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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία διερευνά το ζήτημα της καταπίεσης, που απορρέει από τα 

κοινωνικά στερεότυπα των φύλων, εφαρμόζοντας πρακτικές από το «Θέατρο των 

Καταπιεσμένων» (ΘτΚ) του AugustoBoal. Μέσα από μία εκπαιδευτική παρέμβαση 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ελέγχονται οι δυνατότητες και η αποτελεσματικότητα 

της ίδιας της μεθόδου. Επιπλέον, διερευνάται το κατά πόσο η συγκεκριμένη μέθοδος, 

ως εφαρμογή της δραματικής τέχνης, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα 

χέρια του εκπαιδευτικού, προκειμένου να αυξήσει την ενσυναίσθηση αναφορικά με 

κοινωνικά ζητήματα, που προκύπτουν από τα δύο φύλα μέσα στην κοινωνία. 

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης αναλύονται μέσω της μεθόδου της 

ανοιχτής κωδικοποίησης, της σημειωτικής ανάλυσης και της σύγκρισης των 

συνεντεύξεων πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. 

Η επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής ως διπλωματικής εργασίας, έγινε 

λόγω της έντονης γοητείας που ασκεί το Θέατρο του Καταπιεσμένου ως εναλλακτική 

μορφή δραματικής τέχνης. Ακόμα, η εφαρμογή του σε τόσο μικρές ηλικιακές ομάδες 

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του αυθόρμητου τρόπου έκφρασης των παιδιών. 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο είδος θεάτρου αποτελεί ένα σχετικά άγνωστο πεδίο 

εφαρμογής στην εκπαιδευτική πράξη παρά το γεγονός ότι έχει άμεσα αποτελέσματα 

στους εμπλεκόμενους στην πράξη. 

Κεντρικό σημείο της σκέψης μου ήταν η έννοια της ενσυναίσθησης, διότι όχι 

μόνο είναι απαραίτητη για την κατανόηση της κατάστασης των καταπιεζόμενων 

όντων,  αλλά και διότι είναι γνωστό ότι το θέατρο αναπτύσσει τηνενσυναίσθηση 

στους θεατές. Επίσης, πολύ σημαντικός στόχος  ήταν και η ανάπτυξη του διαλόγου 

από μέρους των παιδιών σχετικά με τη σχέση των δύο φύλων και τα κοινωνικά 

στερεότυπα που επιβάλλονται. Χρησιμοποιώντας το Θέατρο του Καταπιεσμένου, τα 

παιδιά είναι σε θέση να μπουν στη θέση του καταπιεζόμενου πρωταγωνιστή, να 

βιώσουν την αδικία πιο έντονα και να φιλτράρουν το πρόβλημα μέσα από το δικό 

τους υπόβαθρο. Τα παιδιά οξύνουν την κριτική τους σκέψη, εμβαθύνοντας σε 

προβλήματα και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Με αυτό τον τρόπο αυξάνουν την 

ενσυναίσθησή τους.  
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Τέλος, μέσα από την προσπάθεια εύρεσης εναλλακτικών δράσεων να παιδιά 

καταφέρνουν να ενδυναμωθούν προς το δρόμο ενός πολιτικού υποκειμένου που 

επιζητά την κοινωνική αλλαγή. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το φύλο δεν αποτελεί σημερινή επινόηση του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον 

Lacquer (2003, σελ. 28), το φύλο με την έννοια που το γνωρίζουμε σήμερα, 

«εφευρέθηκε» κάποια στιγμή τον 18
ο αιώνα στη Δύση, για λόγους που σχετίζονται 

άμεσα ή έμμεσα με την παρακμή παραδοσιακών θρησκευτικών νόμων. Ο ίδιος 

υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εφεύρεση επηρεάστηκε και από τις επιστημονικές 

ανακαλύψεις και κυρίως από το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. 

Επομένως, είναι εύκολα αντιληπτό ότι οι γυναικείες και οι ανδρικές ταυτότητες 

ποικίλλουν στις διάφορες σύγχρονες κοινωνίες και στις διάφορες ιστορικές 

περιόδους, καθώς συνεχώς μετασχηματίζονται. 

Στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, κατά τον ίδιο τρόπο κυριαρχεί η 

αντίληψη, ότι η έμφυλη ταυτότητα αποτελεί προϊόνδιαδικασιών κατασκευής, οι 

οποίες διαφέρουν ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

επιτελούνται (Αθανασίου, 2006, σελ.63-65). Μάλιστα, η ίδια η έρευνα που σχετίζεται 

με ζητήματα φύλου αντιμετωπίζει την ίδια περιθωριοποίηση με αυτή που 

αντιμετωπίζουν οι μη κυρίαρχες σεξουαλικές ταυτότητες στην ελληνική κοινωνία. Η 

έρευνα δηλαδή που σχετίζεται με  το φύλο, εξετάζεται από πολύ λίγους ερευνητές/ -

τριες, καθώς η ενδεχόμενη ενασχόληση με το συγκεκριμένο πεδίο «απειλεί» σε 

κάποιες περιπτώσεις να προσλάβει ρατσιστικές διαστάσεις, με τρόπο που όποιος/-α 

ασχολείται με αυτή να θεωρείται άμεσα σεξουαλικά διαφορετικός. 

Το πολύ μικρό εύρος της ερευνητικής δραστηριότητας λοιπόν, στο 

συγκεκριμένο πεδίο και ιδιαίτερα με την συμμετοχή μικρών παιδιών, αποτέλεσε ένα 

σημαντικό παράγοντα για την έρευνα και συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας. 

Τα παιδιά ήδη από μικρή ηλικία αντιλαμβάνονται το φύλο τους και είναι 

ικανά να ξεχωρίσουν ποιά χαρακτηριστικά και ιδιότητες συνδέονται με τον άντρα και 

ποιά με την γυναίκα. Ο σχολικός θεσμός, η οικογένεια και η παρέα ομηλίκων, οι 

χώροι στους οποίους περνάνε τα απογεύματά τους (αθλήματα, δημιουργικά 

εργαστήρια, κτλ.) είναι σημαντικά πεδία για την διαμόρφωση των έμφυλων ρόλων 

τους (Smith&Inder, 2006, σελ. 29-30). 
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Μέσα στην σχολική τάξη μπορούμε να αντιληφθούμε εύκολα το υπόβαθρο 

των παιδιών σχετικά με τις έμφυλες ταυτότητες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

τους. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες, αντικατοπτρίζονται οι ιδέες, οι 

προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και όλα όσα έχουν μεταδοθεί αφιλτράριστα στα 

παιδιά, ήδη από πολύ νωρίς, από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Δεν είναι εξάλλου 

διόλου δύσκολο να παρατηρήσει κανείς πως αντιδρούν τα παιδιά σε κάτι που «δεν 

ανταποκρίνεται στο φύλο τους » σύμφωνα με την υπάρχουσα νοοτροπία που τους 

έχει μεταλαμπαδευτεί σε ανυποψίαστο χρόνο. 

Ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, αποτελούν οι θεατρικές δραστηριότητες καθώς 

το παιδί εκφράζεται με αβίαστο και παιγνιώδη τρόπο. Το θέατρο στην εκπαίδευση 

αποτελεί λοιπόν μία ιδιάζουσα μορφή θεάτρου, η οποία συνδυάζει ταυτόχρονα την 

καλλιτεχνική με την παιδαγωγική διάσταση (Γραμματάς, 2005, σελ.105). 

Το θέατρο παρέχει στο παιδί αξιακά πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς, 

βιωματικές εμπειρίες και καταστάσεις ιστορικού και κοινωνικού περιεχομένου, με 

τρόπο που ευνοείται η ανάπτυξη μιας παρόμοιας συνειδησιακής κατάστασης στους 

θεατές, με συνέπεια την ενίσχυση της ωριμότητας και όλων των θετικών στοιχείων 

της προσωπικότητάς τους γενικότερα. Μέσω της θεατρικής παράστασης, οι μαθητές 

ενεργοποιούμενοι από ποικίλους σκηνικούς μηχανισμούς ανάπτυξης του 

ενδιαφέροντος και συμμετοχής στη δράση, αποκτούν εμπειρίες και διαμορφώνουν 

απόψεις για τη πραγματικότητα η οποία τους περιβάλλει (Γραμματάς, 2005, σελ.108-

109). 

Ο διαφωτιστικός και παιδευτικός αυτός χαρακτήρας του θεάτρου αποτελεί 

προϋπόθεση για τη συνειδητοποίηση και ανάπτυξη της πολιτισμικής μνήμης του 

θεατή. Με τη συμμετοχή του δηλαδή στη θεατρική παράσταση ο θεατής και κυρίως ο 

ανήλικος, αποκτά τις προσλαμβάνουσες εκείνες παραμέτρους και δημιουργεί τις 

κατάλληλες υποδοχές, μέσα από τις οποίες σταδιακά, στη συνέχεια, θα οδηγηθεί στη 

διαμόρφωση μιας καλλιεργημένης πολιτισμικά προσωπικότητας, με επίγνωση του 

παρόντος και του παρελθόντος και, κατά συνέπεια, τη σωστή μελλοντική αξιολόγηση 

του ιστορικού και πολιτισμικού του περιβάλλοντος (Γραμματάς, 2005, σελ.1116-

117). 

Μ’ αυτή τη σημασία και το χαρακτήρα, το Θέατρο γίνεται σημαντικός φορέας 

παιδείας και εντάσσεται ολόπλευρα στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

του Σχολείου. Στο πέρασμα του χρόνου, το θέατρο στο σχολείο έγινε συνώνυμο των 

κακόγουστων επετειακών σκετς με τον έντονο διδακτισμό, που ούτε τους ίδιους τους 
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παιδαγωγικούς στόχους που υποτίθεται ότι εξυπηρετούσαν δεν κατάφερναν να 

πραγματοποιήσουν. Σε αντίθεση μ’ αυτή τη «σχολειοποίηση» του θεάτρου και την 

υποταγή της τέχνης στη σκοπιμότητα της εκπαίδευσης, αναπτύσσεται μια νέα 

αντιμετώπιση, στηριζόμενη σε σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις τόσο στο 

επίπεδο του θεάτρου, από την αντίστοιχη επιστήμη της θεατρολογίας, όσο και του 

εκπαιδευτικού συστήματος, από την παιδαγωγική επιστήμη (Γραμματάς, 2005, 

σελ.117-118). 

Κατά συνέπεια το θέατρο, όχι μόνο δεν τίθεται στην υπηρεσία του σχολείου, 

αλλά χρησιμοποιεί την υποδομή, τους θεσμούς και τις σχέσεις του επίσημου 

εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε 

θέματα τέχνης και πολιτισμού, άρα σε τελευταία ανάλυση να υποκαταστήσει ακόμα 

και το ίδιο το πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Αν σ’ αυτό προσθέσουμε και 

τις άλλες μορφές θεάτρου και δράματος (δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι),τότε 

μπορούμε να κατανοήσουμε την ευρύτατη χρησιμότητα και την πολλαπλή ευεργετική 

λειτουργία με την οποία μπορεί να υπάρξει το θέατρο στην εκπαίδευση (Γραμματάς, 

2005, σελ.119-120). 

Ως θεατρικό είδος, έχει επιλεχτεί το Θέατρο του Καταπιεσμένου του 

AugustoBoal καθώς πρόκειται για ένα είδος που παρέχει την δυνατότητα στον κάθε 

θεατή να επέμβει στη δράση, να καταθέσει την άποψή του και να προτείνει λύσεις. 

Πρόκειται για ένα είδος διαδραστικού θεάτρου, που δίνει την δυνατότητα στον κάθε 

μαθητή να οξύνει την κριτική του σκέψη, να πάρει πρωτοβουλίες και να δράσει 

απέναντι σε καταστάσεις προβληματισμού. 

Η παρούσα μελέτη ευελπιστεί να προωθήσει μία εκπαιδευτική πολιτική, η 

οποία να μην προωθεί την ανισότητα ως προς το φύλο. Με αυτό τον τρόπο, 

βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στην κατάργηση του δυισμού του φύλου (αρσενικό - 

θηλυκό) που προκαλεί συνεχώς κοινωνικές αναταραχές στις ζωές και τις 

καθημερινότητες όλων μας. 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια. Ως πρώτο κεφάλαιο 

θεωρείται η εισαγωγή. Στην συνέχεια και πιο συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο κοινωνικό φύλο μέσα από την θεωρία της JudithButler 

καθώς και η αναπαράσταση του φύλου  από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά το θέατρο  του AugustoBoal, τον τρόπο λειτουργίας 

του και την εφαρμογή του σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, αναφέρεται στη 

σχέση του με την έννοια της ενσυναίσθησης. 
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Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην σημειολογική θεωρία. Μελετάται η 

διαδικασία σήμανσης σύμφωνα με την (σημειωτική) θεωρία καθώς και ως μέθοδος 

ανάλυσης στο θέατρο. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έρευνα που αφορά τις κοινωνικές 

επιστήμες, εξετάζεται η ποιοτική έρευνα, η έρευνα δράσης και η συνέντευξη ως 

μέθοδος συλλογής δεδομένων. 

Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 

καθώς και στην παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε. 

Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων μετά 

από την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε. 
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ 

 

2.1 Ορισμός, ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του όρου 

Στην καθημερινή ζωή θεωρούμε το φύλο ως δεδομένο. Αναγνωρίζουμε πολύ 

εύκολα αν ένα άτομο είναι άνδρας ή γυναίκα, αγόρι ή κορίτσι. Μάλιστα βασιζόμενοι 

στην συγκεκριμένη διάκριση προγραμματίζουμε πολλές καθημερινές μας εργασίες. 

Οι συμβατικοί γάμοι προϋποθέτουν ένα σύζυγο από κάθε φύλο.  Ως άνδρες ή 

γυναίκες φοράμε παπούτσια διαφορετικού σχήματος, κουμπώνουμε τα πουκάμισά 

μας από την αντίθετη πλευρά, φοράμε διαφορετικού τύπου ρούχα και αξεσουάρ και 

χρησιμοποιούμε διαφορετικές τουαλέτες σε δημόσιους χώρους. Οι παραπάνω 

συμβάσεις είναι τόσο κοινές και τόσο οικείες που μπορεί να φαίνεται ότι αποτελούν 

μέρος της τάξης στη φύση. Η πεποίθηση ότι η διάκριση των φύλων είναι κάτι 

«φυσικό» προκαλείσύγχυση όταν κάποιοι άνθρωποι δεν ακολουθούν το πρότυπο, 

όπως για παράδειγμα, όταν άνθρωποι του ίδιου φύλου ερωτεύονται.Επομένως, η 

ομοφυλοφιλία θεωρείται «αφύσικη» και επομένως κάτι κακό (Connell, 2006, σελ.40-

41). 

Μάλιστα σε κάποιες χώρες του ανατολικού, μουσουλμανικού κόσμου, η 

σεξουαλική επαφή μεταξύ ατόμων που ανήκουν στο ίδιο φύλο απαγορεύεται νομικά, 

πράγμα που σημαίνει ότι και οι διάφοροι νόμοι αποτελούν μέρος μιας τεράστιας 

κοινωνικής προσπάθειας καθοδήγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η έμφυλη 

διαφορά ενισχύεται μέσα από διάφορα πρότυπα ανδρισμού και θηλυκότητας, που 

προβάλλονται σε καθημερινή βάση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης έχουν τεράστια απήχηση στους ανθρώπους και ιδιαίτερα σε 

ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά και οι έφηβοι αλλά δεν είναι τόσο 

ικανά να επιβάλλουν την έμφυλη ταυτότητα. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η 

έμφυλη ταυτότητα δεν καθορίζεται από την φύση ούτε όμως επιβάλλεται από 

εξωτερικούς παράγοντες. Οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν το τι είναι και 

αισθάνονται άνετα και χαρούμενοι με αυτή τους την επιλογή. Οι περισσότεροι από 

εμάς επιθυμούμε να είμαστε άντρες ή γυναίκες, και κάποιοι και τα δύο. Υπάρχουν 

ανδροπρεπείς γυναίκες και θηλυπρεπείς άνδρες, άνθρωποι που τους αρέσουν και τα 
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σακάκια και οι φούστες, γυναίκες στρατιώτες και άντρες νοσοκόμοι, γυναίκες 

αρχηγοί της οικογένειας και άντρες που ανατρέφουν παιδιά. Μάλιστα, μια 

ψυχολογική έρευνα κατέληξε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων συνδυάζει και 

αρσενικά αλλά και θηλυκά χαρακτηριστικά και ότι εν τέλει δεν είμαστε μόνο το ένα ή 

μόνο το άλλο αλλά μπορούμε να συνδυάζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά με διάφορους 

τρόπους (Conell, 2006, σελ.43). 

Τα θέματα σχετικά με το φύλο ξεκίνησαν να απασχολούν τους 

κοινωνιολόγους από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, την ίδια δηλαδή περίοδο που 

ξέσπασε το δεύτερο φεμινιστικό κίνημα και η αντίστοιχη ανάπτυξη των Γυναικείων 

Σπουδών (Women’sStudies) σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Μάλιστα οι Γυναικείες Σπουδές 

μετατράπηκαν στην συνέχεια σε Σπουδές Φύλου, διότι το θέμα της καταπίεσης δεν 

αφορούσε μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Οι Σπουδές Φύλου έχουν ως 

στόχο την κατανόηση του φύλου σε πολλαπλά επίπεδα από τα έμφυλα υποκείμενα, 

διότι μπορεί να αποδειχτεί ως καταπιεστικό και υπεύθυνο για την μη ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας του ανθρώπου (Conell, 2006, σελ. 2-3). 

Σύμφωνα με τον  Conell (2006, σελ. 4), στις περισσότερες σύγχρονες 

κοινωνίες, γλωσσικά υπάρχει μία τριχοτόμηση του γένους σε αρσενικό, θηλυκό και 

ουδέτερο. Παρόλ’ αυτά παραλείπεται το ουδέτερο γένος και η έννοια του φύλου 

βασίζεται σε μία διχοτόμηση μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Αυτή η διχοτόμηση 

ξεκινάει από τον βιολογικό διαχωρισμό του φύλου, ενώ το αντίστοιχο κοινωνικό, 

ορίζεται από την κοινωνική ή ψυχολογική διαφορά που αναπτύσσεται πάνω στο 

βιολογικό φύλο. Πιο συγκεκριμένα, το κοινωνικό φύλο σχετίζεται με τις κοινωνικές 

σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους τα άτομα και οι ομάδες μέσα στη κοινωνία. 

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική θεωρία, τα μοντέλα που έχουν διάρκεια στο 

χρόνο ονομάζονται δομές και λόγω του ότι το φύλο εκτείνεται χρονικά μπορεί και 

αυτό να θεωρηθεί ως μία δομή, ως μία κοινωνική δομή. Το κοινωνικό φύλο λοιπόν 

αποτελεί μία κοινωνική δομή συγκεκριμένου τύπου, που δεν έχει να κάνει με τα 

βιολογικά χαρακτηριστικά ή τον χαρακτήρα των ανθρώπων, αλλά με συγκεκριμένες 

συμπεριφορές μέσα στην κοινωνία. Λόγω του πάγιου χαρακτήρα του κοινωνικού 

φύλου, δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία τα έμφυλα μοντέλα, τα οποία 

παρουσιάζονται αμετάβλητα λόγω της δύναμηςτων δομών. Παρόλ’ αυτά οι έμφυλες 

συμβάσεις έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν διότι και οι δομές αλλάζουν με το 

πέρασμα του χρόνου από τις ανθρώπινες πρακτικές (Conell, 2006, σελ. 52-53). 
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Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του ανδρικού και γυναικείου σώματος 

βασίζεται στο αναπαραγωγικό σύστημα και πάνω σε αυτή τη βάση στηρίζεται το 

πολυμορφικό κοινωνικό μοντέλο του φύλου.Από την στιγμή της γέννησής μας 

κατηγοριοποιούμαστε με βάση τα βιολογικά μας χαρακτηριστικά, σε θηλυκά και 

αρσενικά όντα. Με λίγα λόγια το βιολογικό μας φύλο, μας κατατάσσει και σε μία 

κατηγορία από τις δύο. Δεν υπάρχει τρίτο φύλο σύμφωνα με τον βιολογικό 

διαχωρισμό του φύλου. 

Για να μπορέσουμε ωστόσο να κατανοήσουμε την παραδοχή σχετικά με το 

φύλο, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για κάτι που είναι σύνθετο και 

συνεχώς μεταβαλλόμενο. Γι’ αυτό το λόγο όταν μιλάμε για «γυναικείες ταυτότητες» 

ή «ανδρικές ταυτότητες», πρέπει να έχουμε υπόψη το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

διαμορφώνονται (Seidler, 2007, σελ. 12). Γι’ αυτό το λόγο, οι μεταμοντέρνες 

φεμινιστικές προσεγγίσεις για τα φύλα, οι μεταστρουκτουραλιστικές ερμηνείες τους 

και οι ανθρωπολογικές μελέτες των τελευταίων ετών για τη σεξουαλικότητα 

χαρακτηρίζονται από πολλαπλότητα, άρνηση και σθεναρή αντίσταση σε καθετί 

διαφορετικό από την υπάρχουσα νοοτροπία σχετικά με το φύλο. Έτσι, όσο αφορά στη 

μεθοδολογία, στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην παρατήρηση και  καταγραφή 

των σχέσεων, των αντιφάσεων αλλά και των διαφωνιών ανάμεσα σε πολλαπλούς 

τρόπους έκφρασης και διεκδίκησης (Καντσά, 2009
α
, σελ. 6). 

Η  Simon de Beauvoir(2009, σελ. 47), δήλωνε ότι το φύλο είναι η πολιτισμική 

σημασία που προσλαμβάνουν τα βιολογικά χαρακτηριστικά του σώματος, 

αποδυναμώνοντας την ισχύ των πεποιθήσεων γύρω από αυτά και χαράζοντας με αυτό 

τον τρόπο μία αποσχιστική γραμμή από την προσκόλληση στο βιολογικό φύλο. Αυτή 

της η πεποίθηση, υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση των φεμινιστικών 

κινημάτων και των ποικίλων διεκδικήσεών τους. Η σημασία που δινόταν στα 

βιολογικά χαρακτηριστικά αμφισβητήθηκε και οι ντετερμινιστικές συνδηλώσεις του 

φύλου συζητήθηκαν υπό το πρίσμα της πολιτισμικής ερμηνείας. Πιο συγκεκριμένα, η 

AnnOakley (1985, σελ.19), υποστηρίζει ότι: 

Ο όρος «βιολογικό φύλο» (sex) αφορά στις βιολογικές διαφορές ανάμεσα στο 

αρσενικό και στο θηλυκό, στην ορατή και απτή διαφορά των γεννητικών οργάνων τους 

και την παρεπόμενη διαφορά των αναπαραγωγικών τους λειτουργιών. Το «κοινωνικό 

φύλο» (gender) αναφέρεται στον πολιτισμό και στην κοινωνική κατηγοριοποίηση σε 

«ανδρικό » και «γυναικείο». 
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Η GayleRubin (1975, σελ. 44), υποστήριξε ήδη από το 1975, ότι στις δυτικές 

κοινωνίες υπό τη σκιά του καταπιεστικού για τις γυναίκες, συστήματος βιολογικού – 

κοινωνικού φύλου, το βιολογικό φύλο «φιλτράρεται» μέσα από τους επικρατείς και 

κυρίαρχους πολιτισμικούς κώδικες που οργανώνουν τις «κατάλληλες» και αποδεκτές 

συμπεριφορές των ανδρών και των γυναικών και δεν ρυθμίζουν μόνο την 

σεξουαλικότητα αλλά καθορίζουν και τον κοινωνικό διαχωρισμό ανάμεσα στα φύλα 

σε αμοιβαία αποκλειόμενες κατηγορίες κατά τρόπο απόλυτο. Έτσι, για την Rubin 

(1975, σελ. 57), το βιολογικό φύλοανάγεται σε έμφυλες βιολογικές διαφορές και το 

κοινωνικό σε καταπιεστικές κοινωνικές νόρμες και δομές που απορρέουν από αυτές 

τις διαφορές, με τρόπο που οι άνδρες και οι γυναίκες να αποτελούν προϊόν αυτού του 

συστήματος. 

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο MichelFoucault (1987,σελ. 37) 

υποστηρίζοντας ότι το κοινωνικό φύλο κατασκευάζεται από υβριδικές, 

μεταβαλλόμενες υποκειμενικότητες, τους «Λόγους», οι οποίοι οργανώνουν την 

αντίληψή μας για τον κόσμο μέσα σε ένα ευμετάβλητο και ρευστό σύστημα γνώσης 

και εξουσίας. Ακόμη, η Τζόουν Ου. Σκοτ (1997, σελ. 287), ορίζει το φύλο ως 

«συστατικό στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων που στηρίζεται στις αντιληπτές 

διαφορές ανάμεσα στα φύλα» και ως «πρωταρχικής σημασίας τρόπο για τη 

νοηματοδότηση των σχέσεων εξουσίας». Επομένως, το κοινωνικό φύλο προηγείται 

του βιολογικού καθώς το βιολογικό φύλο δεν βρίσκεται πριν και έξω από τις σχέσεις 

εξουσίας αλλά αντίθετα συγκροτείται από αυτές (Κογκίδου& Πολίτης, 2006, σελ.7). 

Σύμφωνα με τον Connell (2006, σελ.56), μέσα στο ίδιο το φύλο 

ενεργοποιείται μια ευρύτερη δομή εξουσίας, που είναι γνωστή ως πατριαρχία. Οι 

κοινωνικές σχέσεις αλλά και οι σχέσεις εξουσίας είναι καλά κρυμμένες στο έμφυλο 

σώμα των ατόμων και το σώμα λειτουργεί σαν ένα είδος «εγγαστρίμυθου 

μηχανισμού» της τάξης εκείνης που κυριαρχεί στην κάθε κοινωνία. 

Αυτό που επιδιώκεται είναι η νομιμοποίηση της εξουσίας στα άτομα ανάλογα 

με το φύλο τους (Godelier, 2008, σελ.28). Έτσι, οι άνδρες επιτελούν τον ηγεμονικό 

ανδρισμό με λεκτικές και έμπρακτες αναγωγές σε βιολογικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας ως ευκαιρία την παρουσία γυναικών ή ανδρών 

μετασχηματίζοντας το «βιολογικό φύλο» τους σε «κοινωνικό» (Godelier, 2008, 

σελ.28-29). 

Ο ‘macho’ άνδρας (ο ηγεμονικός ανδρισμός) θεωρείται ότι υπερέχει της 

γυναίκας, τόσο βιολογικά όσο και σε επίπεδο κοινωνικής ισχύος, ο «σκληρός» 
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άνδρας – μηχανή που απωθεί τα συναισθήματά του και χρησιμοποιεί το σώμα του ως 

ένα εργαλείο. Ο «υποδεέστερος» βρίσκεται,έτσι, σε μία εκ διαμέτρου αντίθετη θέση 

σε σχέση με τον ηγεμονικό ανδρισμό και καταστέλλεται αλλά και καταπιέζεται από 

αυτόν. Σ’ αυτή  τη κατηγορία ανήκουν για τον ‘macho’ άνδρα οι ομοφυλόφιλοι 

(Badinter, 1994, σελ. 73). 

Οποιαδήποτε ομοιότητα με το «θηλυκό» σε βιολογική (κινήσεις, στάση του 

σώματος, κτλ.) και κοινωνική (δραστηριότητες και ασχολίες) βάση είναι πολύ πιθανό 

να εντάξει το άτομο σε αυτή τη κατηγορία και να το υποβάλλει σε διάφορες μορφές 

βίαιων πράξεων. Ο φόβος αυτός της ομοφυλοφιλίας, είναι ιδιαίτερα αισθητός ακόμα 

και στις μικρές καθημερινές πράξεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ανδρών, 

οι οποίοι πρέπει να τον αποδιώχνουν επιμελώς προκειμένου να μην ταυτιστούν με 

την θηλυκότητα (Badinter, 1994, σελ. 74-75). 

Σύμφωνα με την Wyett (2003, σελ.38), το πατριαρχικό σύστημα αξιών 

καθορίζει αναπόφευκτα την γυναίκα σε σχέση με τον άνδρα, ως την μη έχουσα τη 

σωματική υπεροχή που προνομιακά κατέχει το «ισχυρό» φύλο. Η συγκεκριμένη 

μάλιστα θεώρηση μεταφέρεται και σε κοινωνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Badinter 

(1994, σελ. 18), υποστηρίζει ότι κανένας δεν μπορεί να εννοήσει την κοινωνική 

δόμηση του ανδρισμού και της θηλυκότητας χωρίς αναφορά στο άλλο φύλο. 

Η αυθαίρετη αυτή μεταφορά από το βιολογικό στο κοινωνικοπολιτισμικό 

επίπεδο και η παγίωση της βιολογικής αιτιοκρατίας ως συστήματοςεξήγησης της 

ανδρικής και γυναικείας συμπεριφοράς, καταδεικνύει ότι οι έμφυλες σχέσεις δεν 

απορρέουν μόνο από πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, αλλά αποτελούν τη θεμελιακή 

σχέση εξουσίας στις περισσότερες υπάρχουσες, καθώς και στις περισσότερες 

ιστορικές κοινωνίες. Μάλιστα, αυτή η σχέση συνδέεται και με άλλες σχέσεις που 

υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, όπως οι πολιτικές και οι οικονομικές σχέσεις (Kesic, 

2006, σελ.581). 

 

2.2 Η θεωρία της JudithButler 

Στη θεωρία του κοινωνικού φύλου ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η θέση της 

Αμερικανίδας φιλοσόφου JudithButler, της οποίας το έργο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο 

και βασισμένο σε ποικίλους στοχαστές όπως οιFoucault,Lacan, LeviStraussκαι 

άλλους. Η θεωρία της Butler βασίζεται στην ιδέα ότι το υποκείμενο ζει σε έναν 

κόσμο, ο οποίος έχει υιοθετήσει μία σειρά από κανόνες με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο μοντέλο για το πώς θα πρέπει το υποκείμενο να ζει 
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και να φέρεται μέσα στην κοινωνία. Η εικόνα που έχει αναπτύξει το κάθε υποκείμενο 

για τον εαυτό του δεν αποτελεί μία προσωπική κρίση αλλά μία άποψη 

κατασκευασμένη. Με λίγα λόγια ένα άτομο μαθαίνει να δρα, να φέρεται, να 

εκφράζεται και  να μιλά με βάση κάποια προϋπάρχοντα και εδραιωμένα νοήματα, τα 

οποία θεωρούνται προφανή και απροσπέραστα. Αυτό που προσδοκά η Butler, είναι η 

δημιουργία ενός νέου παραδείγματος, το οποίο θα προκύψει από το παλιό. Για να 

συμβεί όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να απορριφθούν κάποιες αξίες, νόμοι και θεωρίες. 

Από την άλλη θα πρέπει να διατηρηθούν και κάποια σταθερά χαρακτηριστικά που 

μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο και διατηρούν την «καθαρότητά» τους ότανέρχονται 

σε επαφή με την κοινωνία. Τα μοναδικά όμως χαρακτηριστικά που μένουν 

αναλλοίωτα στο χρόνο, είναι τα βιολογικά χαρακτηριστικά γεγονός που μπορεί ως 

ένα βαθμό να αποδυναμώσει την θεωρία της (Butler, 2009). 

Η ίδια υποστηρίζει ότι το βιολογικό φύλο αποτελεί ρηματική – ενεργητική 

απόρροια του κοινωνικού φύλου και όχι φυσική προϋπόθεσή του, εισάγοντας έτσι τις 

βάσεις και τη δυνατότητα για την αποδόμηση της δίπολης διάκρισης βιολογικό – 

κοινωνικό φύλο. Μάλιστα ισχυρίζεται ότι το κοινωνικό φύλο δεν είναι δυνατόν να 

θεμελιώνεται σε βιολογικά δεδομένα, ακριβώς διότι τέτοια δεδομένα δεν  υπάρχουν. 

Το μόνο που υπάρχει για την Butler είναι η πολιτισμική επιτέλεση και συνεπώς, το 

κοινωνικό φύλο δεν πρέπει να δεσμεύεται από το βιολογικό και τις 

κοινωνικοπολιτισμικές  και πολιτικές εξηγήσεις των βιολογικών σωμάτων. Αφού το  

βιολογικό φύλο είναι ρηματικό, όπως και το κοινωνικό, «η διάκριση μεταξύ 

βιολογικού και κοινωνικού φύλου δεν υφίσταται» (Butler, 2009, σελ.27). 

Η Butler (2009, σελ. 2)ξεκαθαρίζει ότι για να απελευθερωθεί το κοινωνικό 

φύλο θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από το βιολογικό, έτσι ώστε ο άνδρας και ο 

ανδρισμός να μπορούν να δηλώσουν τόσο ένα «αρσενικό» σώμα όσο και ένα 

«θηλυκό», αφού, κατά την ίδια, τον προορισμό τον δημιουργεί η κουλτούρα και όχι η 

βιολογία. Οι έμφυλες διαφορές των σωμάτων είναι κοινωνικά ανεξήγητες μέχρι οι  

κοινωνικές επιταγές να τις μετατρέψουν σε κοινωνική πραγματικότητα και τους 

δώσουν κοινωνική υπόσταση μέσα από έμφυλες σχέσεις καταπίεσης και κυριαρχίας. 

Η αλλαγή του παραδείγματος, στο οποίο αναφέρεται η Butler έχει βάση 

καθώς αν εξετάσουμε την ιστορία της ανθρωπότητας θα παρατηρήσουμε ότι ιστορικά 

δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό σύνολο που να μην έχει μετατρέψει υποκειμενικότητες 

σε αντικειμενικότητες, φυσικοποιώντας τις και μετασχηματίζοντάς τις σε καθολικούς 

νόμους και γενικές αρχές. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να αλλάξουν και οι έμφυλες 
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δομές με το πέρασμα του χρόνου και να υιοθετηθούν άλλοι κανόνες και αρχές, που 

χρονικά θα εδραιωθούν, μετασχηματιζόμενοι σε φυσικούς και απροσπέραστους 

νόμους (Μπέργκερ, Λούκμαν, 2003). Το σχήμα της Μπάτλερ για την αλλαγή του 

επιστημονικού παραδείγματος και την αλλαγή των έμφυλων δομών αν καταφέρει να 

αποτελέσει το κυρίαρχο παράδειγμα μοιραία θα αντικατασταθεί με το πέρας του 

χρόνου σε μία άλλη αλήθεια με τους δικούς της κανόνες και φυσικούς νόμους. Σε 

αυτό το σημείο λοιπόν, θα μπορούσε να λεχθεί ότι «Ο άνθρωπος είναι βιολογικά  

προορισμένος να κατασκευάζει  και να οικεί έναν κόσμο μαζί με άλλους»(Μπέργκερ, 

2003, σελ.335). 

Η Butlerμέσα από το αξιόλογο βιβλίο τηςΑναταραχή του φύλουαμφισβήτησε 

τον διαχωρισμό του φύλου σε βιολογικό και κοινωνικό και υποστήριξε ότι, η 

κατηγορία φύλο είναι εξαρχής κανονιστική. Το φύλο, σύμφωνα με την ίδια, είναι μια 

ιδεατή κατασκευή και υλοποιείται στην πορεία του χρόνου διά της βίας. Έτσι, το 

σώμα είναι φορέας νοήματος και αποτελεί μια συνεχή και αδιάκοπη υλοποίηση 

δυνατοτήτων, με άλλα λόγια δηλαδή το κάθε υποκείμενο πραγματώνει το σώμα του 

(Αθανασίου, 2006, σελ. 385). Το φύλο λοιπόν ως κοινωνικά διαμορφωμένο πρέπει να 

αντισταθεί στην βία που επιβάλλεται από τις διάφορες νόρμες σε εκείνους που είναι 

διαφορετικοί. Με τον όρο διαφορετικοί εννοούνται όλοι εκείνοι, οι οποίοι δεν 

ακολουθούν τους κανόνες της νόρμας και  παρεκκλίνουν από αυτή (Butler, 

συνέντευξη, http://YouTube/Bo7o2LYATDc). 

Η Butler απορρίπτει την σύνδεση του κοινωνικού με το βιολογικό φύλο, 

καθώς αυτό που αναπαριστά το κοινωνικό φύλο δεν αντικατοπτρίζει πάντα το 

βιολογικό. Το φύλο δεν αποτελεί μόνο μία ουσία, αλλά αποτελεί σημείο σύγκλισης 

διαφόρων παραγόντων πολιτισμικά και ιστορικά καθορισμένων (Butler, 2009, σελ. 

218-219). Η ίδια υποστηρίζει ότι η αντίληψη για το τι μετράει ως βιολογικό φύλο 

διαμορφώνεται πάντα μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια(Butler, 2009, 

σελ.31-33). Για να οριστεί τι  μετράει ως βιολογικό πρέπει πρώτα να «φιλτραριστεί» 

από την εμπειρία του κοινωνικού φύλου. Επομένως, δε μπορεί να βρεθεί ένα 

βιολογικό φύλο «καθαρό» από κοινωνικές και πολιτισμικές παρεμβάσεις και άρα, δε 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει. Το θεωρούμενο βιολογικό φύλο σύμφωνα με 

τηνButler, δεν είναι η βάση για την παραγωγή του κοινωνικού φύλου, αλλά μάλλον 

το αποτέλεσμά του (Butler, 2009, σελ. 40-41). 

Μία από τις σημαντικότερες έννοιες της θεωρίας της Butlerείναι η 

«ετερόφυλη μήτρα», την οποία εισήγαγε για να περιγράψει πως λειτουργεί το 

http://youtube/Bo7o2LYATDc
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σύστημα της υποχρεωτικής ετεροφυλίας, ως απόρροια του βιολογικού φύλου. «Η 

μήτρα αποκλεισμών μέσω της οποίας διαμορφώνονται τα υποκείμενα απαιτεί την 

ταυτόχρονη παραγωγή μιας επικράτειας αποκείμενων όντων, δηλαδή αυτών που δεν 

είναι ακόμα υποκείμενα αλλά διαμορφώνουν το καταστατικό εξωτερικό ως προς την 

επικράτεια του υποκειμένου» (Μακρυνιώτη, 2004, σελ.183). 

Η ταυτότητα του φύλου είναι αποτέλεσμα μιας ρυθμιστικής πρακτικής, η 

οποία μπορεί να οριστεί ως υποχρεωτικά ετεροφυλοφιλική και στην οποία είναι 

αδύνατον να ενταχθούν άλλες ταυτότητες που αποκλίνουν από το κοινωνικό φύλο 

(Μακρυνιώτη, 2004, σελ.182-185). 

Ακόμη, ηButler (2009, σελ. 12) διατύπωσε την θεωρία της επιτελεστικότητας, 

στην προσπάθειά της να εξηγήσει πώς οι επίκτητες συμπεριφορές περνάνε ως 

εγγενείς και διατηρούνται σταθερές στο χρόνο, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η 

παρανόηση για την βιολογική διαφορετικότητα. Η επιτελεστικότητα χαρακτηρίζεται 

ως μία «επανάληψη και ένα τελετουργικό, που επιτυγχάνει τα αποτελέσματά της 

μέσω της φυσικοποίησής της στα πλαίσια ενός σώματος, το οποίο εννοείται εν μέρει 

ως μια πολιτισμικά συντηρούμενη χρονική διάρκεια». Η επιτελεστικότητα, όμως για 

τηνButler, αποτελεί μια διαδικασία που συγκροτεί το έμφυλο αντικείμενο και 

επομένως δεν υπάρχει υποκείμενο που δεν είναι ήδη έμφυλο υποκείμενο (2009, σελ. 

7-8). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Goffman (2006, σελ.112-114) δεν υφίσταται 

έμφυλη ταυτότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι «γυναίκες» και οι «άντρες» είναι δυνατό 

να εικονοποιούν και να «διαβάζουν» αυτό που ορίζεται ως «θηλυκό» ή «αρσενικό». 

Έτσι, το κοινωνικό φύλο (gender) είναι περισσότερο ένα χαρακτηριστικό, το οποίο 

μπορεί να αποκτήσει το υποκείμενο, παρά ένα χαρακτηριστικό το οποίο αποδίδεται 

σε αυτό, βάσει των ανατομικών χαρακτηριστικών του. Έτσι, το κοινωνικό φύλο 

βασίζεται σε έξω-βιολογικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, η εργασία ή η 

ενδυμασία και η συμπεριφορά των ατόμων (Goffman, 2006, σελ.113-114). 

Όσον αφορά το έμφυλο σώμα, η ίδια θεωρεί ότι δεν έχει δεδομένη ύλη και ότι 

αυτή του η υλικότητα δεν μπορεί να εννοηθεί εκτός των κοινωνικών – πολιτισμικών 

πρακτικών και νορμών. Για τηνButler, η υλικότητα και η γλώσσα βρίσκονται σε 

αλληλεξάρτηση και καμία δεν προηγείται της άλλης, ούτε είναι δυνατό να ταυτιστούν 

πλήρως ούτε όμως και να διαφοροποιηθούν ριζικά. Το υποκείμενο δε μπορεί να βγει 

από τη γλώσσα για να συλλάβει την υλικότητά του αλλά ταυτόχρονα και κάθε 

προσπάθεια ενός υποκειμένου να συλλάβει την υλικότητά του πραγματώνεται μέσω 
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μίας διαδικασίας σημασιοδότησης, από την οποία η υλικότητα δεν μπορεί να 

αποκοπεί ολοκληρωτικά (Butler, 2009, σελ. 10-11). 

Η αδυναμία του υποκειμένου να συλλάβει την υλικότητά του έξω από τη 

γλώσσα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της σκέψης της Butler και την 

έφερε αντιμέτωπη με πολλές φεμινίστριες (2009, σελ. 11). Η Nussbaum(2000,σελ.2-

3) ασκεί έντονη κριτική στηνButler, καθώς θεωρεί ότι έχει αποκοπεί από τα 

ουσιαστικά προβλήματα των γυναικών σε πρακτικό επίπεδο και έχει περιχαρακωθεί 

στα θεωρητικά όρια του ακαδημαϊκού κόσμου (Nussbaum,2000, σελ. 2-3). Η 

Kruks(Joo, 2011, σελ. 1)θεωρεί ότι οι σύγχρονες αυτές θέσεις για την κατασκευή της 

γυναικείας ταυτότητας, είναι απλά μία επανάληψη όσων ήδη έχουν ειπωθεί από την 

SimondeBeauvoir. 

Υπάρχουν φυσικά και άλλες  θεωρήσεις που αμφισβητούν την πραγμάτωση 

του κοινωνικού φύλου και σημειώνουν ότι μια τέτοια στάση δεν είναι απαραίτητο να 

αποκλείει τον αυτοπροσδιορισμό των γυναικών ως συλλογικής ομάδας (Bryson, 

2005, σελ. 371). Παρόλο το εύρος του, ο σύγχρονος φεμινισμός βρίσκεται σε μια 

αναταραχή και για κάποιους άλλους σε κρίση και αυτό πιθανότατα να οφείλεται σε 

ένα είδος θεωρητικού ελιτισμού στο εσωτερικό των δραστηριοτήτων του. Γιατί  

επιβάλλει μια συγκεκριμένη κοσμοθεώρησηχρησιμοποιώντας συνειδητά  τους δικούς 

του όρους που τον καθιστούν απροσπέλαστο για την πλειοψηφία.    

 

2.3 Η αντίληψη του κοινωνικού φύλου από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό και παραδεκτό, η εσωτερίκευση, η αφομοίωση 

και η εκδήλωση των αποδεκτών κοινωνικά τρόπων συμπεριφοράς, στάσεων, 

κανόνων, αξιών, κτλ., η διαμόρφωση δηλαδή και η συγκρότηση της προσωπικότητας 

των ατόμων, είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας, γνωστής με τον όρο 

κοινωνικοποίηση. Μέσα από αυτή την διαδικασία το άτομο διαμορφώνει την 

συμπεριφορά του με βάση τον τρόπο ζωής της κοινωνικής ομάδας που ανήκει 

(Νασιάκου, 1982, σελ.62). 

Μέσα λοιπόν στο ευρύτερο πεδίο της κοινωνικοποίησης, τα μικρά αγόρια και 

κορίτσια συνειδητοποιούν την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων σε δύο φύλα και 

εντάσσουν τον εαυτό τους σε ένα από τα δύο. Στη συνέχεια οικειοποιούνται και 

ενθαρρύνονται να εκδηλώνουν τα κοινωνικά προσδιορισμένα και αποδεκτά για το 

φύλο τους χαρακτηριστικά (Μπαμπλέκου, 1992, σελ.72-73). 
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Η συνειδητοποίηση και η εσωτερίκευση των σχετικών με το φύλο 

στερεοτύπων από τα παιδιά είναι αποτέλεσμα από τη μία μεριά του διαφορετικού 

ρόλου με τον οποίον το κοινωνικό περιβάλλον αντιμετωπίζει το κάθε φύλο και από 

την άλλη μεριά της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών, η οποία τους δίνει τη 

δυνατότητα να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν οτιδήποτε έχει να κάνει με το 

φύλο τους (Μπαμπλέκου, 1992, σελ. 72-73). 

Η όλη αυτή διαδικασία ξεκινάει ήδη από τις πρώτες στιγμές της γέννησης του 

παιδιού και αποτελεί μία από τις κρισιμότερες πλευρές της ευρύτερης 

κοινωνικοποίησής του, γνωστή με τον όρο κοινωνικοποίηση ως προς το ρόλο του 

φύλου (sexrolesocialization) (Tibbetts, 1979, σελ.38). 

Η κοινωνικοποίηση ως προς τον ρόλο του φύλου αφορά όλες εκείνες τις 

διαδικασίες για την προετοιμασία των υποκειμένων των δύο φύλων για τους ρόλους 

που η κοινωνία ορίζει ως κατάλληλους για το κάθε φύλο ξεχωριστά. Αυτή η 

διαδικασία είναι ιδιαίτερα σύνθετη και συνδέει τους ρόλους που η κοινωνία αποδίδει 

(ascriptionact) και την αποδοχή αυτών των ρόλων από τα ίδια τα μέλη της κοινωνίας 

(roleperformance). Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι τρόποι 

συμπεριφοράς, οι στάσεις, κτλ. των δύο φύλων και κατ’ επέκταση οι ρόλοι και η θέση 

τους στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής δεν είναι κυρίως συνέπεια 

βιολογικών διαφορών και προδιαθέσεων, όπως κάποιοι έχουν υποστηρίξει αλλά 

μάλλον «-μια σειρά πολιτισμικών προδιαγραφών που υπάρχουν έξω από το παιδί 

πολύ προτού γίνουν μέρος της προσωπικότητάς του-» και οι οποίες, με τη διαδικασία 

της κοινωνικοποίησης του ρόλου του φύλου, εγχαράσσονται και εσωτερικεύονται 

από τα άτομα, τόσο βαθιά και αμετάκλητα, ώστε να θεωρούνται φυσικές (Sears, 

1965,133-140, Smith&Inder, 2006, σελ. 8). 

Όπως έχει διαπιστωθεί σε έρευνα (Danby, 1998), τα παιδιά από την ηλικία 

των 2-2,5 ετών φαίνεται να έχουν κάποιες γνώσεις σχετικά με το φύλο τους, αν και 

δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρες. Στην ηλικία  όμως των 3 ετών, τα παιδιά γνωρίζουν με 

ακρίβεια τα δύο φύλα και έχουν την ικανότητα να εντάσσουν τον εαυτό τους καθώς 

και τους υπόλοιπους γύρω τους σε ένα από τα δύο φύλα. Επιπροσθέτως, φαίνεται ότι 

γνωρίζουν ποιες δραστηριότητες εκτελούνται και ποιά αντικείμενα χρησιμοποιούνται 

από το κάθε 

φύλο,π.χ.γραβάτα=άνδρας,μωρό=γυναίκα,αυτοκίνητο=άνδρας,καλλυντικά=γυναίκα,κ

τλ. Παρόλ’ αυτά όμως, τα τρίχρονα παιδιά δεν έχουν κατανοήσει από πού ξεκινάει ο 

διαχωρισμός των δύο φύλων. Έτσι, στηρίζονται περισσότεροσε εξωτερικά και 
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κοινωνικά προσδιορισμένα διαφορετικά γνωρίσματα των φύλων, π.χ. μήκος μαλλιών, 

παρά στην ανατομική κατασκευή του σώματος (Eakins&Eakins, 1978, σελ.15). 

Στις έρευνεςτων Thomson&Bentler, (1971, σελ. 181-185),McConaghy (1979, 

σελ. 1223-1226), Cherneyetal. (2010, σελ. 100-103) διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 3 και 

4 ετών,για την διάκριση των φύλων χρησιμοποίησαν κριτήρια το μήκος των μαλλιών 

και τα ρούχα και όχι την ανατομική κατασκευή του σώματος.Επομένως,τα παιδιά σε 

αυτές τις ηλικίες και μέχρι να γίνουν 7 ετών, θεωρούν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην 

εξωτερική εμφάνιση ή στις δραστηριότητες των ατόμων συνεπάγεται αυτόματα και 

αλλαγή στο φύλο τους. Με λίγα λόγια δεν έχουν κατανοήσει την σταθερότητα του 

φύλου και ότι αυτό προσδιορίζεται με βάση τα ανατομικά χαρακτηριστικά του κάθε 

ατόμου. Γενικότερα, στις προαναφερθείσες έρευνες διαπιστώθηκε ότι η κατανόηση 

της σταθερότητας του φύλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την γνωστική και 

νοητική ανάπτυξη του παιδιού και ότι επιτυγχάνεται ανάμεσα στην ηλικία των 4 με 6 

ετών. 

