.

Στη συνέχεια μας δόθηκαν 3 κείμενα: 

• Οι Βάτραχοι του Αριστοφάνη
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• Ο Δύσκολος του Μένανδρου

• Και Ο Ανδροκλής και το Λιοντάρι του Μπέρναρ Σω,

Και χωριστήκαμε σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Ύστερα 
δόθηκε  ένα  κείμενο  σε  κάθε  ομάδα  για  να  το  διαβάσει  και  να 
γράψει την περίληψή του.

Μας  άρεσαν  εξίσου  όλα  τα  έργα  και  δημιουργήθηκαν 
αντιπαραθέσεις σχετικά με το ποιο ήταν τελικά το καλύτερο έργο 
για να διαλέξουμε εμείς. Έτσι δημιουργήσαμε τα κριτήρια επιλογής 
του κατάλληλου έργου για εμάς. Τα κριτήρια ήταν τα εξής:

• Πόσους  ρόλους  διαθέτει  το  έργο  και  πόσους  εθελοντές 
ηθοποιούς έχουμε στην ομάδα μας;

• Ποιο κείμενο είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών 
της ομάδας;

• Ποιου  έργου  τα  σκηνικά  ερεθίζουν  περισσότερο  τη 
δημιουργικότητα και τη φαντασία μας;

• Ποιο έργο προσφέρει μεγαλύτερα περιθώρια να εκφραστούν 
τα μουσικά ταλέντα, οι γνώσεις και οι δεξιότητές μας;

• Ποιο  έργο  έχει  γρήγορους  και  ενδιαφέροντες  διαλόγους, 
έντονη δράση και εναλλαγές σκηνών;

• Ποιο κείμενο έχει τις περισσότερες αστείες σκηνές;

Τελικά διαλέξαμε τους βάτραχους του Αριστοφάνη γιατί είχαν 
ότι  ακριβώς  ζητούσαμε,  συν  ότι  αποτελούσαν  μια  τεράστια 
πρόκληση  για  μας.  Έτσι  από  το  επόμενο  κιόλας  μάθημα 
εξασφαλίσαμε το κείμενο σε έντυπη μορφή και το διανείμαμε 
στην τάξη.

Το  μελετήσαμε  σε  βάθος  χωρίζοντας  τη  διαδικασία  σε 
ορισμένα βήματα: αρχικά αναγνώσαμε το κείμενο μέχρις ότου 
το  κατανοήσουμε  πλήρως  και  ύστερα  προχωρήσαμε  στον 
χωρισμό σκηνών.
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Αφού ολοκληρώσαμε την μελέτη, «ρίξαμε στο τραπέζι» τους 
ρόλους!  Ο  αριθμός  των  ρόλων  που  παρείχε  το  έργο  ήταν 
αρκετός για να εξασφαλίσει  ατάκες σε όλους τους εθελοντές 
ηθοποιούς  της  ομάδας  μας.  Ύστερα  προχωρήσαμε  στην 
κατανομή  τους.  Κάθε  ομάδα  έκανε  τις  προτάσεις  της  και 
σύμφωνα με αυτές αναδείχθηκαν οι χαρακτήρες του έργου μας.

Το έργο τώρα πια είχε  αρχίσει  να γίνεται  δικό  μας.Είχαμε 
κατανοήσει πλήρως την πλοκή, την ιστορία ,τι χρειαζόταν κάθε 
ρόλος για να γίνει συναρπαστικός, και τι μουσική υπόκρουση 
έπρεπε  να  επενδύσει  την  παράσταση.  Όλες  οι  ομάδες 
αναζήτησαν μουσική και ήχους που ταίριαζαν στο έργο.

Σε  επόμενα  μαθήματα  θίξαμε  το  θέμα  των  κοστουμιών, 
εκφράσαμε τις ιδέες μας για το τι θα μπορούσε να φορά κάθε 
χαρακτήρας και αρχίσαμε να κάνουμε τα κοστούμια που μέχρι 
τότε  είχαμε  στο  μυαλό  μας  πραγματικότητα.  Σε  κάθε  ομάδα 
ανατέθηκε να δημιουργήσει  κομμάτια των κοστουμιών όπως 
τα περιβραχιόνια του Διονύσου, του Αισχύλου , του Ευριπίδη, 
του Αιακού και του Πλούτωνα. Τα στεφάνια του Διόνυσου, του 
Πλούτωνα,  του  Αιακού  και  του  Ηρακλή.  Τα  προσωπεία  των 
βατράχων και τα χέρια τους.

Χρησιμοποιήσαμε υλικά χαμηλού κόστους ή μηδενικού αφού 
ανακυκλώσαμε  παλιά  και  άχρηστα  αντικείμενα  με  στόχο  να 
φτιάξουμε  φαντασμαγορικά  εκλεπτυσμένα  και  αξιόλογα 
κοστούμια.

Τέλος  επισκεφτήκαμε  το  Επαγγελματικό  Λύκειο  Μολάων 
όπου  παρακολουθήσαμε  κάποιες  ταινίες  μικρού  μήκους  με 
στόχο  να  πάρουμε  ιδέες  για  τον  τρόπο  που  θα  έπρεπε  να 
εργαστούμε  ώστε  να παραδώσουμε  και  να παρουσιάσουμε 
μια αξιόλογη ερευνητική εργασία.  
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Απαντήσεις στα 
ερευνητικά ερωτήματα:

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας 
μας γεννήθηκαν πολλά ερωτήματα και απορίες σχετικά με το 
θέατρο, το θεωρητικό αλλά και το πρακτικό μέρος του. Εμείς 
καταγράψαμε τις σημαντικότερες από αυτές και τις αναφέρουμε 
παρακάτω.

