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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ από θαξδηάο ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θπξία 

Άλλα Λπδάθε γηα ηελ πνιύηηκε αξσγή ηεο θαη ηελ θαίξηα ζπκβνιή ηεο ζηελ εθπόλεζε 

ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Ζ βνήζεηα θαη ε εκπεηξία ηεο ζηάζεθε θαηαιπηηθή ζε 

όια ηα ζηάδηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θπξία Άιθεζηε Κνληνγηάλλε, 

Καζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ έκπλεπζε πνπ 

καο παξείρε απιόρεξα θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ θαη ηνλ θύξην 

Αζηέξην Σζηάξα, Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ – Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ επηκνλή, ηελ ππνκνλή θαη ηε γελλαηνδσξία κε ηελ νπνία καο 

κεηαιακπάδεπζε πνιύηηκεο λέεο γλώζεηο θαη ζηάζεθε αθνύξαζηνο αξσγόο ζε απηό ην 

ηαμίδη. 

Αθόκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θύξην Αζαλάζην Καηζή, Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαζώο κε ηηο δηεπθξηλίζεηο ηνπ κε 

βνήζεζε ζεκαληηθά ζην θνκκάηη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο γηα 

ηελ εκςύρσζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη νπζηαζηηθή ζηήξημή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηπέηεηαο.  
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Σηνπο ειηθησκέλνπο «ζπλνδνηπόξνπο – καζεηέο» κνπ  

πνπ κνπ άλνημαλ κηα λέα πόξηα ζε ζρέζε κε ηε δσή.  

Οη ηζηνξίεο ηνπο ζα κείλνπλ ραξαγκέλεο ζηε κλήκε κνπ. 

Τνπο επραξηζηώ από ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ 

 γηα ηελ αγάπε θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο ζηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη αλ ε εθαξκνγή 

ελόο πξνγξάκκαηνο ζεάηξνπ Playback κπνξεί λα βειηηώζεη ην βαζκό 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. Ζ βειηίσζε απηήο ηεο παξακέηξνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε βειηίσζε ηεο γεληθόηεξεο πνηόηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ 

αηόκσλ, αθνύ ηα επεξεάδεη ζεηηθά ζε όια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπο: λόεζε, 

ζπλαίζζεκα, δξάζε.  

Ζ εξεπλεηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ΚΑΠΖ (Κέληξα Αλνηρηήο 

Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ) ηνπ λνκνύ Αηηηθήο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 24 ειηθησκέλνη 

(18 γπλαίθεο θαη 6 άλδξεο) πνπ δηακνηξάζηεθαλ ζε δύν νκάδεο, κία πεηξακαηηθή θαη 

κία ειέγρνπ. Σελ πεηξακαηηθή νκάδα απνηέιεζαλ ηα κέιε ηνπ Β‟ ΚΑΠΖ Τκεηηνύ 

(Ν1= 9 γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο) θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ ηα κέιε ηνπ Α‟ ΚΑΠΖ Τκεηηνύ 

(Ν2 = 9 γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο). Ζ ειηθία ηνπο ήηαλ από 65 έσο  76 εηώλ εθηόο από 

έλαλ άλδξα ειηθίαο 92 εηώλ πνπ αλήθε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Σν δείγκα παξνπζίαδε 

νκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ ςπρνλνεηηθή θαη ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα, ηελ θνηλσληθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη ηε κε πξόηεξε ζεαηξηθή εκπεηξία. 

Πξόθεηηαη γηα κία κειέηε πεξίπησζεο, κε ζπλδπαζκό πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ 

κεζόδσλ. πγθεθξηκέλα, ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηνπ εκεξνινγίνπ 

παξαηήξεζεο ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηεο ιήςεο ζπλεληεύμεσλ ζε νκάδεο εζηίαζεο από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. Χο πνζνηηθό εξγαιείν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιεληθή εθδνρή ηεο General Self – Efficacy Scale (GSE) (Glynou, 

Schwarzer & Jerusalem, 1994), πνπ βαζίδεηαη ζηε ζηαζκηζκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ Schwarzer θαη Jerusalem  (General Self – Efficacy Scale 

– GSE,1979). Σα εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ θαη 

κεηά ηελ παξέκβαζε. Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

ζηαηηζηηθό παθέην SPSS. 

Ζ εξεπλεηηθή παξέκβαζε δηεμήρζε από ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Μάην ηνπ 2016 θαη  

ζην πιαίζηό ηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 13 δίσξα εξγαζηήξηα ζεάηξνπ Playback κέζα ζε 

δηάζηεκα 3,5 κελώλ (έλα εξγαζηήξην αλά εβδνκάδα). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηεξίσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αζθήζεηο εκπηζηνζύλεο, ζπγθέληξσζεο, ζσκαηηθήο 

θαη θσλεηηθήο έθθξαζεο, απηνζρεδηαζκνί, παηρλίδηα ξόισλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαζνιηθή 

γλσξηκία ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν, κε ην ζέαηξν 

Playback. Ζ εξεπλήηξηα θξάηεζε ηόζν ην ξόιν ηεο εκςπρώηξηαο ησλ εξγαζηεξίσλ όζν 
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θαη ην ξόιν ηεο ζπληνλίζηξηαο θαηά ην κνίξαζκα θαη ηελ εθδξακάηηζε ησλ ηζηνξηώλ 

ησλ ζπκκεηερόλησλ κέζσ ηνπ ζεάηξνπ Playback.  

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε, 

δηαπηζηώζεθε ε ζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ ζεάηξνπ Playback κε ηελ αύμεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. πλίζηαηαη ε πεξαηηέξσ 

δηεξεύλεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεάηξνπ Playback ζε παξόκνηνπο πιεζπζκνύο. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ζέαηξν Playback, ηξίηε ειηθία, ΚΑΠΖ, 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο. 
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ABSTRACT 

The aim of this Master‟s Thesis is to look into whether the application of a program of 

Playback Theatre can improve the degree of self-efficacy of the elderly. The 

improvement of this parameter is connected to a general improvement of the quality of 

life of the elderly, since it has a positive impact on every level of their functions: 

intellect, emotion, action. 

The project intervention took place in KAPI (Centre of Open Protection of the 

Elderly) in Attica. The sample consisted of 24 elderly people (18 women and 6 men) 

who were divided in two teams, an experimental team and a monitoring one. The 

members of B‟KAPI of Ymittos (N1: 9 women and 3 men) constituted the experimental 

team and the members of A‟ KAPI of Ymittos (N2: 9 women and 3 men) constituted 

the monitoring team. Their age varied from 65 to 76 years old, apart from a man of 92 

years old from the experimental team. The sample presented homogeneity in terms of 

psycho-mental and body functionality, social activity and lack of prior theatrical 

experience. 

It‟s a case study with a combination of qualitative and quantitative methods. In 

particular, the qualitative data was selected by means of an observation calendar of the 

researcher and interviewing the participants in focus groups after the end of the 

intervention. The Greek version of General Self – Efficacy Scale (GSE) (Glynou, 

Schwarzer and Jerusalem, 1994) was used as a quantitative tool, based on the graded 

general Self – Efficacy scale of Schwarzer and Jerusalem (General Self-Efficacy Scale – 

GSE, 1979). The questionnaires were filled in by the participants, before and after the 

intervention. The quantitative data was analyzed with the SPSS statistical package. 