Παρόλ’ αυτά, οι δραστηριότητες που τα παιδιά αποδίδουν στα δύο φύλα όπως 

και αυτές που τα ίδια υιοθετούν, εξαρτώνται από τις εξωτερικές κοινωνικές 

συνθήκες. Σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση της αντίληψης των παιδιών 

σχετικά με το φύλο έχει η οικογένεια. Ήδη από πολύ μικρή ηλικία, λόγω του 

καταμερισμού των ρόλων μέσα στην οικογένεια, τα παιδιά είναι σε θέση να 

γνωρίζουν τι είναι αποδεκτό για το κάθε φύλο, ποιες δραστηριότητες εκτελούνται από 

το κάθε ένα καθώς και τα αντρικά και γυναικεία επαγγέλματα (Popalia&Temment, 

1975, σελ.197-199). 

Όσο αφορά τον εαυτό τους, τα παιδιά από την ηλικία των 3 ετών προτιμούν 

να συναναστρέφονται με παιδιά του ίδιου φύλου, να παίζουν με παιχνίδια που 

ανταποκρίνονται στο φύλο τους και γενικότερα παρατηρούν και αντιγράφουν την 

συμπεριφορά των συμβολικών μοντέλων του ίδιου με αυτά φύλο (Hartup&Zook, 

1960, σελ. 423, Winsler&Gregory, 2010, σελ.47). 

Στις έρευνεςτωνRabban (1950, σελ.138-146) καιMinuchin (1965, σελ. 1035-

1036) βρέθηκε ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν είτε θηλυκά είτε αρσενικά και τα οποία 

στην συνέχεια ένιωθαν δυσφορία για το φύλο τους, στην ηλικία των 3 ετών είχαν 

οικειοποιηθεί το φύλο τους και είχαν εσωτερικεύσει ένα μεγάλο μέρος των 

κοινωνικών αντιλήψεων γι’ αυτό, που δύσκολα μπορούσαν να αποβάλλουν. Ακόμη, 

παρατηρήθηκε ότι η αλλαγή του φύλου των παιδιών μετά την ηλικία των 3 ετών, 

δημιούργησε μεγάλη σύγχυση σε αυτά ενώ η ίδια διαδικασία σε παιδιά μικρότερα 
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των 2 ετών δεν είχε κάποια ψυχολογική επίπτωση. Επιπροσθέτως, ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις στερεότυπες αντιλήψεις των παιδιών 

σχετικά με το φύλο, διαπιστώθηκε ότι είναι η κοινωνικοοικονομική προέλευση των 

παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που προέρχονταν από 

κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα έχουν περισσότερο στερεότυπες και 

παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με το φύλο, συγκρινόμενα με τα παιδιά που 

προέρχονταν από μεσαία και ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα (Turner, 

1991, σελ. 1479-1480). 

Ακόμη, έχει αποδειχθεί ότι τα αγόρια, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού 

στρώματος, γνωρίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα σε μικρότερη ηλικία συγκριτικά με 

τα κορίτσια και υιοθετούν δραστηριότητες που να είναι συμβατές με τις κοινωνικές 

αντιλήψεις που επικρατούν. Αυτό συμβαίνει λόγω  της αυστηρότητας των γονέων, οι 

οποίοι προσπαθούν ήδη από πολύ μικρή ηλικία να αποτρέψουν μία ενδεχόμενη 

ομοφυλοφιλία ( Hartup&Zook, 1960, σελ. 424). 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τα παιδιά από την ηλικία των 3,5 ετών έχουν 

ήδη αποκτήσει την ταυτότητα του φύλου και γνωρίζουν ο κάθεάνθρωπος σε ποιό 

φύλο ανήκει. Ακόμη, γνωρίζουν ότι διαφορετικοί τρόποι συμπεριφοράς και 

διαφορετικές δραστηριότητες αναμένονται και είναι αποδεκτές για το κάθε φύλο. 

Αυτό όμως που ακόμα δεν έχουν κατανοήσει είναι η σταθερότητα του φύλου. Σε 

αυτό το σημείο προβάλλεται έντονα η θέση της συμβολικής αλληλεπίδρασης, δηλαδή 

η ικανότητα του παιδιού να αποδίδει στον εαυτό του και στους γύρω του την 

αντίστοιχη φυλετική ετικέτα χωρίς απαραίτητα να γνωρίζει ότι θα παραμείνει για 

πάντα αγόρι ή κορίτσι. Ακόμη, θεμελιώνεται η άποψη ότι, κατά την περίοδο που τα 

παιδιά φοιτούν στο νηπιαγωγείο, είναι μία αποφασιστικής σημασίας γι’ αυτά 

περίοδος καθώς βρίσκονται ακριβώς στη διαδικασία οριοθέτησης και διαμόρφωσης 

του ρόλου του φύλου τους (Ulian, 1976, σελ.31, Walker, 2010, σελ.299-303). 

 

2.4 Το κοινωνικό φύλο στο νηπιαγωγείο 

Το Νηπιαγωγείο είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα υπεύθυνο για την αγωγή και 

εκπαίδευση των μικρών παιδιών προσχολικής ηλικίας, η σύσταση και η θεσμοθέτηση 

του οποίου επιβλήθηκε για λόγους κοινωνικούς, παιδαγωγικούς και ψυχολογικούς. 

Αποτελεί ένα ίδρυμα, το οποίο, χωρίς να αντικαθιστά εξ ολοκλήρου το ρόλο της 

οικογένειας στην προσχολική ανάπτυξη του παιδιού, αποσκοπεί στην ανάπτυξη των 
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λεκτικών, γνωστικών και διανοητικών ικανοτήτων του με περισσότερο συστηματικό 

και οργανωμένο τρόπο (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1980, σελ. 24). 

Το νηπιαγωγείο συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κοινωνικοποίηση των 

παιδιών, καθώς το ίδιο ως θεσμός αποτελεί μία μικρογραφία της κοινωνίας. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει, η συμβολή του στην κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς 

το ρόλο του φύλου. Ως προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικότατος θεωρείται ο 

ρόλος των νηπιαγωγών, οι οποίοι όπως ακριβώς και οι γονείς, αποδίδουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο καθένα από τα δύο φύλα συμβατά με τις 

υπάρχουσες κοινωνικές αντιλήψεις. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα, οι νηπιαγωγοί 

χαρακτηρίζουν τα αγόρια πιο επιθετικά  και ακατάστατα ενώ τα κορίτσια  πιο ήρεμα, 

υπάκουα και τακτικά. Μάλιστα, οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί απέδιδαν τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά με ιδιαίτερη ευκολία, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εξάρτησή 

τους από τα κοινωνικά στερεότυπα (Hartley, 1980, σελ. 93-95). 

Οι νηπιαγωγοί λοιπόν θεωρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά των φύλων 

φυσικά και δεδομένα και δεν κάνουν καμία προσπάθεια για να μετριάσουν και ακόμη 

περισσότερο  να εξαλείψουν αυτές τις διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα των 

Serbin, O’ Learly, Kentκαι Tonick (1973, σελ. 798-801), οι νηπιαγωγοί επιβράβευαν 

τα κορίτσια για την υπακοή και την συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες της τάξης 

και προέβαλλαν προς τα αγόρια αυτή την συμπεριφορά ως πρότυπο μίμησης. Ως προς 

τα αγόρια, οι νηπιαγωγοί ακολουθούσαν άλλη συμπεριφορά, καθώς λόγω του ότι τα 

θεωρούσαν περισσότερο επιθετικά, τα πρόσεχαν και αλληλεπιδρούσαν μαζί τους 

περισσότερο είτε για να τα επιπλήξουν για την ανάρμοστη συμπεριφορά τους είτε για 

να τα επαινέσουν για το αντίθετο. Ακόμη, οι επιπλήξεις προς τα αγόρια ήταν πολύ πιο 

βίαιες και απότομές συγκριτικά με τα κορίτσια. Η διαφορετική όμως αντιμετώπιση 

των παιδιών συντελεί στην διατήρηση, ακόμη και στην αύξηση, της επιθετικότητας 

και της ανυπακοής των αγοριών. 

Επιπλέον, στην ίδια έρευνα των Serbinet. al. (1973, σελ. 798-801), οι 

νηπιαγωγοί με τον συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στο κάθε φύλο, 

ενίσχυαν χωρίς οι ίδιες να το συνειδητοποιούν τρόπους συμπεριφοράς που 

εμπεριέχονται στο αντίστοιχο κοινωνικό στερεότυπο. Πιο συγκεκριμένα, ενίσχυαν 

την αυτονομία και την επιθετικότητα των αγοριών και την τάση για προσκόλληση 

προς τις νηπιαγωγούς και την άμβλυνση της επιθετικότητας στα κορίτσια. Η τάση 

προσκόλλησης των κοριτσιών απέναντι στις νηπιαγωγούς, αφορούσε την εκμάθηση 

διαφόρων δεξιοτήτων. Παρατηρήθηκε, δηλαδή ότι όταν τα κορίτσια έρχονταν σε 
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επαφή με καινούργιο παιδαγωγικό υλικό και δυσκολεύονταν να το χειριστούν, όταν 

ζητούσαν την βοήθεια των νηπιαγωγών, εκείνες αντί να δώσουν στα κορίτσια οδηγίες 

τα έλυναν οι ίδιες κάτι που δεν συνέβαινε σε ανάλογες περιπτώσεις με τα αγόρια. 

Οι προαναφερθείσες  διαφοροποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να 

αναπτύσσονται διαφορετικοί τρόποι κοινωνικής συμπεριφοράς στα φύλα, και υπάρχει 

και πιθανότητα να συμβάλλουν και στις διαφορές ανάμεσα στα φύλα όσο αφορά τις 

χωροταξικές, αναλυτικές και λεκτικές ικανότητες που παρατηρούνται στις μετέπειτα 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Είναι άλλωστε πολύ γνωστό, ότι τα αγόρια υπερτερούν σε 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων ενώ αντίστοιχα τα κορίτσια σε δεξιότητες του 

λεκτικού τομέα (Serbinet. al. , 1973, σελ. 798-801). 

Ακόμη, σημαντικό ρόλο στην καλλιέργειασυγκεκριμένων ικανοτήτων από τα 

δύο φύλα έχει και η ενασχόληση των παιδιών με παιχνίδια τυπικά για το φύλο τους. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αγόρια ενθαρρύνονται να παίξουν με παιχνίδια κατασκευών 

και αυτοκίνητα ενώ τα κορίτσια με κούκλες και κουζινικά. Η παραπάνω τάση έχει 

βέβαια ήδη καλλιεργηθεί από την ίδια την οικογένεια, ωστόσο και οι ίδιοι οι 

νηπιαγωγοί την ενισχύουν (Serbinet. al., 1973, σελ. 798-801). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα της Τζιανίνι-Μπελόττι (1977, 

σελ. 197), που πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία, σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας. 

Αναφέρει, ότι οι νηπιαγωγοί έχουν την τάση να ομαδοποιούν τα παιδιά με βάση το 

φύλο τους και ότι επιπλέον βάζουν αυτές τις δύο ομάδες να συναγωνίζονται σε 

θέματα πειθαρχίας και τάξης. Επιπλέον, αναθέτουν στα παιδιά διάφορες 

δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τους μελλοντικούς ρόλους τους. Αυτό 

σημαίνει, ότι αναθέτουν λ.χ. στα αγόρια την διανομή του εκπαιδευτικού υλικού ενώ 

στα κορίτσια την τακτοποίησή του. Μάλιστα, παρατήρησε, ότι οι νηπιαγωγοί πολύ 

συχνά ζητούσαν από τα κορίτσια να βοηθήσουν τα αγόρια κατά το πρόγευμα τους 

ζητούσαν να στρώσουν στα τραπεζάκια την πετσετούλα τους, να βγάλουν το φαγητό 

από τις τσάντες και να καθαρίσουν όχι μόνο τον δικό τους χώρο αλλά και αυτόν των 

αγοριών. Από την άλλη, όση ώρα τα κορίτσια εμπλέκονταν σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες, τα αγόρια ξεφύλλιζαν βιβλία ή έπαιζαν. Όταν, μάλιστα, οι ίδιοι οι 

νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν για ποιο λόγο ακολουθούν την συγκεκριμένη συμπεριφορά 

εξήγησαν ότι τα αγόρια είναι πολύ απρόθυμα να ασχοληθούν με τέτοιου είδους 

δραστηριότητες σε αντίθεση με τα κορίτσια που ήταν πολύ πρόθυμα. 

Η Μπελόττι (1977, σελ. 33-48) αναφέρει πολλές παρατηρήσεις που δείχνουν 

ότι οι νηπιαγωγοί επιβραβεύουν τα κορίτσια όταν εκδηλώνουν στοργή για τους 
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άλλους ή φροντίδα για τάξη και καθαριότητα. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, τα κορίτσια 

από πολύ μικρή ηλικία ενθαρρύνονται να φροντίζουν και να νοιάζονται για τις 

ανάγκες των άλλων και αισθάνονται καταξιωμένες μέσα από αυτήτην διαδικασία. Οι 

γυναίκες λοιπόν, παραμερίζουν τις δυνατότητές τους και την δημιουργικότητά τους 

για την καλύτερη διαβίωση των άλλων, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνονται σαν 

προσωπικότητα σε σχέση με τους άντρες. 

Σύμφωνα με την Delamont (1980, σελ. 15-17)οι νηπιαγωγοί ενισχύουν στα 

αγόρια και στα κορίτσια χαρακτηριστικά που εμπεριέχοντα στο φύλο τους. Πιο 

συγκεκριμένα, θαύμαζαν τα κορίτσια για την προσεγμένη τους εμφάνιση με 

ερωτήματα του τύπου « Τι ωραίο φόρεμα! Η μαμά στην έραψε/αγόρασε;» φυσικά 

αυτές οι ερωτήσεις σε καμία περίπτωση δεν αφηνόταν να εννοηθεί ότι ο πατέρας 

είναι δυνατό να ασχοληθεί με τέτοιου είδους θέματα. Από την άλλη τα αγόρια 

θαυμάζονταν, όταν κατάφερναν να προστατευτούν από κάποιου είδους επιθετική 

συμπεριφορά, π.χ. « Μπράβο! Συμπεριφέρεσαι σαν πραγματικός άνδρας! », άλλες 

φορές πάλι επιβραβεύονταν όταν δεν αντιδρούσαν με κλάμα σε κάποιο τραυματισμό, 

«Οι άντρες δεν κλαίνε!». Έτσι, με αυτό τον τρόπο οι νηπιαγωγοί ενίσχυαν στα 

κορίτσια την φιλαρέσκεια και στα αγόρια την σκληρότητα και τον έλεγχο της 

ευσυγκίνησης. 

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και η νεότερη έρευνα της Ostrov (2004, σελ. 

255-277). Αν και οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι περισσότερο προσεκτικοί όσο 

αφορά την στάση και συμπεριφορά τους απέναντι στους μαθητές, πολλές φορές 

πέφτουν σε σφάλματα που είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν αμέσως. Αυτό 

οφείλεται στις ήδη υπάρχουσες προκαταλήψεις που έχουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί στο 

υπόβαθρό τους και δεν έχουν αποβληθεί. Η αποβολή βέβαια αυτών των 

στερεοτυπικών αντιλήψεων, που έχουν όλοι οι άνθρωποι, αποτελεί μία πολύ δύσκολη 

και επίπονη διαδικασία, η οποία δείχνει ένα μέρος των αποτελεσμάτων της με το 

πέρασμα του χρόνου. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παιδιά κατά την πρώτη 

επαφή τους με το οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν αντιμετωπίζονται ως 

άτομα αλλά ως αγόρια ή κορίτσια και πάντα σύμφωνα με τις ευρύτερες κοινωνικές 

αντιλήψεις. Η διαφοροποίηση των φύλων συντελείται και στο νηπιαγωγείο με 

παρόμοιους, όπως και στην οικογένεια τρόπους και μέσα. Δύο, δηλαδή διαφορετικοί 

φορείς κοινωνικοποίησης συνδυάζονται και παγιώνουν στα αγόρια και στα κορίτσια 

την αντίληψη ότι είναι διαφορετικά άτομα. Με άλλα λόγια, οι ευρύτερες κοινωνικές 
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αντιλήψεις για τις «φυσικές» διαφορές και κατ’ επέκταση για τους ρόλους των φύλων 

προδιαθέτουν τους γονείς και τους νηπιαγωγούς να συμπεριφέρονται και να 

αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα αγόρια από τα κορίτσια. Μάλιστα όλο αυτό γίνεται 

ασυνείδητα και χωρίς την επίγνωση των συνεπειών. Τέλος, όπως διαπιστώνεται από 

τις παραπάνω αναφορές, αν και το νηπιαγωγείο θεωρείται ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα 

υπεύθυνο για την όσο δυνατή ανάπτυξη των διανοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

των παιδιών, με τον τρόπο που λειτουργεί δεσμεύει την ανάπτυξη των παιδιών, 

βάζοντάς τα σε «καλούπια» και αναγκάζοντάς τα να οικειοποιηθούν ότι εμπεριέχεται 

στο κοινωνικό στερεότυπο του φύλου τους. 

 

2.5 Η διαμόρφωση αντιλήψεων του κοινωνικού φύλου σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας μέσω του θεάτρου 

Οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το κοινωνικό φύλο, διαμορφώνονται 

όπως προαναφέρθηκε, σταδιακά με την πάροδο της ηλικίας. Είναι συνέπεια 

ενεργού δόμησης της εμπειρίας από τα ίδια, αλλά και κοινωνικής μάθησης, η 

οποία αποκτάται μέσω της άμεσης παρατήρησης, της μίμησης και της θετικής ή 

αρνητικής ενίσχυσης. Το νηπιαγωγείο, αποτελεί μία αποφασιστικής σημασίας 

βαθμίδα, καθώς τότε τα παιδιά οριοθετούν πλήρως το ρόλο του φύλου τους 

(Martin&Ruble, 2004, σελ. 68-69). 

Περισσότερο συστηματικά και οργανωμένα, πέρα από την οικογένεια που 

αποτελεί τον πρώτο φορέα κοινωνικοποίησης, το νηπιαγωγείο μπορεί και 

χρειάζεται να κατευθύνει τα παιδιά μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι 

ώστε να προστατευτούν από τις περιοριστικές επιρροές των 

έμφυλωνστερεοτύπων (ΕΠΕΑΕΚ, 2000-2006, α). 

Το θέατρο θεωρείται κατάλληλο μέσο για την ευαισθητοποίηση των 

μικρών παιδιών σε ζητήματα που αφορούν στο κοινωνικό φύλο καθώς έχει τη 

δύναμη να τα επηρεάσει, επιδρώντας σημαντικά σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης 

και εξέλιξής τους (Γραμματάς, &Μουδατσάκις, 2008, σελ.22). Βρισκόμενο σε 

διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, αποτελεί καθρέπτη της εκάστοτε 

κοινωνίας, ασκώντας τα παιδιά, με βιωματικό τρόπο, σε διάφορες μορφές 

συμπεριφοράς και κοινωνικής μάθησης, αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική 

τους ικανότητα (Σέξτου, 2005, σελ. 18).  

Μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία (θεατρικό δρώμενο, 

αυτοσχεδιασμό, παραγωγή δραματικού διαλόγου, θεατρική παράσταση), το 
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θέατρο οδηγεί τα παιδιά στην εμβάθυνση των ανθρώπινων προβλημάτων και των 

σχέσεων, συμβάλλει στη συνειδητοποίηση του κοινωνικού γίγνεσθαι και στην 

ενεργοποίηση του ψυχο-πνευματικού δυναμικού τους, στη διεύρυνση του 

ορίζοντά τους, στην προετοιμασία τους για την κοινωνία και στο σταδιακό 

πέρασμα προς μια συνθετική αντίληψη του κόσμου (Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών, 2004). 

 Η μάθηση με αυτό τον τρόπο συντελείται μέσα σε ένα συναρπαστικό, 

χαρούμενο και δημιουργικό παιχνίδι, που βοηθά τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τα 

γεγονότα της ζωής από πολλές οπτικές γωνίες, να ερμηνεύουν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά, να αναλύουν τους χαρακτήρες, και να δημιουργούν τις δικές τους 

απόψεις / προτάσεις (Τσίτσλμπέργκερ, 1999, σελ. 44). Ο ρόλος της τέχνης του 

θεάτρου, λοιπόν, είναι τρισυπόστατος, ψυχαγωγικός, κοινωνικός, παιδευτικός, 

ισχυροποιείται δε όταν αναφέρεται σε ανήλικους θεατές «μιλώντας» στην ψυχή 

τους, καθώς ο βαθμός και η ταχύτητα πρόσληψης των ωφελειών του είναι 

μεγάλος  συγκριτικά με άλλα μέσα (Γραμματάς, 1998, σελ. 18). 

 Η εξοικείωση των παιδιών με τους κώδικες του θεάτρου, με την έννοια 

της «μίμησης», και του «ρόλου» και η ενεργή συμμετοχή τους στις διαδικασίες 

της παράστασης, οδηγεί στην κατάκτηση νέων τρόπων έκφρασης και 

επικοινωνίας, αλλά και στη διεύρυνση των εποπτικών τους δυνατοτήτων. Με τον 

τρόπο αυτό η παραδοσιακή νοησιαρχία στη μάθηση μπορεί να ξεπεραστεί, ενώ 

ενισχύεται το συναίσθημα, η φαντασία και η σωματική μνήμη, που ανοίγουν νέες 

προοπτικές στο εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής μας (Γραμματάς, 

&Μουδατσάκις, 2008, σελ. 22). 
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3. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ AUGUSTO BOAL 

 

3. 1 ΟAugustoBoal 

 

Είναι πολύ βοηθητικό να γνωρίζει κανείς κάποια στοιχεία για το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο οι καλλιτέχνες ανέπτυξαν την πρακτική τους. Κάποιες φορές μάλιστα είναι 

πρωταρχικής σημασίας. Ο AugustoBoal αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Το σύνολο 

των ιδεών και των τεχνικών που αφορούν το Θέατρο του Καταπιεσμένου (ΘτΚ) δεν 

γεννήθηκαν από αγνές καλλιτεχνικές εμπειρίες και αποφάσεις, αλλά αναπτύχθηκαν 

μέσω αποφασιστικής πάλης για κοινωνική εμπλοκή και αντιμετώπισης μορφών 

καταπίεσης που βιώνονταν καθημερινά (Babbage, 2004, σελ.2). 

Η ιστορία της Βραζιλίας τον 20
ο αιώνα, συνδέεται με το οικονομικό χάος, την 

αστάθεια και την αναταραχή. Η Βραζιλία είναι μια τεράστια χώρα, καταλαμβάνοντας 

σχεδόν τα 2/3 της Νότιας Αμερικής και ο πληθυσμός της ξεπερνάει τα 170 

εκατομμύρια Το Σάο Πάολο, που αποτελεί το κέντρο της μεταποιητικής βιομηχανίας, 

είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο (μετά το Τόκυο). Μέσα στη Βραζιλία, 

το χάσμα μεταξύ πλούτου και φτώχειας είναι αχανές. Μία στατιστική, σε 2000 

υποκείμενα έδειξε ότι περίπου το 1% του πληθυσμού κατέχει την μίση αγροτική 

έκταση (την οποία χρησιμοποιεί για κερδοσκοπικούς λόγους και μένει 

ακαλλιέργητη), μία καταφανής ανισότητα η οποία οδήγησε την χώρα στο να 

χωρίζεται είτε σε υπερβολικά πλούσιους ανθρώπους είτε σε υπερβολικά φτωχούς, 

αποτελώντας πηγή βίαιων συγκρούσεων. Για περισσότερο από έναν αιώνα, η 

Βραζιλία κυβερνιόταν από μία σειρά στρατιωτικών δικτατόρων. Ενώ μερικές από 

αυτές τις κυβερνήσεις παρουσίασαν ιδέες, που είχαν ως στόχο την επανόρθωση της 

οικονομικής ανισορροπίας, η ένταση μεταξύ του κοινωνικού ανασχηματισμού και της 

ανάγκης για αύξηση της παραγωγής και μεγιστοποίησης του κέρδους, σήμαινε την 

αποτυχία αυτών των κυβερνήσεων, οι οποίες υποδέχονταν η μία την άλλη χωρίς 

κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα (Babbage, 2004, σελ.2). 

Η θεατρική πρακτική του Boal και των σύγχρονων αυτού, πρέπει οπωσδήποτε 

να κατανοηθεί μέσα στο προαναφερθέν πλαίσιο. Η περίοδος του 1950 και αρχές του 

1960, χαρακτηρίζονταν από οικονομική αστάθεια, με φιλόδοξα σχέδια για 

βιομηχανική ανάπτυξη – η οποία στηρίχθηκε από εξωτερικά δάνεια -  που είχε ως 
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βάση την όλο και βυθιζόμενη τιμή του καφέ. Όλο αυτό, μαζί με τον χρόνιο 

πληθωρισμό, προκάλεσε ανησυχητικά αποτελέσματα λόγω των συνεχόμενων 

απεργιών και διαδηλώσεων από εργάτες και μαθητές. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα 

αυτής της περιόδου σημαδεύτηκε από έντονη λογοκρισία και από μία δυνατή 

εθνικιστική συμπόνια
1(Babbage, 2004, σελ.3). 

Οι προσπάθειες των καλλιτεχνών αυτής της περιόδου, αποσκοπούσαν στην 

δημιουργία ενός καλλιτεχνικά καινοτόμου και πολιτικά ριζοσπαστικού θεάτρου, 

εγκαθιδρύοντας μία γνήσια «βραζιλιάνικη αισθητική», η οποία θα αγωνίζονταν 

ενάντια των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Η στρατιωτική αστυνομία  του 

1964 και του 1968 αποτέλεσε σημείο κλειδί σε μια περίοδο  αυστηρής καταπίεσης, η 

οποία συνεχίστηκε με σκαμπανεβάσματα μέχρι το 1970. Η δύναμη της κυβέρνησης 

αυξήθηκε με την απαγόρευση της πολιτικής ελευθερίας, τα κόμματα τέθηκαν εκτός 

νόμου ή αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε μία διεφθαρμένη εκλογική διαδικασία. Όλες 

οι μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης λογοκρίθηκαν. Παρόλ’ αυτά αν και αυτή η 

περίοδος ήταν ιδιαίτερα αντίθετη στην τέχνη, αποτελεί απόδειξη για την άνθιση ενός 

θεάτρου ενεργητικά αντίθετου της δικτατορίας. Σε αυτό το σημείο κάνει και την 

εμφάνισή του το Θέατρο του Καταπιεσμένου του AugustoBoal (Babbage, 2004, 

σελ.3). 

Βιογραφία του AugustoBoal 

Ο AugustoBoal γεννήθηκε στο Ρίο το 1931, ήταν γιός του JoseAugustoBoal 

και της AlbertinaPintoBoal. Οι γονείς του ήταν Πορτογάλοι, ο πατέρας του 

εξορίστηκε από την πατρίδα του το 1914 καθώς αρνήθηκε να υποστηρίξει την 

εμπλοκή της Πορτογαλίας στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο JoseAugusto 

επέστρεψε για λίγο το 1925 για να παντρευτεί την μνηστή του και  να την πάρει μαζί 

του στην Βραζιλία. Από τότε η οικογένεια Boal δεν επέστρεψε ξανά στην 

Πορτογαλία. Όταν ο AugustoBoal μεγάλωσε, η Βραζιλία βρισκόταν υπό την 

δικτατορία του GetulioVargas. Η κυβέρνηση Vargas, ήταν ολοκληρωτικού 

χαρακτήρα αν και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και  με άλλες δημοκρατίες. 

Οι διπλωματικές σχέσεις με την Γερμανία διακόπηκαν το 1938, όταν οι ναζί έδρασαν 

ενάντια της κυβέρνησης του Varga, καθώς είχε αναγγελθεί ότι η Βραζιλία πήρε το 

μέρος των συμμάχων (Babbage, 2004, σελ.4). 
                                                           
1
 Με τον όρο «εθνικιστική συμπόνια» νοείται η ανεκτικότητα των ανθρώπων εκείνης της περιόδου 

απέναντι σε δικτατορικές πρακτικές, οι οποίες μέσω της προπαγάνδας έπειθαν τον απλό λαό ότι 
πρόκειται για το καλό. Όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο απλός κόσμος να δέχεται αφιλτράριστα τι 
είναι σωστό και τι όχι, υποστηρίζοντας τις εθνικιστικές πολιτικές. 
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Ο Boal πέρασε όμορφα παιδικά χρόνια. Οι γονείς του ήταν οικονομικά άνετοι 

και ιδιαίτερα φιλελεύθεροι. Ο Boal από μικρή ηλικία εξέφρασε την αγάπη του για το 

θέατρο, καθώς έπαιζε με τα αδέρφια και τα ξαδέρφια του διάφορες παραστάσειςστην 

τραπεζαρία του σπιτιού του. Το 1948 ο Boal ξεκίνησε να σπουδάζει Χημεία στο 

πανεπιστήμιο της Βραζιλίας. Αυτή του η επιλογή προέκυψε επειδή ήθελε από τη μία 

να ευχαριστήσει τον πατέρα του και από την άλλη να μείνει κοντά σε μία φίλη του. 

Παράλληλα με τις σπουδές του ασχολήθηκε και με το θέατρο, καθώς είχε αναλάβει 

καθήκοντα σκηνοθέτη στο τμήμα πολιτισμικών σπουδών, χωρίς να αφήσει στο 

περιθώριο τις θεατρικές του φιλοδοξίες. Ως σκηνοθέτη, του παραχωρήθηκαν δωρεάν 

εισιτήρια σε τοπικά θέατρα και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει συγγραφείς, ηθοποιούς 

και σκηνοθέτες. Με αυτό τον τρόπο, ο Boal διεύρυνε την εμπειρία του στην 

παράσταση, παρακολουθώντας παραγωγές από ξένους επαγγελματίες, όπως επίσης 

και από τοπικές παραγωγές (Babbage, 2004, σελ.4-5). 

Το 1952 συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ, 

συνδυάζοντας τη Χημεία με το Θέατρο. Ιδιαίτερη έλξη του ασκούσε η ΝέαΥόρκη, 

καθώς του παρουσιαζόταν η ευκαιρία να σπουδάσει σκηνοθεσία δίπλα στον κριτικό 

θεάτρου, ιστορικό και καλλιτεχνικό παραγωγό JohnGassner, τον οποίο και εκτιμούσε 

ιδιαίτερα. Στη Νέα Υόρκη είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει πολλές παραστάσεις 

και επηρεάστηκε  σε αυτό το σημείο από διάφορους καλλιτέχνες. Ο θεατρικός 

συγγραφέας που θαύμαζε ήταν αναμφισβήτητα ο WilliamShakespeare. Όσο αφορά 

τους επαγγελματίες σκηνοθέτες, επηρεάστηκε από τον BertoltBrecht (1898-1956) 

καθώς αναφερόταν συχνά στις προτάσεις του Brecht για ένα ‘Επικό Θέατρο’. Ακόμη 

επηρεάστηκε και από τον KonstantinStanislavsky (1863-1938). Το θέατρο του 

Stanislavsky συνδέεται με τον ρεαλισμό. Αν και  όλες αυτές οι επιρροές του Boal από 

διάφορους επαγγελματίες του θεάτρου, φαίνονται αμοιβαία αντικρουόμενες, 

σημαντική ήταν η δράση του καθοδηγητή του Boal, JohnGassner, που τον βοήθησε 

να τις ξεκαθαρίσει ιδρύοντας έτσι ένα νέο είδος θεάτρου (Babbage, 2004, σελ.5-7). 

OBoal επέστρεψε στην Βραζιλία το 1955 και αμέσως προσλήφθηκε από τον 

JoseRenato στο θέατρο Αρένα ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Τα επόμενα 15 χρόνια 

δούλεψε στο θέατρο Αρένα ως διευθυντής και θεατρικός συγγραφέας (Babbage, 

2004, σελ.9). 

Το 1971, ο Boal αναγκάστηκε για πολιτικούς λόγους να φύγει από την 

Βραζιλία και έζησε σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, απ’ όπου και πάλι 

εξορίστηκε εξαιτίας των κυβερνήσεων αυτών των χωρών. Μετά πήγε στην 
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Πορτογαλία και στην Γαλλία, όπου έζησε για δέκα χρόνια και ίδρυσε το Κέντρο 

Θεάτρου των Καταπιεσμένων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 επέστρεψε στην 

Πορτογαλία μιας και η πολιτική κατάσταση το επέτρεπε και στη συνέχεια 

εγκαταστάθηκε εκεί μόνιμα, όπου ίδρυσε  το Κέντρο Θεάτρου των Καταπιεσμένων 

στο Ρίο ντε Τζανέιρο μαζί με άλλους πέντε συνεργάτες του. Το 1990 ανέπτυξε το 

Νομοθετικό Θέατρο, ένα είδος θεάτρου που θα χρησιμοποιούνταν για την κοινωνική 

αλλαγή (MacDonald&Rachel, 2001, σελ. 42)  

Το 1992, ο ίδιος εκλέχτηκε ως  μέλος της δημοτικής κυβέρνησης του Ρίο ντε 

Τζανέιρο καθώς πρότεινε την χρήση του Νομοθετικού θεάτρου για τον 

εκδημοκρατισμό της πολιτικής. Το Νομοθετικό Θέατρο διδάσκει τις τεχνικές του 

Θεάτρου σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δραματοποιούν τα προβλήματα 

και μετά αναλύουν όλες τις παρεμβάσεις σε αυτά, σχεδιάζοντας μία συγκεκριμένη 

δράση που μπορεί να προσφέρει λύση στο πρόβλημα (MacDonald&Rachel, 2001, 

σελ. 42) . 

Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως θεατρικός σκηνοθέτης διδάσκοντας τις 

τεχνικές του ΘτΚ. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ( 2 Μαΐου 2009) από ανεπάρκεια του 

αναπνευστικού συστήματος, μετά από μακροχρόνια μάχη με την λευχαιμία. 

 

3.2 Το θέατρο του AugustoBoal 

 

Το θέατρο είναι ένα μέσο για να γνωρίσουμε καλύτερα την πραγματικότητα 

που βρίσκεται γύρω μας και μέσα μας. Μέσω του  θεάτρου μπορούμε να γνωρίσουμε 

διάφορες προσωπικότητες που δεν τολμάμε να βγάλουμε προς τα έξω. Για 

παράδειγμα, ένας ντροπαλός και λιγομίλητος άνθρωπος μπορεί να αποδειχτεί θρασύς 

και εύγλωττος και από εκεί που υπήρχε από μέρους του, μόνο φόβος να υπάρχει μόνο 

θάρρος. Ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε  ποτέ βασανιστής μπορεί να ανακαλύψει τη 

σαδιστική ηδονή του βασανιστή, όταν τον υποδυθεί και κατανοήσει τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί. Το θέατρο είναι χειροπιαστό και συγκεκριμένο και ότι μαθαίνει 

κάποιος, το μαθαίνει πράττοντας. Θέατρο μπορούν να κάνουν όλοι καθώς αποτελεί 

ένα τρόπο έκφρασης που είναι έμφυτο σε κάθε άνθρωπο. Το θέατρο μπορεί να γίνει 

εργαλείο συλλογικής κοινωνικής απελευθέρωσης, όπου δοκιμάζονται στην πράξη 

όλες οι στρατηγικές αποτίναξης της καταπίεσης. Αυτά είναι μερικά από τα αξιώματα 

του Θεάτρου του Καταπιεσμένου (Θ.τ.Κ) που δημιούργησε ο AugustoBoal. Αποτελεί 
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μια μορφή θεάτρου που δεν προκύπτει μέσα από θεωρητικά σχήματα αλλά μέσα από 

βιώματα και ανάγκες των ανθρώπων που την εφαρμόζουν (Ζώνιου, 2003, σελ. 1). 

Το Θέατρο του Καταπιεσμένου ιδρύθηκε από τον AugustoBoal ως αντίδραση 

στα καταπιεστικά και δικτατορικά καθεστώτα. Αποτελεί ένα πολιτικό θεατρικό 

κίνημα που χρησιμοποιήθηκε σε ριζοσπαστικές παιδαγωγικές εφαρμογές, μαζί με την 

Παιδαγωγική του PauloFreire ( Χαντζιδάκης, 2008, σελ. 13). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 οι AugustoBoal και PauloFreire, 

ασχολήθηκαν με το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων και την απελευθέρωση των 

ανθρώπων. Ο ένας από αυτούς, ο Freire, προσέγγισε την απελευθέρωση μέσα από το 

τον γραμματισμό των ενηλίκων και την εξάλειψη του αναλφαβητισμού που 

επικρατούσε σε αρκετές περιοχές της Νότιας Αμερικής. Ο Freire έδωσε έμφαση στο 

«λειτουργικό γραμματισμό» ως μέσο απελευθέρωσης των ατόμων και των ομάδων να 

εξερευνήσουν και να αλλάξουν το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Ο ίδιος 

μάλιστα θεωρούσε ότι η ικανότητα του διαβάσματος και του γραψίματος έχει ζωτική 

σημασία για την ανάπτυξη  της κριτικής συνειδητοποίησης  (Smith, 2007, 5/8/2016). 

OAugustoBoal επηρεασμένος από την Παιδαγωγική των Καταπιεσμένων του 

Freire καθώς και τη δραματουργία του Μπρεχτ δημιούργησε το συγκεκριμένο είδος 

θεάτρου, το οποίο είναι ένα συμμετοχικό και διαδραστικό θέατρο που προωθεί 

δημοκρατικές και συνεργατικές μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Το ΘτΚ δεν εστιάζει στο θέαμα αλλά στο να βιωθεί ως μία γλώσσα, στην οποία 

έχουν όλοι πρόσβαση. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί ένα προπαρασκευαστικό θέατρο 

για τους ανθρώπους που επιθυμούν να  μάθουν τρόπους αντίστασης και αντίδρασης 

σε καταπιεστικές καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά. Ο ίδιος επηρεάστηκε από 

την ιδέα του Μπρεχτ ότι ο ρόλος του θεάτρου δεν είναι απλά να αναπαριστά την 

πραγματικότητα αλλά να την αναλύει και να προσπαθεί να την αλλάξει (Smith, 2007, 

5/8/2016).  

Τόσο ο Boal όσο και ο Μπρεχτ αναζήτησαν κοινωνικές παρεμβάσεις μέσω 

του θεάτρου. Ο Μπρεχτ από τη μία, υποστήριζε ένα ενεργητικό κοινό 

εκπαιδευόμενων που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ότι μάθαιναν για χάρη του 

κοινωνικού μετασχηματισμού και ο Boal από την άλλη  ενέπλεκε το κοινό σε 

ενεργούς θεατές (spec-actors), αυτοσχεδιάζοντας στρατηγικές όχι μόνο για την 

κοινωνική αλλά και την προσωπική αλλαγή (McCammon, 2007, σελ. 953). 

Σύμφωνα με τον Boal, το θέατρο αποτελεί ένα όπλο, το οποίο μπορεί να 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ζωή των ανθρώπων. Πίστευε  ότι η παράδοση του 
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μονολόγου εξυπηρετεί τη σιγή και καταπιέζει τον λαό. Και αυτός ήταν και ο λόγος 

που θέλησε να πειραματιστεί με το διαδραστικό θέατρο. Μάλιστα προχώρησε τόσο 

πολύ που έφτασε έως και το άλλο άκρο, δηλαδή στην κατάργηση του διαχωρισμού 

της σκηνής από το κοινό, σε τέτοιο βαθμό ώστε ο χώρος ανάμεσα στον θεατή και στη 

σκηνή να παύει να υπάρχει. Ο θεατής γίνεται ενεργός και μάλιστα καλείται πάνω στη 

σκηνή να επιδείξει ιδέες που θα λύσουν το πρόβλημα, που παρουσιάζεται από τους 

ηθοποιούς. Με τη μείωση της απόστασης, και στην ουσία κατάργηση, της απόστασης 

μεταξύ σκηνής και θεατών, οι τελευταίοι διεγείρονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

φαντάζονται την αλλαγή, την αναστοχάζονται και εν τέλει ενδυναμώνονται για να 

επιφέρουν αλλαγή μέσα στην κοινωνία (Placieretal., 2005, σελ. 138). 

Το ΘτΚ είναι πλέον αρκετά διαδεδομένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και 

χρησιμοποιείται από ακτιβιστές, εκπαιδευτικούς και θεατρικές ομάδες ως μορφή 

άμεσης δράσης ενάντια σε καταπιεστικές καταστάσεις ή την ενημέρωση του κοινού 

για άγνωστους μηχανισμούς χειραγώγησης, όπως επίσης και για την ενδυνάμωση της 

ευαισθητοποίησης απέναντι σε διάφορες κοινωνικές ομάδες (Ζώνιου, 2003, σελ.2). 

 

3.3 Στάδια μεταμόρφωσης του θεατή σε ηθοποιό και οι μορφές του 

Θεάτρου του Καταπιεσμένου 

 

Όπως προαναφέρθηκε, κεντρικό ρόλο στο ΘτΚ έχει ο θεατής, ο οποίος 

καλείται να αναλάβει δράση πάνω στη σκηνή. Η πορεία μεταμόρφωσης του θεατή σε 

ηθοποιό, πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Πρώτο στάδιο: Γνωριμία με το σώμα σου 

2. Δεύτερο στάδιο: Να κάνεις το σώμα σου εκφραστικό 

3. Τρίτο στάδιο: Ν’ αντιμετωπίζεις το θέατρο σαν γλώσσα. Το 

συγκεκριμένο στάδιο χωρίζεται σε τρεις βαθμίδες.  

Πρώτη βαθμίδα: Η ταυτόχρονη δραματουργία 

Δεύτερη βαθμίδα: Το θέατρο – άγαλμα 

Τρίτη βαθμίδα: Το θέατρο Φόρουμ 

4. Τέταρτο στάδιο: Ν’ αντιμετωπίζεις το θέατρο σαν λόγο. Σε αυτό το 

στάδιο συναντάμε  απλά σχήματα, που χάρη σε αυτά ο ηθοποιός 

παρουσιάζει παραστάσεις, προκειμένου να συζητήσει ορισμένα 

θέματα. Έτσι χρησιμοποιεί: 

α) Θέατρο – εφημερίδα 
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β) Αόρατο – θέατρο 

γ) Θέατρο – φωτορομάντζο 

δ) Απόκριση στην καταπίεση 

ε) Θέατρο – μύθος 

στ) Θέατρο – κριτική 

ζ) Τελετές και μάσκες (Μποάλ, 1981, σελ.22). 

Πιο αναλυτικά: 

Πρώτο στάδιο: Γνωριμία με το σώμα σου 

Πρόκειται για μια σειρά ασκήσεων, με την βοήθεια των οποίων αρχίζουμε να 

καταλαβαίνουμε το σώμα μας, τα όριά του, τις παραμορφώσεις του και τις 

δυνατότητές του. Σ’ αυτό το πρώτο στάδιο σκοπός είναι η αποδιοργάνωση των 

μυϊκών δομών και η ανάλυση αυτών. Οι ασκήσεις αυτού του σταδίου περιλαμβάνουν 

τρέξιμο με διάφορους τρόπους (αργό ρυθμό, με σταυρωμένα πόδια, ανάποδα, κ.α.), 

τον υπνωτισμό (άσκηση συγκέντρωσης και πειθαρχίας), αγώνες πάλης (ο καθένας 

πρέπει να αντιδρά σαν να δέχεται χτυπήματα αλλά απαγορεύεται το άγγιγμα) κα 

άλλες πολλές (Μποάλ, 1981, σελ. 24-26). 

Δεύτερο στάδιο: Να κάνεις το σώμα σου εκφραστικό 

Το συγκεκριμένο στάδιο αφορά την ανάπτυξη της σωματικής έκφρασης μέσα 

από διάφορα παιχνίδια, τα οποία δεν εστιάζουν στην γλώσσα αλλά στο εκφραστικό 

δυναμικό του σώματός μας. Ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου είναι η παντομίμα 

(Μποάλ, 1981, σελ.26). 

Τρίτο στάδιο: Ν’ αντιμετωπίζεις το θέατρο σαν γλώσσα 

Το συγκεκριμένο στάδιο χωρίζεται σε τρία μέρη, το καθένα από τα οποία 

σημειώνει και ένα διαφορετικό βαθμό συμμετοχής του θεατή στην παράσταση. Τα 

δύο πρώτα στάδια είναι προπαρασκευαστικά ενώ κατά το τρίτο ο θεατής επεμβαίνει 

στην δράση. 

Πρώτη βαθμίδα: ταυτόχρονη δραματουργία 

 

Ο θεατής καλείται να επέμβει αλλά δεν του ζητείται να ανέβει στη σκηνή. Οι 

ηθοποιοί παίζουν μία μικρή παράσταση 10-20 λεπτά (είτε αυτοσχεδιάζοντας είτε ενώ 

έχουν μάθει συγκεκριμένους διαλόγους) και όταν φτάσουν στο κρίσιμο σημείο 

ζητούν από το κοινό να προτείνει λύσεις. Στην συνέχεια παίζουν αυτές τις λύσεις ενώ 

το κοινό έχει το δικαίωμα να επέμβει στις πράξεις είτε αλλάζοντας είτε διορθώνοντας 
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τους διαλόγους. Με αυτό τον τρόπο το κοινό γράφει το έργο και οι ηθοποιοί το 

ερμηνεύουν θεατρικά (Μποάλ, 1981, σελ.25-26). 

 

Δεύτερη βαθμίδα: Το θέατρο – άγαλμα 

 

Σε αυτή τη βαθμίδα η παρέμβαση του θεατή είναι πιο άμεση. Αρχικά 

επιλέγεται ένα θέμα και ο θεατής καλείται να εκφράσει την γνώμη του χωρίς όμως να 

μιλήσει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα σώματα των άλλων ηθοποιών - 

συμμετεχόντων, λαξεύοντας ένα σύνολο από αγάλματα έτσι ώστε να φαίνονται 

ξεκάθαρα οι γνώμες και τα αισθήματά τους, δίνοντας προσοχή και στην παραμικρή 

φυσιογνωμική λεπτομέρεια. Ο θεατής μπορεί μόνο με γκριμάτσες να δείξει αυτό που 

περιμένει από τον θεατή άγαλμα. Στη συνέχεια αφού γίνει η σύνθεση όλων των 

αγαλμάτων, ο κάθε θεατής μπορεί να αλλάζει ένα μέρος ή όλα τα αγάλματα μέχρι 

που να φτιάξει ένα σύνολο που θα το αποδεχτούν όλοι. Έπειτα ο θεατής – γλύπτης 

καλείται να δημιουργήσει μία νέα εικόνα ως λύση στην πρώτη. Αρχικά δηλαδή, 

δημιουργείται η πραγματική εικόνα και στην συνέχεια η ιδανική. Τέλος, ζητείται να 

δώσουν έμφαση και να δείξουν την μετάβαση από την μία εικόνα στην άλλη, πως 

δηλαδή πέρασαν από την μία κατάσταση στην άλλη, τι σκέφτηκαν να αλλάξουν και 

για ποιο λόγο (Μποάλ, 1981, σελ.31-32). 

 

Τρίτη βαθμίδα: Το θέατρο Φόρουμ 

 

Το θέατρο Φόρουμ (ή Θέατρο της Αγοράς) μπορεί να λάβει χώρα σε θέατρα 

αλλά και σε διάφορα άλλα μέρη, όπως πλατείες, σχολεία, εργατικά κέντρα, 

πολιτιστικούς συλλόγους, κτλ. Το συγκεκριμένο θέατρο βασίζεται σε αληθινές 

ιστορίες που αναφέρονται σε μια έντονη στιγμή καταπίεσης ή αδικίας, που έζησε 

κάποιος και δεν αντέδρασε όπως θα ήθελε. Στόχος λοιπόν, είναι η δραματοποίηση 

αυτών των εμπειριών, στις οποίες όμως αναγνωρίζεται από το κοινό μια πολιτική – 

κοινωνική διάσταση (Ζώνιου, 2003, σελ. 3). 

Η πλοκή στο Θέατρο Φόρουμ, έχει φυσικά άσχημη κατάληξη καθώς ο 

καταπιεζόμενος δεν κατάφερε να αντισταθεί στον καταπιεστή. Στο σημείο αυτό 

ζητείται η μεσολάβηση του κοινού. Η ιστορία λοιπόν ξαναπαίζεται με την προτροπή 

του Joker (διαμεσολαβητή), ο οποίος στέκεται μεταξύ του κοινού και των ηθοποιών. 

