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Εμέηαζε ηνλ ινγαξηαζκό 

Εζύ είζαη απηόο πνπ πξέπεη λα ηνλ πιεξώζεηο 

Σνπνζέηεζε ην δάρηπιό ζνπ θαη δείμε ην θάζε αληηθείκελν 

Ρώηα: πώο βξέζεθε απηό εδώ; 

Πξέπεη λα αλαιάβεηο ηελ αξρεγία. 

 Brecht, Praise of Learning, 1931/1992 

 

 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ην δήηεκα ηεο θαηαπίεζεο ησλ δψσλ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο, σο έλα ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 

εθαξκφδνληαο πξαθηηθέο απφ ην «Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ (ΘηΚ)» ηνπ Augusto 

Boal. Μέζα απφ κία εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε παηδηά έθηεο δεκνηηθνχ ειέγρνληαη 

νη δπλαηφηεηεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο κεζφδνπ. Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη 

ην θαηά πφζν ε κέζνδνο απηή, σο εθαξκνγή ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα εξγαιείν πνπ πξνθαιεί θαη ηειηθά επηθέξεη αχμεζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο αλαθνξηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα ην νπνίν ζέηεη, θαζψο θαη ην 

θαηά πφζν, σο θαηεμνρήλ κέζνδνο ελδπλάκσζεο, έρεη αλάινγα απνηειέζκαηα 

αλάπηπμεο δξάζεο θαη ζηνπο/ ζηηο καζεηέο/ ηξηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο 

αλαιχνληαη κε ηε κέζνδν ηεο Αλνηρηήο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Grounded Theory θαη 

ηαπηφρξνλα αμηνινγείηαη ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο δξάζεο θαη εξεπλάηαη ην 

επφκελν.  

Σν εξψηεκα πνπ κε νδήγεζε ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ ζέκαηνο σο δηπισκαηηθή 

εξγαζία ήηαλ αξρηθά θαηά πφζν ζα κπνξνχζε λα έρεη εθαξκνγή ην Θέαηξν ησλ 

Καηαπηεζκέλσλ (ΘηΚ) ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Τπάξρνπλ αξθεηά 

παξαδείγκαηα ζηε βηβιηνγξαθία (αλαθέξνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα) φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ΘηΚ ζηελ εθπαίδεπζε γηα δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ 

κφλε εθαξκνγή πνπ πιεζίαδε ζηελ Π.Δ. ήηαλ αλαθνξηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

ηνμηθνινγία. Δπνκέλσο, ήηαλ κηα πξφθιεζε γηα κέλα λα δηεξεπλήζσ δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο κε ηελ ίδηα κέζνδν.  
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ηε ζπλέρεηα ηεο ζθέςεο κνπ ηνπνζεηήζεθε θεληξηθά ε έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. 

Αθελφο γηαηί είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ δψσλ (πνπ 

ήηαλ θαη ην ζέκα κε ην νπνίν ήζεια λα αζρνιεζψ) θαη αθεηέξνπ γηαηί ην ζέαηξν είλαη 

γλσζηφ φηη πξνθαιεί ελζπλαίζζεζε ζηνπο ζεαηέο. Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη ζην ζέαηξν 

ε ελζπλαίζζεζε είλαη ν απψηεξνο ζθνπφο, ηφζν πνπ ζα ιέγακε φηη αλ δελ θαηαθέξεη 

κηα παξάζηαζε λα ζπγθινλίζεη ην θνηλφ ηεο, λα πεηχρεη, δειαδή, ηελ ελζπλαίζζεζε 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο απνηπρεκέλε, γηαηί λα κε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη ζε κηα κνξθή εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ε Πεξηβαιινληηθή, φπνπ ε επίηεπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο είλαη, επίζεο, βαζηθφο ζηφρνο ζηα πξνγξάκκαηα; 

Δπνκέλσο, ζηφρνο κνπ ήηαλ λα εκπιαθνχλ ηα παηδηά ζε έλα δηάινγν ζρεηηθά κε ηε 

ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηα δψα θαη ηελ θαηαπίεζε πνπ απηά βηψλνπλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ λα κπνξέζνπλ λα κπνπλ ζηε ζέζε 

απηψλ ησλ δψσλ θαη λα δνχλε κέζα απφ ηα κάηηα ηνπο, απμάλνληαο έηζη ηελ 

ελζπλαίζζεζή ηνπο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο ελαιιαθηηθψλ 

δξάζεσλ λα ελδπλακσζνχλ θαη έηζη λα εκπλεπζηνχλ πξνο ην δξφκν ελφο πνιηηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ πνπ επηδεηά ηελ θνηλσληθή αιιαγή. 

2. ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1 Ελζπλαίζζεζε θαη Πεξηβάιινλ  

Ζ ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πνπ ζπγθιίλεη κε ηελ 

αληηιεπηή επεκεξία ηνπ άιινπ. Αλ ν άιινο θαηαπηέδεηαη ή είλαη ζε θαηάζηαζε 

αλάγθεο, γελληνχληαη αηζζήκαηα ελζπλαίζζεζεο πνπ εκπεξηέρνπλ ζπλαηζζήκαηα 

ζπκπάζεηαο (sympathy), ζπκπφληαο (compassion) θαη επαηζζεζίαο (tenderness) 

(Berenguer, 2007). Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Batson et al (2002) απηά ηα αηζζήκαηα 

κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ αλ πηνζεηήζνπκε ηελ νπηηθή ηνπ άιινπ πνπ βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε αλάγθεο θαη θαληαζηνχκε πσο απηφ ν άιινο επεξεάδεηαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη (Berenguer, 2007).  

Κάπνηνη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη γελληφκαζηε κε κία έκθπηε θαη απεξηφξηζηε 

αίζζεζε ελζπλαίζζεζεο γηα «ηνλ άιινλ» θαη φηη ζε θαηαζηάζεηο βίαο ε 

ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα θαηαξξεχζεη. Πνιιέο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο 

ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο ππνζέζεηο θαη ζπλερίδνπλ ιέγνληαο φηη ε θαληαζία θαη ε 

πηνζέηεζε ξφισλ απμάλνπλ ηε γλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ αηζζεκάησλ ησλ άιισλ θαη 
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ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη θαλείο άιιεο νπηηθέο. Κάπνηνη επηπιένλ ππνζηεξίδνπλ 

φηη φηαλ απμάλνληαη ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο, κεηψλνληαη ηα επίπεδα 

επηζεηηθφηεηαο θαη βίαο ζηνπο αλζξψπνπο (Holland, 2009).  

Όπσο γιαθπξά πεξηγξάθεη ν O’Connor (2008) γηα ηελ ελζπλαίζζεζε ζην Holland 

(2009): 

Χσξίο ηελ ελζπλαίζζεζε κπνξνύκε λα δέλνπκε παθέηα ζηηο πιάηεο καο θαη λα 

αλαηηλάδνπκε αζώνπο ζηα κεηξό, ρσξίο ηελ ελζπλαίζζεζε κπνξνύκε λα θάλνπκε 

επηζέζεηο ζηα ηδακηά θαη ηα εβξατθά λεθξνηαθεία ζην Όθιαλη, λα καραηξώλνπκε 

αζώνπο πνπ πεξπαηνύλ ζην δξόκν, ρσξίο ηελ ελζπλαίζζεζε κπνξνύκε λα δεηάκε 

θνξνινγηθέο κεηώζεηο γηα ηνπο πινύζηνπο ελώ ην ράζκα αλάκεζα ζηνπο πινύζηνπο θαη 

ηνπο θησρνύο δηεπξύλεηαη. Χσξίο ηελ ελζπλαίζζεζε κπνξείο λα δηθαηνινγήζεηο ην 

βαζαληζκό ησλ ερζξώλ ζνπ, ηε ρξήζε απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ θαη ηελ θαύζε 

θώζθνξνπ γηα ηελ εμόλησζε πιεζπζκώλ, θαη αληί λα λνεκαηνδνηήζεηο ηε δσή ηνπ 21
νπ

 

αηώλα, λα ηελ απνλνεκαηνδνηήζεηο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, δεθαεηίεο ηψξα νη 

εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη απηφ πνπ νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζε 

ηέηνηεο ζηάζεηο. Οη πξψηεο έξεπλεο γίλνληαλ κέζα απφ έλα θνηλσληνινγηθφ πξίζκα 

δίλνληαο έκθαζε ζην ξφιν πνπ έρεη ε θνηλσλία ζηε γέλλεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Μέζα απφ απηέο ηηο έξεπλεο γελλήζεθαλ λέα 

Παξαδείγκαηα
1
, φπσο ην Νέν Πεξηβαιινληηθφ Παξάδεηγκα (Dunlap & Van Liere, 

1978) θαη αξγφηεξα ην Νέν Οηθνινγηθφ Παξάδεηγκα (Milbrath, 1986) (αλαθέξνληαη 

ζην Sevillano et al, 2007). ηε ζπλέρεηα, νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά κε 

ηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο επηθέληξσζαλ ζε πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθέο νπηηθέο. Έλα 

θνκκάηη ηεο έξεπλαο απφ ην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο ηνλίδεη ηε ζρέζε ησλ αμηψλ κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο δηαρσξίδεη ζε νηθνθεληξηθέο θαη 

αλζξσπνθεληξηθέο. Οη νηθνθεληξηθνί πηζηεχνπλ φηη ε θχζε έρεη αμία απφ κφλε ηεο 

(εγγελή αμία, απηαμία), ελψ νη αλζξσπνθεληξηθνί δίλνπλ έκθαζε ζηα νθέιε πνπ 

έρνπλ ηα αλζξψπηλα φληα απφ ηε θχζε (Sevillano et al, 2007). Μέζα ζε απηέο ηηο δχν 

θαηεγνξίεο έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ππνθαηεγνξίεο, νη νπνίεο δε ζα αλαιπζνχλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ παξνχζα εξγαζία. Μπνξεί θάπνηνο λα δηαβάζεη ηνπο Stern & Dietz 
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(1994), Thompson & Barton (1994), Amérigo, Aragonés, Sevillano & Cortés (2005) 

θαη Schultz (2000, 2001) (Sevillano et al, 2007).  

Μία απφ ηηο πην πξφζθαηεο ζεσξεηηθέο εμειίμεηο ζηηο ςπρνινγηθέο έξεπλεο  

αλαθνξηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ζρέζε 

ηνπ εαπηνχ κε ηε θχζε (Sevillano et al, 2007). Ζ βαζηθή ζεσξία πίζσ απφ απηή ηελ 

εμέιημε είλαη φηη νη ζηάζεηο ελφο αηφκνπ γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πεγάδνπλ 

απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ κέξνο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ο βαζκφο, δειαδή, πνπ ην άηνκν ζπζρεηίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηε 

θχζε επεξεάδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ο Schultz (2001) 

δεκηνχξγεζε έλα κνληέιν (inclusion model) γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ εαπηνχ- 

θχζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλαλ γλσζηηθφ (ζπλδεηηθφηεηα), έλαλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

(θξνληίδα) θαη έλαλ ζπκπεξηθνξηθφ (δέζκεπζε) παξάγνληα. Ο παξάγνληαο ηεο 

ζπλδεηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θάπνηνο ηε θχζε ζηε 

γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ο παξάγνληαο ηεο θξνληίδαο αλαθέξεηαη 

ζην βαζκφ αθνζίσζεο ζηε θχζε θαη ν παξάγνληαο ηεο δέζκεπζεο ζηελ πξνζπκία λα 

δξάζεη ην άηνκν κε έλαλ θηιν-πεξηβαιινληηθφ ηξφπν (Sevillano et al, 2007). 

2.2 Θέαηξν θαη Ελζπλαίζζεζε 

Ο Augusto Boal αλαπηχζζνληαο ηε κέζνδφ ηνπ μεθηλάεη απφ κία εθηελή θξηηηθή ζηελ 

αξραία ηξαγσδία θαη ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο θάζαξζεο πνπ 

επηδησθφηαλ. Τπνζηεξίδεη φηη ε ελζπλαίζζεζε ζηελ αξραία ηξαγσδία αθνξά ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην ραξαθηήξα θαη ην ζεαηή θαη 

ε νπνία αθαηξεί νπζηαζηηθά ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο απφ ην ζεαηή, ν νπνίνο 

κεηαηξέπεηαη ζε αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ην ραξαθηήξα. Γηαθξίλεη, ινηπφλ, ηελ 

ελζπλαίζζεζε ζε «θαιή» θαη «θαθή» δίλνληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Μπξερη, ν νπνίνο 

αληίζεηα απφ ηελ ηδεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο, πξνβάιιεη ηελ πιηζηηθή, 

ζηελ νπνία ζηφρνο είλαη πέξα απφ ηελ αλάγλσζε θαη εξκελεία ηνπ θφζκνπ, ε 

επίδεημε φηη ν θφζκνο κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί. Ζ «θαιή» ελζπλαίζζεζε δελ 

εκπνδίδεη ηελ θαηαλφεζε, αιιά αληηζέησο ηε ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα νδεγήζεη 

ζηελ αιιαγή. Άιισζηε, ε κάζεζε είλαη κία ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θαη επνκέλσο 

δελ ππάξρεη ιφγνο λα απνθεχγνπκε ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα. Σαπηφρξνλα, φκσο, ε 

άγλνηα πξνθαιεί επίζεο ζπλαηζζήκαηα θαη πξέπεη θαλείο λα αληηζηαζεί ζε 

ζπλαηζζήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ (Boal, 1979).   



7 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Αξηζηνηέιε, ν ζεαηήο ελαπνζέηεη εμνπζία ζην ραξαθηήξα λα 

δξάζεη θαη λα ζθεθηεί αληί απηνχ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Μπξερη, ν ζεαηήο θξαηάεη ην 

δηθαίσκα λα ζθεθηεί γηα ην εαπηφ ηνπ θαη ζε πεξηπηψζεηο κε αληίζεην ηξφπν απφ ην 

ραξαθηήξα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζπκβαίλεη ε «θάζαξζε» ελψ ζηε δεχηεξε ε 

αθχπληζε ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο
2
.  Ζ έλλνηα ηεο θάζαξζεο είλαη θεληξηθή 

ζηελ αξραία ηξαγσδία θαη απνηειεί νπζηαζηηθά ηε «δηφξζσζε» ηεο αλζξψπηλεο 

δξάζεο, ε νπνία δελ επηηπγράλεη ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο. Δίλαη, ηαπηφρξνλα, θαη ε 

έλλνηα κε ηελ νπνία πνιέκεζαλ πνιινί δξακαηνπξγνί πέξα απφ ηνλ Augusto Boal 

(Boal, 1979). Ζ κεινδξακαηηθή θάζαξζε γίλεηαη εθηθηή φηαλ ην θνηλφ ηαπηηζηεί κε 

ηνλ ήξσα θαη ην κεινδξακαηηθφ θφζκν πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηε ζθελή. Ζ ηαχηηζε 

απηή δεκηνπξγείηαη επεηδή απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη κία αληαλάθιαζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ ζεαηή, πξνζθέξνληαο εηθφλεο θαη εξεζίζκαηα πνπ ζπκίδνπλ ζην ζεαηή ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηε δσή ηνπ. Ζ ηαχηηζε επνκέλσο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά καο 

λα παίξλνπκε κηα απφζηαζε απφ ηελ παξάζηαζε θαη λα αλαγλσξίδνπκε ζε απηή θάηη 

απφ ην δηθφ καο εζσηεξηθφ θφζκν (Gesser- Edelsburg et al., 2006). Παξφια απηά 

ζηφρνο ηνπ ζεάηξνπ γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή, βαζηθνί εθπξφζσπνη ηνπ νπνίνπ είλαη 

ν Boal θαη ν Μπξερη, είλαη λα δψζεη έκθαζε ζηελ αιιαγή πνπ ζα επηθέξεη ν ίδηνο ν 

ζεαηήο εθφζνλ έρεη αλαπηχμεη ελζπλαίζζεζε πξνο ην ραξαθηήξα θαη αθνχ θχγεη απφ 

ην ζέαηξν. Ζ έλλνηα ηεο θάζαξζεο, δειαδή, δελ ππάξρεη ζε απηή ηε κνξθή ζεάηξνπ. 

Κάπνηνη ζεσξεηηθνί ηνπ ζεάηξνπ ηζρπξίδνληαη φηη «κία αίζζεζε θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο» νθείιεη λα θέξεη ηελ ελζπλαίζζεζε πέξα απφ ηελ 

θάζαξζε- νθείιεη λα εκπλέεη ηνπο αλζξψπνπο γηα δξάζε. O Augusto Boal, επίζεο, 

αζπάδεηαη απηή ηε ζέζε φηη ην ζέαηξν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνσζεί ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ θνηλσληθή δξάζε. Γηα λα ην θαηαθέξεη, νη άλζξσπνη 

πξέπεη λα κεηαζρεκαηίδνληαη απφ απινχο ζεαηέο ζε ελεξγνχο ζεαηέο (spect- actors). 

Έλαο ζεαηήο είλαη απιά θάπνηνο πνπ παξαηεξεί θαη κπνξεί λα πθίζηαηαη κε 

ζηνραζηηθή ηαχηηζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αμίεο ησλ ραξαθηήξσλ. Σφζν ν Boal, 

φζν θαη ν Μπξερη ελδηαθέξνληαη γηα ην πψο ε ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα πάςεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζε έλα απιά «ζπλαηζζεκαηηθφ φξγην». Ο ελεξγφο ζεαηήο απφ ηελ άιιε 

έρεη κία κεηα-θαηαλφεζε ηνπ ζεάηξνπ. Δίλαη έλαο/ κηα ελζπλείδεηνο/ε παξαηεξεηήο 

ηνπ δξψκελνπ θαη ηαπηφρξνλα έλαο εκπιεθφκελνο εζνπνηφο κέζα ζε απηφ. Δπνκέλσο, 

κπνξεί λα εηπσζεί φηη ν ελεξγφο ζεαηήο είλαη δπλακηθά εγγξάκκαηνο (powerfully 
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literate) φζνλ αθνξά ζην ζέαηξν. Δίλαη πην ηθαλφο λα ζηνραζηεί ηνπο παξαιιειηζκνχο 

κε ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη λα πάξεη ζρεηηθά ακεξφιεπηεο απνθάζεηο γηα ηε δξάζε 

ηνπ ζηελ πξαγκαηηθή δσή, έμσ απφ ην ζέαηξν. Απηή ε ελεκεξφηεηα κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηνπ πξνζεθηηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο ελζπλαίζζεζεο (Holland 2009).  

2.3 Θέαηξν θαη Εθπαίδεπζε 

Σν ζέαηξν είλαη δσληαλφ, ρξσκαηηζηφ, ζπρλά ρηνπκνξηζηηθφ θαη αλ είλαη πεηπρεκέλν, 

κπνξεί λα καο θεξδίζεη. Αθνχ θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

πξνζνρή καο ηφηε ζηφρνο ηνπ δελ είλαη κφλν λα δηαζθεδάζεη, αιιά λα δηεγείξεη ηε 

ζθέςε θαη λα επεξεάζεη ηελ αιιαγή. Ζ ελζσκάησζε ηνπ ζεάηξνπ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ πξνζζέηεη κία πνηθηιία ζηηο ζπκβαηηθέο καζεζηαθέο 

κεζφδνπο θαη πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ (Smith, 2007).  

Σν ζέαηξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ηφπν γηα λα 

αλαγλσξίζεη θαη λα αλαδείμεη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (Ormsby, 1999). Δίλαη έλα 

κέζν κε ην νπνίν ηα παηδηά κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα ηαπηηζηνχλ κε κηα 

ηζηνξία θαη ηνπο ραξαθηήξεο ηεο. Μέζα ζε απηή κπνξνχλ λα ρηίζνπλ θαη λα 

εθθξάζνπλ ελζπλαίζζεζε, λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη λα δξάζνπλ κε ζηφρν λα 

κεηψζνπλ ηελ αδηθία ζην θαληαζηηθφ θφζκν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην ζέαηξν. Ζ 

δξακαηνπνίεζε είλαη έλα εξγαζηήξην γηα ζπιινγηθή απαζρφιεζε κε ηνπο ζηφρνπο, 

ηφζν ησλ νκάδσλ, φζν θαη ηνπο αηνκηθνχο. Μαζεηέο θαη ελήιηθεο ζπλέξρνληαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κία δξακαηηθή λνκνζεζία θέξλνληαο καδί ηνπο 

ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα εκπεηξίαο θαη εμεηδίθεπζήο ηνπο θαη άξα κπαίλνπλ ζε κηα 

δηαδηθαζία λα κάζνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ (Catterall, 2007).  

 

Παξφιν πνπ είλαη δχζθνιν λα ηεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ζηφρνη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζεαηξηθήο εθπαίδεπζεο, έρεη απνδεηρζεί φηη ε βησκαηηθή κάζεζε είλαη έλα πνιχηηκν 

εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αιιαγήο ζηάζεσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη λα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα ζπλδέζνπλ αθαηξεηηθέο ηδέεο κε ζπκπαγή γλψζε. Σν ζέαηξν φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά παξέρεη επθαηξίεο γηα απηφ- εμεξεχλεζε θαη 

πξνζσπηθφ αλαζηνραζκφ. Ζ ζπκκεηνρή ζην ζέαηξν, είηε σο ζεαηήο, είηε σο 

εζνπνηφο, κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηελ ελζπλαίζζεζε βάδνληαο ηνπο καζεηέο λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη κπνξεί λα παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο 
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καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο πςειφηεξσλ επηπέδσλ ζθέςεο. Με ηελ εκπινθή 

ησλ καζεηψλ ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηαπηηδφκελνη κε θαληαζηηθνχο ξφινπο θαη 

θαηαζηάζεηο, ηo ζέαηξν γίλεηαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αιιαγή ησλ 

ζηάζεσλ. Οη ζεαηξηθέο ηερληθέο παξέρνπλ έλα αζθαιέο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη 

καζεηέο λνηψζνπλ πην αζθαιείο λα επηηξέςνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο λα βηψζνπλ φιν 

ην θάζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (Deloney & Graham, 2003). 

 

Σν ζέαηξν θαη ε θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε γεληθφηεξα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κία 

εθπαίδεπζε κε αμίεο κέζα απφ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή εμέηαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζθέςεσλ, ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Μέζα απφ απηφ πνπ ζα νλφκαδε 

θαλείο «αζθαιή απφζηαζε» απφ κηα ηζηνξία, κπνξεί ε θαληαζία λα ζπάζεη ηελ 

«θπξηαξρία» ησλ θνηλψλ ζπλεζεηψλ θαηαλφεζεο θαη αληίιεςεο πνπ κνηάδνπλ λα καο 

δεζκεχνπλ απφιπηα κε ηνλ ππάξρνληα θφζκν. Ζ Π.Δ. πξνζεγγηζκέλε κέζα απφ ηελ 

ηέρλε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηζηνξία θαη ην ζέαηξν πξνθαιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

δξάζνπλ κε ζπκπφλνηα, επζχλε θαη θαληαζία κέζα ζηελ θνηλφηεηά ηνπο. Απηή ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή κε ηελ ηζηνξία θαη ε κεηαθνξά απηήο ηεο εκπινθήο ζην 

ηνπηθφ είλαη πνπ θάλεη ηε ζχλζεζε ηεο ηέρλεο κε ηελ Π.Δ. έλα ηφζν δπλαηφ εξγαιείν 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ 

έλα πην βηψζηκν ηξφπν δσήο (Gulikers, 2010). 

 

Θα ήηαλ ζθφπηκν ην θεθάιαην απηφ λα μεθηλήζεη κε ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ ζπρλά 

γίλεηαη ζηελ έξεπλα αλάκεζα ζην ζέαηξν (theatre) θαη ην δξάκα (drama) ζηελ 

εθπαίδεπζε. Όηαλ θάπνηνο εξεπλεηήο αλαθέξεηαη ζην ζέαηξν ζπλήζσο ελλνεί ην 

«ζεψκελν», ηηο παξαζηάζεηο, δειαδή,  πνπ πξνεηνηκάδνληαη έρνληαο ζην λνπ έλα 

εμσηεξηθφ θνηλφ (Καηζαβνχ, 2011). Οη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί 

απηέο νη παξαζηάζεηο λα εκπίπηνπλ είλαη: νη επίζεκεο παξαζηάζεηο ζεαηξηθψλ έξγσλ 

απφ επαγγεικαηίεο ζηάζνπο ή παξαγσγέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο εζνπνηνχο θαη 

ηηο νκάδεο ηνπο κε απεχζπλζε ζηα ζρνιεία . Άιινη ηχπνη ζεάηξνπ είλαη ην 

θνπθινζέαηξν, ην ξαδηνθσληθφ ζέαηξν, θηι. (McCammon, 2007). Παξφιν πνπ ην 

δξάκα κπνξεί, επίζεο, λα είλαη νκαδηθή δνπιεηά, δελ έρεη ζαλ απψηεξν ζθνπφ κία 

παξάζηαζε. Αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζηελ έλλνηα ηεο «δξάζεο» (Καηζαβνχ, 2011). Ο 

ζηφρνο είλαη απηφ αθξηβψο πνπ καζαίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο κπαίλνληαο ζε έλα ξφιν. 

Παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νη απηνζρεδηαζκνί, ην δξάκα ζηελ 
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εθπαίδεπζε (ρξεζηκνπνηψληαο ην δξάκα σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν), ην παηρλίδη 

ξφισλ, νη πξνζνκνηψζεηο θαη ην ςπρφδξακα (McCammon, 2007). Αο δνχκε, φκσο, 

πσο μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ζέαηξν/ δξάκα ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

2.3.1 Η ηζηνξία ηεο ρξήζεο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

 Ο Μπξερη θαη ην Θέαηξν γηα ηελ Κνηλσληθή Αιιαγή 

Ζ θχξηα επηξξνή ζην ζέαηξν γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή ήηαλ ν Μπέξηνιη Μπξέρη, 

ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο θαη ζθελνζέηεο. Σελ επνρή ηνπ, ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ν 

ιφγνο χπαξμεο ηνπ ζεάηξνπ ζηε Γεξκαλία ήηαλ ε δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ θαη ν 

απνπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζέκαηα απνηεινχζαλ θπξίσο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ππνζέζεηο θαη ζηφρνο ήηαλ λα κπνξέζεη ην θνηλφ λα ηαπηηζηεί κε 

ηνπο ραξαθηήξεο. Απηφ ην ζέαηξν ήηαλ λαηνπξαιηζηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη ην θνηλφ 

ήηαλ δηαρσξηζκέλν απφ ην έξγν κε έλαλ αφξαην ηνίρν. Οη ραξαθηήξεο έπαηδαλ ηελ 

ηζηνξία ρσξίο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηνπ θνηλνχ. Ο Μπξερη άιιαμε απηή ηε 

κνξθή λαηνπξαιηζηηθνχ ζεάηξνπ ζπάδνληαο απηφλ ηνλ αφξαην ηνίρν ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα παξνηξχλεη ην θνηλφ λα αλαιχζεη θξηηηθά ηελ δηθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο θνηλσληθέο παζήζεηο ηεο επνρήο ηνπ, θηλεηνπνηψληαο ηνπο 

έηζη λα θχγνπλ απφ ην ζέαηξν θαη λα επηθέξνπλ ηελ αιιαγή. Σα έξγα ηνπ ήηαλ έηζη 

γξακκέλα ψζηε ην θνηλφ λα είλαη ελήκεξν φηη ην έξγν είλαη κηα αλαπαξάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη φρη ε πξαγκαηηθφηεηα ε ίδηα. Πνιιά απφ ηα έξγα ηνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηνχλ πξνπαγαλδηζηηθά, αθνχ ππνζηήξηδε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη ηελ 

ελνπνίεζε ησλ εξγαηψλ ή εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή ζηε καξμηζηηθή ζεσξία. Δπνκέλσο, 

ε δηαθνξά ηνπ Μπξερη ήηαλ φηη απνκαθξχλζεθε απφ ην λα γξάθεη έξγα γηα ηε 

κπνπξδνπαδία  παξφιν πνπ απηά ήηαλ ηα έξγα πνπ ήηαλ δηάζεκα κεηαμχ φισλ ησλ 

ηάμεσλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχζε ηφζν επαγγεικαηίεο, αιιά θαη εξαζηηέρλεο 

εζνπνηνχο ψζηε λα ηνπο θάλεη λα βγνπλ απφ ηελ κπνπξδνπαδίζηηθε  ηαπηφηεηα θαη 

έθαλε έθθιεζε ζηηο εξγαηηθέο ηάμεηο λα δνπλ ηηο παξαζηάζεηο ηνπ. Δπίζεο ν Μπξερη 

ρξεζηκνπνηνχζε δηδαθηηθά έξγα πνπ έγξαθε ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο 

καζεηέο. Έηζη, νη ηειεπηαίνη δνχιεπαλ ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ηνπο αγψλεο κέζα απφ 

ηελ ππνθξηηηθή δηαδηθαζία θαη φρη απαξαίηεηα απφ έηνηκα ζελάξηα (Smith, 2007). 
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 Η Παηδαγσγηθή θαη ην Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ: Paulo Freire θαη Augusto 

Boal 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 δχν Βξαδηιηάλνη έθξνπζαλ ηνλ θψδσλα ηνπ 

θηλδχλνπ γηα ηελ αλάγθε πνπ ππήξρε γηα απειεπζέξσζε ησλ αλζξψπσλ. Ο ηξφπνο 

πνπ πξνζέγγηζαλ ηελ απειεπζέξσζε ήηαλ κέζα απφ θακπάληεο γξακκαηηζκνχ 

(literacy) ελειίθσλ (Freire) θαη ζπκκεηνρήο ζην ζέαηξν (Boal). Ο Freire δεκηνχξγεζε 

ηηο πξαθηηθέο ηεο αλεπίζεκεο θαη ιατθήο εθπαίδεπζεο (informal and popular 

education) ψζηε λα επαηζζεηνπνηήζεη αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ 

ππήξραλ ζηελ θνηλσλία θαη λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ ιχζεσλ 

γηα απηή ηελ θαηάζηαζε. Ζ αλεπίζεκε εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ Freire 

ήηαλ ε γλψζε πνπ θεξδίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. ε αληίζεζε κε ηελ επίζεκε 

εθπαίδεπζε ζηελ νπνία νη δάζθαινη δηδάζθνπλ θαη νη καζεηέο απνξξνθνχλ γλψζε, ε 

αλεπίζεκε εθπαίδεπζε πξνάγεη ηε δηάδξαζε θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε ηνπο 

άιινπο. Δπνκέλσο, ε αλεπίζεκε εθπαίδεπζε είλαη πξνζσπηθή, απξφβιεπηε θαη 

πνιιέο θνξέο ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθαζία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ρηίδεη ηηο θνηλσλίεο 

θέξλνληαο ηα κέιε ηνπο, ηνλ έλαλ θνληά ζηνλ άιινλ, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλαλ 

δηάινγν πνπ εμεξεπλά ιχζεηο. Ζ ιατθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη σο ε εθπαίδεπζε απφ 

θαη γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ, δειαδή, ηελ εξγαηηθή ηάμε. Ο Freire επηθέληξσζε 

ζην «ιεηηνπξγηθφ γξακκαηηζκφ» (functional literacy) σο κέζν απειεπζέξσζεο ησλ 

αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα αιιάμνπλ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ. Ο Freire ζεσξνχζε ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν σο δσηηθήο 

ζεκαζίαο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο «θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο
3
» 

(concientization), ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηελ αλάπηπμε ή ζηελ αθχπληζε ηεο 

θξηηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (Smith, 2007). 

 

O Augusto Boal επεξεαζκέλνο απφ ηελ Παηδαγσγηθή ησλ Καηαπηεζκέλσλ (1970) ηνπ 

Freire θαη ηελ έλλνηα ηεο «θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο», θαζψο θαη ηε δξακαηνπξγία 

ηνπ Μπξερη δεκηνχξγεζε ην Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ (1974). Παξφια απηά ν 

Boal δεκηνπξγνχζε ζην ζέαηξν απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’50 φηαλ είρε αλαγλσξίζεη ηελ 

αλάγθε λα αλαδείμεη ηελ θαηαπίεζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Βξαδηιίαο. Δπεξεάζηεθε απφ ηελ ηδέα ηνπ Μπξερη φηη ν ξφινο ηνπ ζεάηξνπ δελ ήηαλ 

απιά λα αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά λα ηελ αλαιχεη θαη λα πξνζπαζεί λα 

ηελ αιιάμεη. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θάλεη ζέαηξν γηα ηνπο θαηαπηεδφκελνπο 
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ζπλάληεζε ην εμήο πξφβιεκα. πρλά νη θαηαπηεδφκελνη δελ αληηιακβάλνληαλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο ηέηνηνπο. πλεηδεηνπνίεζε έηζη φηη ην ζέαηξν ήηαλ αθφκα 

δηαρσξηζκέλν απφ ην ιαφ. Μηα πξψηε θίλεζε ήηαλ λα βγάιεη ηηο παξαζηάζεηο κε 

εηζηηήξην θαη λα ηηο πάεη ζε ρψξνπο φπσο νη εθθιεζίεο, ηα εξγνζηάζηα θαη ηα ηνπηθά 

ζεκεία ζπλάληεζεο. Δπηπιένλ, απνθάζηζε λα μεράζεη ηελ ηδέα λα θάλεη παξαζηάζεηο 

γηα ηνπο θαηαπηεδφκελνπο θαη αληηζέησο λα πξνζπαζήζεη λα δηεπθνιχλεη κηα 

δηαδηθαζία φπνπ νη ίδηνη ζα έθηηαρλαλ ηα έξγα ηνπο. Γχν απφ ηηο ζεαηξηθέο κεζφδνπο 

ηνπ Boal, ην Θέαηξν ηεο Αγνξάο (ΘηΑ)
4
 θαη ην Αφξαην Θέαηξν έρνπλ επεξεάζεη 

θαηά πνιχ ηε ζπλνιηθή έλλνηα ηνπ ζεάηξνπ γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή. Σν Αφξαην 

Θέαηξν πινπνηείηαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη νη εζνπνηνί αλαπαξηζηνχλ ζθελέο πνπ 

εκθαλίδνπλ θνηλσληθέο αδηθίεο. Απηέο νη δεκφζηεο παξαζηάζεηο έιθνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ αγλνψληαο φηη βιέπνπλ φκσο ζέαηξν. πρλά νη εζνπνηνί 

πξνζπαζνχλ λα μεθηλήζνπλ έλα δηάινγν κε ηνπο ζεαηέο (Smith, 2007).  

 

 Άιιεο κνξθέο ζεάηξνπ/ δξάκαηνο 

Παξφιν πνπ ην δξάκα θαη ην ζέαηξν ζην παξαδνζηαθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

πξνσζήζεη απηφ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ McLaren (2003/1989) αλαθέξεηαη σο κάζεζε, 

ε νπνία είλαη «θαηάιιειε, θξηηηθή θαη κεηαζρεκαηηζηηθή», πνιιά απφ ηα εξεπλεηηθά 

έξγα πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θνηλσληθή αιιαγή ή θνηλσληθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο πινπνηνχληαη έμσ απφ ηα ζρνιεία- ζε λνζνθνκεία, θπιαθέο ή 

πνιηηηζηηθά θνηλνηηθά θέληξα. πλήζσο νη ζπκκεηέρνληεο είλαη θνηλσληθά ζην 

πεξηζψξην - γπλαίθεο, κεηαλάζηεο, ΑΜΔΑ, παξίεο, επηδήζαληεο πνιέκνπ ή 

θαθνπνηεκέλνη. Σν δξάκα ή ε ζεαηξηθή πξαθηηθή έρεη ζρεδηαζηεί αθξηβψο γηα λα 

επηθέξεη δηαθνξά ζηηο δσέο απηψλ ησλ αλζξψπσλ κε θάπνην ηξφπν, λα είλαη, δειαδή, 

κεηαζρεκαηηζηηθφ (McCammon, 2007). 

 

Όιεο απηέο νη πξαθηηθέο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε κηα επξχηεξε θαηεγνξία ην 

εθαξκνζκέλν δξάκα (applied drama) θαη ην εθαξκνζκέλν ζέαηξν (applied theatre). 

Σν εθαξκνζκέλν δξάκα φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Nicholson είλαη ην «δξάκα πνπ 

ζπγθεθξηκέλα έρεη θνηλσληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηλνηηθνχο ζηφρνπο», ελψ ην 

εθαξκνζκέλν ζέαηξν, φπσο ην νξίδεη ν O’ Toole είλαη « ε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ κε κε- 

παξαδνζηαθέο πξνζέζεηο θαη εθαξκφδεηαη ζε κε- ζπκβαηηθά πεξηβάιινληα» 

(McCammon, 2007). 
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Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ζεάηξνπ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θνηλσληθή αιιαγή, φπσο ην 

Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε (Theatre- in- Education), ην Θέαηξν ηεο Κνηλφηεηαο 

(Community- Based- Theatre) θαη ην Θέαηξν γηα ηελ Αλάπηπμε (Theatre- for- 

Development). Σν Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε μεθίλεζε σο θίλεκα ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’60 ζηελ Αγγιία θαη κάιινλ ήηαλ ε πξψηε κνξθή ζεάηξνπ πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα λα εκπιέμεη απνθιεηζηηθά ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

κέζσ ηνπ ζεάηξνπ. Οη εθπαηδεπηέο απηήο ηεο κεζφδνπ πξηλ αθφκα αλαθαιχςνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπ Boal ζεσξνχζαλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή σο θεληξηθή ζηε δηαδηθαζία. Σν 

Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε έρεη βξεη εθαξκνγή ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα, κε πνιχ γλσζηφ απηφ ηεο Τγείαο (McCammon, 2007). 

 

Σν Θέαηξν ηεο Κνηλφηεηαο είλαη έλαο φξνο πνπ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζεαηξηθψλ 

κεζφδσλ θαη κνξθψλ αγθαιηάδνληαο ηελ θνηλφηεηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα θνηλσληθά 

ελδηαθέξνληα. ηνλ φξν εκπεξηέρεηαη ην Λατθφ Θέαηξν (Popular Theatre), ην 

Κνηλσληθφ ή Δθπαηδεπηηθφ Θέαηξν (Social or Educational Theatre) θαη ην Θέαηξν γηα 

ηελ Αλάπηπμε (Theatre- for- Development). χκθσλα κε ηνπο Prentki θαη Selman 

ππάξρνπλ δχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο: ε αθχπληζε ηεο 

ζπλείδεζεο
5
 (Consciousness raising) θαη ε θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε 

(conscientizaton). Οη 5 βαζηθνί ζηφρνη ζηα ζεαηξηθά πξνγξάκκαηα ζηελ θνηλφηεηα 

είλαη: α)  ε επαηζζεηνπνίεζε, β) ε εχξεζε ελαιιαθηηθψλ, γ) ε ζεξαπεία ησλ 

ςπρνινγηθψλ ηξαπκάησλ, δ) ε θξηηηθή ζην ζχγρξνλφ δηάινγν θαη ε) ε νξαηφηεηα θαη 

ε έθθξαζε ησλ βνπβψλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ (McCammon, 2007). 

 

Σν Θέαηξν γηα ηελ Αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηήγεζεο ηζηνξηψλ 

θαη ζηνρεχεη ζηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο απφ θνηλφηεηα ζε θνηλφηεηα, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, ή απφ γεληά ζε γεληά ψζηε λα 

δηαηεξήζεη ηελ πξνθνξηθή ηζηνξία θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ παξάδνζε. Σν Θέαηξν 

γηα ηελ Αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο αλνκνηφηεηαο αλάκεζα ζηνπο έρνληεο 

θαη ηνπο κε- έρνληεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ κεηα- απνηθηαθή αλέρεηα. Δπνκέλσο 

απνηειεί έλα δεκηνπξγηθφ κέζν γηα ηε ζπλερφκελε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε κέξε 

ηνπ θφζκνπ πνπ αθφκα ηαπηίδνληαη θαη ζπλερίδνπλ λα έρνπλ δπλαηέο ζρέζεηο κε ηε 

δηήγεζε ηζηνξηψλ. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν κνξθέο ηνπ Θεάηξνπ γηα ηελ 
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Αλάπηπμε. Σν Θέαηξν γηα ηελ Αλάπηπμε γηα ηελ εθπαίδεπζε, ην νπνίν πινπνηείηαη 

απφ εμσηεξηθνχο ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ γλψζε ζηηο ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο, νη νπνίεο ζπλήζσο έρνπλ πςειά επίπεδα αλαιθαβεηηζκνχ θαη 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πιεξνθνξία. Δθαξκνγέο απηήο ηεο 

κνξθήο βξίζθνπκε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ πγεία, ηε βησζηκφηεηα, ηνλ νηθνγελεηαθφ 

ζρεδηαζκφ, ηε δηαηξνθή θαη ηηο αληζφηεηεο ησλ θχισλ. Ζ δεχηεξε κνξθή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ πνπ έρεη ε θνηλφηεηα θαη ηελ 

εμεξεχλεζε ησλ πφξσλ πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Με ηελ 

αλαπαξάζηαζε έξγσλ ηεο θνηλφηεηαο δίλεηαη θσλή ζηα θνηλνηηθά δεηήκαηα θαη 

δνπιεχεηαη ε θαηαλφεζε ή ε νκνθσλία αλαθνξηθά κε ην πνηα απφ ηα δεηήκαηα είλαη 

ηα πην ζεκαληηθά θαη εμεξεπλψληαη ιχζεηο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. πλήζσο, βέβαηα, 

απηή ε κνξθή πινπνηείηαη απφ θπβεξλεηηθέο ή κε- θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο κε ηνλ 

θίλδπλν πνπ απηφ κπνξεί λα ελέρεη (Smith, 2007). 

 

 Δηαδηθαζηηθό δξάκα- ζπκκεηνρηθό ζέαηξν 

Σν ΘηΚ ζεσξείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο φηη εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

δηαδηθαζηηθνχ δξάκαηνο
6
 (process drama). ην πνιχ ελδηαθέξνλ άξζξν ηνπ Holland 

(2009) γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππέξκαρσλ ηνπ δπλακηθνχ 

γξακκαηηζκνχ
7
 (powerful literacy) θαη απηψλ ηνπ δηαδηθαζηηθνχ δξάκαηνο, ην θνηλφ 

ησλ νπνίσλ είλαη ν επξχηεξνο ζηφρνο ηνπο λα απειεπζεξψζνπλ ηνπο καζεηέο απφ ηελ 

πλεπκαηηθή ζθιαβηά κηαο ιεηηνπξγηθήο, εκπνξεπκαηηθήο κάζεζεο θαη λα ηνπο 

παξέρνπλ ηα εξγαιεία γηα έλαλ δπλακηθφ κεηαζρεκαηηζκφ απφ απινχο ζεαηέο ζε 

θνηλσληθνχο εζνπνηνχο κε ελέξγεηα (agency) λα δξάζνπλ ζηνλ θφζκν.  

 

χκθσλα κε ηελ Dorothy Heathcote ην δηαδηθαζηηθφ δξάκα αθνξά ζηελ ηθαλφηεηά 

καο λα ηαπηηδφκαζηε κε θαη λα κπαίλνπκε ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη, φπσο ην 

πεξηγξάθεη γιαθπξά ε ίδηα ε ζπγγξαθέαο, ζηα παπνχηζηα ηνπ άιινπ. Δπνκέλσο, ε 

κέζνδνο απηή ηαηξηάδεη απφιπηα ζηελ εμεξεχλεζε αηζζεκάησλ, θηλήηξσλ θαη 

νπηηθψλ θαη παξέρεη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο κπνξνχλ λα κπνπλ ζηα 

παπνχηζηα ηνπ άιινπ. Ζ ηαχηηζε κε εηθνληθνχο ραξαθηήξεο επηηξέπεη θαη είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δέζκεπζε κε ηνπο ραξαθηήξεο, κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη κε ηελ 

ηζηνξία. Απηή ε δέζκεπζε είλαη κέξνο ηεο ελζπλαηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Ζ νξζή 

δξακαηηθή πξάμε ζηελ εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ επηλφεζε ξφισλ θαη θαηαζηάζεσλ, 
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νη νπνίεο εμεξεπλνχλ ηελ αλζξψπηλε θαηάζηαζε- φρη σο ηξφπνο λα απαληεζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ θφζκνπ, αιιά γηα λα βνεζεζεί ε αλάπηπμε κηαο νπηηθήο ηνπ θφζκνπ 

θαη λα θαηαλνεζνχλ ή ηνπιάρηζηνλ λα γίλεη πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζνχλ νη νπηηθέο 

ησλ άιισλ νδεχνληαο φινη πξνο κία αίζζεζε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο. 

Αλ ζέινπκε κάιηζηα λα ρηίζνπκε έλαλ θηιηθφ πξνο ηνλ άλζξσπν θφζκν είλαη 

απαξαίηεην λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ ελζπλαηζζεηηθή θαληαζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Holland 2009). 

 

Σφζν ε πξνζέγγηζε ηνπ ΘηΚ, φζν θαη απηή ηεο Παηδαγσγηθήο ησλ Καηαπηεζκέλσλ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθήο εθπαίδεπζεο (participatory education) κε 

θαηεχζπλζε ηε δξάζε (action- oriented). Οη ζπγγξαθείο απηνί πηζηεχνπλ φηη νη 

θαηαπηεδφκελνη κπνξνχλ λα πάξνπλ έλαλ ελεξγφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εαπηψλ 

ηνπο θαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο. Ο Freire ζπδεηά γηα δχν θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο: 

ηελ ηξαπεδηθή θαη απηή πνπ ζέηεη πξνβιήκαηα. ηελ ηξαπεδηθή ινγηθή ηεο 

εθπαίδεπζεο νη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο αληηθείκελα πνπ απνζεθεχνπλ γλψζε. 

Απηή είλαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε 

επηθεληξψλνληαο ζηα καζήκαηα θαη ηε κεραληθή απνζηήζηζε. Ζ ζπκκεηνρηθή 

εθπαίδεπζε ζέηεη πξνβιήκαηα θαη κεηαρεηξίδεηαη ηνπο καζεηέο σο θξηηηθνχο 

ζηνραζηέο θαη σο ππνθείκελα. Σν ζπκκεηνρηθφ ζέαηξν είλαη έλαο ηξφπνο λα αλνίμεη 

δηάινγνο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγεηηθή ζθέςε ζε νπνηνδήπνηε ζέκα (Ormsby, 

1999). 

 

2.4 Σν Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ (ΘηΚ) 

Οη ζεσξεηηθνί ηνπ γξακκαηηζκνχ (literacy) Paulo Freire, Colin Lankshear θαη Brian 

Street πηζηεχνπλ φηη ην λα είλαη θαλείο «δπλακηθά εγγξάκκαηνο/ε (powerfully 

literate)»  ζεκαίλεη φηη είλαη ηθαλφο/ε λα θαηαλνεί θαη λα ακθηζβεηεί ηνλ θπξίαξρν 

ιφγν θαη άξα λα εκπιέθεηαη ζηελ αλαδφκεζε ησλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ζέζεσλ. Ο Lankshear κάιηζηα απνθαιεί απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνλ γξακκαηηζκφ «νξζφ», ν 

Street «ηδενινγηθφ» θαη ν Freire «απειεπζεξσηηθφ». Δθαιηήξην είλαη ε γιψζζα θαη ν 

πνιηηηζκφο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Freire είλαη ν κφλνο 

ηξφπνο λα ηνπο δψζεηο αιεζηλή θσλή. Ο Lankshear εμεγεί πσο ν «νξζφο» 

γξακκαηηζκφο κπνξεί λα αιιάμεη ηηο δσέο: «Ο νξζφο γξακκαηηζκφο ελζαξξχλεη ηνπο 
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αλζξψπνπο λα ειέγρνπλ νη ίδηνη ηηο δσέο ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ρεηξίδνληαη 

ινγηθά ηηο απνθάζεηο ηνπο επηηξέπνληάο ηνπο λα εληνπίδνπλ, λα θαηαλννχλ θαη λα 

δξνπλ γηα λα κεηαζρεκαηίζνπλ». Ο Freire ζπδεηά γηα ηελ ελέξγεηα (agency) , ηελ 

νπνία ηελ ηνπνζεηεί σο ην πηζηεχσ θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αλαθαηαζθεπάδεη 

ηνλ θφζκν θάπνηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ελέξγεηα είλαη θάηη πνπ επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ κηα δηαδηθαζία «ζπλεηδεηνπνίεζεο (conscientisation)»  θαη φρη θάηη πνπ νη 

άλζξσπνη έρνπλ εγγελψο. Μέζα απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην πψο νη άλζξσπνη 

θσδηθνπνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη πσο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε ζπλείδεζή ηνπο γηα 

απηή ηελ εκπεηξία, ζπλεγνξεί γηα κηα θξηηηθή αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ σο ηκήκα ηεο 

πξαθηηθήο γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ιέμεο
8
 (Holland, 2009):   

 

Η αλάγλσζε ηεο ιέμεο δελ πξνεγείηαη κεξηθώο ηεο αλάγλσζεο ηνπ θόζκνπ. Απηό πνπ 

πξνεγείηαη είλαη ε γξαθή ηεο, ή ε επαλαγξαθή ηεο, δειαδή ν κεηαζρεκαηηζκόο ηεο 

κέζσ ηεο ζπλείδεζεο, κέζσ ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο. Γηα κέλα απηή ε δπλακηθή 

θίλεζε είλαη θεληξηθή ζηε δηαδηθαζία ηνπ γξακκαηηζκνύ (Holland 2009). 

 

Ζ Παηδαγσγηθή ησλ Καηαπηεζκέλσλ ηνπ Paulo Freire (1993/1970) θαη ε έλλνηα ηεο 

πξάμεο (ζηνραζκφο ζε δξάζε) ήηαλ θεληξηθέο επηξξνέο γηα ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία. 