In the project intervention, conducted from January till May of 2016, 13 two-hour 

Playback Theatre workshops were carried out, within 3,5 months (one workshop per 

week). During the workshops, trust, concentration and role – playing games, activities 

of physical and vocal expression and improvisations were performed and subsequently, 

a catholic acquaintance of the participants with Playback Theatre on a theoretical and 

practical level. The researcher kept the role of both the facilitator in the workshops and 

that, of the conductor, during the distribution and dramatization of the stories of the 

participants, through Playback Theatre. 

After analyzing the qualitative and quantitative data that we selected, it was 

ascertained that there is a positive connection between Playback Theatre and the 
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increase of perceived self – efficacy of the elderly. Further investigation of making the 

most of Playback Theatre on similar populations is highly recommended. 

 

Keywords: Self – Efficacy, Playback theatre, elderly, qualitative and quantitative 

research methods. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παξνύζα έξεπλα επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ζεάηξνπ Playback 

ζε ό,ηη αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε πγηείο πιεζπζκνύο πνπ 

αλήθνπλ ζην ειηθηαθό θάζκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. 

Ζ ζύγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη από έλα θνηλσληθό παξάδνμν. Οη ζύγρξνλεο 

θνηλσλίεο είλαη θνηλσλίεο πνπ γεξλνύλ. Ο κέζνο όξνο δσήο  ηνπ αλζξώπνπ ζηηο δπηηθέο 

θνηλσλίεο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη ζήκεξα θηάλεη ηα 79,2 έηε. Απηό είλαη ζπλέπεηα 

ηνπ ζπλδπαζκνύ ηεο πξνόδνπ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ 

δηαβίσζεο. Παξ‟ όιε ηε θαηλνκεληθά ειπηδνθόξα απηή εμέιημε, ζπρλά ε αύμεζε ηνπ 

πξνζδόθηκνπ δσήο δε ζπκβαδίδεη κε ηελ πνηόηεηα ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

δσήο ησλ ειηθησκέλσλ. Αληίζεηα, νη άλζξσπνη δνπλ πεξηζζόηεξν αιιά πεξλνύλ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπο ζε ζπλζήθεο κνλαμηάο θαη κε θνηλσληθόηεηαο. Απηό 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απηνεηθόλα ηνπο. Μεηώλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηνπο 

δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε γεληθεπκέλεο αλεκπόξηαο θαη παξαίηεζεο. 

Οη άλζξσπνη άλσ ησλ 65 εηώλ, πνπ αλήθνπλ ζην ειηθηαθό θάζκα ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, έρνπλ θξνληίζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο παηδηά θαη εγγόληα, έρνπλ 

ππάξμεη θνηλσληθά δξαζηήξηνη, έρνπλ πξνζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπο ζην θνηλσληθό 

ζύλνιν θαη δηθαηνύληαη λα δνπλ όρη κόλν κε αμηνπξέπεηα αιιά θαη κε ραξά. 

Γηθαηνύληαη λα αηζζάλνληαη αθόκα ρξήζηκνη, απνηειεζκαηηθνί θαη δεκηνπξγηθνί. Σν 

γεγνλόο όηη νη ζύγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο ζπρλά ηνπο εληάζζνπλ ζην πεξηζώξην είλαη 

ζεκάδη ηόζν πνιηηηζκηθήο όζν θαη εζηθήο παξαθκήο. 

Ζ επηξξνή ηνπ ζεάηξνπ ηόζν κέζσ ηεο θαιιηηερληθήο όζν θαη κέζσ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηνπ δηάζηαζεο κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή ζε πιεζπζκνύο αλειίθσλ θαη 

ελειίθσλ – είηε απηνί είλαη επαγγεικαηίεο ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο είηε εξαζηηέρλεο 

ελήιηθεο είηε παηδηά πνπ παξαθνινπζνύλ πξνγξάκκαηα δξακαηηθήο ηέρλεο ζην ζρνιηθό 

ηνπο πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη αληίζηνηρε επεξγεηηθή επηξξνή 

έρεη ην ζέαηξν θαη ζε πιεζπζκνύο ππεξειίθσλ. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο κέζν έθθξαζεο, απνθόξηηζεο, δεκηνπξγηθόηεηαο, πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

εγξήγνξζεο, θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο, αλάπηπμεο ςπρνθνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, 

αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη βειηίσζεο ηεο ζεηηθήο απηνεηθόλαο ηνπ αηόκνπ. 

 Σν ζέαηξν Playback είλαη έλα είδνο απηνζρεδηαζηηθνύ ζεάηξνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηελ Ακεξηθή από ηνλ Jonathan Fox θαη ηε Jo 

Salas. Πξόθεηηαη γηα έλα δηαδξαζηηθό είδνο ζεάηξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη 
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ζεαηέο αθεγνύληαη πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη νη εζνπνηνί θαινύληαη απηνζηηγκεί λα 

ηηο δξακαηνπνηήζνπλ επί ζθελήο. Γεκηνπξγείηαη θάζε θνξά εθ λένπ  έλαο ρώξνο 

ζπιινγηθήο κλήκεο θαη αθήγεζεο θαη ηαπηόρξνλα έλα θαζξέθηηζκα θαη κηα 

αλαπιαηζίσζε απηώλ κέζσ ησλ εξγαιείσλ ηνπ ζεάηξνπ. Σν ζέαηξν Playback αλήθεη 

ζηνλ ρώξν ηεο ηέρλεο, ηαπηόρξνλα όκσο έρεη κηα έληνλα θνηλσληθή θαη ζεξαπεπηηθή 

δηάζηαζε.  

Ο πξνβιεκαηηζκόο κνπ ζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ηεο απηνεηθόλαο ησλ αλζξώπσλ 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο πνπ θαηαηάζζνληαη – ζσκαηηθά θαη ςπρηθά – από ηελ ηαηξηθή 

θνηλόηεηα ζηνλ πγηή πιεζπζκό θαη ε βαζεηά γλώζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ ζεάηξνπ 

Playback – από ην 2009 αζρνινύκαη ζπζηεκαηηθά σο επαγγεικαηίαο εζνπνηόο αιιά θαη 

σο  εθπαηδεπηήο ελειίθσλ κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζεάηξνπ – κε νδήγεζαλ ζηελ 

ππόζεζε όηη ην ζέαηξν Playback ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν ελίζρπζεο ηεο 

απηνεηθόλαο θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηεο βειηίσζεο ηεο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ζε 

απηνύο ηνπο πιεζπζκνύο. Σν θνηλό ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο κλήκεο 

πνπ ελππάξρεη έληνλα ηόζν ζηνπο ππεξήιηθεο όζν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζεάηξνπ 

απνηέιεζε γηα εκέλα ην ελαξθηήξην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε δηαζύλδεζε ησλ δύν. 