Οι θεατές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την δράση φωνάζοντας «Στοπ!» εάν δεν 
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είναι σύμφωνοι με τα όσα κάνει και λέει ο πρωταγωνιστής. Η ιστορία μπορεί να 

παιχτεί πολλές φορές, καθώς οι προτάσεις που φτάνουν από το κοινό όλο και 

πολλαπλασιάζονται και δοκιμάζονται στην πράξη (Ζώνιου, 2003, σελ. 4). 

Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι κανόνες. Δεν γίνονται αποδεκτές οι «μαγικές» 

λύσεις, π.χ. να εξαφανιστεί κάποιος από την σκηνή ή να γίνει σεισμός, ούτε να 

αντικατασταθούν οι καταπιεστές από τους θεατές, γιατί και αυτό θα αποτελούσε 

«μαγική» λύση. Οι καταπιεστές από την άλλη, λόγω της αντικατάστασης των 

καταπιεζόμενων δεν θα πρέπει να αλλάξουν στάση και συμπεριφορά χωρίς λόγο αλλά 

να διατηρήσουν την κυρίαρχη ιδεολογία του προσώπου που ερμηνεύουν, 

αυτοσχεδιάζοντας και δρώντας όπως ακριβώς θα έκανε στην αντίστοιχη περίπτωση ο 

καταπιεστής (Ζώνιου, 2003, σελ. 4). 

 

Τέταρτο στάδιο: Ν’ αντιμετωπίζεις το θέατρο σαν λόγο 

 

Σ’ αυτό το στάδιο, ο θεατής μπορεί να αναλάβει δράση και να μεταμορφωθεί 

σε πρωταγωνιστή, ανταποκρινόμενος στις πραγματικές ανάγκες του λαϊκού κοινού. 

Έτσι, υπάρχουν διάφορα είδη πειραματικών θεατρικών μορφών που επιτρέπουν 

τέτοιου είδους δράση. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Θέατρο – εφημερίδα: Πρόκειται για απλές τεχνικές, που επιτρέπουν να 

μετατρέπονται τα νέα των εφημερίδων ( ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που δεν έχει 

θεατρική μορφή) σε θεατρικές σκηνές. Τέτοιες τεχνικές είναι: α) η απλή ανάγνωση 

όπου διαβάζεται η είδηση ξεκομμένη από την υπόλοιπη εφημερίδα κάνοντάς την 

ψεύτικη και ύποπτη, β) η σταυρωτή ανάγνωση, όπου διαβάζονται δύο ειδήσεις 

παράλληλα δίνοντας νέες διαστάσεις, γ) η συμπληρωμένη ανάγνωση, όπου 

συμπληρώνονται στην είδηση δεδομένα από τις κυρίαρχες τάξεις, δ) η ρυθμική 

ανάγνωση, όπου η είδηση διαβάζεται σ’ ένα ρυθμό π.χ. τάνγκο έτσι ώστε ο ρυθμός να 

λειτουργήσει σαν κριτικό φίλτρο της είδησης, κ.α. (Μποάλ, 1981, σελ.40-41). 

β) Αόρατο θέατρο: Το συγκεκριμένο είδος θεάτρου έχει ως στόχο την 

παρουσίαση και συνειδητοποίηση συγκεκριμένων προβλημάτων μέσω θεατρικών 

σκηνών όπου οι θεατές συμμετέχουν ακούσια. Το Αόρατο θέατρο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε διάφορα μέρη, όπως καφετέριες, μπαρ, μετρό, κτλ. Οι θεατές 

έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στην δράση χωρίς να το γνωρίζουν, με την 

βοήθεια των ηθοποιών, οι οποίοι παριστάνουν τους άσχετους. Τα θέματα που 

επιλέγονται από τους ηθοποιούς αφορούν ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα ή 
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μια κοινωνική ομάδα και για τα οποία δεν υπάρχει ενημέρωση και καλύπτονται από 

τη σιωπή (π.χ. σεξισμός, υπερκαταναλωτισμός, ρατσισμός, κ.α.). Οι ηθοποιοί 

επιλέγουν από πριν έναν τόπο και ένα θέμα και προετοιμάζονται κατάλληλα. Όλες 

αυτές οι δράσεις στοχεύουν να προκαλέσουν με δημιουργικό τρόπο την προσοχή του 

κοινού. Οι ηθοποιοί αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους προσπαθώντας να 

παρακινήσουν τους θεατές να αναλάβουν δράση. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιοι 

επιπλέον ρόλοι που έχουν π.χ.  ως στόχο να ηρεμήσουν τα πνεύματα εάν μία 

κατάσταση βγει εκτός ελέγχου. Οι θεατές σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

καταλάβουν ότι πρόκειται για θεατρική πράξη και ούτε αποκαλύπτεται ότι πρόκειται 

για θέατρο μετά τη λήξη της δράσης, κι αυτό γιατί δεν επιδιώκεται να εκτεθούν 

κάποιοι άνθρωποι που ήταν ιδιαίτερα αντιδραστικοί και να αισθανθούν ότι τους 

κορόιδεψαν. Εξάλλου, συχνά στο Αόρατο θέατρο βγαίνουν προς τα έξω κάποια λεπτά 

προσωπικά ζητήματα και κατά συνέπεια χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ο χειρισμός της 

κατάστασης (Ζώνιου, 2003,σελ.6-7). 

γ) Θέατρο – φωτορομάντζο: Με αυτή την θεατρική τεχνική διαβάζεται στο 

κοινό μία ιστορία χωρίς να φανερώνεται η πηγή της (φωτορομάντζο) και ζητείται από 

τους συμμετέχοντες να την ανεβάσουν στην σκηνή. Έπειτα, γίνεται σύγκριση του 

παιξίματος με την αφήγηση του φωτορομάντζου (Μποάλ, 1981, σελ.46). 

δ) Απόκριση στην καταπίεση: Στη συγκεκριμένη τεχνική ζητείται από 

κάποιον που παίρνει μέρος να θυμηθεί κάποια στιγμή της ζωής του που ένιωσε 

έντονη καταπίεση και δεν αντέδρασε, πηγαίνοντας αντίθετα στις επιθυμίες του. Το 

συμβάν που θα επιλεχτεί θα πρέπει να έχει βαθύ νόημα για τον πρωταγωνιστή αλλά 

παράλληλα να αφορά και το γενικό σύνολο μέσα σε μια κοινωνία. Το άτομο που 

διηγείται την ιστορία διαλέγει ανάμεσα σ’ αυτούς που παίρνουν μέρος καθώς και όλα 

τα πρόσωπα που θα παρέμβουν στη σκηνή. Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστής δίνει 

οδηγίες για το πώς ακριβώς πρέπει να παιχτεί η σκηνή, έτσι ώστε να πλησιάσει όσο 

το δυνατό πιο κοντά την πραγματικότητα. Αφού τελειώσει αυτή η αναπαράσταση, 

ζητείται από τον πρωταγωνιστή να ξαναπαίξει τη σκηνή, μόνο που αυτή τη φορά θα 

πρέπει να αντιδράσει στην καταπίεση και να προβάλλει τις ιδέες του και τις επιθυμίες 

του (Μποάλ, 1981, σελ.48-49). 

ε) Θέατρο – μύθος:  Με την βοήθεια λαϊκών μύθων, γίνεται προσπάθεια να 

αποκαλυφθεί η αλήθεια. Οι συμμετέχοντες προσπαθούν να διηγηθούν λογικά την 

ιστορία προσπαθώντας να δείξουν τις αλήθειες της (Μποάλ, 1981, σελ.49). 
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στ) Θέατρο – κριτική: Διαβάζεται μια ιστορία που οι συμμετέχοντες την 

αυτοσχεδιάζουν. Στη συνέχεια αναλύεται το κάθε πρόσωπο με βάση τον κοινωνικό 

του ρόλο και ζητάμε από τους συμμετέχοντες να διαλέξουν ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο για να συμβολίσουν τον κάθε ρόλο (π.χ. αστυνομικός – περίστροφο, 

οικογενειάρχης – πορτοφόλι, εργάτης – φόρμα, κλέφτης – κουκούλα, κλπ.). Με αυτό 

τον τρόπο αναλύονται όλοι οι κοινωνικοί ρόλοι. Τέλος, η ιστορία ξαναπαίζεται είτε 

αφαιρώντας είτε αλλάζοντας κάποια αντικείμενα (άρα και κοινωνικούς ρόλους). Η 

ιστορία θα ήταν η ίδια αν για παράδειγμα, ο κλέφτης φορούσε γραβάτα ή ο 

αστυνομικός δεν είχε περίστροφο; Έτσι ζητείται από όλους να κάνουν διάφορους 

συνδυασμούς και έπειτα να συζητήσουν πάνω στην ιστορία (Μποάλ, 1981, σελ. 51-

52)., σελ. 

ζ)- Τελετές και μάσκες: Πρόκειται για τεχνική του λαϊκού θεάτρου. Οι 

τελετές αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις και οι μάσκες την συμπεριφορά τους. Οι 

τελετές επιβάλλουν ποια μάσκα θα φορέσει ο καθένας, ανάλογα με τον ρόλο που 

παίζει μέσα στην κοινωνία. Ο Boal για να μας κάνει να το καταλάβουμε καλύτερα 

αναφέρεται σε ένα παράδειγμα, όπου αφορά δύο ανθρώπους, έναν παπά κι έναν 

άνθρωπο που εξομολογείται. Αν προσθέσουμε σε αυτούς τους δύο χαρακτήρες 

ιδιότητες είναι δυνατό να παίξουμε την σκηνή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 

Για παράδειγμα, αν:  

- ο παπάς και ο πιστός είναι γαιοκτήμονες 

- ο παπάς είναι γαιοκτήμονας και ο πιστός χωρικός 

- ο παπάς είναι χωρικός και ο πιστός γαιοκτήμονας 

- ο παπάς και ο πιστός είναι χωρικοί 

Με την ίδια τελετή, οι κοινωνικές μάσκες θα δώσουν τέσσερις διαφορετικές 

σκηνές (Μποάλ, 1981, σελ. 52-53). 

 

3.4  Το ουράνιο τόξο των επιθυμιών (Therainbowofdesire) του AugustoBoal 

 

Ο Boal όταν βρίσκονταν στην Ευρώπη άρχισε και ανακάλυπτε νέα είδη 

καταπίεσης, τα οποία δεν είχαν σχέση με τα άμεσα προβλήματα της κοινότητας, όπως 

η έλλειψη νερού αλλά αφορούσαν τη μοναξιά, την απομόνωση και την έλλειψη 

επικοινωνίας, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να οδηγούνται στην αυτοκτονία. Ο 

ίδιος προβληματίστηκε ιδιαίτερα γι’ αυτά τα προβλήματα και ήθελε να βρει νέες 

τεχνικές – μορφές Θεάτρου του Καταπιεσμένου, πιο ενδοσκοπικές, οι οποίες θα 
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μπορούσαν να βοηθήσουν αυτές τις «ψυχολογικές» καταπιέσεις να θεατρικοποιηθούν 

και να καταπολεμηθούν. Έτσι σε συνεργασία με την γυναίκα του  (που ήταν 

ψυχαναλύτρια) ξεκίνησαν ένα εργαστήρι που ονομάστηκε «Ο Μπάτσος στο μυαλό» 

(Copinthehead), το οποίο περιλάμβανε πολλές ενδοσκοπικές τεχνικές προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η εξωτερικευόμενη καταπίεση που ένιωθαν οι άνθρωποι, να 

καταλάβουν από πού πηγάζει και να προσπαθήσουν να την αντιμετωπίσουν (Boal, 

2001, σελ.324).  

Υποστήριζε ότι «οι καταπιέσεις που υφίστανται οι πολίτες των αυταρχικών 

κοινωνιών (….) προκαλούν βλάβες πιο βαθιές από αυτές που αναγνωρίζονται δια 

γυμνού οφθαλμού» (Μποάλ, 2013, σελ. 309). Από την στιγμή που ο καταπιεστής δεν 

είναι εύκολα ορατός τόσο πιο δύσκολο είναι να αναδυθεί η μανιχαϊστική σχέση 

καταπιεστή και καταπιεζόμενου. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι γίνονται 

νευρωτικοί, διότι οι επιθυμίες τους αιχμαλωτίζονται μέσα στις κοινωνικές 

κατασκευές. Ο Boal λοιπόν ζητούσε την απελευθέρωση αυτών των επιθυμιών και 

συνέχισε αυτή τη μορφή θεάτρου του Καταπιεσμένου, η οποία ονομάστηκε «Το 

Ουράνιο Τόξο των Επιθυμιών». Στην ουσία ήταν η συνέχεια του θεάτρου της 

εικόνας, έχοντας ως βάση τις τεχνικές του τελευταίου, αλλά δίνοντας σε αυτά μια πιο 

ενδοσκοπική μορφή με θέματα πιο προσωπικά, τα οποία όμως έπαιρναν κοινωνικές 

διαστάσεις και παρουσιάζονταν ως εικόνες καταπίεσης (Boal,2001,  σελ. 324). 

 

3.5 Ο Διαμεσολαβητής - Εμψυχωτής 

 

Ο Διαμεσολαβητής - Εμψυχωτής είναι ένα μέλος της θεατρικής ομάδας που 

έχει τον σημαντικό ρόλο να συντονίζει το παιχνίδι και την αντικατάσταση των 

προσώπων, προσπαθώντας να εμβαθύνει την συζήτηση με κατάλληλες ερωτήσεις, 

χωρίς να εκφέρει την άποψή του ή να κατευθύνει την δράση προς το μέρος που θέλει. 

Ο όρος Διαμεσολαβητής – Εμψυχωτής αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του νοήματος 

των λέξεων Curinga (μπαλαντέρ) από τα πορτογαλικά και Joker (μπαλαντέρ και 

διασκεδαστής) από τα αγγλικά, μεταφορικούς όρους που έχει χρησιμοποιήσει ο Boal 

για να δηλώσει την ευέλικτη στάση του, μεταξύ σκηνής και πλατείας. Ο ίδιος τον 

ονομάζει επίσης, αντί για διευκολυντή (facilitator), δυσκολευτή (difficultator), γιατί ο 

ρόλος του είναι να θέτει δύσκολα ερωτήματα. Ο κάθε Διαμεσολαβητής - Εμψυχωτής 

έχει διαφορετικό χαρακτήρα και τρόπο έκφρασης πάνω στην σκηνή, ωστόσο ο Boal 

θέτει ορισμένους κανόνες για αυτόν. Πιο συγκεκριμένα:   
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1. O Διαμεσολαβητής - Εμψυχωτής δεν πρέπει να επηρεάζει το κοινό. 

Οι προσωπικές του απόψεις σχετικά με τα γεγονότα δεν θα πρέπει 

να έρχονται σε σύγκρουση με αυτές του κοινού. 

2. Δεν αποφασίζει αυτός, αλλά θέτει ερωτήματα και αμφιβολίες προς 

το κοινό. 

3. Έχει το δικαίωμα να σταματήσει την δράση, σε περίπτωση που το 

κοινό προβεί σε «μαγικές» λύσεις που υπερβαίνουν την 

πραγματικότητα. 

4. Είναι η μαία που βοηθά στην γέννηση ιδεών και πράξεων. 

5. Είναι πιο σημαντική μία καλή συζήτηση από μία καλή λύση. 

6. Δεν σχετίζεται ούτε με τους ηθοποιούς ούτε με το κοινό αλλά είναι 

τόσο σημαντική η δράση του, που σε περίπτωση που μπερδευτεί το 

κοινό θα αποπροσανατολιστεί. 

7. Ο  Διαμεσολαβητής - Εμψυχωτής προσαρμόζεται ανάλογα με τους 

θεατές – ηθοποιούς. Π.χ. μπορεί να γίνει πιο αυστηρός με μια 

ομάδα εφήβων, που ενδιαφέρονται περισσότερο να «βγουν» στη 

σκηνή από το να συνεχιστεί η δράση. 

8. Στις πρόβες είναι αυτός που αποφασίζει για το αν θα υπάρχουν 

χαρακτήρες που θα απουσιάζουν, «αόρατοι» ρόλοι, που θα 

βρίσκονται στα παρασκήνια για να εμφανιστούν στην πορεία 

(MacDonald&Rachel, 2001,σελ.44). 

Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η διαχείριση του Διαμεσολαβητή – 

Εμψυχωτή και της θεατρικής ομάδας, της τελικής φάσης ενός Forum. 

Στο τέλος μιας παράστασης Forum εάν το επιτρέπει ο χρόνος, καλό 

είναι να ακολουθεί μια γενική συζήτηση εκτός των θεατρικών 

συμβάσεων, για τις λύσεις που προτείνονται ή τα ζητήματα που 

θίγονται (Ζώνιου,2010, σελ.61). 

 

3.6 Το Θέατρο Φόρουμ και το Παιδί της Προσχολικής Ηλικίας 

 

Το θέατρο Φόρουμ είναι μια μέθοδος που μπορεί να γίνει ένα σημαντικό 

εργαλείο στα χέρια του παιδαγωγού συγκριτικά με άλλα εργαλεία που χρησιμοποιεί. 

Η διαδικασία, οι αρχές και τα αποτελέσματα του θεάτρου Φόρουμ συνάδουν με την 

παιδοκεντρική και συμμετοχική παιδαγωγική θεώρηση καθώς και με την κριτική 
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παιδαγωγική. Με αυτό τον τρόπο το θέατρο Φόρουμ αποτελεί ένα μέσο για τον 

παιδαγωγό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για την διαχείριση διαφόρων 

καταστάσεων και συγκρούσεων. Με το συγκεκριμένο είδος θεάτρου, μπορεί κάποιος 

με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο να θίξει  και να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα 

που μπορούν να προκύψουν μέσα σε μία τάξη αποφεύγοντας από την μία τον έντονο 

διδακτισμό και από την άλλη την μεταμοντέρνα παραίτηση (Ζώνιου, 2006, σελ. 82). 

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η 

περιβαλλοντική αγωγή, ο διαχωρισμός των δύο φύλων, κ.ά. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σχέση και με κοινωνικά 

θέματα, όπως ο καταναλωτισμός, ο ρατσισμός, ο πόλεμος, κ.α. (Ζώνιου, 2006, σελ. 

82). 

Όπως προαναφέρθηκε, το θέατρο Φόρουμ ανήκει στο Θέατρο του 

Καταπιεσμένου (ΘτΚ) του AugustoBoal, το οποίο δεν εννοείται ως το τελικό 

θεαματικό προϊόν, που απλά θα παρακολουθήσει το κοινό μπροστά σε μία θεατρική 

σκηνή αλλά πρόκειται για μία διαδικασία εξερεύνησης της θεατρικότητας. Ο ίδιος ο 

Boal υποστήριζε ότι μπορούμε να παραστήσουμε την πραγματικότητα μέσω της 

θεατρικής γλώσσας, όχι μόνο για την καλύτερη κατανόησή της αλλά και για να την 

αλλαγή της. Ο PauloFreire από την άλλη, μέσα από την Αγωγή του Καταπιεσμένου, 

προτείνει μια παιδαγωγική μέθοδο που δεν κρίνει αλλά ακούει και προσφέρει 

ερεθίσματα για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (Ζώνιου, 2006, σελ. 83). 

Ο παιδαγωγός χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο είδος θεάτρου, μπορεί να 

δώσει τα εργαλεία στους μικρούς μαθητές να φανταστούν και να επεξεργαστούν 

διάφορες λύσεις για τα προβλήματα που τα απασχολούν, χωρίς να επεμβαίνει, 

καταργώντας τον στείρο μονόλογο και τις έτοιμες λύσεις. Το θέατρο έχει  την 

δυνατότητα να αυξήσει την ενσυναίσθηση και όσοι συμμετέχουν έχουν την 

δυνατότητα να μπαίνουν στην θέση του άλλου, γνωρίζοντας διάφορα χαρακτηριστικά 

του γνωρίσματα, τις απόψεις,  τις ιδέες και την ψυχολογία του. Με μία διαδικασία 

κατανόησης, η οποία δεν βασίζεται μόνο στις λέξεις αλλά και σε οικουμενικούς 

επικοινωνιακούς κώδικες, βοηθάει στην ένταξη των «διαφορετικών» και στην 

γεφύρωσή τους με την υπόλοιπη κοινωνία. Όπως αναφέρει και η Ζώνιου (2006, 

σελ.83), «Το θέατρο Φόρουμ με την αποδόμηση των περιχαρακωμένων ταυτοτήτων 

οδηγεί σε μία οντολογική αλλαγή της αντίληψής μας για τον εαυτό μας και τους άλλους, 

πετυχαίνει ρωγμές στις απολυτότητες και εκκίνηση για πραγματικό δημιουργικό 

διάλογο». 



40 
 

Εμψυχωτής του θεάτρου φόρουμ μπορεί φυσικά να είναι ο ίδιος ο παιδαγωγός 

της τάξης ή κάποιος εξωσχολικός ειδικός που επεμβαίνει στην πράξη και ο οποίος θα 

πρέπει να έχει πλήρη γνώση των βασικών κανόνων που πρέπει να ακολουθήσει (οι 

κανόνες αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο) (Ζώνιου, 2006, σελ.83-84). 

Μέσω του θεάτρου Φόρουμ τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν και να 

ταυτιστούν με μία ιστορία και τους χαρακτήρες της, να πάρουν αποφάσεις και να 

δράσουν με στόχο να μειώσουν την αδικία (Catterall, 2007, σελ. 165). Προωθείται η 

βιωματική μάθηση,η οποία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την προώθηση της 

αλλαγής των στάσεων. Μέσω της βιωματικής μάθησης, το ενδιαφέρον των παιδιών 

αυξάνεται και αποτέλεσμα οι μικροί μαθητές να εμπλέκονται και να συνδέσουν 

αφαιρετικές ιδέες με συμπαγή γνώση. Καλλιεργείται η ενσυναίσθηση, καθώς οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματά τους και παρέχονται ευκαιρίες 

ανάπτυξης ικανοτήτων υψηλότερων επιπέδων σκέψης. Επιπλέον, καλλιεργείται η 

κριτική τους σκέψη, η οποία αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης 

συγκρούσεων και αλλαγής στάσεων (Deloney&Graham, 2003, σελ.248-249). 

 

3.7  Κριτική Παιδαγωγική και το Θέατρο του Καταπιεσμένου 

 

Οι υποστηρικτές της Κριτικής Παιδαγωγικής θεωρούν ότι οι μαθητές θα πρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με το παράδειγμα της 

Κριτικής Παιδαγωγικής, η εκπαίδευση θα πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές να 

σκέφτονται κριτικά, να αναλύουν τις κοινωνικές συνθήκες και να αξιολογούν τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν. Για να προωθηθεί αυτό το είδος της Κριτικής 

Παιδαγωγικής, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική κουλτούρα που θα 

ενδυναμώνει τους μαθητές, καταργώντας την ιεραρχία μεταξύ δασκάλου και μαθητή 

και αναδιαμορφώνοντας τις εκπαιδευτικές δομές. 

 Σύμφωνα με το άρθρο της Howard (2004, σελ.219-220), η Κριτική 

Παιδαγωγική μπορεί να συνδεθεί με το ΘτΚ του Boal, διότι ενθαρρύνεται η αλλαγή 

και η ελεύθερη έκφραση. Το συγκεκριμένο είδος θεάτρου διδάσκει την επανεξέταση 

των αξιών και των πεποιθήσεων των συμμετεχόντων, προωθεί την ενσυναίσθηση και 

την σύνδεση με τον ευρύτερο κόσμο. Οι τεχνικές του Boal δίνουν έμφαση στην 

ανάγκη για προσωπική, κοινωνική  και πολιτική αλλαγή ενώ παράλληλα διδάσκουν 

ότι το θέατρο μπορεί να είναι ευέλικτο και δυναμικό για να επιφέρει την αλλαγή. Ο 

ίδιος θεωρεί ότι το θέατρο είναι ένας τόπος δράσης και επανάληψης της ίδιας της 
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ζωής. Με αυτό τον τρόπο έδωσε στους ανθρώπους μία εναλλακτική  γλώσσα για να 

συζητήσουν, να αναλύσουν και να λύσουν εν τέλει τις καταπιέσεις τους. 

 Κατά τη διάρκεια του θεάτρου Forum, οι ηθοποιοί δημιουργούν μία σκηνή 

αυτοσχεδιάζοντας, η οποία βασίζεται σε ένα συλλογικά κοινωνικό  πρόβλημα, το 

οποίο είναι καταπιεστικό και άδικο. Καθώς, «χτίζεται» ο αυτοσχεδιασμός, το κοινό 

ενθαρρύνεται να πλησιάσει το θεατρικό χώρο και να εμπλακεί ευθέως στην δράση 

(Howard, 2004, σελ.228). 

Μάλιστα ο ίδιος ο Boal, κατέκρινε όλες τις μορφές του παραδοσιακού 

θεάτρου, θεωρώντας ότι καταπιέζει τους ανθρώπους διότι υποστηρίζει τρόπους  

σκέψης που αποξενώνουν, ακινητοποιούν και αποστομώνουν αυτούς  που δεν 

παίρνουν μέρος στην δράση. Οι τεχνικές του Boal προσφέρουν ένα χρήσιμο εργαλείο 

τόσο για το πώς μια παράσταση  μπορεί να γίνει κινητικά ενεργή όσο και για την 

προώθηση της κριτικής παιδαγωγικής. Το να διδάσκεις τους ανθρώπους να είναι 

ενήμεροι για τις προσωπικές του συμπεριφορές και τις κοινωνικές τους 

διακλαδώσεις, μέσω της παράστασης τους ενθαρρύνεις να εξετάσουν ξανά τις 

συμπεριφορές τους, να αξιολογήσουν τα οφέλη και τις βλάβες και να 

δημιουργήσουνσυμπεριφοριστικούς μετασχηματισμούς (Howard, 2004, σελ.229-

231). 

Με άλλα λόγια, οι τεχνικές του Φόρουμ μπορούν να αυξήσουν  την 

προσωπική ετοιμότητα που οδηγεί εν τέλει στην προσωπική αλλαγή. Ως εργαλείο της 

Κριτικής Παιδαγωγικής, η αλληλεπιδραστική-διαδραστική τεχνική μετατρέπεται σε 

μηχανισμό ενδυνάμωσης του μαθητή. Οι μαθητές εμπλέκονται στην λύση 

προβλημάτων, δοκιμάζοντας διάφορους ρόλους. Μαθαίνουν να μιλούν για τον εαυτό 

τους με κριτικό τρόπο και μαθαίνουν την αναγκαιότητα της ενεργητικότητας και της 

δράσης ως σημαντικά στοιχεία της κοινωνικής μεταβολής. Επιπλέον, οι μαθητές 

μαθαίνουν ότι μπορούν να παράγουν γνώση και αποτελεσματική αλλαγή, ότι δεν 

απορροφούν απλά μία δοσμένη πληροφορία αλλά κάνουν συνδέσεις με την ευρύτερη 

κοινωνία, εφαρμόζουν τη γνώση σε διάφορες προβληματικές περιστάσεις (Howard, 

2004, σελ.229-231). 

 

3.8  Το Θέατρο του Καταπιεσμένου  και η έννοια της ενσυναίσθησης 

Η ενσυναίσθηση αποτελεί θεμελιώδη ανθρώπινη δεξιότητα. Στην απλούστερη 

ερμηνεία του όρου, ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα  να αντιλαμβάνεται κάποιος τα 

συναισθήματα και την οπτική των άλλων και να δείχνει ενδιαφέρον για εκείνα 
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(Καλαντζή-Αζιζί& Ζαφειροπούλου, 2004, σελ. 447), ή παρεμφερώς, η ικανότητα να 

ενδιαφέρεται κανείς για τους άλλους και να θέτει τον εαυτό του στην θέση τους 

(Upright, 2002, σελ.15). 

Η έννοια της ενσυναίσθησης πέρα από την πολύτιμη συμβολή της στις 

διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, γίνεται αισθητή και σε ένα συλλογικό επίπεδο 

καθώς αποτελεί δομικό υλικό για θετικά προσανατολισμένες κοινωνικές 

συμπεριφορές, δίνοντας έμφαση στην προσφορά του ατόμου προς το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο (Καλαντζή-Αζιζί& Ζαφειροπούλου, 2004, σελ. 368). 

Ο AugustoBoal είχε επηρεαστεί από τον Αριστοτέλη και ανέπτυξε την μέθοδό 

του, έχοντας κάνει μία εκτενή έρευνα στην αρχαία τραγωδία και την έννοια της 

ενσυναίσθησης και της κάθαρσης που επιδιωκόταν. Υποστήριζε ότι η ενσυναίσθηση 

στην αρχαία τραγωδία αφορά τη συναισθηματική σχέση ανάμεσα στον ηθοποιό και 

στο θεατή, η οποία αφαιρεί από τον θεατή την εξουσία πάνω στο ηθοποιό 

καθιστώντας τον ένα απλό αντικείμενο. Ο ίδιος μάλιστα διακρίνει την ενσυναίσθηση 

σε «καλή» και σε «κακή» δίνοντας το παράδειγμα του Μπρεχτ, ο οποίος προβάλλει 

την υλιστική προσέγγιση, δηλαδή ότι πέρα από την κατανόηση του κόσμου υπάρχει 

και η δυνατότητα μετασχηματισμού. Έτσι, η «καλή» ενσυναίσθηση δεν εμποδίζει την 

κατανόηση αλλά αντιθέτως την θεωρεί πολύ σημαντική έτσι ώστε εν συνεχεία να 

φτάσουμε στην αλλαγή (Μποάλ, 1981, σελ.112-113). 

Στην περίπτωση του Αριστοτέλη, ο θεατής αφήνει τον ηθοποιό να δράσει και 

να σκεφτεί πάνω στα  ζητήματα που πραγματεύονται πάνω στη σκηνή. Ο Μπρεχτ από 

την άλλη δίνει το δικαίωμα και στον θεατή να σκεφτεί μέσα από τον χαρακτήρα και 

τον δικό του εαυτό, ερχόμενος αρκετές φορές και σε σύγκρουση με τον χαρακτήρα 

επί σκηνής. Στην περίπτωση του Αριστοτέλη, συμβαίνει η «κάθαρση» ενώ στου 

Μπρεχτ η αφύπνιση της κριτικής συνειδητοποίησης. Στην ουσία η κάθαρση είναι η 

διόρθωση της ανθρώπινης δράσης, η οποία και δεν είχε ως αποτέλεσμα τους 

επιθυμητούς στόχους (Μποάλ, 1981, σελ.124-125). 

Όσο αφορά τον Boal, ο οποίος έκανε θέατρο για την κοινωνική αλλαγή, δίνει 

έμφαση στην αλλαγή που θα επιφέρει ο ίδιος ο θεατής, εφόσον έχει αναπτύξει 

ενσυναίσθηση προς τον χαρακτήρα και αφού φύγει από το θέατρο. Η έννοια της  

κάθαρσης λοιπόν, δε υπάρχει σε αυτή τη μορφή θεάτρου (Μποάλ, 1981, σελ. 125). 

Επομένως, η έννοια της ενσυναίσθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική στην 

ανάπτυξη του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, καθώς για να μπορέσει ο θεατής να 

επέμβει στην δράση πρέπει να μπει στην θέση του πρωταγωνιστή και να φιλτράρει 
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την δική του καταπίεση μέσα από αυτή του καταπιεζόμενου ηθοποιού. Τα παιδιά 

μέσα από το Θέατρο του Μποάλ, εξασκούνται στην κατάκτηση αυτής της δεξιότητας 

με τον πιο κατάλληλο τρόπο. 

Τα παιδιά που φέρουν ήδη από μικρή ηλικία έντονα στοιχεία ενσυναίσθησης, 

πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων στην δυνατότητα σφυρηλάτησης και 

εγκαθίδρυσης ισχυρών κοινωνικών δεσμών στο απώτερο μέλλον, με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις της ζωής. Επομένως, η 

καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρείται 

αναγκαία. Η ενσυναίσθηση δεν εκδηλώνεται αυτόματα αλλά σταδιακά ως απόρροια 

σχεδιασμένων μαθησιακών διαδικασιών. Τα παιδιά μπορούν να εξασκηθούν μέσω 

της εκπαίδευσης σε ιδανικό χρόνο και χώρο, να ενδιαφέρονται για τους άλλους και να 

ενεργούν ανάλογα (Upright, 2002, σελ.15 και 19). 

Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί λοιπόν ένα προνομιούχο πεδίο για την 

διάθεση όλων των απαραίτητων εμπειριών προκειμένου να συνδεθεί η δεξιότητα της 

ενσυναίσθησης των παιδιών με την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους τους, 

οδηγώντας έτσι σε ευγενείς πράξεις και στόχους. Επομένως, η δημιουργία ενός 

σχολικού μαθησιακού περιβάλλοντος, που θα εγγυάται την φροντίδα και το 

ενδιαφέρον προς τους μαθητές, είναι η πιο σίγουρη μέθοδος για την εξέλιξη σε 

υπεύθυνους, παραγωγικούς και συναισθηματικά υγιείς ενήλικες πολίτες. 
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4. Η ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

 

4.1 Ορισμός της Σημειολογίας ή Σημειωτικής  

Η Σημειολογία ή Σημειωτική είναι η επιστήμη που αναφέρεται στην μελέτη 

παραγωγής σημασιών στην κοινωνία. Ασχολείται με τους τρόπους, μέσω των οποίων 

δημιουργούνται και ανταλλάσσονται οι σημασίες, δηλαδή μελετά τόσο τις 

διαδικασίες σήμανσης όσο και τις διαδικασίες επικοινωνίας. Επομένως, αντικείμενο 

μελέτης της Σημειωτικής αποτελούν τόσο τα σημειακά συστήματα και οι κώδικες που 

πηγάζουν από την εκάστοτε κοινωνία όσο και τα συγκεκριμένα μηνύματα και 

κείμενα που παράγονται μέσω αυτών (Θωμαδάκη, 1993, σελ. 29-31). 

Η Σημειωτική του θεάτρου είναι η επιστήμη που μελετά τα θεατρικά σημεία. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον  Elam(2001, σελ.22)η Σημειωτική του θεάτρου 

μελετά τόσο το θεατρικό ή παραστασιακό κείμενο (το κείμενο που παράγεται στο 

θέατρο) όσο και το δραματικό κείμενο (το κείμενο που συντίθεται για το θέατρο), τα 

οποία σχετίζονται μέσω αμοιβαίων περιορισμών. Ασχολείται δηλαδή τόσο με τη 

θεατρική επικοινωνία όσο και με τις δραματικές αρχές (δραματικούς κανόνες, δομή 

δράσης, λειτουργίες λόγου και ρητορική διαλόγου).  

Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η σημειωτική του θεάτρου ασχολήθηκε 

λιγότερο με τα σημεία και τις σημειακές λειτουργίες απ' ότι με τη θεατρική 

επικοινωνία και τους κανόνες που τη διέπουν (Θωμαδάκη, 1993, σελ.30). 

Η θεατρική παράσταση συγκροτεί ένα πολυσημειακό σύστημα που η 

υλοποίηση και μετάδοση του μηνύματος της, απαιτεί συνδυασμό πολλών και 

διαφορετικών συστημάτων σημείων. Η ταυτόχρονη πρόσληψη αυτών των σημείων 

από το θεατή δημιουργεί μία πράξη επικοινωνίας. Το θέατρο αποτελεί ένα 

επικοινωνιακό σχήμα, στο οποίο συναντώνται όλοι οι παράγοντες επικοινωνίας 

(πομπός, δέκτης, αντικείμενο αναφοράς, μήνυμα, δίαυλος, κώδικας) αλλά και οι 

αντίστοιχες λειτουργίες για τη γλώσσα (Τσατσούλης, 1999, σελ.26). 

Ο θεατρικός κώδικας και ο τρόπος με τον οποίο ο θεατής αποκωδικοποιεί το 

θεατρικό μήνυμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο θεατρικός κώδικας δανείζεται σημεία 

της συγκεκριμένης κοινωνίας κάτι που διευκολύνει τη σωστή αποκωδικοποίηση από 

το θεατή (Τσατσούλης, 1999, σελ.26). 
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4.2 Τα θεατρικά σημεία 

Σύμφωνα με τον Τσατσούλη (1999, σελ.26), το θέατρο αποτελεί ένα σύστημα 

επικοινωνίας, το οποίο χρησιμοποιεί ένα σύνολο συνδυασμένων κωδίκων. Αυτοί οι 

κώδικες-σημεία αφορούν την πρόσληψη του θεατρικού δρώμενου από τους θεατές με 

διάφορους τρόπους (οπτικούς, ακουστικούς, οσφρητικούς ή απτικούς). Πιο 

συγκεκριμένα τα θεατρικά σημεία που χρησιμοποιούνται στο θέατρο είναι τα εξής: 

1. Οσφρητικά σημεία:μπορούν να λειτουργήσουν ως ερεθίσματα από 

την σκηνή προς τον θεατή, με την μορφή κάποιας μυρωδιάς, που μπορεί να είναι 

είτε από άρωμα, είτε και από καπνό φωτιάς, και έχουν ως στόχο να εντάξουν τους 

θεατές σε κάποιο συγκεκριμένο «παραστασιακό- ψευδοαισθητικό» περιβάλλον ή 

να τους παρακινήσει να συμμετέχουν στο δρώμενο. Συνήθως τα οσφρητικά 

σημεία είναι πιο αποτελεσματικά όταν εμφανίζονται σε κλειστά θέατρα, γιατί 

μπορούν να γίνουν πιο εύκολα αντιληπτά από το κοινό(Τσατσούλης, 1999, 

σελ.28) 

2. Απτικά σημεία: Τα απτικά σημεία του θεάτρου θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν είτε από την κινησιολογία των ηθοποιών, είτε από τα σκηνικά. Τα 

απτικά σημεία δίνουν την αίσθηση στον θεατή ότι υπάρχει μία επαφή με τους 

ηθοποιούς, όμως στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Όμως, υπάρχουν και 

απτικά σημεία τα οποία ξεκινάνε και καταλήγουν στην ίδια την σκηνή, και οι 

θεατές τα αντιλαμβάνονται ως οπτικά σημεία. Παρόλα αυτά, για να μπορέσουν να 

υπάρξουν απτικά σημεία, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί ο κατάλληλος χώρος 

(Τσατσούλης, 1999, σελ.30-31). 

3. Ακουστικά σημεία:παράγονται από τον ίδιο τον ηθοποιό και είναι 

τα γλωσσικά, τα οποία ορίζονται από την εκφορά του ίδιου του θεατρικού λόγου 

και τα παραγλωσσικά σημεία, τα οποία αποτελούν τα βοηθήματα του λόγου, 

μέσω των οποίων μεταδίδεται καλύτερα το μήνυμα και πηγάζουν από τον ήχο της 

φωνής του ηθοποιού. Τα παραγλωσσικά σημεία αφορούν την προσωδία ή την 

απαγγελία. Η φωνή του ηθοποιού ως σημείο, μπορεί να δημιουργήσει διάφορα 

μηνύματα ανάλογα με την το ύψος, τον τονισμό, την ποιότητα, την έκταση και 

τον ρυθμό της. Δηλαδή, μέσω της φωνής ο ηθοποιός μπορεί να αποδώσει την 

φυσική ή την συγκινησιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ρόλος τον οποίο 

υποδύεται (Τσατσούλης, 1999, σελ.32-34). 

4. Οπτικά σημεία: σε αυτά τα σημεία εντάσσεται ο ίδιος ο ηθοποιός, 

το σώμα του, η ενδυμασία και η κόμμωσή του, το βάψιμό του, τα κινησιακά και 
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μιμητικά σημεία, τα σκηνικά αντικείμενα, το σκηνικό και ο φωτισμός. Επιπλέον, 

σημαντικό ρόλο παίζει η κινησιολογία, ο προσεγγιστικός κώδικας (η απόσταση 

δηλαδή που τηρούν οι ηθοποιοί με τα σώματά τους τόσο μεταξύ τους όσο και 

μεταξύ αυτών και των σκηνικών αντικειμένων). Τέλος, πέρα από αυτούς τους 

κώδικες που γίνονται άμεσα αντιληπτοί από τους θεατές, υιοθετούνται σε κάποιες 

παραστάσεις κι άλλοι κώδικες, τους οποίους καλούνται οι θεατές να 

αποκρυπτογραφήσουν (π.χ. παντομίμα) (Τσατσούλης, 1999, σελ. 37-38). 

 

4.3 Αρχές της θεατρικής σήμανσης (Σχολή της Πράγας) 

Ο τσέχικος δομισμός αναπτύχθηκε υπό τη διπλή επιρροή της ρωσικής 

φορμαλιστικής ποιητικής και της σωσσυριανής δομικής γλωσσολογίας. Οι μελετητές 

της Σχολής της Πράγας ακολούθησαν το σχέδιο του Saussure για την ανάλυση όλης 

της σημασιοδοτικής και επικοινωνιακής συμπεριφοράς του ανθρώπου στο πλαίσιο 

μιας γενικής σημειωτικής. Επιπλέον, βασίστηκαν και στον ορισμό του Saussure 

σχετικά με το σημείο ως μιας ενότητας με δύο όψεις η οποία συνενώνει ένα σημαίνον 

ή υλικό όχημα με μια νοητική εικόνα ή σημαινόμενο (Elam, 2001, σελ.28). 

 Παρατηρήθηκε λοιπόν, ότι οι δομιστές της Πράγας επικεντρώθηκαν στο 

πρόβλημα της αναγνώρισης και περιγραφής των θεατρικών σημείων και των 

σημειακών λειτουργιών. Υπό αυτό το πρίσμα ο Mukarovsky προσπάθησε να 

εφαρμόσει τον ορισμό του Saussure προσδιορίζοντας την ταυτότητα του έργου 

τέχνης π.χ. της θεατρική παράστασης στην ολότητά της κατ' αναλογία με τη σημείο. 

Στην παραπάνω περίπτωση, το σημαίνον είναι το ίδιο το έργο τέχνης ως πραγματική 

υπόσταση ή το σύνολο των υλικών στοιχείων ενώ το σημαινόμενο είναι το αισθητικό 

αντικείμενο που στηρίζεται στη συλλογική συνείδηση του κοινού. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση επισημαίνει την καθυπόταξη όλων των συντελεστικών στοιχείων σ' ένα 

κειμενικό όλο και αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα στο κοινό το οποίο θεωρεί ότι 

δημιουργεί τις αποδιδόμενες σημασίες. Παρ' όλα αυτά η παράσταση πρέπει να 

διασπαστεί σε επιμέρους μονάδες για να αναλυθεί. Οι συνάδελφοι του 

Mukarovsky,αντιμετώπισαν την παράσταση όχι ως μεμονωμένο σημείο αλλά ως 

δίκτυο σημείων που ανήκουν σε διαφορετικά συμπράττοντα συστήματα (Elam, 2001, 

σελ.28-29). 

Τις αρχές της σημειωτικής του θεάτρου ανέλαβε να χαρτογραφήσει ο 

Bogatyrev και πρώτη απ' αυτές τις αρχές είναι αυτή τηςσημειοποίησης του 

αντικειμένου. Στη σκηνή όλα τα αντικείμενα και σώματα που παρατηρούνται 
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μεταμορφώνονται αποκτώντας σημασιοδοτική δύναμη, την οποία στερούνται κατά τη 

φυσιολογική κοινωνική λειτουργία τους. Στη θεατρική σκηνή όλα αναλαμβάνουν το 

ρόλο των θεατρικών σημείων, αποκτούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ποιότητες που δεν 

έχουν στην πραγματική ζωή. Καταργείται η πρακτική τους λειτουργία χάριν ενός 

συμβολικού ή σημασιοδοτικού ρόλου που επιτρέπει στο κάθε αντικείμενο να 

συμμετάσχει στην παράσταση. Στην πραγματική ζωή είναι σημαντικότερη η 

χρησιμοθηρική λειτουργία του αντικειμένου από τη σήμανσή του ενώ στο θεατρικό 

περιβάλλον σημαντικότερη είναι η σήμανση του αντικειμένου. Πρέπει να αναφερθεί 

βέβαια ότι η σημειοποίηση στο θέατρο διασυνδέει τα εκάστοτε φαινόμενα με τις 

σημαινόμενες κατηγορίες τους και όχι απ' ευθείας με το δραματικό κόσμο, επειδή 

μόνο έτσι παρέχεται η δυνατότητα σε μη κυριολεκτικά σημαίνοντα να επιτελούν την 

ίδια σημειωτική λειτουργία με τα κυριολεκτικά σημαίνοντα π.χ. το τραπέζι μπορεί να 

αναπαρασταθεί από ένα ηθοποιό στα τέσσερα. Μοναδική απαίτηση που πρέπει να 

εκπληρώσει το επί σκηνής σημαίνον είναι να υποκαταστήσει επιτυχώς το 

επιδιωκόμενο σημαινόμενο (Elam, 2001, σελ.29-32). 

Η σκηνική σημειοποίηση αφορά βέβαια και τον ηθοποιό με τα φυσικά του 

χαρακτηριστικά, καθώς ο ηθοποιός συνιστά δυναμική μονάδα ενός ολόκληρου 

συνόλου σημείων. Το σώμα, ο λόγος του ηθοποιού συνιστούν θεατρικά σημεία που 

συμβάλλουν στη θεατρική επικοινωνία. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του ηθοποιού 

αποκτούν παραστατική δύναμη καθώς γίνονται κάτι άλλο κάτι περισσότερο ή 

λιγότερο από ατομική οντότητα. Ακόμη, και οι αντανακλαστικές κινήσεις του 

ηθοποιού μπορεί να θεωρηθούν από τους θεατές ως σημασιοδοτικές μονάδες 

(σημεία). (Ακόμη, η σημειοποίηση συνεπάγεται μάλλον την επίδειξη αντικειμένων 

και γεγονότων και γενικά της παράστασης στο κοινό παρά την περιγραφή, την 

εξήγηση ή τον ορισμό τους.)(Elam, 2001, σελ.32). 

Δεύτερη αρχή είναι εκείνη της συνδήλωσης. Σύμφωνα με την αρχή της 

συνδήλωσης το θεατρικό σημείο πέρα από το ρόλο της δήλωσης αποκτά 

δευτερεύουσες σημασίες για το κοινό που σχετίζονται με τις κοινωνικές, ηθικές και 

ιδεολογικές αξίες που ισχύουν στην κοινότητα που ανήκουν τόσο οι θεατές όσο και οι 

συντελεστές της παράστασης. Κάθε στοιχείο της παράστασης όπως ο διάκοσμος, το 

σώμα του ηθοποιού, οι κινήσεις, η ομιλία του καθορίζουν και καθορίζονται από ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο δίκτυο πρωτευουσών και δευτερευουσών σημασιών. Ένα 

ορισμένο σημειακό όχημα μπορεί να φέρει ν δευτερεύουσες σημασίες ανά πάσα 

στιγμή κατά τη διάρκεια της παράστασης για παράδειγμα ένα κοστούμι μπορεί να 
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συνδηλώσει κοινωνικό-οικονομικά, ψυχολογικά ακόμη και ηθικά χαρακτηριστικά. 

Κάθε θεατρικό σημείο χαρακτηρίζεται από πολυσημία και η ερμηνεία του διέπεται 

από τη διαλεκτική μεταξύ δήλωσης και συνδήλωσης. Το θεατρικό κοστούμι αποτελεί 

ένα από τα σημεία που χαρακτηρίζουν το κοστούμι μέσα στο δραματικό έργο. 

Δηλαδή είναι σημείο ενός σημείου και όχι σημείο ενός υλικού αντικειμένου. Τα 

θεατρικά σημεία έχουν διπλή ιδιότητα είναι σημεία μιας πολιτισμική 

πραγματικότητας με αντίστοιχες εκείνων λειτουργίες και σημείων των πραγματικών 

σημείων που αποκτούν μια νέα λειτουργικότητα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τονιστεί η 

συνδήλωση δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της θεατρικής σημείωσης. Αντίθετα η 

ικανότητα του θεατή να συλλαμβάνει τις σπουδαιότερες δευτερεύουσες σημασίες 

όταν αποκωδικοποιεί μία παράσταση εξαρτάται από τις έξω-θεατρικές και 

γενικότερες πολιτισμικές αξίες που μεταφέρουν ορισμένα αντικείμενα, ορισμένοι 

τρόποι λόγου ή τύποι συμπεριφοράς. Στη Δύση οι δευτερεύουσες σημάνσεις καθενός 

στοιχείου είναι λιγότερο αυστηρά οροθετημένες και μάλιστα ποικίλουν από θεατή σε 

θεατή παρά το γεγονός ότι κινούνται πάντοτε εντός συγκεκριμένων πολιτισμικών 

ορίων. Ενώ στο κινέζικο και ιαπωνικό θέατρο οι σημασιολογικές μονάδες είναι τόσο 

αυστηρά προκαθορισμένες ώστε η διάκριση δήλωσης και συνδήλωσης να 

εξαφανίζεται καθώς όλες οι σημασίες είναι πρωτεύουσες και σαφείς (Elam, 2001, 

σελ.32-34). 