Ο Augusto Boal έρηηζε πάλσ ζηηο ηδέεο ηνπ Freire, ελεκεξψλνληαο, έηζη, φρη κφλν ηε 

ζεσξία, αιιά θαη ηελ πξαθηηθή, θπξίσο ζην δξάκα θαη ην ζέαηξν. Σν Θέαηξν ησλ 

Καηαπηεζκέλσλ (ΘηΚ) ηνπ Boal (1985) κε ηα παηρλίδηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ, 

θπξίσο ην Θέαηξν ηεο Αγνξάο (ΘηΑ), ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο ηερληθέο ηφζν ζε 

εξγαζηήξηα δξάκαηνο, φζν θαη ζε εξγαζηήξηα πνπ ζπλνδεχνπλ ζεαηξηθά δξψκελα κε 

ζηφρν θνηλσληθέο παξεκβάζεηο. Σφζν ν Boal, φζν θαη ν Μπξερη, αλαδήηεζαλ ηηο 

θνηλσληθέο παξεκβάζεηο κέζσ ηνπ ζεάηξνπ. Ο Μπξερη ππνζηήξηδε κία ζεαηξηθή 

θφξκα, ζηελ νπνία ην θνηλφ ήηαλ ελεξγνί εθπαηδεπφκελνη πνπ κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ πνπ κάζαηλαλ γηα ηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Ο Boal 

ελέπιεθε ην θνηλφ ζε ελεξγνχο ζεαηέο (spect- actors), «απαζρνινχζε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο απηνζρεδηάδνληαο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 

αιιαγή» (McCammon, 2007). 

 

χκθσλα κε ηνλ Augusto Boal ην ζέαηξν είλαη έλα φπιν. Μπνξεί απφ κφλν ηνπ λα 

κελ είλαη επαλαζηαηηθφ, αιιά απνηειεί ζίγνπξα κία πξφβα γηα ηελ επαλάζηαζε. Καη 
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ζίγνπξα είλαη νπζησδψο πνιηηηθφ, φπσο θαη φιεο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πίζηεπε φηη ε ζεαηξηθή παξάδνζε ηνπ κνλνιφγνπ πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηε ζθελή 

ζην θνηλφ εμππεξεηεί ηε ζηγή θαη θαηαπηέδεη ην ιαφ. Απηφ ηνπ ην πηζηεχσ ήηαλ πνπ 

ηνλ νδήγεζε λα πεηξακαηηζηεί κε ην δηαδξαζηηθφ ζέαηξν θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ΘηΚ. 

Απηφ πνπ πξφηαζζε ήηαλ νη ζεαηξηθέο κνξθέο πνπ ζα θαηαξγνχζαλ ην δηαρσξηζκφ 

αλάκεζα ζηε ζθελή θαη ην θνηλφ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ν ρψξνο αλάκεζα ζηνλ 

εζνπνηφ- ζθελή θαη ην ζεαηή παχεη λα ππάξρεη. Ο ζεαηήο γίλεηαη ελεξγφο (spect-

actor), έλαο ραξαθηεξηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζεαηξηθή ηνπ δηαδηθαζία φπνπ ην 

θνηλφ θαιείηαη ζηε ζθελή λα επηδείμεη ηδέεο πνπ ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο εζνπνηνχο. Ο Boal πηζηεχεη φηη κεηψλνληαο ηελ απφζηαζε 

κεηαμχ ηεο ζθελήο θαη ησλ ζεαηψλ απηνί δηεγείξνληαη ψζηε λα θαληαζηνχλ ηελ 

αιιαγή, λα ηελ θάλνπλ πξάμε θαη λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζε απηήλ, ελδπλακψλνληάο 

ηνπο έηζη ψζηε λα επηθέξνπλ αιιαγή κέζα ζηηο θνηλσλίεο ηνπο (Placier et al., 2005).   

 

Ο Boal πεξηγξάθεη δχν θχξηνπο ηχπνπο ηνπ ΘηΚ: ηελ «ηαπηφρξνλε δξακαηνπξγία» 

θαη ην Θέαηξν ηεο Αγνξάο (ΘηΑ) (forum theater). ηελ πξψηε, νη εζνπνηνί 

ζηακαηνχλ ην έξγν ζε έλα θξίζηκν ζεκείν θαη δεηνχλ απφ ην θνηλφ (πνπ κπνξεί λα 

είλαη κία ηάμε καζεηψλ) λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ έθβαζή ηνπ (πξνθνξηθά, γξαπηά ή 

παίδνληαο). Σν θνηλφ κπνξεί λα πξνηείλεη κία θαηάιεμε ζηνπο εζνπνηνχο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, εμεξεπλνχληαη πνιιαπιά πηζαλά ζπκπεξάζκαηα. Απηφο είλαη θαη έλαο 

ηξφπνο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. Απηή ε κέζνδνο 

είλαη πνιχ αλνηρηή, ελδπλακψλνληαο έηζη θαη εκπιέθνληαο ην θνηλφ ζηελ επηινγή ηεο 

ζπλέρεηαο θαη ησλ δξάζεσλ ηεο ζθελήο πνπ δηαδξακαηίδεηαη. ην ΘηΑ, νη ζεαηέο 

γίλνληαη θνκκάηη ηεο δξάζεο. Πξψηα παξνπζηάδεηαη κία θξηηηθή ζθελή κε έλα 

δπλαηφ, ζπλήζσο αδηέμνδν, ηέινο. ηε ζπλέρεηα ε ζθελή επαλαιακβάλεηαη, αιιά 

απηή ηε θνξά κπνξεί λα δηαθνπεί απφ ηνπο ζεαηέο πνπ θαινχληαη λα πάξνπλ ηε ζέζε 

ελφο απφ ηνπο εζνπνηνχο θαη λα αιιάμνπλ ηε ξνή ηεο δξάζεο. Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ 

ηχπνπ παξέκβαζεο θάλεη ηνπο ζεαηέο λα ζθεθηνχλ θξηηηθά γηα θάζε νκάδα 

ζπκθεξφλησλ πνπ εκπιέθεηαη, θαζψο θαη φια ηα πηζαλά ζελάξηα θαηάιεμεο, 

ελζαξξχλνληαο ηε κειέηε φισλ ησλ νπηηθψλ πέξα απφ απηή πνπ ήδε είραλ.  

 

Σν Θέαηξν είλαη κία αλαπαξάζηαζε θαη όρη κηα αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Σν Θέαηξν ηεο Αγνξάο παξνπζηάδεη κηα ζθελή ή έλα έξγν πνπ 
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πξέπεη απαξαίηεηα λα δείρλεη κία θαηάζηαζε θαηαπίεζεο ζηελ νπνία ν 

πξσηαγσληζηήο δε μέξεη πώο λα αγσληζηεί ελάληηά ηεο θαη απνηπγράλεη. Οη 

ελεξγνί ζεαηέο πξνζθαινύληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ πξσηαγσληζηή θαη λα 

δξάζνπλ – πάλσ ζηε ζθελή θαη όρη όληαο ζεαηέο- ζύκθσλα κε όιεο ηηο πηζαλέο 

ιύζεηο, ηδέεο, ζηξαηεγηθέο. Οη ππόινηπνη εζνπνηνί απηνζρεδηάδνπλ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπο αληηκεησπίδνληαο θάζε θαηλνύξηα 

παξέκβαζε, έηζη ώζηε λα επηηξέςνπλ κηα εηιηθξηλή αλάιπζε ησλ πξαγκαηηθώλ 

δπλαηνηήησλ απηώλ ησλ πξνηάζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Όινη νη ελεξγνί 

ζεαηέο έρνπλ ην ίδην δηθαίσκα λα παξέκβνπλ θαη λα παίμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Σν 

Θέαηξν ηεο Αγνξάο είλαη κία ζπιινγηθή πξόβα γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα (Boal, 

2004). 

 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ΘηΑ  ζχκθσλα κε ην Boal είλαη: 

 Να ελζαξξύλεη ηελ απηόλνκε δξαζηεξηόηεηα, λα ζέζεη κηα δηαδηθαζία ζε 

θίλεζε, λα δηεγείξεη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα, λα αιιάμεη ηνπο ζεαηέο ζε 

πξσηαγσληζηέο. Καη γηα απηνύο αθξηβώο ηνπο ιόγνπο ην ΘηΚ νθείιεη λα είλαη ν κπεηήο 

ζε αιιαγέο, ε απνθνξύθσζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη ην αηζζεηηθό θαηλόκελν αιιά ε 

αιεζηλή δσή (Chinyowa, 2009). 

 

Όπσο ηνλίδεη επίζεο ν Boal, αλ νη ίδηνη νη θαηαπηεδφκελνη δξνπλ θαη φρη έλαο 

εζνπνηφο ζηε ζέζε ηνπο, ε εθηέιεζε απηήο ηεο δξάζεο ζηε ζεαηξηθή θαληαζία κπνξεί 

λα ηνπο δηεπθνιχλεη λα ελεξγνπνηεζνχλ ψζηε λα εθηειέζνπλ ηελ ίδηα δξάζε ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή (Chinyowa, 2009). 

 

2.5 Σν Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ γηα κηα κεηαζρεκαηηζηηθή 

Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε 

Ζ έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο είλαη πιένλ θεληξηθέο ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.). Μάιηζηα, ε UNESCO ην 1996 

απνπξνζαλαηφιηζε ηελ Π.Δ. ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία, φπνπ ε έλλνηα ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο κπαίλεη σο βάζε ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

καζεκάησλ. Όπσο πνιχ εχζηνρα παξαηεξνχλ νη Räthzel θαη Uzzell (2009) ε βηψζηκε 

αλάπηπμε έρεη γίλεη κία εγεκνληθή έλλνηα πνπ επηηξέπεη ζε δηαθνξεηηθέο, αθφκα θαη 

αληαγσληζηηθέο νκάδεο, λα ζρεκαηνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κέζα απφ απηή. Ζ 



19 

 

βηψζηκε αλάπηπμε είλαη έλαο κεηα-νξηζκφο (metafix)  πνπ ζα ελνπνηήζεη ηνπο πάληεο, 

απφ ηνλ βηνκεραλνπνηεκέλν αγξφηε πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ ην θέξδνο θαη ηε κείσζε 

ηνπ θηλδχλνπ κε- παξαγσγηθφηεηαο κε ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

ηζφηεηα, ηνλ αθηηβηζηή πνπ αγσλίδεηαη γηα ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ή ηελ πξνζηαζία 

ηεο άγξηαο θχζεο, ηνλ ππεχζπλν πνιηηηθήο ζε κηα αλαπηπμηαθή εηαηξία πνπ επηζπκεί 

ηελ κεγέζπλζε ηεο αλάπηπμεο, ηνλ γξαθεηνθξάηε πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηνπο ζηφρνπο θαη θπζηθά ην ςεθνζεξηθφ πνιηηηθφ. Μία, φκσο, 

γξήγνξε καηηά κπνξεί λα απνθαιχςεη φηη απηή ε θφξκνπια είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε 

λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ ζπλαίλεζε θαη φρη ηελ θαζαξφηεηα ηεο έλλνηαο (γηα κηα πην 

εθηελή θξηηηθή ζηελ έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηνπ θπξίαξρνπ νξηζκνχ ηεο 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Brundtland δεο ην Räthzel & Uzzell, 2009). 

 

Κάπνηνη εξεπλεηέο δηαρσξίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ζε ηζρπξή θαη αζζελή. Ζ αζζελήο 

βησζηκφηεηα νξίδεηαη σο κηα κνξθή δηαηήξεζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, πνπ δελ ακθηζβεηεί ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ειέγρεηαη ε παξαγσγή θαη πνπ ηζρπξίδεηαη φηη νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα βηψζηκε θνηλσλία. Ζ ηζρπξή βησζηκφηεηα, απφ ηελ 

άιιε, ακθηζβεηεί ηελ ειεπζεξία ησλ εηαηξηψλ λα απνθαζίδνπλ ζχκθσλα κε ηε δηθή 

ηνπο επηζπκία ην ηη θαη ην πψο ζα παξάγνπλ θαη δελ έρεη θακία πίζηε ζηελ 

αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Αλαδεηεί φρη κφλν λα αιιάμεη ην 

ραξαθηήξα ησλ πξντφλησλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηά παξάγνληαη (π.ρ. 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ην Πξφγξακκα 

Μεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αγνξάο ηεο Βξεηαληθήο Κπβέξλεζεο), αιιά θαη λα θξηηηθάξεη 

ηελ ηδέα φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε βησζηκφηεηα είλαη εχθνια δηεπζεηήζηκεο 

(Räthzel & Uzzell, 2009).   

 

Οη έλλνηεο ηεο ηζρπξήο θαη ηεο αζζελνχο βησζηκφηεηαο είλαη θαηαλνεηφ φηη 

αληαλαθινχληαη θαη ζηελ Π.Δ. φηαλ ε ηειεπηαία επηρεηξεί λα αζρνιεζεί κε απηέο. Καη 

κηαο πνπ δε ζα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ λα επηδεηείηαη κηα «δπλαηή» Π.Δ. δεδνκέλεο ηεο 

έιιεηςεο μεθάζαξνπ ζηφρνπ θαη ζηξαηεγηθήο γηα ην πψο ζα επηηεπρζεί κηα δπλαηή 

βησζηκφηεηα, επηιέγεηαη ε έλλνηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο βησζηκφηεηαο θαη άξα ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο Π.Δ. Μηα κεηαζρεκαηηζηηθή βησζηκφηεηα, θαη θαηά ζπλέπεηα κηα 

κεηαζρεκαηηζηηθή Π.Δ., ππνλνεί φηη είλαη απαξαίηεην λα ζθεθηνχκε ην πψο ζα 
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αιιάμνπκε νπζηαζηηθά ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε (Räthzel & Uzzell, 2009).  

 

Μία απφ ηηο βαζηθέο θξηηηθέο πνπ γίλνληαη ζηελ αζζελή βησζηκφηεηα είλαη φηη ζεσξεί 

δεδνκέλεο ηηο θνηλσληθέο δνκέο. Όπσο ηζρπξίδεηαη ν Huckle (2000) «ηα θπξίαξρα 

θαπηηαιηζηηθά (θαη ηα πξψελ νβηεηηθά θνιιεθηηβηζηηθά) νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα 

έζεηαλ ηελ παξαγσγή θαη ηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ πξηλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε, ελψ αλάινγα πνιηηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ε ζνζηαιηζηηθή 

δεκνθξαηία, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλάκεηο γηα λα επηβάιινπλ πεξηζζφηεξν βηψζηκεο 

κνξθέο αλάπηπμεο». Με κηα αλάινγε ινγηθή ν Luke ππνζηεξίδεη γηα ηελ Π.Δ. φηη 

«νθείιεη λα απνθαιχςεη ηνλ πνιχπινθν θχθιν παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο… θαη 

απηή ε απνθάιπςε νθείιεη λα δείμεη πσο απηνί νη θχθινη αγγίδνπλ ηα φξηα ηνπ 

απφιπηνπ ράνπο. Σα πξνγξάκκαηα κεγάιεο θιίκαθαο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε δεκηνπξγνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξα αζέιεηα θαη 

απξνγξακκάηηζηα απνηειέζκαηα πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο, σζψληαο ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο νηθνινγηθνχο θηλδχλνπο ηεο θνηλσλίαο ζε αθφκα πςειφηεξα επίπεδα» 

(Räthzel & Uzzell, 2009). 

 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή Π.Δ. ζεσξεί φηη νη ζρέζεηο παξαγσγήο, θαηαλάισζεο θαη νη 

πνιηηηθέο ζρέζεηο είλαη νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ θαη φηη είλαη επνκέλσο κέξνο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο Π.Δ. Αλ ζηφρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη λα θαηαλνεζνχλ ηα παξαπάλσ θαη λα αλαπηπρζνχλ πξαθηηθέο 

κάζεζεο πνπ επηθεληξψλνπλ ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο, ηφζν ησλ παηδηψλ, φζν 

θαη ησλ ελειίθσλ, αλαθνξηθά κε απηέο ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ηφηε 

πξέπεη λα βαζηζηεί ζε ζεσξίεο πνπ επηθεληξψλνπλ ζηε «δηαιεθηηθή αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη ην κεηαβαιιφκελν άηνκν». Οη καζεηέο θαη νη 

ελήιηθεο δελ πξέπεη κφλν λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ζπζρεηίδνληαη κε θαη επηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο πην 

γεληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο κε ηηο νπνίεο πινπνηνχληαη φιεο νη 

δξάζεηο. Ζ Π.Δ. δε κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζην λα δηδάζθεη γηα ην 

πεξηβάιινλ ζαλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα λα είλαη απιά ηα απνηειέζκαηα 

ηερλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ή απξνζάξκνζησλ θαηαλαισηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα 

απφ αζπλείδεηεο, απιεξνθφξεηεο, κνρζεξέο, αζχλεηεο ή πιαλψκελεο δξάζεηο ησλ 
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αηφκσλ, ή λα δηδάζθεη ζην αλαπηπζζφκελν παηδί λα γίλεη έλαο «θαιφο θαηαλαισηήο» 

φπσο επηδηψθεη ην κνληέιν ηεο αζζελνχο βησζηκφηεηαο. Ο ζηφρνο ηεο Π.Δ. πξέπεη λα 

είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ αλζξψπσλ λα ζρεκαηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ κε έλαλ 

θαιχηεξν ηξφπν φηη γλσξίδνπλ ήδε κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 

δσήο θαη άξα λα απνθαιχςνπλ ηηο δνκηθέο ζρέζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

είκαζηε φινη ηκήκα ηεο αλαπαξαγσγήο απηψλ ησλ ζρέζεσλ κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο καο (Räthzel & Uzzell, 2009).   

 

Αλ ζηφρνο καο είλαη λα επηηεπρζεί κηα κεηαζρεκαηηζηηθή βησζηκφηεηα ηφηε πξέπεη λα 

γίλνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο θαη λα δηεπξπλζνχλ νη δεκνθξαηηθέο δνκέο ψζηε λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη φρη απιά ζηελ 

πινπνίεζή ηνπο. Ζ Π.Δ. πνπ ζέιεη λα ππνζηεξίμεη ηέηνηεο αιιαγέο, πξέπεη λα είλαη ε 

ίδηα κεηαζρεκαηηζηηθή, ρξεηάδεηαη, δειαδή, λα κεηαζρεκαηίδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην 

εθπαηδεπηή θαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Οη θπξίαξρεο κνξθέο Π.Δ. ζηνρεχνπλ θπξίσο 

ζηε κεηαθνξά γλψζεο. Δπνκέλσο, αλαπαξάγνπλ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπλζήθε 

(είηε ην ζέινπλ, είηε φρη) ηηο ππάξρνπζεο ζρέζεηο εμνπζίαο, ζεσξψληαο έηζη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο σο θαηαλαισηέο, αληί λα ζεσξνχλ νη ίδηνη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο 

πξσηαγσληζηέο ζε κηα κεηαζρεκαηηζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη φρη κφλν 

ηνπο ίδηνπο αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δξνπλ (Räthzel & 

Uzzell, 2009). 

 

Μία κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη γηα κηα κεηαζρεκαηηζηηθή Π.Δ. είλαη ε ηθαλφηεηα 

δξάζεο (action competence), ε νπνία απαζρνιεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζέηνληάο ηνπο 

εξσηήζεηο φπσο πσο, γηαηί, πνπ θαη πνηφο θαη αζρνιείηαη κε «απζεληηθέο» 

θαηαζηάζεηο θαη φρη κε «ηη θαη αλ», ζηηο νπνίεο παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη 

ζέινπλ λα αιιάμνπλ θαη ηη ηχπνπ δξάζεηο είλαη αλαγθαίεο γηα λα επηθέξνπλ απηή ηελ 

αιιαγή. Ζ αμία απηήο ηεο κεζφδνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα εηδσζνχλ κέζα απφ έλα επξχηεξν πεξηβαιινληηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην αηηηψλ θαη απνηειεζκάησλ. Ζ ηθαλφηεηα δξάζεο έρεη 

ηε δπλακηθή λα παξέρεη κηα πην κεηαζρεκαηηζηηθή Π.Δ. αθνχ ε θαηαλφεζε ηνπ 

αηφκνπ κεηαθηλείηαη κπξνο- πίζσ απφ ην ζεκειηψδεο ζην αθαηξεηηθφ, απφ ην 

επηζηεκνληθφ ζην νηθνλνκηθφ, ην ηνπηθφ ζην παγθφζκην θαη ηηο αηηίεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξάζεσλ. Δπεηδή απηέο νη δνκέο είλαη 
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πνιχ δχζθνιν λα ακθηζβεηεζνχλ θαη λα ππεξληθεζνχλ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγείηαη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ην αίζζεκα ηεο αδπλακίαο ή ηεο αδηαθνξίαο. Δδψ είλαη πνπ 

έξρεηαη ην Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ λα αληηκεησπίζεη απηφ ην πξφβιεκα, αθνχ 

απηφ πνπ αζρνιείηαη είλαη απηή αθξηβψο ε αδπλακία (Räthzel & Uzzell, 2009).  

 

Απηή ε απηφ-δπλακσηηθή καζεζηαθή ηερληθή ηνπ Boal επηηξέπεη κηα κνξθή 

εθπαίδεπζεο πνπ ελζαξξχλεη θαη βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ γηα δξάζε 

επηηξέπνληάο ηνπο λα βηψζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν 

φρη κφλν θαηαπηέδνληαη, αιιά θαη είλαη θνκκάηη ησλ δνκηθψλ ζρέζεσλ ηεο θνηλσλίαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο (νη ελεξγνί ζεαηέο) κπνξνχλ έηζη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη 

γλσξίδνπλ θάηη πνπ έρεη ζεκαζία. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηε δνθηκή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ ακθηζβήηεζεο θαη αληίζηαζεο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ θαη 

επνκέλσο αξρίδνπλ λα μεπεξλνχλ ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηε δηαηήξεζε ησλ 

ζρέζεσλ εμνπζίαο κε ην λα με- καζαίλνπλ ηνλ απηφ- απνπξνζαλαηνιηζκφ (Räthzel & 

Uzzell, 2009).  

 

Ζ δηαδηθαζία λα βξεζεί ιχζε είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ 

ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Boal απνζθνπεί λα απνδεζκεχζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

απηφ- ζηνραζκνχ θαη ηνπ απηφ- κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αηφκσλ κε έλα ηξφπν πνπ ηνπο 

επηηξέπεη λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ εμνπζία βηψλνληαο ηελ αδπλακία φρη κφλν φηαλ 

επηβάιιεηαη απφ ηα πάλσ, αιιά θαη φηαλ είλαη απνηέιεζκα ηνπ απηφ- 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ. Παξαδφμσο, ε επίγλσζε φηη ε αδπλακία είλαη ελ κέξεη 

απηνδεκηνχξγεηε είλαη απηφ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ππεξλίθεζήο ηεο (Räthzel & 

Uzzell, 2009).  

 

2.6 Έξεπλα ζην Θέαηξν θαη Μεζνδνινγία 

Έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο έξεπλαο γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζηξαηεγηθέο δξάκαηνο γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ παλεπηζηεκίσλ ή απφ 

θαιιηηέρλεο πνπ έξρνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ θαη πινπνηνχλ ηφζν ην πξφγξακκα, φζν 

θαη ηελ έξεπλα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ε γεληθέο γξακκέο ην 

Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ είλαη ε θχξηα κέζνδνο δξάκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
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(McCammon, 2007). Έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη ε έξεπλα ηνπ Saldaña (2005), ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηψληαο παηρλίδηα ηνπ Boal , ην Θέαηξν ηεο Δηθφλαο θαη ην Θέαηξν 

ηεο Αγνξάο εξεχλεζε ζε παηδηά δεκνηηθνχ ηηο θχξηεο κνξθέο θαηαπίεζεο πνπ 

πθίζηαληαη. Ζ έξεπλά ηνπ έδεημε λα αθππλίδεη ηε ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά 

κε ηηο θαηαπηεζηηθέο ηερληθέο θαη εηδηθφηεξα λα αλαπηχζζεη ελζπλαίζζεζε ζε 

απηνχο/εο πνπ πθίζηαληαη ηελ θαηαπίεζε (McCammon, 2007). 

 

Παξφια απηά, επεηδή ζπλήζσο ην Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ πινπνηείηαη απφ 

επηιεγκέλνπο εθπαηδεπηέο ζε ζρνιηθέο ηάμεηο,  νη αλαθνξέο απηψλ ησλ εκπεηξηψλ 

παξνπζηάδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε ζπλέδξηα. Έηζη, πνιχ ζπάληα εξγαζίεο κε ζέκα 

ην ΘηΚ κε λένπο δεκνζηεχνληαη (Saldaña, 2005). Όζνλ αθνξά ζην δξάκα γηα ηελ 

θνηλσληθή αιιαγή ππάξρνπλ, επίζεο, δηάθνξα παξαδείγκαηα έξεπλαο δξάζεο φπνπ ν 

θαζεγεηήο δξάκαηνο εξεπλά ηελ ίδηα ηνπ/ηεο πξαθηηθή θαη πάιη φκσο απηέο νη 

έξεπλεο ζπλήζσο δε δεκνζηεχνληαη. 

 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε βηβιηνγξαθία ηεθκεξηψλεηαη ε ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζε άιιεο 

πεξηνρέο θνηλσληθήο αιιαγήο, αιιά πνιχ ιίγα έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ ηέρλε πνπ 

επηθεληξψλεη ζηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ή ζηε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία επηθεληξψλεη θπξίσο ζε άιια 

θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο ηα δεηήκαηα ησλ θχισλ, ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ηεο 

ζεμνπαιηθήο πξνηίκεζεο, δεηήκαηα πγείαο θαη πβξηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζηα 

ζρνιεία (Smith, 2007). Δπνκέλσο, ε παξνχζα έξεπλα επειπηζηεί λα αλνίμεη έλαλ 

δξφκν πξνο ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζεάηξνπ σο θαηαιχηεο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. 

 

2.7 Η Έξεπλα Δξάζεο 

Πνιινί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ε «ζεσξία» είλαη θάηη κπζηεξηψδεο, γεγνλφο πνπ δελ 

ηζρχεη. Λέκε ζπρλά, γηα παξάδεηγκα, «έρσ κηα ζεσξία γηα ηηο γάηεο» ή «απηή είλαη ε 

ζεσξία γηα ην πψο ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα πάλε θαιχηεξα». Ζ ζεσξία είλαη κία 

νκάδα ηδεψλ γηα ην ηη ηζρπξηδφκαζηε φηη γλσξίδνπκε θαη ην πψο θαηαθέξακε λα 

θηάζνπκε ζε απηή ηε γλψζε. Αλ κπνξνχκε λα δείμνπκε φηη φ, ηη γλσξίδνπκε (ε 

ζεσξία καο) κπνξεί λα εμεηαζηεί θαη λα απνδεηρζεί ζε δεκφζηα ζέα, κπνξνχκε λα 
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πνχκε φηη ε ζεσξία καο είλαη αμηφπηζηε (McNiff &Whitehead, 2009). Απηφο είλαη θαη 

ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο δξάζεο. Να εμεγήζεη, δειαδή, γηαηί ζπκβαίλεη θάηη θαη πσο 

κπνξεί απηφ λα αιιάμεη.  

 

Ζ έξεπλα δξάζεο αλαπηχρζεθε κέζα απφ ηελ θξηηηθή ζεσξία θαη κάιηζηα πξνρψξεζε 

παξαπέξα. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ 

αθξηβψο φηη αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε δξάζεο ψζηε λα πξνρσξήζεη ην εξψηεκα 

πνπ βάδεη ε θξηηηθή ζεσξία «πψο κπνξεί λα θαηαλνεζεί κηα θαηάζηαζε ψζηε λα 

αιιαρζεί;». Ζ θξηηηθή ζεσξία σο εξεπλεηηθφ Παξάδεηγκα ζεσξεί ηα εμήο: 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε κία θαηάζηαζε ψζηε λα ηελ αιιάμνπκε 

 Οη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη έηζη 

κπνξνχλ λα απνδνκεζνχλ θαη λα αλαδνκεζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο 

 Πξέπεη λα εμεηάζνπκε ην γεγνλφο φηη ζεσξνχκε δεδνκέλεο ηηο θαηαζηάζεηο 

θαη ην πιαίζην πνπ ηηο δεκηνχξγεζε, θαη ηδηαίηεξα ην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο (McNiff &Whitehead, 2009). 

 

Απηέο νη παξαδνρέο ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο θαη ην βήκα κπξνζηά πνπ θάλεη ε έξεπλα 

δξάζεο είλαη πνπ κε ελέπλεπζαλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηειεπηαία. Άιισζηε, ν 

εξεπλεηήο πάληα θέξεη ηελ ηδενινγία ηνπ θαη κέζα απφ απηήλ επηιέγεη θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ εμεγεί ηνλ θφζκν. Έηζη θαη εγψ επέιεμα ηελ έξεπλα δξάζεο. Με ηελ ίδηα 

ηδενινγία είλαη πνπ επέιεμα θαη ην ζέαηξν σο εξγαιείν γηα λα αζρνιεζψ κε απηέο ηηο 

παξαδνρέο. Άιισζηε: 

…Σν ζέαηξν είλαη θνηλσληθό. Σν πεξηερόκελό ηνπ – νη αλζξώπηλεο αιιειεπηδξάζεηο- 

είλαη γηα ηελ θνηλσλία. Η νξγάλσζή ηνπ είλαη θνηλσληθή, ε παξνπζίαζή ηνπ είλαη 

θνηλσληθή.[…] Με άιια ιόγηα, όπνπ θαη αλ θνηηάμεηο ζην ζέαηξν ζα δεηο κία έθθξαζε 

ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ (Turner, 1997; Αλαθέξεηαη ζην Dacre & Mackey, 1999). 

 

Καη κηαο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηψ αξθεηά ζηελ γξαθή κνπ ηνλ πξψην εληθφ γηα λα 

εμεγήζσ ηε ζθέςε κνπ νθείισ εδψ λα αλνίμσ κηα παξέλζεζε. Παξφιν πνπ ζηελ 

επίζεκε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζπγγξαθήο δε ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

πξψην εληθφ πξφζσπν, ε παξνχζα εξγαζία ην ρξεζηκνπνηεί κηαο θαη ην αληηθείκελν 

ηεο έξεπλαο είλαη ε ίδηα ε εξεπλήηξηα. ηηο έξεπλεο δξάζεο πνπ είλαη απηφ-

εξεπλψκελεο νη εξσηήζεηο είλαη ηνπ ηχπνπ «Ση θάλσ; Πσο κπνξψ λα ην βειηηψζσ;» 
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θαη φρη «Ση θάλνπλ; Πσο κπνξνχλ λα ην βειηηψζνπλ;». ηφρνο, επνκέλσο, απηήο ηεο 

ρξήζεο ηνπ πξψηνπ εληθνχ πξνζψπνπ ζηε ζπγγξαθή είλαη λα θαλεί φηη ζεσξψ ηνλ 

εαπηφ κνπ ππεχζπλν σο εξεπλήηξηα γηα ην ηη θάλσ. Δπηπιένλ, απηή ε γείσζε ζην 

νληνινγηθφ «Δγψ» είλαη πνπ μερσξίδεη ηε δσληαλή ζεσξεηηθή κνξθή ηεο έξεπλαο 

δξάζεο θαη ε ρξήζε απηήο ηεο δσληαλήο ινγηθήο κε ηελ νπνία νξγαλψλνπλ νη 

εξεπλεηέο ηε ζθέςε ηνπο ζε ζρέζε κε ην ηη βηψλνπλ θάζε ζηηγκή είλαη πνπ ηνπο ζέηεη 

ππεχζπλνπο γηα ηελ ίδηα ηνπο ηε κάζεζε θαη γηα ηελ επηξξνή ηνπο ζηε κάζεζε ησλ 

άιισλ (McNiff &Whitehead, 2009). 

 

Αλ θαη ε έξεπλα δξάζεο δε ζεσξείηαη αθφκα απφ πνιινχο ηφζν αμηφπηζηε φζν ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα, κπνξεί λα πξνζθέξεη αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο απφδνζεο. 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έξεπλα δξάζεο γηα λα 

αμηνινγήζνπκε ην ζέαηξν σο κηα θαηλνηφκα, απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ηελ αχμεζε 

ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά αλαθνξηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Σα αξρηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ κηα 

πξψηε θαζνδήγεζε γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ήηαλ: 

1. Πνηεο απφ ηηο κνξθέο θαηαπίεζεο πνπ ζθέθηεθαλ ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηα 

δψα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ γηα ην ΘηΚ; 

2. Ση πξνζαξκνγέο ή κεηαηξνπέο ρξεηάδνληαη νη ηερληθέο ηνπ ΘηΔ θαη ηνπ ΘηΚ 

γηα λα πινπνηεζνχλ απφ παηδηά; 

3. Πνηεο είλαη νη επηξξνέο ζηα παηδηά πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΘηΚ; 

4. Πνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα δχν θχια εξεπλψληαο ηηο παξαπάλσ 

εξσηήζεηο;   

Όζνλ αθνξά ζην πξψην εξψηεκα ε απάληεζε ήηαλ φιεο. Με ην ΘηΚ κπνξνχζα 

ηειηθά λα αλαπαξαζηήζσ φιεο ηηο κνξθέο θαηαπίεζεο πνπ αλέθεξαλ ηα παηδηά, ηφζν 

ζηηο ζπλεληεχμεηο, φζν θαη ζηηο παγσκέλεο εηθφλεο πνπ ζρεκάηηζαλ ζηελ δεχηεξε 

ζπλάληεζε. Παξφια απηά επέιεμα λα αθήζσ ηα παηδηά ειεχζεξα λα δηαιέμνπλ απφ 

κφλα ηνπο ηε κνξθή θαηαπίεζεο πνπ πξνηηκνχζαλ λα αζρνιεζνχλ. 
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Σν δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην εξψηεκα θαιχπηνληαη ζηε ζπδήηεζε. Απνηεινχλ, 

άιισζηε, εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο δξάζεο πνπ πινπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

3.1 Έξεπλα Δξάζεο 

Ζ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε ηελ έξεπλα δξάζεο, θχθινπο, δειαδή, 

ζρεδηαζκνχ, δξάζεο, ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη αλαζηνραζκνχ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

έγηλε κε πνηνηηθέο κεζφδνπο φπσο ε παξαηήξεζε θαη νη ζπλεληεχμεηο. Οη θχθινη ηεο 

έξεπλαο δξάζεο πξνέξρνληαη απφ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ, 

γηα παξάδεηγκα, ε αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα επηδεηθλχνπλ ηελ 

αλάγθε αιιαγήο. Απηή ε πξνζέγγηζε γεθπξψλεη ην θελφ αλάκεζα ζηελ πξάμε θαη ηελ 

έξεπλα θαη ν εθπαηδεπηήο- ζπληνληζηήο είλαη ηαπηφρξνλα θαη εξεπλεηήο πνπ έρεη 

ζηφρν κηα ζπλερή βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο κεζνδνινγίαο (Dalrymple, 

2006). Σα εξσηήκαηα ηα νπνία απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο 

θαη πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε είλαη: 

1. Μπνξεί ην ΘηΚ λα αλαπηχμεη ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ θαη λα βνεζήζεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο ησλ δψσλ απφ ηνπο αλζξψπνπο; 

2. Μπνξεί ην ΘηΚ λα ελδπλακψζεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα αλαιάβνπλ δξάζε; (O’ 

Toole & Burton, 2005). 

 

Σν πξψην εξψηεκα ηεο έξεπλαο δξάζεο κνπ είλαη θαηά πφζν κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

ελζπλαίζζεζε ρξεζηκνπνηψληαο ην ΘηΚ. Αλ, δειαδή, βάδνληαο ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

ζε ξφιν επηηπγράλεηαη ε βαζχηεξε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ νπνίνπ ηνλ ξφιν πήξαλ νη καζεηέο. ηε δηθηά καο 

πεξίπησζε ην ξφιν ησλ δψσλ ππφ θαηαπίεζε. Σαπηφρξνλα, ηέζεθε έλα αθφκε 

εξψηεκα αλαθνξηθά κε ην πψο κπνξψ λα απμήζσ ηελ ελζπλαίζζεζε. Πνηεο είλαη 

απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή αιιαγή σο πξνο ηνλ επηζπκεηφ 

κνπ ζηφρν. Καη πσο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ή λα αιιάμνπλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο κνπ. 

 

Σα εξσηήκαηά κνπ, φκσο, δελ εμαληιήζεθαλ εθεί αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε ζεαηξηθή 

κέζνδνο έρεη ζα ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ θάπνηα 

κνξθή θαηαπίεζεο ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα δξάζνπλ αίξνληαο απηή ηελ θαηαπίεζε. 
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Δπνκέλσο, έλα δεχηεξν εξψηεκα είλαη αλ κέζα απφ ηελ παξέκβαζε κπνξνχλ λα 

ελδπλακσζνχλ νη καζεηέο/ηξηεο αλαθνξηθά κε ηε δξάζε πνπ ζα κπνξνχζαλ ή 

κπνξνχλ λα θάλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηζπκίαο ηνπο. Δπηπιένλ, ην εξψηεκα 

είλαη πψο κπνξψ εγψ λα απμήζσ ηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ/ ηξησλ. Πνηεο είλαη, 

δειαδή, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή θαη πσο 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ή λα αιιάμνπλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο κνπ. 

 

Ωο  γεληθφ νδεγφ γηα ηελ έξεπλά κνπ ζρεδίαζα έλαλ θχθιν έξεπλαο δξάζεο, ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ: 

 Δληνπηζκφ ηεο γεληθήο πεξηνρήο ππφ εμέηαζε (ελζπλαίζζεζε, ελδπλάκσζε) 

 Αλαγλψξηζε (ζεσξεηηθή έξεπλα, ζπιινγή δεδνκέλσλ, αλάιπζε) 

 Πξνζδηνξηζκφ ελφο επίθεληξνπ (πξψην ζηάδην κέρξη ζηηγκήο, ηφζν γηα ηελ 

ελζπλαίζζεζε, φζν θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε) 

 Πεξαηηέξσ αλαγλψξηζε (ε νπνία νδεγεί ζε έλα δεχηεξν επίθεληξν, ηελ 

ελδπλάκσζε) (Dacre & Mackey, 1999). 

 

ην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο δελ ςάρλνπκε γηα ζρέζεηο αίηηνπ θαη απνηειέζκαηνο. 

Σν λα αλάγνπκε θνηλσληθή αιιαγή ζε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε βαζίδεηαη ζε κία 

ππνθεηκεληθή εξκελεία αηηηφηεηαο (Dalrymple, 2006). Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο δε κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. Δίλαη κνλαδηθά κηαο θαη κνλαδηθνί ήηαλ νη 

άλζξσπνη πνπ ηελ πινπνίεζαλ, ηφζν νη εξεπλεηέο, φζν θαη νη ζπκκεηέρνληεο. 

Δλδερνκέλσο, ζε κηα αλάινγε έξεπλα ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη δηαθνξεηηθά, αθνχ 

ζα επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφζηεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο, ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ζπληνλίζηξηαο, αιιά θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη πξνεγνχκελε 

γλψζε θαη εκπεηξία ησλ παηδηψλ. Δθφζνλ, δελ απνθξχπησ ηα ζηνηρεία θαη ηα βήκαηα 

ηεο έξεπλαο απφ ηνλ αλαγλψζηε, ν ηειεπηαίνο απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. ε απηφ έγθεηηαη θαη ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. Φπζηθά, 

αλαγλσξίδσ φηη ηα ζπκπεξάζκαηά κνπ είλαη πξνζσξηλά θαη επηδέρνληαη πεξαηηέξσ 

έξεπλαο, θξηηηθήο θαη ηξνπνπνίεζεο. Ζ ζέζε κνπ είλαη πξνζσξηλή θαη ελδέρεηαη λα 

αιιάμεη ππν ην θσο κηαο κειινληηθήο αμηνιφγεζεο θαη θξηηηθήο. Άιισζηε, ε λέα 

γλψζε, ζε αληίζεζε κε ηελ παιηά ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ (McNiff &Whitehead, 2009). 
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Ζ γιψζζα ηεο «απφδεημεο» έρεη αξρίζεη λα εμαθαλίδεηαη, φπσο νη θπζηθέο επηζηήκεο 

άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη ν θπζηθφο θφζκνο δελ ιεηηνπξγεί ηφζν πνιχ σο ζρέζε 

αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, αιιά κέζα απφ ζρέζεηο θαη ζπλδέζεηο. Παξφιν πνπ ε 

αμηνιφγεζε ζεσξείηαη γεληθά κία δηαδηθαζία απφδεημεο ηεο αμίαο θάπνηνπ/αο, 

δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη βάδνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο αμίεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο. Οη 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπλζέηνληαη πάληα κε πνιηηηθνχο φξνπο θαη εκπιέθνπλ ηελ 

άζθεζε εμνπζίαο. Ζ έξεπλα δξάζεο αζρνιείηαη κε ην λα αλαπηχμεη ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαη επνκέλσο ε αμηνιφγεζε ζηελ έξεπλα δξάζεο, φπσο θαη φιεο νη άιιεο 

δηαδηθαζίεο ηεο, ρξεηάδεηαη λα επηδεηθλχεη αμίεο ηζφηεηαο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

πνπ ηα ιάζε είλαη απνδεθηά, κηαο θαη απνηεινχλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα επέιζεη 

βειηίσζε ζηελ πξαθηηθή πνπ έρεη επηιερζεί λα αμηνινγεζεί (McNiff &Whitehead, 

2009). Σα αξλεηηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνληαη εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηα ζεηηθά ψζηε 

λα αμηνινγεζεί θαη λα κεηαηξαπεί θάζε θχθινο ηεο έξεπλαο δξάζεο. Όιν απηφ ην 

θνκκάηη πνπ ζεσξείηαη «απνηπρεκέλε» έξεπλα έρεη κεγάιε αμία ηδηαίηεξα γηα ηε 

κέζνδν ηεο έξεπλαο δξάζεο, φπνπ φηη ζπκπεξαίλεηαη απφ ηελ απνηπρία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ επφκελν θχθιν (O’ Toole & Burton, 2005). 

 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλαγλψξηζεο φηη ν θάζε εξεπλεηήο θέξεη 

δηαθνξεηηθέο αμίεο είλαη ζεκαληηθφ λα παξνπζηάδνληαη νη ηειεπηαίεο κε ζαθήλεηα θαη 

λα απελνρνπνηείηαη ην γεγνλφο φηη ηηο κεηαθέξεη κέζα ζηελ ηάμε. Οη νληνινγηθέο 

αμίεο ηνπ εξεπλεηή είλαη απηφ πνπ δίλεη αμία θαη ζθνπφ ζηε δσή ηνπ. Ο εξεπλεηήο 

δξάζεο κεηαζρεκαηίδεη ηηο αμίεο ηνπ θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ ζε παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο πνπ δείρλνπλ πσο αμηνινγεί ζεηηθά ηελ ηθαλφηεηα ησλ άιισλ λα 

ζθέθηνληαη γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη λα θάλνπλ θξηηηθέο εξσηήζεηο ψζηε λα 

πξνσζήζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ ίδησλ θαη ησλ άιισλ. ηε δηθή κνπ πεξίπησζε νη 

βηνθεληξηθέο αμίεο πνπ έρσ πηνζεηήζεη ήηαλ θαλεξέο εμ’ αξρήο ιφγσ ηνπ ζέκαηνο πνπ 

επέιεμα λα εξεπλήζσ, ηελ θαηαπίεζε, δειαδή, ησλ δψσλ απφ ηνπο αλζξψπνπο. Σν 

ζέκα ηνπ θπλεγηνχ, γηα παξάδεηγκα, πνπ πξνέθπςε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, κε βξίζθεη 

ζχκθσλε θαη ζίγνπξα θάλεθε ε απνδνρή κνπ πξνο απηφ ζηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξέκβαζεο. Παξφια απηά δελ πήξα ζέζε θαη άθεζα ηα παηδηά λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα απαληήζνπλ ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο κφλα ηνπο ρσξίο 

ηε δηθή κνπ θαηεχζπλζε. Ο εξεπλεηήο δξάζεο δελ θαιείηαη λα δίλεη απαληήζεηο, αιιά 
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δεηάεη απφ ηνπο άιινπο λα ζπκπεξάλνπλ ηηο απαληήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

επηρεηξεκαηνινγψληαο ηαπηφρξνλα (McNiff &Whitehead, 2009). 

 

3.2 ρεδηαζκόο Εθπαηδεπηηθήο Παξέκβαζεο 

Σν δηαδηθαζηηθφ δξάκα, ή αιιηψο ην εθαξκνζκέλν δξάκα, ρξεζηκνπνηεί κε πξνζνρή 

κηα ζεηξά δξακαηηθψλ ζπκβάζεσλ γηα λα ρηίζεη ζηαδηαθά ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ 

καζεηψλ. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ηαχηηζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο ζπλζήθεο θαη 

ηειηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Μία πξνζεθηηθή θαη νμπδεξθήο 

αθνινπζία ησλ ζπκβάζεσλ δηεπθνιχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ κεηαθίλεζή ηνπο 

απφ ζεαηή ζε εζνπνηφ θαη κεηαμχ πλεπκαηηθήο ακεξνιεςίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

δέζκεπζεο, ρηίδνληαο ηελ αλάθιεζε ηεο κλήκεο, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ ηαχηηζε, ην 

ζηνραζκφ, ηε ζχλδεζε, ηε δέζκεπζε, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θνηλσληθή δξάζε (Holland, 2009). 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε πξνζεθηηθά θαη ε 

εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ ήηαλ ηπραία, αιιά απνζθνπνχζε αθξηβψο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ην ΘηΑ. Σν δξακαηνιφγην παηρληδηψλ ηνπ Boal  

ιεηηνχξγεζε φρη κφλν σο αζθήζεηο δεζηάκαηνο, αιιά θαη σο κεηαθνξά γηα λα 

εμεξεπλήζνπκε θαη λα ζηνραζηνχκε ηηο κνξθέο θαηαπίεζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πξνεηνίκαζαλ ηελ νκάδα γηα κηα πην πξνρσξεκέλε δνπιεηά πάλσ ζην ΘηΔ θαη ην 

ΘηΑ θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνχξγεζαλ σο πχιεο εηζφδνπ ζε δηάινγν γηα ηελ θαηαπίεζε 

(Saldaña, 2005). 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζξαλία ψζηε λα κείλεη έλαο αξθεηά κεγάινο 

ρψξνο γηα λα θηλνχληαη ηα παηδηά ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηήο δε μεθηλάεη απφ ηελ έδξα 

αιιά βξίζθεηαη εληφο ηεο νκάδαο, παξφιν πνπ δηαηεξεί έλα «εθπαηδεπηηθφ» ξφιν 

ψζηε λα ειέγρεη ην ρψξν, ν νπνίνο δίλεη κηα αίζζεζε αζθάιεηαο θαη θαλνληθφηεηαο 

ζηα παηδηά. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηα παηδηά λνηψζνπλ φηη μεθηλνχλ λα θάλνπλ 

θάηη πνπ δε κνηάδεη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη είλαη ελεξγεηηθφ (Holland, 

2009). Γηα ην ιφγν απηφ ε ηάμε πξηλ απφ θάζε παξέκβαζε κεηακνξθσλφηαλ 

εθηνπίδνληαο ηα ζξαλία θαη ηηο θαξέθιεο θαη απειεπζεξψλνληαο ην ρψξν. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηνχζα ην ιεμηιφγην πνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ ην ΘηΚ ψζηε λα εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε θάπνηεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηαπίεζε. Ρσηνχζα αλ γλψξηδαλ ηε ιέμε θαη αλ φρη ηνπο εμεγνχζα δίλνληαο 

παξαδείγκαηα. Οη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη έγηλαλ θηήκα ησλ παηδηψλ κέζα 

απφ ην βίσκα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1. Δμνπζία θαη άιιεο ζρεηηθέο έλλνηεο: θαηαπηεζηήο, θαηαπηεδφκελνο, έιεγρνο, 

αληίζηαζε, ζηφρνο 

2. Κνηλσληθέο δξάζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο έλλνηεο: ζεβαζκφο, ζπλεξγαζία 

3. πλαηζζήκαηα: ζπκφο, απφγλσζε, θφβνο 

4. ΘηΔ: άγαικα, εηθφλα 

5. ΘηΚ: ζπλζήθε, δξάζε, πξσηαγσληζηήο, επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

δηαπξαγκάηεπζε, δηάινγνο, αιιαγή, αληηκεηψπηζε (Saldaña, 2005). 

 

3.3 Πεγέο Δεδνκέλσλ 

Οη πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηελ έξεπλα εκπεξηείραλ βίληεν ηεο παξέκβαζεο, 

ζπλεληεχμεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο- 

παξαηεξήζεηο. Έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζέηεη θεληξηθά ε έξεπλα δξάζεο είλαη ην 

εζηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη γηα νπνηαδήπνηε έξεπλα ρξεηάδεηαη ε 

γξαπηή ζπγθαηάζεζε απηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, θαζψο θαη ε απφθξπςε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο (McNiff &Whitehead, 2009). ηε δηθηά κνπ πεξίπησζε, κηαο θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αλήιηθνη, θαηνρχξσζα ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε επίζεκεο επηζηνιέο πνπ ζηάιζεθαλ ζηνλ 

θαζέλα/ θαζεκηά. Δπηπιένλ, ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κνπ δελ εκθαλίδνληαη ηα 

νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά έρνπλ θσδηθνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

κνπ. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε βηληενζθφπεζε, επίζεο πήξα ηε έγθξηζε απφ ηνπο γνλείο 

θαη ζηε κία πεξίπησζε πνπ νη γνλείο αξλήζεθαλ έγηλε πξνζπάζεηα λα κελ θαίλεηαη ην 

πξφζσπν ηνπ καζεηή, φπσο καο δεηήζεθε (γηα ηα γξάκκαηα δεο Παξάξηεκα Η).  