Πξνζπαζώληαο λα νξίζσ πην ζπγθεθξηκέλα ηελ έλλνηα ηεο βειηίσζεο ηεο 

απηνεηθόλαο, θαηέιεμα κεηά από ελδειερή έξεπλα ζηελ έλλνηα ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο, όπσο δηαηππώζεθε από ηνλ Bandura ην 1977. ύκθσλα κε 

απηήλ, ε πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ αηόκνπ ζε ζρέζε κε ην βαζκό 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ θαζνξίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ απνηειεζκαηηθόηεηα ζε 

ζρέζε κε ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη θαζώο επεξεάδεη ηε δπλακηθόηεηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηελ επηκνλή ηνπ, ηε ζηνρνζεζία ηνπ θαη ελ ζπλερεία ηελ αίζζεζε 

ηεο απηνπεπνίζεζεο πνπ αλαπηύζζεη. Αλ θάπνηνο πηζηεύεη όηη ζα πεηύρεη, ε επηηπρία 

θαζίζηαηαη πην πηζαλό ζελάξην, όρη ιόγσ ηεο ζπκπαληηθήο ελέξγεηαο αιιά ιόγσ ηεο 

πξνζπάζεηαο, ηεο εγξήγνξζεο, ηεο επηκνλήο θαη ηεο ζεηηθήο αμηνιόγεζεο ησλ εθάζηνηε 

απνηειεζκάησλ θαη επαλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ λέσλ ζηόρσλ πνπ ζα επηδείμεη ην άηνκν. 

Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ ηξηώλ δπλακηθώλ – ηνπ ζεάηξνπ Playback, ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαηά Bandura – δεκηνύξγεζε ην βαζηθό 

εξεπλεηηθό εξώηεκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, αλ δειαδή ην ζέαηξν Playback κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κέζν ελίζρπζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε πιεζπζκνύο ηξίηεο 

ειηθίαο. 
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Μέζα από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζα, δηαπίζησζα έλα 

κεγάιν εξεπλεηηθό θελό αξρηθά ζε ό, ηη αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηνπ ζεάηξνπ Playback κε 

ηνπο ππεξήιηθεο θαη ηα ελδερόκελα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από απηήλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε ό, ηη αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο κε ηελ αύμεζε ηεο 

αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο. ε ζρέζε κε ην πξώην, αλέθεξα ήδε 

παξαπάλσ ηε βαζεηά ζρέζε πνπ έρεη θαηά ηε γλώκε κνπ ν ππξήλαο ηνπ ζεάηξνπ 

playback κε ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο πνπ δελ είλαη άιινο από ηε κλήκε θαη ηηο ηζηνξίεο 

δσήο. ε ό, ηη αθνξά ην δεύηεξν ζεκείν, απηό πνπ ζπλδέεη ην ζέαηξν κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα είλαη όηη θαη ηα δύν ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε θαη ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή κηαο ηδέαο ή ελόο λνήκαηνο. ην ζέαηξν απηό ην λόεκα 

απνηππώλεηαη ζην ζεαηξηθό θείκελν – ή ζηηο πξνθνξηθέο ηζηνξίεο δσήο όηαλ κηιάκε γηα 

ην ζέαηξν playback– θαη ζηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε ζθέςε πνπ πξνεγείηαη ηεο 

πξάμεο ηνπ δξώληνο. Σν γεγνλόο όηη ε επαθή κε ην ζέαηξν απαηηεί ηε δξάζε θαη ε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ηξνθνδνηείηαη από ηε δξάζε, κε νδήγεζε λα ππνζέζσ όηη ε 

ελαζρόιεζε κε ην ζέαηξν δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο ελίζρπζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηνπο εκπιεθόκελνπο πιεζπζκνύο. Οη παξαπάλσ ζθέςεηο, 

ζε ζπλδπαζκό κε ην εξεπλεηηθό θελό πνπ δηαπίζησζα, κε νδήγεζαλ ζηνλ ζρεδηαζκό 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

Ζ παξνύζα έξεπλα είλαη κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα 

νκάδα 12 αηόκσλ, κειώλ ηνπ Β‟ ΚΑΠΖ Τκεηηνύ. Ζ ειηθία ηνπο θπκαηλόηαλ από 65 

έσο 76 εηώλ, εθηόο από έλα άηνκν πνπ ήηαλ 92 εηώλ, ρσξίο σζηόζν λα παξνπζηάδεη 

θακία δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε γεληθή ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ . Ζ παξέκβαζε αθνξνύζε 

ζηε δηεμαγσγή 13 εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback θαη δηήξθεζε 3,5 κήλεο. Παξάιιεια 

κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζπγθξνηήζεθε νκάδα ειέγρνπ (Ν=12) κε παξόκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά. πιιέρζεθαλ ηόζν πνηνηηθά όζν θαη πνζνηηθά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ 

λα απαληεζεί ην θύξην εξεπλεηηθό καο εξώηεκα ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε πνπ ζα είρε 

ην ζέαηξν Playback ζηελ αύμεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ππεξειίθσλ. 

Ζ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξώην 

θεθάιαην γίλεηαη ε παξάζεζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο 

έλλνηεο πνπ καο απαζρόιεζαλ ζηελ έξεπλα: ην ζέαηξν Playback, ηελ ηξίηε ειηθία θαη 

ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα. ηε ζπλέρεηα, ζην δεύηεξν θεθάιαην αλαιύεηαη ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε (εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία). ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 
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απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάγακε ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα απηά κε ηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία. Παξάιιεια, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη γίλνληαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο κε αθνξκή ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 

Ζ πξνζσπηθή εκπινθή κνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κνπ άλνημε 

λένπο νξίδνληεο ζε ζρέζε κε ηνπο πιεζπζκνύο ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ηηο δπλαηόηεηέο 

ηνπο. Ζ πξόηεξε εκπεηξία κνπ σο εζνπνηόο, ζεαηξνιόγνο θαη παηδαγσγόο κνπ είρε 

δηδάμεη ην πόζν ρξήζηκν εξγαιείν κπνξεί λα είλαη ην ζέαηξν γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, γηα ηελ αλαθνύθηζε ηεο ςπρήο θαη ηελ 

όμπλζε ηνπ πλεύκαηνο. Παξάιιεια, ε επαθή κνπ κε ην ζέαηξν Playback κνπ είρε 

απνθαιύςεη ηε δύλακε ηνπ κνηξάζκαηνο θαη ηεο εθδξακάηηζεο ησλ πξνζσπηθώλ 

ηζηνξηώλ ησλ αλζξώπσλ. Σν πώο ε αηνκηθή θσλή ελώλεηαη κε ην ζπιινγηθό κέζα ζε 

έλαλ ρώξν εκπηζηνζύλεο θαη απνδνρήο θαη πώο κέζσ ηνπ ζεάηξνπ αλαπιαηζηώλνληαη νη 

εκπεηξίεο, επνπιώλνληαη ηα ηξαύκαηα θαη μαλαδσληαλεύνπλ νη ραξέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κνπ επηβεβαίσζε ηε κεηακνξθσηηθή δύλακε ηνπ καγηθνύ 

εξγαιείνπ ηνπ ζεάηξνπ. Δύρνκαη λα απνηειέζεη πξόζθνξν έδαθνο θαη έλαπζκα γηα 

κειινληηθή ζθέςε θαη δξάζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

1.1.    ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ PLAYBACK  

 

1.1.1. ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ PLAYBACK: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

«Ήηαλ ην 1973, πνπ βξέζεθα θαη πάιη ζηελ Ακεξηθή, κεηά από πνιιά 

ρξόληα  ζην εμσηεξηθό, όηαλ αλαθάιπςα ην δηθό κνπ δξόκν ζην 

ζέαηξν. Ήηαλ έλα ζέαηξν πνιύ ηδηαίηεξν – ρσξίο ζελάξηα, πξνζσπηθό, 

θαζεκεξηλό. Σθελνζεηνύζα νκάδεο ζε ζεαηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