Μετατρεψιμότητα ή κινητικότητα ή δυναμισμός του θεατρικού σημείου: 

Το σημαίνον είναι σημασιολογικά ευμετάβολο (ευέλικτο) όχι μόνο στο συνδηλωτικό 

επίπεδο αλλά και μερικές φορές στο δηλωτικό επίπεδο, δηλαδή το ίδιο σκηνικό 

αντικείμενο αντιπροσωπεύει διαφορετικά σημαινόμενα ανάλογα με το περικείμενο 

όπου εμφανίζεται. Για παράδειγμα ότι παρουσιάζεται στη σκηνή ενός έργου ως η 

λαβή ενός ξίφους μπορεί να μετατραπεί στην επόμενη σκηνή σε σταυρό με μια 

αλλαγή στάσης. Στο θέατρο της Δύσης ο γενικός κανόνας είναι ότι μια σημαινόμενη 

κατηγορία αναπαριστάνεται από ένα σημειακό όχημα που είναι κατά κάποιο τρόπο 

αναγνωρίσιμο ως μέλος της, ωστόσο στο θέατρο της Ανατολής κάθε σκηνικό 

αντικείμενο αναλαμβάνει ένα πολύ μεγαλύτερο σημασιολογικό εύρος βάσει 

συγκεκριμένων συμβάσεων. Η κινητικότητα δεν εξαρτάται μόνο από την 

εναλλαξιμότητα των σκηνικών στοιχείων αλλά ακόμη περισσότερο από τη 

δυνατότητα αμοιβαίας υποκατάστασης των σημειακών συστημάτων ή κωδίκων. Τα 

ετερογενή θεατρικά σημειωτικά συστήματα μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το 

άλλο. π.χ. το γεγονός ότι βρέχει μπορεί να αποδοθεί στη σκηνή με ακουστικά εφέ, με 
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φωτισμό, με ενδυμασία (αδιάβροχο) με ένα σκηνικό αντικείμενο (ανοιχτή ομπρέλα), 

με σημεία χειρονομιών ή και με λόγια. Η αντικατάσταση για παράδειγμα των 

σκηνικών δεικτών από χειρονομίες ή λεκτικές αναφορές συνεπάγεται τη διαδικασία 

της διακωδικοποίησης: μια ορισμένη σημασιολογική μονάδα όπως μια πόρτα 

σημαίνεται όχι μέσω του αρχιτεκτονικού ή εικαστικού συστήματος αλλά μέσω του 

γλωσσικού συστήματος ή του συστήματος χειρονομιών (Elam, 2001, σελ.34-38). 

Κώδικας είναι το σύνολο των κανόνων που αποδίδουν ένα ορισμένο 

περιεχόμενο ή νόημα σ' ένα ορισμένο σήμα. Είναι ότι επιτρέπει σε ένα σημαινόμενο 

να συναφθεί με μια μονάδα του συντακτικού συστήματος. Επομένως ο κώδικας 

συγκροτεί ένα σύνολο συσχετιστικών κανόνων που διέπουν τη διαμόρφωση 

σημειακών σχέσεων. Σχεδόν όλοι οι κώδικες που είναι σε ισχύ σε μια κοινωνία είναι 

δυνάμει συντελεστικοί παράγοντες στο θέατρο π.χ. ο κινησιακός, γλωσσικός 

κ.ά.(κόκκινοφώς-κίνδυνος) Σύστημα είναι ένα σύνολο σημείων ή σημάτων και οι 

εσωτερικοί συντακτικοί κανόνες που διέπουν την επιλογή και το συνδυασμό τους 

(Elam, 2001, σελ.73). 

Προβολή και ιεραρχία της παράστασης: οι θεωρητικοί της Πράγας 

εξέλαβαν την παραστασιακή δομή ως δυναμική ιεραρχία στοιχείων, ωστόσο όλοι 

τονίζουν τη ρευστότητα της ιεραρχίας η διάταξη της οποίας δεν μπορεί να καθοριστεί 

απολύτως a priori η μετατρεψιμότητα της ιεραρχικής διάταξης των στοιχείων που 

συνιστούν την τέχνη του θεάτρου αντιστοιχεί στη μετατρεψιμότητα του θεατρικού 

σημείου. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται η μορφή που τραβά στο πρόσωπό της 

τη μεγαλύτερη προσοχή των θεατών. Συνήθως, λοιπόν στην κορυφή της 

παραστασιακής δομής βρίσκεται ο ηθοποιός και ειδικά ο βασικός πρωταγωνιστής. 

Παρ' όλα αυτά, η προβολή άλλων πτυχών της παράστασης επιτυγχάνεται τόσο με την 

απόκτηση μιας ασυνήθιστης υπεροχής και αυτονομίας όσο και με την απομάκρυνση 

από τις κωδικοποιημένες λειτουργίες τους. Στην πρώτη περίπτωση η προσοχή των 

θεατών υποχρεώνεται να στραφεί στιγμιαία ή σ' όλη τη διάρκεια της παράστασης σ' 

ένα περίοπτο και αυτόνομο σκηνικό ή σε ορισμένα φωτιστικά εφέ ή σε κάποιο 

ιδιαίτερο και συνήθως τεχνικό τρόπο εκτέλεσης από τον ηθοποιό π.χ. χειρονομίες 

του. Αντιθέτως, στη δεύτερη περίπτωση η θεατρική σημείωση γίνεται παράξενη παρά 

μηχανική (από κάτι οικείο σε κάτι ιδιάζον, εντυπωσιακό και απροσδόκητο) κατ' 

αυτόν τον τρόπο ο θεατής ωθείται να προσέξει τα σημειωτικά μέσα να αντιληφθεί τη 

φύση του σημαίνοντος και των λειτουργιών του (Elam, 2001, σελ.38-41). 
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 Επίσης, η θεατρική προβολή είναι πιθανό να εμπεριέχει την πλαισίωση ενός 

τμήματος της παράστασης με τρόπους όπως με την άμεση προβολή της παράστασης 

ως ενός γεγονότος, εν εξελίξει, όταν για παράδειγμα, ο ηθοποιός στέκει παράμερα και 

σχολιάζει τα επί σκηνής τεκταινόμενα, είτε συσκοτίζοντας τα αναπαραστατικά μέσα 

με τεχνάσματα όπως η αργή κίνηση, οι απροσδόκητες αλλαγές φωτισμού, το πάγωμα 

της εικόνας κ. ά. Ακόμη, μπορεί να υπάρξει προβολή του γλωσσικού σημείου στην 

παράσταση μέσω φωνητικών επαναλήψεων, υψηλής οργάνωσης σύνταξης που 

επιτείνουν την υλική παρουσία του γλωσσικού σημείου επί σκηνής χωρίς όμως να 

υπάρχει η πληρότητα που επιτυγχάνεται στη λογοτεχνία, στην οποία δεν υπάρχουν 

άλλα μη γλωσσικά σημειωτικά συστήματα να ανταγωνίζονται για την προσέλκυση 

της προσοχής του κοινού (Elam, 2001, σελ.41). 

 

4.4 Τυπολογίες σημείου 

Ο  Elam(2001, σελ.42).αναφέρει τρεις τυπολογίες α) του Kowzan ο οποίος 

κατηγοριοποιεί τα σημεία σε φυσικά και τεχνητά των οποίων η διαφορά συνίσταται 

στην παρουσία ή απουσία αιτιότητας. Ειδικότερα τα φυσικά σημεία διέπονται από 

αυστηρούς φυσικούς νόμους με βάσης τους οποίους το σημαίνον και το σημαινόμενο 

συνδέονται με μια άμεση σχέση αιτίας-αποτελέσματος όπως για παράδειγμα τα 

συμπτώματα που παραπέμπουν σε κάποια νόσο. Ενώ τα τεχνητά σημεία εξαρτώνται 

από την παρέμβαση της ανθρώπινης βούλησης, όπως, για παράδειγμα στα γλωσσικά 

συστήματα που ο άνθρωπος δημιουργεί για να σημασιοδοτήσει τις προθέσεις . 

β) του Pierce ο οποίος τριχοτόμησε τις σημειωτικές λειτουργίες σε εικόνα, 

δείκτη και σύμβολο. Αυτή η τυπολογία των σημείων ανταποκρίνεται αποτελεσματικά 

στο τρόπο αντίληψης των διαφορετικών σημασιοδοτικώντρόπων. Παρόλ’ αυτά η 

εννοιολογική βάση των διακρίσεων είναι πολύ προβληματική. Η εικόνα αναπαριστά 

το αντικείμενό της κυρίως μέσω ομοιότητας που υπάρχει μεταξύ του σημαίνοντος και 

του σημαινόμενου του. Οποιαδήποτε ομοιότητα μεταξύ σημείου και αντικειμένου 

αρκεί για να δημιουργηθεί μια εικονική σχέση. Εικονικό σημείο είναι το σημείο που 

παραπέμπει στο αντικείμενο που δηλώνει απλά και μόνο βάσει των ιδιοτήτων του (πχ 

πίνακας με φωτογραφία). Δείκτης είναι το σημείο που συνδέεται αιτιακά με το 

αντικείμενο είτε από φυσική σχέση είτε μέσω συνάφειας. Για παράδειγμα, το 

βάδισμα του ναύτη που υποδεικνύει το επάγγελμά του, ένα χτύπημα στην πόρτα που 

παραπέμπει στην παρουσία κάποιου έξω από το σπίτι καθώς και οι λεκτικοί δείκτες 

προσωπικές και δεικτικές αντωνυμίες. Σύμβολο είναι το σημείο του οποίου το 
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σημαίνον έχει συμβατική σχέση και μη αιτιολογημένη με το σημαινόμενο. Είναι το 

σημείο που παραπέμπει στο αντικείμενο που δηλώνει ή ενός νόμου, συνήθως ενός 

συσχετισμού γενικών ιδεών όπως για παράδειγμα το γλωσσικό σημείο. Παρά τους 

περιορισμούς των όρων ο Pierce τόνισε ότι κανένα σημείο δεν είναι αποκλειστικά 

εικονικό, ενδεικτικό ή συμβολικό (Elam, 2001, σελ.43-45). 

Ο Jakobsonδιαχώρισε τα σημεία σε μεταφορά και μετωνυμία. Η μεταφορά 

συνδέεται με την εικονική σημειακή λειτουργία, καθώς και οι δύο βασίζονται στην 

αρχή της ομοιότητας, ενώ η μετωνυμία σχετίζεται με τη δεικτική λειτουργία καθώς 

στηρίζονται στη φυσική συνάφεια. Μεταφορική υποκατάσταση, για παράδειγμα, 

μπορεί να θεωρηθεί στην περίπτωση του πράσινου παραπετάσματος, το δασικό 

περιβάλλον (σημαινόμενο), εάν βασιστεί κάποιος σ' ένα μόνο χαρακτηριστικό, όπως 

η πρασινάδα. Όταν το σκηνικό αντικείμενο συνδέεται τόσο στενά με τη δράση ώστε 

η χρήση του για άλλο σκοπό εκλαμβάνεται ως μετωνυμία, για παράδειγμα η χρήση 

ενός ξίφους για να ξυρίσει κάποιος τη γενειάδα του αποτελεί σκηνική παρέκκλιση. 

Ακόμη ο Jakobson όπως και άλλοι δομιστές θεωρούν την υποκατάσταση του όλου 

από το μέρος ως ένα είδος μετωνυμίας (δηλαδή την αναπαράσταση ενός πεδίου 

μάχης από ένα απλό αντίσκηνο, του κελιού μιας φυλακής από ένα κιγκλιδωτό 

παράθυρο, οι ηθοποιοί που αναπαριστούν τα μέλη μια ευρύτερης κοινωνίας ακριβώς 

όπως ο λόγος και οι πράξεις τους θεωρούνται ότι εντάσσονται σ' ένα ευρύτερο 

περικείμενο από την άμεσα φαινομενική κατάσταση), ενώ άλλοι μελετητές το 

χαρακτηρίζουν ως συνεκδοχή. Μάλιστα ο Elam υποστηρίζει ότι εφόσον τα 

αντικείμενα πάνω στη σκηνή μπορούν να λειτουργήσουν σημειωτικά αφού 

βασίζονται σε μια συνεκδοχή του είδους (μέλος μιας κατηγορίας) τότε το θεατρικό 

σημείο είναι συνεκδοχικό (Elam, 2001, σελ.50-52). 

Όλες οι παραπάνω σημειωτικές λειτουργίες είναι συμπληρωματικές και δεν 

εξαντλούν το εύρος των σημασιοδοτικών τρόπων που το θέατρο είναι ικανό να 

ενεργοποιήσει (Elam, 2001, σελ.53). 

Το σώμα στο θέατρο: (επικοινωνία σωματικής κίνησης: κινησιακοί 

παράγοντες) Η κίνηση του σώματος επί σκηνής είναι η πιο δυναμική πτυχή της 

θεατρικής παράστασης. Οι κινήσεις, οι εκφράσεις του προσώπου, οι στάσεις του 

σώματος και γενικότερα όλα τα κινησιακά, προσεγγιστικά και μιμικά σημεία 

εντάσσονται στα οπτικά σημεία του θεάτρου τα οποία είναι πολύ σημαντικά και 

δηλωτικά ποικίλων σημασιών σε κάθε μορφή θεάτρου. Κινησιακά είναι όλα εκείνα 

τα σημεία που παράγονται με κινήσεις του προσώπου και του σώματος του ηθοποιού 



52 
 

(Θωμαδάκη, 1993, σελ.40). Το σώμα είναι βασικό συστατικό της θεατρικής εικόνας. 

Η σωματική κίνηση αποτελεί ένα επικοινωνιακό διάμεσο, καθώς μέσα από τη 

συγκεκριμένη σύνταξη των κινημάτων, δηλαδή των ελάχιστων διακριτών μονάδων 

στις οποίες αναλύεται ο κινησιακός κώδικας τα οποία αντιστοιχούν αδρομερώς σε 

φωνήματα, μπορεί να δημιουργήσει ένα ολικό επικοινωνιακό σύστημα το οποίο 

λειτουργεί συμπληρωματικά ή και αντιθετικά προς το γλωσσικό (Θωμαδάκη, 1993, 

σελ.41). 

Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον Πούχνερ τα κινησιακά σημεία διακρίνονται 

στα μιμικά σημεία, στα σημεία χειρονομιών και στα γειτνιακά ή προσεγγιστικά 

σημεία. Στα μιμικά εντάσσονται οι κινήσεις του προσώπου που εκφράζουν 

ανθρώπινα συναισθήματα. Υπάρχει ένα πανανθρώπινο σύνολο μιμικών εκφράσεων 

για τα συναισθήματα. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι το πιο ευέλικτο όργανο 

μεταγλωσσικής επικοινωνίας με απεριόριστη εκφραστικότητα, ωστόσο στο θέατρο 

ενδέχεται ο θεατής να μην τις αντιληφθεί εκτός και αν βρίσκεται σε πολύ μικρό 

κλειστό θέατρο. Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας χρησιμοποιείται 

προσωπίδα ή ημιπροσωπίδα ή μακιγιάζ που τονίζει ορισμένα μιμικά σημεία ή 

υποκαθίστανται τα μιμικά σημεία από άλλα κινησιακά ή γλωσσικά, παραγλωσσικά 

σημεία όταν λόγων αντικειμενικών συνθηκών δε μπορούν οι θεατές να τα δουν 

(Θωμαδάκη, 1993, σελ.41). 

Σημεία χειρονομιών: Αν και τα υπόλοιπα σημειωτικά συστήματα του 

θεάτρου μπορούν να υποκατασταθούν το σώμα και οι κινήσεις του σώματος του 

ηθοποιού δεν υποκαθίστανται. Οι σωματικές κινήσεις και οι σημασίες τους αλλάζουν 

σε κάθε πολιτισμό και μαθαίνονται σαν μία "γλώσσα". Με το σώμα και τις σωματικές 

κινήσεις μεταφέρονται πληροφορίες για την ηλικία, φύλο, κοινωνική θέση, τη 

σωματική, πνευματική και ψυχολογική κατάσταση του δραματικού χαρακτήρα. Η 

γλώσσα του σώματος μπορεί να μεταδώσει μηνύματα των καταστάσεων που 

αντιμετωπίζουν ή των πραγματικών σχέσεων που διατηρούν με τα άλλα επί σκηνής 

πρόσωπα. Ακόμη, είναι δυνατό να μεταδώσουν κοινωνικοπολιτισμικές ιδέες και 

αξίες. Μάλιστα κάποιες φορές μπορεί να υπερερμηνευτούν από το θεατή οι 

χειρονομίες και οι εκφράσεις των ηθοποιών και να ανευρίσκουν νοήματα σε κινήσεις 

άνευ σημασίας (Θωμαδάκη, 1993, σελ.42). 

Η επικοινωνιακή λειτουργία του "κινησιακού λόγου" δηλαδή των χειρονομιών 

από θεατρικής άποψης είναι το παρακινησιακό ή κινησιακό σήμα το οποίο παρέχει 

δηλώσεις σχετικά με το περικείμενο των περιστάσεων επικοινωνίας του μηνύματος. 
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Συμβάλει δηλαδή στην οροθέτηση του περικείμενου της διάδρασης προσδιορίζοντας 

την ταυτότητα του ηθοποιού και επιπροσθέτως μεταδίδει πληροφορίες σε οτιδήποτε 

αφορά το ευρύτερο περικείμενο όπου λαμβάνει χώρα η διάδραση. Σ' αυτήν την 

περίπτωση η κίνηση έχει δεικτική λειτουργία που αποσκοπεί στη συσχέτιση του 

ηθοποιού με το περικείμενο, τους θεατές και τα αντικείμενα του λόγου. Η δεικτική 

χειρονομία έχει καθοριστική σημασία για τη θεατρική παράσταση συγκροτώντας το 

πρώτο και κύριο μέσο για την εδραίωση της παρουσίας και του προσανατολισμού του 

σώματος στο χώρο. Η χειρονομία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί με τον ηθοποιό που την 

παράγει γι' αυτό συνδέεται πάντα με τη σκηνή μέσω αμέτρητων σωματικών δεικτών 

όπως τη στάση του σώματος, το βλέμμα ή απλά τη σωματική παρουσία. Η χειρονομία 

είναι ένας τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το σώμα, η σκηνή, η σκηνική δράση σε 

πραγματικό χώρο (Θωμαδάκη, 1993, σελ.42-44). 

Ακόμη το παρακινησιακό σήμα διασυνδέει με ποικίλους τρόπους τα 

εκπεμπόμενα ή λαμβανόμενα γλωσσικά μηνύματα μέσα σ' ένα δεδομένο 

επικοινωνιακό περικείμενο. Τα γλωσσικά σήματα συμπεριλαμβάνουν τους 

κινησιακούς προσδιοριστές δηλαδή τις κινήσεις που συνοδεύουν συστηματικά με 

ιδιαίτερη κάθε φορά γραμματική κατηγορία στο πλαίσιο μιας σχέσης αμοιβαιότητας. 

Απ' αυτούς τους προσδιοριστές εμφανίζονται πιο συχνά οι αντωνυμικοί ή αλλιώς 

δεικτικοί καθώς συνοδεύουν όχι μόνο προσωπικές αλλά και δεικτικές 

αντωνυμίες(εγώ, εσύ/ αυτός,-ή) και επιρρήματα (εδώ, τώρα, τότε, εκεί). Οι 

συγκεκριμένοι προσδιοριστές υποδεικνύουν με χειρονομιακό τρόπο τα αντικείμενα 

στα οποία αναφέρεται ταυτόχρονα ο λόγος. Το σημείο αναφοράς είναι το σώμα του 

ομιλητή-ηθοποιού, ώστε να αποκτά σημασία η εγγύτητα του εκάστοτε αναφερόμενου 

αντικειμένου σε σχέση με το υποκείμενο. Διακρίνονται δύο είδη κίνησης η 

"επίκεντρη" μια κίνηση προς το σώμα του ομιλητή και η "απόκεντρη" μια κίνηση 

μακριά από το σώμα του ομιλητή. Για παράδειγμα το "εγώ" του δραματικού 

προσώπου και το "εδώ και τώρα" του δραματικού επικοινωνιακού περικείμενου 

συνδέονται με το σώμα του ηθοποιού και το σκηνικό περικείμενο μέσω της δεικτικής 

χειρονομίας που συνοδεύει το εκφώνημα. Έτσι η χειρονομία "δημιουργεί" το 

δραματικό υποκείμενο και τον κόσμο του διεκδικώντας και επιβάλλοντας την ταύτισή 

τους μ' ένα πραγματικό σώμα και ένα πραγματικό χώρο. Δίχως την ύπαρξη των 

κινησιακών προσδιοριστών η γλώσσα στο θέατρο θα ήταν μια σειρά εικονικές 

προτάσεις χωρίς προσανατολισμό και αιτιολογία. Παρ' όλα αυτά, η διάδραση μεταξύ 

γλώσσας και χειρονομίας δεν περιορίζεται πάντα στο επίπεδο κάποιων ειδικών 
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συντακτικών ή γραμματικών κατηγοριών καθώς ορισμένοι τρόποι κινησιακής 

έμφασης χρησιμοποιούνται σε ευρύτερες φραστικές, προτασιακές ή εκφωνηματικές 

λειτουργίες. Με τη σωματική κίνηση υποδεικνύεται στη θεατρική σκηνή η 

προθετικότητα ενός δεδομένου εκφωνήματος. Δίνεται έμφαση ή ακόμη 

προσδιορίζεται το είδος της γλωσσικής πράξης που επιτελείται από τον δραματικό 

χαρακτήρα όταν εκφωνεί μία ερώτηση, προσταγή ένα αίτημα, μία διαβεβαίωση. 

Αυτού του είδους τα σήματα ονομάζονται εμφραστικοί προσδιοριστές επειδή 

σχετίζονται με την εμφραστική ισχύ της γλώσσας (δηλαδή την προθεσιακή υπόσταση 

του εκφωνήματος). Η σωματική κίνηση είναι εμφανής στην εμφραστική πράξη 

(δηλαδή στην πράξη που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του λόγου) ώστε 

μερικές φορές αυτή η πράξη να παρουσιαστεί μόνο με κινησιακά μέσα. Σε 

κατάλληλα περικείμενα για παράδειγμα ένα δάχτυλο που δείχνει ισοδυναμεί με την 

προσταγή "φύγε από το δωμάτιο" ή "κλείσε την πόρτα", ή το ανασήκωμα των ώμων 

μπορεί να ερμηνευτεί ως δήλωση του τύπου δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τα προηγούμενα 

παραδείγματα αποτελούν σύνθετες κινημορφικές κατασκευές που συνιστούν μια 

μορφή λόγου ανεξάρτητη από την ομιλία αλλά συνδεδεμένη συμβατικά μαζί της. 

(είδη εκφραστικής σκηνικής χειρονομίας)(Elam, 2001, σελ.95-98). 

Οι στασιακοί ή διαθεσιακοί προσδιοριστές είναι εκείνοι που υποδεικνύουν τη 

πρόθεση του χαρακτήρα που ομιλεί. Είναι ενδεικτικοί όχι της επιδιωκόμενης πράξης 

αλλά της υιοθετούμενης στάσης του δραματικού χαρακτήρα. Νεύματα κεφαλιού, 

κινήσεις δαχτύλου, φρυδιών κ.ά. όταν ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένες περιστάσεις 

επικοινωνίας συνδέονται άμεσα με γλωσσικές τροπικότητες που εκφράζονται με 

τροπικούς συντελεστές όπως θέλω, πρέπει, μπορώ, αδύνατον κ.ά.(Elam, 2001, 

σελ.99). 

Οι δεικτικοί, προθεσιακοί και στασιακοί προσδιοριστές μπορούν να 

ενταχθούν στην κατηγορία των δεικτικών χειρονομιών που σχετίζονται με τον ομιλών 

και κινούμενο ηθοποιό. Οι εκφραστικές και δεικτικές λειτουργίες της χειρονομίας 

στηρίζονται στις λειτουργίες που επικρατούν στην κοινωνία μας, ωστόσο κάθε 

σκηνοθέτης και ηθοποιός αναπτύσσει προσωπική κινησιακή τεχνοτροπία γι' αυτό δεν 

μπορούν να εντοπιστούν κάποιοι γενικοί και σταθεροί κινησιακοίυποκώδικες (Elam, 

2001, σελ.100). 

Γειτνιακά ή προσεγγιστικά σημεία: αποτελούν ένα είδος θεατρικών 

σημείων που σχετίζονται άμεσα με τις κινήσεις του σώματος μέσα στον 

περιβάλλοντα χώρο. Με τον προσεγγιστικό κώδικα καθορίζεται τόσο η απόσταση 
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μέσα στο χώρο που πρέπει να τηρούν τα σώματα των ηθοποιών είτε μεταξύ τους είτε 

με τα σκηνικά αντικείμενα όσο και η κίνηση μέσα στο χώρο (πορεία, βάδισμα, 

τρέξιμο, χορός). Στη θεατρική σκηνή οι αποστάσεις που τηρούνται μεταξύ των 

ηθοποιών για παράδειγμα σε μια δημόσια συζήτηση σε μια πιο οικεία συζήτηση 

καθορίζονται από τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Ακόμη, το 

βάδισμα μεταδίδει πληροφορίες τόσο για την εξωτερική όσο και για την εσωτερική 

κατάσταση του δραματικού χαρακτήρα (Elam, 2001, σελ.108). 

 

4.5 Η σημειολογική θεωρία ως μέθοδος ανάλυσης στο θέατρο 

Η σημειολογική θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αναλυθούν 

διάφορα στοιχεία της θεατρικής πράξης. Πιο συγκεκριμένα, αυτός ο κλάδος 

ονομάζεταιΣημειωτική της Παράστασης και έχει ως αντικείμενο  τη θεατρική πράξη 

υπό την οπτική της αναλυτικής και, στη συνέχεια, συνθετικής προσέγγισης των 

αισθητικών κωδίκων της σκηνικής τέχνης (Θωμαδάκη, 1993, σελ.72). 

Η Σημειωτική είναι, κατά γενική ομολογία,  μία συγκροτημένη επιστημονική 

μέθοδος ανάλυσης της θεατρικής παράστασης δείχνοντας ταυτόχρονα τη 

συνθετότητα του θεατρικού συμβάντος. Τα εργαλεία και η ορολογία της έχουν πλέον 

υπεισέλθει σε κάθε απόπειρα αναλυτικής και κριτικής προσέγγισης της παράστασης, 

ακόμα και στον λόγο εκείνων που δεν ακολουθούν ή δεν αποδέχονται την 

μεθοδολογία της (Θωμαδάκη, 1993, σελ.33). 

Πέρα από την ανάλυση μίας παράστασης, η σημειολογική ανάλυση θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για μικρού μήκους θεατρικά παιχνίδια έτσι ώστε να 

αναλυθούν τα συναισθήματα και το υπόβαθρο των συμμετεχόντων. Μέσα από τις 

εκφράσεις, τις κινήσεις και τις χειρονομίες τους μπορούμε να κατανοήσουμε πολλά 

πράγματα σχετικά με τις πεποιθήσεις του για διάφορα ζητήματα. 

Πιο συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία, μέσα από διάφορα παιχνίδια 

θεατρικής φύσεως (π.χ. παντομίμα), ασκήσεις από  το δραματολόγιο του Boal (π.χ. 

παγωμένες εικόνες, αγάλματα, κ.α.) και άλλα μπορούμε χρησιμοποιώντας της 

σημειωτική θεωρία να πάρουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις  

των συμμετεχόντων για το φύλο. 
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5. Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 

Το ιδιαίτερο επιστημονικό αντικείμενο όλων των κοινωνικών επιστημών είναι 

η μελέτη του ενδιάμεσου χώρου μεταξύ του ανθρώπου και του εξωτερικού 

περιβάλλοντός του. Σε αυτό το χώρο εμφανίζονται τα κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία 

και αποτελούν αντικείμενο της κοινωνικής ανάλυσης (Κάλλας, 2015, σελ.95). Για να 

αναλυθούν τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα επιλέγεται κυρίως η ποιοτική έρευνα, 

καθώς μέσω διαφόρων προσεγγίσεων και πρακτικών μπορεί να δώσει απάντηση σε 

διάφορα προβλήματα (Κάλλας, 2015, σελ.131). Πιο συγκεκριμένα: 

 

5.1 Η Ποιοτική Έρευνα 

Μέσω της ποιοτικής έρευνας συλλέγονται δεδομένα τα οποία περιγράφουν 

προβλήματα, έννοιες και διάφορα άλλα ζητήματα από τη ζωή των ατόμων. Τα 

δεδομένα μπορούν να προέλθουν από συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, συμμετοχικές 

παρατηρήσεις, ιστορίες, αλληλεπιδράσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, 

προσωπικές εμπειρίες, ιστορίες ζωής, αναλύσεις αρχείων, οπτικό υλικό κι 

ενδοσκοπήσεις (Πουρκός&Δαφέρμος, 2010, σελ.28-29). 

Η ποιοτική έρευνα έχει δύο βασικά μοναδικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο 

είναι ότι ο ερευνητής αποτελεί το μέσο με το οποίο διεξάγεται η έρευνα, και το 

δεύτερο είναι ότι ο κύριος σκοπός της είναι να διερευνήσει κάποιες πλευρές του 

κοινωνικού συστήματος που μελετά. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι 

αναπόσπαστα μέρη της διαδικασίας και θεωρούν τον ερευνητή ως αυτόν που 

δομεί τη γνώση και όχι ως απλό δέκτη αυτής. Ο ερευνητής συλλέγει τα δεδομένα, 

τα οποία μετατρέπει και ερμηνεύει, μέσω της ανάλυσης, σε πληροφορίες. Οι 

πληροφορίες αυτές, όταν εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται επαναλαμβανόμενα 

στην πράξη σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, γίνονται γνώση 

(Πουρκός&Δαφέρμος, 2010, σελ.29). 

Η συλλογή δεδομένων με ποιοτικές μεθόδους είναι μια πολύπλευρη 

διαδικασία με τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: (α) ο σκοπός είναι μια όσο το 

δυνατόν πλουσιότερη περιγραφή του πραγματικού πλαισίου της έρευνας, (β) δεν 
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είναι εκ των προτέρων καθορισμένο επακριβώς το τι δεδομένα θα συλλεχθούν, (γ) 

χρησιμοποιούνται πολλαπλές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, (δ) τα δεδομένα δεν 

είναι αντικειμενικά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ξανά ότι οι μέθοδοι 

που περιγράφονται παρακάτω δεν είναι ανεξάρτητες από τον ερευνητή. Ο 

ερευνητής είναι αυτός που διαρκώς διαμορφώνει τον τρόπο χρήσης αυτών των 

μεθόδων, και η διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα εξαρτώνται από τη στάση που 

παίρνει και το πώς χειρίζεται την έρευνα. Έτσι, υποστηρίζεται ότι ο ίδιος ο 

ερευνητής είναι το ερευνητικό εργαλείο (Πουρκός&Δαφέρμος, 2010, σελ.36-37). 

Είναι φανερή η διαφορά με τις ποσοτικές μεθόδους έρευνας, όπου, 

θεωρητικά, αν διαφορετικοί ερευνητές μελετήσουν το ίδιο φαινόμενο 

χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο και διαδικασία θα πρέπει να καταλήξουν στα 

ίδια συμπεράσματα. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες τεχνικές συλλογής 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε έρευνες ποιοτικής μεθοδολογίας. Ο χώρος 

και ο σκοπός του κεφαλαίου δεν επιτρέπουν κάτι περισσότερο από μια 

επιφανειακή παρουσίαση(Πουρκός&Δαφέρμος, 2010, σελ.277). Δύο πολύ 

χρήσιμα και διαδεδομένες μελέτες που αναλύουν σε βάθος το "πώς" αυτού του 

είδους ερευνών είναι αυτά των Goetz και LeCompte (1984) και των Reason και 

Rowan (1981). 

 

5.2 Η Έρευνα Δράσης 

Αν κάποιος προσπαθήσει να ορίσει τι είναι η θεωρία θα μπορούσε να 

αναφέρει ότι αποτελεί μια ομάδα ιδεών για το τι ισχυριζόμαστε ότι γνωρίζουμε και το 

πώς καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτή τη γνώση. Αν από την άλλη μπορούμε να 

δείξουμε ότι ό,τι γνωρίζουμε μπορεί να αποδειχτεί και δημόσια τότε μπορούμε να 

πούμε ότι η θεωρία μας είναι αξιόπιστη. Αυτός είναι ο στόχος όλων των ερευνών, 

όπως και της έρευνας δράσης. Να εξηγήσει δηλαδή γιατί συμβαίνει κάτι και πώς  

αυτό μπορεί να αλλάξει (McNiff&Whitehead, 2009, σελ.5-6). 

Η έρευνα δράσης ασχολείται με τον απελευθερωτικό σκοπό της έρευνας. Υπό 

αυτή την έννοια, στόχος της είναι να επηρεάσει και να μεταβάλλει κάποια όψη αυτού 

που αποτελεί το επίκεντρο τα έρευνας. Κεντρικές έννοιες στην έρευνα δράσης είναι η 

εμπλοκή και η βελτίωση.  Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «έρευνα δράσης» 

ήταν ο KurtLewin, ο οποίος την εξέλαβε ως ένα τρόπο να μάθουμε για τους 
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οργανισμούς και έπειτα επεμβαίνοντας πάνω σε αυτούς να τους αλλάξουμε (Robson, 

2007, σελ.256). 

 

 Η έρευνα δράσης χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

και οι πρωτοι επαγγελματίες που την χρησιμοποίησαν, υποστήριζαν ότι λόγω της 

φύσης της και την ενεργή συμμετοχή τους, λάμβαναν καλύτερες αποφάσεις (Robson, 

2007, σελ.257). 

Ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας για κοινωνική αλλαγή, που χρησιμοποιεί 

στρατηγικές δράματος πραγματοποιείται από το προσωπικό ακαδημαϊκών 

ινστιτούτων καθώς και από ερευνητές που ανήκουν στο πεδίο της τέχνης. Το Θέατρο 

των Καταπιεσμένων αποτελεί μια μέθοδο δράματος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην έρευνα, αν και σαν πρακτική δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Λόγω του ότι το 

ΘτΚ υλοποιείται από επιλεγμένους εκπαιδευτές  σε σχολικές τάξεις, οι αναφορές 

αυτών των εμπειριών παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο σε συνέδρια (Saldana, 2005).  

Το δράμα που αφορά την κοινωνική αλλαγή δεν είναι τόσο ευρέως γνωστο, παρόλ’ 

αυτά η βιβλιογραφία έρχεται σε αυτό το σημείο να τεκμηριώσει την σημασία της 

τέχνης σε διάφορες περιοχές της κοινωνικής αλλαγής, όπως και η θεματική που μας 

απασχολεί στην παρούσα εργασία, σχετικά με το κοινωνικό φύλο και την διερεύνησή 

του σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Η έρευνα δράσης , όπως προαναφέρθηκε είναι το μέσο που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα εργασία, καθώς στόχος της είναι να εξηγήσει γιατί συμβαίνει κάτι και 

πώς μπορεί αυτό να αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα δράσης αναπτύχθηκε μέσα 

από την κριτική θεωρία (McNiff&Whitehead, 2009). Η Κριτική Θεωρία ως 

ερευνητικό παράδειγμα εστιάζει, στην κατανόηση μιας κατάστασης, την οποία 

επιθυμούμε να τροποποιήσουμε, υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές καταστάσεις 

διαμορφώνονται, τροποποιούνται και αναδομούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους 

και θεωρεί διάφορες καταστάσεις δεδομένες, όπως και το ίδιο το πλαίσιο που τις 

δημιούργησε προκειμένου να τις αλλάξουμε (McNiff&Whitehaed, 2009).  

Ωστόσο, σε σχέση με τις υπόλοιπες επιστημονικές μεθόδους, η έρευνα δράσης 

δεν θεωρείται από πολλούς αρκετά αξιόπιστη. Σύμφωνα με τον Adelman (1989, σελ 

12), η έρευνα δράσης «προσανατολίζεται προς τα εσώτερα και στερείται 

ιστορικότητας » και είναι χαμηλής ποιότητας. Ο ίδιος θεωρεί ότι η δημοκρατική 

δύναμη της έρευνας δράσης είναι υπερεκτιμημένη. Σοβαρή κριτική στον τρόπο 
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ανάπτυξης της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης έχουν ασκήσει και οι Atkinson και 

Delamont (1985, σελ. 8), θεωρώντας ότι δεν έχει συστηματική μεθοδολογία.  

Παρόλ’ αυτά, η έρευνα δράσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Κριτική 

Θεωρία γεγονός που με οδήγησε να επιλέξω την συγκεκριμένη μέθοδο καθως η 

Κριτική Θεωρία εστιάζει στο ερώτημα «πως μπορεί να κατανοηθεί μια κατάσταση 

ώστε να αλλαχθεί» (McNiff&Whitehead, 2009). Με την ίδια λογική επέλεξα και το 

θέατρο ως εργαλείο, καθώς σύμφωνα με τον Turner (1997, σελ. 22), το θέατρο είναι 

κοινωνικό, ανθρώπινο και αλληλεπιδραστικό. Όπου και να εστιάσει κανείς στο 

θέατρο θα δει μία εκφραση των κοινωνικών σχέσεων (Dacre&Mackey, 1999, σελ.17). 

Επομένως, η έρευνα δράσης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του θεάτρου ως μια 

καινοτόμος, αποτελεσματική μέθοδος για την αύξηση της ενσυναίσθησης στα παιδιά 

αναφορικά με ζητήματα φύλου. 

 

5.3 Η Συνέντευξη 

Είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος συλλογής δεδομένων στις ποιοτικές 

έρευνες και για αυτό το λόγο δίνονται επιπλέον βασικά στοιχεία. Η συνέντευξη 

είναι εκείνη η διαδικασία όπου ένα άτομο κάνει ερωτήσεις κι ένα άλλο απαντάει. 

Η συνέντευξη έχει μια ποικιλία από χρήσεις και είδη. Χρησιμοποιείται κυρίως: 

(α) για συλλογή - καταγραφή εμπειριών ή συμπεριφορών: π.χ. «αν ήμουν μαζί 

σου τότε ή σήμερα τι θα σε έβλεπα να κάνεις; », (β) για συλλογή απόψεων - 

γνώμης: Οι ερωτήσεις ζητάνε να κατανοήσουν το πώς αντιλαμβάνεται ή 

ερμηνεύει π.χ. «τι πιστεύεις» ή  «τι σκέφτεσαι» ή «τι θα ήθελες» ή «ποιά η γνώμη 

σου». (γ) για καταγραφή συναισθημάτων: Οι ερωτήσεις στοχεύουν στην 

καταγραφή συναισθηματικών αντιδράσεων π.χ. «Τι συναισθήματα σου 

προκάλεσε….;», (δ) για καταγραφή  γνώσεων: π.χ. «τι γνωρίζεις για τις υπηρεσίες 

που παρέχονται από…», (ε) για συλλογή δημογραφικών στοιχείων ή ιστορικού 

υλικού: οι ερωτήσεις στοχεύουν στην άντληση πληροφοριών  όπως ηλικία, 

εκπαίδευση, επάγγελμα κ.ά., ή πληροφορίες για την καταγραφή ιστορικού για 

κάποιο θέμα. Όλες οι παραπάνω χρήσεις των ερωτήσεων μπορεί να αναφέρονται 

στο παρελθόν, το παρόν ή και το μέλλον. Επίσης, πολύ συχνά χρειάζεται ο 

ερευνητής να ζητήσειεπιπλέον πληροφορίες από τους συμμετέχοντες για την 

απάντηση που έδωσαν αμέσως πριν. Αυτό γίνεται με ένα είδος ερωτήσεων που 

λέγονται «διευκρινιστικές ερωτήσεις» και είναι αυτές οι ερωτήσεις που ρωτούν το 
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γιατί σε μια απάντηση που δόθηκε. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις της μορφής 

πως, που τι, γιατί, πότε, για ποιο λόγο, κ.λπ.  Τα είδη της συνέντευξης είναι οι 

τυποποιημένες συνεντεύξεις και οι μη τυποποιημένες συνεντεύξεις. Στις 

τυποποιημένες συνεντεύξεις περιλαμβάνονται: (α) η δομημένη συνέντευξη: Είναι 

πολύ σχετική με το ερωτηματολόγιο, απλά συλλέγει κάποιες περισσότερες 

λεπτομέρειες. Ο ερευνητής ρωτάει μια σειρά από αυστηρά προκαθορισμένες 

ερωτήσεις και οι απαντήσεις που ζητάει είναι επίσης πάνω σε πολύ συγκεκριμένα 

θέματα. Αυτό σημαίνει ότι σε όλους τους συμμετέχοντες γίνονται ακριβώς οι ίδιες 

ερωτήσεις, με τα ίδια ακριβώς λόγια, με την ίδια σειρά από έναν ερευνητή που 

έχει εκπαιδευθεί να συμπεριφέρεται σε κάθε συμμετέχοντα με τον ίδιο τρόπο 

(συνήθως ουδέτερο), (β) η ημιδομημένη συνέντευξη: Είναι πιο ευέλικτη μορφή 

συνέντευξης. Επιτρέπει να εμβαθύνει κανείς περισσότερο. Μπορεί να αλλάξουν 

οι διευκρινιστικές ερωτήσεις ή και η σειρά των ερωτήσεων (Robson, 2007, 

σελ.319-323). 

Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις πιλοτικές έρευνες, (γ) η ομαδική 

συνέντευξη (δομημένη ή ημιδομημένη): Χρησιμοποιείται όταν ενδιαφέρει στον 

ερευνητή να συλλέξει πληροφορίες για την αλληλεπίδραση και πως αυτή 

επηρεάζει τον τρόπο που διαμορφώνονται ή αλλάζουν οι απόψεις των 

συμμετεχόντων. Βοηθάει πολύ όταν διερευνώνται  ευαίσθητα θέματα,όπως 

αντικοινωνικές συμπεριφορές (βία, ναρκωτικά κλπ).  Οι μη τυποποιημένες 

συνεντεύξεις έχουν σκοπό να συλλέξουν όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες 

από το συμμετέχοντα. Πάντα υπάρχει μια αρχική δομή, απλά είναι περισσότερο 

ευέλικτη. Η αλληλεπίδραση των δύο ή περισσοτέρων ατόμων είναι αυτή που 

καθορίζει την πορεία της συνέντευξης. Δίνει την αίσθηση στο συμμετέχοντα ότι 

απλά γίνεται μια συζήτηση. Ο ερευνητής, όμως, έχει συγκεκριμένα πράγματα που 

θέλει να μάθει ή να ελέγξει.  Οι μη τυποποιημένες συνεντεύξεις περιλαμβάνουν 

την ομαδική (μη δομημένη), εθνογραφική (χωρίς δομή), ιστορίες ζωής, άτυπη 

συνέντευξη, συζήτηση ή «ωτακουστική». Μελέτες χρήσιμες για επιπλέον 

πληροφορίες για τις συνεντεύξεις είναι των Zwiers&Morrissette (1999) και του 

Foddy (1996). Παρόλο που η συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων έχει 

χρησιμοποιηθεί και σε έρευνες με «ποσοτική» λογική, η χρησιμοποίησής της από 

ερευνητές που χρησιμοποιούν ποιοτική μεθοδολογία έχει εντελώς διαφορετικούς 

σκοπούς. Σε αυτή την περίπτωση ο στόχος είναι να παροτρυνθούν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα να εκφράσουν και να περιγράψουν τη δική τους 
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άποψη σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας. Αυτό όσο και αν φαίνεται απλό 

είναι στην πραγματικότητα περίπλοκο γιατί πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή 

των: (α) πώς ο ερωτώμενος δομεί και κατανοεί τον κοινωνικό του περίγυρο στις 

διάφορες του μορφές (π.χ. τάξη, σχολείο, πόλη, σύλλογος διδασκόντων κλπ.), (β) 

πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του σε αυτό τον περίγυρο (γ) πώς αντιλαμβάνεται 

ότι επηρεάζεται η δράση του από διάφορα φαινόμενα σε αυτούς τους χώρους. Για 

παράδειγμα, αν θέλουμε να εξετάσουμε το εάν και το πώς καινούρια αναλυτικά 

προγράμματα έχουν επηρεάσει την εργασία των καθηγητών φυσικής αγωγής στο 

σχολείο, χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις, θα πρέπει να αποσπάσουμε απαντήσεις 

για το πως ήταν η δουλειά τους πριν τα καινούρια αναλυτικά προγράμματα, ποιος  

ήταν ο ρόλος τους στο σχολείο τόσο στην τάξη όσο και στις σχέσεις τους με 

τους άλλους καθηγητές, ποια η αντιμετώπιση τους από τους διευθυντές, κατά πόσο 

ασπάστηκαν τα νέα προγράμματα, κατά πόσο προωθήθηκαν τα προγράμματα κατά 

τόπους από τις διευθύνσεις Φ.Α. κ.λπ. (Robson, 2007, σελ. 329 - 343). 

 

 

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

6.1 Η Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης 

Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης είναι ένας εναλλακτικός τύπος εκπαιδευτικής 

έρευνας, που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διενεργούν, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία 

με άλλους στο πλαίσιο μιας ερευνητικής ομάδας.Οι ορισμοί που έχουν κατά καιρούς 

δοθεί στην εκπαιδευτική έρευνα δράσης είναι ποικίλοι. Η προσέγγιση 

διαφοροποιείται κυρίως από τους στόχους της έρευνας και τις ερευνητικές μεθόδους 

και βέβαια αντανακλά ποικίλες επιστημολογικές παραδοχές για την έρευνα 

δράσης(Αltrrichter,2001, σελ. 22-23). Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένους 

χαρακτηριστικούς ορισμούς:   

«Η έρευνα δράσης είναι ένα πρακτικός τρόπος να εξετάσει κάποιος την 

πρακτική του με στόχο να ελέγξει αν είναι όπως θα ήθελε και στη συνέχεια να τη 

βελτιώσει» (McNiff, 1995, σελ.3).   

«Έρευνα δράσης είναι η μελέτη μιας κοινωνικής κατάστασης με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας της δράσης μέσα σε αυτήν» (Elliott, 1991, σελ. 69).   
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«Η έρευνα δράσης είναι ένας τρόπος να ορίσουμε και να εφαρμόσουμε τη 

σχετική επαγγελματική ανάπτυξη. Έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει μορφές 

συνεργασίας και συμμετοχής οι οποίες αποτελούν μέρος της επαγγελματικής μας 

υπόστασης, αλλά σπάνια επιδρούν στην πρακτική μας… Η έρευνα δράσης ξεκινά σε 

μικρή κλίμακα με ένα πρόσωπο που επικεντρώνει την προσοχή του/της στην 

πρακτική του/της. Κερδίζει ορμή μέσω της εμπλοκής άλλων ατόμων ως συνεργατών. 

Εξαπλώνεται καθώς τα άτομα στοχάζονται πάνω στη φύση της συμμετοχής τους 

ορίζοντας ως βασική αρχή τους να μοιράζονται όλοι οι συμμετέχοντες την πρακτική 

που ακολουθεί ο καθένας. Μπορεί να καταλήξει στη διαμόρφωση μιας αυτοκριτικής 

κοινότητας: επαγγελματίες με διευρυμένες ικανότητες, με την καλύτερη έννοια του 

όρου» (Lomax, 1990, σελ. 10).    

«Η έρευνα δράσης είναι μια μορφή αυτο-στοχαστικής διερεύνησης που έχουν 

αναλάβει οι συμμετέχοντες σε κοινωνικές (συμπεριλαμβανομένων και των 

εκπαιδευτικών) καταστάσεις με σκοπό να βελτιώσουν τη λογική και τη δικαιοσύνη 

που διέπει α) τις δικές τους κοινωνικές ή εκπαιδευτικές πρακτικές, β) την κατανόησή 

τους όσον αφορά αυτές τις πρακτικές, γ) τις καταστάσεις όπου εφαρμόζονται αυτές οι 

πρακτικές». (Kemmis στο Hopkins, 1985, σελ.32).    

Στο Συνέδριο επίσης για την έρευνα δράσης που έγινε στο Πανεπιστήμιο του 

Deakin της Αυστραλίας το Μάιο του 1981 άρχισαν να διαμορφώνονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά της με τη μορφή ενός ορισμού: «Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης 

είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα δραστηριοτήτων 

στην ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων (AΠ), στην επαγγελματική εξέλιξη του 

εκπαιδευτικού, στα προγράμματα σχολικής βελτίωσης και στη χάραξη εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν ως κοινό στοιχείο τις στρατηγικές 

προγραμματισμένης δράσης, οι οποίες εφαρμόζονται και στη συνέχεια υπόκεινται 

συστηματικά σε παρατήρηση, κριτικό στοχασμό και αλλαγή. Οι συμμετέχοντες στη 

δράση που μελετάται εμπλέκονται σε όλες αυτές τις δραστηριότητες» 

(Grundy&Kemmis, 1988,σελ. 322).      

Βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης  είναι: 

 Ο συμμετοχικός και συνεργατικός της χαρακτήρας.    