 

3.4 Παξέκβαζε 

Ζ παξέκβαζε πνπ έγηλε ζηελ Σ’ ηάμε ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Καιακαξηάο 

δηήξθεζε 4 ζρνιηθά 2σξα θαη πεξηείρε παηρλίδηα γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ 
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καζεηψλ/ηξησλ κε ηε δξακαηνπνίεζε θαη έλλνηεο φπσο ε θαηαπίεζε, παγσκέλεο 

εηθφλεο γηα ην Θέαηξν ηεο Δηθφλαο θαη πξνθνξηθφ απηνζρεδηαζκφ γηα ην Θέαηξν ηεο 

Αγνξάο. Σν νπινζηάζην παηρληδηψλ ηνπ Boal, απφ ην νπνίν πηνζεηήζεθαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο, γεληθά πξνάγεη ηελ πξνεηνηκαζία ηφζν γηα ην Θέαηξν ηεο Δηθφλαο, 

φζν θαη γηα ην Θέαηξν ηεο Αγνξάο.  

 

Σν Θέαηξν ηεο Δηθφλαο βαζίδεηαη ζηε κε- πξνθνξηθή γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη 

ζηφρν έρεη ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ έθθξαζε εζσηεξηθψλ θαη θνηλσληθψλ κνξθψλ 

θαηαπίεζεο. Σν Θέαηξν ηεο Αγνξάο βαζίδεηαη θπξίσο ζην δηαδξαζηηθφ δηάινγν θαη 

ζηφρνο ηνπ είλαη λα πξνζνκνηάζεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξψπηλεο 

θαηαπίεζεο θαη λα πξνζδψζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κία πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 

ελέξγεηα (Saldaña, 2005).  

 

πλήζσο, ηα ζεαηξηθά παηρλίδηα θαη νη αζθήζεηο δεζηάκαηνο πξνεγνχληαη ηεο 

δξακαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα ζέζνπλ ηα απαξαίηεηα επίπεδα ελέξγεηαο, ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο ηάμεο, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε δπλακηθή (O’Toole & Burton, 2005). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ήηαλ φιεο νκαδηθέο αθνχ άιισζηε έλα 

νκαδηθφ, ζπλεξγαηηθφ πιαίζην είλαη πην επηηπρεκέλν απφ φηη έλα αηνκηθφ θαη 

αληαγσληζηηθφ (Catterall, 2007). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο ζπλάληεζεο, φπσο ηα 

κε- αληαγσληζηηθά παηρλίδηα, νη επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, νη αζθήζεηο 

εκπηζηνζχλεο θαη νη απηνζρεδηαζηηθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ ηηο ζσκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλεηδεηφηεηα ηνπ ζψκαηνο σο έλα εξγαιείν 

έθθξαζεο ή φπσο ιέεη θαη ν Boal κηα «επηζηξνθή ζηηο αηζζήζεηο» (Sullivan & Parras, 

2008). Αλαιπηηθά γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο βι. Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

1
ε
 ζπλάληεζε 

ηελ πξψηε ζπλάληεζε ζηφρνο ήηαλ ε γλσξηκία κνπ κε ηελ ηάμε, ε αλάπηπμε ηεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξησλ θαη ε εμνηθείσζε κε βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

ζεαηξηθήο πξάμεο. Ο ζηφρνο κνπ δελ ήηαλ λα εμεγήζσ ζηα παηδηά ηη ζεκαίλεη 

ζπλζήθε, εξέζηζκα, ζσκαηηθή ζηάζε, ιφγνο, θ.ν.θ., αιιά κέζα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο λα ζέζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ψζηε λα είλαη 

πην εχθνιν ζηε ζπλέρεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ.  
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2
ε
 ζπλάληεζε 

ηε δεχηεξε ζπλάληεζε ζηφρνο κνπ ήηαλ ε εηζαγσγή ζπλζεθψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζψκαηνο ζε απηέο, ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο θαηαπίεζεο θαη ε εηζαγσγή ηνπ 

ζέκαηνο πνπ ήηαλ ε θαηαπίεζε ησλ δψσλ. ε απηή ηε ζπλάληεζε ρξεζηκνπνηήζεθε 

θπξίσο ην Θέαηξν ηεο Δηθφλαο ην νπνίν φπσο ιέεη θαη ν Boal «είλαη κία ζεηξά 

ηερληθψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κέζα απφ ηελ εηθφλα 

θαη ην ρψξν θαη δίρσο ηηο ιέμεηο» (Sullivan et al., 2008).  

 

3
ε
 ζπλάληεζε 

ηελ ηξίηε ζπλάληεζε ν ζηφρνο κνπ ήηαλ ε εμνηθείσζε κε ηε δξακαηνπνίεζε θαη ε 

επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ραξαθηήξα πάλσ ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ην 

ζέαηξν ηεο αγνξάο ζηελ επφκελε ζπλάληεζε.  

 

4
ε
 ζπλάληεζε 

ηελ ηέηαξηε ζπλάληεζε πινπνηήζεθε ην ζέαηξν ηεο αγνξάο. Ζ παξάζηαζε πνπ 

παξνπζηάζηεθε βαζίζηεθε ζην πιηθφ πνπ εθκαηεχηεθε απφ ηα παηδηά, δειαδή ηε 

ζπλζήθε ηεο αδηθίαο- θαηαπίεζεο θαη ηνλ πξσηαγσληζηή. Ζ παξάζηαζε ζρεδηάδεηαη 

κε «αλνηρηέο πφξηεο», αδηέμνδα, δειαδή, ή ζεκεία καηαίσζεο πνπ αθήλνπλ ηνλ 

πξσηαγσληζηή αλίθαλν λα θαηαθέξεη κηα ηθαλνπνηεηηθή θαηάιεμε. Απηέο νη εκθαλείο 

απνγνεηεχζεηο ελεξγνπνηνχλ ηνπο ζεαηέο λα ζπάζνπλ ην θξάγκα ηνπ «ηέηαξηνπ 

ηνίρνπο» ηνπ ζεάηξνπ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ψζηε λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ 

πξσηαγσληζηή θαη λα εηζάγνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη δξάζεηο γηα λα αιιάμνπλ ην 

απνηέιεζκα (Sullivan & Lloyd, 2006) Αλακέλνπκε, ινηπφλ, άιιεο δξάζεηο πνπ 

κπνξεί απηφο λα θάλεη γηα λα ζσζεί θαη πνπ ζα ηηο δνθηκάζνπλ ηα παηδηά κπαίλνληαο 

ζην ξφιν ηνπ. (Σν θείκελν ηεο παξάζηαζεο θαη νη νδεγίεο πξνο ηνπ εζνπνηνχο 

βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ). 

Οη παξαηεξήζεηο απφ ηελ παξέκβαζε βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV. 

 

3.4 Αμηνιόγεζε 

Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε πινπνηήζεθαλ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε άηνκα 

ηεο ηάμεο. ηε ζπλέληεπμε πξηλ ε επηινγή ησλ αηφκσλ έγηλε ηπραία. Οη ζπλεληεχμεηο 

ήηαλ αηνκηθέο (5) θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε κία νκαδηθή θαη κε ηνπο 5 καδί. ηε θάζε 
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κεηά ηελ παξέκβαζε έγηλαλ δχν ζπλεληεχμεηο. Μία νκαδηθή κε ηα άηνκα πνπ δε 

κπήθαλ ζην ξφιν ηνπ πξσηαγσληζηή ζην ζέαηξν ηεο αγνξάο θαη ε άιιε, επίζεο 

νκαδηθή, κε ηα άηνκα πνπ κπήθαλ. Οη εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο 

βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα V. Οη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα VΗ. 

3.5 Αλάιπζε κε αλνηρηή θσδηθνπνίεζε 

Ζ πνζνηηθή αλάιπζε απνξξίθζεθε εμαξρήο γηα ράξε ηεο πνηνηηθήο, ην Παξάδεηγκα 

ηεο νπνίαο ζπλάδεη κε ην θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο παξέκβαζεο θαη παξάγεη πην 

πινχζην πεξηγξαθηθφ πιηθφ (Saldaña,2005). Τπάξρεη, άιισζηε εθηελήο 

επηρεηξεκαηνινγία ζρεηηθά κε ην γηαηί ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη θαηάιιειε γηα ην 

δξάκα ζηελ εθπαίδεπζε (Dacre & Mackey, 1999). Ζ αλάιπζε ησλ εκη- δνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο αλνηρηήο θσδηθνπνίεζεο (open coding), φρη 

γηαηί ζηφρνο ήηαλ λα θαηαζθεπαζηεί ζεσξία, αιιά γηα λα βξεζνχλ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα θαη ηα κνηίβα ηνπο κέζα απφ ηε γιψζζα ησλ ζπκκεηερφλησλ (Strauss & 

Corbin, 1991). Ζ αλάιπζε είλαη ινγνθεληξηθή θαη δελ κπήθε ζηε δηαδηθαζία λα 

αλαιχζεη ηελ εηθφλα ησλ βίληεν. Παξφια απηά ηα βίληεν ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ππελζχκηζε θαη επηθχξσζε κλεκψλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ εθεί 

εκθαλίδνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο. Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ θσδηθνπνηήζεθαλ 

ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαη λα νλνκαζηνχλ νη έλλνηεο. Ζ βαζηθή αλαιπηηθή δηαδηθαζία 

κε ηελ νπνία επηηεχρζεθε ε θσδηθνπνίεζε ήηαλ θάλνληαο εξσηήζεηο θαη ζπγθξίζεηο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ςάρλνληαο γηα νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζε θάζε 

παξαηήξεζε. Ζ θχξηα θαηεγνξία πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ε ελζπλαίζζεζε θαη 

απνηειεί ην θεληξηθφ θαηλφκελν κέζα ζην νπνίν φιεο νη άιιεο θαηεγνξίεο 

ελζσκαηψζεθαλ θαη γχξσ απφ ην νπνίν αλαπηχρζεθε ε grounded theory (Allen et. 

al., 1999). Ζ δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα εηδσζεί ζην Παξάξηεκα VIΗ. 

 

Γηα λα εξεπλήζσ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξέαζαλ ηελ 

παξέκβαζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ παηδηψλ ζε 

πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζεαηξηθήο αγσγήο αθνινχζεζε κεηά 

ηελ παξέκβαζε κία ζπλέληεπμε ζηε δαζθάια ηεο ηάμεο. Δθηφο, ινηπφλ, απφ ην φηη ην 

ζέκα δψα είλαη έλα εχθνιν ζέκα κε ην νπνίν ηα παηδηά αζρνινχληαη θαη εθηφο ηάμεο 

θαη κάιηζηα είλαη θαη ην θεθάιαην ηεο θπζηθήο πνπ έθαλαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, δελ 

είραλ θάλεη θαλέλα πξφγξακκα Π.Δ. Σελ πξνεγνχκελε ρξνληά είραλ θάλεη ζηελ 
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επέιηθηε δψλε έλα πξφγξακκα γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ζην νπνίν είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο ηερληθέο ζεάηξνπ θαη απηή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ήηαλ 

θαη ε κνλαδηθή ηνπο εκπεηξία ζπλνιηθά πνπ πξνυπήξρε.   

 

3.6 Αλάιπζε κε βάζε ην Μνληέιν 3- ζηαδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

Κνηλσληθήο Επαηζζεηνπνίεζεο (3-stage model of social consciousness development) 

ησλ Banks θαη Nieto 

Ο Saldaña (2005)ζηελ έξεπλα πνπ έθαλε ζε παηδηά δεκνηηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ΘηΚ αλαθνξηθά κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ρξεζηκνπνίεζε 

απηφ ην κνληέιν γηα λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζήο ηνπ. Όπσο 

αλαθέξεη θαη ν ίδηνο επέιεμε απηφ ην κνληέιν ιφγσ ησλ επαίζζεησλ θαη άκεζα 

εληνπίζηκσλ θαηεγνξηψλ ηνπ γηα αμηνιφγεζε. Σα ηξία ζηάδηα ηνπ κνληέινπ μεθηλνχλ 

απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε (Γλσξίδσ θαη Αλαξσηηέκαη), πεξλάλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπινθή (Κξίλσ θαη Ννηάδνκαη) θαη θαηαιήγνπλ ζηε δξάζε (Κηλψ ην δηάινγν). Αο 

δνχκε φκσο θάζε ζηάδην κε ηε ζεηξά. 

α) Γλσξίδσ θαη Αλαξσηηέκαη 

Σν πξψην ζηάδην ηνπ ΘηΚ πξνζπάζεζε λα θαιιηεξγήζεη ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν ηελ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπίεζε ησλ 

δψσλ.  

β) Κξίλσ θαη Ννηάδνκαη 

Σν δεχηεξν ζηάδην θαιιηεξγεί ηελ ελζπλαίζζεζε. 

γ) Κηλψ ην δηάινγν 

Σν ηξίην ζηάδην απνηειεί ζπκπεξηθνξηζηηθή απφδεημε αιιαγήο, «ην αληίζηξνθν ηεο 

θαηαπίεζεο» ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο. ε απηφ ην ζηάδην παξφιν πνπ κπνξνχκε λα 

ιάβνπκε ππφςε πνιιέο απφ ηηο αηάθεο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ην ηη κπνξεί λα 

γίλεη γηα ηελ άξζε ηεο θαηαπίεζεο ησλ δψσλ ή ηη πξνηείλνπλ ηα ίδηα λα θάλνπλ δε ζα 

θηάλακε ζε θάπνην ζπκπαγέο ζπκπέξαζκα. 

 

4. ΤΕΖΣΖΖ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο κε 

ηηο δχν κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη εμεηάδεηαη ε επηξξνή πνπ είρε ε 

παξέκβαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ. 

Δπηπιένλ, αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ηνπ ΘηΚ σο πξνο ηνπο 
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αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο παξέκβαζεο θαη πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ην δεχηεξν 

θχθιν ηεο έξεπλαο δξάζεο. 

4.1 Παξαηεξήζεηο από ηελ παξέκβαζε 

ηηο ζπλεληεχμεηο πξηλ ηελ παξέκβαζε έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε γλψζε θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα (ελζπλαίζζεζε) πνπ ππάξρνπλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπίεζε ησλ 

δψσλ. Δπηπιένλ, έγηλε απφπεηξα λα δηεξεπλεζεί ε πξφζεζε γηα δξάζε (ελδπλάκσζε) 

εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ ψζηε λα αιιάμνπλ ηε ζπλζήθε θαηαπίεζεο πνπ αλαθέξεη ην 

θαζέλα ή ην θαηά πφζν κεηαηνπίδνπλ ηελ επζχλε γηα αλάιεςε δξάζεο ζε άιινπο. Οη 

κνξθέο θαηαπίεζεο ησλ αλζξψπσλ πξνο ηα δψα πνπ αλαδείρζεθαλ είλαη νη εμήο: ην 

ηζίξθν, ην καζηίγσκα ησλ αιφγσλ, ε θαθνκεηαρείξηζε ησλ θαηνηθίδησλ, ε εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ δψσλ, ν δσνινγηθφο θήπνο θαη ε εληαηηθή θηελνηξνθία, κε ηηο δχν 

ηειεπηαίεο λα έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ νκαδηθή. Όζνλ αθνξά ζηηο εμεγήζεηο πνπ δίλνπλ 

γηα απηέο ηηο κνξθέο θαηαπίεζεο παξαηεξείηαη ηφζν ε θαηάζεζε απφςεσλ- ζηάζεσλ, 

φζν θαη ε αηηηνιφγεζε κέζα απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν ησλ παηδηψλ κε ηα δψα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζπλαηζζήκαηα 

αγάπεο, ζπληξνθηθφηεηαο, θαηαλφεζεο θαη ιχπεζεο, αιιά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη ε ηαχηηζε κε ην ίδην ην δψν ππεξέρεη ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ ζηελ αλάιπζή ηνπο.  

 

Όζνλ αθνξά ζηε δξάζε ή ηελ πξφζεζε δξάζεο απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ γηα ηελ άξζε 

απηψλ ησλ κνξθψλ θαηαπίεζεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 4 θαηεγνξίεο. Σηο ζηάζεηο, 

ηε δξάζε, ηελ πξφηαζε γηα δξάζε θαη ηελ απνπζία δξάζεο. Λφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο παξαηεξνχκε απαληήζεηο ηφζν κέζα απφ ην ζέζε ηνπ 

αλζξψπνπ, φζν θαη κέζα απφ ην ζέζε ηνπ δψνπ. Έηζη, γηα ηε δξάζε βιέπνπκε φηη 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα γηα ηε δξάζε πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη έλα 

δψν, παξά έλαο άλζξσπνο. Αδπλαηνχλ, δειαδή, λα εληνπίζνπλ κνξθέο δξάζεηο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο. ηηο πξνηάζεηο γηα δξάζεηο 

βιέπνπκε φηη νη αηάθεο απμάλνληαη θαη έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ην ζεκείν ειέγρνπ (locus of control) είλαη εμσηεξηθφ. Φαίλεηαη, 

δειαδή, θαη πάιη φηη ηα παηδηά λνηψζνπλ αδχλακα λα θάλνπλ θάηη απφ κφλα ηνπο γηα 

ηηο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ηα ίδηα αλέθεξαλ. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο ζην κπαιφ ησλ 

παηδηψλ κεηαμχ άγξησλ θαη ήκεξσλ δψσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δηαρσξηζκφο ζηε ζρέζε 

πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα δψα θάζε θαηεγνξίαο. Γελ είλαη ιίγεο νη αηάθεο ησλ 

παηδηψλ, ζηηο νπνίεο ιέγεηαη ξεηά φηη νη άλζξσπνη έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηα 

εμεκεξσκέλα δψα, αιιά θαθή κε ηα άγξηα. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο κεηά κπνξνχκε λα ηηο ρσξίζνπκε ζε δχν 

ηκήκαηα. Σν πξψην αθνξά ζηελ εκπεηξία ηνπο απφ ην ΘηΑ θαη ην δεχηεξν ζε κηα 

γεληθφηεξε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαπίεζε ησλ δψσλ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ζηε δξάζε πνπ ζα κπνξνχζαλ ή φρη λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά γηα ηελ 

άξζε απηψλ.  

 

ηηο ζπλεληεχμεηο κε απηνχο πνπ δε κπήθαλ ζε ξφιν, φζνλ αθνξά ζην ΘηΑ, ε 

ζπδήηεζε θηλήζεθε γχξσ απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έδξαζαλ. Οη 

θπξηφηεξεο αηηίεο ήηαλ ε ληξνπή θαη ν θφβνο, θπξίσο ιφγσ ηεο έθζεζεο, ηδηαίηεξα 

βιέπνληαο θαηλνχξηνπο αλζξψπνπο, δειαδή, ηνπο εζνπνηνχο. Δπηπιένλ, ζπδεηήζεθαλ 

νη δξάζεηο πνπ ζα έθαλαλ αλ είραλ ζπκκεηάζρεη ελεξγά, νη νπνίεο θηλνχληαη θπξίσο 

γχξσ απφ ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ θπλεγνχ, ηελ εμσηεξηθή βνήζεηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

είραλ ρξεζηκνπνηήζεη αλ ηνπο επηηξεπφηαλ (θπξίσο πξφζσπα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο) θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηδαλ (νη χαηλεο πνπ ήηαλ πεηζκαηάξεο). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη εκθαλίδνπλ κηα κηθξή ηαχηηζε κε ηνλ πξσηαγσληζηή, 

φζνλ αθνξά ζηνλ εθλεπξηζκφ κε ηνλ θπλεγφ θαη ην θφβν γηα ηελ επηβίσζε. 

 

Ζ γεληθφηεξε θνπβέληα αλαθνξηθά κε ηα δψα θαη ηελ θαηαπίεζή ηνπο δελ ήηαλ πνιχ 

εθηελήο. Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θάπνηα παηδηά άξρηζαλ λα 

δπζαλαζρεηνχλ θαη ήζειαλ λα ηειεηψλνπκε. Μίιεζαλ θπξίσο γηα ηε θηιηθή ζρέζε 

πνπ έρνπκε κε ηα δψα θαη γηα ηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ έρνπκε αλαθνξηθά κε ηελ 

αιιεινβνήζεηα (δψσλ πξνο ηνπο αλζξψπνπο θαη αλζξψπσλ πξνο δψα αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνζηαζία).  

 

Ζ ζπδήηεζε κε ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην ΘηΑ (κπήθαλ ζε ξφιν) ήηαλ πνιχ 

πινχζηα θαη, ζε αληίζεζε κε απηή κε ηα παηδηά πνπ δε ζπκκεηείραλ, θξάηεζε αθφκα 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιιείκαηνο, γεγνλφο πνπ πξφηεηλαλ απφ κφλα ηνπο ηα ίδηα 
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ηα παηδηά. Έδεημαλ φηη είραλ λα κνηξαζηνχλ πνιιά πξάγκαηα απφ απηή ηνπο ηελ 

εκπεηξία. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπδήηεζε πνπ είρακε γηα ην ΘηΑ θαη ην ηη δηαθνξεηηθφ ζα έθαλαλ 

αλ μαλαέπαηξλαλ ην ξφιν ηνπ πξσηαγσληζηή νη δξάζεηο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ 

θπξίσο ζε δξάζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηηο χαηλεο θαη κε πνιχ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζε 

δξάζεηο αθνπιηζκνχ, πξνζπνίεζεο θαη έθθιεζεο εμσηεξηθήο βνήζεηαο. Δλδηαθέξνλ 

έρεη φηη έλα παηδί πξφηεηλε λα πξνζπαζήζεη λα θάλεη ηνλ θπλεγφ λα θαηαιάβεη ηε 

δπζκελή ηνπο ζέζε, λα πξνθαιέζεη, δειαδή, ελζπλαίζζεζε ζηνλ θπλεγφ. Αλαθνξηθά 

κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλνησζαλ φληαο ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή παξαηεξείηαη 

απφιπηε ηαχηηζε. 

 

ηε γεληθφηεξε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε βιέπνπκε θαη πάιη λα γίλεηαη έλαο 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε άγξηα θαη ήκεξα δψα θαη κάιηζηα κε έλαλ ελδηαθέξνληα 

δηάινγν πνπ έιεγε φηη αθφκα δελ έρνπκε δεη ηη ζρέζε κπνξνχκε λα έρνπκε κε ηα 

άγξηα. Οη αηάθεο ησλ παηδηψλ ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ζε ζπλαηζζήκαηα πξνο ηα 

δψα, θπξίσο κέζα απφ ηελ ηαχηηζε κε απηά θαη κηα κηθξή ελνρή θαη ζην αίζζεκα ηνπ 

δίθαηνπ/ ζσζηνχ. Όζνλ αθνξά ζηε δξάζε, έρνπκε απφ ηε κία ην ηη ζα κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ ηα παηδηά, φπνπ βιέπνπκε φηη ην ζεκείν ειέγρνπ είλαη εζσηεξηθφ θαη ην ηη ζα 

πξφηεηλαλ λα γίλεη, κε ην ζεκείν ειέγρνπ λα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζην εζσηεξηθφ θαη 

ζην εμσηεξηθφ. Απηφ πνπ έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ είλαη φηη νη πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ 

θηλήζεθαλ γχξσ απφ ηελ αιιαγή ησλ θπλεγψλ θαη ην κέζν κε ην νπνίν ζεψξεζαλ φηη 

ζα ην θαηαθέξνπλ ήηαλ κέζα απφ ηελ πξφθιεζε ελζπλαίζζεζεο ζηνπο θπλεγνχο.  

Βιέπνπκε, δειαδή, φηη πέξα απφ ην φηη αλαγλψξηζαλ ηε κέζνδν πνπ εθαξκφζηεθε 

ζηα ίδηα σο απνηειεζκαηηθή γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζε άιινπο αλζξψπνπο, 

έκκεζα απνδεηθλχνπλ φηη θάηη άιιαμε θαη ζηε δηθή ηνπο ζθέςε. 

 

Μειεηψληαο ην ζχλνιν ησλ ζπλεληεχμεσλ πξηλ θαη κεηά ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο 

φηη ζηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην ΘηΑ ζπλέβε θάηη πνπ αλ δε κπνξνχκε λα 

ην νλνκάζνπκε αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, κηαο θαη απηφ ζα ρξεηαδφηαλ κηα 

κεγαιχηεξε ζε ρξφλν έξεπλα, κπνξνχκε λα ην νλνκάζνπκε έκπλεπζε θαη αιιαγή 

φζνλ αθνξά ζηελ εηθφλα ηεο θαηαπίεζεο πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ηηο ιχζεηο πνπ 

πξνηείλνπλ γηα ηελ άξζε ηεο. Απηφ θαίλεηαη ηφζν απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ θάλνπλ σο 
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πξνο ηελ θαηαπίεζε πνπ πθίζηαληαη ηα δψα, δειαδή ην θπλήγη, νη νπνίεο 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ αιιαγή ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζθέςεο ησλ θπλεγψλ, 

φζν θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα δξάζε εκθαλίδνπλ λα έρνπλ 

αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζεκείν ειέγρνπ ηνπο. πγθξηηηθά κε ηηο ζπλεληεχμεηο 

πξηλ φπνπ δηαθαίλεηαη κηα αδπλακία απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ λα εληνπίζνπλ 

δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηα ίδηα γηα ηελ άξζε ηεο θαηαπίεζεο πνπ 

αλέθεξαλ, ζηηο ζπλεληεχμεηο κεηά ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην ΘηΑ 

θαίλεηαη φηη έρνπλ πιένλ πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο θαη κάιηζηα αλαγλσξίδνληαο φηη 

κπνξνχλ απφ κφλα ηνπο λα θάλνπλ θάηη. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη εδψ φηη ην 

γεγνλφο απηφ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ, αθνχ νχησο ή άιισο πξνηείλνπλ ηε κέζνδν 

πνπ εθάξκνζαλ ηα ίδηα. Καη θάπνηνο άιινο ζα αληέθξνπε απηφ ην επηρείξεκα 

ιέγνληαο φηη ηα παηδηά ειεχζεξα αμηνιφγεζαλ απηφ πνπ ηνπο ζπλέβε, κάιηζηα ην 

αμηνιφγεζαλ ζεηηθά θαη γηα απηφ ην πξφηεηλαλ γηα πεξαηηέξσ εθαξκνγή. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε κε βάζε ην κνληέιν 3-ζηαδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

Κνηλσληθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο (3-stage model of social consciousness development) 

ησλ Banks θαη Nieto έρνπκε: 

 

α) Γλσξίδσ θαη Αλαξσηηέκαη 

Σν πξψην ζηάδην ηνπ ΘηΚ πξνζπάζεζε λα θαιιηεξγήζεη ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν ηελ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπίεζε ησλ 

δψσλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη αηάθεο φπσο: 

Κ2: θαίλεηαη φηη κπνξνχκε λα έρνπκε θαιή ζρέζε κε φια θαη κε ηα άγξηα  

Κ1: κε ηα δψα πνπ είλαη ζε δνχγθιεο νη άλζξσπνη δελ ηα πάλε θαιά γηαηί ηα ζέινπλ κφλν γηα ηηο γνχλεο 

ηνπο ή γηα θάξκαθα πνιιέο θνξέο κε απηά πνπ έρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο θαη ηα δψα δελ ηα πάλε 

θαιά, ελψ γηα απηφ πνπ ιέλε φηη ν ζθχινο είλαη ν θαιχηεξνο θίινο ηνπ αλζξψπνπ κάιινλ έρνπλ δίθην 

γηαηί ν ζθχινο θαη νη γάηεο είλαη ηα δψα πνπ έρνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη σο θαηνηθίδηα  

Κ2: γηα απηφ πνπ είπε ε Κ1 φηη ν ζθχινο είλαη ν θαιχηεξνο θίινο ηνπ αλζξψπνπ, δελ έρνπκε δεη φια ηα 

δψα σο θαηνηθίδηα γηα λα ην θξίλνπκε απηφ  

 

Ο παξαπάλσ είλαη έλαο δηάινγνο αλαθνξηθά κε ην δηαρσξηζκφ πνπ έθαλαλ ηα παηδηά 

ζε ήκεξα θαη άγξηα δψα. Δλψ απφ ηηο πξψηεο ζπλεληεχμεηο, αιιά θαη ζηελ πνξεία ηεο 

παξέκβαζεο, ηα παηδηά λνκηκνπνηνχζαλ απηφ ην δηαρσξηζκφ θαη κάιηζηα ζεσξνχζαλ 

φηη είλαη ινγηθφο, θαίλεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κεηά φηη άξρηζαλ λα αλαζεσξνχλ ηελ 
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άπνςή ηνπο θαη λα αλαξσηηνχληαη γηα ηελ θαζνιηθφηεηά ηεο. εκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ αηάθεο είλαη απφ ηε ζπλέληεπμε κε ηα παηδηά πνπ κπήθαλ 

ζε ξφιν. 

 

Αλάινγν παξάδεηγκα γλσξηκίαο κε ην ζέκα θαη έλαξμεο πξνβιεκαηηζκνχ κπνξνχκε 

λα αληιήζνπκε θαη πάιη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κεηά, ηφζν απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

ΘηΑ, φζν θαη απηψλ πνπ δε ζπκκεηείραλ, αλαθνξηθά κε ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ θπλεγνχ. 

Έρεη ελδηαθέξνλ ν δηάινγνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ αθνπιηζκνχ ηνπ θπλεγνχ φηαλ μέξνπλ φηη αξγφηεξα ζα έξζνπλ θαη άιινη θπλεγνί 

ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ήδε παξαπάλσ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάινγν, ηα θνξίηζηα ήηαλ απηά πνπ αληηηέζεθαλ ζηελ πξαθηηθή 

ηνπ αθνπιηζκνχ πνπ ππνζηήξηδαλ ηα αγφξηα. Παξφια απηά ην γεγνλφο 

αληηκεησπίδεηαη σο ζπιινγηθή εμέιημε. 

Α: κπα, αλ ηνλ ζθνηψζεηο φκσο πάεη,  

Κ: λαη φκσο θαη λα ηνλ ζθνηψζεηο απηφλ ζα έξζνπλ θαη νη άιινη  

Α: ζα ηνπο ζθνηψζνπκε φινπο  

 

β) Κξίλσ θαη Ννηάδνκαη 

Σν δεχηεξν ζηάδην θαιιηεξγεί ηελ ελζπλαίζζεζε. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη αηάθεο 

φπσο: 

Κ1: είδακε πσο πεξλάλε ηα δψα  

Κ2: θαηαιάβακε πσο ζα ήηαλ λα ζε δνξίδνπλ απφ πνιιέο κεξηέο  

Α1: θαη πσο είλαη λα είλαη έλαο θπλεγφο έηνηκνο λα ζε ζθνηψζεη  

Κ1: ηψξα πηα φπνηνη απφ εκάο πάξνπλ έλα θαηνηθίδην ζα μέξνπλ πσο λνηψζεη, θαη πσο αηζζάλεηαη φηαλ 

ηνπ θάλνπλ θάηη, ζα ην έρνπκε ζηε ςπρή καο φηη αλ είκαζηε εκείο ιππεκέλνη κπνξεί θαη ην θαηνηθίδηφ 

καο λα ιππάηαη, ζα λνηψζνπκε πσο αηζζάλεηαη  

Κ4: άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ ηελ πξφηαζε πνπ ιέλε, ε θχζε κνπ ε θχζε ζνπ, είλαη κηα πξφηαζε πνπ 

ιέλε ζπλήζσο φηη ε θχζε κνπ είλαη ε θχζε ζνπ θαη θαηάιαβα φηη είκαζηε ην ίδην πξάγκα  

Οη παξαπάλσ είλαη κελ ραξαθηεξηζηηθέο αηάθεο πνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκφ 

ελζπλαίζζεζεο πνπ πξνθιήζεθε ζηα παηδηά, είλαη ελδεηθηηθέο δε, θαζψο ππάξρνπλ 

πνιιέο αθφκα πνπ απνδεηθλχνπλ ην ίδην. 

 

γ) Κηλψ ην δηάινγν 

Σν ηξίην ζηάδην απνηειεί ζπκπεξηθνξηζηηθή απφδεημε αιιαγήο, «ην αληίζηξνθν ηεο 

θαηαπίεζεο» ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο. ε απηφ ην ζηάδην παξφιν πνπ κπνξνχκε λα 
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ιάβνπκε ππφςε πνιιέο απφ ηηο αηάθεο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ην ηη κπνξεί λα 

γίλεη γηα ηελ άξζε ηεο θαηαπίεζεο ησλ δψσλ ή ηη πξνηείλνπλ ηα ίδηα λα θάλνπλ δε ζα 

θηάλακε ζε θάπνην ζπκπαγέο ζπκπέξαζκα. Ο κφλνο ηξφπνο λα θαηαλνήζνπκε αλ ε 

παξέκβαζε είρε νξαηφ απνηέιεζκα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζα ήηαλ λα 

επαλαιάβνπκε θάπνηεο ζπλαληήζεηο κεηά απφ θαηξφ θαη ελδερνκέλσο λα ηα θέξλακε 

αληηκέησπα κε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε π.ρ. έλα αδέζπνην πνπ θαθνπνηείηαη απφ 

θάπνηνλ, έλα πιεγσκέλν πνπιί θηι γηα λα δνχκε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Δπνκέλσο, ζε 

απηή ηε θάζε ηεο έξεπλάο κνπ θαη κε απηά ηα ζηνηρεία αδπλαηψ λα βγάισ θάπνην 

ζπκπέξαζκα γηα ηε καθξνπξφζεζκε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο κέζσ ηεο Αλνηρηήο Κσδηθνπνίεζεο ζπκθσλνχλ κε 

απηά ηεο αλάιπζεο κε ην Μνληέιν 3- ζηαδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Banks θαη Nieto. Δλψ βιέπνπκε κία εμέιημε ζηνλ ηξφπν 

θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηα δψα θαη κηα αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο απέλαληη ζηελ θαηάζηαζή ηνπο, δε κπνξνχκε λα πνχκε κε ζαθήλεηα 

θαηά πφζν ελδπλακψζεθαλ ηα παηδηά ψζηε λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ άξζε ηεο 

θαηαπίεζεο. χκθσλα κε δηάθνξεο αλάινγεο έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δξακαηηθέο 

ηερληθέο, ηα ιεγφκελα ηνπ Boal , θαζψο θαη ηελ έξεπλα ηνπ Saldaña (2005) δε κπνξεί 

λα «κεηξεζεί» κε αθξίβεηα ε επηξξνή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο. Παξφιν, 

φκσο,  πνπ δε κπνξνχκε λα βγάινπκε θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ηελ καθξνπξφζεζκε 

αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ιφγσ ηεο παξέκβαζεο, δελ πξέπεη ζπλάκα λα 

αγλνήζνπκε ηελ αιιαγή πνπ παξαηεξήζεθε κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξηλ θαη κεηά 

ζε ζρέζε κε ην ζεκείν ειέγρνπ. Σν γεγνλφο, δειαδή, φηη κέζα απφ ηελ παξέκβαζε ηα 

παηδηά αλαθάιπςαλ ηξφπνπο δξάζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηήζνπλ ηα ίδηα, ελψ 

κέρξη ηφηε ην ζεκείν ειέγρνπ ήηαλ εμσηεξηθφ αθνχ νη κφλνη πνπ κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ θάηη γηα ηελ θαηάζηαζε ήηαλ νη άλζξσπνη ηνπ νηθείνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληφο ηνπο. 

 

4.2 Η επηξξνή ηεο παξέκβαζεο ζηελ ελζπλαίζζεζε 

Αλ δνχκε πην ζπγθεθξηκέλα ην ζέκα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ζπγθξίλνληαο θαη πάιη ην 

ζχλνιν ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ 

ελεξγά ζην ΘηΑ παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο, 
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ηφζν σο πξνο ηνλ πξσηαγσληζηή θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ, φζν θαη 

γεληθφηεξα πξνο ηα δψα.  Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη αηάθεο φπσο:  

 […] ηψξα πηα φπνηνη απφ εκάο πάξνπλ έλα θαηνηθίδην ζα μέξνπλ πσο λνηψζεη, θαη πσο αηζζάλεηαη 

φηαλ ηνπ θάλνπλ θάηη, ζα ην έρνπκε ζηε ςπρή καο φηη αλ είκαζηε εκείο ιππεκέλνη κπνξεί θαη ην 

θαηνηθίδηφ καο λα ιππάηαη, ζα λνηψζνπκε πσο αηζζάλεηαη, 

[…] άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ ηελ πξφηαζε πνπ ιέλε, ε θχζε κνπ ε θχζε ζνπ,  είλαη κηα πξφηαζε πνπ 

ιέλε ζπλήζσο φηη ε θχζε κνπ είλαη ε θχζε ζνπ θαη θαηάιαβα φηη είκαζηε ην ίδην πξάγκα, 

 

Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο ην αληηθείκελν ελζπλαίζζεζεο (π.ρ. 

θπηά, δψα, άιινη άλζξσπνη) αμηνινγείηαη κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εκπεξηέρεηαη 

κέζα ζηε γλσζηηθή αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνχ ηνπ αηφκνπ. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

αλαθνξηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη πσο απηή δεκηνπξγείηαη απνδεηθλχνπλ φηη ε 

πηνζέηεζε ηεο νπηηθήο ελφο άιινπ, αλζξψπνπ ή άιινπ έκβηνπ φλησο, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έλα κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλππνινγηζκνχ απηνχ ηνπ φληνο ζηνλ εαπηφ 

καο. Τηνζεηψληαο, δειαδή, ηελ νπηηθή ηνπ άιινπ κπνξνχκε λα αλνίμνπκε ηνπο 

νξίδνληεο ηνπ εαπηνχ καο ψζηε λα ηνλ ζπκπεξηιάβνπκε. Δπνκέλσο, κέζα απφ κία 

επξχηεξε νπηηθή ηεο θνηλσληθφ- γλσζηηθήο ζεσξίαο ππνζηεξίδεηαη φηη ε κνξθή 

ελδηαθέξνληνο πνπ αλαπηχζζεη έλα άηνκν βαζίδεηαη ζην βαζκφ πνπ αληηιακβάλεηαη 

κία αιιεινζχλδεζε αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο 

(αιηξνπηζκφο) ή αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε θχζε (βηνθεληξηζκφο) (Schultz, 

2001). 

 

Δίλαη πνιιέο νη έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε πξνθαινχκελε ελζπλαίζζεζε 

(induced empathy) ππήξμε θαηαιπηηθή ζηε βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζε 

αλζξψπνπο κε AIDS, ζε άζηεγνπο, ζε εζληθέο θαη θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο (Batson et 

al, 1997; Finlay & Stephan, 2000; Stephan & Finlay, 1999; αλαθέξεηαη ζην 

Berenguer, 2007). Πνιιέο είλαη, επίζεο, νη έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ε πξφθιεζε 

ελζπλαίζζεζεο ζηα άηνκα επηθέξεη αιιαγή ζηηο πξν- πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο 

(Berenguer, 2007). Ζ ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα καο θηλεηνπνηήζεη ψζηε λα 

πξνζηαηεχζνπκε άιιεο κνξθέο δσήο. Με απηή ηε ινγηθή είλαη πνπ ν Schultz (2004) 

ππνζηεξίδεη φηη νη κνξθέο πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζρεηίδνληαη 

κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν πηζηεχεη φηη είλαη κέξνο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, ε αληίιεςε γηα έλα άιιν έκβην νλ κπνξεί λα νδεγήζεη ην 

άηνκν ζην λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε θχζε ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη 
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απμάλνληαο έηζη ηηο πξν-πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (Berenguer, 

2007). Αλάινγεο ζέζεηο δείρλνπλ θαη άιιεο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο (Shelton & Rogers, 1981; 

αλαθέξεηαη ζην Berenguer, 2007).  

 

Έλα εξψηεκα πνπ πξνέθπςε, παξφια απηά, κεηά απφ φιεο ηηο έξεπλεο πνπ ζπζρέηηδαλ 

ηελ πξφθιεζε ελζπλαίζζεζεο  κε ηε βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ ήηαλ θαηά πφζν απηή ε 

αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ζεκαίλεη θαη επηζπκία βνήζεηαο ηνπ άιινπ θαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν νιφθιεξεο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη. Οη Batson et al. (1997) 

δεκηνχξγεζαλ έλα κνληέιν ηξηψλ δηαβαζκίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ηεο 

ελζπλαίζζεζεο πάλσ ζηηο ζηάζεηο εμεηάδνληαο, φκσο, απνθιεηζηηθά ηηο ζρέζεηο 

αλζξψπνπ κε άλζξσπν, ην νπνίν ππνζηεξίδεη φηη: 

α) πηνζεηψληαο ηελ νπηηθή ελφο αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αλάγθε θαη ν νπνίνο είλαη 

κέινο κηαο θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδαο νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ 

ελζπλαηζζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα απηφ ην άηνκν. 

β) απηά ηα ελζπλαηζζεηηθά ζπλαηζζήκαηα νδεγνχλ ζε κηα αληίιεςε απμεκέλεο 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ θαη 

γ) ππνζέηνληαο φηη ην γεγνλφο φηη απηφ ην άηνκν αλήθεη ζε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ππνθέξεη, απηή ε απμεκέλε αμηνιφγεζε γηα ην άηνκν 

γεληθεχεηαη ζηελ νκάδα θαη αληαλαθιάηαη σο ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην ζχλνιν 

ηεο νκάδαο. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Berenguer (2007) ε πξφθιεζε 

ελζπλαίζζεζεο είλαη επίζεο απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε 

θχζε θαη ζε αιιειέγγπεο ζπκπεξηθνξέο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα ηνλίδεη φηη ε αχμεζε ηεο 

αιιειέγγπαο ζπκπεξηθνξάο θαη νη ζηάζεηο απέλαληη ζηε θχζε, σο ζχλνιν, 

δηακεζνιαβήζεθαλ απφ ηελ πξφθιεζε αηζζεκάησλ ελζπλαίζζεζεο γηα έλα θπζηθφ 

ππνθείκελν (δψν ή δέληξν). Ζ πξφθιεζε ελζπλαίζζεζεο, δειαδή, γηα έλα έκβην νλ 

πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο κπνξεί λα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθή θαη 

πνιχηηκε ηερληθή γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ απέλαληη 

ζην επξχηεξν θπζηθφ πεξηβάιινλ (Berenguer, 2007).  
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Αλάινγα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ Schultz (2000) θαη Sevillano et 

al (2007) πνπ ρξεζηκνπνηψληαο εηθφλεο δψσλ πνπ βαζαλίδνληαη παξαηήξεζαλ κία 

αχμεζε ζηελ ελζπλαίζζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη ζηηο ζηάζεηο θαη ηελ 

πξφζεζε γηα ζπκπεξηθνξά. Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ην λα κπεη έλα άηνκν 

ζηε ζέζε θάπνηνπ άιινπ φληνο (αλζξψπηλνπ ή κε) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

έγλνηαο γηα ηε ζπλνιηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ην νλ- φρη, δειαδή, κφλν γηα ην έλα 

νλ-. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην λα κπεη θαλείο ζηε ζέζε κηαο αξθνχδαο δε ζα ηνλ νδεγήζεη 

απιά ζε αχμεζε ηεο έγλνηαο ηνπ γηα απηή ηελ αξθνχδα, αιιά γηα φιεο ηηο αξθνχδεο 

γεληθφηεξα (Sevillano et al, 2007).  

Σα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηφζν πξαθηηθέο, φζν θαη ζεσξεηηθέο επηπηψζεηο. 

Θεσξεηηθά κηιψληαο, δείρλνπλ φηη ηα αηζζήκαηα ελζπλαίζζεζεο κπνξνχλ λα 

κεζνιαβήζνπλ γηα πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. χκθσλα κε ηνπο 

Batson, Chang, Orr θαη Rowland (2002) ηα αηζζήκαηα ελζπλαίζζεζεο είραλ ην 

κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή (αίζζεκα) ζπληζηψζα ηεο ζηάζεο, παξά 

ζηε γλσζηηθή (πηζηεχσ) ζπληζηψζα. Πξαθηηθά κηιψληαο ηα απνηειέζκαηα 

αλαδεηθλχνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πξφθιεζεο ελζπλαίζζεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ 

(Berenguer, 2007). Δπηπιένλ, φπσο πξνηείλεη θαη ν Schultz (2000) κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ παξεκβάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα 

πξνθαινχλ ελζπλαίζζεζε ή ζπκπεξίιεςε (inclusion) θαη ζα νδεγνχλ ζε βηνζθαηξηθφ 

πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δείρλνπλ λα ζπλάδνπλ κε ηηο ππφινηπεο. 

Παξφιν πνπ ε κέζνδνο γηα λα πξνθιεζεί ελζπλαίζζεζε ζηα παηδηά δε κνηάδεη κε ηηο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη παξαπάλσ έξεπλεο, θαίλεηαη φηη ην απνηέιεζκα, ε 

αχμεζε ηα ελζπλαίζζεζεο, δειαδή, ήηαλ ην ίδην. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο κεηά δείρλνπλ φηη ηα παηδηά έρνπλ βαζηέο κλήκεο απφ ην ΘηΑ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κλεκψλ ησλ αηζζεκάησλ πνπ έλνησζαλ. Απηφ 

ππνδειψλεη φηη είραλ κία πνηνηηθά επξχηεξε θαη βαζχηεξε καζεζηαθή εκπεηξία απφ 

φηη ζα είραλ αλ είρακε αζρνιεζεί κε ην ζέκα κε έλαλ ζπκβαηηθφ ηξφπν (Allen et al., 

1999). Απηφ γηα ην νπνίν δε κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη είλαη θαηά πφζν ε αχμεζε 

ηεο ελζπλαίζζεζεο γηα ηνλ Αιιάρ (ηνλ γαηφπαξδν ζε θίλδπλν) ζεκαίλεη θαη αχμεζε 

ηεο ελζπλαίζζεζεο γηα ην είδνο ησλ γαηφπαξδσλ θαη πφζν κάιινλ γηα ηα άγξηα δψα 



44 

 

γεληθφηεξα. Παξφιν πνπ νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο ζπλεληεχμεηο κεηά δίλνπλ 

θάπνηα ζηνηρεία γηα κηα πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλε ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα λα απνδεηρζεί φηη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ 

ηνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ φιε ηελ θνηλφηεηα ησλ άγξησλ δψσλ.  

 

4.3 Η επηξξνή ηεο παξέκβαζεο ζηελ ελδπλάκσζε 

Αλ δνχκε πην ζπγθεθξηκέλα ην ζέκα ηεο ελδπλάκσζεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θαη 

πάιη φηη ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ζπλεληεχμεηο ηα παηδηά πνπ κπήθαλ ζην ξφιν 

είραλ λα πξνηείλνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα σο ιχζε θαη κε έλα εζσηεξηθφ ζεκείν 

ειέγρνπ. Φαίλεηαη, δειαδή, φηη ε δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο ηνπο άλνημε έλα δξφκν 

θαη γλψξηζαλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλνησζαλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη. Δθ 

πξψηεο φςεσο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απηφ απνηειεί έλδεημε ελδπλάκσζεο 

αθνχ κεηαηνπίζηεθε ην ζεκείν ειέγρνπ απφ εμσηεξηθφ ζε εζσηεξηθφ. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ην ηη ζα κπνξνχζαλ 

λα θάλνπλ γηα λα ζηακαηήζνπλ ην θπλήγη ησλ άγξησλ δψσλ: 

Α: λα θάλακε έλα κεράλεκα θαη λα έβαδε φινπο ηνπο θπλεγνχο κέζα θαη λα ήηαλ ζαλ εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα έδεηρλε ηη παζαίλεη θάπνην δψν 

Κ: ή λα γπξλνχζακε θάηη φπσο απηφ πνπ θάλακε εκείο θαη λα ην γπξλνχζακε κφλνη καο, γηα ηα παηδηά 

ζα ήηαλ πην θαιφ 

  

Γελ είλαη μεθάζαξν θαηά πφζν απηφ απνηειεί έλδεημε ελδπλάκσζεο, κηαο θαη απηφ ζα 

ρξεηαδφηαλ επηπιένλ ρξφλν θαη έξεπλα. Δπίζεο, παξφιν πνπ πξνηείλνπλ πεξηζζφηεξα 

πξάγκαηα απηά θηλνχληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ίδηα ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ 

θαηάζηαζε. Καη θπζηθά δε κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε φηη απηή ηνπο ε αγσλία λα 

πξνηείλνπλ ιχζεηο κπνξεί λα πεγάδεη θαη απφ ηελ ηαχηηζε πνπ έλνησζαλ κε ηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηελ αλάγθε λα δψζνπλ κηα άκεζε ιχζε ιφγσ ηεο δπζθνξίαο πνπ ηνπο 

πξνθιήζεθε θαη φρη απαξαίηεηα επεηδή ελδπλακψζεθαλ. Θεσξψ φηη ηα επξήκαηα 

απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθά, αιιά φηη γηα λα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε  κε 

ζηγνπξηά φηη ππήξμε ελδπλάκσζε ζα ρξεηαδφηαλ κία έξεπλα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο 

πνπ ζα έδηλε ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα δξάζνπλ πξαγκαηηθά θαη κέζα απφ απηφ λα 

αμηνινγεζεί απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. Παξφια απηά δε κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε 

ηελ αιιαγή πνπ παξαηεξήζεθε ζην ζεκείν ειέγρνπ. Άιισζηε, αλαθνξηθά κε ηελ 

ελδπλάκσζε πνπ επεηεχρζε είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο έξεπλαο. 
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Όζνλ αθνξά ζην θαηά πφζν ε αιιαγή ησλ ζηάζεσλ κεηαθξάδεηαη ζε δξάζε, ηφζν ε 

έξεπλα ησλ Batson et al. (2002) γηα θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο, φζν θαη 

κηα άιιε πνπ αλαθέξνπλ νη ίδηνη αλαθνξηθά κε ηα αηζζήκαηα θαη ηε δηάζεζε γηα 

βνήζεηα ησλ θαιαηλψλ δείρλνπλ έλαλ ζεηηθφ ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζηελ πξφθιεζε 

ελζπλαίζζεζεο, ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Βέβαηα, πξνζσπηθά, 

δε κπνξψ κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα λα πηζηέςσ φηη φλησο ε ελζπλαίζζεζε 

κεηαθξάδεηαη ηφζν εχθνια ζε δξάζε κηαο θαη απηφ πνπ νλνκαηίδνπλ δξάζε νη 

παξαπάλσ εξεπλεηέο είλαη ε πξνζθνξά θάπνησλ ρξεκάησλ ζε κηα νξγάλσζε πνπ 

αζρνιείηαη κε ηηο θάιαηλεο. Γηα κέλα απηφ δελ είλαη δξάζε, δξάζε ζα ήηαλ ην λα 

μεθηλνχζαλ, γηα παξάδεηγκα, κηα θακπάληα ηα παηδηά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαιαηλψλ. Δπνκέλσο, εμαξηάηαη πνιχ απφ ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξεπλεηή ε 

απφδεημε- εμήγεζε πνπ ζα δψζεη γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπ. ηε δηθή κνπ πεξίπησζε 

ζεσξψ φηη δε κπνξψ λα βγάισ μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα γηα ην θαηά πφζν ε αχμεζε 

ηεο ελζπλαίζζεζεο πνπ επηηεχρζεθε απφ ηελ παξέκβαζε νδήγεζε θαη ζε δξάζε. Οη 

πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ πνπ αθνχζηεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο κεηά ήηαλ ζπγθηλεηηθέο 

θαη αθφκα πην ελδηαθέξνλ ήηαλ φηη πξφηεηλαλ πξάγκαηα γηα λα θάλνπλ ηα ίδηα θαη φρη 

θάπνηνη άιινη. Γηα λα κπνξέζσ, ινηπφλ, λα βγάισ έλα νπζηαζηηθφ ζπκπέξαζκα ζα 

ρξεηαδφκνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη έξεπλα γηα λα δσ πφζν θαη πσο ζα έηξεραλ ηα 

παηδηά ην δήηεκα ηεο θαηαπίεζεο ησλ δψσλ. 