Η πρώτη απορία μας έδειχνε την ολική μας άγνοια και ήταν 
«πώς γίνεται μια θεατρική παράσταση».Στη διάρκεια του σχολικού 
τετραμήνου οι απορίες έγιναν γνώσεις και επιτέλους μάθαμε πως 
για να «ανέβει» μια παράσταση χρειάζεται πάνω απ’ όλα 
συνεργασία, ομαδικότητα και θέληση από τους συντελεστές της 
παράστασης για την τελειοποίηση του έργου. Για να επιτευχθεί 
αυτό χρειάζεται κόπος και σκληρή δουλειά από τον καθ’ ένα μας. 
Εκτός από την συνεργασία και τον θεωρητικό τομέα όμως 
χρειαζόμαστε και πρακτική υποστήριξη όπως π.χ. Έργο, 
ηθοποιούς, σκηνικά, κοστούμια ,μουσική επένδυση και κοινό.

Αφού μάθαμε τι χρειάζεται μια παράσταση και από πού 
έπρεπε να ξεκινήσουμε δεν ξέραμε πώς να μελετάμε ένα έργο. 
Όμως κι αυτό προστέθηκε στις γνώσεις μας αφού οι υπεύθυνες 
καθηγήτριές μας ,μας δίδαξαν πως πρέπει πρώτα να διαβάσουμε 
καλά το κείμενο ώστε να το κατανοήσουμε, ύστερα να το 
χωρίσουμε σε σκηνές εμβαθύνοντας νοηματικά.

Ύστερα έπρεπε να χωρίσουμε ρόλους σύμφωνα με τις 
δυνατότητες των παιδιών. Εμείς τα «πρωτάκια» σε αυτόν τον 
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τομέα πως θα τα καταφέρναμε; Τι θα κάναμε; Ζητήθηκε λοιπόν 
από κάθε ομάδα να επιλέξει μία σκηνή του έργου των βατράχων 
και να τη διαδραματίσει μπροστά στην υπόλοιπη τάξη ώστε οι 
υπόλοιποι να αξιολογήσουν την υποκριτική των συμμαθητών τους 
και να επιλέξουν το ρόλο που τους ταιριάζει αντικειμενικότερα. 
Έπειτα από αυτό κάναμε προτάσεις ρόλων. 

Τα σκηνικά αποτελούσαν ένα κόμβο αντιπαραθέσεων για την 
τάξη, αλλά και το δυσκολότερο κομμάτι της συγκεκριμένης 
παράστασης. Το πώς θα δώσουμε υλική υπόσταση στις ιδέες μας 
ήταν ένα πρόβλημα και ταυτόχρονα ένα μεγάλο ερώτημα. Εμείς 
όμως βρήκαμε τη λύση και σ’ αυτό το γρίφο αφού βάλαμε σε 
λειτουργία την απύθμενη παιδική φαντασία και δημιουργικότητά 
μας για να κατασκευάσουμε με οικονομικά και ανακυκλώσιμα υλικά 
τα κοστούμια και τα σκηνικά μας. Παλιά άχρηστα αντικείμενα που 
είχε ο καθ’ ένας μας σπίτι του απέκτησαν χρησιμότητα και έγιναν 
μέρος των σκηνικών μας έπειτα από σχετική επεξεργασία.

Το τελευταίο πράγμα που μας απασχόλησε ήταν η μουσική 
επένδυση του έργου. Τι μουσική θα έκανε πιο δραματική κάθε 
σκηνή; Ποιοι ήχοι θα έκαναν το κάθε απόσπασμα του έργου πιο 
ρεαλιστικό και θα δημιουργούσε την ψευδαίσθηση στο κοινό ότι 
βρίσκεται μαζί με τους ήρωες στον κάτω κόσμο και όπου αλλού. 
Έτσι κάποιες ομάδες ανέλαβαν να ψάξουν μουσική είτε από το 
ίντερνετ είτε από μουσικές συλλογές που διέθεταν ώστε να 
ταιριάζουν απόλυτα με κάθε σκηνή και να της προσδίδει 
περισσότερη δραματικότητα και ρεαλιστικότητα -όσο θα μπορούσε 
να διαθέτει ένα έργο που διαδραματίζεται στον κάτω κόσμο. 

Συμπεράσματα:
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Μετά από ένα τετράμηνο στο μάθημα της ερευνητικής 
εργασίας με θέμα το θέατρο αποκτήσαμε πρωτόγνωρες εμπειρίες, 
ομαδικό πνεύμα και συνεργασία. Μάθαμε πως όταν δουλεύουμε 
σαν ομάδα τα καταφέρνουμε καλύτερα απ’ ότι σαν μονάδες και 
παραδειγματιστήκαμε για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία.

Μάθαμε πως μια θεατρική παράσταση δεν είναι μόνο αυτό 
που βλέπουμε από τα μάτια ενός θεατή αλλά πολλά περισσότερα. 
Κάποιοι πολύ καιρό πριν είχαν γράψει το έργο με κάθε 
λεπτομέρεια ώστε να μπορεί να ενθουσιάσει. Κάποιοι άλλοι 
εργάστηκαν πίσω από τη σκηνή για τα κοστούμια και κάποιοι άλλοι 
για το άψυχο μεν περιβάλλον που βλέπουμε ως θεατές επάνω στη 
σκηνή, αλλά παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της παράστασης 
ζωντανεύει κι αυτό μαγεύοντας τους θεατές.