Ο εκπαιδευτικός σε μια εκπαιδευτική έρευνα δράσης είναι διδάσκων και 

ερευνητής ταυτόχρονα, ένα υποκείμενο με συνείδηση και ευθύνη που συμμετέχει 

ενεργά στην ερευνητική διαδικασία ως συντελεστής της αλλαγής και της βελτίωσης 

και συνεργάζεται με άλλα μέλη της σχολικής και της ευρύτερης εκπαιδευτικής 
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κοινότητας (συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, σχολικούς 

συμβούλους, ερευνητές, πανεπιστημιακούς). Βέβαια, τέτοιου είδους συνεργασίες 

προϋποθέτουν και συνεπάγονται αμοιβαία κατανόηση και συμμετρική επικοινωνία 

(Αltrrichter, 2001, σελ. 24). 

 Η ενοποίηση διδασκαλίας και έρευνας και η συνεπακόλουθη 

διασύνδεση θεωρίας και πράξης.   

Σε μια εκπαιδευτική έρευνα δράσης, η θεωρία δεν είναι αποτέλεσμα νοητικών 

αφαιρέσεων ούτε οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν επιστημονικές θεωρίες. 

Κυρίως δοκιμάζουν τρόπους δουλειάς, που στη συνέχεια υπόκεινται συστηματικά σε 

παρατήρηση, κριτικό στοχασμό και αλλαγή. Επομένως η διδασκαλία δεν 

αντιμετωπίζεται ως διαδικασία εφαρμογής θεωρητικών πορισμάτων που αναφέρονται 

σε επιμέρους δεξιότητες και τεχνικές. Οι εκπαιδευτικοί διερευνούν διαλεκτικά τη 

θεωρία και την πράξη: η θεωρία δε φαντάζει απρόσιτη, αλλά συμπληρώνει και 

εμπλουτίζει την πρακτική κρίση του εκπαιδευτικού. Μέσω αυτής της διαδικασίας η 

ίδια η πρακτική εμπλουτίζεται, ενώ παράλληλα αναμορφώνει και επεκτείνει και την 

ακαδημαϊκή γνώση (Αltrrichter, 2001, σελ. 24). 

 Η ανοικτή κυκλική-σπειροειδής διαδικασία: οι συμμετέχοντες δρουν 

και στοχάζονται με σκοπό την κατανόηση, την αλλαγή και τη 

βελτίωση.    

Η έρευνα δράσης δεν είναι μια γραμμική ερευνητική μεθοδολογία που ξεκινά 

με τη διατύπωση υποθέσεων, που ελέγχονται μέσα από τη διερευνητική διαδικασία, 

για να καταλήξει στην επιβεβαίωση ή τη διάψευσή τους. Δεν έχει δηλαδή μια 

δεδομένη αρχή και ένα δεδομένο τέλος. Η έρευνα δράσης αναπτύσσεται μέσα από τη 

σπείρα αυτο-στοχασμού: έναν έλικα από κύκλους σχεδιασμού, δράσης (υλοποίησης 

του σχεδιασμού), συστηματικής παρατήρησης, στοχασμού... και μετά 

επανασχεδιασμού, περαιτέρω υλοποίησης, παρατήρησης και στοχασμού… Αποτελεί 

ουσιαστικά μια αλυσίδα επάλληλων κύκλων χωρίς τέλος. Η έρευνα δράσης δηλαδή 

είναι μια ανοικτή κυκλική διαδικασία, κατά την οποία κάθε κύκλος οδηγεί στον 

επόμενο, που θα σημάνει επαναπροσδιορισμό του σχεδίου και νέα στρατηγική 

δράσης, επιπρόσθετη κριτική και αυτοκριτική παρέμβαση και αναστοχασμό σε ένα 

πλαίσιο διαρκούς σύνθεσης και ανασύνθεσης. Ενδεικτικό της ανοικτής αυτής 

κυκλικής διαδικασίας είναι η σπείρα κύκλων σχεδιασμού, δράσης, παρατήρησης και 

αναστοχασμού(Αltrrichter, 2001, σελ. 25). 
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 Η στοχαστική και αναστοχαστική της διάσταση.   

Οι εκπαιδευτικοί ερευνητές εμπλέκονται σε μια διαδικασία μέσω της οποίας 

στοχάζονται και προσπαθούν να ερμηνεύσουν ότι συμβαίνει στην τάξη τους και 

ευρύτερα στο σχολικό χώρο. Αναπτύσσουν έτσι εκπαιδευτικές θεωρίες, τις οποίες 

μέσω της έρευνας δοκιμάζουν και πάλι στην πράξη και οδηγούνται σε ένα είδος 

γνώσης που, ως προσωρινή και προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες κάτω από τις 

οποίες παρήχθη, είναι υπό συνεχή δοκιμή (Αltrrichter, 2001, σελ. 25-26). 

 Η σύνδεσή της με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.    

Όχι τόσο τεχνογνωσία, κατοχή δηλαδή ενός ρεπερτορίου διδακτικών 

πρακτικών, όσο έμφαση που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δίνουν: 

  • στην κατανόηση και στην αναμόρφωση της πρακτικής τους,  

 • στη διερεύνηση των κινήτρων δράσης τους και 

  • στην επιδίωξή τους να πραγματώσουν τις αξίες τους που ήδη έχουν θέσει 

υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της ερευνητικής ομάδας.  Η δράση που θέτουν υπό 

διερεύνηση βασίζεται περισσότερο στο λογικό στοχασμό τους ως επαγγελματιών. Με 

αυτόν τον τρόπο, μέσω της έρευνας δράσης, αναπτύσσουν ουσιαστικά την ικανότητα 

τους για κρίση, κριτική και κατά συνέπεια την επαγγελματική τους γνώση 

(Αltrrichter, 2001, σελ. 26). 

Η περιγραφή του τρόπου διενέργειας της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα καθώς αντίκειται στον αναστοχαστικό, 

πλουραλιστικό και ανοικτό της χαρακτήρα, έχουν προταθεί συγκεκριμένα μοντέλα, 

όχι τόσο ως κανονιστικά πρότυπα, όσο ως συμβουλευτικές προτάσεις, περισσότερο 

δηλαδή ως ένα πλαίσιο δράσης. Άλλωστε, όπως υποστηρίζει Altrichter (1993,σελ. 28-

29) δεν υπάρχουν τελικά ειδικά προσχεδιασμένα μοντέλα για την έρευνα δράσης:  

Αφετηρία της έρευνας δράσης αποτελεί μια προβληματική κατάσταση, ένα 

ζήτημα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς και χρειάζεται βελτιωτικές παρεμβάσεις. 

Στην εκπαιδευτική έρευνα δράσης εκτός από τον εκπαιδευτικό ερευνητή ή την 

ερευνητική ομάδα εκπαιδευτικών, συμμετέχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (γονείς, σχολικοί σύμβουλοι…), αλλά και ο διευκολυντής 

(facilitator) αυτός που συντονίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κυρίως όταν υπάρχει 

ερευνητική ομάδα ή/και ο κριτικός φίλος-συνεργάτης (criticalfriend) (Αltrrichter, 

2001, σελ. 63-64). 
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Ο διευκολυντής, που μπορεί να είναι ένας από τους εκπαιδευτικούς ερευνητές 

ή κάποιος εξωτερικός συνεργάτης, αναλαμβάνει ποικίλους ρόλους. Λειτουργεί 

υποστηρικτικά, καθώς παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς ερευνητές την πρόσβαση 

στο θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την πρακτική τους ή τη θεωρία της έρευνας 

δράσης και της δυναμικής των ομάδων και φροντίζει να αναπτυχθούν σχέσεις 

συνεργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες, ώστε να διαλέγονται με ένα κοινό 

κώδικα σε ένα πλαίσιο συμμετρικής επικοινωνίας. Λειτουργεί ανατροφοδοτικά, 

καθώς μέλημά του είναι η κριτική ανατροφοδότηση της ομάδας και η διασφάλιση της 

ποικιλίας των οπτικών κατά την προσέγγιση της κατάστασης που διερευνάται. 

Λειτουργεί τέλος δεσμευτικά, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει τη δέσμευση των 

συμμετεχόντων σε μια συνεργατική και συστηματική έρευνα, που γίνεται συλλογική 

όταν συνειδητοποιούν ότι ως ερευνητική ομάδα έχουν εκτός από τους ιδιαίτερους ο 

καθένας και κοινούς στόχους, φροντίζοντας έτσι η ερευνητική ομάδα να πάρει 

σταδιακά τη μορφή κριτικής κοινότητας.(Αltrrichter, 2001, σελ. 66). 

 Σε αυτή την προοπτική ο διευκολυντής μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να 

διαμορφώσει κοινή ταυτότητα και γλώσσα.  Πιο περιορισμένος είναι ο ρόλος του 

κριτικού φίλου, ο οποίος καλείται να βοηθήσει κυρίως σε φάσεις ανατροφοδότησης, 

στη φάση δηλαδή του κριτικού στοχασμού. Μπορεί επίσης να συμμετέχει στη 

συλλογή των δεδομένων, για να παράσχει μια ακόμη οπτική στην προοπτική της 

τριγωνοποίησης των στοιχείων και των ερμηνειών.  Για να μπορέσουν βέβαια να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά τόσο ο διευκολυντής όσο και ο κριτικός φίλος, είναι 

απαραίτητη μια ουσιαστική αμφίδρομη και συμμετρική επικοινωνία του με τον 

εκπαιδευτικό ερευνητή ή την ερευνητική ομάδα (Αltrrichter, 2001, σελ. 67). 

 

6.2 Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η παρέμβαση πραγματοποιείται σε τάξη ιδιωτικού Νηπιαγωγείου του 

Νομού Ρεθύμνης έχει διάρκεια 4 σχολικών 2ωρων και περιέχει παιχνίδια για την 

εξοικείωση των παιδιών με τις τεχνικές της δραματοποίησης, όπως οι παγωμένες 

εικόνες, το θέατρο της Εικόνας και ο αυτοσχεδιασμός για το θέατρο της Αγοράς 

καθώς και την εξοικείωση με την βασική έννοια του θεάτρου του καταπιεσμένου, 

δηλαδή την έννοια της καταπίεσης. Συνήθως, τα θεατρικά παιχνίδια και οι 

ασκήσεις προθέρμανσης προηγούνται της δραματικής δραστηριότητας, ώστε να 

θέσουν τα απαραίτητα επίπεδα ενέργειας, τις προσδοκίες της τάξης, την 

εμπιστοσύνη και την δυναμική της ομάδας (O’ Toole&Burton, 2005, σελ.7). Οι 
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δραστηριότητες έχουν ομαδικό χαρακτήρα, καθώς το συνεργατικό πλαίσιο είναι 

πιο επιτυχημένο απ’ ότι ένα ατομικό και ανταγωνιστικό (Catterall, 2007, σελ.15). 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση δομείται πάνω σε 4 συναντήσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν μη ανταγωνιστικά παιχνίδια εμπιστοσύνης και γνωριμίας με 

το σώμα των παιδιών. Πιο αναλυτικά: 

 

1η Συνάντηση 

Ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών, δέσιμο της ομάδας και 

εξοικείωση με βασικά στοιχεία της θεατρικής πράξης. Πιο συγκεκριμένα οι 

δραστηριότητες της πρώτης συνάντησης θα είναι: 

 Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Στο πίνακα υπάρχουν 

δύο εικόνες κολλημένες, ενός άντρα και μίας γυναίκας. 

Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις: 

- Ποιος είναι ο άντρας και ποια η γυναίκα; Από πού 

το καταλάβατε; 

- Τι ρούχα φοράει ένα κορίτσι και τι ένα αγόρι; 

- Με τι παιχνίδια παίζει ένα αγόρι και με ποια ένα 

κορίτσι; 

Στην συνέχεια προσθέτω εικόνες κάτω από τις 

φωτογραφίες των δύο φύλων, οι οποίες είναι αντίθετες 

από τις παραδοσιακές αντιλήψεις που έχουν 

επικρατήσει για τα δύο φύλα και η συζήτηση 

συνεχίζεται. 

- Αυτό το αγόρι αγκαλιάζει μια κούκλα. Σχολίασε 

την εικόνα. Σου αρέσει αυτό που βλέπεις; 

- Αυτό το κορίτσι παίζει με τα αυτοκίνητα. Σχολίασε 

την εικόνα. Σου αρέσει αυτό που βλέπεις; 

- Αυτή η γυναίκα οδηγάει ένα φορτηγό,χτίζει ένα 

σπίτι, φτιάχνει την βρύση, κτλ. Σχολίασε την 

εικόνα.  

- Αυτός ο άντρας ταίζει ένα μωρό, κάνει δουλειές του 

σπιτιού, μαγειρεύει, κτλ. Τι λέτε γι΄αυτό; 
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Στην συνέχεια προσθέτω εικόνες, οι οποίες 

συνάδουν με τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων και 

ακολουθώ την ίδια διαδικασία. 

- Βλέπουμε μία γυναίκα που σιδερώνει, πλένει, ταίζει 

το μωρό, κτλ. Σχολίασε την εικόνα. Σου αρέσει 

αυτό που βλέπεις; 

- Βλέπουμε έναν άνδρα που χτίζει, σπέρνει, διαβάζει 

εφημερίδα, κτλ. Σχολίασε την εικόνα. Σου αρέσει 

αυτό που βλέπεις; 

Έπειτα ζητάω από το κάθε παιδί να σηκωθεί και να 

αφαιρέσει μία εικόνα ξεκολλώντας την από τον πίνακα, 

την οποία  θεωρεί λάθος και να δικαιολογήσει αυτή του 

την απόφαση, καθώς και να επιδείξει την αντίστοιχη 

σωστή (Στόχος: Η ανακάλυψη του υπόβαθρου των 

παιδιών σχετικά με τον ρόλο των δύο φύλων μέσα στην 

κοινωνία. Τα παιδιά έχουν ήδη διαμορφώσει τις 

απόψεις τους σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων, 

και έτσι είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε μέσα από 

διάφορες δραστηριότητες το «βάθος»των στερεοτύπων 

και προκαταλήψεων, που έχουν ήδη αποκτήσει .) 

 Τα παιδιά διαλέγουν μία εικόνα τυχαία μέσα από κουτί. 

Στην συνέχεια καλούνται να μιμηθούν με κινήσεις την 

εικόνα που τους έτυχε. Οι εικόνες θα αφορούν 

διάφορους ρόλους π.χ μία μπαλαρίνα, μία γυναίκα που 

αγκαλιάζει το μωρό της, έναν άντρα που χτίζει, κτλ. 

Στην συνέχεια σε ένα άλλο κουτί θα υπάρχουν εικόνες 

που απαιτούν πιο λεπτομερή χειρισμό, π.χ μία 

θυμωμένη μπαλαρίνα, έναν χαρούμενο μποξέρ, μία 

γυναίκα που περπατάει με τακούνια, κτλ. (Στόχος: 

Γνωριμία με βασικά στοιχεία της θεατρικής πράξης και 

των πεποιθήσεων των παιδιών σχετικά με τα δύο φυλα, 

μέσα από το σώμα τους. Μέσα από θεατρικές 

δραστηριότητες, τα παιδιά αρχίζουν να 

απελευθερώνουν το σώμα τους, αποβάλλοντας 
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αισθήματα ντροπής και φόβου. Μέσα από το σώμα 

τους, τις γκριμάτσες, τις χειρονομίες, κτλ. προσπαθούν 

να εκφραστούν ενώ παράλληλα συλλέγουμε 

πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις τους για το φύλο). 

 Περπατάμε στον χώρο και «αλλάζουμε» το περπάτημά 

μας ανάλογα με διάφορες συνθήκες (βιαζόμαστε, 

βρέχει, γλιστράει, νυστάζουμε, πέφτουν κεραυνοί, κτλ). 

(Στόχος: Η εισαγωγή συνθηκών και η λειτουργία της 

ομάδας σε αυτές. Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν 

μέσα σε ομάδες και συνεργάζονται προκειμένου να 

επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα-

ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Τα παιδιά μέσα από την 

κίνηση απελευθερώνονται ενώ παράλληλα γνωρίζουν 

τις δυνατότητες του σώματός τους). 

 Βάζω μουσική (Το βαλς των χαμένων ονείρων του 

Μάνου Χατζηδάκη) και περπατάμε ελεύθερα στο χώρο. 

Κάθε φορά σταματάω την μουσική και δίνω μία εντολή 

που πρέπει να εκτελέσουν τα παιδιά και να μείνουν 

ακίνητα, π.χ. σηκώστε το δεξί χέρι, κατεβάστε το 

κεφάλι, κτλ. (Στόχος: Γνωριμία με το σώμα και 

ανάπτυξη της συγκέντρωσης. Τα παιδιά αποκτούν 

έλεγχο των κινήσεών τους με βάση την μουσική. Με 

αυτό τον τρόπο εστιάζουν στην άσκηση ακουστικά και 

κινητικά, αυξάνοντας την συγκέντρωση και πειθαρχία 

του σώματός τους. Τέτοιου είδους δραστηριότητες, 

προετοιμάζουν τα παιδιά για θεατρική δράση). 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και περπατούν χέρι 

χέρι ελεύθερα στον χώρο με μουσική υπόκρουση. Στην 

συνέχεια διακόπτω την μουσική και τα παιδιά εκτελούν 

διάφορες εντολές, π.χ περπατήστε ενώνοντας τα 

δάχτυλά σας, τους ώμους σας, το κεφάλι σας, την 

κοιλιά σας, την πλάτη σας, κτλ. (Στόχος: ανάπτυξη 

συνεργασίας μεταξύ των παιδιών-ομαδοσυνεργατική 
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μέθοδος- και της λειτουργίας του σώματος στα 

ερεθίσματα). 

 Τα παιδιά παραμένουν σε ζευγάρια και το ένα παιδί 

κλείνει τα μάτια. Το ζευγάρι του πρέπει να το οδηγήσει 

να περπατήσει σωστά στο χώρο αποφεύγοντας τα 

εμπόδια που θα υπάρχουν δίνοντας του εντολές 

(Στόχος: Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ των 

παιδιών. Μαθαίνουν να συνεργάζονται για ένα κοινό 

σκοπό.). 

 Άσκηση κλεισίματος: μπαίνουμε όλοι σε κύκλο 

πιασμένοι και προσπαθούμε να φτάσουμε τα αστέρια 

τεντώνοντας το σώμα μας (Στόχος: Η ανάπτυξη της 

συνεργασίας. Επιπλέον, το σώμα των παιδιών 

αποφορτίζεται δημιουργώντας ένα ευχάριστο και ήρεμο 

κλίμα.). 

 

2η Συνάντηση 

 

Σε αυτή τη συνάντηση θα δοθεί ιδιαίτερα έμφαση στην λειτουργία του 

σώματος και στην έκφρασή του σε διάφορες συνθήκες. Τα παιδιά  θα 

χρησιμοποιήσουν το σώμα τους με διάφορους τρόπους, προκειμένου να 

αναπαραστήσουν κάποιες εικόνες (οι εικόνες και τα διάφορα παιχνίδια 

σχετίζονται με το φύλο) και μάλιστα χωρίς την χρήση της γλώσσας 

(παγωμένες εικόνες – παντομίμα). Η ανάλυση, επομένως, των συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σημειωτικής ανάλυσης. Μέσα 

από την παρατήρηση των χειρονομιών, των γκριματσών και γενικότερα τις 

στάσης του σώματος των παιδιών μπορούμε να βγάλουμε αρκετά 

συμπεράσματα σχετικά με τις πεποιθήσεις τους πάνω σε ζητήματα φύλου. 

Επιπλέον, σε αυτή τη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί  και η εισαγωγή  

της συνθήκης καταπίεσης, δηλαδή η καταπίεση που προέρχεται από το φύλο. 

Θα χρησιμοποιηθεί το θέατρο της εικόνας του Boal. Πιο συγκεκριμένα: 

 Τα παιδιά περπατάνε ελέυθερα στον χώρο με μουσική. Όταν η 

μουσική σταματήσει τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και 
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καλούνται να πάρουν μία στάση με το σώμα τους και να 

μείνουν ακίνητα. Στην συνέχεια συζητάμε με κάθε ζευγάρι, 

γιατί διάλεξε αυτή τη στάση, τι μπορούμε να κάνουμε, σε ποιο 

χώρο βρισκόμαστε, κτλ. Έπειτα απομακρύνεται το ένα παιδί 

και μένει  μόνο το ένα στην αρχική στάση, η συζήτηση 

συνεχίζεται, τι μπορεί να κάνει μόνο του τώρα. Έπειτα το άλλο 

παιδί επανέρχεται στην αρχική του θέση και το ζευγάρι 

επανέρχεται στην αρχική του στάση. Στην συνέχεια ζητάω και 

από το κάθε ζευγάρι να βάλει λόγια στην εικόνα που σχημάτισε 

(Στόχος: ο αυτοσχεδιασμός και η εύρεση λύσεων για κάθε 

συνθήκη. Τα παιδιά αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη 

καθώς μπαίνουν όχι μόνο σε διαδικασία ανάληψης δράσεων 

και πρωτοβουλιών αλλά επιπλέον καλούνται να 

δικαιολογήσουν τις αποφάσεις που πήραν). 

 Τα παιδιά περπατάνε ελέυθερα στον χώρο. Με το σταμάτημα 

της μουσικής γίνονται ζευγάρια. Ονομάζω στο κάθε ζευγάρι 

ποιό παιδί θα είναι το 1 και ποιό το 2. Έπειτα δίνω εντολή να 

μπούνε σε μία σειρά τα παιδιά 1 και ακριβώς απέναντι τα 

παιδιά με τον αριθμό 2. Στη συνέχεια λέω μία λέξη σχετικά με 

το φύλο (π.χ. γυναίκα) και τα παιδιά 1 καλούνται να πάρουν 

μία στάση με το σώμα τους που να αφορά αυτή την λέξη. 

Έπειτα ρωτάω τα παιδιά 2 να μου πουν τι βλέπουν. Αναλύουμε 

την στάση του σώματος, τον χώρο, τα συναισθήματα, τα 

βλέμματα, κτλ. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες αλλάζουν. Στην 

συνέχεια ζητάω από την κάθε ομάδα να αναπαραστήσει μία 

θεματική (π.χ. είστε άντρες που σας πήραν το παιδί σας επειδή 

μόνο οι γυναίκες μπορούν να το έχουν, είστε μαμάδες που 

χάσατε το παιδί σας) (Στόχος: Η λειτουργία του σώματος σε 

διάφορες συνθήκες προβληματισμού. Επιπλέον, τα παιδιά 

προσπαθούν να αναπαραστήσουν όπως μπορούν διάφορες 

εικόνες ενώ παράλληλα μέσα από τον διάλογο και τον 

αυτοσχεδιασμό, αναπτύσσονται σημαντικές θεατρκές 

ικανότητες.). 
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 Για αυτή την άσκηση είναι απαραίτητο αρχικά να κάνουμε μία 

συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το θέμα της καταπίεσης. 

Μέσα από διάφορες εικόνες συζητάμε σχετικά για τα διάφορα 

προβλήματα που προκύπτουν από τους κοινωνικούς ρόλους 

των φύλων που έχουν επιβληθεί. Οι εικόνες δείχνουν την 

περιφρόνηση και την κατάκριση των ανθρώπων από τους 

συνανθρώπους τους (π.χ μία μαμά να μαλώνει ένα κορίτσι που 

έχει λερωθεί από την μπάλα, ένα μπαμπά που δεν αφήνει ένα 

αγόρι να χορέψει, κτλ.). Στην συνέχεια διαβάζω στα παιδιά το 

σενάριο της δραματοποίησης και συζητάμε για τους διάφορους 

ρόλους των δύο φύλων που παρατηρούμε καθώς και για την 

μορφή καταπίεσης και το πρόβλημα στο οποίο πρέπει να 

δώσουμε μία λύση. Έπειτα ζητάω από τα μισά παιδιά να 

αποφασίσουν μαζί και να συνθέσουν μία εικόνα με το σώμα 

τους σχετική με το σενάριο που τους διάβασα ενώ τα άλλα 

μισά θα πρέπει να συζητήσουν σχετικά με αυτό που βλέπουν. 

Έπειτα εναλλάξ, η άλλη ομαδα θα αναπαραστήσει κάποια άλλη 

εικόνα του σεναριου και αντίστοιχα τα άλλα μισά παιδιά θα 

αναλύσουν την εικόνα (Στόχος: τα παιδιά μέσα από συνθήκες 

προβληματισμού καλούνται να συζητήσουν, να εκφράσουν τις 

απόψεις τους και τα συναισθήματά τους. Αναπτύσσεται η 

ενσυναίσθησή τους και η κριτική τους σκέψη.). 

 Άσκηση κλεσίματος: μπαίνουμε όλοι σε κύκλο χέρι χέρι και 

γινόμαστε ένα τεράστιο μπαλόνι, προχωρώντας προσεκτικά 

προς το κέντρο του κύκλου (Στόχος: η ανάπτυξη της 

συνεργασίας). 

 

 

3η Συνάντηση 

 

Εξοικείωση με την δραματοποίηση και τους διάφορους ρόλους  πάνω στους οποίους  

θα βασιστεί το θέατρο της αγοράς στην επόμενη συνάντηση. 
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 Τα παιδιά περπατάνε ελεύθερα στον χώρο και ανάλογα με τον ρυθμό της 

μουσικής, προσαρμόζουν το περπάτημά τους (Στόχος: η ενεργοποίηση του 

σώματος για την θεατρική συνθήκη. Τα παιδιά μέσω από διάφορα κινητικά 

παιχνίδια νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά για τον εαυτό τους. ). 

 Υπενθυμίζω στα παιδιά το σενάριο που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά και 

συζητάμε για το ποιά είναι τα πρόσωπα της ιστορίας και ποιοι άλλοι 

χαρακτήρες μπορούν να προστεθούν. Ακόμη, συζητάμε για τον σκηνικό χώρο, 

τα σκηνικά αντικείμενα και τα κοστούμια που ενδεχομένως θα μπορούσαμε 

να φτιάξουμε με τα παιδιά για το Θέατρο της Αγοράς. Στην συνέχεια, ζητάω 

από όλα τα παιδιά να δημιουργήσουν μία παγωμένη εικόνα που να 

αναφέρεται σε όλο το μήκος του δραματικού κειμένου. Έπειτα ζητάω από το 

κάθε παιδί να βάλει λόγια στον χαρακτήρα που επέλεξε. 

 Αποκαλύπτω στα παιδιά ότι την επόμενη φορά θα παρουσιάσουμε μία 

θεατρική παράσταση με αυτή  τη συνθήκη. Σε αυτή τη φάση όμως τους ζητάω 

να δημιουργήσουμε όλοι μαζί τον πρωταγωνιστή της ιστορίας μας (που ζει, 

ποιό είναι το όνομά του, πόσο χρονών είναι, κτλ.). Μόλις ο χαρακτήρας μας 

είναι έτοιμος, συζητάμε με τα παιδιά για την αδικία που βιώνει. Έπειτα ζητάω 

από ένα παιδί να ‘ανέβει στην σκηνή’ και να παίξει τον πρωταγωνιστή. Τον 

βάζω σε μία καρέκλα (hotseats) και του κάνω διάφορες ερωτήσεις για τα 

συναισθήματα του σχετικά με την αδικία που βιώνει, ποιοί νομίζει ότι 

μπορούν να τον βοηθήσουν, τι μπορεί να κάνει, κτλ. Στην συνέχεια 

προσεγγίζουν αυτό το ρόλο και άλλα παιδιά που θέλουν. Έτσι τα παιδιά 

σκέφτονται διάφορες  εναλλακτικές που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο 

πρόβλημα του πρωταγωνιστή. Η δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται 

συνήθως πριν από το θέατρο τα αγοράς, ώστε να ανοίξει τους χαρακτήρες και 

να δώσει λεπτομέρειες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν μετά οι ενεργοί 

θεατές όταν σταματούν την δράση και μπαίνουν στον ρόλο ( Sullivan&Parras, 

2008, σελ.12). 

 Άσκηση κλεισίματος: καθόμαστε όλοι οκλαδόν σε ένα κύκλο και 

χρησιμοποιώντας έναν σπάγγο δένουμε ο ένας το χέρι του άλλου μέχρι να 

κάνουμε ένα μεγάλο κύκλο (Στόχος: η ανάπτυξη της συνεργασίας με την 

ομάδα – ομαδοσυνεργατική μέθοδος). 
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4η Συνάντηση 

Υλοποίηση του Θεάτρου της αγοράς. Ενεργοποίηση θεατών και συμμετοχή στην 

δράση. 

 Τα παιδιά τρέχουν με αργό ρυθμό στον χώρο. Κάθε φορά που σταματάει η 

μουσική τα παιδιά μένουν ακίνητα ενώ ξεκινάνε πάλι να τρέχουν με την 

έναρξή της (Στόχος: η ενεργοποίηση του σώματος των παιδιών πριν το θέατρο 

της αγοράς.). 

 ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Υλοποιούμε τη δραματοποίηση ώστε να είναι 

απόλυτα κατανοητό. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα 

στέλνει κάθε φορά από έναν εκπρόσωπο που θα μπαίνει στη θέση του 

πρωταγωνιστή και θα επιλέγει να δράσει με διαφορετικό τρόπο. Ακόμη, 

γίνεται κατανοητό στα παιδιά ότι δεν επιτρέπεται να δίνουν εξωπραγματικές 

λύσεις. Όποιος θεωρεί ότι η λύση του προβλήματος δεν είναι κατάλληλη 

μπορεί να φωνάξει «Στοπ» και να πάρει αυτός την θέση του πρωταγωνιστή. 

 

6.3 Η Παρέμβαση 

1η Συνάντηση 

1η Δραστηριότητα 

 

(Απομαγνητοφώνηση) 

Λοιπόν, παιδιά σε αυτό τον πίνακα βλέπουμε δύο ανθρώπους. Θέλω να σας κάνω 

μερικές ερωτήσεις.  

- Ποιά είναι η γυναίκα και ποιός ο άντρας; 
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Η Ιωάννα ζήτησε να σηκωθεί και να δείξει στα παιδιά. 

- Και από πού το κατάλαβες; 

- Ιωάννα: Από τα ρούχα. 

- Τι ρούχα φοράει ένας άντρας; 

- Άλεξ: Πουκάμισο, μπλούζα, παντελόνια, ρολόι και παπούτσια. 

- Και μια γυναίκα; 

- Αλεξ: Φουστάνι και…και…και… 

- Άννα: και κραγιόν 

- Ελευθερία: και τακούνια 

- Ωραία. Ας μιλήσουμε τώρα για τα παιχνίδια. Με τι παιχνίδια πιστεύετε ότι 

μπορεί να παίζει ένα αγόρι; 

- Ελευθερία: με αυτοκίνητα 

- Ωραία. Με κάτι άλλο; 

- Άννα: με Spiderman 

- Ναι 

- Κωνσταντίνα: με Superman 

- Ελευθερία: με δεινόσαυρους 

- Ωραία. Και με τι παιχνίδια παίζουν τα κορίτσια; 

- Κωνσταντίνα: Κούκλες 

- Ναι. 

- Άλεξ: Barbie 

- Κωνσταντίνα: Πάζλ 

- Ελευθερία: Τραινάκια 

- Άννα: Κουζινικά 
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- Ωραία παιδιά! Τώρα θα προσθέτω στον πίνακα και άλλες εικόνες και θέλω να 

μου λέτε σηκώνοντας το χέρι σας τι βλέπετε. Ας ξεκινήσουμε. 

(Η πρώτη εικόνα που προστέθηκε ήταν ένα αγόρι να παίζει με ένα αυτοκινητάκι) 

- Τι βλέπετε λοιπόν εδώ; 

- Ελένη: αμαξάκι. 

- Και ποιος παίζειμε αυτό; 

- Ελένη: ένα αγόρι 

- Ελευθερία: τα αγόρια παίζουν με τα αυτοκινητάκια 

(Η επόμενη εικόνα ήταν ένα κορίτσι που παίζει ποδόσφαιρο) 

- Εδώ; 

- Ελευθερία: ένα κοριτσάκι παίζει ποδόσφαιρο. 

- Παίζουν τα κορίτσια ποδόσφαιρο; 

- Ελευθερία: όχι. 

- Γιατί; 

- Άλεξ: Μερικά κορίτσια ναι. Μερικά κορίτσια από το καράτε μου πηγαίνουν 

καράτε. 

- Ωραία Άλεξ. 

(εικόνα κορίτσι που παίζει με αυτοκίνητα) 

- Αυτό το κορίτσι τι κάνει; 

- Κωνσταντίνα: παίζει με αυτοκίνητο. 

- Εσύ παίζεις με αυτοκίνητα Κωνσταντίνα; 

- Κωνσταντίνα: Εεεεε…έχω μόνο ένα αλλά δεν ξέρω που το έχω βάλει. 

- Σου αρέσει να παίζεις με αυτά; 

- Κωνσταντίνα: Ναι. Και είναι ροζ! 

- Άλεξ: Εγώ έχω χιλιάδες και παίζω με αυτά. 

- Ωραία συνεχίζουμε 

(επόμενη εικόνα: αγόρι να παίζει με κούκλες) 

- Εδώ παιδιά τι έχετε να πείτε; 

- Άλεξ: ένα αγόρι παίζει με κούκλες. 

- Εσύ Άλεξ παίζεις με κούκλες; 

- Άλεξ: όχι. Δεν είναι σωστό αυτό. 

- Και γιατί το λες αυτό; 

- Άλεξ: γιατί δεν είναι κορίτσι. 

- Μόνο δηλαδή τα κορίτσια πρέπει να παίζουν με τις κούκλες; 
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(όλα τα παιδιά με μία φωνή ναιαιαιαι…) 

- Γιατί; Μπορεί και σε κάποιο αγόρι να αρέσουν οι κούκλες. 

- Άλεξ: Εγώ δεν παίζω, όμως κοιμάμαι με κούκλα. 

- Ωραία. Αν μπορούσατε να μιλήσετε σε αυτό το αγόρι τι θα του λέγατε; 

- Άλεξ: Σταμάτα δεν είσαι κορίτσι. 

- Κατερίνα: Εγώ θα του έλεγα μπράβο σου. 

(επόμενη εικόνα κορίτσι που παίζει με κούκλα) 

- Αυτή η εικόνα πως σας φαίνεται παιδιά; 

- Άννα: Μου αρέσει αυτή η εικόνα γιατί κι εγώ παίζω με ίδιες κούκλες. 

- Ωραία. Θέλω να μου πείτε τώρα ποια εικόνα σας αρέσει πιο πολύ αυτή με το 

αγόρι που παίζει με τις κούκλες ή αυτή με το κορίτσι; 

- Άλεξ: αυτή με το κορίτσι. 

- Γιατί; 

- Άλεξ: γιατί την έχει σαν μωρό και παίζει σωστά. 

(επόμενη εικόνα αγόρι με μπάλα μπάσκετ) 

- Αυτή τι δείχνει; 

- Άννα: Αγόρι που παίζει με μία μπάλα. 

- Άλεξ: Μπάσκετ παίζει. 

- Και ποια εικόνα σας αρέσει περισσότερο το κορίτσι που παίζει ποδόσφαιρο ή 

το αγόρι που παίζει μπάσκετ; 

- Κωνσταντίνα: το κορίτσι 

- Άλεξ: και τα δύο παίζουν με μπάλα. 

- Μπράβο Άλεξ. Επομένως όλοι μπορούν να παίζουν με μπάλα. 

(όλοι μαζί ναιαιαιαιαι) 

(Επόμενη εικόνα γυναίκα που μαγειρεύει) 

- Εδώ τι βλέπουμε; 

- Ελευθερία: Μια μαμά που μαγειρεύει. 

- Εντάξει. Μαγειρεύει η μαμά στο σπίτι; 

- Ελευθερία: Ναι. 

- Και ποιος πρέπει να μαγειρεύει; Μόνο η μαμά ή και ο μπαμπάς; 

- Ελευθερία: και η μαμά και ο μπαμπάς 

- Και οι δύο λοιπόν; 

- Άλεξ: όταν δουλεύει η μαμά μου μαγειρεύει ο μπαμπάς. 

- Άννα: και οι δύο μαγειρεύουν σπίτι 
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- Ωραία παιδιά, συνεχίζουμε…. 

(επόμενη εικόνα ένας αστυνομικός) 

- Εδώ τι μας δείχνει η εικόνα; 

- Ελευθερία: έναν στρατιώτη. 

- Όχι δεν είναι σωστό. 

- Κατερίνα: έναν αστυνομικό 

- Σωστά. Είναι άντρας. Γυναίκες υπάρχουν που κάνουν αυτή τη δουλειά; 

- Άλεξ: Ναι 

- Και ποιοι είναι περισσότεροι; 

- Άννα: οι άντρες 

- Άλεξ: Να πω κάτι; Ο θείος μου έχει ένα παιδί που είναι κορίτσι και είναι στην 

αστυνομία. 

- Ωραία. Υπάρχουν λοιπό και άντρες και γυναίκες αστυνομικοί. 

(επόμενη εικόνα ένας άντρας χτίστης) 

- Άλεξ: ένας μάστορας 

- Ελευθερία: είναι άντρας 

(επόμενη εικόνα: μια γυναίκα που καθαρίζει) 

- Εδώ; 

- Κωνσταντίνα: μια γυναίκα που σκουπίζει 

- Άννα: οι μαμάδες σκουπίζουν συνέχεια 

(επόμενη εικόνα: μια γυναίκα που θηλάζει ένα μωρό) 

- Εδώ τι κάνει αυτή η γυναίκα; 

- Κατερίνα: αγκαλιάζει το μωρό 

- Άννα: το ταΐζει 

(επόμενη εικόνα ένας άνδρας που καθαρίζει) 

- Άννα: ένα άντρας σφουγγαρίζει 

(εικόνα άντρας που μαγειρεύει) 

- Ελευθερία: ένας άντρας μαγειρεύει 

(εικόνα άντρας που ταΐζει ένα μωρό) 

- Όλα μαζί: ταΐζει και αυτός το μωρό 

- Ιωάννα: το ταΐζει γάλα 

(εικόνα γυναίκα εργολάβος) 

- Κοιτάξτε κι αυτή την εικόνα. Τι κάνουν αυτές οι γυναίκες; 

- Άλεξ: μάστορες κορίτσια 
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- Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι γυναίκες μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και 

να χτίσουν. 

(εικόνα άντρας να χορεύει μπαλέτο) 

- Σε αυτή την εικόνα τι κάνει το αγόρι; 

- Όλα μαζί: χορεύει. 

- Άννα: Μπαλέτο 

- Χορεύουν οι άντρες μπαλέτο; 

- Ελευθερία: όχι 

- Άλεξ: ναι. Μερικά ναι. Μερικά αγόρια χορεύουν με τα κορίτσια. 

- Εσένα Άλεξ σου αρέσει το μπαλέτο; 

- Άλεξ: έβλεπα ένα αγόρι να χορεύει μπαλέτο με ένα κορίτσι μαζί. 

- Ναι αλλά αυτός χορεύει μόνος του. 

- Άλεξ: του αρέσει ο χορός. Κι εμένα μου αρέσει ο χορός αλλά όχι το μπαλέτο. 

Εγώ πάω στα κρητικά. 

- Επομένως, σε κάποιους αρέσει το μπαλέτο, σε κάποιους τα κρητικά ή άλλη 

μουσική. 

- Όλα μαζί: ναιαιαιαιαι 

(επόμενη εικόνα γυναίκες που καλλιεργούν την Γη) 

- Ελευθερία: είναι γεωργοί 

- Άννα: γυναίκες γεωργοί 

- Άλεξ: κι εμένα η μαμά μου σπέρνει πατάτες αλλά και ο μπαμπάς μου 

(επόμενη εικόνα γυναίκα αστυνόμος) 

- Κατερίνα: μία γυναίκα αστυνόμος 

- Κωνσταντίνα: Ναι φοράει τα ίδια ρούχα με τον άντρα αστυνομικό 

(εικόνα γυναίκα στρατιώτης) 

- Εδώ τι είναι αυτή η γυναίκα; 

- Άλεξ: κυνηγός είναι 

- Δεν είναι κυνηγός. 

- Άννα: όχι κρατάει ένα όπλο 

- Άλεξ: είναι κορίτσι στρατιώτης 

- Μπράβο. Είναι στρατιώτης. 

- Κωνσταντίνα: Τι δουλειά κάνει ο στρατιώτης; 

- Ωραία. Η Κωνσταντίνα έκανε μία ερώτηση. Υπάρχει κανείς που μπορεί να 

απαντήσει; Τι δουλειά κάνει ένας στρατιώτης; 
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- Άλεξ: σκοτώνει τους κακούς 

- Και ποιοί είναι οι κακοί παιδιά; 

- Άλεξ: οι Τούρκοι 

- Άννα: Ναι οι Τούρκοι είναι οι κακοί. 

- Παιδιά γιατί το λέτε αυτό; 

- Άλεξ: Γιατί μας σκοτώνανε. 

- Παιδιά είχαμε μιλήσει γι ‘ αυτό το θέμα. Παλιά οι Έλληνες πολέμησαν με 

τους Τούρκους. Δεν σκότωναν μόνο οι Τούρκοι αλλά και οι Έλληνες. Ο 

καιρός όμως πέρασε και τώρα πια είμαστε ελεύθεροι και φίλοι. 

(εικόνα άντρας που διαβάζει εφημερίδα) 

- Εδώ τι δείχνει; 

- Ελευθερία: διαβάζει εφημερίδα 

- Άλεξ: εμένα ο μπαμπάς διαβάζει εφημερίδα 

- Η μαμά διαβάζει; 

- Άννα: όχι μόνο οι μπαμπάδες διαβάζουν εφημερίδα 

(εικόνα άντρας γεωργός) 

- Κατερίνα: ένας άντρας σπέρνει το χωράφι 

- Άλεξ: είναι γεωργός 

 

 

- Τώρα θέλω όποιος θέλει να σηκώσει χέρι για να σηκωθεί και να παίξουμε ένα 

παιχνίδι. Έλα Άλεξ. Θέλω από όλες τις εικόνες που έχουμε βάλει στο 

πινακάκι μας να διαλέξεις μία που σε σχέση με τις υπόλοιπες δεν σου φαίνεται 

σωστή. 

- Άλεξ: (δείχνει την εικόνα με τον άντρα που σκουπίζει) και την αφαιρεί από 

τον πίνακα. 
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- Γιατί θεωρείς ότι αυτή η εικόνα είναι λάθος; 

- Άλεξ: Γιατί καθόλου τα αγόρια δεν σκουπίζουνε. Ούτε σφουγγαρίζουνε. 

- Άρα πιστεύεις ότι αυτές οι δουλειές είναι μόνο για τις γυναίκες; 

- Ναι. 

- Ωραία κάθισεΆλεξ. Ποιος άλλος θέλει να σηκωθεί; 

- Ελευθερία: (επιλέγει να αφαιρέσει την εικόνα με την γυναίκα που σπέρνει το 

χωράφι) 

- Γιατί το πιστεύεις αυτό; 

- Ελευθερία: Γιατί δεν είναι δουλειά τους. 

- Και ποιανού δουλειά είναι; 

- Ελευθερία: του μπαμπά 

- Άλεξ: ναι αλλά εμένα το κάνει και η μαμά μου άρα δεν είναι λάθος 

- Ωραία. Να έρθει ο επόμενος. 

- Κατερίνα: (διαλέγει το αγόρι που χορεύει μπαλέτο) 

- Γιατί όμως; 

- Κατερίνα: οι άντρες  δεν χορεύουν 

- Ναι αλλά ο Άλεξ χορεύει κρητικά 

- Κατερίνα: είναι άλλο το μπαλέτο άλλο τα κρητικά 

- Κάθισε. Ο επόμενος. Έλα Άννα. 

- Άννα (επιλέγει την εικόνα με τον άντρα που ταΐζει το μωρό) 

- Θεωρείς λοιπόν ότι δεν είναι δουλειά του άντρα να ταΐζει ένα μωρό. Ποιανού 

δουλειά είναι; 

- Άννα: της μαμάς 

- Ο επόμενος. Έλα Κωνσταντίνα. 

- Κωνσταντίνα: (διαλέγει την εικόνα όπου ένας άνδρας μαγειρεύει) 

- Και γιατί το πιστεύεις αυτό; 

- Κωνσταντίνα: Εμένα μόνο η μαμά μαγειρεύει 

- Άλεξ: ναι αλλά εμένα μαγειρεύει και ο μπαμπάς, δεν είναι κακό 

- Κωνσταντίνα: εμένα μαγειρεύει μερικές φορές και ο μπαμπάς αλλά δεν μου 

αρέσει το φαγητό 

- Είναι κακό να μαγειρεύει ένας άντρας όμως; 

- Κωνσταντίνα: όχι 

- Ο επόμενος. Ελένη. 

- Ελένη: (δείχνει την εικόνα που το αγόρι παίζει με κούκλες) 
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- Και γιατί πιστεύεις ότι είναι λάθος; 

- Ελένη: επειδή δεν είναι για αγόρια. 

- Αλλά; Μόνο για κορίτσια; 

- Ελένη: ναι. 

- Εντάξει κάθισε. 

Στη συνέχεια, προστέθηκαν άλλες δύο εικόνες, ένας άνδρας με μακριά μαλλιά και μια 

γυναίκα με πολύ κοντά μαλλιά. 

 

- Ποιο είναι το αγόρι και ποιο το κορίτσι; Ποιός θα πει; 

- Άλεξ: (απάντησε σωστά δείχνοντας). Αυτό είναι το αγόρι και αυτό το κορίτσι. 

 

- Πως το κατάλαβες Άλεξ; 

- Άλεξ: από την μπλούζα. 

- Και οι δύο έχουν μπλούζα. 

- Άλεξ: γιατί αυτός (ο άνδρας) έχει τρίχες. 

- Από τα γένια λοιπόν. Και το κορίτσι από πού το κατάλαβες; 

- Άλεξ: από τα μάτια της. 

- Τα μαλλιά της είναι κοντά. Άρα έχουν όλες οι γυναίκες μακριά μαλλιά; 

- Κατερίνα: ναι 

- Έλα λίγο εδώ στο πίνακα Κατερίνα. Θέλω κι εσύ να δεις. 

- Ποια είναι η γυναίκα εδώ; 

- Κατερίνα: (απαντάει σωστά δείχνοντας αλλά δε μπορεί να το δικαιολογήσει) 

Στην συνέχεια σηκώνονται αυθόρμητα κι άλλα παιδιά, ξεχωρίζουν τα δύο φύλα αλλά 

δεν μπορούν να δικαιολογήσουν πως  καταλαβαίνουν την γυναίκα. 

- Σκεφτείτε λίγο. 

- Ελευθερία: από τα χείλια της 

- Άλεξ: εγώ κατάλαβα… θα σου δείξω… φοράει σκουλαρίκι. 
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- Οι άντρες μπορούν να φοράνε σκουλαρίκια; 

- Άλεξ: όχι γιατί δεν έχουν τρύπες. 

- Και δεν μπορούν να κάνουν; 

- Κατερίνα: μπορούν. 

- Άλεξ: μπορούν. 

- Εγώ πάντως έχω δει άντρες με σκουλαρίκια 

- Κατερίνα: και οι πειρατές φοράνε σκουλαρίκι 

- Σωστά Κατερίνα! 

- Άλεξ: Ααααα…κατάλαβα! 

- Λοιπόν, για να σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Αν σκεφτούμε όλο το σώμα ενός 

άντρα και μιας γυναίκας είναι εντελώς ίδιοι; 

- Άλεξ: κατάλαβα, κατάλαβα!(πλησιάζει στον πίνακα) εδώ κάτι φαίνεται; 

(δείχνει την μπλούζα της γυναίκας) 

- Τι φαίνεται; 

- Άλεξ: κάτι μεγάλο; 

- Τι είναι αυτό; 

- Άλεξ: (ντρέπεται να πει και δείχνει το στήθος του) 

- Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι. Τι θέλει να πει ο Άλεξ; Τι έχουν εκεί οι 

γυναίκες; 

- Κατερίνα: σουτιέν 

- Δεν λέγεται σουτιέν. Δεν χρειάζεται να ντρέπεστε. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε 

στήθος. Στήθος λέγεται. 

- Τι άλλο δεν είναι ίδιο σε μία γυναίκα και σε έναν άντρα; 

- Άλεξ: (δείχνει την γυναίκα) δεν έχει πουλί, (δείχνει τον άνδρα) έχει πουλί. 

- Και τι έχει η γυναίκα; 

- Άλεξ: μία γραμμή (και ξεσπάνε όλα σε γέλια) 

 

2η δραστηριότητα: παντομίμα με βάση την εικόνα που διάλεξαν τυχαία 

από το κουτί 

Κατερίνα (παιδί που παίζει με κούκλα, όπου το ταυτοποίησαν ως κορίτσι). 