 

4.4 Δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ αλάκεζα ζηα δύν θύια 

Τπήξμαλ ζηηγκέο θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο ζπλνιηθήο παξέκβαζεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά 

θαίλεηαη λα αλαπαξάγνπλ ηνπο έκθπινπο ξφινπο ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Δλδηαθέξνλ είρε ζηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δεχηεξεο 

ζπλάληεζεο, φπνπ θάλνπκε ην ΘηΔ κε παγσκέλεο εηθφλεο θαηαπίεζεο, ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ- θαηαπηεζηή κπαίλεη αγφξη. ηελ πξψηε εηθφλα 

ηνπ ηζίξθνπ έρνπκε ηνλ ζεξηνδακαζηή (αγφξη) πνπ ρηππάεη ηα ιηνληάξηα (θνξίηζηα 

θαη έλα αγφξη), ζηε δεχηεξε έρνπκε έλαλ θπλεγφ (αγφξη) λα ζεκαδεχεη ηνπο αεηνχο, 

ηνλ αξζεληθφ αεηφ λα πξνζπαζεί λα ηνλ αληηκεησπίζεη θαη ηα ζειπθά λα πξνζπαζνχλ 

λα ζψζνπλ ηα κηθξά ηνπο (θνξίηζηα). ηελ ηξίηε εηθφλα κε ηνπο ζθνξπηνχο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα ηνπο πάξνπλ ην δειεηήξηφ ηνπο ππάξρνπλ 3 θαηαπηεζηέο (αγφξηα), 
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έλαο πνπ ξίρλεη ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ ηνπ ζηνπο ζθνξπηνχο, ν άιινο πνπ ηνπο 

θισηζάεη θαη ν ηξίηνο πνπ θφβεη ηεο νπξά ηνπο γηα λα πάξεη ην δειεηήξηφ ηνπο, κε 

ηνπο ζθνξπηνχο λα είλαη φια θνξίηζηα. Σέινο, ζηελ ηέηαξηε εηθφλα έρνπκε έλαλ 

θπλεγφ (αγφξη) πνπ πξνζπαζεί λα ζθνηψζεη ηνπο γαηφπαξδνπο (θνξίηζηα θαη αγφξηα). 

 

Ζ πην ζεκαληηθή θαη ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε, φκσο, αλαθνξηθά κε ηα θχια θαη 

ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνηείλνπλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ΘηΑ είλαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο κεηά κε ηα παηδηά πνπ κπήθαλ ζε ξφιν. ε απηφ ην θνκκάηη ηεο 

ζπδήηεζεο κπήθαλ ζε έλαλ ελδηαθέξνληα δηάινγν κεηαμχ ηνπο γηα ην θαηά πφζν 

απνηειεζκαηηθφο ζα ήηαλ ν αθνπιηζκφο ηνπ θπλεγνχ. Σα αγφξηα πνπ ππεξάζπηδαλ 

θπξίσο απηή ηε ζέζε έιεγαλ φηη ζα ζθνηψζνπλ απηφλ θαη νπνηνλδήπνηε άιινλ 

εξρφηαλ λα ηνπο απεηιήζεη. Σα θνξίηζηα απφ ηελ πιεπξά ηνπο ππεξάζπηδαλ 

πεξηζζφηεξν ηε ζπλεξγαζία κε ηηο χαηλεο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε 

απεηιή εκθαληδφηαλ. Απηή ε παξαηήξεζε ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Saldaña (2005) ζηελ νπνία θαη ν ίδηνο παξαηεξεί φηη νη πξνηάζεηο πνπ θάλνπλ ηα 

θνξίηζηα αλάινγεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα πνπ κειεηνχζαλ επηθεληξψλνπλ 

θπξίσο ζε ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο (ζπλαηζζήκαηα), 

ελψ ησλ αγνξηψλ επηθεληξψλνπλ ζε ηαθηηθέο ζπκπεξηθνξάο (δχλακε). ηε δηθηά καο 

πεξίπησζε νη πξνηάζεηο ησλ θνξηηζηψλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη επηθεληξψλνπλ 

αθξηβψο ζε κηα ζηξαηεγηθή, δε ζθνηψλνπκε, δειαδή, ηνλ θπλεγφ, αιιά βξίζθνπκε 

έλαλ ηξφπν λα αληηκεησπίζνπκε ηφζν απηφλ, φζν θαη ηνπο άιινπο πνπ ζα έξζνπλ. Οη 

πξνηάζεηο ησλ αγνξηψλ θηλνχληαη ζε ηαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε δχλακή ηνπο, 

δειαδή, ηνλ αθνπιηζκφ ή ηε δνινθνλία ηνπ θπλεγνχ. 

 

4. 5 Σν Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ σο κέζνδνο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Εθπαίδεπζε 

Παξφια απηά, αλ πξνζπαζήζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηελ ίδηα ηε κέζνδν ηνπ ΘηΚ ζα 

επηθεληξψλακε ζην γεγνλφο φηη ηα παηδηά πνπ κπήθαλ ζε ξφιν εκθαλίδνπλ κία 

αιιαγή ηφζν σο πξνο ηελ ελζπλαίζζεζε, φζν θαη σο πξνο ηελ ελδπλάκσζή ηνπο 

ζπγθξηηηθά κε ην πξηλ θαη ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δε κπήθαλ. Ίζσο είλαη 

ελδεηθηηθή ε παξαθάησ αηάθα πνπ αθνχζηεθε απφ παηδί πνπ κπήθε ζην ξφιν 

πξσηαγσληζηή: 
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[…] Αλ θάπνηνο θπλεγφο κάζαηλε ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ καζαίλνπκε θαη εκείο κπνξεί λα ζηακαηνχζε 

λα είλαη θπλεγφο, 

Ζ Heathcote (1980) ππνζηεξίδεη φηη γηα λα αλαπηπρζνχλ ελζπλαηζζεηηθέο αληηδξάζεηο 

νη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε, ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα ηαπηηζηεί κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ραξαθηήξεο. Σν βαζηθφ 

εξγαιείν ηνπ ΘηΚ είλαη αθξηβψο απηή ε ηαχηηζε κε ηνλ πξσηαγσληζηή θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ ΘηΑ εληζρχνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε 

κε ην ραξαθηήξα πνπ ζα εμεξεπλεζεί κεηά. Δπηπιένλ, θάπνηνη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπιινγηθή δνπιεηά ζε αληίζεζε κε ηελ αηνκηθή δηεπθνιχλεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Απνκαθξχλνληαο ηνλ «πξνβνιέα» απφ έλα άηνκν, ην 

δηεπθνιχλεηο λα ζπκβάιιεη φζν θαη φπσο κπνξεί. Όια απηά βνεζνχλ ζην ρηίζηκν ηεο 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ηφζν ζηνπο καζεηέο, φζν θαη ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο, γεγνλφο απαξαίηεην γηα λα λνηψζνπλ νη καζεηέο αζθαιείο θαη λα 

θαηαθέξνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (Holland, 2009). Δπνκέλσο, 

κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη κέζα απφ ην ΘηΚ αλαπηχζζεηαη ε ελζπλαίζζεζε 

γεγνλφο πνπ ζπλάδεη θαη κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

ηελ έξεπλα ησλ Batson et al. (2002) εμεηάδεηαη θαηά πφζν επεξεάδεη ηελ αιιαγή 

ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ε ρξήζε ελφο θαληαζηηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηε 

δηαδηθαζία  πξφθιεζεο ελζπλαίζζεζεο, φπσο ζηε δηθηά καο πεξίπησζε. χκθσλα κε 

ηα επξήκαηά ηνπο, νη ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ άιιαμαλ ζεηηθά ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφο κε ηε ρξήζε ηνπ θαληαζηηθνχ ραξαθηήξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ γλψξηδαλ έλαλ πξαγκαηηθφ άλζξσπν ζε ρακειήο ελζπλαίζζεζεο
9
 θαηάζηαζε.  

Όζνλ αθνξά ζηε δξάζε, φκσο, παξφιν πνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

ρακειή θαηάζηαζε ελζπλαίζζεζεο ν ζπζρεηηζκφο ήηαλ κεγαιχηεξνο, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πςειή θαηάζηαζε ελζπλαίζζεζεο πνπ γλψξηδαλ έλαλ 

πξαγκαηηθφ άλζξσπν ν ζπζρεηηζκφο ήηαλ πην ρακειφο (Batson et al., 2002). Απηφο 

ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ιφγνο πνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ παξαηεξείηαη κεγάιε 

αχμεζε ζηε δξάζε. Αλ θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν ηξφπνο πνπ πξνθιήζεθε 

ελζπλαίζζεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαθέξεη θαηά πνιχ κε ηε δηθηά κνπ. ηελ 

πεξίπησζή κνπ ηα παηδηά κπαίλνληαο ζην ξφιν ηνπ Αιιάρ έκπαηλαλ θαη ζηε 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ιχζεσλ γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Καη απηή ε δηαδηθαζία απφ 

κφλε ηεο, ζχκθσλα θαη κε ηε ζεσξία ηνπ ΘηΚ είλαη ελδπλακσηηθή θαη επνκέλσο 

κπνξεί λα επηθέξεη ηελ αλάιεςε δξάζεο. Θεσξψ, ινηπφλ, φηη αλ πξάγκαηη δελ 
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πξνθιήζεθε ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ νθείιεηαη ζε άιινπο ιφγνπο θαη φρη ζην φηη ν 

ραξαθηήξαο ήηαλ θαληαζηηθφο. 

 

Αλ θαη φπσο αλαθέξσ παξαπάλσ δε κπνξψ λα είκαη ζίγνπξε γηα ην αλ κεηαθξάζηεθε 

ή κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί ε ελζπλαίζζεζε πνπ πξνθιήζεθε ζηα παηδηά ζε δξάζε, 

νθείισ παξφια απηά λα ππνζέζσ ηνπο ιφγνπο πνπ απηφ κπνξεί λα κε ζπλέβε. Έλαο 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζα θαληαδφκνπλ, ινηπφλ, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κπήθαλ 

ζην ΘηΑ ζε ξφιν δψνπ. Γελ πξέπεη λα παξαβιέςσ φηη «θαηαπάηεζα» κία απφ ηηο 

αξρέο ηνπ ΘηΚ πνπ είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο βηψλνπλ ζηε ζθελή κία ζπλζήθε πνπ 

πεγάδεη απφ δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαηαπίεζεο, αθνχ ζηφρνο είλαη ε ελδπλάκσζή ηνπο 

γηα λα κπνξέζνπλ λα ηελ αιιάμνπλ. ηε δηθηά κνπ πεξίπησζε, ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηνπ γεγνλφηνο φηη επξφθεηην γηα κεηαπηπρηαθή εξγαζία θαη 

φθεηιε λα έρεη έλα πεξηβαιινληηθφ ζέκα, αιιά θαη ιφγσ ησλ αξρηθψλ εξεπλεηηθψλ 

κνπ επηζπκηψλ θαη εξσηεκάησλ, επέιεμα λα βάισ ηα παηδηά ζε ξφιν δψσλ.  

Ζ επηινγή ζηελ παξνχζα παξέκβαζε  λα είλαη νη καζεηέο ζε ξφινπο δψσλ 

ζηεξίρζεθε ζηελ ηδέα φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ πην εχθνια λα ηαπηηζηνχλ κε έλα δψν, 

ιφγσ ηεο εγγχηεηαο αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο: άλζξσπνη θαη έκβηα φληα. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ νη κνξθέο ηεο έγλνηαο θαη ησλ ζηάζεσλ γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε θχζε ζηε γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπ/ ηεο. 

Δπνκέλσο, ε αληίιεςε ηνπ άιινπ έκβηνπ φληνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην λα ην 

ζπκπεξηιάβεη θαλείο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη άξα λα απμήζεη ηηο πξν-

πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ γηα απηφ ην ιφγν 

λα ηαπηηζηνχλ πεξηζζφηεξν, ζε γλσζηηθφ επίπεδν, κε έλα πνπιί παξά κε έλα δέληξν, 

κε απνηέιεζκα ην επίπεδν ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνπλ ην πνπιί ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπο λα είλαη πην πςειφ ζε ζχγθξηζε κε απηφ ηνπ 

δέληξνπ, θαη επνκέλσο ζηε δηάζεζε γηα πξν-πεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο 

(Berenguer, 2007).  

 

Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη γηα απηφ ην ιφγν ε παξέκβαζε, ή ηνπιάρηζηνλ 

ην ΘηΑ ζα ήηαλ απνηπρεκέλν, αθνχ δε κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα βηψζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή ζπλζήθε κε φληαο δψα. Δπηπιένλ, αθξηβψο επεηδή ην ΘηΑ δελ πξνέθπςε 

απφ θάπνηα κνξθή θαηαπίεζεο πνπ βίσλαλ ηα ίδηα ηα παηδηά, αιιά ηνπο ήξζε ην ζέκα 
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απφ κέλα θαη ε κφλε ειεπζεξία ηνπο ήηαλ λα επηιέμνπλ ηε κνξθή θαηαπίεζεο ησλ 

δψσλ κε ηελ νπνία ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ, δελ ηεξήζεθαλ θαηά γξάκκα νη θαλφλεο 

ηνπ ΘηΚ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε ηαχηηζε κε ηνλ 

πξσηαγσληζηή θαη θπζηθά ηελ κε αλάπηπμε δξάζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ.  

 

Παξφια απηά κπνξψ λα πσ ηειηθά χζηεξα απφ ηελ παξέκβαζε θαη ηηο ζπλεληεχμεηο 

φηη θάλεθε ηα παηδηά λα βηψλνπλ έληνλα ηελ έλλνηα ηεο θαηαπίεζεο, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν. Αλ θάηη  δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ ήηαλ ην θνκκάηη ηεο δξάζεο σο δψα, 

κέζα δειαδή απφ ην ξφιν ηνπ πξσηαγσληζηή, γεγνλφο ινγηθφ, αθνχ πέξα απφ ηελ 

έιιεηςε ρξφλνπ ήηαλ δχζθνιν ηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ιχζεηο φληαο δψα πέξα απφ 

ηε κάρε ή ηε ζπλεξγαζία κε ηηο χαηλεο, κε ηελ ηειεπηαία ιχζε βέβαηα λα είλαη θαη ε 

επηζπκεηή κηαο θαη κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο σο άλζξσπνη 

θαη απνηειεί θαη εξγαιείν αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ ζπγθξνχζεσλ. χκθσλα 

κε φια απηά ίζσο λα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη αλ θχξηνο ζηφρνο είλαη ε 

ελδπλάκσζε ηφηε ρξεζηκνπνηψληαο ην ΘηΚ θαιχηεξν είλαη ηα παηδηά λα κπαίλνπλ ζε 

ξφιν αλζξψπνπ θαη αθφκα θαιχηεξα ζε ξφιν κηαο ζπλζήθεο ζηελ νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη θαη ηα ίδηα. Γηαθνξεηηθά αλ θχξηνο ζηφρνο είλαη ε 

πξφθιεζε ελζπλαίζζεζεο ηφηε ην ΘηΚ κπνξεί λα εηδσζεί φπσο νπνηαδήπνηε άιιε 

κνξθή ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ή δξακαηνπνίεζεο, αθνχ ράλεη ηε βαζηθή ηνπ αμία πνπ 

είλαη ε ελδπλάκσζε. Απηή φκσο είλαη ε κία πιεπξά.  

 

Ζ άιιε πιεπξά, απηή κε ηελ νπνία ηάζζνκαη θαη εγψ, ιέεη φηη αλ ζηφρνο καο δελ 

είλαη ε ρξήζε ηνπ ΘηΚ κε ηελ παξαδνζηαθή ηνπ κνξθή θαη δίρσο λα εξκελεχνπκε 

ηνλ Boal κνλνδηάζηαηα, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη απνηειεί κία κέζνδν πνιχ 

ρξήζηκε γηα ηελ Π.Δ., είηε ζηφρνο καο είλαη κφλν ή ελζπλαίζζεζε, είηε θαη ε 

ελδπλάκσζε. Άιισζηε, εκείο κηιάκε γηα έλα ζέαηξν πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ζχκβαζε 

(ζε αληίζεζε κε ην Αξηζηνηειηθφ) θαη πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη παξαπεκπηηθή ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Γελ ρξεηάδεηαη, δειαδή, λα αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά 

γξάκκα, αιιά λα παξαπέκπεη ζε απηή θαη κέζα απφ απηή ηελ παξαπνκπή λα κπαίλεη 

ν ζπκκεηέρσλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, 

άιισζηε, δελ πεξηνξίδεηαη ζην νηθείν θαη ζηνλ θνηλφ ηφπν, αιιά εκπεξηέρεη θαη έλαλ 

ππνβφζθνλ άινγν θαληαζηηθφ θφζκν. Απηφο ν θφζκνο αλήθεη ζην ζπαλίσο αληηιεπηφ 

ρψξν αλάκεζα ζηελ «εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» (κπζνπιαζία) θαη ηελ 
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«πξαγκαηηθφηεηα ηεο εηθφλαο» (ην αιεζηλφ). Δίηε κέζσ ηεο αληηζηξνθήο, είηε ηεο 

αλαηξνπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηέηνηνπ ηχπνπ παξεκβάζεηο δεκηνπξγνχλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο «ζαλ λα» θαη «ηη θαη αλ» κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Αησξνχκελε ε θνηλή πξαγκαηηθφηεηα επηθνηλσλεί κεηα- κελχκαηα κέζα ζηελ λέν- 

κνξθνπνηεκέλε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη ζπκκεηέρνληεο είηε ακθηζβεηνχλ είηε 

πηζηεχνπλ ηε λέν- κνξθνπνηεκέλε πξαγκαηηθφηεηα θαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

αθνκνηψλνπλ ηειηθά λέεο αμίεο, ζηάζεηο θαη πηζηεχσ (Chinyowa, 2009). 

 

Ζ κνξθή θαηαπίεζεο πνπ γλψξηζαλ ηα παηδηά είρε θνηλά ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή θαηαπίεζεο. Τπήξρε, δειαδή, έλαο θαηαπηεζηήο, έλαο 

θαηαπηεδφκελνο θαη κηα ζπλζήθε απφ ηελ νπνία αλ δελ δξάζεη πξνο κηα θαηεχζπλζε ν 

θαηαπηεδφκελνο δελ πξφθεηηαη πνηέ ηνπ λα γιπηψζεη. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη θαη κφλν πνπ κπαίλνπλ ηα παηδηά ζε κηα θαηάζηαζε θαηαπίεζεο αξθεί γηα 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πνηφηεηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ αλάγθε 

αλάπηπμεο δξάζεο γηα ηελ άξζε ηεο. Άιισζηε, ηα παηδηά βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

αληκηζκνχ θαη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα αληηιεθζνχλ 

απηά ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ θαηαπίεζεο. Δκάο καο 

ελδηαθέξεη ζπλ ηνηο άιινηο λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ έλλνηα ηεο θαηαπίεζεο θαη ην 

είδνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ απηή επηθέξεη, θαζψο θαη απηή ηελ αλζξψπηλε 

δηαδηθαζία ζθέςεο πνπ ζα επηηειεζζεί κεηαθέξνληαο ην πξνζσπηθφ γηα λα 

κπνξέζνπλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ απηφ πνπ ζπκβαίλεη. Όηη θαη αλ 

είλαη απηφ πνπ καζαίλνπλ ελεξγά νη καζεηέο κέζσ ηνπ δξάκαηνο, ην απνηέιεζκα 

είλαη λα θαηέρνληαη απφ ην κέζν ψζηε λα εκπιαθνχλ κε ην ζηνραζκφ θαη ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ ηδεψλ (Catterall, 2007). 

4.6 2
νο

 Κύθινο ηεο Έξεπλαο Δξάζεο- Πξόηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ηεο έξεπλαο δξάζεο ζα ιάκβαλα θαη’ αξρήλ 

ππφςε κνπ φια ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ. Παξαθάησ αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηερληθέο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηνλ επφκελν θχθιν δίρσο, φκσο, λα έρσ θαηαιήμεη κε ζηγνπξηά. 

Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηά κνπ, ζα πξνζπαζνχζα αξρηθά λα 

βνεζήζσ ηα παηδηά λα μεπεξάζνπλ ηελ ληξνπή πνπ έλνησζαλ αλαθνξηθά κε ηελ 

έθζεζε, γεγνλφο πνπ ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο 
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ζην ΘηΑ. Δπηπιένλ, ζα πξνζπαζνχζα λα δνπιέςσ πάλσ ζηε ζπλεξγαζία, έλα 

θνκκάηη ην νπνίν δε θάλεθε λα δνπιεχεηαη ηδηαίηεξα απφ ην ΘηΑ θαη πνπ απνηεινχζε 

εμ’ αξρήο ζηφρν ηεο παξέκβαζεο. Δπνκέλσο ζα πξνζπαζνχζα λα εθαξκφζσ κία 

πξνζαξκνγή ηνπ ΘηΚ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ, ηφζν απφ εξεπλεηηθέο νκάδεο 

ζηε νπεδία, φζν θαη απφ ηα εξγαζηήξηα πκθηιίσζεο ησλ Απζηξαιψλ Αβνξίγηλσλ, 

ην Βξεηαληθφ Θέαηξν γηα ηηο Φπιαθέο (Geese Theatre) θαη ην πξφγξακκα επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ ζηα ζρνιεία ηεο Απζηξαιίαο. Ζ ηερληθή νλνκάδεηαη Βειηησκέλν ΘηΑ 

(Enhanced TO) θαη έρεη ελζσκαηψζεη δηάθνξεο ηερληθέο ηνπ δηαδξαζηηθνχ δξάκαηνο. 

Οπζηαζηηθά έρεη πξνζηεζεί ζην ΘηΑ κία παξαπάλσ ζθελή ζηελ νπνία θαιείηαη ην 

θνηλφ λα βξεη ην δηθφ ηνπ ρψξν θαη ρξφλν έμσ απφ ηηο ζθελέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

πξηλ, φπνπ ε ζχγθξνπζε κπνξεί επθνιφηεξα λα απνθιηκαθσζεί θαη απηή είλαη ε ιχζε 

πνπ δνθηκάδεηαη ηειηθά ζηελ πξάμε (O’ Toole & Burton, 2005). Θεσξψ φηη απηή ε 

ηερληθή ζα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία αθνχ ηελ ελέρεη σο θεληξηθή θαη έηζη ελδέρεηαη 

λα ηνπο ελδπλακψζεη βιέπνληαο κέζα απφ απηή φηη είλαη εθηθηφ λα απαληήζνπλ φινη 

καδί δξψληαο γηα απηφ πνπ ζέινπλ λα άξνπλ. Θα πξέπεη, βέβαηα, λα ιεθζεί ππφςε φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ έρεη εθαξκνζηεί πνηέ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

ηέηνηνπ ηχπνπ (έρεη εθαξκνζηεί επξέσο ζε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο 

δηθαηνζχλεο) θαη άξα ζα απνηειεί θαη απηφ απφ κφλν ηνπ έλα λέν πεδίν έξεπλαο. 

 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζπγθξηηηθά κε άιια ζέκαηα γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη επξέσο ην 

ΘηΚ δελ πξνέθπςε ζηελ πεξίπησζή καο θάπνηα ηθαλνπνηεηηθή ιχζε (φπσο π.ρ. ζην 

ζέκα ηεο θαηαπίεζεο ησλ γπλαηθψλ φπνπ ε ιχζε κπνξεί λα είλαη πην πξαθηηθή θαη 

εχθνια εθαξκφζηκε). Φπζηθά, δελ είλαη ε ιχζε απφ κφλε ηεο απηφ πνπ ζα έςαρλα 

πξνζζέηνληαο θάηη λέν ην ζρεδηαζκφ κνπ, αιιά ε αγσλία πνπ έρσ γηα ην θνκκάηη ηεο 

ελδπλάκσζεο ησλ παηδηψλ. Έηζη, ζην επφκελν ζηάδην ηεο έξεπλαο δξάζεο κνπ, αλ 

ηειηθά ρξεζηκνπνηνχζα ην παξαδνζηαθφ ΘηΚ, θαη φρη ην Βειηησκέλν πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζα έβαδα ηα παηδηά ζε ξφιν αλζξψπνπ, ψζηε λα δηεξεπλεζεί 

θαηά πφζν ην θνκκάηη ηεο ελδπλάκσζεο εληζρχεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, 

απφ ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή. Ίζσο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ΘηΑ λα 

εηνηκάδνληαλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, φπσο έθαλε ν Winston (2010) ζε ζρνιεία ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά θαη γηα λα κπνξέζσ 

λα αληηκεησπίζσ ηελ ληξνπή πνπ έλνησζαλ ηα παηδηά κε ηνπο θαηλνχξηνπο εζνπνηνχο 

ζα κπνξνχζε ν δάζθαινο λα κπεη ζηνλ ξφιν ηνπ αληαγσληζηή, φπσο έθαλε ν Saldaña 
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(2005). Δπηπιένλ, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ΘηΚ (παξαδνζηαθφ θαη βειηησκέλν) πνπ 

αλαθέξζεθαλ, ζα ρξεζηκνπνηνχζα ζηε ζπλέρεηα θαη άιιεο κεζφδνπο, φπσο ν καλδχαο 

ηνπ εηδηθνχ, γηα λα δηεξεπλεζνχλ θαη άιιεο πηζαλέο ιχζεηο κέζα απφ δηαθνξεηηθή 

κέζνδν. 

 

Οη εζνπνηνί πνπ παξνπζηάδνπλ ην έξγν κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ζπλέρεηα ην 

δηάινγν, ηηο ζσκαηηθέο ηνπο θηλήζεηο θηι αλάινγα κε ηελ αλάδξαζε πνπ παίξλνπλ. 

Απηφ- αμηνινγνχληαη ζπλεπψο ζπλέρεηα θαη πξνζαξκφδνπλ ην ξφιν ηνπο αλάινγα κε 

ην κήλπκα πνπ ζέινπλ λα πεξάζνπλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ έξεπλά κνπ δελ είρα θάπνηα 

νκάδα ειέγρνπ, φπσο ζα άξκνδε ζηελ έξεπλα δξάζεο, ζα κπνξνχζα ζηνλ επφκελν 

θχθιν λα αμηνπνηήζσ ηε δηαδηθαζία ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ εζνπνηψλ. Θα έθαλα, 

δειαδή, ηελ νκάδα ησλ εζνπνηψλ νκάδα ησλ θξηηηθψλ θίισλ (critical friends), φπσο 

ηνπο νλνκάδεη ε έξεπλα δξάζεο θαη ζα πξνζπαζνχζα λα βγάισ ζπκπεξάζκαηα θαη 

απφ απηνχο (McNiff & Whitehead, 2009).  

 

Δπηπιένλ, ην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο δξάζεο ζα αθνπγθξαδφηαλ ηηο  πξνηάζεηο 

ησλ παηδηψλ γηα δξάζε θαη ζα έκπαηλα ζηε δηαδηθαζία λα επηιέμνπκε κε ηα παηδηά 

πνηα είλαη απηή πνπ ηνπο ηθαλνπνηεί κε ζηφρν λα ηελ πξνσζήζνπκε. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί λα απνθαζηδφηαλ ην βηληεάθη πνπ πξνηάζεθε λα θηηάμνπλ θαη ην νπνίν ζα 

απεπζπλφηαλ ζε άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο κε ζθνπφ λα ηα επαηζζεηνπνηήζνπλ γηα 

ην δήηεκα ηεο θαηαπίεζεο ησλ δψσλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηα παηδηά ζα 

εληφπηδαλ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζα ήζειαλ λα κνηξαζηνχλ κε άιινπο 

ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο θαη ζα κάζαηλαλ λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ πάλσ ζε απηά.  

 

Σέινο, γηα λα κπνξέζσ λα αμηνινγήζσ ηελ ελδπλάκσζή ηνπο κεηά απφ φια απηά πνπ 

πξνηείλσ σο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επφκελνπ θχθινπ ζα έθεξλα ηα παηδηά ζε κηα 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαηαπίεζεο ελφο δψνπ, π.ρ έλα πιεγσκέλν πνπιί ή έλα 

αδέζπνην ζθχιν πνπ ηνλ θαθνκεηαρεηξίδνληαη ζηελ απιή γηα λα δσ πσο ζα 

αληηδξνχζαλ, ηη ζεκαζία ζα έδηλαλ ζην γεγνλφο θαη ηη ζα πξφηεηλαλ λα θάλνπκε. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν πηζηεχσ ζα κπνξνχζαλ λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ κπαίλνπλ 

παξαπάλσ ζε απηφ ην θεθάιαην φπσο, α) ε ελζπλαίζζεζε πνπ έλνησζαλ γηα ηνλ 

ραξαθηήξα ηζρχεη θαη γηα φια ηα ππφινηπα δψα θαη β) ε ελζπλαίζζεζε πνπ έλνησζαλ 

γηα ην δψν κεηαθξάδεηαη κε θάπνηνλ ηξφπν ζε δξάζε; 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σν ρηίζηκν ηεο ελζπλαίζζεζεο κέζα ζηελ ηάμε ζεκαίλεη λα ρηίζεηο ηελ ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ α) γηα ην πσο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη πνπ, είηε 

δηαπξάηηνπλ, είηε δέρνληαη κηα κνξθή θαηαπίεζεο, β) γηα ηηο δηάθνξεο νπηηθέο ησλ 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ εκπιεθφκελσλ θαη γ) γηα ην πψο λα παίξλνπλ ελζπλαηζζεηηθέο 

απνθάζεηο θαη λα δξνπλ γηα λα αιιάμνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα απηνχο ή ηνπο άιινπο κε 

ζηφρν ηελ θνηλσληθή εηξήλε. ηα παξαδνζηαθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα νη καζεηέο 

δειψλνπλ φηη έρνπλ πνιχ κηθξή δπλαηφηεηα λα εμεξεπλήζνπλ ηα θίλεηξα, ηηο νπηηθέο, 

ηηο αληηζέζεηο θαη ηα φλεηξα πξαγκαηηθψλ ή εηθνληθψλ ραξαθηήξσλ, ηνπο νπνίνπο 

ζπλαληνχλ ζην ζρνιείν. Κάπνηνη εξεπλεηέο δειψλνπλ φηη ην ζρνιείν έρεη απνηχρεη, 

αθνχ επηθεληξψλεη ζηνλ (ιεηηνπξγηθφ) γξακκαηηζκφ πνπ ζηφρν έρεη ηελ επηβίσζε ζε 

έλαλ νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθφ θφζκν, ζπζηάδνληαο έηζη φια ηα πξνεγνχκελα. Ζ 

πξφθιεζε, επνκέλσο, είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα 

πνπ ζα έρνπλ έλα εμαλζξσπηζκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζην νπνίν ε πξνζνρή ζα 

δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπκπφληαο, ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο αλεθηηθφηεηαο, 

πςειψλ αλεπηπγκέλσλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζεβαζκνχ ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα (Holland, 2009). 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνπεηξάζεθε λα εξεπλήζεη θαηά πφζν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε 

ελζπλαίζζεζε θαη θαη’ επέθηαζε ε δξάζε ζε ζρέζε κε ηελ θαηαπίεζε πνπ 

πθίζηαληαη ηα δψα απφ ηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Θεάηξνπ ησλ 

Καηαπηεζκέλσλ. Οπζηαζηηθά απηή ε έξεπλα απνηειεί ηνλ πξψην θχθιν κηαο έξεπλαο 

δξάζεο, πάλσ ζηα επξήκαηα ηνπ νπνίνπ ζα ζρεδηαζηεί ν δεχηεξνο θχθινο. Ζ 

αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ πξψηνπ θχθινπ εκθάληζε μεθάζαξε αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ελδείμεηο ελδπλάκσζεο. Ζ έξεπλα δελ πξνρψξεζε γηα λα κπνξέζεη 

λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ελδπλακψζεθαλ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξέκβαζε. Παξαηεξήζεθε ζίγνπξε κεηαηφπηζε ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ απφ εμσηεξηθφ 

ζε εζσηεξηθφ θαη έλα εκπινπηηζκφο ησλ πξνηάζεσλ γηα δξάζε. Σέινο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη φια ηα παξαπάλσ επξήκαηα αθνξνχλ θπξίσο ηα παηδηά πνπ κπήθαλ 

ζην ξφιν ηνπ θαηαπηεδφκελνπ θαη ζε πνιχ ιηγφηεξεο αηνκηθέο πεξηπηψζεηο ηα παηδηά 

πνπ δε κπήθαλ ζε ξφιν αιιά ζπκκεηείραλ ζηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

παξέκβαζεο. Άιισζηε, αθφκα θαη αλ ππήξραλ αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο, νη αιιαγέο ζηε 
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ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εμαξηψληαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ε αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ ή ε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα λα επηηεπρζεί 

ε αιιαγή (Smith, 2007). 

 

Όζνλ αθνξά ζην θαηά πφζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ΘηΚ ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε ε απάληεζή κνπ είλαη φηη κπνξεί εθφζνλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο, ε 

αλάπηπμε, δειαδή, ηεο ελζπλαίζζεζεο επηηεχρζεθε θαη φζνλ αθνξά ζην δεχηεξν, ηελ 

ελδπλάκσζε, κνπ αξθεί ε γλσξηκία κε ηελ θαηαπίεζε πνπ έιαβε ρψξα κέζα απφ ην 

ξφιν ηνπ πξσηαγσληζηή. Γηα ην αλ βξέζεθε ιχζε ή φρη ζην πξφβιεκά καο, 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Boal: 

 …απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό γηα κέλα δελ είλαη ε ιύζε πνπ ζα βξνύκε, [αιιά] ε 

δηαδηθαζία ηεο θξηηηθήο, ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο λα βξεζνύλ ιύζεηο. 

Αθόκε θαη αλ δε βξνύκε ιύζε ζην ηέινο ηνπ Θεάηξνπ ηεο Αγνξάο ιέσ «Εληάμεη, θαιό 

είλαη. Δε βξήθακε ηε ιύζε, αιιά ηε ςάμακε» (Räthzel & Uzzell, 2009). Καη: 

…κπνξεί λα θπηέςακε ζπόξνπο ζε ειπίδεο πνπ ζα ξηδώζνπλ. Καη πνηέ δε κπνξεί λα πεη 

θάπνηνο αλ απηνί ζα πεζάλνπλ θάησ από ηε γε, ζα αλαπηπρζνύλ θαη κεηά ζα καξαζνύλ 

ή ζα κεγαιώζνπλ, ζα επδνθηκήζνπλ θαη ζα σξηκάζνπλ (Saldaña, 2005). 

Σν ζίγνπξν είλαη φηη νη ελαιιαθηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κπνξεί 

λα αθήζνπλ ίρλε απφ ηα νπνία κειινληηθέο δξάζεηο κπνξνχλ λα δνκεζνχλ 

(Chinyowa, 2009). 
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1
 χκθσλα κε ηνλ Kuhn  ε πξσηαξρηθή ρξήζε ηνπ φξνπ ππνδεηθλχεη: «ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ, 

ησλ αλαγλσξηζκέλσλ αμηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ αζπάδνληαη ηα κέιε κηαο δεδνκέλεο νκάδαο 

επηζηεκφλσλ. Γελ ηαπηίδεηαη, ινηπφλ, ην Παξάδεηγκα κε κηα επηζηεκνληθή ζεσξία, έρεη, φκσο, κηα 

πνιχ ζθαηξηθφηεξε δηάζηαζε. Πεξηθιείεη ηαπηφρξνλα λφκνπο, ζεσξίεο, εθαξκνγέο θαη πεηξακαηηζκφ 

θαη απνηειείηαη απφ έλα ηζρπξφ πιέγκα ελλνηνινγηθψλ, ζεσξεηηθψλ, πεηξακαηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ 

παξαδνρψλ». Έηζη, ζπλερίδεη ν εξεπλεηήο, «νξηζκέλα απνδεθηά παξαδείγκαηα επηζηεκνληθήο 

πξαθηηθήο κεηαηξέπνληαη ζε πξφηππα, απ’ φπνπ πεγάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπαγείο παξαδφζεηο». «Ζ 

κειέηε Παξαδεηγκάησλ,..., είλαη ε δηαδηθαζία πνπ θαηά θχξην ιφγν πξνεηνηκάδεη ην ζπνπδαζηή γηα λα 

γίλεη κέινο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο , κέζα ζηελ νπνία ζην κέιινλ ζα εξγαζηεί. 

Θα ζπλαληήζεη εθεί αλζξψπνπο πνπ δηδάρηεθαλ ηα ζεκέιηα ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο πεδίνπ απφ ηα ίδηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη επνκέλσο ε κεηαγελέζηεξε πξαθηηθή ηνπ είλαη απίζαλν λα ηνλ νδεγήζεη ζε 

αζπκθσλία πάλσ ζε βαζηθά ζεκεία» (Kuhn, 2004).    

2
 Γεο θεθ.1.4 

3
 Ζ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε βαζίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ Paulo Freire θαη ππνδειψλεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληαο φρη κφλν είλαη γλψζηεο ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά είλαη θαη ηθαλνί λα ζπιινγηζηνχλ γηα 

απηφ θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε, κέζσ ηεο πξάμεο. Γηα λα απνθαζηζηεί ην θαηά πφζν ππήξμε 

πξαγκαηηθή αιιαγή ζηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο ηεο θνηλφηεηαο ή θαηά πφζν ην πξφγξακκα 

επαηζζεηνπνίεζεο κπνξεί λα ζπλερηζηεί εθφζνλ θχγνπλ νη εθπαηδεπηέο απφ ηελ θνηλφηεηα είλαη 

θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο εξεπλεηέο (McCammon, 2007).    

4
 Γηα ην Θέαηξν ηεο Αγφξαο βι. Κεθ. 2.4 

5
 Όηαλ ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη ηθαλά λα αλαγλσξίζνπλ ηε «θχζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ θαηαπαηνχλ ηηο δσέο ηνπο» θαηαθέξλνπλ λα αθππλίζνπλ ηε ζπλείδεζή ηνπο, γεγνλφο 

πνπ απνηειεί ζηφρν ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξψην βήκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο κεηέπεηηα δξάζεο ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη θνηλή κε απηφ πνπ ε Heathcote νλνκάδεη innerstanding, γλσζηηθέο δξάζεηο, 

δειαδή, πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλεηξκνχο κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε δηαδξαζηηθψλ ζρέζεσλ. Ζ 

ζπλείδεζε κπνξεί λα αθππληζηεί ηφζν ζε απηνχο πνπ δηεγνχληαη ηελ ηζηνξία, φζν θαη γηα απηνχο πνπ 

ηελ παξαθνινπζνχλ (McCammon, 2007).  

6
 χκθσλα κε ηελ Gallagher (2007) ην δηαδηθαζηηθφ δξάκα είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κία κέζνδν δηδαζθαιίαο δξάκαηνο ζηελ νπνία, ζπλήζσο, ν 

δάζθαινο θαη φιε ε ηάμε εηζέξρνληαη ζε έλα θαληαζηηθφ πιαίζην πνπ ζπρλά βαζίδεηαη ζε πιηθφ πνπ 

έρεη ζπιιερζεί απφ ην δάζθαιν ή ηνπο καζεηέο. Ο ζηφρνο είλαη λα εξεπλεζεί έλαο αξηζκφο πηζαλψλ 

ζεκάησλ κέζα απφ παξαηεηακέλνπο απηνζρεδηαζκνχο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη καζεηέο θαη ν 

δάζθαινο κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξνπο ξφινπο θαη ζρέζεηο κέζα απφ δηάθνξεο ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο. 

7
 Γηα ηνλ δπλακηθφ γξακκαηηζκφ βι. Κεθ. 2.4 

8
 Δδψ ν Freire παίδεη κε ηηο ιέμεηο world- θφζκνο θαη word-ιέμε. Πξνζπαζψληαο ινηπφλ λα κάζεη 

θαλείο λα δηαβάδεη κηα ιέμε (word), ν Freire πξνζθαιεί ζηελ αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ (world). 
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9
 Οη ζπκκεηέρνληεο ζε ρακειήο ελζπλαίζζεζεο θαηάζηαζε θαινχληαλ αθνχγνληαο ηελ ερνγξαθεκέλε 

ζπλέληεπμε λα κελ πάξνπλ ζέζε θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αληηθεηκεληθνί. Ζ 

θαηάζηαζε πςειήο ελζπλαίζζεζεο δεηνχζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνζπαζήζνπλ λα δνπλ κέζα 

απφ ηα κάηηα απηνχ πνπ άθνπγαλ ζηελ ερνγξαθεκέλε ζπλέληεπμε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Γπάμμα ππορ ηη Διεςθύνηπια 

Αγαπεηή θ. Δπζπκίνπ 

Ολνκάδνκαη Αιέμαλδξνο Γεσξγόπνπινο, είκαη θαζεγεηήο ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ θαη 

Τπεύζπλνο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Κύθινπ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε». ην πιαίζην ηνπ ελ ιόγσ κεηαπηπρηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ νη θνηηεηέο 

θαινύληαη λα πινπνηήζνπλ κηα δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ζπλήζσο αθνξά ζηε 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ.  

Ζ Φαλή Αξακπαηδίδνπ είλαη θνηηήηξηα ζην 4
ν
 εμάκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καο θαη 

εθπνλεί ηε δηπισκαηηθή ηεο εξγαζία κε ζέκα ηε ρξήζε ηνπ Θεάηξνπ ησλ 

Καηαπηεζκέλσλ ηνπ Augusto Boal ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ζ παξέκβαζε 

απνηειείηαη από 4 δίσξεο ζπλαληήζεηο κεηά από ζπλελλόεζε θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθό 

θ. Ηαηξάθε Αηκηιία, θαζώο θαη 4-5 αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο. 

 Θα ζαο ήκνπλ επγλώκσλ αλ ηεο επηηξέπαηε λα απαζρνιήζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο 

Σ1 ηάμεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ώξεο. αο επραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή δηεπθξίληζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο. 

Με εθηίκεζε, 

Αιέμαλδξνο Γεσξγόπνπινο 

Καζεγεηήο ΣΔΠΑΔ 

 

Γπάμμα ππορ ηοςρ γονείρ 

Αγαπεηνί γνλείο, 

Ολνκάδνκαη Φαλή Αξακπαηδίδνπ θαη θνηηώ ζην Μεηαπηπρηαθό Κύθιν πνπδώλ 

«Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ. Απηή 

ηελ πεξίνδν εθπνλνύκε ηηο δηπισκαηηθέο καο εξγαζίεο θαη πξνζσπηθά αζρνινύκαη κε 

ηε ρξήζε ηνπ Θεάηξνπ ησλ Καηαπηεζκέλσλ ηνπ Augusto Boal ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε. 

Όζηεξα από ζπλελλόεζε κε ηε δηεπζύληξηα ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνύ Καιακαξηάο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθό θ. Ηαηξάθε Αηκηιία κνπ επηηξάπεθε ε είζνδνο ζηελ ηάμε θαη ε 

πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. ηόρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε 
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πινπνίεζε ηνπ Θεάηξνπ ηεο Δηθόλαο θαη ηνπ Θεάηξνπ ηεο Αγνξάο (ζηνηρεία- κέζνδνη 

ηνπο Θεάηξνπ ησλ Καηαπηεζκέλσλ) ζε ζπλδπαζκό κε δξαζηεξηόηεηεο από ην 

Δθπαηδεπηηθό Γξάκα ζε παηδηά 9-10 ρξνλώλ. Σν εξεπλεηηθό εξώηεκα είλαη θαηά 

πόζν ην Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ κπνξεί λα αλαδείμεη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ παξέκβαζε απνηειείηαη από 4  δίσξεο ζπλαληήζεηο 

κεηά από ζπλελλόεζε θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθό, θαζώο θαη 4-5 αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο 

πνπ ζα γίλνπλ ύζηεξα από ηπραία επηινγή. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ε ρξήζε βηληενθάκεξαο. Λόγσ ηεο θύζεο ηεο έξεπλαο 

πνπ εκπιέθεη ην ζεαηξηθό ζηνηρείν είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο εηθόλαο γηα ηελ 

αλάιπζε. Σν πιηθό ζα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εξγαζίαο θαη γηα 

θαλέλαλ άιιν ιόγν.  

Θα ζαο ήκνπλ ηδηαίηεξα επγλώκσλ αλ κνπ επηηξέπαηε ηε ρξήζε ηεο βηληενθάκεξαο, 

αθνύ απνηειεί ην θπξηόηεξν εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξώ λα εμάγσ ζπκπεξάζκαηα. 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή δηεπθξίληζε κπνξείηε λα θαιείηε ηελ εξεπλήηξηα 

Αξακπαηδίδνπ Φαλή ζην 6946033231 ή ηνλ Τπεύζπλν Καζεγεηή Αιέμαλδξν 

Γεσξγόπνπιν ζην 2310995019. 

Δπραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ, 

 

Φαλή Αξακπαηδίδνπ      Αιέμαλδξνο 

Γεσξγόπνπινο 

Πεξηβαιινληνιόγνο, MSc         Καζεγεηήο ΣΔΠΑΔ, 

ΑΠΘ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Γξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. 

πλάληεζε 1
ε
  

ηελ πξώηε ζπλάληεζε νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

1. ε θύθιν. Μπαίλεη έλαο έλαο θαη ιέεη ην όλνκά ηνπ παξνπζηάδνληαο 

ηαπηόρξνλα έλα δών θαη εμεγώληαο γηαηί επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν (ζηόρνο: ε 

γλσξηκία κνπ κε ηελ νκάδα θαη ε εηζαγσγή ηνπ επξύηεξνπ ζέκαηνο πνπ ήηαλ 

ηα δώα).  
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2. Πεξπαηάκε ζην ρώξν θαη θάλνπκε ρεηξαςία ζε όπνηνλ βξίζθνπκε ιέγνληαο ην 

όλνκα ηνπ άιινπ θαη ην δών πνπ επέιεμε (ζηόρνο: ε γλσξηκία κνπ κε ηελ 

νκάδα θαη ε εηζαγσγή κηαο πξώηεο ζπλζήθεο πνπ είλαη ε γλσξηκία). 

3. Με ην παιακάθη θάλνπκε δεπγάξηα θαη θιείλνπκε ηα κάηηα ηνπ ελόο. Ο άιινο 

ηνλ νδεγεί ζην ρώξν. Καη ελαιιάμ (ζηόρνο: ε αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζύλεο 

κεηαμύ ηνπο).  

4. ε δεπγάξηα. Ο έλαο θηλεί ηνλ άιιν κε ην δάρηπιν. Καη ελαιιάμ (ζηόρνο: 

αλάπηπμε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο εκπηζηνζύλεο). 

5. Πεξπαηάκε ζην ρώξν θαη αιιάδνπκε πεξπάηεκα αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. 

Βξέρεη, θαηνπξηόκαζηε, πέθηνπλ θεξαπλνί, γιηζηξάεη ην πάησκα, 

πξνζπαζνύκε λα κε βξαρνύκε από ηα λεξά, βηαδόκαζηε, θάλνπκε πεξίπαην, 

θάηη θνιιάεη ζην πάησκα, θ.ν.θ (ζηόρνο: ε εηζαγσγή ζπλζεθώλ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζε απηέο). 