Σπλεξγαδόκνπλ κε ελζνπζηαζκό κε νκάδεο θάζε είδνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κηθξώλ παηδηώλ, αηόκσλ κε αλαπεξία, 

ειηθησκέλσλ, αζηέγσλ.[…] Πίζηεπα ζε έλα άκεζν ζέαηξν. Πίζηεπα ζε 

έλα ζέαηξν πνπ κπνξνύζε λα παξαζηαζεί νπνπδήπνηε. Όινη απηνί νη 

πεηξακαηηζκνί θαηέιεμαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεαηξηθήο νκάδαο, πνπ 

ιεγόηαλ It’ s All Grace θαη έπαηδε ζεαηξηθά έξγα πνπ είραλ 

δεκηνπξγεζεί κέζσ απηνζρεδηαζκώλ ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Η 

έξεπλά κνπ, όκσο, δελ είρε νινθιεξσζεί.  Ήμεξα από ηηο 

παλεπηζηεκηαθέο κνπ ζπνπδέο πάλσ ζηα πξνθνξηθά έπε όηη, πξηλ ηελ 

αλαθάιπςε ηεο γξαθήο, ε αθήγεζε ηζηνξηώλ δελ είρε γηα ηηο θνηλσλίεο 

κόλν ραξαθηήξα δηαζθέδαζεο. Οη ηζηνξίεο εκπεξηέθιεηαλ ηε γλώζε ηεο 

θπιήο, ηόζν ηζηνξηθή όζν θαη εζηθή. Αλ κπνξνύζακε λα 

επηθνηλσλήζνπκε κε απηό, ζθέθηεθα. To 1973 παξαθνινύζεζα έλα 

ςπρόδξακα ζην Beacon, ζηε Νέα Υόξθε, θαη είδα ηε Zerka Moreno ζε 

δξάζε. […] Απηά πνπ άθνπζα από ηα ρείιε ηεο θαη βίσζα ππό ηελ 

θαζνδήγεζή ηεο έκνηαδαλ ζαλ απνθάιπςε. Απηό ήηαλ έλα πξαγκαηηθό 

ζέαηξν ηεο θνηλόηεηαο. Απηό ήηαλ έλα ζέαηξν πνπ έθαλε ηε δηαθνξά. 

Δδώ ππήξρε ζπλαίζζεκα. Δδώ ππήξρε ζπρλά εθζακβσηηθή νκνξθηά. 

Μεξηθνύο κήλεο αξγόηεξα, κνύ γελλήζεθε κηα εηθόλα: άλζξσπνη ηεο 

πόιεο λα ζπγθεληξώλνληαη γηα  λα παξαθνινπζήζνπλ  ζπκπνιίηεο ηνπο 

λα αλαπαξηζηνύλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Απηό ην πάληξεκα ηνπ 

κνληέξλνπ ιατθνύ ήζνπο, ηνπ ζεαηξηθνύ απηνζρεδηαζκνύ θαη ηεο 
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αξραίαο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, απηή ήηαλ ε ηδέα πνπ πεξίκελα. 

Δλάκηζε ρξόλν κεηά, γελλήζεθε ην ζέαηξν Playback» (Fox, 1999: 9 – 

10). 

Σν ζέαηξν Playback μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηελ Ακεξηθή. Πξόθεηηαη γηα κηα 

κνξθή απηνζρεδηαζηηθνύ ζεάηξνπ, πνπ αλαπηύρζεθε από ηνλ Jonathan Fox θαη ηνλ 

ζίαζό ηνπ ζηε Νέα Τόξθε (Chesner, 2002:  41). Ο Jonathan Fox είλαη εζνπνηόο θαη 

ςπρνδξακαηηζηήο θαη ε ζύληξνθόο ηνπ θαη νπζηαζηηθά ζπληδξπηήο ηνπ ζεάηξνπ 

Playback Jo Salas, κνπζηθνζεξαπεύηξηα (Γηώηεο, 2007: 23). Σν αξρηθό όξακα ηνπ 

Jonathan Fox πήγαδε από ηελ αίζζεζε ελόο ηειεηνπξγηθνύ ζεάηξνπ, όπνπ θαζεκεξηλνί 

άλζξσπνη ζπλαληηνύληαη γηα λα «γηνξηάζνπλ, λα εμεξεπλήζνπλ ή λα ζεξαπεπζνύλ κε 

όρεκα ηελ ηειεηνπξγηθή θαη ηελ θαιιηηερληθή δξάζε» (Salas, 2009: 445). Σν ζέαηξν 

Playback αλαπηύρζεθε ζε πεξηζζόηεξεο από 55 ρώξεο, ελώ νη νκάδεο  πνπ ην εμαζθνύλ 

μεπεξλνύλ ηηο 200 (Salas, 2009: 445). Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηηο ρώξεο ηνπ 

πξώελ «αλαηνιηθνύ κπινθ», ηε θαλδηλαβία, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή 

(Γηώηεο, 2007: 23).  

Σν ζέαηξν Playback έρεη δερηεί επηξξνέο από ην Θέαηξν ηνπ Απζνξκεηηζκνύ θαη 

ην Φπρόδξακα ηνπ Moreno, ηηο παηδαγσγηθέο απόςεηο ηνπ Freire θαη ην Θέαηξν ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ ηνπ Boal. Παξ‟ όι‟ απηά, δηαθέξεη από ην ςπρόδξακα θαζώο ν θπζηθόο 

ρώξνο ηνπ Playback είλαη ε ηέρλε θαη όρη ε ζεξαπεία, αιιά θαη από ην Θέαηξν ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ, θαζώο δελ δηαρεηξίδεηαη κνλάρα ζέκαηα θαηαπίεζεο ηνπ θνηλνύ, αιιά 

νπνηνδήπνηε ζέκα ην θνηλό επηιέμεη λα κνηξαζηεί. Σν ζέαηξν Playback δελ ςάρλεη λα 

βξεη ιύζεηο, αιιά επηζπκεί λα αλνίμεη έλαλ βαζύ δηάινγν αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

θνηλόηεηαο κε όρεκα ηηο ηζηνξίεο ηνπο. Δπίζεο, δελ βαζίδεηαη κόλν ζηνλ ιόγν, όπσο ην 

ςπρόδξακα θαη ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ. Υξεζηκνπνηεί ηνλ ζπκβνιηζκό, ηελ 

ηειεηνπξγία, ηελ εηθόλα, ηνπο ήρνπο, ηνλ ξπζκό. Μεγαιύηεξε ζπγγέλεηα παξνπζηάδεη κε 

ηε Γξακαηνζεξαπεία, έρνληαο σο θνηλέο κεζόδνπο ηελ απνζηαζηνπνίεζε θαη ηελ 

έκκεζε δξακαηηθή κεηαθνξά (Fox, 2004). 