Από την στάση του σώματός της καταλαβαίνουμε ότι αγκαλιάζει είτε ένα 

μωρό είτε μία κούκλα (αυτές ήταν και οι δημοφιλέστερες απαντήσεις). Στην 

συνέχεια, στην ερώτηση ποιος μπορεί να κρατάει ένα μωρό ή μία κούκλα, όλα 

τα παιδιά απάντησαν η μαμά ή το κορίτσι. 
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Ελευθερία (μία μπαλαρίνα, όπου την ταυτοποίησαν ως γυναίκα) 

Το κορίτσι έκανε στροφές τεντώνοντας ψηλά τα χέρια. Όλα τα παιδιά 

απάντησαν ότι πρόκειται για μία μπαλαρίνα. 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνα (νανουρίζει το μωρό, όπου την ταυτοποίησαν ως γυναίκα και 

μάλιστα μαμά) 

Σε σχέση με την πρώτη εικόνα, εδώ τα παιδιά απάντησαν ότι το κορίτσι 

παριστάνει μία μητέρα που νανουρίζει το μωρό της.  
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Άλεξ (αστυνομικός, όπου τον ταυτοποίησαν ως άνδρα) 

Το αγόρι προτάσσει το χέρι μπροστά με αρκετή ένταση, προσπαθώντας να 

δείξει ότι κρατάει όπλο. Επίσης, από την γκριμάτσα του καταλαβαίνουμε ότι 

προσπαθεί να δείξει σκληρός. Όλα τα παιδιά απάντησαν ότι παριστάνει έναν 

αστυνομικό, φυσικά αρσενικού γένους. 

 

 

Ελένη (μάστορας, όπου τον ταυτοποίησαν ως άνδρα λόγω δύναμης!) 

Το κορίτσι μετακινούσε επαναλαμβανόμενα το χέρι του πάνω κάτω με αρκετή 

ένταση, για να δείξει ότι καρφώνει. Όταν ρωτήθηκαν τα υπόλοιπα παιδιά 

ποιόν παριστάνει, όλα απάντησαν έναν «δυνατό μάστορα», αρσενικού γένους. 

Σε αυτή τη φάση, φάνηκε ότι τα παιδιά δεν επηρεάζονταν από το φύλο του 

κάθε παιδιού που αναπαριστούσε και μία εικόνα αλλά από τον χαρακτήρα που 

μιμούνταν, με βάση το υπόβαθρό τους σχετικά με το ρόλο των φύλων . 
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Ελευθερία (έναν άνθρωπο που κλαίει, όπου τον ταυτοποίησαν ως γυναίκα)  

Το κορίτσι μιμούνταν ότι έκλαιγε τρίβοντας τα μάτια του. Όταν τα υπόλοιπα 

παιδιά ρωτήθηκαν τι λέτε να αναπαριστά ένα κορίτσι ή ένα αγόρι το παιδί που 

κλαίει, όλα τα παιδιά απάντησαν ότι είναι ένα κορίτσι. 

 

 

 

 

 

3η δραστηριότητα: απλό βάδισμα στον χώρο με μουσική και αλλαγή του 

ρυθμού βαδίσματος ανάλογα με διάφορες συνθήκες. 

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η απελευθέρωση και η 

έκφραση των παιδιών μέσω της κίνησης. Επιπλέον, τα παιδιά έπρεπε να 

αυτοσχεδιάσουν με την κίνηση διαφόρων μελών του σώματός τους 

προκειμένου να αναπαραστήσουν ότι τους ζητούνταν. Με αυτό τον τρόπο, τα 

παιδιά εισάγονται σε θεατρικές συνθήκες έκφρασης. 
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Περπάτημα σε λάσπες 

 

 

 

Περπάτημα σε πάγο 

 

 

Χαλαρό περπάτημα στην λιακάδα 
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Αθόρυβο περπάτημα 

 

 

 

Περπάτημα με βροχή 
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Περπάτημα σαν να θέλουμε τουαλέτα 

 

 

 

4η δραστηριότητα: ελεύθερη κίνηση στον χώρο με μουσική. Κάθε φορά 

που η μουσική σταματάει τα παιδιά θα πρέπει να εκτελέσουν μία εντολη. 

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτούσε από τα παιδιά έλεγχο των 

κινήσεών τους και ιδιαίτερη συγκέντρωση από μέρους τους. Με αυτό τον 

τρόπο καλλιεργείται η πειθαρχία του σώματος των παιδιών, η οποία θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του θεάτρου. 
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Ψηλά τα χέρια 

 

Ψηλά το ένα πόδι 

 

 

 

Και το άλλο πόδι 
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Ανοίγουμε τα πόδια 

 

Ξαπλώνουμε μπρούμυτα 

 

 

 

Χέρια στην μέση 
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5η δραστηριότητα: Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και περπατούν χέρι 

χέρι ελεύθερα στον χώρο με μουσική υπόκρουση. Στην συνέχεια 

διακόπτω την μουσική, δίνω την εντολή και τα παιδιά την εκτελούν με το 

ξεκίνημα της μουσικής. 

Μέσω αυτή της δραστηριότητας καλλιεργείται η συνεργασία μεταξύ 

των παιδιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η 

συνεργασία των ηθοποιών στο θέατρο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

κομμάτια της θεατρικής πράξης. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά 

«προθερμαίνονται» για το θεατρικό δρώμενο στην συνέχεια. 

 

Ελεύθερη κίνηση στον χώρο 

 

 

Περπατήστε ακουμπώντας τα κεφάλια σας 
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Περπατήστε ακουμπώντας τα αυτιά σας 

 

 

 

Περπατήστε ακουμπώντας τις κοιλιές σας 

 

Περπατήστε ακουμπώντας τις πλάτες σας 
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6η δραστηριότητα: Τα παιδιά παραμένουν σε ζευγάρια και το ένα παιδί 

κλείνει τα μάτια. Το ζευγάρι του πρέπει να το οδηγήσει να περπατήσει 

σωστά στο χώρο αποφεύγοντας τα εμπόδια που θα υπάρχουν δίνοντας του 

εντολές 

Σε αυτή την δραστηριότητα στόχος είναι η καλλιέργεια της 

εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών. Μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες 

τα μικρά παιδιά νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και αποβάλλουν διάφορα 

αισθήματα, όπως ντροπή, φόβος, κτλ. Επιπλέον, καλλιεργείται η συνεργασία 

μεταξύ τους. 

 

Για εμπόδια χρησιμοποιήθηκαν τα καρεκλάκια των παιδιών. 
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7η δραστηριότητα: Άσκηση κλεισίματος: μπαίνουμε όλοι σε κύκλο πιασμένοι και 

προσπαθούμε να φτάσουμε τα αστέρια τεντώνοντας το σώμα μας 

Μετά από τις δραστηριότητες, είναι απαραίτητη μία άσκηση 

κλεισίματος, η οποία στοχεύει στην αποφόρτιση των παιδιών από την ένταση 

όσων προηγήθηκαν. 

Τα παιδιά κάνουν ασκήσεις χαμηλής έντασης, λυγίζοντας την μέση 

τους για να ακουμπήσουν το πάτωμα. 
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Στην συνέχεια τεμτώνουν το σώμα τους και παίρνουν βαθιές ανάσες, οι οποίες 

τα βοηθάνε να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν. 

 

 

 

 

 

2η Συνάντηση 

Η δεύτερη συνάντηση είχε ως στόχο την ενεργοποίηση του σώματος των παιδιών, 

ώστε να εκφραστούν όπως μπορούν μέσα από διάφορες συνθήκες. Ακόμη, 

χρησιμοποιήθηκε και το θέατρο της εικόνας του Boal για να εισαχθούν στην συνθήκη 

της καταπίεσης. 

1η δραστηριότητα 

Τα παιδιά περπατάνε ελέυθερα στον χώρο με μουσική. Όταν η μουσική σταματήσει 

τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και καλούνται να πάρουν μία στάση με το σώμα 

τους και να μείνουν ακίνητα. Στην συνέχεια συζητάμε με κάθε ζευγάρι, γιατί διάλεξε 

αυτή τη στάση, τι μπορούμε να κάνουμε, σε ποιο χώρο βρισκόμαστε, κτλ. Έπειτα 
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απομακρύνεται το ένα παιδί και μένει  μόνο το ένα στην αρχική στάση, η συζήτηση 

συνεχίζεται, τι μπορεί να κάνει μόνο του τώρα. Έπειτα το άλλο παιδί 

επανέρχεταιστην αρχική του θέση και το ζευγάρι επανέρχεται στην αρχική του 

στάση. Στην συνέχεια ακολουθεί μία συζήτηση. 

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι ο αυτοσχεδιασμός από 

μέρους των παιδιών και ο προβληματισμός τους πάνω σε διάφορες συνθήκες. 

Επιπλέον, καλλιεργείται η κριτική σκέψη των παιδιών μέσα από διαδικασίες εύρεσης 

λύσεων. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται χωρίς να τους 

δίνεται έτοιμο υλικό. Προωθείται ο διάλογος και η δοκιμή διαφόρων λύσεων (οι 

οποίες δεν υιοθετούνται απευθείας αλλά φιλτράρονται μέσα από διάφορους 

παράγοντες) μέχρι να βρεθεί μία (λύση) που θεωρείται λογική και σωστή από όλη την 

ομάδα. 

Ελεύθερο περπάτημα στο χώρο 

 

Πρώτη εικόνα – Συνθήκη (Υποστήριξη και αποδοχή) 

 

Τα κορίτσια συζητάνε για ένα πρόβλημα. Το ένα παιδί είναι στεναχωρημένο επειδή 

του φέρονται άσχημα οι συμμαθητές του ενώ το άλλο παιδί προσπαθεί να το 

παρηγορήσει. Τα παιδιά είπαν ότι βρίσκονται στο χώρο του σχολείου. Ακολούθησε ο 

εξής διάλογος μεταξύ των παιδιών: 
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- Ελευθερία: τι έχεις; 

- Κωνσταντίνα: τα άλλα παιδιά με κοροϊδέυουν και δεν με παίζουν…. 

- Ελευθερία: μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι φίλη σου 

Στην συνέχεια απομακρύνεται το ένα παιδί από την εικόνα και το άλλο παιδί 

αναπαριστά μόνο του πως θα αντιδρούσε. 

 

 

Αναπαριστά ότι κλαίει. 

Στην συνέχεια το άλλο παιδί επιστρέφει στην αρχική του θέση. 

 

 

Ακολουθεί μία μικρή συζήτηση. 

- Παιδιά τι έδειξαν τα κορίτσια; 

- Άλεξ: το ένα κοριτσάκι ήταν στεναχωρημένο γιατί δεν το παίζανε 

- Και τι πιστεύετε γι’ αυτό; Ήταν σωστό; Νιώσατε ωραία; 

- Πέτρος: δεν ήταν καθόλου σωστό και ένιωσα απαίσια. 

- Κατερίνα: είναι άσχημο να σε κοροϊδεύουν… 

- Το άλλο παιδί όμως φέρθηκε σωστά; Εσείς τι θα κάνατε; 
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- Πέτρος: έκανε πολύ σωστά γιατί όλοι πρέπει να είμαστε φίλοι. 

- Ιωάννα: κι εγώ το ίδιο θα έκανα. 

Δεύτερη εικόνα – Συνθήκη (Βοήθεια και ανθρωπισμός) 

Τα αγόρια αναπαράστησαν μία σκηνή πνιγμού, όπου το ένα παιδί προσπαθούσε να 

σώσει το άλλο με μαλάξεις στο στήθος. 

 

(Σε αυτή την εικόνα μίλησε μόνο το ένα παιδί, το οποίο μετρούσε 1,2,3 και πίεζε το 

στήθος του άλλου παιδιού). Στην συνέχεια το ένα παιδί απομακρύνθηκε και το άλλο 

αναπαράστησε την κατάληξη της εικόνας και πως αυτή θα διαμορφωνόταν χωρίς την 

βοήθεια του πρώτου παιδιού. 

 

Πνιγμός. 

Έπειτα το πρώτο παιδί επέστρεψε στην αρχική εικόνα, αναπαριστώντας μία νέα 

κατάληξη. 
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Το πρώτο παιδί συνήλθε και το παιδί που το έσωσε το αγκαλιάζει από χαρά. 

Ακολούθησε ο εξής διάλογος: 

- Παιδιά τι είδαμε σε αυτή την εικόνα; 

- Εύα: δύο φίλους. 

- Και πως καταλάβατε ότι είναι φίλοι; 

- Εύα: γιατί ο ένας έσωσε τον άλλο επειδή τον αγαπούσε. Αυτό κάνουν οι φίλοι. 

- Όχι μόνο. Πολλοί άνθρωποι είναι καλοί και θα έσωζαν έναν άνθρωπο που θα 

βρίσκονταν σε ανάγκη. 

- Κατερίνα: κι εγώ θα προσπαθούσα να τον σώσω. 

- Άρα λέτε ότι έκανε σωστά; 

- Ναι (με μία φωνή) 

2η Δραστηριότητα 

Τα παιδιά περπατάνε ελέυθερα στον χώρο. Με το σταμάτημα της μουσικής γίνονται 

ζευγάρια. Ονομάζω στο κάθε ζευγάρι ποιό παιδί θα είναι το 1 και ποιό το 2. Έπειτα 

δίνω εντολή να μπούνε σε μία σειρά τα παιδιά 1 και ακριβώς απέναντι τα παιδιά με 

τον αριθμό 2. Στην συνέχεια λέω μία λέξη σχετικά με το φύλο (π.χ. γυναίκα) και τα 

παιδιά 1 καλούνται να πάρουν μία στάση με το σώμα τους που να αφορά αυτή την 

λέξη. Έπειτα ρωτάω τα παιδιά 2 να μου πουν τι βλέπουν. Αναλύουμε την στάση του 

σώματος, τον χώρο, τα συναισθήματα, τα βλέμματα, κτλ. Στην συνέχεια οι δύο 

ομάδες αλλάζουν. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στοχεύει στην διερεύνηση του σχετικά με το 

φύλο υπόβαθρου (background) των παιδιών. επιπλέον, καλλιεργείται η θεατρικότητά 

τους μέσα από την αναπαράσταση. 
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Η ομάδα 1 βρίσκεται απέναντι από την ομάδα 2 

 

 

 

 

 

Ζητήθηκε από την ομάδα 1 να αναπαραστήσουν μία γυναίκα 

Από την εικόνα παρατηρούμε ότι δύο από τα παιδιά έχουν σταυρώσει τα 

πόδια, προσπαθώντας να πάρουν μία στάση που να υποδεικνύει το θηλυκό φύλο. Το 

ένα παιδί δείχνει να μην ξέρει πώς να το αναπαραστήσει και απλά κάθεται ακίνητο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάσει το αγόρι, το οποίο έχει γείρει το σώμα του και χαιρετάει 

ενώ χαμογελάει έντονα! 
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Από την ομάδα 2 ζητήθηκε να αναπαραστήσουν έναν άνδρα. 

Σε αυτή την εικόνα παρατηρούμε μία στάση πιο σταθερή και συγκεκριμένη. 

Επίσης, κανένα από τα παιδιά δεν χαμογελάει αλλά όλα προσπαθούν να δείξουν πιο 

σοβαρά και μη συναισθηματικά. Το αγόρι και το κορίτσιμπροστά έχουν πάρει μία 

στάση αρκετά βίαια ενώ τα δύο κορίτσια από πίσω κάθονται με σταυρωμένα χέρια 

χωρίς καμία έκφραση. 

 

 

 

 

Στην ομάδα 1 αναπαριστούν μία μαμά. 

Τα παιδιά αυτής της ομάδας παρατηρούμε ότι είναι πιο ευδιάθετα, 

χαμογελαστά και συναισθηματικά. Η στάση του σώματος των τριών παιδιών είναι πιο 

χαλαρή, δεν είναι επιβλητική ή άκαμπτη. Πιο συγκεκριμένα, παριστάνουν ότι 

αγκαλιάζουν (προφανώς ένα μωρό, μιμούμενα την μαμά τους). 
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Στην ομάδα 2 αναπαριστούν έναν μπαμπά. 

Σε αυτή την ομάδα τα παιδιά είναι πιο ανέκφραστα εκτός από το κορίτσι στα 

δεξιά που χαμογελάει. Το αγόρι και το κορίτσι κεντρικά, αναπαριστούν ότι οδηγούν 

(μηχανή και αυτοκίνητο αντίστοιχα). Επίσης και το κορίτσι στα δεξιά αναπαριστά ότι 

οδηγεί. Το κορίτσι στα αριστερά προσεύχεται, επηρρεασμένο προφανώς από το 

επάγγελμα του πατέρα του (ιερέας). Σαν γενική εικόνα, παρατηρούμε ότι το σώμα 

όλων των παιδιών σε αυτή την εικόνα είναι πιο σταθερό καθώς κανένα παιδιί δεν 

λυγίζει τα πόδια ή τη μέση του. 

 

 

 

3η Δραστηριότητα 

Σε αυτή την δραστηριότητασυζητήσαμε με τα παιδιά σχετικά με το θέμα της 

καταπίεσης μέσω εποπτικού υλικού. Με αυτό τον τρόπο, εισάχθηκαν στην θεματική 

προβληματισμού που θα μας απασχολήσει (ως έννοια) στην συνέχεια. 

Αρχικά εξηγήθηκε στα παιδιά τι σημαίνει η λέξη καταπίεση (όταν δηλαδή 

είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε) 

- Παιδιά σήμερα θέλω να μάθουμε μία νέα λέξη. Τη  λέξη καταπίεση! Ποια 

λέξη; 

- Όλα μαζί: Κ-α-τ-α-π-ί-ε-σ-η 

- Και ξέρει κανείς τι σημαίνει; 

- (………..) 

- Ωραία. Έχει κανείς νιώσει άσχημα επειδή έκανε κάτι που δεν ήθελε; 

- Πέτρος: έπρεπε να κοιμηθώ ενώ ήθελα να δω κι άλλο τηλεόραση. 
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- Σωστά Πέτρο δεν σου άρεσε. Η μαμά σου όμως δεν συμφωνούσε και έκανες 

ότι σου είπε. Εσύ υπάκουσες αλλά δεν σου άρεσε. 

- Κάποιος άλλος; 

- (…….) 

- Ωραία. Κι εγώ όταν ήμουν μικρή μου άρεσε να παίζω ποδόσφαιρο αλλά η 

μητέρα μου δεν με άφηνε γιατί μου έλεγε ότι είναι μόνο για τα αγόρια. Κι εγώ 

τότε ένιωσα άσχημα. Δεν με άφησε να κάνω κάτι που μου άρεσε. Εγώ την 

άκουσα αλλά στεναχωριόμουν. 

- Άλεξ: μα και τα κορίτσια παίζουν ποδόσφαιρο. 

- Το ξέρω Άλεξ αλλά της μαμάς μου δε της άρεσε. Εγώ ένιωσα άσχημα. Αυτό 

λέγεται καταπίεση. Όταν δηλαδή, δεν κάνεις αυτό που σου αρέσει και ακούς 

τους άλλους. Και έπειτα νιώθεις άσχημα. Κοιτάξτε μερικές εικόνες: 

 

- Τι βλέπετε εδώ; Πως νιώθει αυτός ο μπαμπάς για το παιδί του. 

- Πέτρος: χαχαχαχαχα, κάνει μπαλέτο.  

- Πως νιώθει ο μπαμπάς του; 

- Πέτρος: άσχημα. Είναι θυμωμένος. 

- Γιατί είναι θυμωμένος; 

- Άλεξ: γιατί του αρέσει το ποδόσφαιρό ενώ το παίδί του θέλει να χορεύει. 

- Και είναι σωστό αυτό; 

- Πέτρος: ναι. Το μπαλέτο είναι μόνο για κορίτσια. 

- Κατερίνα: υπάρχουν και αγόρια που χορεύουν μπαλέτο. 

- Άλεξ: δεν χορεύουν πολύ απλά είναι μαζί με τα κορίτσια για να τα σηκώνουν 

ψηλά επειδή τα αγόρια είναι δυνατά. 

- Υπάρχουν και αγόρια που αγαπούν να χορεύουν μπαλέτο. Αισθάνονται ωραία 

με αυτό. Αυτός ο μπαμπάς όμως δεν θέλει ο γιος του να χορεύει αλλά μόνο να 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjZ4cn_5t_OAhWEXhoKHeElCLcQjRwIBw&url=http://www.telegraph.co.uk/women/sex/relationship-advice-and-romance/9655989/Dear-Graham-My-son-wants-to-quit-football-for-dancing-his-dad-isnt-happy.html&bvm=bv.131286987,d.d2s&psig=AFQjCNGaVnfzN4vGGOQ--jUFcpjhvRe8_A&ust=1472325730157329&cad=rjt
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παίζει ποδόσφαιρο. Ο γιος του θα είναι δυστυχισμένος με αυτό. Δεν είναι 

ωραίο αυτό. 

- Ελευθερία: να κάνει ότι του αρέσει. 

- Αυτό είναι σωστό. Αλλά πολλοί άνθρωποι κοροιδεύουν τους άλλους αν κάτι 

δεν τους αρέσει. Ας δούμε και την επόμενη εικόνα: 

 

- Γιατί λέτε να φωνάζει αυτή η μαμά στην κόρη της; 

- Κατερίνα: γιατί θέλει να κάνει δουλειές το κοριτσάκι. 

- Αυτό το κορίτσι όμως τι του αρέσει να κάνει; 

- Εύα: να ζωγραφίζει 

- Κωνσταντίνα: Ναι είναι καλύτερα να ζωγραφίζει. Οι δουλειές είναι βαρετές. 

- Πιστεύετε ότι αυτό το κορίτσι θα αισθανθεί όμορφα αν ακούσει την μαμά του 

και καθαρίσει; 

- Εύα: όχι. Του αρέσει να ζωγραφίζει. 

- Ακριβώς. Το κορίτσι θα παρατήσει κάτι που του αρέσει για να κάνει κάτι 

άλλο που δεν θέλει. Δεν θα αισθάνεται την ίδια χαρά με την ζωγραφική. Αν 

δεν ακούσει την μαμά της, τι λέτε να γίνει; 

- Άλεξ: θα την μαλώσει 

- Άρα για να αποφύγει να την μαλώσει η μαμά θα κάνει ότι θέλει η μαμά της. 

Θα κάνει δηλαδή κάτι που δεν της αρέσει. Αυτό είναι καταπίεση. 

 

4η 
Δραστηριότητα 

Στην συνέχεια διάβάσα στα παιδιά το σενάριο της δραματοποίησης και 

συζητήσαμε για τους διάφορους ρόλους των δύο φύλων που παρατηρούμε καθώς και 

για την μορφή καταπίεσης και το πρόβλημα στο οποίο πρέπει να δώσουμε μία λύση. 

Έπειτα ζήτησα από τα μισά παιδιά να αποφασίσουν μαζί και να συνθέσουν μία 

εικόνα με το σώμα τους σχετική με το σενάριο που τους διάβασα ενώ τα άλλα μισά 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS07m16d_OAhXKSxoKHVERBqgQjRwIBw&url=http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1346537/Dont-mess-Im-neat-freak-mum.html&bvm=bv.131286987,d.d2s&psig=AFQjCNGYwDf0o2DQkSpi2oIjEH5c3fcYyg&ust=1472326385702458
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θα έπρεπε να συζητήσουν σχετικά με αυτό που βλέπουν. Έπειτα εναλλάξ, η άλλη 

ομάδα αναπαράστησε κάποια άλλη εικόνα του σενάριου και αντίστοιχα τα άλλα μισά 

παιδιά ανέλυσαν την εικόνα. 

Έτσι, τα παιδιά εισάγονται στην θεματική που θα στηριχθούμε και που θα πρέπει να 

σκεφτούν και να βρουν μία λύση. Επιπλέον, μέσα από τις «παγωμένες εικόνες» του 

Boal τα παιδιά αρχίζουν να προβληματίζονται πάνω στο σενάριο, προσπαθώντας να 

αποτυπώσουν διάφορα σημεία της πλοκής μόνο με την χρήση των μελών του 

σώματός τους. 

ΠΛΟΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα, η οικογένεια Αρκουδίδη πήγε εκδρομή στην λίμνη του 

μεγάλου δάσους. Η μαμά αρκούδα κρατούσε, με πολλή στοργή, αγκαλιά το μωρό της 

ενώ ο μπαμπάς αρκούδος κουβαλούσε τα απαραίτητα για την εκδρομή τους πράγματα. 

Όταν έφτασαν στην λίμνη ο μπαμπάς έβγαλε την εφημερίδα του και κάθησε να την 

διαβάσει ενώ η  μαμά αρκούδα ετοίμασε το κολλατσιό, τακτοποίησε τα πράγματα και 

έπλυνε το μικρό της αρκουδάκι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν δύο κυνηγοί, οι οποίοι μεμιάς 

όρμησαν με τα όπλα τους πάνω στην οικογένεια Αρκουδίδη. Οι δύο κηνυγοί όμως 

κατάφεραν και άρπαξαν το μικρό αρκουδάκι. Τότε η μαμά όρμησε για να το σώσει. Οι 

κυνηγοί όμως έδρασαν γρηγορότερα και κατάφεραν να την σταματήσουν και να την 

φυλακίσουν μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί. Στη συνέχεια φόρτωσαν το μεγάλο κλουβί στο 

αυτοκίνητό τους και την πήραν μαζί τους.  Ο μπαμπάς από την άλλη, όση ώρα η μαμά 

επιτίθονταν στους κυνηγούς κατάφερε και έσωσε το μικρό αρκουδάκι και έτρεξε όσο 

πιο γρήγορα μπορούσε μέσα στο δάσος. Όταν επιτέλους έφτασε στην φωλιά του, 

διηγήθηκε στα υπόλοιπα ζώα τι είχε συμβεί. Όμως οι δυσκολίες δεν σταμάτησαν εκεί 

καθώς τα υπόλοιπα ζώα δεν ήταν σύμφωνα με την άποψη να μεγαλώσει ο μπαμπάς 

αρκουδος το μικρό του.
2 

Τα παιδιά στάθηκαν σε αυτή την φάση σε δύο εικόνες της πλοκής, τις οποίες και 

αναπαράστησαν. 

1η εικόνα – ο κυνηγός παρακολουθεί την οικογένεια Αρκουδίδη και ετοιμάζεται να 

επιτεθεί 

 

 

                                                           
2
 Η απουσία δραματικού κειμένου δικαιολογείται από το ίδιο το είδος του θεάτρου του 

καταπιεσμένου, το οποίο στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό και στην δοκιμή διαφόρων λύσεων της 
υπόθεσης από τους συμμετέχοντες. 
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Τα παιδιά της άλλης ομάδας κατάλαβαν πολύ εύκολα τι αναπαράστησε η πρώτη 

ομάδα καθώς και τους χαρακτήρες που μπλέκονταν. Αρκετά από τα παιδιά σχολίασαν 

ότι η οικογένεια με τις αρκουδίτσες, θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική. 

 

 

2η εικόνα – τα υπόλοιπα ζώα κατακρίνουν τον μπαμπά αρκούδο, λέγοντάς του ότι 

είναι ανίκανος να μεγαλώσει μόνος του το μωρό του. 

Και σε αυτή την εικόνα η άλλη ομάδα κατάλαβε εύκολα ποια σκηνή αναπαράστησαν. 

Τα παιδιά της ομάδας που παρατηρούσε σχολίασε πόσο άδικα μιλούσαν τα άλλα ζώα 

στον μπαμπά αρκούδο και ότι θα έπρεπε ο ίδιος να μην τους δίνει σημασία και απλά 

να φύγει!!!! 

 

 

6η δραστηριότητα 

Άσκηση κλεσίματος: μπαίνουμε όλοι σε κύκλο χέρι χέρι και γινόμαστε ένα τεράστιο 

μπαλόνι, προχωρώντας προσεκτικά προς το κέντρο του κυκλου. 
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Τα παιδιά συνεργάζονται και αποφορτίζονται από τις προηγούμενες δραστηριότητες. 

 

 

 
 

3η Συνάντηση 

Εξοικείωση των παιδιών με θεατρικές τεχνικές. 

 

 

1η Δραστηριότητα 

Τα παιδιά περπατάνε ελεύθερα στο χώρο. Με την διακοπή της μουσικής θα πρέπει να 

μείνουν ακίνητα σε όποια στάση αυτά επιλέξουν. 

Μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα παιδιά εξοικειώνονται με τις 

δυνατότητες και τα όρια του σώματός τους, δοκιμάζοντας τις αντοχές τους. 

Μαθαίνουν να πειθαρχούν και να αυτοσχεδιάζουν. Αυτές οι ασκήσεις λειτουργούν 

ιδανικά ως προθέρμανση, πριν τη θεατρική πράξη. 
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Τα παιδιά έχουν πάρει διάφορες στάσεις με το σώμα τους και σωματικά αλλά και 

εκφραστικά! 

 

 

 

 

 

 

2η Δραστηριότητα 

Σε αυτή την δραστηριότητα, διαβάστηκε στα παιδιά η ιστορία μας και 

πραγματοποιήθηκε διάλογος σχετικά με τα πρόσωπα της ιστορίας και την αδικία που 

βιώνουνε. Ακόμη, αποκαλύφθηκε στα παιδιά ότι κατά την επόμενη συνάντηση θα 

προχωρήσουμε στη θεατρική πράξη που θα βασίζεται στο συγκεκριμένο σενάριο 
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(θέατρο της αγοράς). Τα παιδιά αποφάσισαν ότι ήθελαν να φτιάξουν μάσκες με τα 

ζώα του σεναρίου (οι μάσκες δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια των εικαστικών 

δραστηριοτήτων). 

Συζήτηση με τα παιδιά πάνω στο σενάριο και ανάλυση της πλοκής, των χαρακτήρων 

και των συναισθημάτων αυτών. 

Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά αναπτύσσουν την ενσυναίσθησή τους και αρχίζουν να 

σκέφτονται πιο έντονα σχετικά με την λύση της πλοκής. Μέσα από την συζήτηση 

μιλάνε για τα δικά τους συναισθήματα καθώς και για τα συναισθήματα του 

αρκούδου. Καλλιεργείται ο διάλογος και κριτική σκέψη των παιδιών. 

 

 

Έπειτα, ζήτησα από όλα τα παιδιά να δημιουργήσουν μία παγωμένη εικόνα που να 

αναφέρεται σε όλο το μήκος του δραματικού κειμένου και στην συνέχεια το κάθε 

παιδί να βάλει λόγια στον χαρακτήρα που επέλεξε. 
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Η οικογένεια Αρκουδίδη ετοιμάζεται για πικ – νικ 

(1η εικόνα) 

Τα παιδιά είναι χαμογελαστά, γιατί απλά ετοιμάζονται για εκδρομή! 

 

Η οικογένεια Αρκουδίδη ενώ απολαμβάνει το πικ-νικ απειλείται από δύο κυνηγούς 

(2η εικόνα) 

Τα δύο κορίτσια αναπαρηστούν τους κυνηγούς χαμογελόντας και προτάσσοντας τον 

δείκτη τους για όπλο ενώ τα υπόλοιπα παιδιά που αναπαριστούν τις αρκούδες είναι 

καθισμένα και κοιτάνε τρομαγμένα. 

 

Οι κυνηγοί αιχμαλωτίζουν την μαμά αρκούδα  

(3η εικόνα) 

Το κορίτσι αγκαλιάζει το άλλο κορίτσι θέλοντας να δείξει ότι κυριαρχεί πάνω του. 
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Ο μπαμπάς αρκούδος καταφέρνει και σώζει το μικρό αρκουδάκι 

 (4η εικόνα) 

Το ένα κορίτσι έχει σηκώσει ένα άλλο πιο μικροκαμωμένο και παριστάνει ότι τρέχει 

προς την φωλιά των αρκούδων. 

 

Τα υπόλοιπα ζώα κατακρίνουν τον μπαμπά αρκούδο και αμφισβητούν το κατά πόσο 

θα καταφέρει να μεγαλώσει μόνος του το παιδί του 

(5η εικόνα) 

Το αγόρι προτάσσει τον δείκτη του προσπαθώντας να δείξει ότι κατηγορεί τον 

αρκούδο. 
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3η Δραστηριότητα 

Σε αυτή τη φάση ζητάω από τα παιδιά να δημιουργήσουμε όλοι μαζί τον 

πρωταγωνιστή της ιστορίας μας (που ζει, ποιό είναι το όνομά του, πόσο χρονών είναι, 

κτλ.). Μόλις ο χαρακτήρας μας είναι έτοιμος, συζητάμε με τα παιδιά για την αδικία 

που βιώνει. Έπειτα ζητάω από ένα παιδί να «ανέβει στην σκηνή» και να παίξει τον 

πρωταγωνιστή. Τον βάζω σε μία καρέκλα (hotseats) και του κάνω διάφορες 

ερωτήσεις για τα συναισθήματά του σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν, ποιοί νομίζει 

ότι μπορούν να τον βοηθήσουν, τι μπορεί να κάνει, κτλ. Στην συνέχεια προσεγγίζουν 

αυτό το ρόλο και άλλα παιδιά που θέλουν. Έτσι τα παιδιά σκέφτονται διάφορες  

εναλλακτικές που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο πρόβλημα του πρωταγωνιστή. 

Η δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται συνήθως πριν από το θέατρο τα αγοράς, ώστε 

να ανοίξει τους χαρακτήρες και να δώσει λεπτομέρειες που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν μετά οι ενεργοί θεατές όταν σταματούν την δράση και μπαίνουν 

στον ρόλο ( Sullivan&Parras, 2008, σελ. 8). 
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Τα παιδιά ένιωθαν πιο άνετα να μιλήσουν χρησιμοποιώντας την μάσκα. 

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διάλογοι: 

- Παιδιά θέλω τώρα να σκεφτείτε τον μπαμπά αρκούδο. Ποιό λέτε να είναι το 

όνομά του; 

- Πέτρος: Μπάμπης 

- Ελευθερία: όχι, daddy 

- Άλεξ: Γουρούνι 

- Άννα: μπαμπάς 

- Παιδιά ο αρκούδος είναι ο μπαμπάς αλλά πρέπει να έχει και ένα όνομα. Τι 

όνομα να του δώσουμε; 

- Πέτρος: Σαμ 

- Άλεξ, Ελευθερία κλπ. Σαααααμ 

- Ωραία, το Σαμ είναι ένα όνομα. Ας τον πούμε Σαμ. Και τι θα είναι; Νέος ή 

ηλικιωμένος; 

- Όλα μαζί: νέος 

- Και θα είναι λεπτός ή χοντρός; 

- Πέτρος: λίγο χοντρούλης γιατί έτσι είναι οι αρκούδες…. 

- Ελευθερία: Ναι τους αρέσει το μέλι! 

- Ωραία παιδιά θέλω τώρα όποιος θέλει να έρθει και να καθίσει σε αυτή την 

καρέκλα και να φορέσει την μάσκα του μπαμπά αρκούδου. Όποιος λοιπόν, 

την φοράει θα είναι ο μπαμπάς αρκούδος. 
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ΠΑΙΔΙ 1
Ο (Πέτρος) 

- Διάφορα παιδιά: Γεια Πέτρο! 

- Πέτρος: παιδιά δεν είμαι ο Πέτρος είμαι ο Σαμ. 

- Για πες μου Σαμ πως νιώθεις; 

- Πέτρος: απαίσια 

- Γιατί; 

- Πέτρος: γιατί με ρεζίλεψαν, που έλεγαν ότι δεν μπορώ (να φροντίσω το μικρό 

αρκουδάκι). 

- Κι εσύ πιστεύεις, ότι μπορείς; 

- Πέτρος: ναι 

- Θέλεις κάτι να τους πεις; 

- Πέτρος: ναι. Θα έπρεπε να ντρέπεστε… 

- Και τι θα κάνεις με το μωρό; Ξέρεις τι χρειάζεται ένα μωρό; 

- Πέτρος: ναι, γάλα, να το κοιμίζω και να το αλλάζω. 

 

 
ΠΑΙΔΙ 2

Ο (Εύα) 
 
 

- Γειά σου Σαμ, τι κάνεις; 

- Εύα: νιώθω λυπημένος…. 

- Γιατί;   

- Εύα: γιατί με στεναχώρησαν η αλεπού και ο λύκος 

- Γιατί σου μίλησαν έτσι: 

- Εύα: γιατί έσωσα το μωρό. 

- Και τι σκέφτεσαι να κάνεις; 

- Εύα: Θα το κρατήσω εγώ, μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου. 

 

ΠΑΙΔΙ 3
Ο (Ελένη) 

- Γεια σου Σαμ 

- Ελένη: γεια 

- Πως είσαι; 

- Ελένη: είμαι λυπημένος 

- Γιατί; 

- Ελένη: γιατί με κορόιδευαν. 
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- Ποιοί; 

- Ελένη: ο λύκος και η αλεπού. 

- Γιατί; 

- Ελένη: γιατί λένε ότι δεν μπορώ να κρατήσω το μωρό. 

- Και τι σκέφτεσαι να κάνεις; 

- Ελένη: θα προσέχω εγώ το μωρό μου. Θα τα καταφέρω… 

ΠΑΙΔΙ 4
Ο (Ελευθερία) 

- Γεια σου Σαμ 

- Ελευθερία: Γεια 

- Είσαι καλά; 

- Ελευθερία: όχι γιατί μου μίλησε άσχημα η αλεπού με τον λύκο. 

- Και τι θα κάνεις; 

- Ελευθερία: θα τους έριχνα μια κλωτσιά. 

- Και πως σκέφτεσαι να φροντίσεις το μωρό; Ξέρεις; 

- Ελευθερία: θα με βοηθήσει ο φίλος μου ο λαγός!!! 

 

Όλα τα παιδιά πήραν το μέρος του μπαμπά αρκούδου κατακρίνοντας την 

στάση και την συμπεριφορά των άλλων ζώων. Από αυτό έγινε αντιληπτό όταν 

τα παιδιά μπήκαν στην θέση του αρκούδου και κατανόησαν την αδικία που 

βίωνε. Αν και τα παιδιά στις προηγούμενες δραστηριότητες είχαν συνδέσει 

την μητέρα με την φροντίδα, σε αυτό το σημείο παρατηρείται μία αλλαγή στις 

πεποιθήσεις των παιδιών σχετικά με την φροντίδα και την ανατροφή των 

παιδιών. 

 

4η Δραστηριότητα 

 

Άσκηση κλεισίματος: καθόμαστε όλοι σε ένα κύκλο και χρησιμοποιώντας έναν 

σπάγγο δένουμε ο ένας το χέρι του άλλου μέχρι να κάνουμε ένα μεγάλο κύκλο  

Μέσω αυτής της δραστηριότητας τα παιδιά συγκεντρώνονται, συνεργάζονται και 

χαλαρώνουν. 
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4η Συνάντηση 

Υλοποίηση του Θεάτρου της αγοράς. Ενεργοποίηση θεατών και συμμετοχή στην 

δράση. 

1η Δραστηριότητα 

Τα παιδιά τρέχουν με αργό ρυθμό στον χώρο. Κάθε φορά που σταματάει η 

μουσική τα παιδιά μένουν ακίνητα ενώ ξεκινάνε πάλι να τρέχουν με την έναρξή της 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η ενεργοποίηση του σώματος των 

παιδιών πριν το θέατρο της αγοράς. 

Στη συνέχεια τα παιδιά κάθισανοκλαδόν σε κύκλο και τους διαβάστηκε ξανά η 

ιστορία. 
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Έπειτα συζητήσαμε σχετικά με το θέατρο της αγοράς του Boal και τους δόθηκαν οι 

κατάλληλες οδηγίες. Στην συνέχεια, τα παιδιά χρωμάτισαν τις μάσκες που 

χρησιμοποίησαν και βγήκαμε διάλλειμα. Τα παιδιά ζήτησαν να παίξουμε την ιστορία 

έξω στην αυλή σε πρώτη φάση. 

Τα παιδιά ήθελαν να προσθέσουν και το χαρακτήρα της κουκουβάγιας στην πλοκή, η 

οποία θα ήταν η πιο σοφή και θα έδινε μία πιο λογική λύση. 

Στον προαύλιο χώρο φόρεσαν τις μάσκες και αναφέρθηκαν σε κάποιες ατάκες των 

ζώων. Σε αυτή τη φάση δεν πραγματοποιήθηκε η δραματοποίηση καθώς τα παιδιά 

ήθελαν περισσότερο χρόνο να εξοικειωθούν παράλληλα με το λόγο και τη μάσκα. 
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2η Δραστηριότητα 

Υλοποίηση του θεάτρου της αγοράς (ForumTheatre) 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Τα μισά παιδιά έπαιζαν και τα άλλα μισά ήταν 

θεατές με άμεση πρόσβαση στην δράση, όποτε το έκριναν απαραίτητο. Η δική μου 

θέση ήταν του καθοδηγητή μέσα από το πρόσωπο μιας αρκούδας. 

Τα παιδιά ετοιμάζονται για το πικνικ 

 

οι 
 

Οι κυνηγοί επιτίθενται 

 

Τα παιδιά σε αυτό το σημείο ζήτησαν βοήθεια και μου είπαν να πάρω το ρόλο του 

πρωταγωνιστή (μπαμπά αρκούδο). Έπειτα αφού επιτέθηκαν λεκτικά ο λύκος και η 

αλεπού, ένα ένα παιδιά από το κοινό ζητούσαν τον λόγο για να απαντήσουν στους 

καταπιεστές και στον πρωταγωνιστή κατάλληλα, προσπαθώντας να βρουν μία λύση. 
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Πρώτη παρέμβαση: 

 

Απευθύνθηκε στους καταπιεστές:  

Ελευθερία (παίρνοντας τον ρόλο του μπαμπά αρκούδου): μπορώ να φροντίσω το 

μωρό 

Λύκος και αλεπού: δεν μπορείς 

Ελευθερία (με ιδιαίτερο σθένος): και μάλιστα μπορώ και μη μιλάς έτσι αλεπού, θα σε 

τιμωρήσω 

Λύκος και αλεπού: δε μπορείς και θα το δώσουμε το μωρό 

Ελευθερία: όχι 

Στην συνέχεια γυρίζει και χαιδεύει το μωρό. 

Ελευθερία: μη φοβάσαι θα τα καταφέρω (και φεύγει από τη σκηνή) 

 

 

 

 

 

Δεύτερη παρέμβαση: 

 

Άλεξ: Σταματήστε πια, σας βαρέθηκα (!!!) 

Λύκος και αλεπού:μα δεν μπορείς 
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Άλεξ: Μπορώ βέβαια… Ξέρω να φροντίσω το μωρό 

Λύκος και αλεπού: Δε νομίζουμε…οι μαμάδες μπορούν 

Άλεξ: και οι μπαμπάδες, ξέρω τι χρειάζεται φαγητό και νανούρισμα και άλλαγμα 

Λύκος και αλεπού: δεν ξέρεις 

Άλεξ: να με αφήσετε ήσυχο, παίρνω το μωρό τώρα 

 

Τρίτη παρέμβαση: 

 

Λύκος και αλεπού: δεν μπορείς να φροντίσεις το μωρό, γι’ αυτό καλά θα κάνεις να μας 

το δώσεις 

Κατερίνα: όχι βέβαια, είναι δικό μου παιδί 

Λύκος και αλεπού: δεν θα τα καταφέρεις 

Κατερίνα: θα τα καταφέρω 

Λύκος και αλεπού: όχι δεν μπορείς 

Κατερίνα: μπορώ και σταματήστε να είστε κακοί. Ορίστε, τοπαίρνω αμέσως και μην με 

ενοχλείτε. 

 

Τέταρτη παρέμβαση: 

Απευθύνθηκε στα ζώα (καταπιεστές) 

Πέτρος : Μπορώ να τα καταφέρω, μπορώ, μπορώ και παραμπορώ 

Λύκος και αλεπου: δεν μπορείς, δεν ξέρεις 

Πέτρος: το μόνο που χρειάζονται τα μωρά είναι άλλαγμα, να κοιμούνται το μεσημέρι 

και να του δίνω πολλή αγάπη 

Λύκος και αλεπού: και που θα βρεις γάλα; 

Πέτρος: θα το αρμέξω από τις κατσίκες 

Λύκος και αλεπού: και πως θα το κάνεις μπάνιο; 

Πέτρος: στη λίμνη 
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Λύκος και αλεπού: η λίμνη δεν είναι μπάνιο και μπορεί να είναι βρώμικη 

Πέτρος: όχι δεν είναι γιατί ζούνε ψάρια μέσα. Αν ήταν βρώμικη θα πέθαιναν τα ψάρια 

Λύκος και αλεπού: ……… 

Πέτρος: Είδατε; Μια χαρά μπορώ! 

 

 

 
 

Μετά από την παρέμβαση ακολούθησε μία μικρή συζήτηση με τα παιδιά , 

ως μεταδραματική αξιολόγηση, σχετικά με την λύση της υπόθεσης. 

 
 

-Παιδιά τελικά τι έκανε ο μπαμπάς αρκούδος; 

- Πέτρος: πήρε το μωρό του και έφυγε 

- Επομένως δεν άκουσε τον λύκο και την αλεπού 

- Ελευθερία: όχι 

- Άλεξ: στην αρχή στεναχωρήθηκε λίγο που μίλησαν άσχημα, μετά όμως πήρε  

αυτός το μωρό 
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- Ελευθερία: Ναι, τους μάλωσε πολύ γιατί φέρθηκαν απαίσια 

- Πέτρος: Καλά έκανε τους χρειάζοντανένα μάθημα 

- Και τώρα πιστεύετε ότι νιώθει ευτυχισμένος; 

- Άλεξ: ναι  

- Γιατί: 

- Άλεξ: γιατί πήρε αυτός το μωρό 

- Κατερίνα: τώρα είναι δίκαιο! 

 

 
 
 
6.4 Ανάλυση Ομαδικής συζήτησης (1

η Δραστηριότητα) 

Η πρώτη δραστηριότητα της παρέμβασης αποτελείται από έναν μακροσκελή 

διάλογο με τα παιδιά σχετικά με το φύλο. Μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό 

διερευνήθηκαν οι απόψεις, οι στάσεις και το υπόβαθρο των παιδιών σχετικά με τον 

κοινωνικό ρόλο των φύλων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις απαντήσεις των 

παιδιών, παρατηρούμε ότι είναι ικανά να ξεχωρίσουν ποιός είναι ο άντρας και ποιά η 

γυναίκα, με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά (ρούχα, καλλυντικά, 

κοσμήματα, κόμμωση) και όχι τα ανατομικά. Όταν μάλιστα τους δόθηκαν δύο 

εικόνες, που έδειχναν μία γυναίκα με πολύ κοντά μαλλιά και έναν άντρα με μακριά 

μαλλιά ήταν ξανά σε θέση να ξεχωρίσουν το φύλο τους, ανίκανα ωστόσο να 

δικαιολογήσουν το γιατί. Όταν ωστόσο έγινε αναφορά στο γυμνό σώμα, μόνο ένα 

παιδί είπε ότι στην μπλούζα της γυναίκας φουσκώνει κάτι και με εμφανή ντροπή δεν 

ονόμαζε το σημείο του στήθους. Στην ερώτηση, τι άλλο δεν είναι ίδιο σε μία γυναίκα 

και σε ένα άντρα (ανατομικά), το ίδιο παιδί έδειξε τον άντρα λέγοντας έχει πουλί και 

έπειτα την γυναίκα λέγοντας δεν έχει πουλί. Στην ερώτηση τι έχει η γυναίκα, 

απάντησε μία γραμμή και όλα τα παιδιά γέλασαν. Το συγκεκριμένο παράδειγμα, μας 

δείχνει πως τα παιδιά ήδη από αυτή την ηλικία νιώθουν άβολα και έχουν αισθήματα 

ντροπής σχετικά με τα γεννητικά όργανα. Πιθανόν, το οικογενειακό τους περιβάλλον 

να έχει διαμορφώσει  αυτές τις αντιλήψεις.  

Επόμενη κατηγορία κατά την ομαδική συζήτηση ήταν τα παιχνίδια που 

επιλέγουν τα αγόρια και τα κορίτσια. Τα παιδιά απάντησαν ότι τα αγόρια παίζουν με 

αυτοκίνητα και διάφορες φιγούρες υπερηρώων ενώ τα κορίτσια με κούκλες, 

κουζινικά και πάζλ. Από αυτές τις απαντήσεις, προβάλλεται ξεκάθαρα ότι τα αγόρια 

συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα και την βία ενώ τα κορίτσια με την ηρεμία και 
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το νοικοκυριό. Στις διάφορες εικόνες σχετικά με τα παιχνίδια των δύο φύλων, που 

προβλήθηκαν στα παιδιά, αντέδρασαν φυσιολογικά βλέποντας ένα αγόρι να παίζει με 

αυτοκίνητα ενώ όταν είδαν ένα κορίτσι να παίζει με αυτό, το δικαιολόγησαν (τα 

κορίτσια) ότι μπορούν να παίξουν με αυτό εάν είναι ροζ. Στις εικόνες, όπου ένα αγόρι 

έπαιζε μπάσκετ και ένα κορίτσι ποδόσφαιρο, δεν φάνηκε να δυσανασχετούν καθώς 

θεώρησαν ότι η μπάλα είναι και για τα δύο φύλα. Στην εικόνα, όπου ένα αγόρι έπαιζε 

με μία κούκλα, οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Κάποια αγόρια γέλασαν ενώ κάποια 

κορίτσια το υποστήριξαν. Ειδικά, τα αγόρια απάντησαν ότι δεν είναι σωστό ένα αγόρι 

να παίζει με κούκλες, διότι είναι κοριτσίστικο παιχνίδι. Ωστόσο, στην συνέχεια 

προέκυψε ένα πολύ ενδιαφέρον δεδομένο. Ένα αγόρι είπε ότι δεν παίζει με κούκλες 

αλλά κοιμάται με κούκλα. Επομένως, για τα αγόρια η κούκλα έχει άλλο ρόλο σε 

σχέση με τα κορίτσια. Μία άλλη διάκριση που έκαναν σχετικά με την κούκλα ήταν 

ότι οι κούκλες τύπου Barbieείναι εντελώς κοριτσίστικες ενώ οι κούκλες του 

κουκλοθέατρου, οι κούκλες ζωάκια, οι δαχτυλόκουκλες, κτλ. είναι και για τα δύο 

φύλα. Στην εικόνα, όπου ένα κορίτσι παίζει με μία κούκλα ταυτίστηκαν όλα τα 

κορίτσια και συμφώνησαν και όλα τα αγόρια ότι είναι ολόσωστη, λέγοντας ότι τώρα 

παίζει σωστά αυτό το παιδί. 