Οι ηθοποιοί, δουλεύουν ατελείωτες ώρες για να πετύχουν το 
σωστό βλέμμα, τον κατάλληλο μορφασμό, την καθηλωτική 
έκφραση στην τελευταία ατάκα για να πετύχουν, να κάνουν το 
κοινό να μην θέλει να τελειώσει η παράσταση.

Μέσα από αυτή την εμπειρία επιτέλους καταλάβαμε πως 
μέσα από το θέατρο κάποιοι απλά ψυχαγωγούνται και κάποιοι 
άλλοι δουλεύουν ακατάπαυστα για να ψυχαγωγήσουν. Εν 
κατακλείδι η εμπειρία του θεάτρου είναι μοναδική και όσοι δεν το 
έχουν δοκιμάσει σίγουρα πρέπει κάποια στιγμή να πειραματιστούν 
και μ’ αυτό.

• Αυτοκριτική:  

Το τετράμηνο αυτό βάλαμε τα δυνατά μας για να βγάλουμε εις 
πέρας αυτό το «βουνό» που παρουσιάστηκε μπροστά μας αφού η 
ερευνητική εργασία αποτελούσε κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για 
μας. Παρόλα αυτά πιστεύω πως καταφέραμε να σημειώσουμε 
πρόοδο επάνω στο μάθημα αλλά και να εξοικειωθούμε με αυτό.

Αν κάναμε την εργασία από την αρχή σίγουρα θα 
προσπαθούσαμε να καθιερώσουμε αυστηρότερο κλίμα 
συνεργασίας και προθυμίας  προς όλους τους τομείς του 
μαθήματος. Αν τελικά συνεχιστεί η συγκεκριμένη εργασία στόχος 
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μας είναι να καταφέρουμε να ανεβάσουμε την παράσταση με 
επιτυχία. 

▲  

ΓΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ:

Περδίκη Αδαμαντία

Ντούσα Γκαμπριέλα Σιμόνα 

Μικρογιαννάκη Παναγιώτα

Κριεζή Θεδοσία Παρασκευή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή………………………….…………σελίδα 3
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Μεθοδολογία……………………….……….σελίδα 5

Απαντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα……σελίδα 6
Συμπεράσματα………………………………σελίδα 8

Εισαγωγή

Το μάθημα του Project στο οποίο εργαζόμαστε αυτή τη χρονιά έχει ως θέμα το 
θέατρο. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας ένα έργο, να το μετατρέψουμε σε 
θεατρική παράσταση και να το ανεβάσουμε στη σκηνή έπειτα από κάποια άλλα 
βήματα που θα αναλύσουμε στη συνέχεια.

Το Project είναι μια εργασία όπου αυτή έχει τρία βασικά θέματα:

 Στόχοι εργασίας 

 Προβλήματα-ερωτήματα 

 Σημασία-αναγκαιότητα Θέματος

Πρώτα απ’ όλα οι στόχοι της εργασίας πρέπει να επιδιώκουν:

Α) Να φτιάξουμε μια θεατρική παράσταση, δηλαδή να πάρουμε στα χέρια μας 

το έργο, να εργαστούμε πάνω σε αυτό και το τελικό αποτέλεσμα, να 

χειροκροτηθεί και να πάρει κάποιες καλές κριτικές από το κοινό.

Β) Να μάθουμε κάποια πράγματα από την επικοινωνία με άλλα παιδιά (στην 

προκειμένη περίπτωση τους συμμαθητές μας), παραδείγματος χάρη να 

μάθουμε να συνεργαζόμαστε δηλαδή να έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας, να 

έχουμε  πρώτο και κύριο λόγο την ομαδικότητα και να είμαστε περήφανοι για 
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το αποτέλεσμα όποιο και να είναι αυτό, δηλαδή να πάρει άξιες κριτικές ή 

έστω και αν δεν έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Γ) Μέσα από την παράσταση σε όλα της το σύνολο, πρέπει να αναδεικνύονται 

τα ταλέντα των παιδιών και να τα βοηθήσουμε να ¨λυθούν¨ πάνω στη σκηνή 

και να μην υπάρχει κανένα ίχνος ντροπής σε αυτά.

Δ) Τέλος να ψυχαγωγηθεί το κοινό και να ικανοποιηθεί έως και με την πιο 

μικρή λέξη, με ένα απλό επιφώνημα, με μία μικρή κίνηση, με ένα απλό ύφος 

του ηθοποιού-μαθητή μας.

Δεύτερον  υπάρχουν προβλήματα και ερωτήματα φυσικά μερικά από αυτά 

είναι (σε τυχαία σειρά μιας και δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γεννηθούν στον 

συντελεστή μιας παράστασης.

Α) Δημιουργία σκηνικών. Ένα θεατρικό έργο θα πρέπει να έχει κάποια 

σκηνικά ή έστω κάποια σκηνικά αντικείμενα που θα του είναι χρήσιμα κατά 

τη διάρκεια της παράστασης ή απλά θα υπάρχουν ώστε να

ομορφαίνουν τον ¨τόπο¨ ή αλλιώς την κάθε σκηνή του έργου .

Β) Που θα βρεθούν ηθοποιοί για το έργο ή ποιοι θα είναι αυτοί, με δύο λέξεις 

να ¨αναζητήσουμε ηθοποιούς¨.