6. ηα ηέζζεξα. Κηλνύκε κόλν ηα δεμηά καο κέιε. Μόλν ηα αξηζηεξά. Αξηζηεξό 

πόδη κε δεμί ρέξη. Γεμί πόδη κε αξηζηεξό ρέξη (ζηόρνο: γλσξηκία κε ην ζώκα 

καο θαη εμνηθείσζε κε ηελ θίλεζε δηαθόξσλ δώσλ). 

7. Πεξπαηάκε ζην ρώξν. Πξνρσξάσ, ζηακαηάσ, δεμηά, αξηζηεξά, πάλσ, θάησ. 

Σν θάλνπκε ιίγεο θνξέο θαη κεηά νη νδεγίεο ζεκαίλνπλ ην αληίζεην (ζηόρνο: 

αλάπηπμε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζώκαηνο ζηα 

εξεζίζκαηα). 

8. Πεξπαηάκε ζην δάζνο θαη βξίζθνπκε κηα παζραιίηζα, αθνινπζνύκε ηηο 

νδεγίεο ηεο ζπληνλίζηξηαο ώζηε λα ηελ πξνζεγγίζνπκε θαη ζηγά ζηγά λα ηε 

ζεθώζνπκε κε ην ρέξη καο (ζηόρνο: ε αλάπηπμε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο 

θαληαζίαο). 

9. Άζθεζε θιεηζίκαηνο: κπαίλνπκε όινη ζε θύθιν θαη πξνζπαζνύκε λα 

ζεθώζνπκε όινη καδί ηνλ πιαλήηε (ζηόρνο: ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο). 

πλάληεζε 2
ε
  

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

1. Θέαηξν ηεο Δηθόλαο: Πεξπαηάκε ζην ρώξν. Με ην παιακάθη θάλνπκε 

δεπγάξηα. Δπηιέγνπκε έλα ηξόπν ώζηε λα γίλνπκε έλα. Με ην ζηνπ κέλνπκε 

αθίλεηνη θαη ζθεθηόκαζηε ζε ηη ζπλζήθε ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε απηή ηε 

ζηάζε. Γηα πνην ιόγν είκαζηε ζε απηή ηε ζηάζε; Ση κπνξεί λα θάλνπκε; 

Απνκαθξύλσ ηνλ έλαλ θαη ξσηάσ ηνπο ππόινηπνπο ηη κπνξεί λα θάλεη ηώξα 
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απηόο πνπ έκεηλε κόλνο ηνπ ζε απηή ηε ζηάζε. Μόιηο δνζεί ε ζπλζήθε απηόο 

πνπ είλαη καθξηά θαιείηαη λα βξεη ηε ζέζε ηνπ ζηε ζπλζήθε, ζπκπιεξώλνληαο 

ηελ εηθόλα. Μόιηο θάλνπλ ηα πεξηζζόηεξα δεπγάξηα δεηάκε ζηγά ζηγά λα 

βάδνπλ θαη ιόγηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε. (ζηόρνο: ε ιεηηνπξγία ζε 

ζπλζήθεο, ε εύξεζε δξάζεσλ γηα θάζε ζπλζήθε, ν απηνζρεδηαζκόο) 

2. Θέαηξν ηεο Δηθόλαο: Πεξπαηάκε ζην ρώξν. Με ην παιακάθη δεπγάξηα. 

εθώλεη ρέξη ν Α. ια ηα Α κπαίλνπλ ζε ζεηξά. Σα Β θάζνληαη απέλαληη. 

Λέσ κηα ιέμε κε πεξηβαιινληηθό ζέκα  θαη θαινύληαη όια ηα Α λα πάξνπλ 

κηα ζηάζε κε ην ζώκα ηνπο. Ρσηάσ ηα Β ηη βιέπνπλ. Πξώηα αληηθεηκεληθέο 

εξσηήζεηο όπσο ηηο ζηάζεηο, ην ρώξν πνπ θαηαιακβάλνπλ, ηα βιέκκαηα, 

θ.ν.θ. Έπεηηα ηνπο ξσηάσ πην ππνθεηκεληθέο, όπσο αλ ηνπο θαίλεηαη 

επράξηζην, δπζάξεζην, αλ δηαζθεδάδνπλ, θ.ν.θ.. Καη ελαιιάμ ε νκάδα Β κε 

ηελ νκάδα Α  (ζέκαηα: είζηε ηα δώα ζε κηα ιίκλε πνπ ζηεξεύεη ην λεξό, είζηε 

ηα δώα ζε κηα ζάιαζζα πνπ έπεζε πεηξέιαην, είζηε άλζξσπνη πνπ δνπλ δίπια 

ζε κηα ρσκαηεξή, είζηε δώα θπιαθηζκέλα, θ.ν.θ.) (ζηόρνο: ε ιεηηνπξγία ζε 

ζπλζήθεο κε ην ζώκα, ε αλάπηπμε ηεο δξακαηνπνίεζεο) 

3. Θέαηξν ηεο Δηθόλαο: Πεξπαηάκε ζην ρώξν. Με ην παιακάθη θάλνπκε 5αδεο. 

ηηο νκάδεο απηέο επηιέγνπκε από έλα δών. Καη θαινύκε ηελ θάζε νκάδα λα 

θηηάμεη κηα εηθόλα απηήο ηεο αγέιεο δώσλ ζην θπζηθό ηεο πεξηβάιινλ. Ζ 

θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ εηθόλα ηεο θαη ξσηάκε ηηο ππόινηπεο ηη βιέπνπλ. 

Πσο δνπλ απηά ηα δώα, αλ κνηάδνπλ ραξνύκελα, αλ ηνπο ιείπεη θάηη, θ.ν.θ.  

Πξηλ ζπλερίζνπκε ζην επόκελν θνκκάηη ηεο άζθεζεο κηιάκε κε ηα παηδηά γηα 

ηελ έλλνηα ηεο θαηαπίεζεο, ώζηε λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ έλλνηα. Αθνύ 

παξνπζηάζνπλ όιεο νη νκάδεο δεηάκε λα θηηάμνπλ κηα εηθόλα κε ηα ίδηα δώα 

πνπ απηή ηε θνξά πθίζηαληαη κία θαηαπίεζε από ηνλ άλζξσπν (πεξηνξίδεηαη ε 

ειεπζεξία ηνπο, θαθνπνηνύληαη, θ.ν.θ.). Οη νκάδεο θαη πάιη παξνπζηάδνπλ ηηο 

εηθόλεο ηνπο θαη νη ππόινηπεο ιέλε ηη βιέπνπλ (ζηόρνο: ε αλάπηπμε ηεο 

δξακαηνπνίεζεο, ε εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο: ε θαηαπίεζε ησλ δώσλ). 

4. Άζθεζε θιεηζίκαηνο: κπαίλνπκε όινη ζε θύθιν θαη πξνζπαζνύκε λα 

ζεθώζνπκε όινη καδί ην ηεξάζηην κπαιόλη (ζηόρνο: ε αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο). 

 

πλάληεζε 3
ε
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Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

1. Από ηα ζέκαηα πνπ παξνπζίαζαλ νη νκάδεο ηελ πξνεγνύκελε θνξά ζηηο 

παγσκέλεο εηθόλεο δεηάσ λα επηιέμνπλ όινη καδί έλα. Εεηάσ από ηελ νκάδα 

λα ην μαλαπαίμεη θαη παίδνπκε ηελ «αλίρλεπζε ησλ ζθέςεσλ», ηερληθή από ην 

εθπαηδεπηηθό δξάκα, πξνζπαζώληαο λα αλαδείμνπκε ηελ αδηθία κέζα από ηηο 

ζθέςεηο ησλ ξόισλ πνπ δηάιεμαλ ηα παηδηά. Βάδσ, δειαδή, ηα παηδηά ηεο 

νκάδαο λα ιέλε ιόγηα ζύκθσλα κε ην ξόιν πνπ επέιεμαλ.  

2. Απνθαιύπησ ζηα παηδηά όηη ηελ επόκελε θνξά ζα ηνπο παξνπζηάζνπκε έλα 

ζεαηξηθό κε απηή ηε ζπλζήθε. Σνπο δεηάσ, όκσο, λα δεκηνπξγήζνπκε καδί 

ηνλ πξσηαγσληζηή. Σνλ ζθηαγξαθνύκε (είλαη άλζξσπνο ή δών, πνπ δεη, πσο 

ηνλ ιέλε, πόζν ρξνλώλ είλαη). Μόιηο ν ραξαθηήξαο καο είλαη έηνηκνο, 

ζπδεηάκε γηα ηελ αδηθία πνπ βηώλεη ώζηε ηα παηδηά λα θάλνπλ ηηο θσλέο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αδηθία θαη λα αθνπζηνύλ νη δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ θαη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ ηελ αλαπαξάγνπλ. Εεηάσ από θάπνηνλ λα αλέβεη γηα ιίγν 

ζηε ζθελή θαη λα παίμεη ηνλ πξσηαγσληζηή. Σνλ βάδσ ζε κηα θαξέθια (hot 

seats) θάλνληάο ηνπ εξσηήζεηο γηα ην πώο λνηώζεη γηα ην πξόβιεκα- αδηθία, ηη 

λνκίδεη όηη κπνξεί λα θάλεη, πνηνη κπνξνύλ λα ηνλ βνεζήζνπλ. (Με απηό ηνλ 

ηξόπν ηα παηδηά αλαθαιύπηνπλ ελαιιαθηηθέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζην 

ζέαηξν ηεο αγνξάο). Αλεβαίλνπλ ζηνλ ίδην ξόιν θαη άιινη. Ζ δξαζηεξηόηεηα 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο πξηλ από ην ΘηΑ ώζηε λα αλνίμεη ηνπο 

ραξαθηήξεο θαη λα δώζεη ιεπηνκέξεηεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

κεηά νη ελεξγνί ζεαηέο όηαλ ζηακαηνύλ ηε δξάζε θαη κπαίλνπλ ζε ξόιν 

(Sullivan & Parras, 2008). 

3. Άζθεζε θιεηζίκαηνο: κπαίλνπκε όινη ζε θύθιν θαη πξνζπαζνύκε λα 

ζεθώζνπκε όινη καδί ην ηεξάζηην κπαιόλη (ζηόρνο: ε αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο). 

 

πλάληεζε 4
ε
  

ηελ αξρή ηεο ζπλάληεζεο πινπνηνύκε κία δξαζηεξηόηεηα ώζηε λα μππλήζνπλ ηα 

ζώκαηα ησλ παηδηώλ. 

Θέαηξν ηεο Αγνξάο: Σν παίδνπκε 2 θνξέο, ώζηε λα είλαη απόιπηα θαηαλνεηό. Εεηάσ 

από ηα παηδηά λα γίλνπλ νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα λα ζηέιλεη θάζε θνξά από έλα 

εθπξόζσπν πνπ ζα κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ζα επηιέγεη λα δξάζεη κε 
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δηαθνξεηηθό ηξόπν, όπσο έρεη ζπκθσλήζεη κε ηελ νκάδα ηνπ. Δμεγώ ζηηο νκάδεο 

πνηνη είλαη νη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. Αλ, δειαδή, θάπνηνο θάλεη θάηη πνπ είλαη 

εμσπξαγκαηηθό κπνξνύκε νη ζεαηέο λα θσλάμνπκε «καγεία». Δπηπιένλ, αλ ε νκάδα 

δηαθσλεί κε ηε δξάζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο κπνξεί λα θσλάμεη «ηνπ» θαη λα 

ζηείινπλ άιιν εθπξόζσπν ώζηε λα δνθηκάζεη θάηη άιιν. Ζ ζπλζήθε ζα αιιάμεη, ζα 

ηεξκαηηζηεί, δειαδή, ε αδηθία, όηαλ ην επηιέμνπλ νη εζνπνηνί πνπ έρνπλ παξακείλεη 

ζηνπο ξόινπο ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη, πέξα από ηηο δηθέο κνπ θαηεπζύλζεηο πνπ ζα 

έρνπλ ήδε δνζεί ζηνπο εζνπνηνύο, ε δξάζε ησλ παηδηώλ ζα είλαη απηή πνπ ζα ηνπο 

πείζεη ηειηθά λα θάλνπλ πίζσ. Κάζε θνξά πνπ ζα κπαίλεη έλα παηδί ζηε ζέζε ηνπ 

πξσηαγσληζηή ξσηάσ ηα ππόινηπα ηη λνκίδνπλ γηα απηό ηνλ ηξόπν δξάζεο. 

Πηζηεύνπλ όηη ζα αιιάμεη θάηη έηζη. Αλ όρη γηαηί; Ση πήγε ζσζηά, ηη ιάζνο. Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν ςάρλνπλ ζπλέρεηα γηα ελαιιαθηηθέο. ηε δξάζε πνπ αιιάδεη ε ζπλζήθε, 

ζε απηήλ δειαδή πνπ ιπγίδνπλ νη εζνπνηνί ξσηάσ ζηε ζπλέρεηα όινπο ηη πηζηεύνπλ 

όηη ζπλέβε; Ση ήηαλ απηό πνπ έθαλε ηνπο θαηαπηεζηέο λα αιιάμνπλ; Ρσηάσ ηνλ 

ηειεπηαίν πνπ κπήθε ζην ξόιν ηνπ πξσηαγσληζηή πώο έλνησζε όηαλ ήηαλ ζηε ζθελή; 

Πώο δηάιεμαλ κε ηελ νκάδα ηνπ απηόλ ηνλ ηξόπν δξάζεο θαη πώο αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηά ηεο; Δίλαη όινη ηθαλνπνηεκέλνη ή ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε; 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

Σενάπιο Θεάηπος ηηρ Αγοπάρ 

θελή. ηε κία γσλία είλαη νη δύν κηθξέο ύαηλεο πνπ παίδνπλ κεηαμύ ηνπο. ηελ άιιε 

γσλία είλαη ν θπλεγόο πνπ θνηηάεη ηε ιεία ηνπ. Μπαίλεη ν Αιιάρ, βιέπεη ηνλ θπλεγό 

πνπ θαξαδνθεί θαη ηηο δύν ύαηλεο πνπ παίδνπλ. Πεγαίλεη θαη θξύβεηαη ζην θέληξν ηεο 

ζθελήο πίζσ πίζσ. 

Παζράιεο (θπλεγόο): Μκκ. Ωξαία κέξα κνπ έθαλε ζήκεξα. Γελ έρεη πνιύ δέζηε θαη 

όια ηα κηθξά κνπ είλαη εδώ! Έρσ κόλν κηα βδνκάδα άδεηα από ηε δνπιεηά γηα ην 

ζαθάξη κνπ θαη πξέπεη λα είκαη πνιύ απνηειεζκαηηθόο. Θα ηελ πέζσ γηα αξρή ζην 

κηθξό ηζηηάρ  πνπ είλαη πην αθίλδπλν. Θα ην πξνηηκνύζα όκσο δσληαλό γηα λα 

θαηαθέξσ λα ην πνπιήζσ γηα θαηνηθίδην. Αλ πάιη ηξέμεη λα θύγεη, ζα ην ζθνηώζσ 

θαη ζα ην πνπιήζσ γηα ηε γνύλα ηνπ! Ήξσαο ζα γίλσ! Ακέζσο κεηά νη κηθξέο ύαηλεο 

ζα είλαη όηη πξέπεη γηα λα ηηο πνπιήζσ γηα λα θηηάμνπλ θάξκαθα. 

Ο Αιιάρ πνπ αθνύεη ηνλ θπλεγό απνθαζίδεη λα πάεη λα κηιήζεη ζηηο κηθξέο ύαηλεο. 

ζν πιεζηάδεη νη κηθξέο ύαηλεο ηνλ θνηηνύλ ερζξηθά. 
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Αιιάρ: Γεηα ζαο. 

Λίιε (ύαηλα): Ση ζέιεηο εζύ εδώ; Αθνύ μέξεηο όηη δελ είζαη εππξόζδεθηνο ζηα κέξε 

καο. 

Γησξγνο (ύαηλα): Ναη, άληε κε ζνπ ηελ πέζνπκε θηόιαο! 

Αιιάρ: ηαζείηε. Δίλαη έλαο θπλεγόο πάιη εδώ. 

Οη δύν ύαηλεο ηξνκάδνπλ αιιά πξνζπαζνύλ λα κε ην δείμνπλ θαη θνηηάλε πξνο ηε 

κεξηά ηνπ θπλεγνύ. 

Λίιε: Δ θαη ηη καο ην ιεο. Αο ηνικήζεη λα πιεζηάζεη. 

Αιιάρ: Ννκίδσ όηη έρεη έξζεη απνθαζηζκέλνο λα καο πάξεη όινπο από εδώ. Βξήθε 

επθαηξία ηώξα πνπ ιείπνπλ νη γνλείο καο. 

Λίιε: Δκείο δελ έρνπκε αλάγθε από ηνπο γνλείο καο. Καη έπεηηα είκαζηε θαη δύν, θάηη 

ζα θαηαθέξνπκε. Δζύ ηη ζέιεηο όκσο εδώ; Βνήζεηα; Να παο ζηα όκνξθα θαη θαζαξά 

μαδέξθηα ζνπ λα δεηήζεηο βνήζεηα. Δκείο είκαζηε πνιύ άζρεκνη θαη βξώκηθνη γηα ηελ 

αθεληηά ζνπ. 

Αιιάρ: ηακαηήζηε απηό ην πξάγκα. Μηα θνξά ζαο ην είπακε θαη από ηόηε καο ην 

πεηάηε ζπλέρεηα. Δίκαζηε πην όκνξθνη από εζάο, ηη λα θάλνπκε; Θα κε βνεζήζεηε 

ηώξα; 

Γηώξγνο: Φηιαξάθη, πάξε από εδώ ηελ όκνξθε γνπλίηζα ζνπ θαη θύγε πξηλ ζε θάλσ 

επηδόξπην. Να ηα βγάιεηο πέξα κόλνο ζνπ. 

Λίιε: Καιά ζνπ ιέεη. Άληε γηαηί κόιηο ζπκήζεθα ηόηε πνπ δε καο άθεζεο λα 

ζθνηώζνπκε ην θίιν ζνπ ηνλ ειέθαληα. Μεγαιόςπρε! 

Αιιάρ: Μα ηη λα θάλσ, είλαη θίινο κνπ! 

Λίιε: Να παο ζε απηόλ ηόηε! 

Αιιάρ: Γε κπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα. Άζε πνπ απηόλ ζα ηνλ ζέιεη ζίγνπξα ν 

θπλεγόο! Καη ζην ηέινο ζα πξέπεη λα ηνλ αθήζσ κόλν ηνπ γηαηί εγώ ηξέρσ πνιύ 

γξήγνξα. 

Γηώξγνο: Να ζνπ πσ, κε κε πξνθαιείο άιιν. Σα βιέπεηο ηα δόληηα κνπ. Ξεθίλα ην 

ζπξίλη ζνπ κηθξέ γαηόπαξδε γηαηί ζα ζε θάσ πξηλ ζε πξνιάβεη ν θπλεγόο! 

Ο Αιιάρ θαηεβάδεη ην θεθάιη θαη θεύγεη. Πεγαίλεη θαη θάζεηαη ζην ίδην ζεκείν κε 

ηελ αξρή. Ο θπλεγόο αξρίδεη λα ηνλ πιεζηάδεη. Ο Αιιάρ βγαίλεη κπξνζηά θαη 

ζεθώλεη θαη ηα ρέξηα ςειά. 

Αιιάρ: παξαδίλνκαη. Κάλε κε όηη ζέιεηο! 
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Παζράιεο: σρ ηη έγηλε; Απηό ήηαλ πνιύ εύθνιν. Γελ πξόιαβα θαζόινπ λα 

δηαζθεδάζσ. Θέιεηο λα ηξέμεηο ιίγν κηθξνύιε ώζηε λα πξνζπαζήζσ λα ζε 

αηρκαισηίζσ κε ην δίρηπ κνπ; Γελ έρεη γνύζην αλ είλαη έηζη εύθνιν! 

Αιιάρ: ε παξαθαιώ κε κε βαζαλίδεηο. Ση άιιν ζέιεηο, νξίζηε παξαδίλνκαη. Πάξε κε 

θαη πήγαηλε λα κε πνπιήζεηο. 

Παζράιεο: λαη εληάμεη, αιιά δελ έθαλα θακηά πξνζπάζεηα λα ζε πηάζσ. Καη δε 

κπνξείο λα θαληαζηείο πόζν απμάλεηαη ε αδξελαιίλε όηαλ θπλεγάο ηε ιεία ζνπ θαη 

λνηώζεηο θαη ιίγν θόβν κε ζνπ θάλεη θαθό θαη ηζνππ… ηελ πηάλεηο θαη έγηλεο 

θπξίαξρνο, είζαη πην δπλαηόο από νηηδήπνηε ζηνλ πιαλήηε! Έηζη όπσο θάλεηο εζύ 

όκσο κηθξάθη εγώ δε ζα πάξσ θακηά απόιαπζε! 

Αιιάρ: ε παξαθαιώ δε ζέισ λα ηξαπκαηηζηώ. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην κπνξεί λα 

πεζάλσ. Πξνηηκώ λα κε πάξεηο έηζη ρσξίο βία. 

Παζράιεο: Μπζηήξηνο είζαη. Δληάμεη, γηα έια καδί κνπ. (θνηηώληαο ηηο ύαηλεο) ηώξα 

έξρνκαη θαη γηα εζάο! Ση λνκίδεηε ζα κνπ γιηηώζεηε; α ινπθνπκάθηα ζαο βιέπσ 

ηώξα κνλαρνύιηα εθεί ρσξίο ηνπο γνλείο ζαο! Υαραραρα 

Οη ύαηλεο αγθαιηάδνληαη θαη πξνζπαζνύλ λα θξπθηνύλ θνβηζκέλεο. 

 

Οι οδηγίερ ππορ ηοςρ ηθοποιούρ 

Σν Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ 

Σν Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ είλαη κία κνξθή ζεάηξνπ πνπ αλαπηύρζεθε από ην 

Βξαδηιηάλν Augusto Boal κεηά ηελ επηξξνή ηνπ Paolo Freire θαη ηελ Παηδαγσγηθή 

ησλ Καηαπηεζκέλσλ. ηόρνο ηνπ είλαη ε θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ζηελ νπνία δνπλ θαη ηηο 

κνξθέο θαηαπίεζεο πνπ πθίζηαληαη, θαζώο θαη ε δηεξεύλεζε ιύζεσλ θαη δξάζεσλ 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πάςνπλ ηελ θαηαπίεζε πνπ εληνπίζηεθε. Οη αξρηθέο εθαξκνγέο 

ηνπ αθνξνύζαλ θπξίσο ζε αγξόηεο- δνύινπο ζηε Βξαδηιία θαη ηελ Αξγεληηλή, ζε 

γπλαίθεο θαη ηελ θαηαπίεζε πνπ πθίζηαληαη από ην ζεμηζκό θαη γεληθά ζε εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ από εθκεηάιιεπζε. Οη ζεκεξηλέο εθαξκνγέο ηνπ 

αθνξνύλ ζε δηάθνξεο κνξθέο θαηαπίεζεο, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, κε γλσζηά παξαδείγκαηα απηό ησλ αζηέγσλ ζηε Βξεηαλία θαη ηνλ 

απνθιεηζκό παηδηώλ κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά είλαη κία πξνζπάζεηα από κέξνπο κνπ εθαξκνγήο ηνπ 

Θεάηξνπ ησλ Καηαπηεζκέλσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ζ αξρηθή ζθέςε 
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κνπ ήηαλ ε δηεξεύλεζε από ηελ πιεπξά ησλ παηδηώλ ησλ κνξθώλ θαηαπίεζεο πνπ 

πθίζηαληαη ηα δώα από ηνπο αλζξώπνπο, ζέκα κε ην νπνίν αζρνινύληαη ζηηο ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνύ. Έρνληαο ππόςε όηη έλα από ηα γλσξίζκαηα πνπ νθείιεη ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε λα αλαπηύζζεη είλαη ε ελζπλαίζζεζε, ε ηθαλόηεηα 

δειαδή θάπνηνπ λα βιέπεη κέζα από ηα κάηηα ελόο άιινπ ώζηε λα θαηαλνήζεη θαη 

ηειηθά λα ζεβαζηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν άιινο, θαη δεδνκέλνπ όηη 

ην ζέαηξν θαιιηεξγεί ηελ ελζπλαίζζεζε από ηε θύζε ηνπ επέιεμα λα ρξεζηκνπνηήζσ 

απηή ηε κέζνδν γηα λα αλαθαιύςνπκε καδί κε ηα παηδηά ηη ζθέθηνληαη θαη ηη 

λνηώζνπλ ηα δώα ζε θαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζήο ηνπο από ηνπο αλζξώπνπο. 

Ζ δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη κέρξη ηώξα κε ηα 19 παηδηά ηεο Σ’ ηάμεο ηνπ 10
νπ

 

δεκνηηθνύ Καιακαξηάο αθνξνύζε θπξίσο ζηε γλσξηκία θαη ηελ αλάπηπμε 

εκπηζηνζύλεο κεηαμύ εκνύ θαη απηώλ, αιιά θαη κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη ζηε 

δηεξεύλεζε απηώλ ησλ κνξθώλ θαηαπίεζεο ησλ αλζξώπσλ απέλαληη ζηα δώα πνπ ηα 

παηδηά αλαγλσξίδνπλ θαη ζεσξνύλ ζεκαληηθέο. Σν ζέκα πνπ πξνέθπςε ηειηθά είλαη ην 

θπλήγη ησλ ηζηηάρ από ηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη ε απεηιή ησλ παηλώλ. Έρνπκε 

δειαδή δύν κνξθέο θαηαπίεζεο, κία από ηνλ άλζξσπν πνπ ην θάλεη είηε γηα 

θεξδνζθνπηθνύο ιόγνπο, είηε γηα δηαζθέδαζε. Απηό ζα είλαη θαη ην ζέκα ηνπ θόξνπκ 

(έηζη ιέγεηαη ε δξάζε πνπ ζα θάλνπκε καδί). Δπεηδή ην ζέκα απνθαζίζηεθε κόιηο 

ζήκεξα ζα ρξεηαζηώ θαλά δπν κέξεο γηα λα ζηήζσ ηελ παξάζηαζε. Μόιηο έρσ θάηη 

ζα ζαο ελεκεξώζσ. 

Ζ ινγηθή ηνπ θόξνπκ είλαη όηη παξνπζηάδεηαη κία παξάζηαζε κηθξήο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο από εζνπνηνύο κε έλα ζέκα πνπ έρνπλ επηιέμεη ήδε νη ζπκκεηέρνληεο θαη 

κε έλαλ πξσηαγσληζηή πνπ νη ίδηνη δεκηνύξγεζαλ (θαη απηόλ ηνλ δεκηνύξγεζαλ κόιηο 

ζήκεξα!). πλήζσο, ν πξσηαγσληζηήο είλαη ζύκα ηεο θαηαπίεζεο πνπ πξνζπαζεί λα 

θάλεη θάηη γηα λα ηε ζηακαηήζεη, αιιά ε δξάζε ηνπ είηε δελ είλαη ζσζηή, είηε είλαη 

αλεπαξθήο. Δθόζνλ ηειεηώζεη ε παξάζηαζε νη καζεηέο θαινύληαη λα πάξνπλ ηε ζέζε 

ηνπ πξσηαγσληζηή θαη λα δνθηκάζνπλ δηαθνξεηηθέο δξάζεηο κέρξηο όηνπ θηάζνπλ ζην 

επηζπκεηό απνηέιεζκα. Οη ππόινηπνη εζνπνηνί ζε απηή ηε θάζε απηνζρεδηάδνπλ 

πξνζπαζώληαο λα είλαη πηζηνί ζηελ αξρηθή ηνπο θαηεύζπλζε κέρξηο όηνπ θάπνηα 

δξάζε πξάγκαηη ηνπο πείζεη όηη πξέπεη λα αιιάμνπλ. Με μερλάηε όηη ζην ηέινο ζα 

πάξσ ζπλέληεπμε θαη από εζάο γηαηί ε γλώκε ζαο ζα είλαη πνιύηηκε! Ο ιόγνο πνπ ζα 

ζαο θάλεη λα «ιπγίζεηε» είλαη πνπ θάλεη ηε δηαθνξά ζε όιε ηε δξαζηεξηόηεηα! 

Κάπνηεο ζπκβνπιέο γηα ην θόξνπκ: 
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1. Οη εζνπνηνί πξέπεη λα έρνπλ κηα εκθάληζε πνπ ζα αληαλαθιά επηηπρώο ηελ 

ηδενινγία, ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. 

Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ινγηθή ζηελ εμέιημε ηνπ ραξαθηήξα (δε κπνξεί λα 

«ιπγίζεη» από ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε) θαη λα κάνοςν πξάγκαηα γηαηί 

δηαθνξεηηθά δε ζα θάλνπλ νύηε ηα παηδηά θαη ηόηε θαιύηεξα λα θάλακε 

ξαδηνθσληθό ζέαηξν! Θέινπκε ινηπόλ αιήζεηα, ινγηθή εμέιημε ραξαθηήξα 

θαη ζσκαηηθέο δξάζεηο! 

2. Ζ παξάζηαζε πνπ ζα δώζνπκε είλαη θαλνληθή, επνκέλσο παίδνπκε όπσο ζα 

παίδακε θαη ζε έλα ζέαηξν. Απνηππώλνπκε νπζηαζηηθά κία νπηηθή ηνπ 

πξαγκαηηθνύ θόζκνπ θαη νη εζνπνηνί πξέπεη λα ζπλερίζνπλ θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ όηη όια ζα κείλνπλ όπσο έρνπλ. Με μερλάηε: θάπνηνη είζηε νη 

θαηαπηεζηέο! 

3. Δθόζνλ, έρεη παηρηεί ήδε κηα θνξά ε παξάζηαζε, ζηε δεύηεξε κπνξνύλ νη 

ζπκκεηέρνληεο λα θσλάμνπλ «ηνπ». Δθεί παγώλεηε όινη θαη ν 

πξσηαγσληζηήο δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζην ζπκκεηέρνληα. Μόιηο κπεη ζην ξόιν 

ηνπ θαηαπηεδόκελνπ έλαο εθ ησλ ζπκκεηερόλησλ νη ππόινηπνη εζνπνηνί (είηε 

είζηε ζηε ζέζε ηνπ θαηαπηεζηή, είηε όρη) νθείιεηε νπζηαζηηθά λα ηνπ δείμεηε 

πόζν δύζθνιν είλαη λα αιιάμεη ν θόζκνο (πξνζνρή: όρη, όκσο, θαη 

αθαηόξζσην!). 

4. ηαλ ν πξσηαγσληζηήο θεύγεη από ηε ζέζε ηνπ παξακέλεη ζην ρώξν θαη 

βνεζάεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλ ρξεηάδεηαη. Αλ θύγεη από ηε ζέζε ηνπ ν 

ζπκκεηέρνληαο ν πξσηαγσληζηήο επηζηξέθεη ζην ξόιν ηνπ θαη ε παξάζηαζε 

ζπλερίδεηαη- μαλαπαίδεηαη κε ηελ ίδηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθόηαλ θαη 

πξηλ. 

5. ην ηέινο, θαη εθόζνλ έρνπλ ιπγίζεη έλαο- έλαο νη εζνπνηνί, μαλαπαίδνπκε 

ηελ παξάζηαζε κε ηελ θαηλνύξηα ζπλζήθε. 

Να ζπκάζηε: 

1. Οη εζνπνηνί ζην θόξνπκ δελ πξέπεη λα είλαη νύηε πνιύ απζηεξνί θαη 

ηξνκαθηηθνί γηαηί κπνξεί λα θνβίζνπλ ην θνηλό, αιιά νύηε θαη πνιύ καιαθνί 

θαη εύζξαπζηνη θαη θπζηθά ρσξίο αληεπηρεηξήκαηα θαη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο 

γηαηί κπνξεί λα απελεξγνπνηήζνπλ ην θνηλό θάλνληαο ην λα ζεσξεί ην δήηεκα 

εύθνιν γηα λα ιπζεί.  
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2. Δπεηδή ελδερνκέλσο ε ζθελή πνπ ζα δνπιεπηεί πεξηζζόηεξν κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ε ίδηα θαη άξα ζα επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο ν Boal 

δίλεη κηα ζπκβνπιή γηα λα κε γίλεη ε δηαδηθαζία κνλόηνλε θαη ράζεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ θνηλνύ. Απμάλεηε ην ξπζκό ζε θάζε 

επαλάιεςε! 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΚΑΙ Α ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ 

ΒΟΗΘΔΙΑ Α!!! 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

Παξαηεξήζεηο από ηελ παξέκβαζε 

1
ε
 ζπλάληεζε 

Έρεη ελδηαθέξνλ λα ηνληζηεί όηη ζηε δξαζηεξηόηεηα γλσξηκίαο πνπ θάλακε θαη όπνπ 

ηα παηδηά έκπαηλαλ ζηνλ θύθιν ιέγνληαο ην όλνκά ηνπο θαη έλα δών δύν θνξίηζηα 

από ηα 18 άηνκα ηεο ηάμεο δηάιεμαλ έλα δών ηαπηηδόκελεο ζε θάπνην ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ. Σν έλα θνξίηζη δηάιεμε ηε γάηα ιέγνληαο όηη ηεο αξέζεη λα ηε 

θξνληίδνπλ θαη ην άιιν ηνλ θξνθόδεηιν γηαηί ηεο αξέζεη λα θνιπκπάεη. Να ζεκεησζεί 

όηη ηα ζπγθεθξηκέλα δύν θνξίηζηα επέιεμαλ λα κπνπλ ζην ξόιν ηνπ πξσηαγσληζηή 

ζην ζέαηξν ηεο αγνξάο θαη γεληθά ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζύλνιν ηεο παξέκβαζεο 

ήηαλ πςειή. 

 

ζνλ αθνξά ζηελ άζθεζε εκπηζηνζύλεο κε ηα θιεηζηά κάηηα, όινη/εο είπαλ όηη 

δπζθνιεύηεθαλ θαη όηη ην ζπλαίζζεκα ήηαλ πεξίεξγν. Σα παηδηά ζην ζύλνιό ηνπο δελ 

ήηαλ εμνηθεησκέλα κε αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

ηε δξαζηεξηόηεηα όπνπ ηνπο δεηήζεθε λα παίμνπλ κε ηα ζώκαηά ηνπο ηα δώα πνπ 

επέιεμαλ, γεληθά ληξέπνληαλ. Γεγνλόο ινγηθό βέβαηα αλ ιεθζεί ππόςε όηη ήηαλ ε 

πξώηε καο ζπλάληεζε θαη δε κε γλώξηδαλ ήδε. 

 

2
ε
 ζπλάληεζε 

ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ΘηΔ ζα πεξίκελα κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή. Οθείισ λα 

παξαηεξήζσ όηη ίζσο ρξεηαδόληνπζαλ θαη άιιεο αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο ώζηε λα 
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απνθηεζεί έλαο βαζκόο εκπηζηνζύλεο κε κέλα θαη λα κπνξνύλ λα εθηεζνύλ 

επθνιόηεξα. Δπηπιένλ, έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζσ πεξηζζόηεξεο ζπλζήθεο θαη όρη 

κόλν 3 αλά νκάδα πνπ έθαλα, κηαο θαη ζηελ ηξίηε άξρηζαλ λα κπαίλνπλ πεξηζζόηεξν 

ζην ξόιν ηνπο θαη άξα ζην λόεκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γεληθά, κπνξώ λα πσ θαη 

ζύκθσλα κε αλάινγα παξαδείγκαηα από ηε βηβιηνγξαθία ζε κηθξά παηδηά όηη ππάξρεη 

έλα δήηεκα κε ηα παηδηά λα θξαηάλε ηηο παγσκέλεο εηθόλεο ή λα εθηίζεληαη πνιύ ώξα 

ιόγσ ηεο ληξνπήο ηνπο απέλαληη ζηνπο ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο (Saldaña, 2005). 

 

Έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί όηη ζηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ΘηΔ  ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο ζην ξόιν ηνπ αλζξώπνπ- θαηαπηεζηή κπαίλεη αγόξη. ηε κία πεξίπησζε 

ν ζεξηνδακαζηήο κε ηα ιηνληάξηα ζην ηζίξθν, ζηε δεύηεξε ν θπλεγόο κε ηνπο αεηνύο 

πνπ πξνζπαζνύλ λα γιηηώζνπλ, ζηελ ηξίηε ππάξρνπλ 3 θαηαπηεζηέο, έλαο πνπ ξίρλεη 

ηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ ηνπ ζηνπο ζθνξπηνύο, ν άιινο πνπ ηνπο θισηζάεη θαη ν 

ηξίηνο πνπ θόβεη ηεο νπξά ηνπο γηα λα πάξεη ην δειεηήξηό ηνπο θαη νη ζθνξπηνί είλαη 

θνξίηζηα θαη ζηελ ηέηαξηε ν θπλεγόο πνπ πξνζπαζεί λα ζθνηώζεη ηνπο γαηόπαξδνπο. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ππάξρεη θαη αθόκα κία θαηαπίεζε πνπ πξνέξρεηαη όκσο 

από άιια δώα, ηηο ύαηλεο, θαη όπνπ έρνπκε ζειπθό πνπ κάρεηαη κε ηε κακά ηνπ 

κηθξνύ γαηόπαξδνπ θάλνληαο αληηπεξηζπαζκό ζηε κηθξή ύαηλα πνπ πξνζπαζεί λα ην 

θιέςεη. Δπηπιένλ, νθείισ λα αλαθέξσ όηη ε δπλακνπνίεζε (dynamizing) ηεο εηθόλαο 

ήηαλ κηα δηαδηθαζία όρη ηόζν πεηπρεκέλε. ηόρνο είλαη λα κπνξέζεη ν ζπκκεηέρσλ λα 

έξζεη ζε κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο δπλακηθήο ηεο θαηαπίεζεο πνπ παξνπζηάδεη. 

Γπζηπρώο ζηε δηθηά κνπ πεξίπησζε, ίζσο γηα ηνπο ιόγνπο δπζθνιίαο πνπ αλαθέξσ 

θαη ζηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα, ηα παηδηά δελ θαηάθεξαλ λα δηεηζδύζνπλ ζηε 

ζπλζήθε. 

 

3
ε
 ζπλάληεζε 

ηελ ηξίηε ζπλάληεζε δεηήζεθε από ηα παηδηά λα επηιέμνπλ κία από ηηο παγσκέλεο 

εηθόλεο ηεο πξνεγνύκελεο ζπλάληεζεο πνπ απεηθόληδε κία κνξθή θαηαπίεζεο ησλ 

δώσλ. Έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί εδώ όηη νη θύξηνη ιόγνη, αλ κπνξνύκε λα ηνπο 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε, γηα ηελ επηινγή ηνπο θηλνύληαλ γύξσ από ην ηε δπζθνιία γηα 

επηβίσζε, ηελ ηαύηηζε κε ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηελ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα 8 από ηα 18 παηδηά (5 αγόξηα, 3 θνξίηζηα) επέιεμαλ ηελ ηζηνξία κε ηνπο 
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γαηόπαξδνπο ιόγσ ηεο δπζθνιίαο γηα επηβίσζε. Υαξαθηεξηζηηθέο αηάθεο ησλ 

παηδηώλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ: 

Κ: Δίλαη πην δύζθνιν λα επηβηώζεηο 

Κ: Ζ κάλα πξνζπαζεί λα πάξεη ην παηδί ηεο από απηή ηελ θαηάζηαζε 

Α: είλαη πνιύ βάξβαξν λα ζθνηώλνπλ έηζη 

5 από ηα 18 παηδηά (2 αγόξη, 3 θνξίηζηα) επέιεμαλ θάπνηα κνξθή θαηαπίεζεο 

ηαπηηδόκελα κε ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα: 

Α: ηνπο ζθνξπηνύο γηαηί θαληάζνπ λα ζνπ έθνβαλ εζέλα ην ρέξη, επίζεο γηα θάπνην θαηξό δε ζα έρεη 

δειεηήξην θαη άξα δε ζα κπνξείο λα ακπλζείο θαη ζα ζε ζθνηώζνπλ) 

Κ: ηα ιηνληάξηα γηαηί είλαη ζαλ εκείο λα έρνπκε πόιεκν θαη λα κε κπνξνύκε λα δνύκε ειεύζεξνη 

Κ: ηνπο αεηνύο γηαηί θαληάζνπ λα ζε έπαηξλαλ εζέλα από ηα πόδηα θαη λα ζε ζθόησλαλ 

Κ: ηα ιηνληάξηα γηαηί αλ εζύ ήζνπλ ιηνληάξη θαη ήζνπλ ζην ηζίξθν θαη ν ζεξηνδακαζηήο ζε καζηίγσλε 

ζα ήηαλ σξαίν; 

4 από ηα 18 παηδηά (3 θνξίηζηα, 1 αγόξη) επέιεμαλ κε βάζε ηελ έλλνηα ηνπ δίθαηνπ. 

Κ: ηα ιηνληάξηα γηαηί ηα ρξεζηκνπνηνύκε γηα δηαζθέδαζε ρσξίο λα ζθεθηνύκε ηη πεξλάλε 

Κ: ηνπο αεηνύο γηαηί είλαη πνπιηά θαη ζέινπλ ειεπζεξία, δε κπνξνύλ λα είλαη θιεηζκέλα θάπνπ 

Α: ηνπο αεηνύο γηαηί είλαη ππό εμαθάληζε 

 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα επηιερζεί ε ηζηνξία κε ηνπο γαηόπαξδνπο. ηε ζπλέρεηα, 

αθνύ ε νκάδα μαλαέθαλε ηελ παγσκέλε εηθόλα θαη ν θαζέλαο έβαιε ιόγηα ζε απηό 

πνπ έθαλε πξνζπαζήζακε λα θηηάμνπκε ην ραξαθηήξα ηνπ πξσηαγσληζηή γηα ην 

ζέαηξν ηεο αγνξάο. Οη επηινγέο από ηηο νπνίεο είρακε λα επηιέμνπκε θαη πξνέθπςαλ 

από ηα παηδηά ήηαλ νη εμήο: 

Μπακπάο: 7 αγόξηα, 1 θνξίηζη (γηαηί ζα έξζεη θαη κπνξεί λα ηνπο ζώζεη) 

Σν κσξό: 2 αγόξηα, 6 θνξίηζηα (ιόγνη: γηαηί πεξλάεη όια απηά, γηαηί αλ ζσζεί ζα δήζεη ηε δσή 

ηνπ ελώ ε κακά ζα πεζάλεη θάπνηα ζηηγκή, γηαηί παξόιν πνπ είλαη αδύλακν πξνζπαζεί λα επηβηώζεη, 

γηαηί ζα είλαη πην όκνξθν λα θαλεί όηη έλα κηθξό πνπ δε κπνξεί λα θάλεη θαη πνιιά ηα θαηαθέξλεη 

ηειηθά) 

Σελ ύαηλα: 1 θνξίηζη (ιόγνη: γηαηί ζέιεη λα ζθνηώζεη γηα λα θάεη θαη όρη γηαηί δελ αγαπάεη ηα 

δώα) 

Σε κακά γαηόπαξδν: 1 θνξίηζη (ιόγνη: γηαηί πνιεκάεη κόλε ηεο) 

Με ηε δαζθάια ηνπο λα θάλεη ηε δηαθνξά ςεθίζηεθε ηειηθά ν κηθξόο γαηόπαξδνο. 

 

Δπόκελν βήκα ήηαλ λα επηιέμνπκε ην όλνκα ηνπ πξσηαγσληζηή. Αθνύ ε δαζθάια 

ηνπο πξνέηξεςε λα βξνπλ έλα όλνκα πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηε ιέμε ηζηηάρ αθνύζηεθαλ 
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δηάθνξα θαη έλα από ηα αγόξηα πνπ απνηειεί κε θάπνην ηξόπν θαη θηγνύξα ηεο ηάμεο 

είπε «Αιιάρ». Σν δεύηεξν θαη θαηά πνιύ επηιεγκέλν ήηαλ ην «Σζίηα» πνπ ην είρε πεη 

θνξίηζη. Ζ κάρε αλάκεζα ζηα δύν νλόκαηα ηειηθά επέιεμε ην Αιιάρ, κε ηα αγόξηα λα 

ςεθίδνπλ απηό θαη ηα θνξίηζηα ην άιιν. 

ηελ εξώηεζε πνπ ηνπο έθαλα γηα ην ηη κπνξεί λα ζθέθηεηαη ν κηθξόο γαηόπαξδνο 

απάληεζαλ 5 παηδηά θαη έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί όηη ηα 3 από ηα 5 απάληεζαλ 

κέζα από ην ξόιν ηνπο γαηόπαξδνπ, ρξεζηκνπνηώληαο δειαδή ηελ έθθξαζε «ζα 

έθαλα». Οη αηάθεο ήηαλ: 

Κ: ζα ήζεια βνήζεηα 

Α: ζα πξνηηκνύζα λα πεζάλσ αθνύ δε ζα ππήξραλ πνιιέο πηζαλόηεηεο λα δήζσ 

Α: ζα πξνηηκνύζα λα ακπλζώ 

 

ηε ζπλέρεηα ηνπο ξώηεζα πσο ζα έλνησζαλ θαη νη πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο 

θηλνύληαλ γύξσ από ην θόβν. 2 αγόξηα απάληεζαλ ιέγνληαο ηη ζα έθαλαλ. Σν πξώην 

όηη ζα πξνζπαζνύζε λα βνεζήζεη ηε κακά ηνπ θαη ην δεύηεξν όηη ζα ππέγξαθε 

ζπλζήθε εηξήλεο κε ηηο ύαηλεο. Σέινο, ηνπο ξώηεζα πσο λνηώζνπλ πνπ απεηινύληαη 

από δύν πιεπξέο θαη νη θύξηα απάληεζε ήηαλ «θαηαπίεζε».  

 

Ζ επόκελε δξαζηεξηόηεηα (hot seats) απνπεηξάζεθε λα ζθηαγξαθήζεη ιίγν θαιύηεξα 

ηνλ πξσηαγσληζηή. Πξώηα θάζηζε έλα θνξίηζη θαη είρε ελδηαθέξνλ όηη ην ζώκα ηεο 

κπήθε θαηεπζείαλ ζηε ζπλζήθε ηνπ κηθξνύ γαηόπαξδνπ. Με εξσηήζεηο ηόζν από 

εκέλα, όζν θαη από ηα ππόινηπα παηδηά καο είπε όηη: κε θνβίδνπλ πεξηζζόηεξν νη άλζξσπνη 

γηαηί έρνπλ ηα ζύγρξνλα όπια. Πηζηεύσ όηη ζα κπνξνύζε λα κε βνεζήζεη ν θίινο κνπ ν ειέθαληαο. 

ηε ζπλέρεηα θάζηζε έλα αγόξη θαη είπε: είκαη κηθξόο θαη κέρξη ζηηγκήο έρσ κάζεη κόλν λα 

αηθληδηάδσ ζηε κάρε. Σα άιια δώα ζηα νπνία επηηίζεηαη ε κακά κνπ λνηώζνπλ ηξνκαγκέλα θαη 

ζθέθηνκαη όηη ίζσο κηα κέξα λα λνηώζνπλ θαη γηα κέλα έηζη. Γε ζθέθηνκαη όηη κπνξεί λα έξζεη λα κνπ 

επηηεζεί θάπνηνο. Ννηώζσ αγσλία γηαηί δελ έρνπκε θσιηά θαη κέλνπκε πάλσ ζην βξάρν. Ο κπακπάο 

κνπ έρεη πεη όηη ζα ηε θηηάμεη αιιά πνηέ δελ ην θάλεη. Μηα θνξά δνθίκαζα λα ηε θηηάμσ εγώ αιιά 

ράιαζε. Πηζηεύσ όηη κπνξεί λα κε βνεζήζεη ν κπακπάο κνπ πνπ είλαη πην δπλαηόο, πην γξήγνξνο θαη 

κπνξεί λα κε θνπβαιήζεη. Σν ηειεπηαίν αγόξη πνπ αλέβεθε κπήθε ζε ξόιν κηθξήο ύαηλαο 

θαη είπε: θίινη κνπ είλαη κόλν νη ύαηλεο. Σνλ Αιιάρ δελ ην ζπκπαζώ επεηδή ε νηθνγέλεηά κνπ 

απεηιείηαη από ηε δηθή ηνπ. Μαο έρεη επηηεζεί αιιά κε πξνζηάηεπζε ε νηθνγέλεηά κνπ. Κπλεγόο δελ 

έρεη ηύρεη λα καο απεηιήζεη. Μηα θνξά κνπ πήξε ην θαγεηό πνπ είρα ν κπακπάο κνπ. Μηα θνξά κε 

ηξαπκάηηζε έλα δών αιιά πξόιαβα θαη μέθπγα. Έρσ 3 αδέξθηα. πλήζσο καο επηηίζεληαη ιηνληάξηα 

θαη ηζηηάρ. ηηο κάρεο πνιεκάσ κε ηα άιια κηθξά.  
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ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο θάλακε ηε δξαζηεξηόηεηα  κε ηνλ πιαλήηε θαη αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ζε θάζε ζπλάληεζε βειηηώλεηαη ε ζπλεξγαζία. Πηζηεύσ όηη ζρεηίδεηαη 

κε ην γεγνλόο όηη δνπιεύνπκε ηε θαληαζία θαη επνκέλσο είλαη πην εύθνιν γηα ηα 

παηδηά λα θαληαζηνύλ πξαγκαηηθά απηόλ ηνλ πιαλήηε πνπ δελ ππάξρεη. 