Όσο αφορά τις εικόνες όπου τα δύο φύλα κάνουν διάφορες δουλειές του 

σπιτιού, τα παιδιά συμφώνησαν πως και ο άντρας αλλά και η γυναίκα μαγειρεύουν 

στο σπίτι ενώ αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι ένας άντρας μπορεί να σφουγγαρίσει 

κατηγοριοποιώντας αυτή την δραστηριότητα ως εντελώς γυναικεία. 

Όσο αφορά τις εικόνες όπου τα δύο φύλα παρουσιάζονται σε διάφορα 

επαγγέλματα, τα παιδιά απάντησαν ότι και τα δύο φύλα μπορεί να είναι αστυνομικοί 

και γεωργοί αλλά ότι δύσκολα οι γυναίκες θα έχτιζαν. Ακόμη, στην εικόνα όπου 

έδειχνε μία γυναίκα στρατιώτη, τα παιδιά νόμιζαν ότι πρόκειται για κυνηγό, αλλά 

στην συνέχεια φαίνεται ότι δεν είχαν πρόβλημα με τοσυγκεκριμένο επάγγελμα και 

δεν το κατηγοριοποίησαν ως αντρικό. 

Όσο αφορά τις εικόνες, που έδειχναν διάφορες δραστηριότητες των δύο 

φύλων, τα παιδιά απάντησαν ότι μόνο οι άντρες διαβάζουν εφημερίδα. Ακόμη, στην 

εικόνα όπου ένας άντρας χόρευε μπαλέτο όλα τα παιδιά απάντησαν ότι η εικόνα είναι 

λάθος και ότι οι άντρες δεν χορεύουν αυτό το είδος χορού. Μόνο ένα παιδί απάντησε 

ότι ο μόνος τρόπος για να χορέψει ένα αγόρι μπαλέτο είναι για να έχει το ρόλο του 

παρτενέρ και να σηκώνει το κορίτσι ψηλά. Ακόμη, τα παιδιά απάντησαν ότι και τα 

αγόρια μπορούν να χορεύουν, αλλά, άλλα είδη χορού, όπως οι παραδοσιακοί χοροί. 
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Τέλος, στην εικόνα όπου ένας άντρας ταΐζει γάλα ένα μωρό, τα παιδιά 

απάντησαν ότι δεν είναι σωστή και ότι είναι δουλειά της μαμάς να ταΐζει το μωρό 

(άποψη σχετική με το κύριο σημείο του σεναρίου). 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κατηγορίες της ομαδικής συζήτησης και 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν! 

 

 

 

Πίνακας 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Χαρακτηριστικά  Κοντά μαλλιά 

Παντελόνι 
Γένια 
 

Μακριά 

μαλλιά 
Τακούνια 
Φόρεμα 
Καλλυντικά 
Κοσμήματα  

Βασικός 

παράγοντας 

διαχωρισμού τα 

εξωτερικά 

χαρακτηριστικά 

Είδος 

παιχνιδιού 
Αυτοκινητάκια 
Φιγούρες 

υπερηρώων 
Μπάλα 
Κούκλες 

(κουκλοθέατρο) 

Κουζινικά 
Ροζ 

αυτοκινητάκια 
Πάζλ 
Μπάλα 
Κούκλες 
 

Κατηγοριοποίηση 

με βάση 

εδραιωμένα 

πρότυπα 

(ανάλογα με το 

φύλο μου 

διαλέγω και τι 

παιχνίδι μου 

«αρμόζει») 
καθώς και με 

βάση το χρώμα. 
Οικιακές 

εργασίες 
Μαγείρεμα Μαγείρεμα 

Σφουγγάρισμα 
Κατηγοριοποίηση 

με βάση το 

οικογενειακό 

πρότυπο 
Επάγγελμα Αστυνομικός 

Γεωργός 
Χτίστης 
Στρατιώτης 

Αστυνόμος 
Γεωργός 
Στρατιώτης 

Κατηγοριοποίηση 

με βάση την 

μυϊκή δύναμη 

Είδος 

δραστηριοτήτων 
Διάβασμα 

εφημερίδας 
Παραδοσιακοί 

χοροί 

Μπαλέτο 
Φροντίδα 

μωρού 

Κατηγοριοποίηση 

με βάση τα 

οικογενειακά 
πρότυπα 

 
 

Επομένως, από την ομαδική συζήτηση προέκυψαν τρεις παράγοντες, πάνω 

στους οποίους βασίστηκαν τα παιδιά και διαχώρισαν τις κατηγορίες  (βλ. Πίνακα 

1) σε αρσενικού και θηλυκού τύπου. Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι τα  
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εξωτερικά χαρακτηριστικά, η μυϊκή δύναμη και κυρίως, οι ήδη εδραιωμένες 

απόψεις των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον.  

 

 
 
6.5 Σημειωτική ανάλυση δραστηριοτήτων 

 

Το συγκεκριμένο είδος ανάλυσης θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

εξαχθούν κάποια δεδομένα σχετικά με το υπόβαθρο των παιδιών σχετικά με το φύλο. 

Η σημειωτική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της παντομίμας και των 

παγωμένων εικόνων. 

1. ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ 

Η δεύτερη δραστηριότητα (ενότητα 6.3) αφορούσε την παντομίμα των 

παιδιών με βάση τυχαίες εικόνες που επέλεξαν. 

Το πρώτο παιδί (κορίτσι) έτυχε την εικόνα ενός παιδιού που παίζει με κούκλα. 

Εάν παρατηρήσουμε την εικόνα βλέπουμε ότι το κορίτσι έχει σταυρώσει προσεκτικά 

τα χεριά, υποδυόμενο ότι αγκαλιάζει ένα μωρό. Αυτή η στάση μας παραπέμπει σε μία 

μητέρα που κρατάει το μωρό της (και δεν ήταν λίγα τα παιδιά που ταυτοποίησαν το 

κορίτσι ως μαμά με το μωρό και όχι ως κορίτσι με κούκλα). Η στάση με τα χέρια της 

είναι αμυντική και από το πρόσωπό της φαίνεται χαρούμενη και ασφαλής με αυτή τη 

στάση. 

 Σύμφωνα με την σημειωτική θεωρία, τα κινησιακά σημεία είναι όλα εκείνα 

τα σημεία που παράγονται με κινήσεις του προσώπου και του σώματος του ηθοποιού. 

Μέσω λοιπόν, της σωματικής κίνησης είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο 

επικοινωνιακό σύστημα που λειτουργεί αντί για το γλωσσικό ή συμπληρωματικά σε 

αυτό. Τα χέρια του κοριτσιού είναι το σημαίνον ενώ η στάση που διάλεξε (η αγκαλιά) 

μας οδηγεί στο σημαινόμενο, που είναι η στοργή και η αγάπη. Από τα κινησιακά 

σημεία έχει υιοθετήσει τα μιμικά, καθώς τα συναισθήματά της αντικατοπτρίζονται 

μέσω των εκφράσεων του προσώπου της. 

Το δεύτερο παιδί αναπαριστά μία μπαλαρίνα, σηκώνοντας τα δύο χέρια και το 

ένα πόδι ψηλά. Αυτή η στάση μας παραπέμπει κατευθείαν στην κλασσική φιγούρα 

της μπαλαρίνας. Το συγκεκριμένο παιδί δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι παραπάνω 

προκειμένου να ταυτοποιήσει το φύλο. Κατευθείαν όλα τα παιδιά συμφώνησαν πως 

πρόκειται για θηλυκή μπαλαρίνα. 
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Τα χέρια και τα πόδια του παιδιού,σημασιοδότησαν πολύ εύκολα τον 

χαρακτήρα που υποδυόταν το κορίτσι χωρίς να χρειάζονται και δευτερεύοντα 

χαρακτηριστικά. 

Το επόμενο παιδί, έπρεπε να αναπαραστήσει μία μαμά με το μωρό της. Τα 

παιδιά σε αυτό το σημείο μπερδεύτηκαν καθώς δεν ήξεραν εάν πρόκειται για κορίτσι 

που παίζει με κούκλα ή για μαμά με το μωρό. Το ίδιο το παιδί που αναπαριστούσε 

χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια στάση με το πρώτο παιδί, σταυρώνοντας τα χέρια, 

μένοντας σε αμυντική στάση. Η ανάλυση είναι η ίδια με παραπάνω. 

Το επόμενο παιδί αναπαράστησε έναν αστυνομικό. Το παιδί χρησιμοποίησε 

μία στάση επιθετική, έχοντας το ένα χέρι του στην μέση δηλώνοντας θυμό ενώ το 

άλλο ήταν παρατεταμένο μπροστά με σηκωμένους τον αντίχειρα και το δείκτη, για να 

δηλώσει την χρήση όπλου. Αυτή η στάση έδειχνε έντονη επιθετικότητα. Όλα τα 

παιδιά τον ταυτοποίησαν ως άνδρα, πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν 

συνδέσει τους άντρες με την βία και την επιθετικότητα. 

Παρατηρούμε ότι το παιδί χρησιμοποίησε σημεία χειρονομιών για να 

μεταδώσει στα υπόλοιπα παιδιά ένα εύρος πληροφοριών. Το σημαίνον είναι το χέρι 

του παιδιού που προτάσσει μπροστά και σημαδεύει ενώ το σημαινόμενο είναι η 

έννοια της θυμού που θέλει να περάσει στα υπόλοιπα παιδιά. Ακόμη, από την 

έκφραση του προσώπου του, εκφράζεται ο συναισθηματικός του κόσμος. Όσο αφορά 

τις αρχές της σημειωτικής, εδώ εντοπίζεται αυτή της σημειοποίησης του 

αντικειμένου, καθώς οτιδήποτε μπορεί να μεταμορφωθεί σε ότι θέλουμε πάνω στη 

σκηνή. Όπως το χέρι του παιδιού, που μεταμορφώθηκε σε όπλο. 

Το επόμενο παιδί προσπάθησε να αναπαραστήσει έναν μάστορα. Το 

συγκεκριμένο κορίτσι στην αρχή χρησιμοποιούσε λεπτές κινήσεις και τα παιδιά δεν 

μπορούσαν να καταλάβουν τι κάνει. Όταν όμως ξεκίνησε να ανεβοκατεβάζει το χέρι 

με έντονο και επιθετικό τρόπο, μόνο τότε τα παιδιά κατάλαβαν ότι κάρφωνε. 

Ταυτοποίησαν το κορίτσι ως άντρα μάστορα λόγω της βίαιης χρήσης του σφυριού. 

Και σε αυτή την περίπτωση εντοπίζεται η αρχή της σημειοποίησης του 

αντικειμένου, καθώς το παιδί  μεταμόρφωσε το χέρι του σε σφυρί. Το χέρι δηλαδή 

είναι το σημαίνον και με το σφυρί δηλώνεται το σημαινόμενο, που είναι η μυϊκή 

δύναμη του μάστορα. 

Το τελευταίο παιδί αναπαράστησε έναν άνθρωπο που έκλαιγε. Το κορίτσι 

χρησιμοποίησε τις γροθιές του τρίβοντάς τες κάτω από τα μάτια. Τα υπόλοιπα παιδιά 
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κατάλαβαν κατευθείαν την αναπαράσταση και μάλιστα ταυτοποίησαν τον άνθρωπο 

ως γυναίκα που κλαίει. 

Με την χρήση των χεριών δηλώνεται η συναισθηματική κατάσταση του 

παιδιού. Τα χέρια των παιδιών ως σημαίνοντα αποκτούν μέσω της χειρονομίας την 

σημαινόμενη ιδιότητά τους (κλάμα). 

Συνοψίζοντας, η κατηγοριοποίηση των φύλων με βάση συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά όπως προέκυψαν από αυτή την δραστηριότητα, φαίνονται στο 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 

Αγκαλιά  + 

Μπαλέτο  + 

Πιστόλι +  

Σφυρί +  

Κλάμα  + 

 

Από την συγκεκριμένη δραστηριότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά έχουν 

συνδέσει το πιστόλι και το σφυρί με τον άνδρα ενώ την αγκαλιά, το κλάμα και τον 

χορό με την γυναίκα. Και από αυτή την κωδικοποίηση, προκύπτει ότι τα παιδιά έχουν 

συνδέσει τον άντρα με την βία και την μυϊκή δύναμη ενώ την γυναίκα με 

τοσυναίσθημα  και τις δραστηριότητες που απαιτούν λεπτή κίνηση. 

 

2. ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

Οι παγωμένες εικόνες φαίνονται ως δεύτερη δραστηριότητα της 2
ης 

συνάντησης (σελ.96-99). Οι εικόνες που αναπαράστησαν οι δύο ομάδες παιδιών είναι 

γυναίκες-άντρες και μαμάδες – μπαμπάδες. Κατά την πρώτη αναπαράσταση, η πρώτη 

ομάδα αναπαριστά τις γυναίκες. Παρατηρούμε ότι κάποια παιδιά σταυρώνουν τα 

πόδια ή έχουν κλειστά πόδια, βάζουν τα χέρια στη μέση και  έχουν έντονο χαμόγελο. 

Γενικά, η στάση του σώματος που έχουν υιοθετήσει είναι χαλαρή. 

Τα παιδιά χρησιμοποίησαν το σώμα τους προκειμένου να αναπαραστήσουν 

μία γυναίκα βασιζόμενα σε εξωτερικά χαρακτηριστικά. Παρατηρούμε την αρχή της 

σημειοποίησης του αντικειμένου, καθώς τα παιδιά μεταμόρφωσαν διάφορα μέλη του 

σώματός του με τέτοιο τρόπο, που να δείχνουν «πιο θηλυκά». Επομένως, σημαίνοντα 
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είναι τα διάφορα μέλη του σώματός τους (χέρια, πόδια , εκφράσεις προσώπου), τα 

οποία απέκτησαν έναν σημασιοδοτικό ρόλο. Όπως είναι γνωστό από την σημειωτική 

θεωρία, το σώμα του ηθοποιού συνιστά θεατρικό σημείο που συμβάλλει στην 

θεατρική επικοινωνία και επομένως ακόμη και η πιο μικρή χειρονομία ή ένα απλό 

μειδίαμα του προσώπου έχει σημασιοδοτική δύναμη. 

Η δεύτερη ομάδα παιδιών αναπαράστησε έναν άνδρα. Στην εικόνα 

παρατηρούμε ότι όλα τα παιδιά έχουν ανοιχτά πόδια, σταθερή στάση του σώματος, 

πιο δυναμική και άκαμπτη (σχεδόν επιθετική). Ακόμη και οι εκφράσεις προσώπου 

τους διακρίνονται από μία σοβαροφάνεια. 

Με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ομάδα και με την χρήση του 

σώματός  και των εκφράσεών τους, δηλώνεται το αρσενικό φύλο. Μέσα από τις 

χειρονομίες τους, προωθείται μία αρκετά επιθετική εικόνα. 

Η επόμενη εικόνα που κλήθηκαν να αναπαραστήσουν ήταν οι μαμάδες. Τα 

παιδιά της συγκεκριμένης ομάδας είχαν χαλαρή στάση σώματος, λυγισμένα πόδια και 

κάποια από αυτά είχαν γείρει την μέση τους. Οι εκφράσεις του προσώπου τους ήταν 

ήπιες και χαμογελαστές. Σχεδόν, όλα τα παιδιά αυτής της ομάδας έχουν σταυρώσει 

μπροστά τους αγκώνες, αναπαριστώντας ότι αγκαλιάζουν. 

Σε αντίθεση με αυτή την εικόνα, έρχεται η δεύτερη ομάδα η οποία κλήθηκε να 

αναπαραστήσει τους μπαμπάδες. Σε αυτή την ομάδα, παρατηρούμε πιο ‘σκληρές’ 

εκφράσεις προσώπου και γενικά μία κίνηση πιο άκαμπτη. Τα παιδιά 

αναπαριστούσανότι οδηγούσαν αυτοκίνητα και μηχανές, ενώ ένα παιδί 

αναπαριστούσε ότι προσευχόταν λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του. 

Και στις δύο εικόνες, τα παιδιά χρησιμοποίησαν το σώμα τους προκειμένου 

να το μεταμορφώσουν και να του δώσουν μία νέα διάσταση. Το σώμα είναι το 

σημαίνον ενώ το φύλο και οι ιδιότητες μητέρα-πατέρας το σημαινόμενο. Η αρχή της 

σημειοποίησης του αντικειμένου είναι εμφανέστατη και εδώ. 

Στην επόμενη εικόνα, η πρώτη ομάδα αναπαριστά τις μαμάδες, όπου 

βλέπουμε όλα τα παιδιά να αναπαριστούν ότι αγκαλιάζουν το μωρό τους 

σταυρώνοντας τα χέρια. Τα παιδιά της άλλης ομάδας όπου αναπαριστούν τους 

μπαμπάδες, μιμούνται ότι οδηγούν ή ότι κουβαλούν . 

Συνοψίζοντας, οι κατηγορίες μητέρα – πατέρας συνδέονται με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα 

Πίνακας 3 
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ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΗΛΥΚΟ-ΜΗΤΕΡΑ 

Έντονο χαμόγελο-χαλαρή 

στάση σώματος 

 + 

Επιθετική στάση σώματος +  

Αγκαλιά  + 

Οδήγηση – Προσευχή +  

 

Και από αυτή την δραστηριότητα, συμπεραίνουμε ότι η γυναίκα και  

μητέρα θεωρείται πιο ευχάριστη, συναισθηματική και προστατευτική ενώ ο 

άνδρας και πατέρας, συνδέεται με πιο επιθετική στάση, με τάση κυριαρχίας χωρίς 

συναισθηματισμούς. Ακόμη, ο πατέρας έχει συνδεθεί με την οδήγηση (εξωτερικό 

περιβάλλον) ενώ η μητέρα έχει ως σύμβολο την αγκαλιά (εσωτερικό 

περιβάλλον). 

 

6.6 Αξιολόγηση 
 

Πριν και μετά την παρέμβαση υλοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις 

με τα παιδιά της τάξης (βλ. Παράρτημα). Οι συνεντεύξεις ήταν ατομικές και 

ομαδικές. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά έγινε μία ομαδική συνέντευξη-συζήτηση 

σχετικά με το φύλο (η οποία αναλύθηκε πρωτύτερα) και στην συνέχεια αφού 

διαβάστηκε το σενάριο στα παιδιά έγινε η πρώτη ατομική συνέντευξη σε δείγμα 

οχτώ παιδιών. Μετά την παρέμβαση ακολούθησε μία ατομική συνέντευξη (με το 

ίδιο δείγμα παιδιών σε παρόμοιες ερωτήσεις) και μία μικρή ομαδική συνέντευξη 

σχετικά με τις λύσεις που έδωσαν τα παιδιά, ωεμεταδραματική αξιολόγηση. Οι 

συνεντεύξεις αναλύονται στην συνέχεια μέσω της ανοιχτής κωδικοποίησης.  

 

6.7 Ανάλυση με ανοιχτή κωδικοποίηση 

 

Η ποσοτική ανάλυση απορρίφθηκε εξ’ αρχής χάρη της ποιοτικής, καθώς η 

τελευταία συνάδει με το κοινωνικό χαρακτήρα της παρέμβασης και παράγει πιο 

πλούσιο περιγραφικό υλικό. Η ανάλυση των ημιδομημένων συνεντεύξεων έγινε με 

την μέθοδο της ανοιχτής κωδικοποίησης (opencoding), έτσι ώστε να βρεθούν 

σημαντικά ζητήματα και μοτίβα μέσα από την γλώσσα των συμμετεχόντων. Κατά την 
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ανοιχτή κωδικοποίηση κατασκευάζονται έννοιες και ορίζονται οι ιδιότητες και οι 

διαστάσεις τους. Μία εννοιολογική κατασκευή είναι μία αναπαράσταση ενός 

γεγονότος, αντικειμένου, δράσης ή διάδρασης που ο ερευνητής αναγνωρίζει ως 

σημαντικό στα δεδομένα. (Πουρκός&Δαφέρμος, 2010, σελ.425). 

Τα δεδομένα των συνεντεύξεων κωδικοποιήθηκαν ώστε να εντοπιστούν και 

να ονομαστούν οι έννοιες. Η βασική αναλυτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω 

συγκρίσεων για την εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών και η κύρια κατηγορία που 

δημιουργήθηκε ήταν η ενσυναίσθηση. Η έννοια της ενσυναίσθησης ως κύριος 

παράγοντας, εμπεριέχει κι άλλες κατηγορίες που ενσωματώθηκαν. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 3 – ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΩΝ 

BANKS&NIETO 

Το συγκεκριμένο μοντέλο επιλέχθηκε, λόγω των άμεσα εντοπίσιμων 

κατηγοριών του για αξιολόγηση. Τα τρία στάδια του μοντέλου αφορούν: 

1. Την ευαισθητοποίηση (Γνωρίζω και Αναρωτιέμαι) 

2. Την συναισθηματική εμπλοκή (Κρίνω και Νοιάζομαι) 

3. Την δράση (Κινώ τον διάλογο) 

Η πρώτη κατηγορία (ευαισθητοποίηση) αφορά την καλλιέργεια της 

κοινωνικής ευαισθησίας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο 

σχετικά με την καταπίεση που πηγάζει από το φύλο. Η δεύτερη κατηγορία 

αφορά την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και η τρίτη κατηγορία αναφέρεται 

στην αλλαγή της καταπίεσης και στην εύρεση λύσεων για την αντιμετώπισή 

της. 

7. Συζήτηση 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής ανάλυσης και εξετάζεται η επιρροή που είχε η παρέμβαση στην 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των παιδιών. Ακόμη, αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου του ΘτΚ ως προς τους αρχικούς στόχους 

της παρέμβασης. 

 

7.1 Παρατηρήσεις από την παρέμβαση 
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Στην συζήτηση της πρώτης δραστηριότητας (η οποία μπορεί να 

θεωρηθεί ως ομαδική συνέντευξη) και στις ατομικές συνεντεύξεις  πριν την 

παρέμβαση έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί το υπόβαθρο των μικρών 

παιδιών σχετικά με τα στερεότυπα που υπάρχουν αναφορικά με το φύλο. 

Επιπλέον, έγινε η προσπάθεια να διερευνηθεί η πρόθεση για δράση από 

μέρους των παιδιών απέναντι στην μορφή καταπίεσης που τους 

παρουσιάστηκε ή η μετατόπιση της δράσης και η ανάληψη ευθύνης από τους 

άλλους. Οι μορφές καταπίεσης ως προς το φύλο που αναδείχθηκαν είναι οι 

εξής: η επιβάλλουσα ένδυση και κόμμωση («ο άντρας φοράει πουκάμισο, 

«μπλούζα», «παντελόνια», «ρολόι» και «παπούτσια», «η γυναίκα φοράει 

τακούνια», κραγιόν, φουστάνι, κοσμήματα, κτλ.), το είδος των παιχνιδιών που 

επιλέγουν («τα αγόρια παίζουν με αυτοκινητάκια», «ένα αγόρι παίζει με 

κούκλες;;;; όχι δεν είναι σωστό»,« εγώ δεν παίζω, όμως κοιμάμαι με κούκλα», 

κτλ.), τα επαγγέλματα («υπάρχουν γυναίκες αστυνομικοί αλλά ο άντρες είναι 

περισσότεροι», «ένας μάστορας είναι άντρας», «τα αγόρια δεν χορεύουν 

μπαλέτο», κτλ.) ο ρόλος των γονιών στο σπίτι και οι χωριστές τους 

αρμοδιότητες («και η μαμά και ο μπαμπάς μαγειρεύουν», «οι μπαμπάδες ούτε 

σκουπίζουν ούτε σφουγγαρίζουν», «δεν είναι δουλειά του άντρα να ταΐζει ένα 

μωρό»), το είδος των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που επιλέγουν τα δύο 

φύλα (ή οι γονείς τους)(«..μόνο οι μπαμπάδες διαβάζουν εφημερίδα»).   

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 3 – ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΩΝ BANKS & NIETO 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

(3 – Stage model of social consciousness development) 

1. Γνωρίζω και Αναρωτιέμαι 

Το πρώτο στάδιο του ΘτΚ προσπάθησε να καλλιεργήσει τόσο σε 

ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο την κοινωνική 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την καταπίεση που απορρέει από  το 

φύλο. Χαρακτηριστικές φράσεις είναι: 

 Μερικά κορίτσια ναι (μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο). Μερικά 

κορίτσια από το καράτε μου πηγαίνουν καράτε. 

 Όταν δουλεύει η μαμά μου μαγειρεύει ο μπαμπάς. Και οι δύο 

μαγειρεύουν σπίτι 
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 Ναι. Μερικά ναι. Μερικά αγόρια χορεύουν με τα κορίτσια 

 Του αρέσει ο χορός. Κι εμένα μου αρέσει ο χορός αλλά όχι το 

μπαλέτο 

  Ναι αλλά εμένα το κάνει (σπέρνει το χωράφι) και η μαμά μου άρα 

δεν είναι λάθος 

 Ναι αλλά εμένα μαγειρεύει και ο μπαμπάς, δεν είναι κακό 

 Μπορούν (και οι άντρες να φοράνε σκουλαρίκι). Και οι πειρατές 

φοράνε σκουλαρίκι 

 ο μπαμπάς ξέρει να φροντίζει το μωρό 

. Από την αρχή τα περισσότερα παιδιά δεν ήταν πολύ 

προκατειλημμένα σχετικά με τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων, με 

αποτέλεσμα να διαφωνούν με διάφορες εικόνες (πρώτη 

δραστηριότητα), στηρίζοντας τις απόψεις τους πάνω σε προσωπικές 

εμπειρίες, από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Ακόμη, στην 

ατομική συνέντευξη ένιωσαν πολύ γρήγορα την αδικία που βίωνε ο 

αρκούδος. 

2. Κρίνω και Νοιάζομαι 

Το δεύτερο στάδιο καλλιεργεί την ενσυναίσθηση. Χαρακτηριστικές 

φράσεις είναι: 

 δεν είχαν δίκιο, δεν έπρεπε να μιλήσουν έτσι 

 όχι είχαν άδικο που φέρθηκαν τόσο απαίσια 

 θα τους έλεγα να σταματήσουν 

 θα τους μάλωνα και θα έλεγα ότι έχουν άδικο, κλπ. 

Μέσα από τις συγκεκριμένες απαντήσεις φαίνεται ότι όλα τα παιδιά 

μπήκαν στην θέση του αρκούδου, βιώνοντας την αδικία και θέλησαν να 

απαντήσουν στους καταπιεστές με ιδιαίτερα έντονο ζήλο. 

 

3. Κινώ τον διάλογο 

Το συγκεκριμένο στάδιο μας πληροφορεί σχετικά με τις απόψεις των 

παιδιών για την άρση της καταπίεσης ή τις λύσεις που προτείνουν έτσι 

ώστε να φτάσουμε σε μία λύση. Κάποιες χαρακτηριστικές φράσεις 

είναι: 

 θα έπαιρνα το μωρό μου στο σπίτι και θα το φρόντιζα εγώ 

 δεν θα τους άκουγα 
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 θα έδερνα τον λύκο και την αλεπού, κλπ. 

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης μέσω της ανοιχτής κωδικοποίησης 

συμφωνούν με αυτά της ανάλυσης με το μοντέλο 3 – σταδίων για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης των Banks&Nieto.  Μπορούμε λοιπόν να δούμε μία 

εξέλιξη στον τρόπο κατανόησης του ρόλου των δύο φύλων και ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης απέναντι στην κατάστασή τους. Παρόλ’ αυτά δε μπορούμε να πούμε 

με σαφήνεια κατά πόσο ενδυναμώθηκαν τα παιδιά ώστε να αναλάβουν δράση για την 

άρση της καταπίεσης, καθώς δε μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια η επιρροή και τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης. Αν και δεν είμαστε σε θέση να εξάγουμε ακριβή 

συμπεράσματα για την μακροπρόθεσμη αλλαγή στην συμπεριφορά των παιδιών, δε 

μπορούμε να αγνοήσουμε την αλλαγή που παρατηρήθηκε μέσα από τις συνεντεύξεις 

πριν και μετά σε σχέση με το σημείο ελέγχου. Το γεγονός, δηλαδή, πως τα παιδιά 

μέσα από την παρέμβαση ανακάλυψαν τρόπους δράσης που θα μπορούσαν τα ίδια να 

υιοθετήσουν, καθώς μέχρι τότε το σημείο ελέγχου ήταν εξωτερικό διότι οι μόνοι που 

μπορούσαν να κάνουν κάτι για την κατάσταση ήταν οι άνθρωποι του οικείου 

οικογενειακού περιβάλλοντός τους 

Αυτές οι μορφές καταπίεσης αναδείχθηκαν κυρίως στην ομαδική συνέντευξη 

αλλά και στις δύο ατομικές. 

Πιο συγκεκριμένα, στις ατομικές συνεντεύξεις, οι εξηγήσεις που δίνουν γι’ 

αυτές τις μορφές καταπίεσης παρατηρείται τόσο η κατάθεση απόψεων – στάσεων, 

όσο και η αιτιολόγηση μέσα από το συναισθηματικό δέσιμο των παιδιών με τον 

πρωταγωνιστή της ιστορίας (μπαμπά αρκούδο).  

Όσο αφορά την ανάληψη δράσης ή  την πρόθεση για ανάληψη δράσης από τα 

ίδια τα παιδιά μπορούμε να διακρίνουμε 4 κατηγορίες. Τις στάσεις, τη δράση, την 

πρόταση για δράση και την απουσία δράσης. Λόγω του περιεχομένου της ημι-

δομημένης συνέντευξης παρατηρούμε απαντήσεις τόσο μέσα από την θέση του 

ανθρώπου, όσο και μέσα από τη θέση του πρωταγωνιστή ζώου. Από τις απαντήσεις 

του δείγματος των παιδιών παρατηρούμε ότι οι μορφές δράσης που θα ακολουθούσαν 

ως ζώα συμπίπτουν με αυτές που θα ακολουθούσαν ως άνθρωποι. 

Στις συνεντεύξεις με αυτούς που δε μπήκαν σε ρόλο, η συζήτηση κινήθηκε 

γύρω από τις δράσεις που θα έκαναν εάν είχαν συμμετάσχει ενεργά. Τα μισά παιδιά 

αυτής της κατηγορίας συμφώνησαν με τις δράσεις που ακολούθησαν οι συμμαθητές 

τους ενώ τα άλλα μισά θα πρόβαιναν σε πιο επιθετικές λύσεις απέναντι στον λύκο και 

στην αλεπού (καταπιεστές). 
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Η συζήτηση με τα παιδιά που συμμετείχαν στο ΘτΚ (μπήκαν σε ρόλο) ήταν 

πολύ πλούσια και τα παιδιά αντέδρασαν με έντονο ενθουσιασμό.  

Όσο αφορά το τι διαφορετικό θα έκαναν αν ξαναέπαιρναν τον ρόλο του 

πρωταγωνιστή, οι δράσεις τους αποτελούνται από έντονη λογομαχία έως και χρήση 

βίας και από τις δύο ομάδες παιδιών. Αναφορικά με τα συναισθήματα που ένοιωσαν 

όντας στην θέση του πρωταγωνιστή παρατηρείται απόλυτη ταύτιση. 

Όσον αφορά στη δράση, έχουμε από τη μία το τι θα μπορούσαν να κάνουν τα 

παιδιά (εσωτερικό σημείο ελέγχου) και το τι θα πρότειναν να γίνει μιλώντας είτε στα 

ζώα καταπιεστές είτε στον ίδιο τον πρωταγωνιστή. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον 

είναι ότι οι προτάσεις των παιδιών κινήθηκαν γύρω από την διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων του πρωταγωνιστή και την εξάλειψη των καταπιεστών του με πολύ 

έντονο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι προκλήθηκε έντονη ενσυναίσθηση στα παιδιά, 

πράγμα που φανερώνει όχι μόνο ότι αναγνώρισαν τη μέθοδο που εφαρμόστηκε ως 

αποτελεσματική στα ίδια, για να τη χρησιμοποιήσουν και σε άλλους ανθρώπους, 

αλλά έμμεσα αποδεικνύουν ότι κάτι άλλαξε και στην δική τους σκέψη. 

Μελετώντας το σύνολο των συνεντεύξεων πριν και μετά θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι ειδικά στα παιδιά που συμμετείχαν ενεργά στο ΘτΑ συνέβη κάποια αλλαγή 

όσο αφορά την εικόνα της καταπίεσης που δημιούργησαν και τις λύσεις που 

πρότειναν για την άρση της. Αυτό φαίνεται τόσο από τις προτάσεις που έκαναν ως 

προς την καταπίεση που υφίστανται ο μπαμπάς αρκούδος λόγω του φύλου του, ότι 

δηλαδή είναι ανίκανος να φροντίσει ένα παιδί. Οι προτάσεις περιστρέφονται φανερά 

γύρω από την αλλαγή της σκέψης των άλλων ζώων απέναντι στον πρωταγωνιστή. 

Επιπλέον, οι προτάσεις τους για δράση εμφανίζουν να έχουν αλλάξει σε μεγάλο 

βαθμό το σημείο ελέγχου τους. Συγκριτικά με τις συνεντεύξεις, πριν από την 

παρέμβαση, παρατηρούμε μεγαλύτερη αδυναμία, χωρίς καθόλου ένταση και σθένος,  

από την πλευρά των παιδιών όσο αφορά την δράση απέναντι στην καταπίεση. 

Οι παρακάτω πίνακες τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων 

μέσα από τις απαντήσεις των ίδιων των παιδιών: 

 

Κατηγορίες που προέκυψαν από την κωδικοποίηση των συνεντεύξεων πριν την 

παρέμβαση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΚΕΣ 
Εικόνες καταπίεσης Εικόνες 

Άποψη 
Δεν μου άρεσε αυτό που 

έκαναν 
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Σωστό Όχι δεν ήταν σωστό 
…δεν είπαν σωστά 

πράγματα 
Είχαν άδικο που φέρθηκαν 

τόσο απαίσια 
Είναι κακά ζώα 
Δεν έπρεπε να μαλώσουν 

τον μπαμπά αρκούδο 
Κάποιοι κοροϊδεύουν και 

κάνουν τα άλλα παιδιά να 

κλαίνε 
 

Συναισθήματα (βλέπω 

μέσα από τα μάτια του 

άλλου) 

Συντροφιά 
Αγάπη 
Κατανόηση 
Λύπηση 
Ταύτιση 

Θα ένιωθα άσχημα 
Απαίσια 
Θα ένιωθα χάλια  
Θα ένιωθα αδικία 
Θα θύμωνα 
Να μην ακούσει και ότι 

μπορεί να τα καταφέρει 
Να μην στεναχωριέται και 

ότι θα τα καταφέρει 
Να μην ακούει τον λύκο και 

την αλεπού 
(θα έλεγα στον αρκούδο) να 

μην είναι λυπημένος 
Μπορείς να τα καταφέρεις 
Είναι άσχημα να μαλώνεις 

τον άλλο 
Δρω ή προτείνω δράση Στάση 

Δράση 
Πρόταση δράσης 

Θα τους μάλωνα…καλός 
Θα κρατούσα το 

μωρό….καταφέρει 
Θα έπαιρνα το μωρό στο 

σπίτι μου…..εγώ 
Θα τους έλεγα ότι ο 

μπαμπάς ξέρει να φροντίζει 

το μωρό 
Θα τους μάλωνα και θα 

έλεγα ότι έχουν άδικο 
….ότι ο μπαμπάς έσωσε το 

μωρό και δεν μπορούσε να 

κάνει αλλιώς 
Θα πρέπει να είμαστε καλοί 
Ευγενικοί 
Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε 
 
 
 

Απουσία Δράσης  Δεν θα τους άκουγα 
Θα τους έλεγα να με 

αφήσουν ήσυχο 
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Δεν θα έκανα τίποτα 
 

 

Κατηγορίες που προέκυψαν από την κωδικοποίηση των συνεντεύξεων μετά την 

παρέμβαση, αυτών που δεν συμμετείχαν στο ΘτΚ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΚΕΣ 
Συναισθήματα μέσα από τα 

μάτια του άλλου 
 
Άποψη 

(ένιωσα) άσχημα 
Δεν ήθελα να μαλώνουν 

τα άλλα ζώα 
Όχι καλά 

δεν είναι καλό 

δεν είναι σωστό να 

φέρονται άσχημα 
Δράση Τι θα έκανα 

Τι θα βοηθούσε 
 

Θα έκανα το ίδιο θα 

κρατούσα το μωρό 
Θα έδερνα τον λύκο και 

την αλεπού 
Θα έπαιρνα το μωρό και 

θα έφευγα 
να φέρονται καλά και 

ήρεμα 
να είναι ευγενικοί 

 
Ταύτιση με αρκούδο Στάση θα τον βοηθήσω κι εγώ 

μπορεί να τα καταφέρει 

 
Στάση απέναντι στους 

καταπιεστές  
 
Αντίδραση 
Τιμωρία 

θα τους έλεγα να φύγουν 

από το δάσος και ότι είναι 

κακοί 
θα τους έλεγα ότι δεν τους 

έχω φίλους 
 

 

Κατηγορίες που προέκυψαν από την κωδικοποίηση των συνεντεύξεων μετά την 

παρέμβαση, αυτών που συμμετείχαν στο ΘτΚ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΚΕΣ 
Συναισθήματα μέσα από τα 

μάτια του άλλου 
Ταύτιση 
 

Μου άρεσε που μάλωσα 

τον λύκο με την αλεπού 
 
Ήταν ωραία που 

προστάτεψα τον μπαμπά 

από τα άλλα ζώα 
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Ήταν άδικο, ένιωσα 

άσχημα 
 

…θύμωσα πολύ που 

μιλούσαν έτσι.  

 
 

Δρω ή προτείνω δράση Σωστό 
Πρέπει 

έπρεπε να τους μαλώσω κι 

εγώ γιατί δεν είχαν δίκιο 

και ξέρω ότι ένα μωρό δεν 

χρειάζεται πολλά, μόνο 

γάλα, μπάνιο και πολλή 

αγάπη! 

 

έκανα καλά που θύμωσα 

γιατί τους έβαλα στην θέση 

τους. Έπρεπε να 

σταματήσουν να ενοχλούν 

τον μπαμπά γιατί κι αυτός 

μπορεί να μεγαλώσει το 

μωρό του. 

θύμωσα πολύ που 

μιλούσαν έτσι. Γι’ αυτό 

τους μάλωσα και έφυγα με 

το μωρό μου 

 

τους μάλωσα και έφυγα με 

το μωρό μου. 

 
Ταύτιση με αρκούδο Τι  έκανα 

Δράση 
….έφυγα με το μωρό μου 

Θύμωσα 

ήταν απαίσια και τους είπα 

ντροπή τους 
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Στάση απέναντι στους 

καταπιεστές 
Άποψη 
Στάση 

φέρθηκαν απαίσια, δεν 

μίλησαν ευγενικά 
δεν μίλησαν όμορφα και 

δεν έπρεπε 

 ήταν απαίσια και τους 

είπα ντροπή τους 

θα έπρεπε να ντρέπονται. 

Αυτό δεν είναι ευγενικό 

έχουν άδικο 

δεν ήταν σωστό γιατί δεν 

τους έκανε τίποτα ο 

μπαμπάς 

δεν έπρεπε να το 

μαλώσουν γιατί αυτός 

προστάτεψε το μωρό 

 

είναι απαίσιο να μιλάς 

άσχημα, δεν είναι καλοί 

αυτοί οι άνθρωποι 

 

 
 

7.2 Η επιρροή της παρέμβασης στους μαθητές 

Στο αυτό το σημείο γίνεται σύγκριση των δύο ατομικών συνεντεύξεων 

πριν και μετά την παρέμβαση, για να δούμε πιο συγκεκριμένα το θέμα της 

ενσυναίσθησης και της ενδυνάμωσης των μαθητών. 

 Έτσι προκύπτουν τα εξής: 

Όσο αφορά το πρώτο ερώτημα, σχετικά με την ιστορία και το σημείο 

που τους έκανε περισσότερο εντύπωση, τα 3 από τα 8 παιδιά του δείγματος 

δήλωσαν ότι τους άρεσε το γεγονός που πήγαν όλοι μαζί (η οικογένεια 

αρκούδων) εκδρομή, 2 παιδιά δήλωσαν ότι τους άρεσε που η μαμά αρκούδα 

όρμησε στους κυνηγούς, 2 παιδιά που ο μπαμπάς αρκούδος έσωσε το μωρό 

ενώ ένα παιδί δήλωσε πιο αόριστα ότι του άρεσε όταν όλα ήταν ήρεμα. Σε 

αυτό το σημείο φαίνεται ότι τα παιδιά δεν έχουν ταυτιστεί ιδιαίτερα με τον 

πρωταγωνιστή της ιστορίας και άρα η ενσυναίσθηση είναι ασθενής. Σε 
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παρόμοια ερώτηση στην ατομική συνέντευξη μετά την παρέμβαση οι 

απαντήσεις είναι εμφανώς διαφορετικές. Το σύνολο των παιδιών, που δεν 

συμμετείχαν στο φόρουμ, απάντησαν ότι τους άρεσε περισσότερο το σημείο 

που ο μπαμπάς κατάφερε και έσωσε το μωρό. Αυτές οι απαντήσεις μας 

αποδεικνύουν ότι το ενδιαφέρον των παιδιών στράφηκε εμφανώς στο σημείο 

καταπίεσης της πλοκής και στην εστίαση στον πρωταγωνιστή. Επομένως, τα 

παιδιά ταυτίστηκαν με τον μπαμπά αρκούδο. Από την άλλη, τα παιδιά που 

συμμετείχαν στο φόρουμ, δήλωσαν ότι τους άρεσε που λογομάχησαν με τον 

λύκο και την αλεπού (καταπιεστές). Τα συγκεκριμένα παιδιά φαίνεται, ότι όχι 

μόνο ανέπτυξαν την ενσυναίσθηση σε πολύ μεγάλο βαθμό αλλά και την 

κριτική τους ικανότητα. 

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τα συναισθήματα του μπαμπά 

αρκούδου και πώς τα ίδια τα παιδιά θα ένιωθαν εάν ήταν στην θέση του. Όλα 

τα παιδιά πριν την παρέμβαση εξέφρασαν αρνητικά συναισθήματα. Μετά την 

παρέμβαση τα παιδιά που δεν συμμετείχαν στο φόρουμ εξέφρασαν ξανά 

αρνητικά συναισθήματα, διατηρώντας το ψυχολογικό δέσιμο με τον 

πρωταγωνιστή ενώ αυτά που μπήκαν σε ρόλο εξέφρασαν θετικά 

συναισθήματα. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε λογικά, καθώς τα παιδιά 

που μπήκαν σε ρόλο προφανώς απολάμβαναν το ρόλο του μπαμπά αρκούδου 

και τους προκαλούσε χαρά η συμμετοχή τους. 

Η τρίτη ερώτηση αφορούσε την δράση που τα παιδιά θα αναλάμβαναν εάν 

βρίσκονταν στη θέση του μπαμπά αρκούδου. Πριν την παρέμβαση, τα παιδιά 

απάντησαν ότι θα μάλωναν τους καταπιεστές, ότι θα έπαιρναν το μωρό και θα 

έφευγαν και ότι δεν θα έδιναν σημασία. Κανένα από τα παιδιά του δείγματος δεν 

συμβιβάστηκε με τα λεγόμενα των καταπιεστών αλλά όλα εξέφρασαν την αντίσταση 

στην μορφή καταπίεσης που τους παρουσιάστηκε. Μετά την παρέμβαση, τα παιδιά 

που δεν μπήκαν σε ρόλο, συμφώνησαν με τις δράσεις των συμμαθητών τους, 

απαντώντας ότι θα έκαναν το ίδιο ( θα μάλωνα και θα κρατούσα το μωρό), ενώ ένα 

παιδί απάντησε ότι  θα εφάρμοζε πιο επιθετικές λύσεις απέναντι στους καταπιεστές 

(θα έδερνα τον λύκο και την αλεπού). Τα παιδιά που μπήκαν σε ρόλο, απάντησαν ότι 

διάλεξαν να παρέμβουν με αυτό τον τρόπο (μαλώνοντας τα δύο ζώα), γιατί θύμωσαν 

πολύ με την στάση των καταπιεστών ενώ ένα παιδί δικαιολογήθηκε για το ότι έπρεπε 

αναγκαστικά να τους μαλώσει γιατί δεν είχαν δίκιο. Ακόμη, ένα παιδί δεν μάλωσε με 
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τους δύο καταπιεστές αλλά προσπάθησε με επιχειρήματα να τους αποδείξει ότι 

γνωρίζει τι χρειάζεται για την φροντίδα ενός μωρού. 

Η τέταρτη ερώτηση αναφερόταν στις απόψεις των παιδιών, σχετικά με τον 

τρόπο συμπεριφοράς των ζώων-καταπιεστών απέναντι στον μπαμπά αρκούδο. Πριν 

την παρέμβαση, όλα τα παιδιά διαφώνησαν και κατέκριναν τον τρόπο με τον οποίο 

φέρθηκαν τα ζώα-καταπιεστές στον μπαμπά αρκούδο. Η ίδια άποψη εκφράζεται και 

στις ατομικές συνεντεύξεις μετά την παρέμβαση και από τα παιδιά που μπήκαν σε 

ρόλο και από αυτά που δεν μπήκαν. 

Η πέμπτη ερώτηση ζητούσε από τα παιδιά να σκεφτούν τι θα απαντούσαν σε 

αυτά τα ζώα-καταπιεστές. Πριν την παρέμβαση οι απαντήσεις των παιδιών 

κυμαίνονταν μεταξύ δύο απόψεων. Από τη μία θα μάλωναν με τα ζώα για την άδικη 

συμπεριφορά τους απέναντι στον πρωταγωνιστή και από την άλλη θα προσπαθούσαν 

να τα πείσουν ότι ο μπαμπάς μπορεί να τα καταφέρει. Μετά την παρέμβαση, τα 

παιδιά που δεν μπήκαν σε ρόλο απάντησαν ότι συμφώνησαν με όσα είπαν οι 

συμμαθητές τους εκτός από ένα παιδί που απάντησε ότι θα τους έλεγε ότι δεν τους 

έχει φίλους. Τα παιδιά που μπήκαν σε ρόλο, απάντησαν ότι μίλησαν με το 

συγκεκριμένο τρόπο στους καταπιεστές διότι είχαν άδικο. 

Η έκτη ερώτηση αφορούσε το τι θα έλεγαν τα παιδιά στον μπαμπά αρκούδο 

εάν ήταν ζωάκια. Πριν την παρέμβαση, τα μισά παιδιά έδειξαν συμπόνια προς τον 

αρκούδοενώ τα άλλα μισά, πέρα από συμπόνια, προσπάθησαν να τον ενθαρρύνουν. 

Μετά την παρέμβαση, τα παιδιά που δεν μπήκαν σε ρόλο ενθάρρυναν τον 

πρωταγωνιστή να αντιμετωπίσει τους καταπιεστές ενώ ένα από αυτά του πρόσφερε 

και την βοήθειά του. Τα παιδιά που μπήκαν σε ρόλο επίσης ενθάρρυναν τον 

πρωταγωνιστή. 

Η έβδομη ερώτηση αφορούσε τις απόψεις των παιδιών για τους ανθρώπους 

που φέρονται άσχημα στους συνανθρώπους τους. Και πριν αλλά και μετά την 

παρέμβαση όλα τα παιδιά εξέφρασαν αρνητικές απόψεις, δείχνοντας ότι δε 

συμφωνούν με τέτοιου είδους συμπεριφορά. 

Η όγδοη και τελευταία ερώτηση ζητούσε την άποψη των παιδιών για το πώς 

θα πρέπει να φέρονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και σε αυτή την ερώτηση και πριν 

αλλά και μετά την παρέμβαση οι απαντήσεις των παιδιών είναι ίδιες. Τα παιδιά 

αναφέρθηκαν σε αξίες όπως ο σεβασμός, η ευγένεια και η καλοσύνη. 