Σν ζέαηξν Playback είλαη έλα δηαδξαζηηθό είδνο ζεάηξνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ 

ηεο απζόξκεηεο «ζπλνκηιίαο» ησλ εζνπνηώλ (performers) θαη ησλ ζεαηώλ. Οη ζεαηέο 

αθεγνύληαη κηα ηζηνξία από ηε δσή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κνηξάδνπλ ξόινπο ζηνπο 

εζνπνηνύο. Ζ ηζηνξία ηνπο δσληαλεύεη ζηε ζθελή ρσξίο θακία πξνεηνηκαζία, 

απνθηώληαο θαιιηηερληθό ζρήκα θαη ζπλνρή. Κάζε νκάδα Playback απνηειείηαη 

ζπλήζσο από έλαλ ζπληνληζηή (conductor ή facilitator), ηνπο εζνπνηνύο θαη έλαλ 
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κνπζηθό (Hosking & Penny, 1998: 10). O ζπληνληζηήο είλαη ην θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζπλαληηέηαη ην θνηλό κε ηνπο εζνπνηνύο, έλα είδνο δηακεζνιαβεηή. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αθήγεζεο ηεο ηζηνξίαο από ηνλ ζεαηή, ν ζπληνληζηήο απεπζύλεηαη 

ζηνπο εζνπνηνύο θαη, μεθηλώληαο πάληα κε ηελ ηειεηνπξγηθή θξάζε «Αο ην δνύκε 

κε…», ηνπο θαιεί λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο κέζσ 

κίαο από ηηο θόξκεο ηνπ ζεάηξνπ Playback (Dennis, 2004: 205). ιε ε παξάζηαζε είλαη 

απηνζρεδηαζηηθή. Σα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ θάλεη πξόβεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ έρνπλ αλαπηύμεη ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηνπ Playback θαη αθνινπζνύλ κία δνκή ζε 

ό, ηη αθνξά ηε θόξκα ηεο παξάζηαζεο, αιιά ην πεξηερόκελό ηεο – ην νπνίν πξνθύπηεη 

από ηηο αθεγήζεηο ησλ ζεαηώλ – παξακέλεη εληειώο άγλσζην κέρξη λα εηπσζεί θαη 

απηνζηηγκεί λα αλαπαξαζηαζεί (Hosking & Penny, 1998: 10).  

Οη πξόβεο κηαο νκάδαο ζεάηξνπ Playback είλαη καθξνρξόληεο θαη θαηά ηε δηάξθεηά 

ηνπο ε εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο εθηείλεηαη ζε πνηθίια επίπεδα: ην ζσκαηηθό, ην 

ζπλαηζζεκαηηθό, ην πλεπκαηηθό, ην πνιηηηζηηθό θαη ην ηειεηνπξγηθό (Day, 2007: 112). 

Ζ πξόβα ζηνρεύεη ηαπηόρξνλα ζηελ απαξαίηεηε πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη 

θαιιηηερληθή αλάπηπμε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνβώλ, νη 

εζνπνηνί κνηξάδνληαη ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο θαη απηνζρεδηάδνπλ πάλσ ζε 

απηέο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ, απνθηώληαο ηδία 

εκπεηξία, ηε ιεπηή δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνλ Δαπηό θαη ηνλ Άιιν, αιιά θαη 

λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη πάλσ ζηνλ αθεγεηή ε 

εθδξακάηηζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Παξάιιεια, απηνζρεδηάδνληαο δηαξθώο πάλσ ζε 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο, παίξλνπλ ξίζθα θαη αλαθαιύπηνπλ ηα όξηά ηνπο,  πξνζσπηθά θαη 

θαιιηηερληθά (Rowe, 2007: 138).  

Κάζε παξάζηαζε Playback αθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηππηθό, ζαλ είδνο 

ηειεηνπξγίαο, πνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ελόο θύθινπ εκπηζηνζύλεο θαη ζηελ 

επηθνηλσλία όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην ζεαηξηθό δξώκελν: ηνπ θνηλνύ, ηνπ 

ζπληνληζηή, ησλ εζνπνηώλ, ηνπ κνπζηθνύ (ελίνηε θαη ηνπ θσηηζηή, αλ ε παξάζηαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρώξν, όπνπ απαηηείηαη εηδηθόο θσηηζηηθόο ζρεδηαζκόο). Ζ 

παξάζηαζε μεθηλάεη κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ ζπληειεζηώλ. Οη ζπληειεζηέο ζπζηήλνληαη 

κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο νλόκαηα θαη κνηξάδνληαη κε ην θνηλό κηα δηθή ηνπο κηθξή 

πξνζσπηθή ηζηνξία. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο, 

όινη νη ζπληειεζηέο είλαη νξαηνί από ην θνηλό.  
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Καηά ην πξώην κέξνο ηεο παξάζηαζεο, ν ζπληνληζηήο, ζπλνκηιώληαο κε ηνπο 

ζεαηέο, δηεξεπλά ηα αξρηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη κέζα από απηήλ ηελ επηθνηλσλία 

πξνθύπηνπλ νη πξώηεο κηθξέο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο ηνπ θνηλνύ. Απηέο νη κηθξέο 

αθεγήζεηο δσληαλεύνπλ κέζα από ηηο ζεαηξηθέο θόξκεο ηνπ Playback. Οη πην γλσζηέο 

θόξκεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο νκάδεο Playback αλά ηνλ θόζκν είλαη ην νκαδηθό 

γιππηό (fluid sculpt), ηα δεπγάξηα ή δηιήκκαηα (pairs), ην ρνξηθό (chorus) θαη ε ηζηνξία 

ζε 3 πξνηάζεηο ή 3 κέξε (3 sentence story, 3 part story).  

Αθνινπζεί ην θύξην κέξνο ηεο παξάζηαζεο, όπνπ ν ζπληνληζηήο θαιεί ηνπο ζεαηέο 

λα κνηξαζηνύλ κηα ζεκαληηθή ηζηνξία από ηε δσή ηνπο, ε νπνία ζα παηρηεί ζηε 

ζπλέρεηα σο «θεληξηθή ηζηνξία» (full story, full playback). πλήζσο, ζε θάζε 

παξάζηαζε παίδνληαη έσο ηξεηο θεληξηθέο ηζηνξίεο. Απηήλ ηε θνξά, ν ζεαηήο – 

αθεγεηήο ζεθώλεηαη από ηε ζέζε ηνπ ζην θνηλό θαη αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ από ηελ 

θαξέθια ηνπ αθεγεηή: δύν εηδηθέο ζέζεηο έρνπλ ηνπνζεηεζεί γη απηόλ ηνλ ζθνπό κέζα 

ζηελ αίζνπζα, κία γηα ηνλ ζπληνληζηή θαη κία γηα ηνλ αθεγεηή. Ο αθεγεηήο, αθνύ 

νινθιεξώζεη ηελ ηζηνξία ηνπ, δηαιέγεη ν ίδηνο πνηνο εζνπνηόο ζα παίμεη ηνλ εαπηό ηνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα κνηξάδεη ζηνπο ππόινηπνπο εζνπνηνύο ηνπο άιινπο ξόινπο ηεο 

αθήγεζεο. Αθνινπζεί ε εθδξακάηηζε ηεο ηζηνξίαο από ηνπο εζνπνηνύο, ζηελ νπνία 

ζπλδξάκνπλ, απηνζρεδηάδνληαο, ν κνπζηθόο θαη ν θσηηζηήο, εθόζνλ ζπκκεηέρεη ζηελ 

παξάζηαζε (Γηώηεο, 2007: 23 – 24). Ζ ηζηνξία κεηακνξθώλεηαη ζε ζεαηξηθή πξάμε. Οη 

εζνπνηνί κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θνπηηά ή πθάζκαηα ζαλ αληηθείκελα. Ζ κία 

ηζηνξία δηαδέρεηαη ηελ άιιε θαη έλα ζπιινγηθό δξάκα ρηίδεηαη (Salas, 1983: 15). Αλ ε 

αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο δελ απνηύπσζε ην πλεύκα ηνπ αθεγεηή, ν ζπληνληζηήο 

κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο εζνπνηνύο λα ηελ επαλαιάβνπλ, αθνύ πξώηα θαιέζεη ηνλ 

αθεγεηή λα ηνπο επηζεκάλεη ηηο δηνξζώζεηο ηνπ ή λα νξακαηηζηεί έλα δηαθνξεηηθό 

ηέινο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ (Salas, 2009: 446).  