Γ) Ποιο είναι το νόημα του έργου. Τι σημαίνει η κάθε λέξη στο έργο, που θα 

οδηγήσει αυτή σε κίνηση, τι θα σημαίνει ένα χαμόγελο ενός ηθοποιού.

Τέλος η σημασία και η αναγκαιότητα του θέματος:

Α) Πρέπει να επιφέρει την κοινωνικότητα, ανάμεσα σε μαθητές με καθηγητές 

και όλοι αυτοί μαζί με το κοινό.

Β) Βέβαια να επιφέρει την συνεργασία όπως έχουμε ήδη αναλύσει.

Γ) Θα πρέπει να μας διδάξει όλο αυτό το ¨ταξίδι μιας θεατρικής παράστασης¨. 

Δηλαδή να μας χαρίσει τη γνώση προς διάφορα θέματα.

Δ) Να μας ανοίξει τις πόρτες ώστε να ταξιδέψουμε σε διαφορετικούς τόπους 

και να δείξουμε το αποτέλεσμα μας δηλαδή να παίξουμε το έργο μας.

Ε) Και το σημαντικότερο να ψυχαγωγηθούμε μέσα από αυτό, δηλαδή ό,τι 

κάνουμε να το κάνομε με ευχαρίστηση, να μην το κάμουμε ως αγγαρεία, να 

το κάνουμε με την επιδίωξη ότι θα περάσουμε καλά.
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Όλα αυτά που αναλύσαμε παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη των 

συντελεστών της παράστασης ώστε να βγει ένα άξιο αποτέλεσμα όπου ο 

καθένας θα το σεβαστεί και θα το αγαπήσει.

  

            Μεθοδολογία 
Στο τμήμα της ερευνητικής εργασίας θεάτρου ή αλλιώς Project θεάτρου το 

πρώτο βήμα που ακολουθήσαμε ήταν η γνωριμία των υπεύθυνων καθηγητών 

με τους μαθητές, αλλά και βέβαια η γνωριμία μεταξύ μαθητών μιας και ήρθαν 

στο σχολείο μας καινούργιοι μαθητές από άλλα σχολεία παραδείγματος χάρη 

μαθητές από το Γυμνάσιο Παπαδιανίκων που περιλαμβάνει παιδιά από χωριά 

όπως Παπαδιάνικα και Ασωπό. Αφού έγιναν αυτές οι γνωριμίες, κάναμε 

διάφορα παιχνίδια συγκέντρωσης και ρυθμού όπου πολλοί τα αγαπήσαμε μιας 

και ψυχαγωγηθήκαμε μέσα από αυτά γιατί μας έκανα και γελάσαμε αρκετά 

και διάφορα παιχνίδια εξοικείωσης με το μάθημα μιας και δεν γνωρίζουμε 

περί τίνος πρόκειται αφού δεν το είχαμε κάνει ποτέ ξανά. Έπειτα βρήκαμε 

έργα ο αριθμός αυτών τρία, τα μελετήσαμε, τα συγκρίναμε βρήκαμε ποιο μας 

ταιριάζει βάση τον αριθμό των παιδιών του τμήματος, της θεατρικής ομάδας 

του σχολείου αφού απευθυνθήκαμε εκεί για την αναζήτηση των ηθοποιών και 

καταλήξαμε στους Βατράχους του Αριστοφάνη. Είναι ένα έργο με πολλούς 

ρόλους, είναι κωμωδία, έχει πραγματικά αστείες σκηνές και γελάσαμε καθώς 

τις διαβάσαμε και καθώς σε κάποια μαθήματα διαλέγουμε σκηνές και τις 

αναπαραστήσαμε μπροστά σε όλα τα παιδιά του τμήματος μας. Αργότερα 

χωρίσαμε το έργο σε σκηνές, κάναμε αναζητήσεις στο διαδίκτυο και σε 

διάφορα βιβλία για τα ενδυματολογικά και την μουσική που θα χρειαστούμε 

στην κάθε σκηνή. Αφού έγιναν όλα αυτά αρχίσαμε και δουλεύαμε το έργο 

ουσιαστικά σε βάθος και ακόμα το δουλεύουμε, κάνουμε πρόβες στους 
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ρόλους αφού βρήκαμε ηθοποιούς, φτιάχνουμε τα κοστούμια, τα αντικείμενα 

που χρειαζόμαστε στην κάθε σκηνή και υπάρχει ένα χαρούμενο κλίμα 

συνεργασίας ανάμεσά μας.

Απαντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα 

 1 Πώς γνωριζόμαστε με τα παιδιά;

 2 Πώς επιλέγουμε έργο;

 3 Πώς θα ξεκινήσουμε;

 4 Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία;

 5 Με ποια κριτήρια δίνουμε τους ρόλους;

 6 Πώς θα καταλήξουμε στα κοστούμια και στα σκηνικά;

 7 Πώς θα κατασκευαστούν αυτά;

 8 Το έργο θα δώσει μήνυμα στους θεατές;

 9 Θα γελάσουν με το έργο μιας και είναι κωμωδία;

1) Αυτά είναι κάποια ερευνητικά ερωτήματα που μας βασανίζουν και που 

θέλουν κάποια απάντηση. Η γνωριμία με τα παιδιά γίνεται από παιχνίδια και 

από την κοινωνικότητα που θα έχει κάθε άτομο, δηλαδή κατά το πόσο θα 

θέλει να επικοινωνεί με τα άλλα παιδιά.