 

4
ε
 ζπλάληεζε 

ηελ ηέηαξηε ζπλάληεζε πινπνηήζεθε ην ζέαηξν ηεο αγνξάο. Δδώ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη νη εζνπνηνί πνπ δηάιεμα είλαη κελ επαγγεικαηίεο θαη άξα 

εμνηθεησκέλνη κε ηνλ απηνζρεδηαζκό, αιιά ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ έθαλαλ θάηη 

αλάινγν. Σα παηδηά ζηελ αξρή κπαίλνληαο ζην ξόιν ηνπ πξσηαγσληζηή ήηαλ αξθεηά 

ακήραλα θαη κάιηζηα θάπνηα αλέθεξαλ ηε δπζθνιία λα αγγίμνπλ ηνπο εζνπνηνύο, 

αθνύ δελ ηνπο ήμεξαλ. Αξρηθά, έκπαηλαλ ζε δηάινγν κόλν κε ηνλ θπλεγό κάιινλ 

γηαηί από εθεί έλνησζαλ πεξηζζόηεξν ηελ θαηαπίεζε θαη όρη από ηηο ύαηλεο. Ίζσο 

έπξεπε λα επηηίζεληαη θαη νη ύαηλεο θαη λα κελ πεξίκελαλ απιά λα ηνπο δεηήζεη 

βνήζεηα ν γαηόπαξδνο. Έδηλαλ κε κεγάιε επθνιία ην θίιν ηνπο ηνλ ειέθαληα ζηηο 

ύαηλεο γηα θαί θαη ρξεζηκνπνίεζαλ αξθεηά ηε δσξνδνθία ζηνλ θπλεγό. Μία 

πεξίπησζε ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνπζα αθνύ ε θνπέια πξόηεηλε ζηνλ θπλεγό λα 

θηηάμεη έλα ηζίξθν ζηελ πεξηνρή θαη απηή κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο λα παίδνπλ ώζηε λα 

βγάιεη ιεθηά ν θπλεγόο. Καη όια απηά γηα λα ηελ αθήζεη εθεί ή λα κελ ηε ζθνηώζεη. 

Αληηκεηώπηζε, δειαδή, ηε κία θαηαπίεζε κε κηα θαηλνύξηα! Μία άιιε ελδηαθέξνπζα 

πεξίπησζε ήηαλ έλα αγόξη πνπ απείιεζε ηνλ θπλεγό κέζα από ην λνκηθό πιαίζην πνπ 

πξνζηαηεύεη ηνπο γαηόπαξδνπο. ην ηέινο, ππήξραλ θαη άιιεο ιύζεηο, πάλσ πνπ ηα 

παηδηά είραλ δεζηαζεί θαη είραλ αξρίζεη λα δξνπλ πεξηζζόηεξν, αιιά δπζηπρώο δελ 

ππήξρε ρξόλνο.  

 

Πξνζπαζώληαο λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο δξάζεηο ησλ παηδηώλ πνπ κπήθαλ ζε ξόιν 

ζα ιέγακε όηη είλαη νη εμήο: 

Γσξνδνθία ζηνλ θπλεγό: 2 αγόξηα, 2 θνξίηζηα 

Γηάινγνο κε ηνλ θπλεγό γηα λα ηνλ ιππεζνύλ: 2 θνξίηζηα 

Γηάινγνο κε ηνλ θπλεγό απεηιώληαο ηνλ: 1 αγόξη 

Γσξνδνθία ζηηο ύαηλεο: 1 θνξίηζη, 2 αγόξηα 

Βνήζεηα από ηηο ύαηλεο: 1 θνξίηζη 
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πλνιηθά κπήθαλ ζε ξόιν 9 παηδηά. Ζ κόλε δξάζε πνπ έθηαζε ηε ζπλζήθε ζε έλα 

ζρεδόλ αίζην ηέινο ήηαλ κε ην θνξίηζη πνπ δήηεζε βνήζεηα από ηηο ύαηλεο κε 

εηιηθξίλεηα θαη κεηάλνηα. Καηά ηα άιια θακία δξάζε δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, δελ 

εκπεξηείρε δειαδή κηα ζπλεξγαζία κε ηηο ύαηλεο πνπ ζα δηαζθάιηδε νπνηαδήπνηε 

άιιε απεηιή πξνέθππηε ζην κέιινλ από άιινπο θπλεγνύο, γεγνλόο πνπ είρε 

ζπδεηεζεί από ηα παηδηά θαηά ην ζρνιηαζκό ησλ δηαθόξσλ δξάζεσλ. Γεληθά, ζα 

κπνξνύζα λα έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ «ελδερόκελνπ ζπκκάρνπ»( potential 

ally) (Sullivan & Parras, 2008), ν νπνίνο θάησ από θάπνηεο ζπλζήθεο ζα κπνξνύζε λα 

βνεζήζεη ηoλ πξσηαγσληζηή λα αιιάμεη ηελ εμσηεξηθή θαηάζηαζε πξνο ην θαιύηεξν. 

ηε δηθηά κνπ πεξίπησζε όκσο αλ ην επέηξεπα απηό ζα  θώλαδαλ ην κπακπά ή ηνλ 

ειέθαληα γηα βνήζεηα ρσξίο λα κπνπλ ζηελ ινγηθή λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηηο ύαηλεο. 

Ίζσο ζα κπνξνύζα επίζεο λα θάλσ ηηο ύαηλεο «ελδερόκελν ζύκκαρν» θαη λα είρα 

βάιεη παηδηά θαη ζε απηό ην ξόιν. Απηό κπνξεί λα βνεζνύζε ζηελ εμεξεύλεζε ηεο 

πηζαλήο ζπκκαρίαο κεηαμύ ηνπο, γεγνλόο πνπ ζηελ πνξεία απνδείρζεθε δύζθνιν. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

Επωηήζειρ ζςνενηεύξεων 

ΔΡΩΣΖΔΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΩΝ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

1. Δίρεο πνηέ ζνπ θαηνηθίδην; Ση ζρέζε είρεο απνθηήζεη κε ην δών; Ήζαζηαλ 

θνληά; Έλνησζεο λα θαηαιαβαίλεηο ηηο αλάγθεο ηνπ; 

2. Ση ζρέζε πηζηεύεηο όηη έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα δώα; 

3. Έρεηο ζθεθηεί πνηέ αλ νη άλζξσπνη θαηαπηέδνπλ ηα δώα; Αλ λαη, κε πνηόλ 

ηξόπν; Αλ όρη, κπνξείο λα ζθεθηείο κηα ζπλζήθε ζηελ νπνία νη άλζξσπνη είηε 

πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία, είηε θαθνπνηνύλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο έλα δών; 

4. ληαο άλζξσπνο, ηη ζθέθηεζαη γηα απηό; Πώο αηζζάλεζαη γηα απηό; 

5. Αλ ήζνπλ ην δών ηη ζθέθηεζαη; Πώο αηζζάλεζαη; Ση λνκίδεηο ζα κπνξνύζεο λα 

θάλεηο; 

ΔΡΩΣΖΔΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΩΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Γηα απηνύο πνπ δελ πήξαλ ην ξόιν ηνπ πξσηαγσληζηή: 

1. Πσο ζνπ θάλεθε όιν απηό πνπ θάλακε; 

2. Πηζηεύεηο όηη θέξδηζεο θάηη θαη αλ λαη ηη; 

3. Πσο ζα έλνησζεο αλ ήζνπλ ζηε ζέζε απηνύ ηνπ δώνπ; 
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4. Θα έθαλεο θάηη δηαθνξεηηθό αλ είρεο πάξεη ηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή; Αλ λαη 

ηη ζα ήηαλ απηό θαη ηη πηζηεύεηο ζα θέξδηδεο; 

5. Ση ζθέθηεζαη γηα ηε ζρέζε ησλ αλζξώπσλ κε ηα δώα; Αλ ε απάληεζε είλαη 

αξλεηηθή, γηαηί πηζηεύεηο ζπκβαίλεη απηό; Ση θεξδίδνπλ νη άλζξσπνη; 

6. Ση λνηώζεηο γηα απηή ηε ζρέζε; 

7. Θα άιιαδεο θάηη; 

Γηα απηνύο πνπ κπήθαλ ζην ξόιν ηνπ πξσηαγσληζηή: 

1. Πσο ζνπ θάλεθε όιν απηό πνπ θάλακε; 

2. Πηζηεύεηο όηη θέξδηζεο θάηη θαη αλ λαη ηη; 

3. Πώο έλησζεο όηαλ κπήθεο ζην ξόιν; Γηαηί δηάιεμεο λα παξέκβεηο κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν θαη πσο ηνλ αμηνινγείο ηειηθά; 

4. Ση ζθέθηεζαη γηα ηε ζρέζε ησλ αλζξώπσλ κε ηα δώα; Αλ ε απάληεζε είλαη 

αξλεηηθή, γηαηί πηζηεύεηο ζπκβαίλεη απηό; Ση θεξδίδνπλ νη άλζξσπνη; 

5. Ση λνηώζεηο γηα απηή ηε ζρέζε; 

6. Θα άιιαδεο θάηη; 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΖΘΟΠΟΗΟΤ: 

1. Ση ήηαλ απηό ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παίθηε πνπ ζε έθαλε λα αιιάμεηο ηε 

δξάζε ζνπ ή λα μαλαζθεθηείο ηα πηζηεύσ ζνπ; 

2. Τπήξμε θάπνηα άιιε ζηηγκή πνπ ζθέθηεθεο λα ιπγίζεηο; Πνηα ήηαλ απηή;  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ 

 

Απομαγνηηοθώνηζη ζςνενηεύξεων 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Αγόξη (αξθεηά νκηιεηηθόο) 

1. Δίρεο πνηέ ζνπ θαηνηθίδην; Ση ζρέζε είρεο απνθηήζεη κε ην δών; Ήζαζηαλ 

θνληά; Έλνησζεο λα θαηαιαβαίλεηο ηηο αλάγθεο ηνπ; 

 Ναη αιιά ην έραζα. (Σν έραζεο;) όρη ην έραζα, καο ην πήξαλ θαη έιεγαλ όηη 

απαγνξεύεηαη. (α, ζηελ πνιπθαηνηθία απαγνξεπόηαλ. Ση δών ήηαλ;) έλα γαηάθη. 

(Πόζν θαηξό ην είρεο;) 3 βδνκάδεο. (Καη πώο έλνησζεο καδί ηνπ; είρεο απνθηήζεη 

ζρέζε;) Ναη ην αγαπνύζα πνιύ. Σν έβαδα λα θνηκάηαη ζην θξεβάηη κνπ, ηνπ έβαδα λα 

θάεη, ην ζθέπαδα (ην έλνησζεο ζα θίιν ζνπ;) λαη (νπόηε εζύ είρεο όιε ηελ επζύλε γηα 
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απηό;) λαη, θαη ήζεια λα ηνπ θάλσ κπάλην θαη ν κπακπάο κνπ κνπ είπε όηη δε 

ρξεηάδεηαη θαη ην πήξε θαη ηνπ έβγαδε ηα ηζηκπνύξηα κόλνο ηνπ. (απ’ έμσ ην είραηε 

καδέςεη;) λαη καο αθνινπζνύζε θαη ην πήξακε (πώο έλνησζεο πνπ ην έραζεο;) πνιύ 

ζηελαρσξήζεθα  

2. Ση ζρέζε πηζηεύεηο όηη έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα δώα; 

Σα αγαπάκε (κπνξείο λα ζθεθηείο άιιεο ζρέζεηο; Σα ρξεζηκνπνηνύκε κε θάπνην 

ηξόπν;) λαη, ηα άινγα πνπ ηα βάδνπκε λα θάλνπλ θάπνηεο δνπιεηέο, αιιά εγώ ηα 

ιππάκαη, είκαη πνιύ θηιόδσνο 

3. Έρεηο ζθεθηεί πνηέ αλ νη άλζξσπνη θαηαπηέδνπλ ηα δώα; Αλ λαη, κε πνηόλ 

ηξόπν; Αλ όρη, κπνξείο λα ζθεθηείο κηα ζπλζήθε ζηελ νπνία νη άλζξσπνη είηε 

πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία, είηε θαθνπνηνύλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο έλα δών; 

Ναη ζηα ηζίξθν εδώ θαη πνιύ θαηξό, ζην δσνινγηθό θήπν ηνπιάρηζηνλ ηα έρνπλ ζην 

θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη έλαλ κεγάιν ρώξν (θαη γηαηί ιεο ην θάλνπκε απηό, ην 

ηζίξθν αο πνύκε;) γηα λα δηαζθεδάδεη ν θόζκνο, αιιά εγώ δελ ην βξίζθσ 

δηαζθεδαζηηθό  

4. ληαο άλζξσπνο, ηη ζθέθηεζαη γηα απηό; Πώο αηζζάλεζαη γηα απηό; 

Γελ πάσ ζην δσνινγηθό θήπν γηαηί δε κνπ αξέζεη. Θα κπνξνύζα λα πσ ζην κπακπά 

κνπ πνπ είλαη ζην πγεηνλνκηθό λα ηα θαηαξγήζεη. 

5. Αλ ήζνπλ ην δών ηη ζθέθηεζαη; Πώο αηζζάλεζαη; Ση λνκίδεηο ζα κπνξνύζεο λα 

θάλεηο; 

Θα ήκνπλ ζηελαρσξεκέλνο, επεηδή κπνξεί λα κε είραλ πάξεη καθξηά από ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, λα κε εθπαηδεύνπλ όιε κέξα γηα λα θάλσ θόιπα ρσξίο ηε ζέιεζή 

κνπ. (ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο θάηη;) ζα έθεπγα 

 

Αγόξη (νκηιεηηθόο) 

1. Δίρεο πνηέ ζνπ θαηνηθίδην; Ση ζρέζε είρεο απνθηήζεη κε ην δών; Ήζαζηαλ 

θνληά; Έλνησζεο λα θαηαιαβαίλεηο ηηο αλάγθεο ηνπ; 

 Πξηλ από ιίγν θαηξό είρα πάξεη έλα θνπλειάθη θαη θάπνπ ζηα 5 κνπ είρα θαη ςάξη, ηα 

ςάξηα ηα πήγα ηειηθά ζε έλαλ παηδόηνπν πνπ άλνημε ε ζεία κνπ επεηδή αιιάμακε 

ζπίηη θαη ην θνπλειάθη ην έρσ αθόκα, εδώ θαη έλαλ κήλα, ην θξνληίδσ καδί κε ηελ 

αδεξθή κνπ, είλαη πνιύ θαιό (δελ απάληεζε ζηελ εξώηεζε πώο ην λνηώζεη) 

2. Ση ζρέζε πηζηεύεηο όηη έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα δώα; 
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Οη άλζξσπνη είλαη θαινί κε ηα εμεκεξσκέλα δώα, κε ηα άγξηα δελ είκαζηε θαινί, 

είκαζηε θαθνί απέλαληί ηνπο αλ δελ ηα ηαΐδνπκε, αλ δελ ηα θξνληίδνπκε, όπσο κηα 

θνξά πνπ μέραζα λα βγάισ ην θνπλειάθη λα παίμεη, ελώ ζέιεη θάζε κηζή ώξα θαη 

έπαζε θαηάζιηςε, αιιά κόιηο ην βγάιακε ράξεθε πάξα πνιύ 

3. Έρεηο ζθεθηεί πνηέ αλ νη άλζξσπνη θαηαπηέδνπλ ηα δώα; Αλ λαη, κε πνηόλ 

ηξόπν; Αλ όρη, κπνξείο λα ζθεθηείο κηα ζπλζήθε ζηελ νπνία νη άλζξσπνη είηε 

πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία, είηε θαθνπνηνύλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο έλα δών; 

Σα άινγα πνπ ηα καζηηγώλνπκε (δε κπνξεί λα ζθεθηεί άιιε πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε ηα δώα ή δελ ηα θεξόκαζηε θαιά)  

4. ληαο άλζξσπνο, ηη ζθέθηεζαη γηα απηό; Πώο αηζζάλεζαη γηα απηό; 

Σα ιππάκαη (δε κπνξεί λα ζθεθηεί ηη ζα κπνξνύζε λα θάλεη γηα απηό ζαλ Πξόδξνκνο) 

5. Αλ ήζνπλ ην δών ηη ζθέθηεζαη; Πώο αηζζάλεζαη; Ση λνκίδεηο ζα κπνξνύζεο λα 

θάλεηο; 

Θα έλνησζα ράιηα, ζα κε καζηίγσλαλ ζπλέρεηα γηα λα ηξέρσ, δε λνκίδσ όηη ζα 

κπνξνύζα λα θάλσ θάηη, ηα δώα δε κπνξνύλ λα κηιήζνπλ νπόηε δε κπνξνύλ λα 

θάλνπλ θαη πνιιά πξάγκαηα 

 

Κνξίηζη (νκηιεηηθή) 

1. Δίρεο πνηέ ζνπ θαηνηθίδην; Ση ζρέζε είρεο απνθηήζεη κε ην δών; Ήζαζηαλ 

θνληά; Έλνησζεο λα θαηαιαβαίλεηο ηηο αλάγθεο ηνπ; 

ρη δελ είρα, (δελ είρεο γηαηί δελ έηπρε ή δελ ήζειεο;) δελ έηπρε (ζα ήζειεο όκσο λα 

είρεο απνθηήζεη;) ε λαη (δειαδή κπνξεί θαη λα ην θάλεηο ζην κέιινλ αλ ηύρεη;) λαη  

2. Ση ζρέζε πηζηεύεηο όηη έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα δώα; 

Από όηη αθνύσ ν ζθύινο, εηδηθά, είλαη ν θαιύηεξνο θίινο ηνπ αλζξώπνπ θαη κε ηα 

δώα γεληθά πνπ ππάξρνπλ ζηηο πόιεηο θαη όρη ζηα δάζε ηα πάλε θαιά, (κε ηα άγξηα;) 

νη άλζξσπνη δελ ηα πάλε θαιά καδί ηνπο γηαηί πνιινί ηα ζθνηώλνπλ, ηα θνβνύληαη,  

3. Έρεηο ζθεθηεί πνηέ αλ νη άλζξσπνη θαηαπηέδνπλ ηα δώα; Αλ λαη, κε πνηόλ 

ηξόπν; Αλ όρη, κπνξείο λα ζθεθηείο κηα ζπλζήθε ζηελ νπνία νη άλζξσπνη είηε 

πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία, είηε θαθνπνηνύλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο έλα δών; 

ηα ηζίξθν ηα θαθνκεηαρεηξίδνληαη, ηα ρηππάλε 

4. ληαο άλζξσπνο, ηη ζθέθηεζαη γηα απηό; Πώο αηζζάλεζαη γηα απηό; 

Γελ είλαη ην θαιύηεξν γηαηί αλ κπνύκε ζηε ζέζε ηνπο δε ζα καο αξέζεη θαζόινπ 
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5. Αλ ήζνπλ ην δών ηη ζθέθηεζαη; Πώο αηζζάλεζαη; Ση λνκίδεηο ζα κπνξνύζεο λα 

θάλεηο; 

 Φνβάηαη, πνλάεη όηαλ ην ρηππάλε, αιιά κπνξεί αλ απειεπζεξσζεί κε θάπνηνλ ηξόπν 

κπνξεί λα πάξεη εθδίθεζε, λα ηνπο ζθνηώζεη (πηζηεύεηο όηη έρεη θάπνην ηξόπν λα 

μεθύγεη από απηή ηελ θαηάζηαζε; Θα κπνξνύζε λα θάλεη θάηη;) αλ ην έρνπλ 

εθπαηδεύζεη θαιά ώζηε λα είλαη ηόζν ήξεκν, λα θνβάηαη, κπνξεί θαη λα κε θύγεη, 

αιιά αλ ήηαλ αθόκα ηόζν άγξην αθόκα κπνξεί θαη λα δξαπεηεύζεη 

 

Αγόξη (όρη πνιύ νκηιεηηθόο) 

1. Δίρεο πνηέ ζνπ θαηνηθίδην; Ση ζρέζε είρεο απνθηήζεη κε ην δών; Ήζαζηαλ 

θνληά; Έλνησζεο λα θαηαιαβαίλεηο ηηο αλάγθεο ηνπ; 

 ρη, ζέισ αιιά δελ έηπρε, (ζην κέιινλ δειαδή κπνξεί λα απνθηήζεηο έλα;) δε μέξσ  

(αλ ζνπ έιεγαλ αύξην ζα απνθηήζεηο έλα ηη ζα δηάιεγεο;) έλα θνπηαβάθη (απηό ζα 

κεγάισλε όκσο κεηά, δε ζα καο πείξαδε απηό;) όρη 

2. Ση ζρέζε πηζηεύεηο όηη έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα δώα; 

Γε μέξσ 

3. Έρεηο ζθεθηεί πνηέ αλ νη άλζξσπνη θαηαπηέδνπλ ηα δώα; Αλ λαη, κε πνηόλ 

ηξόπν; Αλ όρη, κπνξείο λα ζθεθηείο κηα ζπλζήθε ζηελ νπνία νη άλζξσπνη είηε 

πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία, είηε θαθνπνηνύλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο έλα δών; 

Μεξηθνί ην θάλνπλ, ηα παξαηάλε ζπίηη, δελ ηα δίλνπλ λα θάλε, (ζε ζρέζε κε ηα άγξηα 

δώα;) κεξηθνί ηα πνπιάλε γηα λα θεξδίζνπλ ιεθηά, (ρξεζηκνπνηνύλ θάηη από απηά ηα 

δώα ή πνπιάλε ηα ίδηα ηα δώα;) ηα πνπιάλε 

4. ληαο άλζξσπνο, ηη ζθέθηεζαη γηα απηό; Πώο αηζζάλεζαη γηα απηό; 

Με πεηξάδεη, γηαηί ελώ ζα έπξεπε λα είλαη έμσ ζηε θύζε ηα βάδνπλ κέζα ζε θινπβί 

(εζύ πηζηεύεηο όηη κπνξείο λα θάλεηο θάηη γηα απηό;) όρη 

5. Αλ ήζνπλ ην δών ηη ζθέθηεζαη; Πώο αηζζάλεζαη; Ση λνκίδεηο ζα κπνξνύζεο λα 

θάλεηο; 

 ρη θαιά, (ζα κπνξνύζε λα θάλεη θάηη γηα απηό ην ίδην ην δών;) δε μέξσ, λα 

πξνζπαζήζεη λα θύγεη 

 

Κνξίηζη (πνιύ ρακνγειαζηή, νκηιεηηθή) 

1. Δίρεο πνηέ ζνπ θαηνηθίδην; Ση ζρέζε είρεο απνθηήζεη κε ην δών; Ήζαζηαλ 

θνληά; Έλνησζεο λα θαηαιαβαίλεηο ηηο αλάγθεο ηνπ; 
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ρη, δελ έηπρε, ζα ήζεια, έλα ζθπιάθη γηαηί είλαη πνιύ γιπθά θαη κηα θίιε κνπ πνπ 

έρεη ζθπιάθη όπνηε πεγαίλσ παίδνπκε καδί ηνπ 

2. Ση ζρέζε πηζηεύεηο όηη έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα δώα; 

Έρνπκε θαιή ζρέζε, όηαλ θάπνηνο είλαη κόλνο ηνπ κπνξεί λα πάξεη έλα δών θαη λα κε 

λνηώζεη ηόζν κόλνο ηνπ 

3. Έρεηο ζθεθηεί πνηέ αλ νη άλζξσπνη θαηαπηέδνπλ ηα δώα; Αλ λαη, κε πνηόλ 

ηξόπν; Αλ όρη, κπνξείο λα ζθεθηείο κηα ζπλζήθε ζηελ νπνία νη άλζξσπνη είηε 

πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία, είηε θαθνπνηνύλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο έλα δών; 

Ναη ζηα ηζίξθν, ηα ιηνληάξηα ηα καζηηγώλνπλ γηα λα ζέακα,  

4. ληαο άλζξσπνο, ηη ζθέθηεζαη γηα απηό; Πώο αηζζάλεζαη γηα απηό; 

Γελ είλαη θαη πάξα πνιύ επγεληθό γηαηί δε ζέιακε λα ην θάλνπλε απηό ζε εκάο, 

(πηζηεύεηο όηη κπνξείο λα θάλεηο θάηη γηα απηό σο Μαξία;) ζα κπνξνύζαλ λα 

απειεπζεξώζνπλ κεξηθά δώα γηα λα κε ηα θξαηάλε, γηα λα κε ράζνπλ θαη ηε δνπιεηά 

ηνπο 

5. Αλ ήζνπλ ην δών ηη ζθέθηεζαη; Πώο αηζζάλεζαη; Ση λνκίδεηο ζα κπνξνύζεο λα 

θάλεηο; 

Θα έλνησζα ζηελαρσξεκέλν γηαηί όηαλ ήκνπλ κηθξό κπνξεί λα κε είραλ πάξεη από ηε 

κακά κνπ θαη λα κε πεγαίλαλε θάπνπ αιινύ, (πηζηεύεηο όηη ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο 

θάηη ζα δών;) όρη 

 

ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ 

(Σώξα θαηαιάβαηε πάλσ θάησ πνην είλαη ην ζέκα καο ε;) (νη πεξηζζόηεξνη κνπ είπαηε 

ηα ηζίξθν, ινηπόλ, θάπνηνη ηα άινγα, θάπνηνο όηη ηα πνπιάλε, αθνύζηεθαλ ινηπόλ 

πνιιέο κνξθέο θαηαπίεζεο. Σώξα πνπ είζηε όινη καδί ζθέθηεζηε αλ ζα κπνξνύζαηε 

λα θάλεηε θάηη γηα απηό; Γηα λα αιιάμαηε απηή ηε ζπλζήθε πνπ είπε ν θαζέλαο;) Α: 

εγώ ιέσ όηη κπνξνύκε λα βγάινπκε θάπνηα δηαθεκηζηηθά πνπ ζα ιέλε όρη ζην ηζίξθν, 

Κ: λα αθήζνπλ ηα δώα ειεύζεξα θαη λα κείλνπλ κόλν νη άλζξσπνη, όπσο αθξνβάηεο, 

Κ: λα κελ θπλεγνύλ θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηα δώα, Α: όπσο ν Αξθηνύξνο, λα γίλνπλ 

θαη άιια ηέηνηα,   λα κε ζθνηώλνπλ ηηο αξθνύδεο θαη ηα άιια δώα γηα ηε γνύλα ηνπο, 

Κ: λα κε κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ, Α: λα κελ ππάξρεη νξγάλσζε πνπ λα ην ιέεη, αιιά 

λα είλαη έλα κέξνο όπνπ δε ζα επηηξέπεηαη ην θπλήγη θαη ζα πιεξώλνπλ πξόζηηκν, Κ: 

όπσο ζα πιήξσλαλ αλ έκπαηλαλ ζπίηη καο, Α: λα επηηξέπνληαη ηα δώα ζηηο 

πνιπθαηνηθίεο αιιά κε θάπνηνπο όξνπο, Κ: λα κελ ηα εθκεηαιιεπόκαζηε γηα 
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δηάθνξνπο ιόγνπο, όπσο ηηο αξθνύδεο γηα ην δέξκα, ηηο αγειάδεο  πνπ ηνπο παίξλνπκε 

ην γάια θαη κεηά ηηο ζθνηώλνπκε, Α: πνπ καδεύνπλ ηηο αγειάδεο θαη έρνπλ ιίγν 

ρώξν, θαη είλαη θαη πνιιέο.  

 

 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Κ, Κ, Κ, Α, Α (δε ζπκκεηείραλ ζην θόξνπκ) 

(εζείο δελ αλεβήθαηε πάλσ ε;, γηαηί;) Αγόξη: ληξεπόκαζηαλ, Κνξίηζη: εγώ είρα παίμεη 

ζε έλα ζεαηξηθό ζην λεπηαγσγείν θαη έπεζα θαη έζπαζα ην ρέξη κνπ (νπόηε ζνπ 

έκεηλε θνβία γηα απηό;, νη ππόινηπνη;) Κνξίηζη: δελ είρακε θακία ηδέα θαη 

ληξεπόκνπλ, Κνξίηζη: Δγώ είρα ηδέα αιιά ληξεπόκνπλ (πνηεο ήηαλ νη ηδέεο πνπ είραηε 

πνπ ζα θάλαηε αλ αλεβαίλαηε αλ δε ληξεπόζαζηαλ;) Κνξίηζη: ν Αιιάρ λα πήγαηλε κε 

ηηο ύαηλεο θαη λα πήγαηλαλ πξώηα νη ύαηλεο ζηνλ θπλεγό, (πηζηεύεηο όηη ζα γηλόηαλ 

θάηη;) Κνξίηζη: λαη, Κνξίηζη: λα έθαλε ζπκθσλία κε ηηο ύαηλεο, λα γηλόληνπζαλ θίινη 

θαη όπνηε εξρόηαλ θπλεγνί λα ηνπο αληηκεηώπηδαλ καδί (σξαία, απηό κήπσο ην είπα 

εγώ ζην ηέινο;) Κνξίηζη: όρη, Κνξίηζη: εζείο είπαηε όηη δελ είπακε ζπγγλώκε (ζσζηά 

λαη, πνπ έιεγε ε θ. Αηκηιία όηη δελ ην ρξεζηκνπνηείηε, σξαία νπόηε απηή ήηαλ κηα 

ηδέα ζαο, ηέιεηα, κε πνηόλ ηξόπν ζα θάλαηε απηή ηε ζπλεξγαζία; (δελ απαληνύλ) ζα 

ην βιέπαηε επηηόπνπ κάιινλ ε; αλάινγα κε ην ηη ζα ζαο έιεγαλ θαη απηέο…), Αγόξη: 

λα πάξεη ν Αιιάρ ην όπιν ηνπ θπλεγνύ, Κνξίηζη: λα ην πάξεη θαη λα ην πεηάμεη, 

Αγόξη: γηα ην δίρηπ, ζα ηνπ έιεγα αλ είλαη παληξεκέλνο λα ην δώζσ ζηε γπλαίθα ηνπ 

γηαηί κπνξεί λα ην ιεξώζσ, ζα ηνπ έπαηξλα ην όπιν ζα ηνπ ην έβαδα ζηε κνύξε 

(σξαία, απηό είλαη πνιύ ελδηαθέξνλ πνπ γίλεηαη ηώξα, ηα αγόξηα κηιάηε γηα 

αθνπιηζκό, ηα θνξίηζηα γηα ζπλεξγαζία κε ηηο ύαηλεο, ηη πηζηεύεηε από απηά ζα είλαη 

πην απνηειεζκαηηθό;) Κνξίηζη: ε ζπλεξγαζία, Αγόξη: κπα, αλ ηνλ ζθνηώζεηο όκσο 

πάεη, Κνξίηζη: λαη όκσο θαη λα ηνλ ζθνηώζεηο απηόλ ζα έξζνπλ θαη νη άιινη (α θνίηα 

ηη ιέεη ε ύιηα, όκσο, ζα έξζνπλ θαη άιινη) Αγόξη: ζα ηνπο ζθνηώζνπκε όινπο 

(εληάμεη νπόηε ζα ηνπο ζθνηώλνπκε έλαλ- έλαλ) Αγόξη: ζα θξαηήζνπκε ην όπιν θαη 

όηαλ έξρνληαη κπακ έλαλ έλαλ, Κνξίηζη: γηαηί μέξνπλ λα ην πηάλνπλ; ζα ην βάδνπλ 

ζηα πόδηα ηα δώα, (πνιύ ελδηαθέξνλ ν δηάινγόο ζαο. Γεληθά πσο ζαο θάλεθε ην όιν 

πξάγκα, πέξα από δηαζθεδαζηηθό σο ζέαηξν, πηζηεύεηε όηη ζαο άθεζε θάηη, ζαο 

έβαιε ζε ζθέςεηο;) Κνξίηζη: νη ύαηλεο ήηαλ πνιύ πεηζκαηάξεο (είραλ όκσο δεηήκαηα 
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κε ηνλ Αιιάρ, απηό ζπκβαίλεη θακηά θνξά θαη κεηαμύ καο) Κνξίηζη: όκσο δε 

δερόηαλ ηε ζπγγλώκε (ηε δήηεζε όκσο θαλείο; Γελ ηε δήηεζε) Κνξίηζη: νη ύαηλεο 

ήηαλ πνιύ πνλεξέο γηαηί ηνπ έιεγαλ όηη ζα πάλε λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη απηέο δελ ηνλ 

βνεζνύζαλε (λαη κάιινλ γηαηί δελ ηηο έπεηζε ε;) (Νίθν εζείο ηη ζπδεηάηε κεηαμύ ζαο, 

ζα καο πείηε θαη εκάο;) Αγόξη: λαη, ηη παπνύηζηα ζα πάξσ (ηη παπνύηζηα; παηδί κνπ 

εδώ κηιάκε γηα ηνλ Αιιάρ, Νίθν, Νίθν εζύ ηη ιεο δειαδή γηα απηό πνπ ιέλε ηα 

θνξίηζηα;) Αγόξη: ηίπνηα (α δελ άθνπγεο, κάιηζηα. Δληάμεη λα ξσηήζσ ηόηε θάηη 

άιιν. Μπήθαηε θαζόινπ ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηείηε αλ ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ 

Αιιάρ πώο ζα λνηώζαηε;, αηζζήκαηα ξσηάσ ηώξα) Κνξίηζη: εθλεπξηζκό (κε πνηόλ 

εθλεπξηζκό όκσο;) Κνξίηζη: κε ηνλ θπλεγό (εζείο;) Κνξίηζη: κπνξείηε λα 

μαλαθάλεηε ηελ εξώηεζε; (ιέσ αλ ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ Αιιάρ ή ηέινο πάλησλ 

νπνηνπδήπνηε δώνπ, αλ ζθεθηείηε θαη ηηο εηθόλεο πνπ θάλακε κε ηηο κνξθέο 

θαηαπίεζεο, πώο ζα αηζζαλόζαζηαλ, πέξα από θόβν πνπ είπακε θαη κέζα) Κνξίηζη: 

άγρνο γηα ηε δσή,  Αγόξη: θπξία ζα θάηζνπκε θαη ζην δηάιιεηκα εδώ (όρη βξε ζε ιίγν 

ζα θύγεηε, νπόηε εθκεηαιιεπηείηε ην ρξόλν πνπ έρνπκε καδί) Κνξίηζη: θπξία θαη 

κεηά ζα θύγεηε θαη εζείο (λαη ζα θύγσ θαη εγώ, γηαηί;) Κνξίηζη: λα θάηζεηε, λα 

θάλνπκε θαη άιια, Αγόξη: ην θάλαηε θαη ζε άιιεο ηάμεηο; (όρη κόλν ζε εζάο, ήζαζηαλ 

νη εθιεθηή κνπ ηάμε) Αγόξη: γηαηί; (έηζη ζαο ζπκπάζεζα. Γε κνπ ιέηε ηώξα ηη ζρέζε 

πηζηεύεηε όηη έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα δώα;) Κνξίηζη: θηιηθή Κνξίηζη: είλαη 

πξόγνλνί καο (ζσζηά, ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή;) Αγόξη: θίινη, Κνξίηζη: ζέινπλ 

βνήζεηα Κνξίηζη: θαη απηά καο δίλνπλ βνήζεηα, Κνξίηζη: θαη πξνζηαζία, [………], 

(θαη έλα ηειεπηαίν, δε μέξσ πόζν λόεκα έρεη βέβαηα ηώξα, ν Νίθνο ήηαλ ηελ πξώηε 

θνξά πνπ είρα πάξεη ζπλεληεύμεηο, αλ πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη θάπνηνο 

ζε θάπνην πξόβιεκα πνπ έρεηε, π.ρ. θάπνηα παηδηά είραλ πεη, επεηδή ήζειαλ 

θαηνηθίδηα αιιά δε κπνξνύζαλ λα ηα έρνπλ γηαηί απαγνξεπόηαλ από ηελ 

πνιπθαηνηθία) Κνξίηζη: ν κπακπάο, Κνξίηζη: ν γείηνλαο, Κνξίηζη: ε γηαγηά (κεηαμύ 

ζαο κπνξείηε λα θάλεηε θάηη πηζηεύεηε;) Αγόξη: όρη (δελ έρεηε δύλακε;) Αγόξη: 

[……], (θνξίηζηα εζείο πηζηεύεηε όηη έρεηε θάπνηα δύλακε;) Κνξίηζη: αλ 

ζπλεξγαζηνύκε όινη καδί κπνξεί, (εδώ ζηελ ηάμε είραηε πνηέ θάπνηα αλάγθε θαη ηελ 

θπλεγήζαηε καδί ζαλ ηάμε;) Κνξίηζη: λαη λα πάξνπκε θαιύηεξνπο βαζκνύο ζηνπο 

ειέγρνπο (θαη πήξαηε ηειηθά όινη;) Κνξίηζη: λαη (ζέιεηε λα κνπ πείηε θάηη άιιν γηα 

απηό πνπ έγηλε;) Αγόξη: ηειεπηαίν κάζεκα είλαη; (λαη) Αγόξη: δε ζα μαλάξζεηε; (όρη, 

εθηόο λα κε ζέιεηε θαη κε θαιέζεηε, θάπνηα αλάγθε πνπ ζαο βγήθε ζηα καζήκαηα;) 
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Κνξίηζη: δε κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη άιιν; (θαη άιιν ζέιεηε γηα λα ράζεηε κάζεκα 

ή γηαηί ζαο άξεζε πάξα πνιύ;) Κνξίηζη: όρη καο άξεζε (εληάμεη, δε ζέιεηε λα πείηε 

θάηη άιιν;) Αγόξη: όρη  

 

Κ, Κ, Α, Κ, Κ, Α, Α (ζπκκεηείραλ ζην θόξνπκ) 

(πσο ζαο θάλεθε απηό πνπ έγηλε;) όινη: θαιό, πνιύ σξαίν, δηαζθεδαζηηθό, ράζακε 

κάζεκα, Κ: είδακε πσο πεξλάλε ηα δώα (ην είδαηε όλησο απηό;) Κ: όρη αθξηβώο,  ην 

βγάιακε κόλνη καο, Κ: ηα δώα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ηα πξνζηαηεύνπκε γηαηί 

ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη, όπσο ε εμαθάληζε (είζαζηε όινη είδε πξνο εμαθάληζε, 

όλησο) Κ: θαηαιάβακε πσο ζα ήηαλ λα ζε δνξίδνπλ από πνιιέο κεξηέο, Α: θαη πσο 

είλαη λα είλαη έλαο θπλεγόο έηνηκνο λα ζε ζθνηώζεη (παηδηά είλαη πνιύ ελδηαθέξνληα 

απηά πνπ ιέηε, γηαηί αο πνύκε κε ηνπο πξνεγνύκελνπο πνπ δε κπήθαλ ζην ξόιν δελ 

έρνπλ λα ην πνπλ απηό, έβιεπαλ ηη ζπκβαίλεη αιιά δελ θαηαιάβαλε ηελ πίεζε, 

(πξνζπαζώ ηώξα λα ζπκεζώ ηη θάλαηε ν θαζέλαο….), (κηιάλε όινη καδί…)) Κ: ζηελ 

αξρή πξνζπάζεζα λα ηνλ θάλσ λα κε ιππεζεί θαη κεηά πήγα θαη δήηεζα βνήζεηα από 

ηηο ύαηλεο ρσξίο λα […..] θαλέλαλ θαη κεηά ηνπο ππνζρέζεθα θαί γηα πάληα (είδαηε  

πάλσ θάησ ηώξα ε δξάζε ζαο ηη απνηέιεζκα έθεξε αθνύ ην θάλαηε, αλ ην 

μαλαθάλακε κηα δεύηεξε θνξά ηώξα ζα είραηε λα θάλεηε άιια πξάγκαηα;) όινη: λαη 

λαη, ζα είρακε εκπεηξία, (ζέιεηε λα κνπ πείηε έλαο έλαο ηη άιιν ζα έθαλε;) Κ: ζα 

πξνζπαζνύζα λα δεηήζσ βνήζεηα από ηηο ύαηλεο θαη ζα πξνζπαζνύζα λα ζπδεηήζσ 

καδί ηνπο πνιηηηζκέλα, Κ: ζα έιεγα ζηηο ύαηλεο [….], Α: δε κνπ έξρεηαη θάηη, Κ: ζα 

πξνζπαζνύζα λα πσ ζηηο ύαηλεο όηη όια απηά πνπ είπα δελ ήηαλ αιήζεηα, όηη όπσο 

καο έθαλε ν Θεόο έηζη ζα είκαζηε θαη όηη θαλείο δελ είλαη θαιύηεξνο από ηνλ άιινλ 

θαη ζα έβαδα απηό ην δίιιεκα ζην θπλεγό όηη αλ ήηαλ ζηε ζέζε κνπ πσο ζα έλνησζε 

θαη αλ κε ιππεζεί κε ιππήζεθε, Κ: εγώ απιά ζα δεηνύζα ζπγγλώκε από ηηο ύαηλεο, 

όηη ζα θάλνπκε παξέα, ζα κνηξαδόκαζηε ην θαί, απηό πνπ ηνπο λνηάδεη δειαδή, ζα 

παίδνπκε, ζα πσ ζηνπο άιινπο όηη δελ είλαη βξώκηθνη αθνύ απηό είλαη πνπ ηνπο 

πεηξάδεη θαη πάιη κε ηνλ θπλεγό όπσο είρα θάλεη, Α: εγώ ζα πξνζπαζνύζα λα ηνπο 

δείμσ ζηε ζέζε κνπ πσο ζα ήηαλ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα ζπκθηιησζώ κε ηηο ύαηλεο 

[….], Α: ζα πξνζπαζήζσ λα αλαθαιέζσ όζα είρα πεη όηη είλαη βξώκηθεο θαη όια απηά 

θαη […..] θαη κεηά λα […..] θαη λα ζθνηώζσ ηνλ θπλεγό (πηζηεύεηε όηη καδί κε ηηο 

ύαηλεο ζα θάλαηε πην πνιιά πξάγκαηα;) όινη: λαη, ζίγνπξα, Α: άκα ζπκκαρνύζακε κε 

ηνλ θπλεγό ζην ηέινο ζα καο ζθόησλε, Α: εγώ ζα ήζεια λα έξζεη θαη θαλέλαο από 
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ηνπο άιινπο, γηα παξάδεηγκα ν ειέθαληαο (γηα λα βνεζεζείο, λα έρεηο θαη ηνπο 

θίινπο, ζε απηή ηε ζπλζήθε όκσο πνπ παίμακε δελ ππήξραλ άιινη, νύηε κακάδεο, 

νύηε κπακπάδεο, νύηε θίινη, ήζνπλ αλαγθαζκέλνο κάιινλ λα ζπλεξγαζηείο κε ηηο 

ύαηλεο, ζπκβαίλεη απηό θακηά θνξά) Α: ζα είραλ θαη νη ύαηλεο πξόβιεκα, ζα πέζαηλαλ 

θαη απηέο (βέβαηα, ζσζηά) Κ: εγώ όηαλ είρα πάεη θαη κίιεζα ζηνλ θπλεγό θαη ηνπ 

είπα λα ζπκκαρήζνπκε ελάληηα ζηηο ύαηλεο κνπ […] είπε όηη δελ ηηο ήζειε ηηο ύαηλεο 

θαζόινπ, Α: Βέξα εζύ έθαλεο ην πην σξαίν πξάγκα θαη κεηά ην ράιαζεο (γηαηί ην 

ιέηε απηό;) Α: κπήθε κέζα, άξπαμε ην δίρηπ ηνπ θπλεγνύ θαη κεηά δελ έθαλε ηίπνηα, 

Κ: λαη, είρε ην όπιν όκσο, Α: εγώ βξήθα ηη ζα έθαλα ηώξα, ζα έκπαηλα κέζα, ζα 

έπαηξλα ην δίρηπ, ζα έπηλα λεξό θαη ζα ην έθηπλα κέζα ζηελ θαξακπίλα ηνπ θπλεγνύ, 

ζα ραινύζε ην κπαινηί θαη κεηά ζα κπνξνύζα λα ηνλ […] (κάιηζηα, αθνπιηζκόο πάιη 

θαη ζθόησκα) Κ: αλ θαηαθέξλακε λα ζπκκαρήζνπκε κε ηηο ύαηλεο, ηόηε ζα είρακε θαη 

έλαλ επηπιένλ θίιν θαη όπνηε θαη αλ δπζθνιεπόκαζηαλ κε θπλεγνύο, άιινη θπλεγνί 

πνπ ζα εξρόηαλ ζα καο βνεζνύζαλ, Κ: λαη θαη κε ηνπο επόκελνπο, γηαηί άληε θαη 

θάλακε θάηη κε απηόλ, κε ηνπο άιινπο ηη ζα θάλακε; (ζσζηά, πηζηεύεηε όηη θεξδίζαηε 

θάηη κε απηό πνπ έγηλε, εληάμεη κνπ είπαηε ιίγν όηη ζθεθηήθαηε κέζα από ηα δώα) Κ: 

πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπκε ηα δώα θαη λα κελ ηα θάλνπκε θαθό, Κ: θπξία, ηώξα πηα 

όπνηνη από εκάο πάξνπλ έλα θαηνηθίδην ζα μέξνπλ πσο λνηώζεη, θαη πσο αηζζάλεηαη 

όηαλ ηνπ θάλνπλ θάηη, ζα ην έρνπκε ζηε ςπρή καο όηη αλ είκαζηε εκείο ιππεκέλνη 

κπνξεί θαη ην θαηνηθίδηό καο λα ιππάηαη, ζα λνηώζνπκε πσο αηζζάλεηαη, Α: Αλ 

θάπνηνο θπλεγόο κάζαηλε ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ καζαίλνπκε θαη εκείο κπνξεί λα 

ζηακαηνύζε λα είλαη θπλεγόο, Α: καζαίλακε κε πνηόλ ηξόπν λα θάλνπκε θίινπο, ζα 

δεηνύζακε ζπγγλώκε […] (λαη αιιά ην θάλαηε από ηόηε, δεηήζαηε θαλέλα ζπγγλώκε 

από ηόηε ζε θαλέλαλ;) όινη: ηώξα δεηάκε, Κ: άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ ηελ πξόηαζε 

πνπ ιέλε, ε θύζε κνπ ε θύζε ζνπ (δειαδή γηα εμήγεζέ ην κνπ θαιύηεξα) Κ: είλαη 

κηα πξόηαζε πνπ ιέλε ζπλήζσο όηη ε θύζε κνπ είλαη ε θύζε ζνπ θαη θαηάιαβα όηη 

είκαζηε ην ίδην πξάγκα, Α: ζα έκπαηλα κέζα, ζα έιεγα ζηηο ύαηλεο λα πξνζπνηεζνύλ, 

αθνύ εζάο δε ζαο ζέιεη νπόηε δε ζα πεζάλεηε, νύηε ζα ζαο θάεη (αθνύ ηηο ζέιεη θαη 

ηηο ύαηλεο, ην είπε ζηελ αξρή ν θπλεγόο όηη ηηο ζέιεη γηα θάξκαθα) όινη: όρη θπξία δελ 

ηηο ζέιεη, είρε πεη όηη δελ ηηο ήζειε γηαηί είλαη βξώκηθεο θαη ηέηνηα (ν θπλεγόο ηα είπε 

όια απηά;) Κ: αθνύ ιέγακε όηη απηέο είλαη δύν θαη είλαη πην πνιιέο θαη έιεγε όηη δε 

κε ελδηαθέξνπλ απηέο είλαη άζρεκεο εγώ ζέισ ηε γνύλα ζνπ (κνπ ηα ράιαζε ν 

θπλεγόο ιίγν, κάιηζηα, θάηη άιιν είρα ζην κπαιό κνπ αιιά δελ πεηξάδεη) Α: θαη 
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επεηδή ν θπλεγόο δελ ήζειε ηηο ύαηλεο ζα έθαλα ηνλ πεζακέλν θαη έηζη δε ζα κε ήζειε 

(πνιύ ζσζηό, ην μέξεηο όηη ην θάλνπλ θαη άιια δώα απηό;) (ληξαπήθαηε;) όινη: λαη 

(αιιά ην ληθήζαηε;) όινη: λαη, Κ: θπξία αλ ήηαλ ζπκκαζεηέο καο δε ζα ληξεπόκαζηαλ 

ηόζν πνιύ, αιιά κέζα ζε 3 άηνκα πνπ δελ ηα μέξνπκε λα είκαζηε κόλνη καο ήηαλ 

πεξίεξγν (ζσζηά, όρη κνπ έθαλε εληύπσζε γηαηί θαη εγώ ζα ληξεπόκνπλα θαη ηα άιια 

παηδηά πνπ δελ αλέβεθαλ ιέγαλε όηη θπξίσο δελ αλέβεθαλ επεηδή ληξεπόληνπζαλ) 

(κηιάλε όινη καδί )(ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ηε ζρέζε ησλ αλζξώπσλ κε ηα δώα) Κ: 

κε ηα δώα πνπ είλαη ζε δνύγθιεο νη άλζξσπνη δελ ηα πάλε θαιά γηαηί ηα ζέινπλ κόλν 

γηα ηηο γνύλεο ηνπο ή γηα θάξκαθα πνιιέο θνξέο κε απηά πνπ έρνπλ ζηνλ νξγαληζκό 

ηνπο θαη ηα δώα δελ ηα πάλε θαιά, ελώ γηα απηό πνπ ιέλε όηη ν ζθύινο είλαη ν 

θαιύηεξνο θίινο ηνπ αλζξώπνπ κάιινλ έρνπλ δίθην γηαηί ν ζθύινο θαη νη γάηεο είλαη 

ηα δώα πνπ έρνπλ νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη σο θαηνηθίδηα, Κ: εγώ ζα έιεγα όηη νη 

άλζξσπνη πξέπεη λα είλαη πην δίθαηνη κε ηα δώα θαη λα κελ ηα κεηαρεηξίδνληαη κε 

θαθό ηξόπν, Κ: γηα απηό πνπ είπε ε Νηθνιέηα όηη ν ζθύινο είλαη ν θαιύηεξνο θίινο 

ηνπ αλζξώπνπ, δελ έρνπκε δεη όια ηα δώα σο θαηνηθίδηα γηα λα ην θξίλνπκε απηό, Κ: 

λαη αιιά κέρξη ηώξα απηό ιέκε, Κ: κέρξη ηώξα, (εληάμεη θάπνηα δώα θαληάδνκαη δε 

κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη θαηνηθίδηα γηαηί είλαη πνιύ άγξηα, ζέινπλ ρώξν λα ηξέρνπλε, 

αιιά εκείο πξέπεη λα είλαη θαηνηθίδηά καο γηα λα έρνπκε θαιή ζρέζε;) όινη: όρη, [….] 