Ζ παξάζηαζε θιείλεη, θαζώο ν ζπληνληζηήο θαιεί ηόζν ην θνηλό όζν θαη ηνπο 

εζνπνηνύο λα κνηξαζηνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα όζα δηακείθζεθαλ. 

Οη ηειηθέο θαηαζέζεηο ησλ ζεαηώλ απνηππώλνληαη ζηε ζθελή κε κία ηειηθή ζεαηξηθή 

θόξκα ηνπ Playback (Γηώηεο, 2007: 24).  

Δθηόο από ηηο παξαζηάζεηο ζεάηξνπ Playback από νκάδεο εζνπνηώλ κπξνζηά ζε 

θνηλό, είλαη δπλαηή θαη ε δηνξγάλσζε εξγαζηεξίσλ Playback, όπνπ έλαο έκπεηξνο θαη 

εθπαηδεπκέλνο εκςπρσηήο – ζπληνληζηήο κπεί ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηηο ηερληθέο ηνπ 

ζεάηξνπ Playback. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηα κέιε ηεο 
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νκάδαο πεξλνύλ δηαδνρηθά από ηνπο ξόινπο ηνπ αθεγεηή, ηνπ εζνπνηνύ θαη ηνπ θνηλνύ 

(Chesner, 2002). 

Σν ζέαηξν Playback κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνηθίια πιαίζηα. Παξαζέηνπκε ηα 

πιαίζηα απηά, όπσο δηαηππώζεθαλ από ηνλ ηδξπηή ηνπ Jonathan Fox (Fox, 1999: 14). 

Αξρηθά, ην ζέαηξν Playback  ιεηηνπξγεί σο Θέαηξν γηα ηελ Κνηλόηεηα. Οκάδεο 

ζεάηξνπ Playback δίλνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο εβδνκαδηαίεο παξαζηάζεηο ζε ζέαηξα κε 

εηζηηήξην.  

ηε ζπλέρεηα, βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε. Οκάδεο ζεάηξνπ Playback  

παξνπζηάδνπλ παξαζηάζεηο ζε ζρνιεία ελώ παξάιιεια είλαη δπλαηή ε δηαζύλδεζε ησλ 

κεζόδσλ ηνπ ζεάηξνπ Playback κε ην σξνιόγην πξόγξακκα ζε όιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο παηδαγσγηθνύ εξγαιείνπ. 

 Δπίζεο, ην ζέαηξν Playback εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο. ε 

απηό ην πιαίζην, δηνξγαλώλνληαη εξγαζηήξηα ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, 

ζπρλά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, όπνπ εθπαηδεπκέλνη ιεηηνπξγνί ηνπ 

Playback δηδάζθνπλ ζηα κέιε ησλ νκάδσλ ηηο κεζόδνπο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

κνηξαζηνύλ θαη λα απηνζρεδηάζνπλ ηα ίδηα πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Μέζα 

από απηά ηα εξγαζηήξηα, ελδπλακώλνληαη νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο αιιά θαη ε 

ηθαλόηεηα ελεξγνύο αθξόαζεο.  

Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηείηαη σο ηειεηνπξγηθό ζεκάδη κεηαβάζεσλ. Παξαζηάζεηο 

Playback δίλνληαη ζε ζπλέδξηα, εγθαίληα, επεηείνπο θαη άιια γεγνλόηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ αξρή θαη ην ηέινο πξνθεηκέλνπ λα ζεκαηνδνηεζεί ε κεηάβαζε θαη ην θνηλό λα 

κνηξαζηεί ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ 

βίσζε.  

Αθνινύζσο, ην ζέαηξν Playback αμηνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. πγθεθξηκέλα, βνεζάεη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνύ 

πλεύκαηνο αιιά θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα, όπσο ε 

δηαθνξεηηθόηεηα θαη ε επηρεηξεκαηηθή θνπιηνύξα.  

Σέινο, ην ζέαηξν Playback ιεηηνπξγεί σο ζεξαπεία.  ην πιαίζην ηεο ζεξαπεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο, βνεζάεη ηνπο ζεξαπεπόκελνπο λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο, ρσξίο λα 

ληώζνπλ απεηιή, θαζώο κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ ζε νπνηνδήπνηε  ζέκα – θαηλνκεληθά 

κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο ζεκαζίαο – θαη έηζη λα μεδηπιώζνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο 

ζηαδηαθά. Αληίζεηα, ην ςπρόδξακα εζηηάδεη εμ‟ αξρήο ζηα ζεκαληηθά δεηήκαηα, 
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γεγνλόο πνπ κπνξεί λα κπινθάξεη ηνλ ζεξαπεπόκελν. Παξάιιεια, νη ζεξαπεπόκελνη, 

ππό ηνλ ξόιν ηνπ «εζνπνηνύ» ηνπ Playback, εμαζθνύληαη ζε δηαθνξεηηθνύο 

θνηλσληθνύο θαη πξνζσπηθνύο ξόινπο. 

 

1.1.2. ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ PLAYBACK Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΗ   

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ  

 

Ο ζθνπόο ηνπ ζεάηξνπ Playback είλαη λα απνθαιύςεη ην λόεκα πίζσ από θάζε ηζηνξία 

θαη λα ηεο δώζεη ζρήκα θαη κνξθή, αλαδεηθλύνληάο ηελ κε ηειεηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή 

εγξήγνξζε. Οη πξνζσπηθέο ηζηνξίεο ελώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ κηα ζπιινγηθή ηζηνξία, 

ηελ ηζηνξία ηεο θνηλόηεηαο ησλ αλζξώπσλ πνπ ζπλαληήζεθαλ ζε θνηλό ηόπν κηα 

δεδνκέλε ζηηγκή είηε σο ζεαηέο κηαο παξάζηαζεο είηε σο κέιε κηαο νκάδαο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνύ θαη ελδηαθέξνληνο. Καηά ζπλέπεηα, ην ζέαηξν Playback 

πξνζθέξεη έλαλ δεκόζην ρώξν, όπνπ ε πξνζσπηθή εκπεηξία απνθηά θσλή θαη ην λόεκά 

ηεο δηαρέεηαη γηα λα γίλεη κέξνο κηαο ζπιινγηθόηεηαο (Salas, 1993:22).  