2) Το έργο θα το επιλέξουμε σύμφωνα με το τι θέλουμε εμείς π.χ. θέλουμε 

κωμωδία ή τραγωδία; Θέλουμε να υπάρχουν πολλοί ρόλοι ή λίγοι; Θέλουμε 

κάτι εύκολο ή δύσκολο; Εμείς επιλέξαμε κωμωδία, έργο με πολλούς ρόλους 
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αφού ο αριθμός των μαθητών είναι μεγάλος και για να πούμε αν ένα έργο 

είναι δύσκολο ή εύκολο θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε 

αυτό.

3) Θα ξεκινήσουμε το διάβασμα του έργου, χωρισμό σκηνών, έπειτα θα 

δουλέψουμε πάνω στην αναζήτηση των ηθοποιών και μετά θα φτιάξουμε 

κοστούμια και θα δουλέψουμε τους ρόλους.

4) Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε 

τους θεατές να ψυχαγωγηθούν αλλά και αυτό θα πετύχουμε εμείς μόνο αν και 

εφόσον περάσουμε καλά κατά τη διάρκεια που θα δουλεύουμε το έργο.

5) Τους ρόλους τους δίνουμε σύμφωνα με το πόσο εμπιστευόμαστε ένα παιδί ότι 

θα τα καταφέρει και αφού βέβαια δούμε ποια παιδιά επιθυμούν τον κάθε ρόλο 

και έπειτα από δουλειά αφού μας τον παρουσιάσουν μπορούμε να δούμε σε 

ποιον ταιριάζει.

6) Σύμφωνα με το τι χαρακτήρας είναι ο κάθε ρόλος έτσι θα επιλέξουμε τα 

κοστούμια, το κάθε παιδί-ηθοποιός θα δοκιμάσουμε διάφορα ρούχα και εμείς 

θα επιλέξουμε τι του ταιριάζει. Τώρα στα σκηνικά θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψιν μας σε τι μέρος διαδραματίζεται η κάθε σκηνή παραδείγματος χάρη 

είναι μέσα σε σπίτι, σε λιβάδι κ.λ.π. 

7) Θα κατασκευαστούν από τα ίδια τα παιδιά. Από κάποια παλαιά υφάσματα θα 

δημιουργηθούν νέα, ή και ακόμα από παλαιότερα υλικά π.χ. ένα ρόπαλο που 

θα χρειαστούμε μπορεί να κατασκευαστεί από χαρτί έπειτα θα βαφτεί και θα 

είναι έτοιμο.

8) Το μήνυμα που κρύβει το έργο θα δοθεί μέσα από την ερμηνεία ου κάθε 

ηθοποιού. Αν το έργο έχει να δώσει κάποιο μήνυμα και ο ηθοποιός αλά λέει 

τα λόγια του, χωρίς ύφος, χωρίς ορθοφωνία χωρίς κάποια ιδιαίτερη  κίνηση 

και ύφος φωνής, ο θεατής δεν πρόκειται να καταλάβει το έργο.

9) Και εδώ επίσης το αν γελάσουν οι θεατές και αν θα χειροκροτηθούμε θα το 

δείξει το πόσο έχουμε δουλέψει γι’ αυτό το έργο και παίζουν σημαντικό ρόλο 

όσα έχουν αναφερθεί στην 8η απάντηση ακριβώς από πάνω.
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Συμπεράσματα
Μία θεατρική παράσταση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει να υπάρχει 

ομαδικότητα, συγκέντρωση και προθυμία από μαθητές και καθηγητές . Πρέπει όλοι 

να ξέρουν από την αρχή ότι θα υπάρξει σκληρή δουλειά και ότι ο καθένας θα κριθεί 

από το αποτέλεσμα ακόμα και αν έχει κάνει και την πιο μικρή δουλειά γι’αυτήν την 

παράσταση. Πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για να 

ολοκληρωθεί η παράσταση μέσα από το μάθημα της ερευνητικής εργασίας. 

Αν είχαμε κάνει την εργασία από την αρχή ίσως να είχαμε προσθέσει ακόμα πιο 

πολλές λεπτομέρειες σε αυτή την έκθεση.

Αν τώρα συνεχίζαμε και είχαμε περισσότερο χρόνο ίσως να ήταν πιο μεγάλη και 

πλούσια βάση το λεξιλόγιο και τις σελίδες της εργασίας ή απλά θα προσθέταμε και 

άλλες πληροφορίες για την συνέχεια.

Τέλος

▲  

     ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013

              ΤΑΞΗ Α'   
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               ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΜΑ: <<Από το κείμενο στη σκηνή. Πώς 
δημιουργείται μια θεατρική παράσταση;>>

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ PROJECT 

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ <<SPICY GIRLS>>:

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΜΑΚΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ ΡΟΥΜΙΑΝΑ

ΤΖΑΦΕΡΗ ΦΙΛΙΩ

                   Υπεύθυνες καθηγήτριες:

                    Λαμπούση Ολυμπία
                    Μαρτσούκου Ιωάννα

                                               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Εισαγωγή................................................................σελ.3

Μεθοδολογία.........................................................σελ.4

Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα...............σελ.6

Συμπεράσματα......................................................σελ.7

Πηγές......................................................….............σελ.8

      ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ

     Από την  αρχή όταν θέσαμε ως πρώτη μας επιλογή για την ερευνητική εργασία 
το θέμα: " Από το κείμενο στη σκηνή. Πώς δημιουργείται μια θεατρική παράσταση;" 
όλα τα κορίτσια της ομάδας μας αποσκοπούσαμε στο να αποκτήσουμε περισσότερες 
γνώσεις σχετικά με το θέατρο. Επίσης, επιθυμούσαμε να επισκεφθούμε θέατρα και 
να γνωρίσουμε μεγάλους ηθοποιούς. Ένας άλλος λόγος, ήταν ακόμα ότι θέλαμε να 
γνωρίσουμε και άλλα παιδιά και να συνεργαστούμε μαζί τους. Στοχεύαμε στο να 
βελτιώσουμε την έκφραση και κίνησή μας και  τέλος να βιώσουμε τη δημιουργία μιας 
θεατρικής παράστασης.

      Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στην αίθουσα διδασκαλίας για να 
ξεκινήσουμε την ερευνητική εργασία χωριστήκαμε σε ομάδες και θέσαμε κάποιες 
υποενότητες που θα μας βοηθούσαν στην  πραγματοποίηση της εργασίας. Τότε ήταν 
και η στιγμή που άρχισαν να δημιουργούνται ερωτήματα και να εμφανίζονται 
προβλήματα. Έπρεπε να διαλέξουμε ποιο έργο θα ανεβάζαμε. Στη συνέχεια έπρεπε 
να το μελετήσουμε και να το κατανοήσουμε. Ύστερα προέκυψε  ερώτημα σχετικά με 
τον τρόπο χωρισμού του έργου σε σκηνές αλλά και για τον τρόπο διανομής των 
ρόλων (βέβαια στη δεύτερη περίπτωση έπρεπε πρώτα να καταγράψουμε τα ονόματα 
των παιδιών που επιθυμούσαν να ενσαρκώσουν κάποιο ρόλο). Μετά διαπιστώσαμε 
ότι το νέο πρόβλημα δεν ήταν άλλο από τη δημιουργία των σκηνικών και τέλος 
έπρεπε να σκεφτούμε και να οργανώσουμε σωστά όλη την προετοιμασία για την 
παράστασή μας.
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       Παρόλα αυτά γνωρίζαμε ότι η ερευνητική εργασία και ειδικότερα το θέατρο που 
ήταν άλλωστε και το θέμα της θα μας προσέφερε γνώσεις και μοναδικές εμπειρίες. 
Επιπλέον θα αναδείκνυε ταλέντα και δεξιότητες που τυχόν είχαμε. Ακόμα, ίσως 
αποτελούσε και βοήθεια για την επιλογή του επαγγέλματος μερικών μαθητών. 
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το μάθημα αυτό ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των 
μαθητών και διευκολύνει τη συνεργασία και την επικοινωνία τους. Τελειώνοντας, θα 
θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι το μάθημα της ερευνητικής εργασίας 
αποτελεί ''προπόνηση'' των μαθητών για  μελλοντικές παρουσιάσεις των 
αποτελεσμάτων ερευνών και εργασιών μας. 

 Μ  ΕΘΟΔΟΛ  ΟΓΙΑ  

Από την πρώτη φορά που ως τμήμα ερευνητικής εργασίας συγκεντρωθήκαμε 
στην αίθουσά μας συζητήσαμε για το θέμα που είχαμε αναλάβει και αρχίσαμε να 
οργανώνουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εργαζόμαστε στη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς.

Πρώτη μας δουλειά δεν ήταν άλλη από τη γνωριμία μας  με τους υπόλοιπους 
μαθητές και τις υπεύθυνες καθηγήτριες. Στη συνέχεια, χωριστήκαμε σε ομάδες και 
μάλιστα αποφύγαμε να βρεθούμε στην ίδια ομάδα με φίλους μας ή άλλα παιδιά με τα 
οποία είχαμε συνεργαστεί άλλες φορές, έτσι  ώστε να έχουμε τη ευκαιρία  να 
γνωριστούμε και να δουλέψουμε και  με αυτούς που δεν γνωρίζαμε. Το επόμενο 
βήμα ήταν να αναλύσουμε το θέμα μας στις εξής συνιστώσες: έργο, ηθοποιοί, 
σκηνικά, κοστούμια, μουσική επένδυση και κοινό. Με αυτό τον τρόπο θα 
μπορούσαμε να  εργαστούμε  ευκολότερα και να εμβαθύνουμε περισσότερο στο 
θέμα. Επίσης, προκειμένου να εξοικειωθούμε με το θέμα του θεάτρου κάναμε 
τακτικά ασκήσεις συγκέντρωσης, έκφρασης, ρυθμού και κίνησης.

Αρχικά, μας  δόθηκαν  τρία έργα: 1) οι Βάτραχοι, 2) ο Ανδροκλής και το 
λιοντάρι, 3)ο Δύσκολος, τα οποία έπρεπε να μελετήσουμε και να παρουσιάσουμε 
αποσπασματικά κάποιες σκηνές τους ώστε να τα προσεγγίσουμε καλύτερα. Έπειτα 
από πολλές συζητήσεις και προβληματισμούς οδηγηθήκαμε στην απόρριψη  του 
τρίτου έργου: ο Δύσκολος, διότι τα περισσότερα παιδιά το θεωρούσαν μονότονο και 
βαρετό εξαιτίας των μεγάλων σε έκταση διαλόγων που περιλάμβανε. Στη συνέχεια , 
διατυπώσαμε τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγαμε τελικά ποιο έργο θα 
ανεβάζαμε. Τα κριτήρια αυτά ήταν:      

1. Ο αριθμός ρόλων επί σκηνής σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών που 
θέλουν/μπορούν/ενδιαφερονται να παίξουν     

2. Ποιο έργο είναι πιο κόντα στα ενδιαφέροντα των παιδιών της κάθε ομάδας
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3. Ποιου έργου τα σκηνικά ερεθίζουν περισσότερο τη δημιουργικότητα – 
φαντασία μας,       

4. Ποιο έργο προσφέρει μεγαλύτερα περιθώρια να εκφραστούν τα μουσικά 
ταλέντα-γνώσεις-δεξιότητές μας 

5. Γρήγοροι και ενδιαφέροντες διάλογοι-έντονη δράση-εναλλαγή σκηνών        

6. Αστείες σκηνές.