 

7.3 Η επιρροή της παρέμβασης στην ενσυναίσθηση των παιδιών 
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Αν δούμε πιο συγκεκριμένα το θέμα της ενσυναίσθησης, συγκρίνοντας και 

πάλι το σύνολο των συνεντεύξεων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παιδιά που 

συμμετείχαν ενεργά στο φόρουμ παρουσιάζουν περισσότερο ανεπτυγμένη την 

ενσυναίσθησή τους τόσο ως προς τον πρωταγωνιστή και την κατάσταση στην οποία 

βρισκόταν, όσο και γενικότερα προς το φύλο. 

Όπως υποστηρίζεται από διάφορους ερευνητές το αντικείμενο της 

ενσυναίσθησης αξιολογείται με βάση το βαθμό στον οποίο εμπεριέχεται μέσα στη 

γνωστική αντανάκλαση του εαυτού ως ατόμου. Οι σχετικές με την ενσυναίσθηση 

έρευνες και τον τρόπο που η ίδια δημιουργείται αποδεικνύουν ότι η υιοθέτηση της 

οπτικής ενός άλλου ανθρώπου ή έμβιου όντως, μπορεί να οδηγήσει σε ένα 

μεγαλύτερο βαθμό συνυπολογισμού αυτού του όντος στον εαυτό μας. Με λίγα λόγια, 

ανοίγοντας την οπτική του άλλου μπορούμε να ανοίξουμε τους ορίζοντες του εαυτού 

μας ώστε να το συμπεριλάβουμε (Schultz, 2001, σελ.327-335). 

Είναι πολλές οι έρευνες που αποδεικνύουν ότι η προκαλούμενη ενσυναίσθηση 

(inducedempathy) υπήρξε καταλυτική στη βελτίωση των στάσεων απέναντι σε 

διάφορες ομάδες ανθρώπων (άτομα με AIDS, άστεγοι, φυλετικές και εθνικές 

μειονότητες, κα) (Batsonetal., 2002, σελ.1656-1666). Η ενσυναίσθηση μπορεί να μας 

κινητοποιήσει έτσι ώστε να προστατέψουμε και άλλες διαφορετικές ομάδες. 

Επιπλέον, ένα ερώτημα που έχει προκύψει είναι ότι μετά από τόσες έρευνες 

που συσχέτιζαν την πρόκληση ενσυναίσθησης με τη βελτίωση των στάσεων ήταν, 

κατά πόσο αυτή η αλλαγή των στάσεων σημαίνει και επιθυμία βοήθειας του άλλου 

και ακόμη περισσότερο ολόκληρης της ομάδας, στην οποία ανήκει. Οι Batsonetal. 

(2002, σελ.1658-1660) δημιούργησαν ένα μοντέλο τριών διαβαθμίσεων σχετικά με 

την επιρροή της ενσυναίσθησης πάνω στις στάσεις, εξετάζοντας τις σχέσεις μεταξύ 

των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει: 

1. υιοθετώντας την οπτική ενός άλλου ανθρώπου, που βρίσκεται 

σε ανάγκη, και ο οποίος ανήκει σε μία περιθωριοποιημένη κοινωνική 

ομάδα, οδηγεί στην αύξηση των συναισθημάτων ενσυναίσθησης γι’ αυτό 

το άτομο. 

2. Αυτά τα ενσυναισθητικά συναισθήματα οδηγούν το άτομο στο 

να αξιολογεί την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται αυτό το άτομο 

3. Υποθέτοντας ότι ο λόγος, που το άτομο υποφέρει είναι ότι 

ανήκει σε αυτή τη περιθωριοποιημένη ομάδα, η αυξημένη αξιολόγηση γι’ 
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αυτό το άτομο γενικεύεται στην ομάδα και αντανακλάται ως θετικές 

στάσεις απέναντι στο σύνολο της ομάδας. 

Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα των ερευνών του Schultz 

(2000,σελ. 391-402) και Sevillanoetal (2007, σελ. 685-694 ), οι οποίοι και 

κατέληξαν ότι το να μπει ένα άτομο στη θέση κάποιου άλλου όντος 

(ανθρώπινου ή μη) μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της έγνοιας για την 

συνολική ομάδα στην οποία ανήκει το ον. Αυτό σημαίνει ότι τα να μπει κανείς 

στη θέση μιας αρκούδας δε θα τον οδηγήσει απλά σε αύξηση της έγνοιάς του 

για αυτή την αρκούδα, αλλά για όλες τις αρκούδες γενικότερα (Sevillanoetal., 

2007, σελ. 701). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν να συνάδουν με τις 

υπόλοιπες. Παρόλο που η μέθοδος για να προκληθεί η ενσυναίσθηση στα 

παιδιά δε μοιάζει με τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι υπόλοιποι 

ερευνητές, φαίνεται ότι το αποτέλεσμα, δηλαδή η αύξηση της ενσυναίσθησης, 

είναι το ίδιο. Οι απαντήσεις των παιδιών στις συνεντεύξεις μετά, δείχνουν ότι 

τα παιδιά έχουν εμπεδώσει σε μεγάλο βαθμό τις μνήμες από το φόρουμ. Αυτό 

ίσως σημαίνει ότι είχαν μία ποιοτικά ευρύτερη και βαθύτερη μαθησιακή 

εμπειρία από ότι θα είχαν, εάν είχαμε ασχοληθεί με έναν πιο συμβατικό 

τρόπο. 

7.4 Η επιρροή της παρέμβασης στις απόψεις των παιδιών σχετικά με το φύλο 

Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν παρατηρήθηκε ότι 

τα παιδιά είχαν αρκετές στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με το φύλο. Αρχικά, μέσα 

από την ομαδική συζήτηση-συνέντευξη αρχίζουν να προβληματίζονται σχετικά με το 

φύλο. Αυτό φαίνεται από διάφορες ατάκες των παιδιών μετά από δικές μου 

ερωτήσεις, ώστε να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους. Πιο συγκεκριμένα,  

- Εσύ Άλεξ παίζεις με κούκλες; 

- Άλεξ: όχι. Δεν είναι σωστό αυτό. 

- Και γιατί το λες αυτό; 

- Άλεξ: γιατί δεν είμαι κορίτσι. 

- Μόνο δηλαδή τα κορίτσια πρέπει να παίζουν με τις κούκλες; 

(όλα τα παιδιά με μία φωνή ναιαιαιαι…) 

- Γιατί; Μπορεί και σε κάποιο αγόρι να αρέσουν οι κούκλες. 

- Άλεξ: Εγώ δεν παίζω, όμως κοιμάμαι με κούκλα. 

- Ωραία. Αν μπορούσατε να μιλήσετε σε αυτό το αγόρι τι θα του λέγατε; 
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- Άλεξ: Σταμάτα δεν είσαι κορίτσι. 

- Κατερίνα: Εγώ θα του έλεγα μπράβο σου. 

Σε αυτό το απόσπασμα, το παιχνίδι με κούκλες θεωρείται αρχικά εντελώς 

κοριτσίστικη δραστηριότητα. Στην συνέχεια, όμως και ενώ όλα τα παιδιά είχαν 

συμφωνήσει αρχικά πως πρόκειται για ένα κοριτσίστικο παιχνίδι, τα παιδιά αρχίζουν 

να προβληματίζονται και να σκέφτονται πως ίσως δεν είναι τελικά και τόσο κακό να 

παίζει κάποιος με κούκλες. Το αγόρι δικαιολογείται ότι κοιμάται με την κούκλα ενώ 

το κορίτσι υποστηρίζει την επιλογή να παίξει κι ένα αγόρι με κούκλα. 

Ακόμη, τα παιδιά φαίνεται ότι επηρεάζονται και αλλάζουν τις απόψεις τους 

από τα υπόλοιπα παιδιά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το παρακάτω: 

- Σε αυτή την εικόνα τι κάνει το αγόρι; 

- Όλα μαζί: χορεύει. 

- Άννα: Μπαλέτο 

- Χορεύουν οι άντρες μπαλέτο; 

- Ελευθερία: όχι 

- Άλεξ: ναι. Μερικά ναι. Μερικά αγόρια χορεύουν με τα κορίτσια. 

- Εσένα Άλεξ σου αρέσει το μπαλέτο; 

- Άλεξ: έβλεπα ένα αγόρι να χορεύει μπαλέτο με ένα κορίτσι μαζί. 

- Ναι αλλά αυτός χορεύει μόνος του. 

- Άλεξ: του αρέσει ο χορός. Κι εμένα μου αρέσει ο χορός αλλά όχι το μπαλέτο. 

Εγώ πάω στα κρητικά. 

- Επομένως, σε κάποιους αρέσει το μπαλέτο, σε κάποιους τα κρητικά ή άλλη 

μουσική. 

- Όλα μαζί: ναιαιαιαιαι 

Το κορίτσι στην αρχή θεωρεί ότι το μπαλέτο δεν είναι για τα αγόρια. Ο 

συμμαθητής της από την άλλη υποστηρίζει ότι μπορεί σε κάποια αγόρια να αρέσει το 

μπαλέτο. Υποστηρίζει ότι δεν είναι κακό να σου αρέσει ο χορός, μιας και ο ίδιος 

χορεύει παραδοσιακούς χορούς. Το κορίτσι στην συνέχεια συμφωνεί. 

Άλλο παράδειγμα, 

- Γιατί το πιστεύεις αυτό; (ότι δηλαδή στα χωράφια πάνε μόνο οι άντρες) 

- Ελευθερία: Γιατί δεν είναι δουλειά τους. 

- Και ποιανού δουλειά είναι; 

- Ελευθερία: του μπαμπά 

- Άλεξ: ναι αλλά εμένα το κάνει και η μαμά μου άρα δεν είναι λάθος 
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Το κορίτσι δεν απαντάει και φαίνεται ότι εν τέλει συμφώνησε. 

Ένα ακόμη απόσπασμα, 

- Σκεφτείτε λίγο….(πως ξεχωρίζουμε έναν άντρα από μία γυναίκα) 

- Ελευθερία: από τα χείλια της 

- Άλεξ: εγώ κατάλαβα… θα σου δείξω… φοράει σκουλαρίκι. 

- Οι άντρες μπορούν να φοράνε σκουλαρίκια; 

- Άλεξ: όχι γιατί δεν έχουν τρύπες. 

- Και δεν μπορούν να κάνουν; 

- Κατερίνα: μπορούν. 

- Άλεξ: μπορούν. 

- Εγώ πάντως έχω δει άντρες με σκουλαρίκια 

- Κατερίνα: και οι πειρατές φοράνε σκουλαρίκι 

- Σωστά Κατερίνα! 

- Άλεξ: Ααααα…κατάλαβα! 

Και σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ότι τα παιδιά πείθονται από τους 

συνομηλίκους τους. Μέσα λοιπόν από την ομαδική συζήτηση, τα παιδιά 

προβληματίζονται σε θέματα φύλου. Το κάθε παιδί έχει και διαφορετικό υπόβαθρο 

από το σπίτι του. Κάποια παιδιά έχουν εντονότερες στερεοτυπικές αντιλήψεις από 

κάποια άλλα και επομένως η συζήτηση μεταξύ τους προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, 

προβληματισμό και αφύπνιση της κριτικής σκέψης τους.  

Επιπλέον, μία στερεοτυπική αντίληψη που είχαν από την αρχή όλα τα παιδιά 

ήταν ότι η φροντίδα και η ανατροφή ενός μωρού ήταν αποκλειστικά γυναικεία 

ιδιότητα. Μετά από την ανάγνωση του σεναρίου και κατά την πρώτη συνέντευξη, όλα 

τα παιδιά υποστήριξαν ότι μπορεί και ένας άνδρας να φροντίσει ένα μωρό. Μετά την 

παρέμβαση, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, η άποψη ότι ένας άντρας είναι 

ικανός να φροντίσει ένα μωρό ισχυροποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, καθώς πολλά από 

τα παιδιά που πήραν μέρος στο θέατρο Φόρουμ προσπαθούσαν να πείσουν τους 

καταπιεστές όχι μόνο με την χρήση διαφόρων επιχειρημάτων αλλά στήριζαν αυτή την 

άποψη με τόσο σθένος που έφτανε επιθετικά άκρα, προκειμένου να υπερασπιστούν 

τον αρκούδο.  

Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο βαθμό η επιρροή της 

παρέμβασης πάνω στις απόψεις των παιδιών σχετικά με το φύλο, είχε θετικά 

αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αντιλήψεις των παιδιών άλλαξαν (εξάλλου 
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αυτή η διαδικασία συντελείται σταδιακά στον χρόνο) αλλά ότι άρχισαν να 

προβληματίζονται πάνω στα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν από το φύλο. 

 

 

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το χτίσιμο της ενσυναίσθησης μέσα στην τάξη σημαίνει να χτίσεις την 

ικανότητα των παιδιών α) για το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι που, είτε διαπράττουν, 

είτε δέχονται κάποια μορφή καταπίεσης, β) για τις διάφορες οπτικές των διάφορων 

κοινωνικά εμπλεκόμενων και γ) για το πώς να παίρνουν αποφάσεις και να δρουν για 

να αλλάξουν τις συνθήκες για αυτούς ή τους άλλους, με στόχο την κοινωνική ειρήνη. 

Στο παραδοσιακό σχολείο, είναι γεγονός πως δεν εφαρμόζεται τίποτα από τα 

παραπάνω καθώς προ ωθείται μόνο ο γραμματισμός για την επιβίωση σε μία 

ανταγωνιστική κοινωνία. Επομένως, η δημιουργία διαφορετικού σχολικού 

περιβάλλοντος αποκτά πρωταρχική σημασία. Μέσα από την αλλαγή των αναλυτικών 

προγραμμάτων, τα οποία θα δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της συμπόνιας, της 

ενσυναίσθησης, της ανεκτικότητας, των υψηλών ανεπτυγμένων διαπροσωπικών 

σχέσεων και σεβασμού στη διαφορετικότητα, μπορούμε να αλλάξουμε τις κοινωνικές 

συνθήκες ακόμα και την ίδια την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. 

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να ερευνήσει κατά πόσο μπορεί να 

αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση και κατ’ επέκταση η δράση σε σχέση με την καταπίεση 

που απορρέει από τα κοινωνικά στερεότυπα των δύο φύλων. Παρατηρήθηκε ωστόσο 

σίγουρη μετατόπιση του σημείου ελέγχου από εξωτερικό σε εσωτερικό και ένας 

εμπλουτισμός των προτάσεων για δράση. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα 

παραπάνω ευρήματα αφορούν κυρίως τα παιδιά που μπήκαν στο ρόλο του 

καταπιεζόμενου και σε πολύ λιγότερες ατομικές περιπτώσεις τα παιδιά που δε 

μπήκαν σε ρόλο αλλά συμμετείχαν στις υπόλοιπες δραστηριότητες της παρέμβασης. 

Τα παιδιά μέσα από την ενσυναίσθηση, καταφέρνουν και βιώνουν πως είναι 

να αδικείσαι απλά και μόνο γιατί λόγω του φύλου σου έχεις προοριστεί για ένα 

συγκεκριμένο ρόλο στην κοινωνία ενώ αυτόματα έχεις αποκλειστεί από κάποιο άλλο. 

Οι ιδέες των μικρών παιδιών σχετικά με το ρόλο του φύλου διαμορφώνονται 

σταδιακά, όσο μεγαλώνουν, και πρόκειται για μία διαδικασία κοινωνικής μάθησης. 

Επομένως, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα από την συζήτηση, την μίμηση, την 

παρατήρηση και φυσικά από την θετική ανατροφοδότηση δομούνται οι αντιλήψεις 
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των παιδιών για το φύλο. Η πρώτη διαμόρφωση αυτών των αντιλήψεων των παιδιών, 

προέρχεται φυσικά από το οικογενειακό περιβάλλον τους, μιας και το πρώτο πρότυπο 

ενός παιδιού είναι οι γονείς του και ο ρόλος που έχουν μέσα στο σπίτι. Το παιδί 

παρατηρεί, ακούει και εν τέλει μιμείται. Εάν ένας πατέρας είναι βίαιος θα θεωρεί ότι 

οι άντρες πρέπει να είναι βίαιοι. Στην συνέχεια, δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση η 

αποβολή ενός τέτοιου προτύπου συμπεριφοράς και ειδικά όταν εδραιώνεται σε πολύ 

μικρή ηλικία. Με λίγα λόγια το οικογενειακό περιβάλλον, αποτελεί τον πρώτο και 

βασικότερο παράγοντα ενίσχυσης θετικών ή αρνητικών προτύπων. 

Όσο αφορά το κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΘτΚ σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και μάλιστα σε μία ευαίσθητη θεματική όπως είναι το κοινωνικό 

φύλο, η απάντηση είναι καταφατική, εφόσον ένας από τους στόχους, η 

ενσυναίσθηση, έχει επιτευχθεί. Για το αν βρέθηκε λύση ή όχι στο πρόβλημά μας, 

χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του ίδιου του Βoal: 

……αυτό που είναι σημαντικό για ‘μένα δεν είναι η λύση που θα βρούμε, (αλλά) 

η διαδικασία της κριτικής, της παρατήρησης και της προσπάθειας να βρεθούν λύσεις. 

Ακόμη και αν δε βρούμε λύση στο τέλος του Θεάτρου της Αγοράς λέω «Εντάξει, καλό 

είναι. Δε βρήκαμε τη λύση, αλλά τη ψάξαμε»(Rathzel&Uzzell, 2009, σελ269-272). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 

 

 Adelman, C. (1989). «The practical ethic takes priority over 

methodology», στο W. Carr (ed.), Quality in Teaching: 

Arguments for a Reflective Profession,  London: Falmer 

 Atkinson, P. &Delamont, S. (1985). « Bread and dreams or 

bread and circuses: a critique of ‘case study’ research in 

education», στοEducational Research, Principles, Policies and 

Practices, M. Shipman, επιμ., London: Falmer 

 B.W. Eakins& R.G. Eakins (1978), Sex differences in human 

communication, Boston:Houghton Mifflin Company 

 Babbage, F. (2004). Augusto Boal. London: Routledge 

 Bassey, M. (1998). «Action Research for improving 

educational practice»,στοTeacher Research and School 

Improvement: Opening Doors from the Inside, R. Halsall, επιμ., 

Buckingham: Open University Press 

 Batson Daniel C., Chang Johee, Orr Ryan & Rowland Jennifer 

(2002).Empathy, attitudes, and action: Can feeling for a 

member of a stigmatized group motivate one to help the group? 

Personality and Social Psychology, Bulletin, 28, 1656- 1666 

 Boal, A. (2001), Hamlet and Baker’s Son. My Life in Theatre 

and Politics, London: Routledge 

 Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion 

of Identity. NewYork: Routledge.  

 Catterall, J. (2007). Enhancing peer conflict resolution skills 

through drama: an experimental study. Research in Drama 

Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 

12, 163 – 178 

 Catterall, J. (2007). Enhancing peer conflict resolution skills 

through drama: an experimental study. Research in Drama 



148 
 

Education:The Journal of Applied Theatre and Performance, 

12, pp. 163-178 

 Cherney, I., Kelly – Vance, L., Gill Glover, K., Ryalls, B. &A. 

(2003). « The effects of stereotyped toys and gender on play 

assessment in children aged 18-47 months». Educational 

Psychology, 23,1, pp. 95- 106 

 Dacre, K. & Mackey, S. (1999). Self – interpreting Animals: 

action research and the reflective drama journal. The Journal 

of Applied Theatre and Performance, 4:1, 51-71 

 Dalrymple, L. (2006). Has it made a difference? Understanding 

and measuring the impact of applied theatre with young people 

in the South African context. Research in Drama Education : 

The Journal of Applied Theatre and Performance, 11:2, 201-

218 

 Danby, S.J., (1998). « The serious and playful work of gender : 

talk and social order in a preschool classroom». In 

Yelland,Nicola (Ed.) Gender in Early Childhood. Routledge, 

London, pp. 175-205.  

 Delamont, S. (1980). Sex, roles and the school. USA:Routledge 

 Deloney L. A. & Graham J. C. (2003). Developments: Wit: 

Using drama to teach first- year medical students about 

empathy and compassion. Teaching and Learning in Medicine, 

15, 4, pp.247-251. 

 Denham, S., Blair, K., DeMulder, E., Levitas, J., Sawyer, K., 

Auerbach-Major, S., Queenan, P. (2003).  «Preschool 

emotional competence: Pathway to social competence? ». Child 

Development, 74,1,pp.238-256 

 Elliott, J. (1991). Action Research for Educational Change. 

Milton Keynes: Open University Press. 

 Grundy, S. &Kemmis, S. (1988).” Educational Action Research 

in Australia: The State of the Art (an Overview)”. In S. 

Kemmis& R. McTaggart (eds), The Action Research Reader 

(pp. 321-335). Victoria: Deakin University Press. 



149 
 

 Hartley, D. (1980). «Sex differences in the infant school: 

definitions and theories», British Journal of sociology of 

education, Vol. 1, No.1, pp.93-105 

 Hartup, W. &Zook,E. (1960). «Sex role preferences in three 

and four year old children», Journal of Consulting Psychology, 

24, pp. 420-426. 

 Holland, C. (2009). Reading and acting in the world: 

conversations about empathy. Research in Drama education: 

The Journal of Applied Theatre and Performance, 14:4, 529-

544 

 Hopkins, D. (1985). A Teacher’s Guide to Classroom  

Research. Milton Keynes: Open University Press 

 Howard, A.L. (2004). Speaking Theatre/Doing Pedagogy: Re-

Visiting Theatre of the Oppressed, Communication Education, 

53,3,pp.217-233 

 Joo, M. (2011). «The "Second Sex" in Hungary. Simone de 

Beauvoir and the (Post)-Socialist Condition», AHEA:E-Journal 

of the American Hungarian Educators Association, 4,1-13 

 Kemmis, S. & Wilkinson, M. (1998). « Participatory action 

research and the study of practice», στοAction Research in 

Practice: Partnerships for Social Justice in Education, B. 

Atweh, S. Kemmisκαι P. Weeks, επιμ., Routledge, 

ΛονδίνοκαιΝέαΥόρκη 

 Lewin,K. (1946). «Action Research and minority problems», 

Journal of Social Issues, 2, pp.34-36 

 Lomax, P. (1990). “An action research approach to developing 

staff in schools”. In Lomax, P. (ed.) Managing Staff 

Development in Schools. Clevedon: MultiLingual Matters 

 Martin, C., & Ruble, D. (2004). «Children’s Search for Gender 

Cues, Cognitive Perspectives on Gender Development». 

Current Directions in Psychological Science , 13, 67-70. 

 Mc Niff, J. & Whitehead, J. (2009). All you need to know about 

Action Research, London: Sage Publications Ltd 



150 
 

 McCammon L. A. (2007). «Research on Drama and Theater for 

Social Change», in Bresler L. (ed.), International Handbook of 

Research in Arts Education (pp 945- 964). Springer 

 Mc Conaghy, M. (1979). «Gender permanence and the genital 

basis of gender: Stages in the development of constancy of 

gender identify», Child Development, 50,  pp.1223-1226. 

 McNiff, J. (1995). Teaching as Learning: an Action Research 

Approach. London: Routledge. 

 Minuchin, P. (1965). «Sex role concepts, and sex typing in 

childhood as a function of school and home environments», 

Child Development, 36, pp. 1033-1048. 

 Nussbaum, M. (2000). The professor of Parody, The New 

Republic Online  Journal, Issue Date 02.22.99 

 Nussbaum, Μ. The Professor of Parody, 

TheNewRepublic.com, Post date 11.28.00, Issue Date 02.22.99 

 O’ Toole, J. & Burton, B. (2005). Acting against conflict and 

bullying. The Brisbane DRACON project 1996 – 2004 

emergent findings and outcomes. Research in Drama 

Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 

10:3, 269-283 

 Oakley, A. (1985(1972)). Sex, Gender and Society. Aldershot, 

Hants: Gower 

 Ostrov, J.M. (2004). «Gender Differences in Preschool 

Aggression during free play and structured interactions: an 

observation study», Social Development, 13,2, pp. 255-277 

 Placier P., Cockrell K.S., Burgoyne S., Welch S., Neville H., 

Eferakorho J. (2005). «Theater of the oppressed as an 

instructional practice», in C. Kosnik et al. (ed.), Making a 

difference in teacher education through self-study (pp 131- 

146). Springer 

 Popalia, D. &Temmemt, S. (1975). «Vocational aspirations in 

preschoolers: A manifestation of early sex role stereotyping», 

Sex Roles, Vol. 1, No 2, pp. 197-199. 



151 
 

 Rabban, Μ. (1950). «Sex role identity in young children in two 

diverse social groups», Genetic Psychology Monographs, 42, 

pp. 81-158. 

 Räthzel N. &Uzzell D. (2009). Transformative environmental 

education: acollective rehearsal for reality. Environmental 

Education Research, 15: 3, 263-277 

 Robert Sears, «Development of gender role», in Frank A.Beach 

(Ed.), Sex and Behavior, John Wiley and Sons, Inc., New 

York, 1965, pp. 133-175. 

 Rubin, G. (1975). The traffic in women: Notes on the ‘political 

economy’ of sex. In: R. Reider (edit.). Toward an 

Anthropology of Women (pp.157-210). New York: Monthly 

Review Press 

 Saldana, J. (2005). Theatre of the Oppressed with Children: A 

Field Experiment. Youth Theatre Journal, 19, 117 – 133 

 Schultz Wesley P. (2000). Empathizing with nature the effects 

of perspective taking on concern for environmental issues. 

Journal of Social Issues, 56: 3,391-406 

 Schultz Wesley P. (2001). The structure of environmental 

concern: Concern for self, other people, and the biosphere. 

Journal of Environmental Psychology, 21,327- 339 

 Seidler, J. V.(2007). Masculinities, bodies and emotional life. 

Men and Masculinities. 10 (1), 9-21. 

 Serbin, L., O'Leary. K., Kent, R. & J. Tonick, J. (1973).  «A 

comparison of teacher response to the preacademic and 

problem behavior of boys and girls», Child Development, 44, 

pp. 796-804. 

 Sevillano V., Aragonés J. I., Schultz P. W. (2007). Perspective 

Taking, Environmental Concern, and the Moderating Role of 

Dispositional Empathy. Environmental and Behavior, 39, July, 

pp 685- 704 

 Smith A. (2007). Raising environmental awareness through 

performance art, Theses, Evergreen State College. Διαθέσιμο 

στον διαδικτυακό τύπο:  



152 
 

http://archives.evergreen.edu/masterstheses/Accession8610ME

S/Smith_A%20MESThesis%202007.pdf (5/8/16) 

 Smith, A. &Inder, P (2006). «Social interaction in same and 

cross gender preschool peer groups: a participant observation 

study». Educational Psychology, 13,1, pp.29-42 

 Thomson, S. &Bentler, P. (1971). «The priority of cues in sex 

discrimination bychildren and adults», Developmental 

Psychology, 5, pp.181-185.  

 Tibbetts, S.L (1979). Sexism in children’s magazines: a report 

(unpublished Ed.D), University of Pennsylvania 

 Turner, P.J. (1991). « Relations between attachment, gender 

and behavior with peers in preschool». Child Development, 

62,6, pp. 1475 – 1488. 

 Ullian, D. (1976) «The development of masculinity 

andfeminity», in B.Lloyd and J.Archer (Eds), Exploring Sex 

Differences, Academic Press, New York, 1 pp. 25-47.  

 Upright, R. (2002). To Tell a Tale: The Use of Moral 

Dilemmas to Increase Empathy in the Elementary School 

Child, Early Childhood Education Journal, 30,1, pp. 15-20 

 Wyett, L. J. (2003). ‘No place where women are of such 

importance’: Female friendship,                 empire, and utopia in 

the history of Emily Montaque. Eighteenth-Century Fiction,16 

(1), 33 – 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 

 

 Badinter, E. (1994).  ΧΥ: Η ανδρική ταυτότητα (επιμ. Αλέκος 

Μάμαλης), (μετ. Λίνα Σταματιάδη). Αθήνα: Κάτοπτρο 

 Bryson, V. (2005).  Φεμινιστική πολιτική θεωρία, Αθήνα: 

Μεταίχμιο 

 Butler, J (2009). Αναταραχή Φύλου, Ο Φεμινισμός και η 

Ανατροπή της Ταυτότητας, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 

 Conell, R.G (2006).  Το Κοινωνικό Φύλο. Θεσσαλονίκη: 

Εκδόσεις Επίκεντρο. 

 Elam, K. (2001), Κ. Διαμαντάκου (μτφ.), Η σημειωτική 

θεάτρου και δράματος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

 Foucault, M.(1987). Εξουσία, Γνώση και Ηθική (μετ. Ζ. 

Σαρίκας). Αθήνα: Ύψιλον 

 Godelier, M. (2008). Γυναίκες, κοινωνικό ή βιολογικό φύλο; 

Στο: MargaretMaruani (επιμ.).Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνίες: Τι 

γνωρίζουμε σήμερα (σ. 25 - 32). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 Goffman, E. (2006). Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή 

ζωή. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 

 Kesić, V. (2006) [2002]. Μουσουλμάνες, Κροάτισσες, Σέρβες, 

Αλβανές… Στο: Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική 

(μετ. Μαργαρίτα Μηλιώρη), (επιμ. Αθηνά Αθανασίου) (σ. 571 

- 589). Αθήνα: Νήσος.   

 Mac Donald, S. & Rachel, D. (2001). « Το Θέατρο Forum του 

AugustoBoalγια εκπαιδευτικούς ». Εκπαίδευση &  Θέατρο, 1, 

σελ. 42-49 

 Robson, C. (2007). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου, Ένα 

μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες 

ερευνητές, Αθήνα: Gutenberg 

 Αθανασίου, Α. (2006). Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική 

κριτική, Αθήνα: Νήσος 

 Γραμματάς, Θ. (1998). Θέατρο και Παιδεία. Αθήνα: Νηρηίδες. 



154 
 

 Γραμματάς, Θ. (2005). Θεατρική παιδεία και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, Αθήνα: Τυπωθήτω 

 Γραμματάς, Θ., &Μουδατσάκις, Τ. (2008). Θέατρο και 

Πολιτισμός στο Σχολείο (για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Ρέθυμνο: 

Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ 

 Δ. Μακρυνιώτη (επιμ.) (2004). Τα όρια του σώματος – 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Νήσος 

 Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (2004). Θεατρική 

Αγωγή. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και 

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, 2000-2006, α). 

Εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία – Εγχειρίδιο για τους/τις Νηπιαγωγούς. 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 

Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής. Ιωάννινα: 2007. 

 Ζώνιου, Χ. (2003). « Το Θέατρο του Καταπιεσμένου ». 

Εκπαίδευση &  Θέατρο, 4, σελ. 1-9 

 Ζώνιου, Χ. (2006). «Το θέατρο φόρουμ στην τυπική και άτυπη 

εκπαίδευση», στο: (επιμ. Μ. Γιαννούλη, Ν. Γκόβας, Α. 

Μερκούρη) Θέατρο στην εκπαίδευση: δημιουργώντας νέους 

ρόλους στον 21
ο αιώνα, Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το 

Θέατρο στην Εκπαίδευση 

 Ζώνιου, Χ. (2010). «Η εφαρμογή των τεχνικών του Θεάτρου 

του Καταπιεσμένου (ΘτΚ) στα Θεατροπαιδαγωγικά 

Προγράμματα: σημεία προσοχής», στο: (επιμ. Ν. Γκόβας, Χ. 

Ζώνιου)Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα με τεχνικές Θεάτρου 

Φόρουμ για την πρόληψη και την κοινωνική ενσωμάτωση, 

Διαφυγές… από κάθε εξάρτηση – Μικρές σκηνές καθημερινής 

βίας, Αθήνα: Ώσμωση 

 Θωμαδάκη, Μ. (1993), Σημειωτική του ολικού θεατρικού λόγου, 

Αθήνα: Δόμος 



155 
 

 Καλαντζή – Αζίζι, Α. & Ζαφειροπούλου, Μ. (επιμ.)(2004), 

Προσαρμογή στο Σχολείο. Πρόληψη και αντιμετώπιση 

δυσκολιών (3η
έκδ.), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 Κάλλας, Γ. (2015). Θεωρία, μεθοδολογία και ερευνητικές 

υποδομές στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 

 Καντσά, Β. (2009α). Ορατά αόρατες, αόρατα ορατές: Δυο 

όψεις της λεσβιακής παρουσίας στην Ελλάδα. Στο: 

Σεξουαλικότητες και Φύλα: Λεσβιακές, Γκέι, ΑμφίΤρανς και 

Queer Κοινότητες στην Ελλάδα: Εισηγήσεις των ομιλητών/τριών 

από την ημερίδα (Πάντειο Πανεπιστήμιο, 9 Μάη 2009),(σελ.1-

10). Αθήνα: Athens Pride 

 Κογκίδου, Δ. & Πολίτης, Φ. (2006). Η εννοιολόγηση του 

φύλου στη φεμινιστική σκέψη: Από το δίπολο βιολογικό – 

κοινωνικό φύλο στην απαρχή του τρίτου φεμινιστικού 

κύματος. Στο: Το κοινωνικό φύλο (σελ. 1-29). Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο 

 Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Π. (1980).Νηπιαγωγική 1, 

Συστήματα και μέθοδοι – Σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις, 

Αθήνα: Βλάσσης 

 Μαυρολέων, Α. (2010),  Η έρευνα στο θέατρο – Ζητήματα 

μεθοδολογίας, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 

 Μπαμπλέκου, Ζ. (1992). Διαφορές και στερεότυπα των φύλων: 

« Τ’ αγόρια δεν κλαίνε » ή « Αυτά είναι δύσκολα παιχνίδια για 

κορίτσια ». Σύγχρονη εκπαίδευση, 65, 70-76 

 Μπέργκερ, Π., Λούκμαν, Τ. (2003). Η Κοινωνική Κατασκευή 

της Πραγματικότητας, Αθήνα: Νήσος 

 Μποάλ, Α. (2013). Θεατρικά Παιχνίδια για Ηθοποιούς και Μη 

Ηθοποιούς, μτφρ. Παπαδήμα, Μ., Σοφία, Θεσσαλονίκη 

 Μποάλ, Α., μτφ. Ε. Μπραουδάκη (1981). Το θέατρο του 

καταπιεσμένου. Αθήνα: Θεωρία  

 Νασιάκου, Μ. (1982). Η Ψυχολογία σήμερα (1. Γενική 

Ψυχολογία). Αθήνα: Παπαζήσης 

 Ντε Μποβουάρ, Σ. (2009(1949)). Το δεύτερο φύλο. Αθήνα: 

Μεταίχμιο 



156 
 

 Πουρκός, Μ., &Δαφέρμος, Μ. (2010). Ποιοτική έρευνα στις 

κοινωνικές επιστήμες– Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά 

ζητήματα, Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος 

 Σέξτου, Π. (2005). Θέατρο-παιδαγωγικά προγράμματα στα 

σχολεία.. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 Σκοτ, Ου. Τζ. (1988). Το φύλο: μια χρήσιμη κατηγορία της 

ιστορικής ανάλυσης. Στο: Έφη Αβδελά, Αγγέλικα Ψαρά 

(επιμ.). Σιωπηρές ιστορίες: γυναίκες και φύλο στην ιστορική 

αφήγηση (μετ. Κωστούλα Σκλαβενίτη) (σ. 285-327). Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια. 

 Τζιανίνι-Μπελόττι, Ε. (1977). Από την πλευρά των κοριτσιών. 

µτφ. Μοσχονά, Λ., Αθήνα: Βέργος 

 Τσατσούλης, Δ. (1999), Σημειολογικές προσεγγίσεις του 

θεατρικού φαινομένου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

 Τσίτσλμπέργκερ, Χ. (1999). Τα παιδιά παίζουν παραμύθια. 

Αθήνα: Πατάκης. 

 Χαντζιδάκης, Α. (2008). «Πολιτισμός και εκπαίδευση», 

Εκπαίδευση & Θέατρο, 9, σελ. 10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

1. Πως σου φάνηκε η ιστορία που διαβάσαμε; Τι σου άρεσε περισσότερο; 

Ελευθερία: μου άρεσε πιο πολύ η μαμά αρκούδα που τους όρμησε 

Κωνσταντίνα: μου άρεσε πολύ που πήγαν για πικνικ 

Κατερίνα: μου άρεσε πολύ που πήγαν όλοι μαζί εκδρομή 

Πέτρος: εμένα μου άρεσε όταν όλα ήταν ήρεμα 

Άλεξ: μου άρεσε που ο μπαμπάς που έσωσε το μωρό 

Εύα: όταν ο μπαμπάς έτρεξε με το μωρό του 

Ιωάννα: στη λίμνη η μαμά όρμησε στους κυνηγούς 

Ελένη: ήταν ωραία που πήγαν στη λίμνη για πικνικ 

 

2. Πως θα ένιωθες αν ήσουν στην θέση του μπαμπά αρκούδου; 

Ελευθερία: θα ένιωθα άσχημα 

Κωνσταντίνα: απαίσια 

Κατερίνα: θα ένιωθα χάλια 

Πέτρος: απαίσια 

Άλεξ: θα ένιωθα αδικία και θα νευρίαζα 

Εύα: θα θύμωνα 

Ιωάννα: θυμωμένη 

Ελένη: άσχημα 

 

3. Μπορείς να σκεφτείς τι θα έκανες στην θέση του μπαμπά αρκούδου; 

Ελευθερία: θα τους μάλωνα γιατί τον στεναχωρούν και είναι καλός 

Κωνσταντίνα: θα κρατούσα το μωρό γιατί πιστεύω ότι κι αυτός μπορεί να τα 

καταφέρει 

Κατερίνα: θα τους έλεγα ότι κι εγώ μπορώ να τα καταφέρω 

Πέτρος: θα τους έλεγα να με αφήσουν ήσυχο 

Άλεξ: θα έπαιρνα το μωρό μου στο σπίτι και θα το φρόντιζα εγώ 

Εύα: δεν θα τους άκουγα 
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Ιωάννα: δεν θα έκανα τίποτα 

Ελένη: θα τους μάλωνα 

 

4. Τι πιστεύεις για τα υπόλοιπα ζώα, που φέρθηκαν με αυτό τον τρόπο στον 

μπαμπά αρκούδο; Είχαν δίκιο; 

Ελευθερία: όχι, δεν μου άρεσε αυτό που έκαναν 

Κωνσταντίνα: όχι δεν ήταν σωστό 

Κατερίνα: είναι πονηρά ζώα η αλεπού και ο λύκος και δεν είπαν σωστά 

πράγματα 

Πέτρος: όχι είχαν άδικο που φέρθηκαν τόσο απαίσια 

Άλεξ: δεν ήταν σωστό αυτό που έκαναν 

Εύα: είναι κακά ζώα 

Ιωάννα: δεν έπρεπε να μαλώσουν τον μπαμπά αρκούδο 

Ελένη: δεν είχαν δίκιο, δεν έπρεπε να μιλήσουν έτσι 

5. Τι θα έλεγες σε αυτά τα ζώα; 

Ελευθερία: θα τους έλεγα ότι ο μπαμπάς ξέρει να φροντίζει το μωρό 

Κωνσταντίνα: θα τους έλεγα να σταματήσουν 

Κατερίνα: θα έλεγα να μη μιλάνε έτσι 

Πέτρος: θα τους έλεγα ότι ο μπαμπάς έσωσε το μωρό και δεν μπορούσε να 

κάνει αλλιώς και να σταματήσουν 

Άλεξ: θα τους μάλωνα και θα έλεγα ότι έχουν άδικο 

Εύα: να σταματήσουν να φωνάζουν 

Ιωάννα: να μη μαλώνουν τον μπαμπά αρκούδο 

Ελένη: να σταματήσουν αμέσως 

6. Τι θα έλεγες στον μπαμπά αρκούδο εάν ήσουν κι εσύ ζωάκι; 

Ελευθερία: να μην ακούει και ότι μπορεί να τα καταφέρει 

Κωνσταντίνα: ότι μπορεί 

Κατερίνα: να φροντίσει αυτός το μωρό του 

Πέτρος: να μην στεναχωριέται και ότι θα τα καταφέρει 

Άλεξ: να μην ακούσει τον λύκο και την αλεπού 

Εύα: να μην είναι λυπημένος 

Ιωάννα: να φύγει 

Ελένη: μπορείς να τα  καταφέρεις 
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7. Τι πιστεύεις για τους ανθρώπους που δεν φέρονται καλά στους 

συνανθρώπους τους;  

Ελευθερία: δεν είναι σωστό 

Κωνσταντίνα: είναι χάλια 

Κατερίνα: κάποιοι κοροϊδεύουν και κάνουν τα άλλα παιδιά να κλαίνε 

Πέτρος: δεν είναι ωραίο, στεναχωρούν τους άλλους 

Άλεξ: είναι άσχημα να μαλώνεις τον άλλο 

Εύα: δεν είναι καλό 

Ιωάννα: δεν μου αρέσει αυτό 

Ελένη: είναι κακό αυτό 

8. Πως πιστεύεις ότι θα πρέπει να φέρονται οι άνθρωποι μεταξύ τους; 

Ελευθερία: όμορφα και ευγενικά 

Κωνσταντίνα: θα πρέπει να είμαστε καλοί 

Κατερίνα: δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε  

Πέτρος: δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τα άλλα παιδιά γιατί κι εμάς όταν μας 

κοροϊδεύουν νιώθουμε χάλια 

Άλεξ: πρέπει να είναι καλοί όλοι 

Εύα: να φέρονται με ευγένεια 

Ιωάννα: καλά 

Ελένη: με ευγένεια 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

Α) Για αυτούς που δεν μπήκαν στον ρόλο του πρωταγωνιστή 

 

1. Πως σου φάνηκε όλο αυτό που κάναμε; Τι σου άρεσε περισσότερο; 

Ελένη: ωραίο, μου άρεσε που ο μπαμπάς έσωσε το μωρό 

Ιωάννα: ήταν καλά όταν πήρε το μωρό του και έτρεξε 

Εύα: μου άρεσε που κατάφερε να πάρει το μωρό 

Κωνσταντίνα: όταν η μαμά πάλεψε για το μωρό και ο μπαμπάς το έσωσε 

 

2. Πως θα ένοιωθες αν ήσουν στην θέση αυτού του ζώου (μπαμπά 

αρκούδου); 
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Ελένη: άσχημα 

Ιωάννα: δεν ήθελα να μαλώνουν τα άλλα ζώα 

Εύα: όχι καλά 

Κωνσταντίνα: θα ένιωθα άσχημα 

3. Θα έκανες κάτι διαφορετικό εάν έμπαινες στην θέση του πρωταγωνιστή; 

Αν ναι, τι θα έκανες; 

Ελένη: θα έκανα το ίδιο θα κρατούσα το μωρό 

Ιωάννα: θα έδερνα τον λύκο και την αλεπού 

Εύα: θα έπαιρνα κι εγώ τα μωρό και θα έφευγα 

Κωνσταντίνα: θα τους μάλωνα πιο πολύ και θα έφευγα 

4. Τι πιστεύεις για τον τρόπο που φέρθηκαν τα υπόλοιπα ζώα στον μπαμπά 

αρκούδο; Γιατί το πιστεύεις αυτό; 

Ελένη: ήταν κακό αυτό που έκαναν, δεν μου άρεσε γιατί ο μπαμπάς αγαπάει το 

μωρό του 

Ιωάννα: τα ζώα θύμωσαν με τον μπαμπά αλλά αυτός είναι καλός. Δεν έπρεπε να 

τον μαλώσουν 

Εύα: φέρθηκαν χάλια, δεν έπρεπε, γιατί ο μπαμπάς έσωσε το μωρό 

Κωνσταντίνα: δεν έπρεπε να του μιλήσουν έτσι, ήταν άδικο 

5. Θα έλεγες κάτι διαφορετικό στα υπόλοιπα ζώα σε σχέση με αυτά που 

ακούστηκαν; Αν ναι, τι θα έλεγες; 

Ελένη: θα έλεγα τα ίδια 

Ιωάννα: θα τους έλεγα να φύγουν από το δάσος και ότι είναι κακοί 

Εύα: θα τους έλεγα ότι δεν τους έχω φίλους 

Κωνσταντίνα: τα ίδια 

6. Θα έλεγες κάτι διαφορετικό στον μπαμπά αρκούδο εάν ήσουν κι εσύ 

ζωάκι; Αν ναι, τι θα του έλεγες; 

Ελένη: θα έλεγα τα ίδια 

Ιωάννα: ότι θα τον βοηθήσω κι εγώ 

Εύα: ότι μπορεί να τα καταφέρει 

Κωνσταντίνα: θα τα καταφέρει 

7. Τι πιστεύεις για τους ανθρώπους που δεν φέρονται καλά στους 

συνανθρώπους τους;  

Ελένη: δεν είναι καλό 

 Ιωάννα: είναι άσχημο 
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 Εύα: δεν είναι σωστό να φέρονται άσχημα 

Κωνσταντίνα: είναι κακό 

8. Πως πιστεύεις ότι θα πρέπει να φέρονται οι άνθρωποι μεταξύ τους; 

Ελένη: με ευγένεια 

Ιωάννα: να φέρονται καλά και ήρεμα 

      Εύα: να είναι ευγενικοί 

Κωνσταντίνα: όμορφα 

 

Β) Για αυτούς που μπήκαν στον ρόλο του πρωταγωνιστή 

 

1. Πως σου φάνηκε όλο αυτό που κάναμε; Τι σου άρεσε περισσότερο; 

Πέτρος: ωραίο. Μου άρεσε όταν η αλεπού και ο λύκος λέγανε ότι δεν 

μπορούσε να φροντίσει το μωρό. 

Άλεξ: καλό, ήταν ωραία όταν μίλησα στην αλεπού και στον λύκο 

Ελευθερία: μου άρεσε που μάλωσα τον λύκο και την αλεπού 

Κατερίνα: ήταν ωραία που προστάτεψα τον μπαμπά από τα άλλα ζώα  

2. Πως ένιωσες όταν μπήκες στην θέση αυτού του μπαμπά αρκούδου; 

Πέτρος: ωραία 

Άλεξ: ήταν ωραία 

Ελευθερία: μου άρεσε 

Κατερίνα: καλά 

3. Γιατί διάλεξες να παρέμβεις με αυτό τον τρόπο και τι πιστεύεις για 

αυτή την λύση που έδωσες; 

Πέτρος: ότι είναι σωστό αυτό που είπα. Ένα μωρό χρειάζεται αγάπη. 

Άλεξ: έπρεπε να τους μαλώσω κι εγώ γιατί δεν είχαν δίκιο και ξέρω ότι 

ένα μωρό δεν χρειάζεται πολλά, μόνο γάλα, μπάνιο και πολλή αγάπη! 

Ελευθερία: έκανα καλά που θύμωσα γιατί τους έβαλα στην θέση τους. 

Έπρεπε να σταματήσουν να ενοχλούν τον μπαμπά γιατί κι αυτός μπορεί 

να μεγαλώσει το μωρό του. 

Κατερίνα: θύμωσα πολύ που μιλούσαν έτσι. Γι’ αυτό τους μάλωσα και 

έφυγα με το μωρό μου. 

4.  Τι πιστεύεις για τον τρόπο που φέρθηκαν τα υπόλοιπα ζώα στον 

μπαμπά αρκούδο; Γιατί το πιστεύεις αυτό; 

Πέτρος: φέρθηκαν απαίσια, δεν μίλησαν ευγενικά 
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Άλεξ: δεν μίλησαν όμορφα και δεν έπρεπε 

Ελευθερία: ήταν απαίσια και τους είπα ντροπή τους 

Κατερίνα: θα έπρεπε να ντρέπονται. Αυτό δεν είναι ευγενικό 

5. Γιατί επέλεξες να μιλήσεις με αυτό τον τρόπο στα υπόλοιπα ζώα; 

Τι σκέφτηκες; 

Πέτρος: ότι έχουν άδικο 

Άλεξ: δεν είχαν δίκιο 

Ελευθερία: δεν ήταν σωστό γιατί δεν τους έκανε τίποτα ο μπαμπάς 

Κατερίνα: δεν έπρεπε να το μαλώσουν γιατί αυτός προστάτεψε το μωρό 

6. Γιατί διάλεξες να μιλήσεις με αυτό τον τρόπο στον μπαμπά 

αρκούδο; Τι σκέφτηκες; 

Πέτρος: ότι μπορεί να τα καταφέρει 

Άλεξ: κι αυτός μπορεί να φροντίσει το μωρό 

Ελευθερία: του μίλησα καλά γιατί είναι καλός 

Κατερίνα: είναι καλός και δεν του αξίζει! 

7. Τι πιστεύεις για τους ανθρώπους που δεν φέρονται καλά στους 

συνανθρώπους τους;  

Πέτρος: είναι απαίσιο να μιλάς άσχημα, δεν είναι καλοί αυτοί οι άνθρωποι 

Άλεξ: ντροπή τους 

Ελευθερία: δεν πρέπει να μιλάνε άσχημα 

Κατερίνα: δεν είναι ωραίο  

8. Πως πιστεύεις ότι θα πρέπει να φέρονται οι άνθρωποι μεταξύ τους; 

Πέτρος: θα πρέπει να σέβονται 

Άλεξ: να φέρονται καλά ο ένας στον άλλο 

Ελευθερία: να φέρονται καλά 

Κατερίνα: να είναι ευγενικοί και να μην κοροϊδεύουν 

 

 

 