(ρηύπεζε θνπδνύλη, αιιάμακε πεξηβάιινλ θαη ζπλερίδνπκε ηελ ώξα ηνπ δηαιιείκαηνο 

νπόηε ππάξρεη έλα άγρνο, ηδηαίηεξα ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο) (εζείο λνηώζεηε θαιά 

κε απηή ηε ζρέζε πνπ έρνπκε;) όινη: λαη, Κ: εγώ λνηώζσ ράιηα, πξέπεη λα έρνπκε θαη 

θάπνηα άιιε ζρέζε κε ηα άγξηα δώα θαη λα κελ είκαζηε κόλν θίινη κε ηα ήκεξα, Α: 

πξέπεη θξνληίζνπκε λα κελ εμαθαληζηνύλ γηαηί ζα ραιάζεη ε αιπζίδα ησλ δώσλ, Κ: 

θαίλεηαη όηη κπνξνύκε λα έρνπκε θαιή ζρέζε κε όια θαη κε ηα άγξηα, Α: θαη όηη δελ 

είλαη δίθην λα παο λα ηα ζθνηώζεηο, αθόκα θαη αλ θάπνηνη δελ ηα ζπκπαζνύλε, είλαη 

δίθαην γηαηί ην θάλνπλ γηα λα θάλε γηα λα δήζνπλ, Κ: ζα γπξίζεη ζε ζέλα ζίγνπξα (ζα 

γπξίζεη κε πνηόλ ηξόπν;) Κ: κε ηύςεηο  […],  Κ: θαη όηη δε θηάλεη απηό (πνπ είλαη πην 

άγξηα δειαδή, λαη ζσζηά. Δζείο ζα αιιάδαηε θάηη ηώξα;) Α: ζα έδησρλα όινπο ηνπο 

θπλεγνύο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θόζκν, Κ: θαη ηνλ παηέξα κνπ;, Α: απηόο είλαη θαιόο 

άλζξσπνο, Α: θπλεγάεη κόλν αγξηνγνύξνπλα, δε ζα ήζεια λα θπλεγάλε άγξηα δώα ή 

δώα πνπ είλαη ππό εμαθάληζε, Κ: ζα βνεζνύζα ην πεξηβάιινλ γηα λα […] θαη λα έρεη 

πην πνιιά δώα [….], Κ: εγώ ζα πξνζηάηεπα ηνπο βηόηνπνπο (γηα λα έρνπλ θαί, γηαηί;) 

Κ: γηα λα είλαη θαζαξά ηα κέξε, Κ: ζα πξνζπαζνύζα λα πξνηξέςσ όινπο ηνπο 
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θπλεγνύο λα θάλνπλ άιιε δνπιεηά ή λα θάλνπκε θάηη παξόκνην θάπνπ θαη λα έξζνπλ 

νη θπλεγνί θαη λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ Αιιάρ (ζα δνύιεπε ιεο απηό;) Α: σξαίν, λα 

θάλακε έλα κεράλεκα θαη λα έβαδε όινπο ηνπο θπλεγνύο κέζα θαη λα ήηαλ ζαλ 

εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη λα έδεηρλε ηη παζαίλεη θάπνην δών (κάιηζηα, λα ηνπο 

θάλνπκε δειαδή λα δνπλ κέζα από ηα κάηηα ησλ δώσλ, όπσο θάλακε πεξίπνπ καδί) 

Κ: λα θηηάρλακε έλα καγηθό θίιηξν θαη λα ηνπο κεηαηξέπακε ζε δώα Κ: λα θάλσ ηνπο 

θπλεγνύο λα ζθνηώλνπλ κόλν ηα απαξαίηεηα δώα, γηαηί ρσξίο ηα δώα δε κπνξνύκε λα 

ηξαθνύκε θαη λα ζηακαηήζσ ηνπο θπλεγνύο πνπ ζθνηώλνπλ κόλν γηαηί έηζη ζέινπλ 

Κ: εκείο όηαλ είρακε πάεη ζην κνπζείν Γνπιαλδξή ζηελ Αζήλα είρε κηα ηειεόξαζε 

θαη καο έδεηρλε ηα θπηά πσο δνπλ, πσο κεγαιώλνπλ θαη απηό πνπ είπαλ πξηλ κε ηελ 

εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ σξαίν γηα λα θαηαιάβνπλ νη άλζξσπνη πόζν 

ζεκαληηθά είλαη ηα δώα θαη πσο δελ πξέπεη λα ηα ζθνηώλνπκε (άξα ζεσξείο όηη απηό 

δνύιεςε ζε ζέλα, δειαδή όηη ην είδεο από κέζα, πνιύ ελδηαθέξνλ)[……] Κ: θαη λα 

κελ ζθνηώλνπλ απηά ηα δώα […..]  (εζείο πηζηεύεηε όηη ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε 

θάηη ζαλ άηνκα;) Α: λα βνεζήζνπκε θαη λα πάκε λα θάλνπκε […], Κ: εγώ ζα 

πξνζπαζήζσ λα πξνθπιάμσ ην πεξηβάιινλ θαη ηα δώα λα κε ζθνηώλνληαη θαη λα 

πνύκε όηη δελ επηηξέπεηαη ην θπλήγη, Κ: ζα κπνξνύζαλ λα βάινπλ θάπνηα ηζηνζειίδα 

ζην ίληεξλεη πνπ λα δείρλεη θάπνην βίληεν κε ηα δώα, Κ: λαη θαη ζα έκπαηλαλ πνιινί; 

Κ: λαη θαη όπσο ζε πνιιά βίληεν ζα έιεγε ζηείιε ην ζε θάπνην θίιν ζνπ ή γξάςε ηε 

γλώκε ζνπ γηα απηό ή ζηείιε ην θάπνπ ή ζαλ απηό πνπ ζηέιλεηο πνιιά κέζα ζε 

θάπνηεο ώξεο θαη ιέλε όηη ζα βγεη έηζη κηα επρή ζνπ ή θάηη πνπ ζεο, Κ: κέζα ζε κηα 

ηζηνζειίδα λα έρνπλε κηθξά βίληεν κε ηε δσή θάπνησλ δώσλ πνπ είλαη ππν εμαθάληζε 

θαη άγξηα δώα πνπ είλαη ζε δνύγθιεο, Κ: ή λα γπξλνύζακε θάηη όπσο απηό πνπ 

θάλακε εκείο θαη λα ην γπξλνύζακε κόλνη καο, γηα ηα παηδηά ζα ήηαλ πην θαιό, Κ: λα 

θάλνπλ απεξγία πείλαο ζε κηα ρώξα πνπ ζθνηώλνληαη πνιιά δώα, Α: δε θηάλεη πνπ 

ηνπο ραιάκε ην πεξηβάιινλ  κεηά θάλνπκε ηα ηζίξθν, ηα θπλεγάκε θηόιαο…    

 

Κ. Αηκηιία 

Φ:Σα παηδηά είραλ θάλεη θαζόινπ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε; 

Α: Πεξηβαιινληηθή όρη. Πέξζη θάλακε Αγσγή Τγείαο, αιιά ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ 

θάλακε πξόγξακκα. Γειαδή απηά κέρξη ηόηε λόκηδαλ όηη ε επέιηθηε είλαη ειεύζεξε 

ώξα. Γελ είραλ θαζίζεη νύηε ζε θύθιν, νύηε ζεαηξηθό παηρλίδη είραλ θάλεη γηαηί δελ 

είραλ ζεαηξηθή αγσγή, θέηνο κπήθε ζην πξόγξακκα, θέηνο θάλνπλε είκαζηε ζηα 800 
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πηινηηθά πνπ εθαξκόδεηαη. Πέξζη θάλακε απιά ηελ ηνπηθή ηζηνξία πνπ εληάζζεηαη 

ζηελ πεξηβαιινληηθή. Οπόηε πέξζη ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ θαζόκαζηαλ ζε θύθιν 

θαη θάλακε θάπνηεο ζεαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο θάλαηε εζείο. Ξέξαλε θέηνο 

δειαδή από πέξζη ηε δνκή γηαηί θαηά ηα άιια ην ζέκα ήηαλ άζρεην. 

Φ: Καη κε ηα δώα δειαδή όηη θάλαηε ζην κάζεκα; 

Α: Ναη κε ηα δώα έηζη, γηαηί ην πξόγξακκα πνπ θάλακε πέξζη ήηαλ γηα ηηο αμίεο δσήο. 

Γελ είραλ επαθή κε ηα δώα. 

Φ: Γηαηί απηνί θάλεθαλ λα μέξνπλ πνιιά πξάγκαηα, κόλν από ηε κειέηε 

πεξηβάιινληνο δειαδή ηα κάζαλε όια απηά. 

Α: Καιά γηα ηα δώα ηώξα λαη, είλαη εύθνιν ζέκα πάληα ηνπο κέλνπλ πξάγκαηα, θαη 

ζηε θπζηθή ηώξα γηα ηα δώα είλαη ην θεθάιαην νπόηε κέλνπλ πξάγκαηα. Πνιιά έρνπλ 

θαη ζην ζπίηη θαηνηθίδηα. 

Φ: Δζάο πσο ζαο θάλεθε γεληθά όιν ην πξάγκα; 

Α: Ναη, ήηαλ πνιύ θαιό, δειαδή, κνπ άξεζε θαη πνπ όηαλ παξνπζηάζαηε ζην ηέινο 

βάιαηε ηα παηδηά λα ζθεθηνύλ, λα ζπκκεηέρνπλ, εγώ λόκηδα απιά όηη ζα βγεη ε 

ηζηνξία από ηα παηδηά θαη ζα καο ηελ παξνπζηάζεηε. Αιιά ήηαλ πνιύ θαιό απηό. 

Δληάμεη, ε δνκή είλαη γλσζηή, εκέλα κνπ αξέζνπλ πάξα πνιύ ηα βησκαηηθά έηζη θη 

αιιηώο θαη ζα ζέκα ήηαλ σξαία. Απηό ην ηειεπηαίν κνπ άξεζε πάξα πνιύ, βέβαηα 

δνξίζηεθαλ λα βξνπλ ηη ζα θάλνπλ, αιιά ήηαλ θαιό ην όηη εκπιαθήθαλε ζηελ ίδηα 

ηελ παξάζηαζε θαη ηα παηδηά. Καιή επηηπρία θαη θαιά απνηειέζκαηα. Σν ζέκα πνην 

είλαη ηεο δηπισκαηηθήο ζνπ; 

Φ: Δγώ ζέισ λα δσ πσο επεξεάδεη, πνπ ήδε ζήκεξα βγήθαλ απαληήζεηο, απηό ην 

Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ, έηζη ιέγεηαη απηή ε κέζνδνο πνπ θάλακε, ηελ 

ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηώλ. 

Α: Σώξα ε ελζπλαίζζεζε είλαη ιίγν δύζθνιε γηα απηή ηελ ειηθία. Κάλεηο θαη ζην 

δεκνηηθό θαη ζην γπκλάζην; 

Φ: ρη κόλν ζην δεκνηηθό. Γηαηί ιέλε όηη είλαη εζηθά εηεξόλνκα κέρξη ηα 12-13. 

Α: Δίλαη δύζθνιν γηαηί πξέπεη λα ην θάλνπλ όλησο βησκαηηθά, δε κπνξνύλ λα έξζνπλ 

ζηε ζέζε θάπνηνπ άιινπ αλ δελ ην βηώζνπλ. Γειαδή θαη πξόπεξζη πνπ θάλακε γηα ηα 

δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ ζε άιιε έθηε πνπ είρα, κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη 

βγάιαλε ζηάζεηο, δειαδή εγώ ήκνπλ έηζη θαη έθαλα απηό, δειαδή πάιη ζηελ ίδηα 

δνκή δνπιεύακε ηα δηθαηώκαηα θαη κόλν κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη κπνξνύζαλ 

λα πνπλ όηη αηζζάλζεθαλ έηζη ή αιιηώο θηι θαη βγάιαλε ζπκπεξάζκαηα. Γειαδή εγώ 
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πνπ θάλσ ρξόληα πξνγξάκκαηα βιέπσ ηε δηαθνξά ζηα παηδηά όηαλ θάλνπλ ηέηνηα 

βησκαηηθά. 

Φ: αλ λα θαηαθέξλνπλ δειαδή λα κπνπλ έηζη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ; 

Α: Ναη λαη κόλν έηζη. Γειαδή θαη ζην πνιπηερλείν πνπ ζπδεηάκε γηα ηε δηθηαηνξία θη 

απηά δε κπνξνύλε λα δηαλνεζνύλ ηη ζεκαίλεη απηό πνπ είραλ, νη κε ειεπζεξίεο πνπ 

ππήξραλ ηόηε ιόγσ ηεο ρνύληαο, δε κπνξνύλε γηαηί δελ ην έρνπλ βηώζεη θαη είλαη 

ινγηθό. Γειαδή ε ελζπλαίζζεζε είλαη αθόκα πνιύ δύζθνιν λα δνπιεπηεί θαη κόλν 

έηζη κέζα από ηέηνηα, πνπ θαη πάιη δπζθνιεύηεθαλ παξόιν πνπ ήηαλ κέζα θαη πνπ 

αλέβεθαλ ζηε ζθελή πάιη ιύζε δελ θαηάθεξαλ λα βξνπλ. ηη βνεζάλε απηά βνεζάλε 

ζηελ ελζπλαίζζεζε. 

Φ: Θέιεηε λα πείηε θάηη άιιν γηα όηη θάλακε; 

Α: ρη όρη, πνιύ επραξηζηώ, ήηαλ πνιύ θαιά, θαη εζύ πνιύ άλεηε θαη επγεληθή, εγώ 

είκαη πην απζηεξή, αιιά δε ζέισ λα είλαη θαη καιζαθά μέξεηο γηαηί αιιηώο πέθηνπλ, 

ηνπο έρσ έηζη ιίγν… 

Φ: ρη είλαη πνιύ θαιή ηάμε. Έλα ηειεπηαίν ζέισ λα ξσηήζσ. Αλ ζαο ξσηνύζαλ 

ηίπνηα θαηά ηε δηάξθεηα όισλ απηώλ ησλ εβδνκάδσλ. 

Α: Πόηε ζα έξζεηο λα θάλνπλε, ηνπο άξεζε πνιύ, όηαλ ηνπο είπα ζηελ αξρή όηη ζα 

έξζεηο θαη ηη ζα θάλεηε ραξήθαλ πνιύ γηαηί μέξαλε από πέξζη θαη όηη ζα είλαη θάηη 

παξόκνην θαη ηνπο είρε αξέζεη πνιύ γηαηί πέξζη ηδίσο ζηελ αξρή ηα αγόξηα θπξίσο 

θσλάδαλε όρη θπξία εκείο ζέινπκε ειεύζεξε ώξα γηαηί δε μέξαλε ηη ζα θάλνπλ. Απηά 

ζπλήζσο κέρξη ηελ Σεηάξηε θάλαλε κηα ώξα ηεο επέιηθηεο δώλεο καζεκαηηθά θαη κηα 

ειεύζεξε νπόηε κεηά ηα ηξία εξγαζηήξηα πνπ θάλακε δεηνύζαλ πόηε ζα 

μαλαθάλνπκε, νπόηε επεηδή μέξαλε ζε πεξηκέλαλε πσο θαη πσο επεηδή είλαη σξαία 

απηά πνπ θάλαηε, ηνπο είρα πεη θαη εγώ, θάλακε κηα θνπβέληα, ηνπο είρε αξέζεη πνπ 

θάλαλε ηέηνηα. Καη πέξζη ζην πξόγξακκα θάλακε απηό κε ηε θσηνγξαθία θαη ην 

γιππηό νπόηε είραλ κηα ηδέα πεξη ηίλνο πξόθεηηαη. 

Φ: Κάηη ζρεηηθό κε ην ζέκα; 

Α: Με ην ζέκα όρη γηαηί δελ ήηαλ θάηη μέλν γηα λα ηνπο θάλεη εληύπσζε, είλαη θάηη 

πνπ ην ζπδεηάκε, ζνπ ιέσ θαη ζηε θπζηθή πέζακε ηώξα ζηελ πεξίπησζε, νπόηε δελ 

ήηαλ θάηη λα πνπλ  επεηδή είλαη πεξίεξγν ην ζέκα, ήηαλ πνιύ νηθείν γηα ηα παηδηά. 

Σώξα δε μέξσ αλ κπνξνύζε λα κπεη θάηη άιιν κε ηελ θαηαπίεζε, έπξεπε λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλν κε ηα δώα; Θα κπνξνύζεο αο πνύκε λα θάλεηο, ηώξα δελ πξνηείλσ, 

αιιά ζα κπνξνύζε λα έρεη από θάησ ηα δηθαηώκαηα, απηό πνπ έξρεηαη από  έμσ, πσο 
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ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη, ή απηό πνπ έρεη θάπνην πξόβιεκα, εδώ θνξντδεύνληαη κεηαμύ 

ηνπο γηα ην αλ είλαη θάπνηνο θνληόο, θνξάεη γπαιηά, εγώ γηα απηό ην είρα δνπιέςεη 

ηόηε γηαηί είρακε θαη έλα θνξηηζάθη πνπ ήξζε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά ην νπνίν 

έβγαιε ηόζα πξάγκαηα θαη ήηαλε ηόζν επηπρηζκέλε εθείλε ηε κέξα πνπ θάλακε ην 

εξγαζηήξην πνπ ηα είπε απηά, έπαζα ζνθ, ιέσ δειαδή θαη ηίπνηα λα κελ έπηαζε ην όηη 

έγηλε έλα παηδί επηπρηζκέλν από πξόγξακκα είλαη θνβεξό, αθνύ ην ιέσ θαη 

αλαηξηρηάδσ, έβιεπεο δειαδή όιε κέξα κηα Μαξία κε έλα ρακόγειν κέρξη εδώ, θαη νη 

άιινη όινη όκσο θαηαιάβαλε θάπνηα πξάγκαηα γηαηί δελ ην θαηαιαβαίλνπλ όηη 

θάλνπλ θαθό, ιέγαλε θπξία απηή λόκηδε έηζη, λαη ιέσ αιιά γηα λα ην λνκίδεη θάηη 

θάλεηε θαη εζείο ρσξίο λα ην ζέιεηε θάηη γίλεηαη όκσο θαη απηή ην εθιακβάλεη έηζη, 

θαη εθεί πνπ θσλάδαλε αξρίζαλε θαη ηελ αθνύγαλε θαη δε βγάδαλε κειηά. Ήηαλ 

ηξνκεξό. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Κεθάιαην 1 (open coding) 

Σα αγαπάκε    αγάπε 

λαη, ηα άινγα πνπ ηα βάδνπκε λα θάλνπλ θάπνηεο δνπιεηέο, αιιά εγώ ηα ιππάκαη, 

είκαη πνιύ θηιόδσνο    ιύπεζε 

Ναη ζηα ηζίξθν εδώ θαη πνιύ θαηξό, ζην δσνινγηθό θήπν ηνπιάρηζηνλ ηα έρνπλ ζην 

θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη έλαλ κεγάιν ρώξν   εηθόλεο 

 γηα λα δηαζθεδάδεη ν θόζκνο, αιιά εγώ δελ ην βξίζθσ δηαζθεδαζηηθό  

 άπνςε  

Γελ πάσ ζην δσνινγηθό θήπν γηαηί δε κνπ αξέζεη.   ζηάζε 

Θα κπνξνύζα λα πσ ζην κπακπά κνπ πνπ είλαη ζην πγεηνλνκηθό λα ηα θαηαξγήζεη. 

Πξόηαζε δξάζεο 

Θα ήκνπλ ζηελαρσξεκέλνο, επεηδή κπνξεί λα κε είραλ πάξεη καθξηά από ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, λα κε εθπαηδεύνπλ όιε κέξα γηα λα θάλσ θόιπα ρσξίο ηε ζέιεζή 

κνπ.  ηαύηηζε 

ζα έθεπγα δξάζε (σο δών) 

Οη άλζξσπνη είλαη θαινί κε ηα εμεκεξσκέλα δώα, κε ηα άγξηα δελ είκαζηε θαινί, 

είκαζηε θαθνί απέλαληί ηνπο αλ δελ ηα ηαΐδνπκε, αλ δελ ηα θξνληίδνπκε, όπσο κηα 

θνξά πνπ μέραζα λα βγάισ ην θνπλειάθη λα παίμεη, ελώ ζέιεη θάζε κηζή ώξα θαη 
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έπαζε θαηάζιηςε, αιιά κόιηο ην βγάιακε ράξεθε πάξα πνιύ θαηαλόεζε, 

δηαρσξηζκόο 

Σα άινγα πνπ ηα καζηηγώλνπκε, ηα ιππάκαη ιύπεζε 

Θα έλνησζα ράιηα, ζα κε καζηίγσλαλ ζπλέρεηα γηα λα ηξέρσ,  ηαύηηζε 

δε λνκίδσ όηη ζα κπνξνύζα λα θάλσ θάηη, ηα δώα δε κπνξνύλ λα κηιήζνπλ νπόηε δε 

κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη πνιιά πξάγκαηα απνπζία δξάζεο (σο δών) 

Από όηη αθνύσ ν ζθύινο, εηδηθά, είλαη ν θαιύηεξνο θίινο ηνπ αλζξώπνπ θαη κε ηα 

δώα γεληθά πνπ ππάξρνπλ ζηηο πόιεηο θαη όρη ζηα δάζε ηα πάλε θαιά, νη άλζξσπνη 

δελ ηα πάλε θαιά καδί ηνπο γηαηί πνιινί ηα ζθνηώλνπλ, ηα θνβνύληαη, 

 δηαρσξηζκόο 

ηα ηζίξθν ηα θαθνκεηαρεηξίδνληαη, ηα ρηππάλε   εηθόλεο 

Γελ είλαη ην θαιύηεξν γηαηί αλ κπνύκε ζηε ζέζε ηνπο δε ζα καο αξέζεη θαζόινπ

 ηαύηηζε 

Φνβάηαη, πνλάεη όηαλ ην ρηππάλε,  θαηαλόεζε 

αιιά κπνξεί αλ απειεπζεξσζεί κε θάπνηνλ ηξόπν κπνξεί λα πάξεη εθδίθεζε, λα ηνπο 

ζθνηώζεη αλ ην έρνπλ εθπαηδεύζεη θαιά ώζηε λα είλαη ηόζν ήξεκν, λα θνβάηαη, 

κπνξεί θαη λα κε θύγεη, αιιά αλ ήηαλ αθόκα ηόζν άγξην αθόκα κπνξεί θαη λα 

δξαπεηεύζεη δξάζε (σο δών) 

Μεξηθνί ην θάλνπλ, ηα παξαηάλε ζπίηη, δελ ηα δίλνπλ λα θάλε, κεξηθνί ηα πνπιάλε γηα 

λα θεξδίζνπλ ιεθηά, ηα πνπιάλε  εηθόλεο 

Με πεηξάδεη, θαηαλόεζε 

γηαηί ελώ ζα έπξεπε λα είλαη έμσ ζηε θύζε ηα βάδνπλ κέζα ζε θινπβί  ζσζηό  

 ρη απνπζία δξάζεο (σο δών) 

ρη θαιά,  ηαύηηζε 

δε μέξσ, λα πξνζπαζήζεη λα θύγεη δξάζε (σο δών) 

Έρνπκε θαιή ζρέζε, όηαλ θάπνηνο είλαη κόλνο ηνπ κπνξεί λα πάξεη έλα δών θαη λα κε 

λνηώζεη ηόζν κόλνο ηνπ  ζπληξνθηά 

Ναη ζηα ηζίξθν, ηα ιηνληάξηα ηα καζηηγώλνπλ γηα λα ζέακα,  εηθόλεο 

Γελ είλαη θαη πάξα πνιύ επγεληθό     άπνςε 

γηαηί δε ζέιακε λα ην θάλνπλε απηό ζε εκάο, ηαύηηζε 

ζα κπνξνύζαλ λα απειεπζεξώζνπλ κεξηθά δώα γηα λα κε ηα θξαηάλε, γηα λα κε 

ράζνπλ θαη ηε δνπιεηά ηνπο  Πξόηαζε δξάζεο  
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Θα έλνησζα ζηελαρσξεκέλν γηαηί όηαλ ήκνπλ κηθξό κπνξεί λα κε είραλ πάξεη από ηε 

κακά κνπ θαη λα κε πεγαίλαλε θάπνπ αιινύ,  ηαύηηζε 

ρη  απνπζία δξάζεο (σο άλζξσπνο) 

εγώ ιέσ όηη κπνξνύκε λα βγάινπκε θάπνηα δηαθεκηζηηθά πνπ ζα ιέλε όρη ζην ηζίξθν,  

δξάζε (σο άλζξσπνο) 

όρη απνπζία δξάζεο (σο άλζξσπνο) 

λα αθήζνπλ ηα δώα ειεύζεξα θαη λα κείλνπλ κόλν νη άλζξσπνη, όπσο αθξνβάηεο,  

πξόηαζε δξάζεο 

λα κελ θπλεγνύλ θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηα δώα,   πξόηαζε δξάζεο 

όπσο ν Αξθηνύξνο, λα γίλνπλ θαη άιια ηέηνηα,   λα κε ζθνηώλνπλ ηηο αξθνύδεο θαη 

ηα άιια δώα γηα ηε γνύλα ηνπο,  πξόηαζε δξάζεο 

λα κε κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ, πξόηαζε δξάζεο 

 λα κελ ππάξρεη νξγάλσζε πνπ λα ην ιέεη, αιιά λα είλαη έλα κέξνο όπνπ δε ζα 

επηηξέπεηαη ην θπλήγη θαη ζα πιεξώλνπλ πξόζηηκν,  πξόηαζε δξάζεο 

όπσο ζα πιήξσλαλ αλ έκπαηλαλ ζπίηη καο,  ηαύηηζε 

λα επηηξέπνληαη ηα δώα ζηηο πνιπθαηνηθίεο αιιά κε θάπνηνπο όξνπο,  Πξόηαζε 

δξάζεο 

λα κελ ηα εθκεηαιιεπόκαζηε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, όπσο ηηο αξθνύδεο γηα ην δέξκα, 

ηηο αγειάδεο  πνπ ηνπο παίξλνπκε ην γάια θαη κεηά ηηο ζθνηώλνπκε,  Πξόηαζε 

δξάζεο 

πνπ καδεύνπλ ηηο αγειάδεο θαη έρνπλ ιίγν ρώξν, θαη είλαη θαη πνιιέο.  εηθόλεο 

 

Κεθάιαην 2 (axial coding) 

Δηθόλεο θαηαπίεζεο 

Δηθόλεο 

Α: Ναη ζηα ηζίξθν εδώ θαη πνιύ θαηξό, ζην δσνινγηθό θήπν ηνπιάρηζηνλ ηα έρνπλ 

ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη έλαλ κεγάιν ρώξν  

Κ: ηα ηζίξθν ηα θαθνκεηαρεηξίδνληαη, ηα ρηππάλε 

Α: Μεξηθνί ην θάλνπλ, ηα παξαηάλε ζπίηη, δελ ηα δίλνπλ λα θάλε, κεξηθνί ηα πνπιάλε 

γηα λα θεξδίζνπλ ιεθηά, ηα πνπιάλε  

Κ: Ναη ζηα ηζίξθν, ηα ιηνληάξηα ηα καζηηγώλνπλ γηα λα ζέακα,  

Α: πνπ καδεύνπλ ηηο αγειάδεο θαη έρνπλ ιίγν ρώξν, θαη είλαη θαη πνιιέο. 

άπνςε 
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Α: γηα λα δηαζθεδάδεη ν θόζκνο, αιιά εγώ δελ ην βξίζθσ δηαζθεδαζηηθό 

Κ: Γελ είλαη θαη πάξα πνιύ επγεληθό,  

σζηό/ πξέπεη 

Α: γηαηί ελώ ζα έπξεπε λα είλαη έμσ ζηε θύζε ηα βάδνπλ κέζα ζε θινπβί  

 

Γηαρσξηζκόο 

Α: Οη άλζξσπνη είλαη θαινί κε ηα εμεκεξσκέλα δώα, κε ηα άγξηα δελ είκαζηε θαινί,  

Κ: Από όηη αθνύσ ν ζθύινο, εηδηθά, είλαη ν θαιύηεξνο θίινο ηνπ αλζξώπνπ θαη κε ηα 

δώα γεληθά πνπ ππάξρνπλ ζηηο πόιεηο θαη όρη ζηα δάζε ηα πάλε θαιά, νη άλζξσπνη 

δελ ηα πάλε θαιά καδί ηνπο γηαηί πνιινί ηα ζθνηώλνπλ, ηα θνβνύληαη 

 

πλαηζζήκαηα πξνο/ Βιέπσ κέζα από ηα κάηηα ηνπ δώνπ 

πληξνθηά 

Κ: Έρνπκε θαιή ζρέζε, όηαλ θάπνηνο είλαη κόλνο ηνπ κπνξεί λα πάξεη έλα δών θαη λα 

κε λνηώζεη ηόζν κόλνο ηνπ  

Λύπεζε 

Α: λαη, ηα άινγα πνπ ηα βάδνπκε λα θάλνπλ θάπνηεο δνπιεηέο, αιιά εγώ ηα ιππάκαη, 

είκαη πνιύ θηιόδσνο    

Α: Σα άινγα πνπ ηα καζηηγώλνπκε, ηα ιππάκαη  

Α: Με πεηξάδεη, [γηαηί ελώ ζα έπξεπε λα είλαη έμσ ζηε θύζε ηα βάδνπλ κέζα ζε 

θινπβί] 

Αγάπε 

Α: Σα αγαπάκε 

Καηαλόεζε 

Α: είκαζηε θαθνί απέλαληί ηνπο αλ δελ ηα ηαΐδνπκε, αλ δελ ηα θξνληίδνπκε, όπσο κηα 

θνξά πνπ μέραζα λα βγάισ ην θνπλειάθη λα παίμεη, ελώ ζέιεη θάζε κηζή ώξα θαη 

έπαζε θαηάζιηςε, αιιά κόιηο ην βγάιακε ράξεθε πάξα πνιύ 

Κ: Φνβάηαη, πνλάεη όηαλ ην ρηππάλε,  

Σαύηηζε 

Α: Θα ήκνπλ ζηελαρσξεκέλνο, επεηδή κπνξεί λα κε είραλ πάξεη καθξηά από ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, λα κε εθπαηδεύνπλ όιε κέξα γηα λα θάλσ θόιπα ρσξίο ηε ζέιεζή 

κνπ.  

Α: ρη θαιά,  
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Α: Θα έλνησζα ράιηα, ζα κε καζηίγσλαλ ζπλέρεηα γηα λα ηξέρσ,  

Κ: Γελ είλαη ην θαιύηεξν γηαηί αλ κπνύκε ζηε ζέζε ηνπο δε ζα καο αξέζεη θαζόινπ 

Κ: γηαηί δε ζέιακε λα ην θάλνπλε απηό ζε εκάο 

Κ: Θα έλνησζα ζηελαρσξεκέλν γηαηί όηαλ ήκνπλ κηθξό κπνξεί λα κε είραλ πάξεη από 

ηε κακά κνπ θαη λα κε πεγαίλαλε θάπνπ αιινύ 

Κ: όπσο ζα πιήξσλαλ αλ έκπαηλαλ ζπίηη καο, 

 

Γξώ ή πξνηείλσ δξάζε 

ηάζε 

Α: Γελ πάσ ζην δσνινγηθό θήπν γηαηί δε κνπ αξέζεη. 

Γξάζε (σο δών) 

Α: ζα έθεπγα 

Κ: αιιά κπνξεί αλ απειεπζεξσζεί κε θάπνηνλ ηξόπν κπνξεί λα πάξεη εθδίθεζε, λα 

ηνπο ζθνηώζεη αλ ην έρνπλ εθπαηδεύζεη θαιά ώζηε λα είλαη ηόζν ήξεκν, λα θνβάηαη, 

κπνξεί θαη λα κε θύγεη, αιιά αλ ήηαλ αθόκα ηόζν άγξην αθόκα κπνξεί θαη λα 

δξαπεηεύζεη 

Α: δε μέξσ, λα πξνζπαζήζεη λα θύγεη 

Γξάζε (σο άλζξσπνο) 

Α: εγώ ιέσ όηη κπνξνύκε λα βγάινπκε θάπνηα δηαθεκηζηηθά πνπ ζα ιέλε όρη ζην 

ηζίξθν, (εζσηεξηθό) 

Πξόηαζε δξάζεο 

Α: Θα κπνξνύζα λα πσ ζην κπακπά κνπ πνπ είλαη ζην πγεηνλνκηθό λα ηα 

θαηαξγήζεη. (εμσηεξηθό) 

Κ: ζα κπνξνύζαλ λα απειεπζεξώζνπλ κεξηθά δώα γηα λα κε ηα θξαηάλε, γηα λα κε 

ράζνπλ θαη ηε δνπιεηά ηνπο (εμσηεξηθό) 

Κ: λα αθήζνπλ ηα δώα ειεύζεξα θαη λα κείλνπλ κόλν νη άλζξσπνη, όπσο αθξνβάηεο,  

(εμσηεξηθό) 

Κ: λα κελ θπλεγνύλ θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηα δώα, (εμσηεξηθό) 

Α: όπσο ν Αξθηνύξνο, λα γίλνπλ θαη άιια ηέηνηα,   λα κε ζθνηώλνπλ ηηο αξθνύδεο 

θαη ηα άιια δώα γηα ηε γνύλα ηνπο,  (εμσηεξηθό) 

Κ: λα κε κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ, (εμσηεξηθό) 

Α: λα κελ ππάξρεη νξγάλσζε πνπ λα ην ιέεη, αιιά λα είλαη έλα κέξνο όπνπ δε ζα 

επηηξέπεηαη ην θπλήγη θαη ζα πιεξώλνπλ πξόζηηκν, (εμσηεξηθό) 
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Α: λα επηηξέπνληαη ηα δώα ζηηο πνιπθαηνηθίεο αιιά κε θάπνηνπο όξνπο, (εμσηεξηθό) 

Κ: λα κελ ηα εθκεηαιιεπόκαζηε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, όπσο ηηο αξθνύδεο γηα ην 

δέξκα, ηηο αγειάδεο  πνπ ηνπο παίξλνπκε ην γάια θαη κεηά ηηο ζθνηώλνπκε, 

(εζσηεξηθό) 

Απνπζία δξάζεο  (σο δών) 

Α: δε λνκίδσ όηη ζα κπνξνύζα λα θάλσ θάηη, ηα δώα δε κπνξνύλ λα κηιήζνπλ νπόηε 

δε κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη πνιιά πξάγκαηα 

Κ: ρη  

Απνπζία δξάζεο  (σο άλζξσπνο) 

 Α: ρη  

Κ: ρη  

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΤΣΩΝ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ ΣΟ ΘηΑ 

Κεθάιαην 1 (open coding) 

Αγόξη: ληξεπόκαζηαλ,    ληξνπή 

Κνξίηζη: εγώ είρα παίμεη ζε έλα ζεαηξηθό ζην λεπηαγσγείν θαη έπεζα θαη έζπαζα ην 

ρέξη κνπ      θόβνο 

Κνξίηζη: δελ είρακε θακία ηδέα θαη ληξεπόκνπλ,   ληξνπή 

Κνξίηζη: Δγώ είρα ηδέα αιιά ληξεπόκνπλ    ληξνπή 

 Κνξίηζη: ν Αιιάρ λα πήγαηλε κε ηηο ύαηλεο θαη λα πήγαηλαλ πξώηα νη ύαηλεο ζηνλ 

θπλεγό,  ηη ζα έθαλα 

Κνξίηζη: λα έθαλε ζπκθσλία κε ηηο ύαηλεο, λα γηλόληνπζαλ θίινη θαη όπνηε εξρόηαλ 

θπλεγνί λα ηνπο αληηκεηώπηδαλ καδί   ηη ζα έθαλα 

Αγόξη: λα πάξεη ν Αιιάρ ην όπιν ηνπ θπλεγνύ,   ηη ζα έθαλα 

Κνξίηζη: λα ην πάξεη θαη λα ην πεηάμεη,    ηη ζα έθαλα 

Αγόξη: γηα ην δίρηπ, ζα ηνπ έιεγα αλ είλαη παληξεκέλνο λα ην δώζσ ζηε γπλαίθα ηνπ 

γηαηί κπνξεί λα ην ιεξώζσ, ζα ηνπ έπαηξλα ην όπιν ζα ηνπ ην έβαδα ζηε κνύξε  ηη 

ζα έθαλα  

Κνξίηζη: ε ζπλεξγαζία,   Ση ζα βνεζνύζε 

Αγόξη: κπα, αλ ηνλ ζθνηώζεηο όκσο πάεη,  κέιινλ 

Κνξίηζη: λαη όκσο θαη λα ηνλ ζθνηώζεηο απηόλ ζα έξζνπλ θαη νη άιινη   κέιινλ 

Αγόξη: ζα ηνπο ζθνηώζνπκε όινπο   ηη ζα έθαλα 
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Αγόξη: ζα θξαηήζνπκε ην όπιν θαη όηαλ έξρνληαη κπακ έλαλ έλαλ,   ηη 

ζα έθαλα 

Κνξίηζη: γηαηί μέξνπλ λα ην πηάλνπλ; ζα ην βάδνπλ ζηα πόδηα ηα δώα,  

 κέιινλ 

Κνξίηζη: νη ύαηλεο ήηαλ πνιύ πεηζκαηάξεο    εκπόδην 

 Κνξίηζη: όκσο δε δερόηαλ ηε ζπγγλώκε    εκπόδην  

Κνξίηζη: νη ύαηλεο ήηαλ πνιύ πνλεξέο γηαηί ηνπ έιεγαλ όηη ζα πάλε λα ηνλ 

βνεζήζνπλ θαη απηέο δελ ηνλ βνεζνύζαλε     εκπόδην 

Αγόξη: λαη, ηη παπνύηζηα ζα πάξσ  

Αγόξη: ηίπνηα  

Κνξίηζη: εθλεπξηζκό κε ηνλ θπλεγό   ηαύηηζε 

Κνξίηζη: άγρνο γηα ηε δσή,     ηαύηηζε 

Αγόξη: θπξία ζα θάηζνπκε θαη ζην δηάιιεηκα εδώ  

 Κνξίηζη: θπξία θαη κεηά ζα θύγεηε θαη εζείο  

Κνξίηζη: λα θάηζεηε, λα θάλνπκε θαη άιια, 

 Αγόξη: ην θάλαηε θαη ζε άιιεο ηάμεηο; 

 Αγόξη: γηαηί;  

Κνξίηζη: θηιηθή    ηζόηεηα 

Κνξίηζη: είλαη πξόγνλνί καο   ηζόηεηα 

Αγόξη: θίινη,    ηζόηεηα  

Κνξίηζη: ζέινπλ βνήζεηα   βνήζεηα 

Κνξίηζη: θαη απηά καο δίλνπλ βνήζεηα,    βνήζεηα 

Κνξίηζη: θαη πξνζηαζία,    βνήζεηα 

Κνξίηζη: ν κπακπάο,     Ση ζα βνεζνύζε 

Κνξίηζη: ν γείηνλαο,     Ση ζα βνεζνύζε 

Κνξίηζη: ε γηαγηά     Ση ζα βνεζνύζε 

Αγόξη: όρη  

Κνξίηζη: αλ ζπλεξγαζηνύκε όινη καδί κπνξεί,    Ση ζα βνεζνύζε 

Κνξίηζη: λαη λα πάξνπκε θαιύηεξνπο βαζκνύο ζηνπο ειέγρνπο  

Κνξίηζη: λαη  

Αγόξη: ηειεπηαίν κάζεκα είλαη;  

Αγόξη: δε ζα μαλάξζεηε;  

Κνξίηζη: δε κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη άιιν;  
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Κνξίηζη: όρη καο άξεζε  

 

 

Κεθάιαην 2 (Axial coding) 

Απνπζία δξάζεο  

Νηξνπή 

Α: ληξεπόκαζηαλ,  

Κ: Δγώ είρα ηδέα αιιά ληξεπόκνπλ  

Κ: δελ είρακε θακία ηδέα θαη ληξεπόκνπλ,  

Φόβνο 

Κ: εγώ είρα παίμεη ζε έλα ζεαηξηθό ζην λεπηαγσγείν θαη έπεζα θαη έζπαζα ην ρέξη 

κνπ 

 

Γξάζε  

Ση ζα έθαλα 

Α: λα πάξεη ν Αιιάρ ην όπιν ηνπ θπλεγνύ,    

Κ: λα ην πάξεη θαη λα ην πεηάμεη,   

Α: ζα ηνπο ζθνηώζνπκε όινπο  

Α: ζα θξαηήζνπκε ην όπιν θαη όηαλ έξρνληαη κπακ έλαλ έλαλ,  

Κ: ν Αιιάρ λα πήγαηλε κε ηηο ύαηλεο θαη λα πήγαηλαλ πξώηα νη ύαηλεο ζηνλ θπλεγό,  

Κ: λα έθαλε ζπκθσλία κε ηηο ύαηλεο, λα γηλόληνπζαλ θίινη θαη όπνηε εξρόηαλ 

θπλεγνί λα ηνπο αληηκεηώπηδαλ καδί  

Α: γηα ην δίρηπ, ζα ηνπ έιεγα αλ είλαη παληξεκέλνο λα ην δώζσ ζηε γπλαίθα ηνπ γηαηί 

κπνξεί λα ην ιεξώζσ, ζα ηνπ έπαηξλα ην όπιν ζα ηνπ ην έβαδα ζηε κνύξε  

Ση ζα βνεζνύζε 

Κ: ε ζπλεξγαζία,   

Κ: ν κπακπάο,   

Κ: ν γείηνλαο,   

Κ: ε γηαγηά  

Κ: αλ ζπλεξγαζηνύκε όινη καδί κπνξεί,  

Μέιινλ  

Α: κπα, αλ ηνλ ζθνηώζεηο όκσο πάεη, 

Κ: λαη όκσο θαη λα ηνλ ζθνηώζεηο απηόλ ζα έξζνπλ θαη νη άιινη 
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Κ: γηαηί μέξνπλ λα ην πηάλνπλ; ζα ην βάδνπλ ζηα πόδηα ηα δώα, 

Δκπόδην 

Κ: νη ύαηλεο ήηαλ πνιύ πεηζκαηάξεο  

 Κ: όκσο δε δερόηαλ ηε ζπγγλώκε  

Κ: νη ύαηλεο ήηαλ πνιύ πνλεξέο γηαηί ηνπ έιεγαλ όηη ζα πάλε λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη 

απηέο δελ ηνλ βνεζνύζαλε  

 

Σαύηηζε 

Κ: εθλεπξηζκό κε ηνλ θπλεγό  

Κ: άγρνο γηα ηε δσή,   

 

ρέζε κε δώα 

ηζόηεηα 

Κ: θηιηθή  

Α: θίινη,  

Κ: είλαη πξόγνλνί καο  

Βνήζεηα 

Κ: ζέινπλ βνήζεηα  

Κ: θαη απηά καο δίλνπλ βνήζεηα,  

Κ: θαη πξνζηαζία,  

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΤΣΩΝ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ 

ΣΟ ΘηΑ 

Κεθάιαην 1 (open coding) 

όινη: θαιό, πνιύ σξαίν, δηαζθεδαζηηθό, ράζακε κάζεκα,  

Κ: είδακε πσο πεξλάλε ηα δώα   ηαύηηζε 

Κ: όρη αθξηβώο,  ην βγάιακε κόλνη καο,    

Κ: ηα δώα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ηα πξνζηαηεύνπκε γηαηί ππάξρνπλ πνιινί 

θίλδπλνη, όπσο ε εμαθάληζε   ζσζηό 

 Κ: θαηαιάβακε πσο ζα ήηαλ λα ζε δνξίδνπλ από πνιιέο κεξηέο,  ηαύηηζε 

Α: θαη πσο είλαη λα είλαη έλαο θπλεγόο έηνηκνο λα ζε ζθνηώζεη  ηαύηηζε 
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Κ: ζηελ αξρή πξνζπάζεζα λα ηνλ θάλσ λα κε ιππεζεί θαη κεηά πήγα θαη δήηεζα 

βνήζεηα από ηηο ύαηλεο ρσξίο λα ηνπο δώζσ θαλέλαλ θαη κεηά ηνπο ππνζρέζεθα θαί 

γηα πάληα   ηη έθαλα (εθηόο θαηεγνξηώλ) 

 όινη: λαη λαη, ζα είρακε εκπεηξία,   ηαύηηζε 

Κ: ζα πξνζπαζνύζα λα δεηήζσ βνήζεηα από ηηο ύαηλεο θαη ζα πξνζπαζνύζα λα 

ζπδεηήζσ καδί ηνπο πνιηηηζκέλα,   ζπλεξγαζία, ηη ζα έθαλα (Φόξνπκ)  

Κ: ζα πξνζπαζνύζα λα πσ ζηηο ύαηλεο όηη όια απηά πνπ είπα δελ ήηαλ αιήζεηα, όηη 

όπσο καο έθαλε ν Θεόο έηζη ζα είκαζηε θαη όηη θαλείο δελ είλαη θαιύηεξνο από ηνλ 

άιινλ θαη ζα έβαδα απηό ην δίιιεκα ζην θπλεγό όηη αλ ήηαλ ζηε ζέζε κνπ πσο ζα 

έλνησζε θαη αλ κε ιππεζεί κε ιππήζεθε,   ηζόηεηα, ηη ζα έθαλα (Φόξνπκ) 

Κ: εγώ απιά ζα δεηνύζα ζπγγλώκε από ηηο ύαηλεο, όηη ζα θάλνπκε παξέα, ζα 

κνηξαδόκαζηε ην θαί, απηό πνπ ηνπο λνηάδεη δειαδή, ζα παίδνπκε, ζα πσ ζηνπο 

άιινπο όηη δελ είλαη βξώκηθνη αθνύ απηό είλαη πνπ ηνπο πεηξάδεη θαη πάιη κε ηνλ 

θπλεγό όπσο είρα θάλεη,    ζπλεξγαζία, ηη ζα έθαλα (Φόξνπκ) 

Α: εγώ ζα πξνζπαζνύζα λα ηνπο δείμσ ζηε ζέζε κνπ πσο ζα ήηαλ θαη ζα 

πξνζπαζήζσ λα ζπκθηιησζώ κε ηηο ύαηλεο   πξόθιεζεο ελζπλαίζζεζεο, 

ζπλεξγαζία, ηη ζα έθαλα (Φόξνπκ) 

Α: ζα πξνζπαζήζσ λα αλαθαιέζσ όζα είρα πεη όηη είλαη βξώκηθεο θαη όια απηά θαη 

κεηά λα ζθνηώζσ ηνλ θπλεγό  ζπλεξγαζία, ηη ζα έθαλα, (Φόξνπκ)  

Α: άκα ζπκκαρνύζακε κε ηνλ θπλεγό ζην ηέινο ζα καο ζθόησλε,   ηαύηηζε 

Α: εγώ ζα ήζεια λα έξζεη θαη θαλέλαο από ηνπο άιινπο, γηα παξάδεηγκα ν ειέθαληαο 

  εμσηεξηθή βνήζεηα, ηη ζα έθαλα, (Φόξνπκ) 

Α: ζα είραλ θαη νη ύαηλεο πξόβιεκα, ζα πέζαηλαλ θαη απηέο  ηαύηηζε 

Κ: εγώ όηαλ είρα πάεη θαη κίιεζα ζηνλ θπλεγό θαη ηνπ είπα λα ζπκκαρήζνπκε 

ελάληηα ζηηο ύαηλεο κνπ […] είπε όηη δελ ηηο ήζειε ηηο ύαηλεο θαζόινπ, 

 Α: Βέξα εζύ έθαλεο ην πην σξαίν πξάγκα θαη κεηά ην ράιαζεο,  κπήθε κέζα, άξπαμε 

ην δίρηπ ηνπ θπλεγνύ θαη κεηά δελ έθαλε ηίπνηα,   ηαύηηζε 

Κ: λαη, είρε ην όπιν όκσο,    ηαύηηζε 

Α: εγώ βξήθα ηη ζα έθαλα ηώξα, ζα έκπαηλα κέζα, ζα έπαηξλα ην δίρηπ, ζα έπηλα λεξό 

θαη ζα ην έθηπλα κέζα ζηελ θαξακπίλα ηνπ θπλεγνύ, ζα ραινύζε ην κπαινηί θαη 

κεηά ζα κπνξνύζα λα ηνλ […]  αθνπιηζκόο, ηη ζα έθαλα (Φόξνπκ) 
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Κ: αλ θαηαθέξλακε λα ζπκκαρήζνπκε κε ηηο ύαηλεο, ηόηε ζα είρακε θαη έλαλ επηπιένλ 

θίιν θαη όπνηε θαη αλ δπζθνιεπόκαζηαλ κε θπλεγνύο, άιινη θπλεγνί πνπ ζα εξρόηαλ 

ζα καο βνεζνύζαλ,   ζπλεξγαζία, ηη ζα έθαλα (Φόξνπκ) 

 Κ: λαη θαη κε ηνπο επόκελνπο, γηαηί άληε θαη θάλακε θάηη κε απηόλ, κε ηνπο άιινπο 

ηη ζα θάλακε;  κέιινλ 

Κ: πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπκε ηα δώα θαη λα κελ ηα θάλνπκε θαθό,  πξέπεη 