Χο ζεαηήο, ην άηνκν εθθξάδεη ηε κνλαδηθή πξνζσπηθή ηνπ αιήζεηα. Ζ αλάθιεζε 

ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε πξνθνξηθή αθήγεζε έρεη ηεξάζηηα 

ςπρηθή ζεκαζία, θαζώο κέζα ζε απηήλ ελζσκαηώλεηαη ν Δαπηόο θαη ε πξνζσπηθή 

ηαπηόηεηα (Crites, 1986: 162 – 164). Ζ δηαδηθαζία αθήγεζεο πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ 

βνεζάεη ην άηνκν λα εκπινπηίζεη ην βίσκά ηνπ κε κηα εζηθή δηάζηαζε, γεγνλόο πνπ 

έρεη αληίθηππν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Bruner, 1986). Μία αθόκε επεξγεηηθή ηδηόηεηα 

ηεο απηνβηνγξαθηθήο αθήγεζεο είλαη ην όηη δύλαηαη λα πξνθαιέζεη ηελ απαξαίηεηε 

απνζηαζηνπνίεζε ηνπ αθεγεηή από ηνλ εαπηό ηνπ, ώζηε λα κπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαζηνραζηεί θξηηηθά πάλσ ζε απηόλ. ηαλ θάπνηνο αθεγείηαη γεγνλόηα από ην 

παξειζόλ ηνπ, απηή ε αλάθιεζε ζρεηίδεηαη πάληα κε ην πνηνο είλαη ζην παξόλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ζπλππάξρνπλ δύν εαπηνί, ν ραξαθηήξαο ηεο ηζηνξίαο θαη ν 

εαπηόο πνπ ζπκάηαη θαη αθεγείηαη ζην ηώξα. Πάληα ελππάξρεη έλα ράζκα αλάκεζα ζην 

«εγώ» πνπ ζπκάηαη θαη ζηνλ εαπηό πνπ παξνπζηάδεηαη ζαλ πξσηαγσληζηήο ζηελ 

ηζηνξία (Crites, 1986: 159). Ο αθεγεηήο γίλεηαη ζεαηήο ηνπ εαπηνύ ηνπ, ησλ πξάμεσλ 

θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ. «ηαλ θάπνηνο ζνπ αθεγείηαη ηε δσή ηνπ, πξόθεηηαη πάληα γηα 

κία δηαλνεηηθή δηαδηθαζία» (Bruner, 2004: 692). Σελ ίδηα αθξηβώο ζηηγκή πνπ ε κλήκε 

γίλεηαη ιόγνο, άξα εθινγηθεύεηαη, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία θξηηηθνύ αλαζηνραζκνύ πάλσ 

ζε απηήλ ηε κλήκε.  Απηόο ν αλαζηνραζκόο είλαη απαξαίηεηνο γηα ην κεηαζρεκαηηζκό 
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θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηαπηόηεηαο. Μέζσ ηνπ ζεάηξνπ Playback, ε αηνκηθή 

ηαπηόηεηα ζπλαληά ηε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα, ην Δγώ ηελ Κνηλόηεηα.  

Παξάιιεια, σο εξκελεπηήο ησλ ηζηνξηώλ, ν εζνπνηόο ηνπ Playback – πνπ κπνξεί 

λα είλαη είηε επαγγεικαηίαο είηε νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο ζπκκεηέρεη ζε κηα νκάδα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην Playback γηα εθπαηδεπηηθνύο ή ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο – έξρεηαη ζε 

επαθή κε ηε δεκηνπξγηθή ηνπ δύλακε ελώ ηαπηόρξνλα ζπλδέεηαη κε ηελ Κνηλόηεηα 

κέζσ κηαο ζπιινγηθήο εκπεηξίαο (Kintigh, 1998: 22).   

ύκθσλα κε ηε Jo Salas (Salas, 2009: 447),   

«Κάζε νινθιεξσκέλνο θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνο άλζξσπνο, θαζώο θαη ν 

ηδαληθόο αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο, ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηελ αίζζεζε ζπκπόληαο θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα. Οη 

άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε ηηο ηζηνξίεο γηα λα γλσξίζνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο 

αιιά θαη ηελ ηαπηόηεηα ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δνπλ. Οη ηζηνξίεο 

πνπ κνηξαδόκαζηε κε ηνπο άιινπο δεκηνπξγνύλ κηα δηαζύλδεζε πνπ 

ιεηηνπξγεί ζαλ αληίβαξν ζηελ νινέλα κεγαιύηεξε απνκόλσζε θαη 

απνμέλσζε. Απνθξπζηαιιώλνπλ ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή καο 

απηνγλσζία θαη θέξνπλ ζνθία θαη νκνξθηά γηα νπνηνλδήπνηε γίλεη 

θνηλσλόο ηνπο, αθόκα θη αλ δελ γλσξίδεη πξνζσπηθά ηνλ αθεγεηή ηνπο. 

Τν λα γηλόκαζηε κάξηπξεο ν έλαο ηεο ηζηνξίαο ηνπ άιινπ, ελδπλακώλεη ηελ 

αιιεινθαηαλόεζε θαη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη θάζε αλζξώπηλε εκπεηξία, 

αθόκα θαη ν ππεξβνιηθόο πόλνο, βξίζθεη λόεκα όηαλ επηθνηλσλείηαη κέζσ 

ηεο αηζζεηηθήο θόξκαο. Μέζα ζην θαηάιιειν πιαίζην, όινη έρνπκε ηελ 

έκθπηε ηθαλόηεηα θαη ηνλ απζνξκεηηζκό λα αληαπνθξηζνύκε κε 

δεκηνπξγηθή ελζπλαίζζεζε ζηελ ηζηνξία θάπνηνπ άιινπ».  

Γίλεηαη ζαθέο από ηα παξαπάλσ όηη ην ζέαηξν Playback θαιιηεξγεί ηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηε ζπκπόληα θαη ηελ αιιεινθαηαλόεζε, ελώ ηαπηόρξνλα ζπκβάιιεη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο. Πξνζθέξεη έλα πιαίζην, 

κέζα ζην νπνίν κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ νη δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηνπ αηόκνπ θαη λα 

πθαλζνύλ ηζρπξνί θνηλσληθνί δεζκνί. Αληαλαθιά ην όξακα κηαο Κνηλόηεηαο, όπνπ ε 

ζνθία ηνπ ζπιινγηθνύ ζπλεηδεηνύ θαη αζπλεηδήηνπ ελώλεηαη κε ηελ αηνκηθή ζνθία θαη 

νη πξνζσπηθέο θσλέο πθαίλνπλ έλαλ ηζρπξό ηζηό ζπλύπαξμεο θαη 

επαλαλνεκαηνδόηεζεο ησλ εκπεηξηώλ. Δίλαη έλα «είδνο ζεάηξνπ πνπ έρεη ηε δύλακε θαη 
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ηελ πξόζεζε λα ζεξαπεύζεη θαη λα κεηακνξθώζεη άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο» 

(Salas, 2009: 445). 

