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«Ειδική» ημέρα με Αρχαία 
στο Υπουργείο Παιδείας 

 
 

  

Μία ξεχωριστή μέρα ανέτειλε στο Υπουργείο Παιδείας την 

Παρασκευή 4-12-2015: Από νωρίς το πρωί, οι επισκέπτες στο 

υπουργείο έβλεπαν στον χώρο υποδοχής και σε παρακειμένους 

διαδρόμους να κυκλοφορούν έφηβοι μαθητές και μαθήτριες με 

αρχαιοελληνικές ενδυμασίες, μετά δε τις 10:30 π.μ., άκουγαν 

απαγγελία προσωδιακού λόγου, σε Αρχαία Ελληνικά, από την 

Σοφοκλέους Αντιγόνη. Για το υπουργείο, ήταν μία χαρμόσυνη 

ημέρα εφηβικής νιότης με “άρωμα” Κλασσικής Ελλάδος.  

 

Εκδήλωση. Την Παρασκευή 4-12-2015, 10:30 π.μ., σε μία κατά-

μεστη  αίθουσα   (Γαλάτεια  Σαράντη)  τού  Υπουργείου  Παιδείας, 

παρόντος τού Υπουργού  Παιδείας Νίκου Φίλη, διεξήχθη με με- 

γάλη επιτυχία η πρωτοποριακή δίγλωσση παράσταση αρχαίου δράματος Σοφοκλέους Αντιγόνη 

(Φωτ. 1), στην Αρχαία Ελληνική και στην Ελληνική Νοηματική (Φωτ. 2), στο πλαίσιο εορτασμού 

τής παγκοσμίως καθιερωμένης ημέρας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). 

 
 

Συντελεστές. Η παράσταση δόθηκε από 22 μαθητές και μαθήτριες δύο συμπραττόντων λυκείων, 

τού Εκκλησιαστικού Λυκείου τής Ριζαρείου Σχολής (στην Αρχαία Ελληνική) και του δημοσίου  

Γυμνάσιο & Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής (στην Ελληνική Νοηματική). 

 

Πρωτοβουλία. Η τέλεση της παράστασης Σοφοκλέους Αντιγόνη στο Υπουργείο Παιδείας είναι 

αποτέλεσμα προσωπικής πρωτοβουλίας τού Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη (Φωτ. 3, 5), που 

προσκάλεσε τιμητικώς προς τούτο τα δύο λύκεια. Γενικός δε συντονιστής τής εκδήλωσης, από 

πλευράς υπουργείου, ήταν ο Παναγιώτης Κασσιανός (Φωτ. 4). 

 

Οικουμενικότητα. Τα διαχρονικά μηνύματα της «Αντιγόνης» σηματοδοτήθηκαν από την σύνθεση 

ενός καινοφανούς πολυεθνικού θιάσου, που περιελάμβανε εφήβους μαθητές ελληνικής, ουκρανικής, 

και αλβανικής καταγωγής –στον θίασο συμμετέχουν δύο Ουκρανοί και δύο Αλβανοί μαθητές– 

άλλοι ομιλούντες και άλλοι κωφοί, που όλους όμως τούς ένωνε λειτουργικά και αρμονικά η κοινή 

υπερβατική τους προσπάθεια να αποδώσουν το ουμανιστικό μεγαλείο τού Σοφοκλέους από το 

πρωτότυπο, στην Αρχαία Ελληνική, και ταυτόχρονα στην Ελληνική Νοηματική.  

 

Παράσταση. Οι θεατές ταξίδεψαν στο μακρινό ιστορικό παρελθόν, εμβαπτιζόμενοι σε μία 

μυσταγωγική πανδαισία αρχαιοελληνικού προσωδιακού λόγου, σε μια αίθουσα που επάλλετο από 
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Φώτο άνω (2): Στιγμιότυπο από την παράσταση "Σοφοκλέους Αντιγόνη" στην Αρχαία Ελληνική και την Νοηματική στο Υπουργείο Παιδείας. 

 

Φώτο κάτω (3): Ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης (όρθιος, κέντρο) εν μέσω των μαθητών του που συμμετείχαν στην παράσταση. 