Κ: θπξία, ηώξα πηα όπνηνη από εκάο πάξνπλ έλα θαηνηθίδην ζα μέξνπλ πσο λνηώζεη, 

θαη πσο αηζζάλεηαη όηαλ ηνπ θάλνπλ θάηη, ζα ην έρνπκε ζηε ςπρή καο όηη αλ είκαζηε 

εκείο ιππεκέλνη κπνξεί θαη ην θαηνηθίδηό καο λα ιππάηαη, ζα λνηώζνπκε πσο 

αηζζάλεηαη, ηαύηηζε 

 Α: Αλ θάπνηνο θπλεγόο κάζαηλε ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ καζαίλνπκε θαη εκείο κπνξεί 

λα ζηακαηνύζε λα είλαη θπλεγόο,   πξόηαζε δξάζεο 

Α: καζαίλακε κε πνηόλ ηξόπν λα θάλνπκε θίινπο, ζα δεηνύζακε ζπγγλώκε    

ζπλεξγαζία, ηη ζα έθαλα (Φόξνπκ) 

 όινη: ηώξα δεηάκε,  

Κ: άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ ηελ πξόηαζε πνπ ιέλε, ε θύζε κνπ ε θύζε ζνπ,  είλαη κηα 

πξόηαζε πνπ ιέλε ζπλήζσο όηη ε θύζε κνπ είλαη ε θύζε ζνπ θαη θαηάιαβα όηη 

είκαζηε ην ίδην πξάγκα,   ηαύηηζε 

Α: ζα έκπαηλα κέζα, ζα έιεγα ζηηο ύαηλεο λα πξνζπνηεζνύλ, αθνύ εζάο δε ζαο ζέιεη 

νπόηε δε ζα πεζάλεηε, νύηε ζα ζαο θάεη   ζπλεξγαζία, ηη ζα έθαλα 

(Φόξνπκ) 

 όινη: όρη θπξία δελ ηηο ζέιεη, είρε πεη όηη δελ ηηο ήζειε γηαηί είλαη βξώκηθεο θαη 

ηέηνηα  

Κ: αθνύ ιέγακε όηη απηέο είλαη δύν θαη είλαη πην πνιιέο θαη έιεγε όηη δε κε 

ελδηαθέξνπλ απηέο είλαη άζρεκεο εγώ ζέισ ηε γνύλα ζνπ  

 Α: θαη επεηδή ν θπλεγόο δελ ήζειε ηηο ύαηλεο ζα έθαλα ηνλ πεζακέλν θαη έηζη δε ζα 

κε ήζειε    πξνζπνίεζε, ηη ζα έθαλα (Φόξνπκ) 

όινη: λαη όινη: λαη,  

Κ: θπξία αλ ήηαλ ζπκκαζεηέο καο δε ζα ληξεπόκαζηαλ ηόζν πνιύ, αιιά κέζα ζε 3 

άηνκα πνπ δελ ηα μέξνπκε λα είκαζηε κόλνη καο ήηαλ πεξίεξγν     ληξνπή 

Κ: κε ηα δώα πνπ είλαη ζε δνύγθιεο νη άλζξσπνη δελ ηα πάλε θαιά γηαηί ηα ζέινπλ 

κόλν γηα ηηο γνύλεο ηνπο ή γηα θάξκαθα πνιιέο θνξέο κε απηά πνπ έρνπλ ζηνλ 

νξγαληζκό ηνπο θαη ηα δώα δελ ηα πάλε θαιά, ελώ γηα απηό πνπ ιέλε όηη ν ζθύινο 
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είλαη ν θαιύηεξνο θίινο ηνπ αλζξώπνπ κάιινλ έρνπλ δίθην γηαηί ν ζθύινο θαη νη 

γάηεο είλαη ηα δώα πνπ έρνπλ νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη σο θαηνηθίδηα,  

 δηαρσξηζκόο 

Κ: εγώ ζα έιεγα όηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα είλαη πην δίθαηνη κε ηα δώα θαη λα κελ ηα 

κεηαρεηξίδνληαη κε θαθό ηξόπν,   πξέπεη 

Κ: γηα απηό πνπ είπε ε Νηθνιέηα όηη ν ζθύινο είλαη ν θαιύηεξνο θίινο ηνπ 

αλζξώπνπ, δελ έρνπκε δεη όια ηα δώα σο θαηνηθίδηα γηα λα ην θξίλνπκε απηό, 

 δηαρσξηζκόο 

Κ: λαη αιιά κέρξη ηώξα απηό ιέκε,   δηαρσξηζκόο 

Κ: κέρξη ηώξα,    δηαρσξηζκόο 

Κ: εγώ λνηώζσ ράιηα, πξέπεη λα έρνπκε θαη θάπνηα άιιε ζρέζε κε ηα άγξηα δώα θαη 

λα κελ είκαζηε κόλν θίινη κε ηα ήκεξα,  πξέπεη 

Α: πξέπεη θξνληίζνπκε λα κελ εμαθαληζηνύλ γηαηί ζα ραιάζεη ε αιπζίδα ησλ δώσλ,  

πξέπεη 

Κ: θαίλεηαη όηη κπνξνύκε λα έρνπκε θαιή ζρέζε κε όια θαη κε ηα άγξηα,  

δηαρσξηζκόο 

Α: θαη όηη δελ είλαη δίθην λα παο λα ηα ζθνηώζεηο, αθόκα θαη αλ θάπνηνη δελ ηα 

ζπκπαζνύλε, είλαη δίθαην γηαηί ην θάλνπλ γηα λα θάλε γηα λα δήζνπλ,  

 ζσζηό 

Κ: ζα γπξίζεη ζε ζέλα ζίγνπξα κε ηύςεηο ,    ελνρή 

Κ: θαη όηη δε θηάλεη απηό  

Α: ζα έδησρλα όινπο ηνπο θπλεγνύο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θόζκν,   πξόηαζε δξάζεο 

Κ: θαη ηνλ παηέξα κνπ;,  

Α: απηόο είλαη θαιόο άλζξσπνο, 

 Α: θπλεγάεη κόλν αγξηνγνύξνπλα, δε ζα ήζεια λα θπλεγάλε άγξηα δώα ή δώα πνπ 

είλαη ππό εμαθάληζε,   ζσζηό 

Κ: ζα βνεζνύζα ην πεξηβάιινλ γηα λα έρεη πην πνιιά δώα,  πξόηαζε δξάζεο 

Κ: εγώ ζα πξνζηάηεπα ηνπο βηόηνπνπο γηα λα είλαη θαζαξά ηα κέξε, 

 πξόηαζε δξάζεο 

Κ: ζα πξνζπαζνύζα λα πξνηξέςσ όινπο ηνπο θπλεγνύο λα θάλνπλ άιιε δνπιεηά ή λα 

θάλνπκε θάηη παξόκνην θάπνπ θαη λα έξζνπλ νη θπλεγνί θαη λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ 

Αιιάρ   πξόηαζε δξάζεο 
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Α: σξαίν, λα θάλακε έλα κεράλεκα θαη λα έβαδε όινπο ηνπο θπλεγνύο κέζα θαη λα 

ήηαλ ζαλ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη λα έδεηρλε ηη παζαίλεη θάπνην δών  πξόηαζε 

δξάζεο 

Κ: λα θηηάρλακε έλα καγηθό θίιηξν θαη λα ηνπο κεηαηξέπακε ζε δώα  πξόηαζε 

δξάζεο 

Κ: λα θάλσ ηνπο θπλεγνύο λα ζθνηώλνπλ κόλν ηα απαξαίηεηα δώα, γηαηί ρσξίο ηα 

δώα δε κπνξνύκε λα ηξαθνύκε θαη λα ζηακαηήζσ ηνπο θπλεγνύο πνπ ζθνηώλνπλ 

κόλν γηαηί έηζη ζέινπλ  ηη ζα έθαλα 

Κ: εκείο όηαλ είρακε πάεη ζην κνπζείν Γνπιαλδξή ζηελ Αζήλα είρε κηα ηειεόξαζε 

θαη καο έδεηρλε ηα θπηά πσο δνπλ, πσο κεγαιώλνπλ θαη απηό πνπ είπαλ πξηλ κε ηελ 

εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ σξαίν γηα λα θαηαιάβνπλ νη άλζξσπνη πόζν 

ζεκαληηθά είλαη ηα δώα θαη πσο δελ πξέπεη λα ηα ζθνηώλνπκε   πξόηαζε 

δξάζεο 

Κ: θαη λα κελ ζθνηώλνπλ απηά ηα δώα  πξόηαζε δξάζεο 

Κ: εγώ ζα πξνζπαζήζσ λα πξνθπιάμσ ην πεξηβάιινλ θαη ηα δώα λα κε ζθνηώλνληαη 

θαη λα πνύκε όηη δελ επηηξέπεηαη ην θπλήγη,  ηη ζα έθαλα 

Κ: ζα κπνξνύζαλ λα βάινπλ θάπνηα ηζηνζειίδα ζην ίληεξλεη πνπ λα δείρλεη θάπνην 

βίληεν κε ηα δώα,  πξόηαζε δξάζεο 

Κ: λαη θαη ζα έκπαηλαλ πνιινί;    

Κ: λαη θαη όπσο ζε πνιιά βίληεν ζα έιεγε ζηείιε ην ζε θάπνην θίιν ζνπ ή γξάςε ηε 

γλώκε ζνπ γηα απηό ή ζηείιε ην θάπνπ ή ζαλ απηό πνπ ζηέιλεηο πνιιά κέζα ζε 

θάπνηεο ώξεο θαη ιέλε όηη ζα βγεη έηζη κηα επρή ζνπ ή θάηη πνπ ζεο,  πξόηαζε 

δξάζεο 

Κ: κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα λα έρνπλε κηθξά βίληεν κε ηε δσή θάπνησλ δώσλ πνπ 

είλαη ππν εμαθάληζε θαη άγξηα δώα πνπ είλαη ζε δνύγθιεο,  πξόηαζε δξάζεο 

Κ: ή λα γπξλνύζακε θάηη όπσο απηό πνπ θάλακε εκείο θαη λα ην γπξλνύζακε κόλνη 

καο, γηα ηα παηδηά ζα ήηαλ πην θαιό,   πξόηαζε δξάζεο 

Κ: λα θάλνπλ απεξγία πείλαο ζε κηα ρώξα πνπ ζθνηώλνληαη πνιιά δώα,  πξόηαζε 

δξάζεο 

Α: δε θηάλεη πνπ ηνπο ραιάκε ην πεξηβάιινλ  κεηά θάλνπκε ηα ηζίξθν, ηα θπλεγάκε 

θηόιαο…    ζσζηό 
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Κεθάιαην 2 (Axial coding) 

πλαηζζήκαηα πξνο/ Βιέπσ κέζα από ηα κάηηα ηνπ δώνπ 

Σαύηηζε 

Κ: είδακε πσο πεξλάλε ηα δώα  

 Κ: θαηαιάβακε πσο ζα ήηαλ λα ζε δνξίδνπλ από πνιιέο κεξηέο 

Α: θαη πσο είλαη λα είλαη έλαο θπλεγόο έηνηκνο λα ζε ζθνηώζεη  

όινη: λαη λαη, ζα είρακε εκπεηξία,  

Α: άκα ζπκκαρνύζακε κε ηνλ θπλεγό ζην ηέινο ζα καο ζθόησλε,   

Α: ζα είραλ θαη νη ύαηλεο πξόβιεκα, ζα πέζαηλαλ θαη απηέο  

Α: Βέξα εζύ έθαλεο ην πην σξαίν πξάγκα θαη κεηά ην ράιαζεο,  κπήθε κέζα, άξπαμε 

ην δίρηπ ηνπ θπλεγνύ θαη κεηά δελ έθαλε ηίπνηα,  

Κ: λαη, είρε ην όπιν όκσο,  

Κ: θπξία, ηώξα πηα όπνηνη από εκάο πάξνπλ έλα θαηνηθίδην ζα μέξνπλ πσο λνηώζεη, 

θαη πσο αηζζάλεηαη όηαλ ηνπ θάλνπλ θάηη, ζα ην έρνπκε ζηε ςπρή καο όηη αλ είκαζηε 

εκείο ιππεκέλνη κπνξεί θαη ην θαηνηθίδηό καο λα ιππάηαη, ζα λνηώζνπκε πσο 

αηζζάλεηαη, 

Κ: άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ ηελ πξόηαζε πνπ ιέλε, ε θύζε κνπ ε θύζε ζνπ,  είλαη κηα 

πξόηαζε πνπ ιέλε ζπλήζσο όηη ε θύζε κνπ είλαη ε θύζε ζνπ θαη θαηάιαβα όηη 

είκαζηε ην ίδην πξάγκα,  

Δλνρή 

Κ: ζα γπξίζεη ζε ζέλα ζίγνπξα κε ηύςεηο ,   

 

 

Αίζζεκα δίθαηνπ 

σζηό 

Κ: ηα δώα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ηα πξνζηαηεύνπκε γηαηί ππάξρνπλ πνιινί 

θίλδπλνη, όπσο ε εμαθάληζε  

Α: δε θηάλεη πνπ ηνπο ραιάκε ην πεξηβάιινλ  κεηά θάλνπκε ηα ηζίξθν, ηα θπλεγάκε 

θηόιαο…    

Α: θαη όηη δελ είλαη δίθην λα παο λα ηα ζθνηώζεηο, αθόκα θαη αλ θάπνηνη δελ ηα 

ζπκπαζνύλε, είλαη δίθαην γηαηί ην θάλνπλ γηα λα θάλε γηα λα δήζνπλ,   

Κ: ηα δώα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ηα πξνζηαηεύνπκε γηαηί ππάξρνπλ πνιινί 

θίλδπλνη, όπσο ε εμαθάληζε 



45 

 

Α: δε ζα ήζεια λα θπλεγάλε άγξηα δώα ή δώα πνπ είλαη ππό εμαθάληζε, 

Πξέπεη 

Κ: εγώ ζα έιεγα όηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα είλαη πην δίθαηνη κε ηα δώα θαη λα κελ ηα 

κεηαρεηξίδνληαη κε θαθό ηξόπν,  

Κ: πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπκε ηα δώα θαη λα κελ ηα θάλνπκε θαθό, 

Κ: εγώ λνηώζσ ράιηα, πξέπεη λα έρνπκε θαη θάπνηα άιιε ζρέζε κε ηα άγξηα δώα θαη 

λα κελ είκαζηε κόλν θίινη κε ηα ήκεξα, 

Α: πξέπεη λα θξνληίζνπκε λα κελ εμαθαληζηνύλ γηαηί ζα ραιάζεη ε αιπζίδα ησλ 

δώσλ, 

 

Γηαρσξηζκόο 

Κ: κε ηα δώα πνπ είλαη ζε δνύγθιεο νη άλζξσπνη δελ ηα πάλε θαιά γηαηί ηα ζέινπλ 

κόλν γηα ηηο γνύλεο ηνπο ή γηα θάξκαθα πνιιέο θνξέο κε απηά πνπ έρνπλ ζηνλ 

νξγαληζκό ηνπο θαη ηα δώα δελ ηα πάλε θαιά, ελώ γηα απηό πνπ ιέλε όηη ν ζθύινο 

είλαη ν θαιύηεξνο θίινο ηνπ αλζξώπνπ κάιινλ έρνπλ δίθην γηαηί ν ζθύινο θαη νη 

γάηεο είλαη ηα δώα πνπ έρνπλ νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη σο θαηνηθίδηα,   

Κ: γηα απηό πνπ είπε ε Νηθνιέηα όηη ν ζθύινο είλαη ν θαιύηεξνο θίινο ηνπ 

αλζξώπνπ, δελ έρνπκε δεη όια ηα δώα σο θαηνηθίδηα γηα λα ην θξίλνπκε απηό, 

Κ: λαη αιιά κέρξη ηώξα απηό ιέκε,  

Κ: κέρξη ηώξα,  

Κ: θαίλεηαη όηη κπνξνύκε λα έρνπκε θαιή ζρέζε κε όια θαη κε ηα άγξηα,  

 

Γξσ ή πξνηείλσ δξάζε 

Ση ζα έθαλα (ζην θόξνπκ) 

Α: ζα πξνζπαζήζσ λα αλαθαιέζσ όζα είρα πεη όηη είλαη βξώκηθεο θαη όια απηά θαη 

κεηά λα ζθνηώζσ ηνλ θπλεγό    

Α: εγώ ζα ήζεια λα έξζεη θαη θαλέλαο από ηνπο άιινπο, γηα παξάδεηγκα ν ειέθαληαο   

Κ: ζα πξνζπαζνύζα λα δεηήζσ βνήζεηα από ηηο ύαηλεο θαη ζα πξνζπαζνύζα λα 

ζπδεηήζσ καδί ηνπο πνιηηηζκέλα,  

Κ: ζα πξνζπαζνύζα λα πσ ζηηο ύαηλεο όηη όια απηά πνπ είπα δελ ήηαλ αιήζεηα, όηη 

όπσο καο έθαλε ν Θεόο έηζη ζα είκαζηε θαη όηη θαλείο δελ είλαη θαιύηεξνο από ηνλ 

άιινλ θαη ζα έβαδα απηό ην δίιιεκα ζην θπλεγό όηη αλ ήηαλ ζηε ζέζε κνπ πσο ζα 

έλνησζε θαη αλ κε ιππεζεί κε ιππήζεθε,  
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Κ: εγώ απιά ζα δεηνύζα ζπγγλώκε από ηηο ύαηλεο, όηη ζα θάλνπκε παξέα, ζα 

κνηξαδόκαζηε ην θαί, απηό πνπ ηνπο λνηάδεη δειαδή, ζα παίδνπκε, ζα πσ ζηνπο 

άιινπο όηη δελ είλαη βξώκηθνη αθνύ απηό είλαη πνπ ηνπο πεηξάδεη θαη πάιη κε ηνλ 

θπλεγό όπσο είρα θάλεη,   

Α: εγώ ζα πξνζπαζνύζα λα ηνπο δείμσ ζηε ζέζε κνπ πσο ζα ήηαλ θαη ζα 

πξνζπαζήζσ λα ζπκθηιησζώ κε ηηο ύαηλεο  

Α: εγώ βξήθα ηη ζα έθαλα ηώξα, ζα έκπαηλα κέζα, ζα έπαηξλα ην δίρηπ, ζα έπηλα λεξό 

θαη ζα ην έθηπλα κέζα ζηελ θαξακπίλα ηνπ θπλεγνύ, ζα ραινύζε ην κπαινηί θαη 

κεηά ζα κπνξνύζα λα ηνλ ζθνηώζσ 

Κ: αλ θαηαθέξλακε λα ζπκκαρήζνπκε κε ηηο ύαηλεο, ηόηε ζα είρακε θαη έλαλ επηπιένλ 

θίιν θαη όπνηε θαη αλ δπζθνιεπόκαζηαλ κε θπλεγνύο, άιινη θπλεγνί πνπ ζα εξρόηαλ 

ζα καο βνεζνύζαλ,  

Α: ζα δεηνύζακε ζπγγλώκε    

Α: ζα έκπαηλα κέζα, ζα έιεγα ζηηο ύαηλεο λα πξνζπνηεζνύλ, αθνύ εζάο δε ζαο ζέιεη 

νπόηε δε ζα πεζάλεηε, νύηε ζα ζαο θάεη   

Α: θαη επεηδή ν θπλεγόο δελ ήζειε ηηο ύαηλεο ζα έθαλα ηνλ πεζακέλν θαη έηζη δε ζα 

κε ήζειε  

Ση ζα έθαλα (γεληθά) 

Κ: λα θάλσ ηνπο θπλεγνύο λα ζθνηώλνπλ κόλν ηα απαξαίηεηα δώα, γηαηί ρσξίο ηα 

δώα δε κπνξνύκε λα ηξαθνύκε θαη λα ζηακαηήζσ ηνπο θπλεγνύο πνπ ζθνηώλνπλ 

κόλν γηαηί έηζη ζέινπλ  

Κ: εγώ ζα πξνζπαζήζσ λα πξνθπιάμσ ην πεξηβάιινλ θαη ηα δώα λα κε ζθνηώλνληαη 

θαη λα πνύκε όηη δελ επηηξέπεηαη ην θπλήγη,  

Πξόηαζε δξάζεο  

Α: Αλ θάπνηνο θπλεγόο κάζαηλε ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ καζαίλνπκε θαη εκείο κπνξεί 

λα ζηακαηνύζε λα είλαη θπλεγόο,   

Α: ζα έδησρλα όινπο ηνπο θπλεγνύο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θόζκν,    

Κ: ζα βνεζνύζα ην πεξηβάιινλ γηα λα έρεη πην πνιιά δώα,  

Κ: εγώ ζα πξνζηάηεπα ηνπο βηόηνπνπο γηα λα είλαη θαζαξά ηα κέξε, 

Κ: ζα πξνζπαζνύζα λα πξνηξέςσ όινπο ηνπο θπλεγνύο λα θάλνπλ άιιε δνπιεηά ή λα 

θάλνπκε θάηη παξόκνην θάπνπ θαη λα έξζνπλ νη θπλεγνί θαη λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ 

Αιιάρ    
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Α: σξαίν, λα θάλακε έλα κεράλεκα θαη λα έβαδε όινπο ηνπο θπλεγνύο κέζα θαη λα 

ήηαλ ζαλ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη λα έδεηρλε ηη παζαίλεη θάπνην δών 

Κ: λα θηηάρλακε έλα καγηθό θίιηξν θαη λα ηνπο κεηαηξέπακε ζε δώα  

Κ: εκείο όηαλ είρακε πάεη ζην κνπζείν Γνπιαλδξή ζηελ Αζήλα είρε κηα ηειεόξαζε 

θαη καο έδεηρλε ηα θπηά πσο δνπλ, πσο κεγαιώλνπλ θαη απηό πνπ είπαλ πξηλ κε ηελ 

εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ σξαίν γηα λα θαηαιάβνπλ νη άλζξσπνη πόζν 

ζεκαληηθά είλαη ηα δώα θαη πσο δελ πξέπεη λα ηα ζθνηώλνπκε  

Κ: θαη λα κελ ζθνηώλνπλ απηά ηα δώα  

 Κ: ζα κπνξνύζαλ λα βάινπλ θάπνηα ηζηνζειίδα ζην ίληεξλεη πνπ λα δείρλεη θάπνην 

βίληεν κε ηα δώα,   

Κ: λαη θαη όπσο ζε πνιιά βίληεν ζα έιεγε ζηείιε ην ζε θάπνην θίιν ζνπ ή γξάςε ηε 

γλώκε ζνπ γηα απηό ή ζηείιε ην θάπνπ ή ζαλ απηό πνπ ζηέιλεηο πνιιά κέζα ζε 

θάπνηεο ώξεο θαη ιέλε όηη ζα βγεη έηζη κηα επρή ζνπ ή θάηη πνπ ζεο,   

Κ: κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα λα έρνπλε κηθξά βίληεν κε ηε δσή θάπνησλ δώσλ πνπ 

είλαη ππν εμαθάληζε θαη άγξηα δώα πνπ είλαη ζε δνύγθιεο,   

Κ: ή λα γπξλνύζακε θάηη όπσο απηό πνπ θάλακε εκείο θαη λα ην γπξλνύζακε κόλνη 

καο, γηα ηα παηδηά ζα ήηαλ πην θαιό,    

Κ: λα θάλνπλ απεξγία πείλαο ζε κηα ρώξα πνπ ζθνηώλνληαη πνιιά δώα 

Δκπόδην- Νηξνπή 

Κ: θπξία αλ ήηαλ ζπκκαζεηέο καο δε ζα ληξεπόκαζηαλ ηόζν πνιύ, αιιά κέζα ζε 3 

άηνκα πνπ δελ ηα μέξνπκε λα είκαζηε κόλνη καο ήηαλ πεξίεξγν  

Μέιινλ 

Κ: λαη θαη κε ηνπο επόκελνπο, γηαηί άληε θαη θάλακε θάηη κε απηόλ, κε ηνπο άιινπο ηη 

ζα θάλακε;   
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Καηεγνξία Ιδηόηεηεο Αηάθεο 

Δηθόλεο θαηαπίεζεο 

 
Δηθόλεο 

 

 

Α: Ναη ζηα ηζίξθν εδώ θαη πνιύ θαηξό, ζην δσνινγηθό θήπν ηνπιάρηζηνλ ηα 

έρνπλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη έλαλ κεγάιν ρώξν  

 

Κ: ηα ηζίξθν ηα θαθνκεηαρεηξίδνληαη, ηα ρηππάλε 

 

Α: Μεξηθνί ην θάλνπλ, ηα παξαηάλε ζπίηη, δελ ηα δίλνπλ λα θάλε, κεξηθνί ηα 

πνπιάλε γηα λα θεξδίζνπλ ιεθηά, ηα πνπιάλε  

 

Κ: Ναη ζηα ηζίξθν, ηα ιηνληάξηα ηα καζηηγώλνπλ γηα λα ζέακα,  

 

Α: πνπ καδεύνπλ ηηο αγειάδεο θαη έρνπλ ιίγν ρώξν, θαη είλαη θαη πνιιέο. 

 

Άπνςε Α: γηα λα δηαζθεδάδεη ν θόζκνο, αιιά εγώ δελ ην βξίζθσ δηαζθεδαζηηθό 

Κ: Γελ είλαη θαη πάξα πνιύ επγεληθό,  

σζηό Α: γηαηί ελώ ζα έπξεπε λα είλαη έμσ ζηε θύζε ηα βάδνπλ κέζα ζε θινπβί  

πλαηζζήκαηα πξνο/ Βιέπσ 

κέζα από ηα κάηηα ηνπ δώνπ 

πληξνθηά 

 

Κ: Έρνπκε θαιή ζρέζε, όηαλ θάπνηνο είλαη κόλνο ηνπ κπνξεί λα πάξεη έλα δών 

θαη λα κε λνηώζεη ηόζν κόλνο ηνπ  

Αγάπε 

 

Α: Σα αγαπάκε 

Καηαλόεζε 

 

Α: [Οη άλζξσπνη είλαη θαινί κε ηα εμεκεξσκέλα δώα, κε ηα άγξηα δελ είκαζηε 

θαινί,]είκαζηε θαθνί απέλαληί ηνπο αλ δελ ηα ηαΐδνπκε, αλ δελ ηα θξνληίδνπκε, 

όπσο κηα θνξά πνπ μέραζα λα βγάισ ην θνπλειάθη λα παίμεη, ελώ ζέιεη θάζε 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΧΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΟΠΧ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ 
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κηζή ώξα θαη έπαζε θαηάζιηςε, αιιά κόιηο ην βγάιακε ράξεθε πάξα πνιύ 

Κ: Φνβάηαη, πνλάεη όηαλ ην ρηππάλε,  

Λύπεζε 

 

Α: λαη, ηα άινγα πνπ ηα βάδνπκε λα θάλνπλ θάπνηεο δνπιεηέο, αιιά εγώ ηα 

ιππάκαη, είκαη πνιύ θηιόδσνο 

Α: Σα άινγα πνπ ηα καζηηγώλνπκε, ηα ιππάκαη  

Α: Με πεηξάδεη, [γηαηί ελώ ζα έπξεπε λα είλαη έμσ ζηε θύζε ηα βάδνπλ κέζα ζε 

θινπβί] 

Σαύηηζε 

 

Α: Θα ήκνπλ ζηελαρσξεκέλνο, επεηδή κπνξεί λα κε είραλ πάξεη καθξηά από ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, λα κε εθπαηδεύνπλ όιε κέξα γηα λα θάλσ θόιπα ρσξίο ηε 

ζέιεζή κνπ.  

Α: ρη θαιά,  

Α: Θα έλνησζα ράιηα, ζα κε καζηίγσλαλ ζπλέρεηα γηα λα ηξέρσ,  

Κ: Γελ είλαη ην θαιύηεξν γηαηί αλ κπνύκε ζηε ζέζε ηνπο δε ζα καο αξέζεη 

θαζόινπ 

Κ: γηαηί δε ζέιακε λα ην θάλνπλε απηό ζε εκάο 

Κ: Θα έλνησζα ζηελαρσξεκέλν γηαηί όηαλ ήκνπλ κηθξό κπνξεί λα κε είραλ 

πάξεη από ηε κακά κνπ θαη λα κε πεγαίλαλε θάπνπ αιινύ 

Κ: όπσο ζα πιήξσλαλ αλ έκπαηλαλ ζπίηη καο, 
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Γξώ ή πξνηείλσ δξάζε 

 

ηάζε 

 

Α: Γελ πάσ ζην δσνινγηθό θήπν γηαηί δε κνπ αξέζεη. 

Γξάζε 

 

(σο δών) 

Α: ζα έθεπγα 

Κ: αιιά κπνξεί αλ απειεπζεξσζεί κε θάπνηνλ ηξόπν κπνξεί λα πάξεη εθδίθεζε, 

λα ηνπο ζθνηώζεη αλ ην έρνπλ εθπαηδεύζεη θαιά ώζηε λα είλαη ηόζν ήξεκν, λα 

θνβάηαη, κπνξεί θαη λα κε θύγεη, αιιά αλ ήηαλ αθόκα ηόζν άγξην αθόκα 

κπνξεί θαη λα δξαπεηεύζεη 

Α: δε μέξσ, λα πξνζπαζήζεη λα θύγεη 

(σο άλζξσπνο) 

Δζσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ Δμσηεξηθό ζεκείν 

ειέγρνπ 

Α: εγώ ιέσ όηη κπνξνύκε λα βγάινπκε θάπνηα 

δηαθεκηζηηθά πνπ ζα ιέλε όρη ζην ηζίξθν,  

 

Πξόηαζε δξάζεο 

 

Δζσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ Δμσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ 

Κ: λα κελ ηα εθκεηαιιεπόκαζηε γηα 

δηάθνξνπο ιόγνπο, όπσο ηηο αξθνύδεο γηα 

Α: Θα κπνξνύζα λα πσ ζην 

κπακπά κνπ πνπ είλαη ζην 
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ην δέξκα, ηηο αγειάδεο  πνπ ηνπο 

παίξλνπκε ην γάια θαη κεηά ηηο 

ζθνηώλνπκε,  

 

πγεηνλνκηθό λα ηα θαηαξγήζεη 

Κ: ζα κπνξνύζαλ λα 

απειεπζεξώζνπλ κεξηθά δώα γηα λα 

κε ηα θξαηάλε, γηα λα κε ράζνπλ 

θαη ηε δνπιεηά ηνπο  

Κ: λα αθήζνπλ ηα δώα ειεύζεξα 

θαη λα κείλνπλ κόλν νη άλζξσπνη, 

όπσο αθξνβάηεο,   

Κ: λα κελ θπλεγνύλ θαη λα 

πξνζηαηεύνπλ ηα δώα,  

Α: όπσο ν Αξθηνύξνο, λα γίλνπλ 

θαη άιια ηέηνηα,   λα κε ζθνηώλνπλ 

ηηο αξθνύδεο θαη ηα άιια δώα γηα 

ηε γνύλα ηνπο,   

Κ: λα κε κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ,  

Α: λα κελ ππάξρεη νξγάλσζε πνπ 

λα ην ιέεη, αιιά λα είλαη έλα κέξνο 

όπνπ δε ζα επηηξέπεηαη ην θπλήγη 

θαη ζα πιεξώλνπλ πξόζηηκν,  

Α: λα επηηξέπνληαη ηα δώα ζηηο 

πνιπθαηνηθίεο αιιά κε θάπνηνπο 
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όξνπο,  

 

Απνπζία δξάζεο (σο δών) 

Α: δε λνκίδσ όηη ζα κπνξνύζα λα θάλσ θάηη, ηα δώα δε κπνξνύλ λα κηιήζνπλ 

νπόηε δε κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη πνιιά πξάγκαηα 

Κ: ρη  

(σο άλζξσπνο) 

Α: ρη  

Κ: ρη  
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΩΝ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΑΤΣΩΝ 

ΠΟΤ ΔΕΝ ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ ΣΟ ΘτΑ ΟΠΩ ΠΡΟΕΚΤΨΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΧΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔΣΑ 

ΣΗΝ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ ΣΟ ΘηΑ ΟΠΧ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ 
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Καηεγνξία Ιδηόηεηεο Αηάθεο 

Απνπζία δξάζεο  

 

Νηξνπή 

 

Α: ληξεπόκαζηαλ,  

Κ: Δγώ είρα ηδέα αιιά ληξεπόκνπλ  

Κ: δελ είρακε θακία ηδέα θαη ληξεπόκνπλ,  

Φόβνο 

 

Κ: εγώ είρα παίμεη ζε έλα ζεαηξηθό ζην 

λεπηαγσγείν θαη έπεζα θαη έζπαζα ην ρέξη 

κνπ 

Γξάζε  

 

Ση ζα έθαλα Α: λα πάξεη ν Αιιάρ ην όπιν ηνπ θπλεγνύ,   

Κ: λα ην πάξεη θαη λα ην πεηάμεη,   

Α: ζα ηνπο ζθνηώζνπκε όινπο  

Α: ζα θξαηήζνπκε ην όπιν θαη όηαλ έξρνληαη 

κπακ έλαλ έλαλ,  

Κ: ν Αιιάρ λα πήγαηλε κε ηηο ύαηλεο θαη λα 

πήγαηλαλ πξώηα νη ύαηλεο ζηνλ θπλεγό,  

Κ: λα έθαλε ζπκθσλία κε ηηο ύαηλεο, λα 

γηλόληνπζαλ θίινη θαη όπνηε εξρόηαλ θπλεγνί 

λα ηνπο αληηκεηώπηδαλ καδί  

Α: γηα ην δίρηπ, ζα ηνπ έιεγα αλ είλαη 

παληξεκέλνο λα ην δώζσ ζηε γπλαίθα ηνπ 

ρέζε κε θόξνπκ 
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γηαηί κπνξεί λα ην ιεξώζσ, ζα ηνπ έπαηξλα ην 

όπιν ζα ηνπ ην έβαδα ζηε κνύξε  

Ση ζα βνεζνύζε 

 

Κ: ε ζπλεξγαζία,   

Κ: ν κπακπάο,   

Κ: ν γείηνλαο,   

Κ: ε γηαγηά  

Κ: αλ ζπλεξγαζηνύκε όινη καδί κπνξεί,  

Μέιινλ 

 

Α: κπα, αλ ηνλ ζθνηώζεηο όκσο πάεη, 

Κ: λαη όκσο θαη λα ηνλ ζθνηώζεηο απηόλ ζα 

έξζνπλ θαη νη άιινη 

Κ: γηαηί μέξνπλ λα ην πηάλνπλ; ζα ην βάδνπλ 

ζηα πόδηα ηα δώα, 

Δκπόδην 

 

Κ: νη ύαηλεο ήηαλ πνιύ πεηζκαηάξεο  

 Κ: όκσο δε δερόηαλ ηε ζπγγλώκε  

Κ: νη ύαηλεο ήηαλ πνιύ πνλεξέο γηαηί ηνπ 

έιεγαλ όηη ζα πάλε λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη 

απηέο δελ ηνλ βνεζνύζαλε  
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Γεληθά 

Καηεγνξία Ιδηόηεηεο Αηάθεο 

ρέζε κε δώα 

 

ηζόηεηα 

 

Κ: θηιηθή  

Α: θίινη,  

Κ: είλαη πξόγνλνί καο  

Βνήζεηα 

 

Άλζξσπνο πάλσ από 

ην δών 

Κ: ζέινπλ βνήζεηα  

 

Άλζξσπνο 

εμαξηηέηαη από δών 

Κ: θαη απηά καο 

δίλνπλ βνήζεηα,  

Κ: θαη πξνζηαζία,  

 

 

 

Σαύηηζε 

 

 Κ: εθλεπξηζκό κε ηνλ θπλεγό  

Κ: άγρνο γηα ηε δσή,   
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Καηεγνξία Ιδηόηεηεο Αηάθεο 

πλαηζζήκαηα πξνο/ Βιέπσ 

κέζα από ηα κάηηα ηνπ δώνπ 

Σαύηηζε 

 

  Κ: θπξία, ηώξα πηα όπνηνη από εκάο πάξνπλ έλα θαηνηθίδην ζα μέξνπλ πσο λνηώζεη, θαη 

πσο αηζζάλεηαη όηαλ ηνπ θάλνπλ θάηη, ζα ην έρνπκε ζηε ςπρή καο όηη αλ είκαζηε εκείο 

ιππεκέλνη κπνξεί θαη ην θαηνηθίδηό καο λα ιππάηαη, ζα λνηώζνπκε πσο αηζζάλεηαη, 

Κ: άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ ηελ πξόηαζε πνπ ιέλε, ε θύζε κνπ ε θύζε ζνπ,  είλαη κηα 

πξόηαζε πνπ ιέλε ζπλήζσο όηη ε θύζε κνπ είλαη ε θύζε ζνπ θαη θαηάιαβα όηη είκαζηε ην 

ίδην πξάγκα, 

Δλνρή Κ: ζα γπξίζεη ζε ζέλα ζίγνπξα κε ηύςεηο , 

Αίζζεκα δίθαηνπ σζηό 

 

Κ: ηα δώα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ηα πξνζηαηεύνπκε γηαηί ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη, 

όπσο ε εμαθάληζε  

Α: δε θηάλεη πνπ ηνπο ραιάκε ην πεξηβάιινλ  κεηά θάλνπκε ηα ηζίξθν, ηα θπλεγάκε 

θηόιαο…    

Α: θαη όηη δελ είλαη δίθην λα παο λα ηα ζθνηώζεηο, αθόκα θαη αλ θάπνηνη δελ ηα 

ζπκπαζνύλε, είλαη δίθαην γηαηί ην θάλνπλ γηα λα θάλε γηα λα δήζνπλ,  

Κ: ηα δώα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ηα πξνζηαηεύνπκε γηαηί ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη, 

όπσο ε εμαθάληζε 

Α: δε ζα ήζεια λα θπλεγάλε άγξηα δώα ή δώα πνπ είλαη ππό εμαθάληζε, 

Πξέπεη Κ: εγώ ζα έιεγα όηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα είλαη πην δίθαηνη κε ηα δώα θαη λα κελ ηα 

κεηαρεηξίδνληαη κε θαθό ηξόπν,  

Γεληθά 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΧΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ ΣΟ ΘηΑ 

ΟΠΧ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ 
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Κ: πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπκε ηα δώα θαη λα κελ ηα θάλνπκε θαθό, 

Κ: εγώ λνηώζσ ράιηα, πξέπεη λα έρνπκε θαη θάπνηα άιιε ζρέζε κε ηα άγξηα δώα θαη λα 

κελ είκαζηε κόλν θίινη κε ηα ήκεξα, 

Α: πξέπεη λα θξνληίζνπκε λα κελ εμαθαληζηνύλ γηαηί ζα ραιάζεη ε αιπζίδα ησλ δώσλ, 

Γηαρσξηζκόο 

 

 Κ: κε ηα δώα πνπ είλαη ζε δνύγθιεο νη άλζξσπνη δελ ηα πάλε θαιά γηαηί ηα ζέινπλ κόλν 

γηα ηηο γνύλεο ηνπο ή γηα θάξκαθα πνιιέο θνξέο κε απηά πνπ έρνπλ ζηνλ νξγαληζκό ηνπο 

θαη ηα δώα δελ ηα πάλε θαιά, ελώ γηα απηό πνπ ιέλε όηη ν ζθύινο είλαη ν θαιύηεξνο θίινο 

ηνπ αλζξώπνπ κάιινλ έρνπλ δίθην γηαηί ν ζθύινο θαη νη γάηεο είλαη ηα δώα πνπ έρνπλ νη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη σο θαηνηθίδηα,   

Κ: γηα απηό πνπ είπε ε Νηθνιέηα όηη ν ζθύινο είλαη ν θαιύηεξνο θίινο ηνπ αλζξώπνπ, δελ 

έρνπκε δεη όια ηα δώα σο θαηνηθίδηα γηα λα ην θξίλνπκε απηό, 

Κ: λαη αιιά κέρξη ηώξα απηό ιέκε,  

Κ: κέρξη ηώξα,  

Κ: θαίλεηαη όηη κπνξνύκε λα έρνπκε θαιή ζρέζε κε όια θαη κε ηα άγξηα,  

Γξσ ή πξνηείλσ δξάζε 

 

Ση ζα έθαλα Δζσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ Δμσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ 

Κ: λα θάλσ ηνπο θπλεγνύο λα ζθνηώλνπλ 

κόλν ηα απαξαίηεηα δώα, γηαηί ρσξίο ηα δώα 

δε κπνξνύκε λα ηξαθνύκε θαη λα 

ζηακαηήζσ ηνπο θπλεγνύο πνπ ζθνηώλνπλ 
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κόλν γηαηί έηζη ζέινπλ  

Κ: εγώ ζα πξνζπαζήζσ λα πξνθπιάμσ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα δώα λα κε ζθνηώλνληαη 

θαη λα πνύκε όηη δελ επηηξέπεηαη ην θπλήγη, 

Πξόηαζε δξάζεο Δζσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ Δμσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ 

Α: Αλ θάπνηνο θπλεγόο κάζαηλε ηα ίδηα 

πξάγκαηα πνπ καζαίλνπκε θαη εκείο κπνξεί 

λα ζηακαηνύζε λα είλαη θπλεγόο,  

Α: ζα έδησρλα όινπο ηνπο θπλεγνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ θόζκν,    

Κ: ζα βνεζνύζα ην πεξηβάιινλ γηα λα έρεη 

πην πνιιά δώα,  

Κ: εγώ ζα πξνζηάηεπα ηνπο βηόηνπνπο γηα 

λα είλαη θαζαξά ηα κέξε, 

Κ: ζα πξνζπαζνύζα λα πξνηξέςσ όινπο 

ηνπο θπλεγνύο λα θάλνπλ άιιε δνπιεηά ή λα 

θάλνπκε θάηη παξόκνην θάπνπ θαη λα 

έξζνπλ νη θπλεγνί θαη λα κπνπλ ζηε ζέζε 

ηνπ Αιιάρ    

Κ: ή λα γπξλνύζακε θάηη όπσο απηό πνπ 

θάλακε εκείο θαη λα ην γπξλνύζακε κόλνη 

 Α: σξαίν, λα θάλακε έλα κεράλεκα θαη λα 

έβαδε όινπο ηνπο θπλεγνύο κέζα θαη λα 

ήηαλ ζαλ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη λα 

έδεηρλε ηη παζαίλεη θάπνην δών 

Κ: λα θηηάρλακε έλα καγηθό θίιηξν θαη λα 

ηνπο κεηαηξέπακε ζε δώα  

Κ: εκείο όηαλ είρακε πάεη ζην κνπζείν 

Γνπιαλδξή ζηελ Αζήλα είρε κηα 

ηειεόξαζε θαη καο έδεηρλε ηα θπηά πσο 

δνπλ, πσο κεγαιώλνπλ θαη απηό πνπ είπαλ 

πξηλ κε ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα είλαη 

πνιύ σξαίν γηα λα θαηαιάβνπλ νη 

άλζξσπνη πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα δώα θαη 

πσο δελ πξέπεη λα ηα ζθνηώλνπκε  

Κ: θαη λα κελ ζθνηώλνπλ απηά ηα δώα  

 Κ: ζα κπνξνύζαλ λα βάινπλ θάπνηα 
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Γηα ην θόξνπκ 

Καηεγνξία Ιδηόηεηα Αηάθεο 

Γξσ ή πξνηείλσ δξάζε 

 

Ση ζα έθαλα πλεξγαζία Α: ζα πξνζπαζήζσ λα αλαθαιέζσ όζα είρα πεη όηη είλαη βξώκηθεο θαη 

όια απηά θαη κεηά λα ζθνηώζσ ηνλ θπλεγό  

Κ: ζα πξνζπαζνύζα λα δεηήζσ βνήζεηα από ηηο ύαηλεο θαη ζα 

πξνζπαζνύζα λα ζπδεηήζσ καδί ηνπο πνιηηηζκέλα,  

καο, γηα ηα παηδηά ζα ήηαλ πην θαιό,    

 

ηζηνζειίδα ζην ίληεξλεη πνπ λα δείρλεη 

θάπνην βίληεν κε ηα δώα,  θαη όπσο ζε 

πνιιά βίληεν ζα έιεγε ζηείιε ην ζε θάπνην 

θίιν ζνπ ή γξάςε ηε γλώκε ζνπ γηα απηό ή 

ζηείιε ην θάπνπ ή ζαλ απηό πνπ ζηέιλεηο 

πνιιά κέζα ζε θάπνηεο ώξεο θαη ιέλε όηη 

ζα βγεη έηζη κηα επρή ζνπ ή θάηη πνπ ζεο,   

Κ: κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα λα έρνπλε 

κηθξά βίληεν κε ηε δσή θάπνησλ δώσλ πνπ 

είλαη ππν εμαθάληζε θαη άγξηα δώα πνπ 

είλαη ζε δνύγθιεο,   

Κ: λα θάλνπλ απεξγία πείλαο ζε κηα ρώξα 

πνπ ζθνηώλνληαη πνιιά δώα 
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Α: [εγώ ζα πξνζπαζνύζα λα ηνπο δείμσ ζηε ζέζε κνπ πσο ζα ήηαλ] 

θαη ζα πξνζπαζήζσ λα ζπκθηιησζώ κε ηηο ύαηλεο  

Κ: εγώ απιά ζα δεηνύζα ζπγγλώκε από ηηο ύαηλεο, όηη ζα θάλνπκε 

παξέα, ζα κνηξαδόκαζηε ην θαί, απηό πνπ ηνπο λνηάδεη δειαδή, ζα 

παίδνπκε, ζα πσ ζηνπο άιινπο όηη δελ είλαη βξώκηθνη αθνύ απηό είλαη 

πνπ ηνπο πεηξάδεη θαη πάιη κε ηνλ θπλεγό όπσο είρα θάλεη,  

Κ: αλ θαηαθέξλακε λα ζπκκαρήζνπκε κε ηηο ύαηλεο, ηόηε ζα είρακε θαη 

έλαλ επηπιένλ θίιν θαη όπνηε θαη αλ δπζθνιεπόκαζηαλ κε θπλεγνύο, 

άιινη θπλεγνί πνπ ζα εξρόηαλ ζα καο βνεζνύζαλ,  

Α: ζα έκπαηλα κέζα, ζα έιεγα ζηηο ύαηλεο λα πξνζπνηεζνύλ, αθνύ εζάο 

δε ζαο ζέιεη νπόηε δε ζα πεζάλεηε, νύηε ζα ζαο θάεη  

Α: ζα δεηνύζακε ζπγγλώκε    

Αθνπιηζκόο Α: εγώ βξήθα ηη ζα έθαλα ηώξα, ζα έκπαηλα κέζα, ζα έπαηξλα ην δίρηπ, 

ζα έπηλα λεξό θαη ζα ην έθηπλα κέζα ζηελ θαξακπίλα ηνπ θπλεγνύ, ζα 

ραινύζε ην κπαινηί θαη κεηά ζα κπνξνύζα λα ηνλ ζθνηώζσ 

Ιζόηεηα Κ: ζα πξνζπαζνύζα λα πσ ζηηο ύαηλεο όηη όια απηά πνπ είπα δελ ήηαλ 

αιήζεηα, όηη όπσο καο έθαλε ν Θεόο έηζη ζα είκαζηε θαη όηη θαλείο δελ 

είλαη θαιύηεξνο από ηνλ άιινλ θαη ζα έβαδα απηό ην δίιιεκα ζην 

θπλεγό όηη αλ ήηαλ ζηε ζέζε κνπ πσο ζα έλνησζε θαη αλ κε ιππεζεί κε 

ιππήζεθε 
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Πξνζπνίεζε Α: θαη επεηδή ν θπλεγόο δελ ήζειε ηηο ύαηλεο ζα έθαλα ηνλ πεζακέλν 

θαη έηζη δε ζα κε ήζειε 

Δμσηεξηθή 

βνήζεηα 

Α: εγώ ζα ήζεια λα έξζεη θαη θαλέλαο από ηνπο άιινπο, γηα 

παξάδεηγκα ν ειέθαληαο  

Πξόθιεζε 

ελζπλαίζζεζεο 

Α: εγώ ζα πξνζπαζνύζα λα ηνπο δείμσ ζηε ζέζε κνπ πσο ζα ήηαλ [θαη 

ζα πξνζπαζήζσ λα ζπκθηιησζώ κε ηηο ύαηλεο] 

Δκπόδην Κ: θπξία αλ ήηαλ ζπκκαζεηέο καο δε ζα ληξεπόκαζηαλ ηόζν πνιύ, αιιά κέζα ζε 3 άηνκα 

πνπ δελ ηα μέξνπκε λα είκαζηε κόλνη καο ήηαλ πεξίεξγν 

Μέιινλ Κ: λαη θαη κε ηνπο επόκελνπο, γηαηί άληε θαη θάλακε θάηη κε απηόλ, κε ηνπο άιινπο ηη ζα 

θάλακε; 

πλαηζζήκαηα πξνο/ 

Βιέπσ κέζα από ηα 

κάηηα ηνπ δώνπ 

Σαύηηζε 

 

Κ: είδακε πσο πεξλάλε ηα δώα  

 Κ: θαηαιάβακε πσο ζα ήηαλ λα ζε δνξίδνπλ από πνιιέο κεξηέο 

Α: θαη πσο είλαη λα είλαη έλαο θπλεγόο έηνηκνο λα ζε ζθνηώζεη  

όινη: λαη λαη, ζα είρακε εκπεηξία,  

Α: άκα ζπκκαρνύζακε κε ηνλ θπλεγό ζην ηέινο ζα καο ζθόησλε,   

Α: ζα είραλ θαη νη ύαηλεο πξόβιεκα, ζα πέζαηλαλ θαη απηέο  

Α: εζύ έθαλεο ην πην σξαίν πξάγκα θαη κεηά ην ράιαζεο,  κπήθε κέζα, άξπαμε ην δίρηπ ηνπ 

θπλεγνύ θαη κεηά δελ έθαλε ηίπνηα,  
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Κ: λαη, είρε ην όπιν όκσο,  
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