Ύστερα από βαθμολόγηση των δυο έργων (οι βάτραχοι , ο Ανδροκλής και το 
λιοντάρι) σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια αποφασίσαμε ότι το τελικό μας έργο θα 
ήταν ''οι Βάτραχοι'' του Αριστοφάνη. Αντίθετα το άλλο έργο απορρίφθηκε εξαιτίας του 
ότι δεν πληρούσε απόλυτα τα κριτήρια που είχαμε θέσει. Έτσι λύσαμε το πρώτο 
υπόθεμα που ήταν η επιλογή έργου. Μετά, προμηθευτήκαμε όλοι από ένα αντίγραφο 
του έργου και ξεκινήσαμε τη μελέτη του. Παράλληλα, συμφωνήσαμε ότι τα άλλα 
τέσσερα υποθέματα (ηθοποιοί, κοστούμια, σκηνικά και μουσική) θα δουλεύονταν 
ταυτόχρονα.  Επίσης, συμφωνήσαμε ότι ως βάση μας θα έχουμε τη μελέτη του έργου 
ενώ ταυτόχρονα κατά την ανάγνωσή του θα το χωρίζουμε σε σκηνές, θα εντοπίζουμε 
και θα σχεδιάζουμε τις δυσκολότερες από αυτές , θα αναλύουμε τα διάφορα σημεία 
και θα προσπαθούμε να  βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των ηρώων του έργου. 
Ακόμα, κάναμε κάποιες προτάσεις διανομής ρόλων και  ύστερα από συζητήσεις 
καταλήξαμε στην τελική διανομή των ρόλων. Επειδή όμως  δεν επιθυμούσαν όλα τα 
παιδιά να λάβουν μέρος στην παράσταση  απευθυνθήκαμε και ζητήσαμε ηθοποιούς 
από το θεατρικό εργαστήρι Γυμνασίου-Λυκείου και την θεατρική ομάδα 
''Αιθεροβάμων'' του δήμου μας.

            Επίσης, πραγματοποιήσαμε μια διδακτική επίσκεψη στο χώρο του ΕΠΑΛ 
Μολάων όπου παρακολουθήσαμε ταινίες μικρού μήκους  τις οποίες είχαν 
σκηνοθετήσει και γυρίσει παιδιά στην ηλικία μας από σχολεία της Αττικής με σκοπό 
να δούμε πώς εργάστηκαν και να παραδειγματιστούμε και εμείς. Όσον αφορά το δικό 
μας έργο, συζητήσαμε για τη μουσική επένδυση και τα κοστούμια και 
πραγματοποιήσαμε τις αντίστοιχες έρευνες με κυριότερη πηγή μας το διαδίκτυο. 
Τέλος, κατασκευάσαμε και παρουσιάσαμε στην τάξη τα εξής τεχνήματα:   
-προσωπείο γαϊδάρου                                      
-κάλυψη κεφαλής Χάρου
-κοιλιά και προσωπείο  βατράχου
-περιβραχιόνια       (Αισχύλου, Διονύσου ,  Ευριπίδη ,  Αιακού και   Πλούτωνα)
-στέμμα  Πλούτωνα
-στεφάνι Διονύσου. 

           Συνοψίζοντας αυτές ήταν οι δραστηριότητές μας και ο τρόπος εργασίας μας 
ως το τέλος του πρώτου τετραμήνου. Η εργασία μας θα συνεχιστεί κατά τον  ίδιο 
τρόπο ως το τέλος της σχολική χρονιάς. 
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                 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

• Πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε;

Η συνεργασία μας άρχισε στην αρχή της χρονιάς αφού χωριστήκαμε σε 
ομάδες για να δημιουργήσουμε πιο εύκολα τη θεατρική παράσταση την οποία 
θα ανεβάσουμε. 

• Πώς γίνεται η επιλογή έργου/ διανομή ρόλων/ σκηνικά/ ενδύματα/ επιλογή 
μουσικής

Η επιλογή έργου έγινε μέσα από συνεννόηση όλων των μαθητών και η 
διανομή ρόλων έγινε με βάση τις δυνατότητες των μαθητών που είχαν τη 
θέληση να συμμετάσχουν στη θεατρική παράσταση που θα ανεβάσουμε. 
Έτσι όσοι θα συμμετάσχουν στη θεατρική παράσταση αλλά και τα παιδιά 
του PROJECT ΘΕΑΤΡΟΥ θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα 
σκηνικά αλλά και τα ενδύματα τα οποία οι μαθητές θα τα δημιουργήσουν με 
βάση τις απαιτήσεις του έργου. Τέλος, για την επιλογή της μουσικής θα 
ασχοληθούν άτομα τα οποία έχουν εμπειρία με τη μουσική έτσι ώστε το 
θέατρο να είναι ‘’τέλειο’’ από όλους τους τομείς.