Επίσης, ο διευθυντής τού Ριζαρείου Λυκείου Νικόλαος Γιαννής και η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας  

Ειρήνη-Μαρία Κουρή,  (1
ος

 και 2
η
 εξ αριστερών), ο διευθυντής τού Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής  

Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου και ο τέως διευθυντής τού Ριζαρείου Λυκείου Δημήτριος Μίχας (όρθιοι, 2
ος

 και 3
ος

 εκ δεξιών).  
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το «Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους ὑπερεχθαίρει» (ο Δίας απεχθάνεται πάνω απ’ όλα 

κομπασμούς μεγάλης γλώσσας) τού εκπληκτικού Χορού των μαθητών και συγκλονίζετο από το 

«οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖ ν ἔφυν» (δεν γεννήθηκα για να συντελώ σε έχθρα αλλά σε 

συμφιλίωση μεταξύ ανθρώπων) της Αντιγόνης. Όλοι θαύμασαν και καμάρωσαν τους εφήβους 

μαθητές καθώς τους έβλεπαν και τους άκουγαν να υποδύονται Τραγικούς Ήρωες από το πρωτότυπο 

κείμενο του Σοφοκλέους, δηλαδή να συνδιαλέγονται από στήθους στην Αρχαία Ελληνική με 

εφηβικό πάθος αλλά και δωρική απλότητα —χωρίς εκφραστικές υπερβολές— με παράλληλη 

απόδοση των αρχαιοελληνικών κειμένων στην Ελληνική Νοηματική. Ιδιαίτερη δε εντύπωση 

προκάλεσε ο Χορός των μαθητών καθώς απέδιδε τα χορικά σε βυζαντινή μουσική, που μάλιστα 

συνέθεσαν οι ίδιοι οι μαθητές! 

 

Ιστορικό παράστασης. Η παράσταση οργανώθηκε στο πλαίσιο τού Πολιτιστικού Προγράμματος 

Σχολικών Δραστηριοτήτων τής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας τού Υπουργείου Παιδείας το 2014-2015, τέθηκε 

υπό την αιγίδα τής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, και πρωτοτελέσθηκε ενώπιον 

κοινού στον προαύλιο χώρο τού Εκκλησιαστικού Λυκείου Ριζαρείου Σχολής την 22-6-2015.  

 

Παγκόσμια πρωτοπορία. Με αυτήν την εκδήλωση (4-12-2015), το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας 

έγραψε μία χρυσή σελίδα στην παγκόσμια ιστορία τής εκπαίδευσης: Για πρώτη φορά ακούοντες 

μαθητές συνέπραξαν με κωφούς συμμαθητές τους ισοτίμως και ταυτοχρόνως στην ίδια παράσταση 

αρχαίου δράματος, αναδεικνύοντας εμπράκτως τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για πλήρη 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 

 

 Φώτο αριστερά (4): 
  

Ο γενικός 

συντονιστής  

τής εκδήλωσης, 

Παναγιώτης 

Κασσιανός  

καλεί τον υπουργό 

να απευθύνει 

σύντομο χαιρετισμό 

αμέσως μετά το 

τέλος τής 

παράστασης. 

 

 

Φώτο δεξιά (5):  
 

Ο Υπουργός 

Παιδείας  

Νίκος Φίλης, 

εν μέσω μαθητών 

του, τονίζει τις 

μεγάλες δυνατότητες 

τού Δημοσίου 

Σχολείου και           

την ευαισθησία       

της Πολιτείας                

για τα σχολεία 

Ειδικής Αγωγής. 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

τηλ.: 210 6012922 (κα Παπακωνσταντίνου, κα Κρεωνίδου),  

email: mail@lyk-ekv-ag-parask.att.sch.gr 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 

τηλ.: 210 6814048 (κ. Αθανάσιος Κάτσης),  

email:  mail@lyk-rizar.att.sch.gr 
 

 

 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Επικοινωνία για (δωρεάν) φωτογραφίες σε μορφή jpeg, ή επιπρόσθετες φωτογραφίες: 
Δήμητρα Ασημακοπούλου,  τηλ. 694-552.65.88, email: dimitra4_dim@hotmail.com. 

 
VIDEOCLIP: Στο παρακάτω link, videoclip της αρχικής παράστασης στην Ριζάρειο (22-6-2015): 
https://www.youtube.com/watch?v=BtoqU8VPF1w 

 
FLIPBOOK: Στο παρακάτω link, 4σέλιδη πρόσκληση της αρχικής παράστασης (22-6-2015) σε flip book:  
http://online.fliphtml5.com/cfir/wdnj/ 
 
ΕΡΤ: Η εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας (4-12-2015) βιντεοσκοπήθηκε από συνεργείο τής δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ). Ενδεικτικά: https://www.youtube.com/watch?v=cyb2HwN3mRA 
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