
                                                   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ                              

     Ο καθρέφτης μου 

Το είδωλο στο καθρέφτη μου έχει ονοματεπώνυμο  «Γρίβα Ελένη».                                                                   

Η Ελένη γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει   μέχρι σήμερα στην πόλη της  Ελευσίνας ,την  πατρίδα 

του Αισχύλου, σημαντική αιτία της αγάπης της για το θέατρο, αν κρίνω από το αγαπημένο 

παιχνίδι των παιδικών της  χρόνων  που ήταν η δραματοποίηση παραμυθιών τα οποία δεν 

παρουσιάζονταν ποτέ σε κοινό  παρά μόνο ήταν η χαρά του παιχνιδιού  της ίδιας και των 

φίλων της. 

Στην εφηβεία της  ακόμη, ξεκινάει την εθελοντική της δράση με ομάδες παιδιών στις 

κατασκηνώσεις   Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα   σαν εμψυχώτρια υπεύθυνη ομίλου 

θεάτρου .  Καθώς η άλλη της μεγάλη αγάπη ήταν η ασχολία της με παιδιά,  βρίσκει στις 

κατασκηνώσεις τον ιδανικό συνδυασμό   Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων με 

παιδαγωγικούς στόχους. Γράφει τους στίχους των τραγουδιών  των θεατρικών η ίδια και τους 

μελοποιεί  ο συνθέτης Λιωνής Δημήτρης, όπως αναφέρεται στο βιβλίο «ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΩΝ» της Συμεωνίδου  των εκδόσεων Νάκα. Η συνεχής παρουσία της στις 

κατασκηνώσεις διαρκεί 15 χρόνια. 

Το 1990 αποφοιτά από τη σχολή Μηχανολόγων μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. 

Ο συνδυασμός θέατρο- εκπαίδευση δεν λείπει ποτέ από τη ζωή της.                                                   

Επιδιώκει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την εκπαίδευση  ώσπου το 1993 καταφέρνει να 

προσληφθεί για πρώτη φορά σαν αναπληρώτρια σε Τεχνικό Λύκειο.                                                                                                                                                               

Το  1995 συμμετέχει στο Πανελλαδικό Κρατικό Διαγωνισμό Λογοτεχνίας και κατακτά το τρίτο 

Βραβείο για τη συγγραφή του παιδικού θεατρικού «Διαλύειταουφ» (Ένα τρένο που διαλύει 

τα όσα ουφ βασανίζουν τους επιβάτες του) .                                                                                                                                                                  

Το 1996 με παιδιά από την Ελευσίνα δημιουργεί θεατρικό εργαστήρι και παρουσιάζουν στις 

εκδηλώσεις της Ναυτικής εβδομάδας τους  Αχαρνείς   του Αριστοφάνη.                                                                                           

 Το  1997 συμμετέχει στην ομάδα συγγραφής  βιβλίων  για την ειδικότητα  <Υποψηφίων  

Εκπαιδευτών  Οδηγών> των Ι.Ε.Κ.                                                                                                                                                                                         

Το 2001 επιμελείται το παραδοσιακό Συμιακό παραμύθι «Η ΑΧΕΛΩΝΑ»  και με μία ομάδα 

μαθητριών των Ι.Ε.Κ.  το παρουσιάζουν στο  ετήσιο Φεστιβάλ της Σύμης. 

Το 2003 αποφοιτά από το Παιδαγωγικό τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Βόλου    και μετά από πολλά 

χρόνια  σαν αναπληρώτρια , σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας  ,διορίζεται  μόνιμη 

εκπαιδευτικός  στο Τεχνικό Λύκειο Λουτρακίου.                                                                                                                                                                                         

Το 2004 έρχεται με μετάθεση επιτέλους στο 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας  όπου διδάσκει μέχρι 

σήμερα. 

 



Στα 20 χρόνια της εκπαιδευτικής της διαδρομής  η Ελένη παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια , 

ειδικεύτηκε σε διάφορα προγράμματα Η/Υ  για κείνη όμως το σημαντικό ήταν ένα ότι 

βελτίωνε  χρόνο το χρόνο την πορεία της στο δρόμο του θεάτρου και της  εκπαίδευσης.                                                     

Το  2005 δημιουργούν με τους μαθητές της θεατρικό εργαστήρι και παρουσιάζουν  τους 

«Αχαρνείς»  του Αριστοφάνη.                                                                                                                                                                                              

Με ένα διάλειμμα αφού μεσολαβεί  η γέννηση της κόρης της, το 2008 η Ελένη επανέρχεται 

στη δημιουργία θεατρικού εργαστηρίου στο σχολειό της .Παρουσιάζουν με τους μαθητές της 

τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη   και στο σχολείο και στα  ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ  (Εκδηλώσεις  ετήσιες 

στην Ελευσίνα προς τιμήν ου Αισχύλου). 

Το 2010 παρατηρώντας τους διαφορετικής καταγωγής μαθητές της να χορεύουν break-dance  

σε μουσική hip-hop ,στους διαδρόμους και στο προαύλιο του σχολείου, συλλαμβάνει την 

ιδέα της Οδύσσειας σε στίχους   hip-hop  και δημιουργούν την ομάδα χοροθεάτρου η οποία 

παρουσιάζει   με το δικό της ξεχωριστό τρόπο την Οδύσσεια.                                                                                                                                             

Το 2011 τη θέση του χοροθεάτρου παίρνει η δημιουργία Μουσικού εργαστηρίου αφού  

πολλά παιδιά παίζουν μουσική με διαφορετικά μουσικά όργανα.                                                                                                                                  

Το 2012 δημιουργούν  με τους    μαθητές της ένα πεντάλεπτο βίντεο με τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ»   , ξενάγηση των θεατών στην πόλη της Ελευσίνας  μέσα από το ταξίδι του 

Οδυσσέα προς την Ιθάκη, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα <ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ> του  

Vod.Sch.gr    και βρίσκεται μέχρι σήμερα στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  του   site στις 4 πρώτες θέσεις. 

Εκτός  των διαφόρων Πολιτιστικών εργαστηρίων η Ελένη προσπαθεί να εντάξει το θέατρο και 

στην μαθησιακή διαδικασία  με το να δραματοποιεί με τους μαθητές της την λειτουργία 

μηχανημάτων όπως για παράδειγμα ενός κλιματιστικού. 

Από  το 2017 συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ERASMUS   με θέμα «Μείωση σχολικής 

εγκατάλειψης». 

Κοιτάζω το είδωλο στον καθρέφτη μου και χαίρομαι που ακόμα η Ελένη χαράζει μονοπάτια 

ανάμεσα στο θέατρο και την εκπαίδευση , Της κλείνω το μάτι και της  φωνάζω « Συνέχισε»,  

εγώ η Ελένη Γρίβα.                                                                                                     

                                                                                                                                             