• Ποια είναι τα βήματα για να ανεβάσουμε μια θεατρική παράσταση;

Τα βήματα για να ανεβάσουμε μια θεατρική παράσταση είναι οι εξής:

1. Έργο

2. Ηθοποιοί

3. Σκηνικά

4. Κουστούμια

5. Μουσική Επένδυση

6. Κοινό
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• Πώς θα παρουσιάσουμε ζώα στη σκηνή;

Ζώα στη σκηνή μπορούμε να παρουσιάσουμε με διάφορους τρόπους. Στόχος 
μας θα είναι τα ζώα να έχουν κίνηση και ζωντάνια έτσι ώστε το κοινό να 
πειστεί από τη δημιουργία μας και να βγει ένα καλό αποτέλεσμα.

        

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

        Σε μία θεατρική ομάδα η καλή συνεργασία είναι πολύ σημαντική για να 
μπορέσει η ομάδα να επιτυγχάνει τον τελικό στόχο της. Για μια καλή συνεργασία είναι 
πολύ σημαντικό τα άτομα της ομάδας να γνωρίζονται πολύ καλά, να ξέρουν τα 
ενδιαφέροντα τους και τις δυνατότητές τους για το αποτέλεσμα μίας καλής 
συνεργασίας, γι' αυτό κι' εμείς πρώτου να διαλέξουμε και αρχίσουμε την 
προετοιμασία ενός έργου κάναμε διάφορα παιχνίδια γνωριμίας για να μπορέσουμε 
ακόμα καλύτερα να γνωριστούμε. Επίσης για μια καλή συνεργασία χρειάζεται να 
χωριστούν τα παιδιά σε ομάδες ύστερα οι ομάδες να διαλέξουν κάποιο θέμα 
εργασίας και να ξεκινήσουν τις εργασίες τους για την προετοιμασία.
          Η δασκάλα μας, μας έδωσε 3 έργα από τα οποία έπρεπε να διαλέξουμε 1.Για 
να δούμε ποίο θα μας αρέσει και ταιριάξει περισσότερο. Η κάθε ομάδα πήρε από ένα 
έργο και το διάβασε, ύστερα εκφράσαμε τις απόψεις μας για το κάθε έργο και μετά 
παίξαμε μερικά αποσπάσματα από κάθε ένα για να δούμε πώς θα μας φανεί στην 
πράξη. Τελικά βγάλαμε ένα από τα τρία και συνεχίσαμε ξανά παίζοντας μερικά 
αποσπάσματα και από τα δύο έργα για να αποφασίσουμε ποίο μας αρέσει 
περισσότερο. Εφόσον διαλέξαμε το έργο γράψαμε στον πίνακα όλους τους ρόλους 
και κάθε παιδί πήρε από ένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Κάποια παιδιά πήραν 
μεγάλους ρόλους επειδή έχουν πιο καλή μνήμη για να θυμούνται μεγάλους λόγους 
και κάποια άλλα πήραν μικρότερους. Εφόσον μοιράσαμε τους ρόλους ,χωρίσαμε το 
έργο σε σκηνές, σκεφτήκαμε και φανταστήκαμε πώς θα μπορούσε να είναι κάθε 
σκηνή και τι πράγματα θα χρειαστούμε για να την φτιάξουμε. Τα συζητήσαμε μαζί με 
τις ομάδες ποίος και τι θα μπορούσε να κατασκευάσει ή προσφέρει για να είμαστε 
σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τις σκηνές έτσι όπως έχουμε φανταστεί. 
Αφού ήμασταν έτοιμοι με τα σκηνικά και είχαμε μοιράσει τους ρόλους, συζητήσαμε 
πως έπρεπε να είναι ντυμένος ο κάθε ηθοποιός σύμφωνα με τον ρόλο του, ύστερα 
πως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε το συγκεκριμένο κοστούμι, με τι υλικά και τρόπο.
       Την μουσική την αφήσαμε για το τέλος επειδή έπρεπε να έχουμε μια ιδέα στο 
πως θα είναι όλο το έργο και στο τέλος ποία θα μπορούσε να είναι η μουσική, τα 
τραγούδια και τους ήχους που θα ακούγονταν κατά την διάρκεια της παράστασης. Τα 
διαλέξαμε σύμφωνα με το θέμα του έργου και τις σκηνές για να ταιριάζει.
        Για το ανέβασμα ενός πετυχημένου έργου πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει 
μια καλή και οργανωμένη προετοιμασία του συγκεκριμένου έργου. Να έχουμε 
φροντίσει για τα σκηνικά την μουσική και τον συντονισμό των ηθοποιών μέσα στην 
παράσταση. Πρέπει να ήμαστε σίγουροι ότι η παράσταση που προετοιμάζουμε είναι 
ενδιαφέρουσα και θα αρέσει στο κοινό. Πρέπει να στήσουμε τα σκηνικά με όμορφο 
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τρόπο, και να βάλουμε μουσική και ήχους που να ταιριάζουν στο έργο, επίσης 
σύγχρονες ατάκες και λέξεις οι οποίες να προκαλούν γέλιο ή τραγωδία ανάλογα με το 
θέμα του έργου.
       Τέλος αν ένα έργο περιέχει ζώα, θα πρέπει τα παιδιά να σκεφτούν διάφορους 
τρόπους για να τα κατασκευάσουν με διάφορα υλικά, να τα υποθέσουν με κάποιο 
τρόπο ή ακόμα να παίξουν τα ίδια τα παιδιά κάποιο συγκεκριμένο ζώο. 

                                                       ΠΗΓΕΣ

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

• Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ)

• ΟΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ)

• Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ (ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ)

▲  
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