 Ζ αηκόζθαηξα απνδνρήο θαη ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθήο αιήζεηαο θαη ε αίζζεζε 

ηεο ηειεηνπξγίαο κέζα ζηελ νπνία ηαμηδεύνπλ θαη λνεκαηνδνηνύληαη νη αλζξώπηλεο 

ηζηνξίεο ιεηηνπξγνύλ ζεξαπεπηηθά θαη ελδπλακσηηθά ζε πνιιαπιά επίπεδα γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε κηα δηαδηθαζία ζεάηξνπ Playback. ε ό, ηη αθνξά ηνπο αθεγεηέο, ε 

ελδπλάκσζε είλαη απόξξνηα ηεο βαζεηάο επηβεβαίσζεο πνπ παίξλνπλ θαζώο ε ηζηνξία 

ηνπο αθνύγεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζηε ζπλέρεηα μαλαδσληαλεύεη κε ππμίδα ηε 

δηθή ηνπο νπηηθή ζε ζρέζε κε απηήλ. Ζ αηνκηθή κνλαμηά αλαθνπθίδεηαη κέζα από ηελ 

αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη απηή ε ζπλδηαιιαγή αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο θαη παξάζπξα 

ζθέςεο ζε ζρέζε κε παξειζνύζεο θαηαζηάζεηο δσήο. Ζ δξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο 

δεκηνπξγεί ζηνλ αθεγεηή απνζηαζηνπνίεζε από ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην βίσκά ηνπ θαη 

νδεγεί ζηελ θάζαξζε. Από ηελ άιιε κεξηά, νη εξκελεπηέο ησλ ηζηνξηώλ – εζνπνηνί ή 

κέιε νκάδσλ πνπ θάλνπλ εξγαζηήξηα Playback – θαιιηεξγνύλ θαη αλαπηύζζνπλ 

ζεκαληηθέο αξεηέο πνπ ηνπο ελδπλακώλνπλ ζε πξνζσπηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν: ηνλ 

απζνξκεηηζκό, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ εθθξαζηηθόηεηα, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηνλ 

απηνζεβαζκό, ηε δεθηηθόηεηα απέλαληη ζηνλ Άιιν, ηελ ηθαλόηεηα λα δνπιεύνπλ ζε 

νκάδεο, ηελ αίζζεζε ηεο ραξάο ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο αηζζεηηθήο δεκηνπξγίαο (Salas, 

2009: 447).  

Παξ‟ όιν πνπ ην ζέαηξν Playback δελ αλήθεη ζην ρώξν ηεο ζεξαπείαο αιιά ηεο 

ηέρλεο, ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεξαπεπηηθή κέζνδνο είηε απηόλνκα είηε ζε 

ζπλδπαζκό κε δξακαηνζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο (Chesner, 2002). Ζ ζεξαπεπηηθή ηνπ 

ηθαλόηεηα έγθεηηαη ζην όηη δεκηνπξγεί ζρέζεηο θαη εληζρύεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

ελζπλαίζζεζε κεηώλνληαο ην αίζζεκα ηεο απνκόλσζεο ελώ παξάιιεια αλαπιαηζηώλεη 

ηνλ αλζξώπηλν πόλν κέζσ ηεο αηζζεηηθήο ηνπ αλαπαξάζηαζεο (Salas, 2009). 

 

1.1.3. ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ PLAYBACK Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΗ   

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ: ΔΡΔΤΝΔ 

 

1.1.3.α. ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΦΗΛΗΧΖ 

 

To ζέαηξν Playback εληζρύεη ηελ αλζξώπηλε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε, 

δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο Κνηλόηεηαο θαη ζπλδέεη ηελ αηνκηθόηεηα κε ηε ζπιινγηθή 
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ηαπηόηεηα (Ramos, 2014). Βνεζάεη ηα άηνκα λα αλαπηύμνπλ ηελ αιιεινθαηαλόεζε θαη 

ηελ ελζπλαίζζεζε. Γεκηνπξγεί έλαλ δεκόζην ρώξν όπνπ νη άλζξσπνη ζπλαληηνύληαη, 

ζπλαηζζάλνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη εθθξάδνληαη ειεύζεξα ρσξίο ηνλ θόβν ηεο 

θξηηηθήο.  

Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ θαη 

κεηακόξθσζεο ησλ ερζξηθώλ αηζζεκάησλ κέζα ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο (Rivers, 2015). 

Σν ζέαηξν Playback έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθπαηδεπηηθέο δνκέο σο εξγαιείν 

αληηκεηώπηζεο ηνπ εθθνβηζκνύ (bullying) αλάκεζα ζηνπο καζεηέο (Salas, 2005) αιιά 

θαη ζε θνηλσλίεο θαη πιεζπζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε εκπόιεκε θαηάζηαζε ή 

αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθέο αλαηαξαρέο σο εξγαιείν ζπκθηιίσζεο θαη ελδπλάκσζεο 

ησλ δεζκώλ ηεο θνηλόηεηαο (Rivers, 2015˙ Hutt & Hosking, 2005).  

 

1.1.3.β. ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Δ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΚΑΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΛΑΗΗΑ – ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ  

 

Σν ζέαηξν Playback έρεη αμηνπνηεζεί σο κέζνλ βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηώλ ζε επαγγεικαηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πιαίζηα αιιά θαη σο 

εξγαιείν επηκόξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο Salas, Steele, 

Lin, Loe, Gauna θαη Jafar – Nejad (2013), νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζέαηξν 

Playback σο κέζνλ βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ζηξεζνγόλσλ 

αηζζεκάησλ ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο ηεο ηαηξηθήο ζρνιήο ηνπ Baylor College ζην 

Υηνύζηνλ. 

ηε ζπλέρεηα, ζα παξαζέζνπκε νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά πιαίζηα αμηνπνηώληαο ην ζέαηξν Playback σο εξγαιείν 

επηκόξθσζεο θαη βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο. 

 

  «Δθπαίδεπζε ζπλνκειίθσλ: ρηίδνληαο ηελ επηθνηλσλία κέζσ ησλ ηερληθώλ 

ηνπ ζεάηξνπ Playback»  

(«Peer education: building community through Playback theatre action 

methods”, Kintigh, 1998) 

Ζ Kintigh (1998) ζηελ έξεπλά ηεο ζε κία νκάδα 21 θνηηεηώλ ηνπ Texas Christian 

University δηεξεύλεζε πώο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη  ην ζέαηξν Playback κέζα ζε κηα 

νκάδα ζπλνκήιηθσλ αηόκσλ ζε ζρέζε ηόζν κε ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ δεζκώλ 
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ηεο νκάδαο όζν θαη κε ηελ αιιεινεπηκόξθσζε θαη δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζεμνπαιηθή πγεία, ηηο εμαξηήζεηο, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (θαηάζιηςε, άγρνο, 

πέλζνο, απηνθηνληθέο ηάζεηο) θαη ηε βία ζηηο ζρέζεηο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

Group Environmental Scale (GES) ηνπ Moos (1994) θαη πνηνηηθά εξγαιεία όπσο νη 

ζπλεληεύμεηο, ην εκεξνιόγην παξαηήξεζεο θαη ε αλάιπζε ησλ βηληενζθνπεκέλσλ 

εξγαζηεξίσλ. Σα απνηειέζκαηα αλαθέξνπλ βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ 

θαη ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο, απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, δεκηνπξγία θνηλσληθώλ 

δεζκώλ – νκάδαο θαη βειηίσζε ησλ γλώζεσλ επί ησλ ππό κειέηε ζεκάησλ κέζσ ηεο 

ζέαζεο ησλ άιισλ θαη ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ.  

 

 « “Μνηίβα ζπκπεξηθνξάο ζε έλα θόζκν πνπ θαηξαθπιά”: ην ζέαηξν 

Playback σο κέζνλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζε ηξία θέληξα 

πξσηνβάζκηαο πγείαο ζηελ Ανηεαξόα ζηε Νέα Εειαλδία» 

(“Patterns in a world in slippage”: playback theatre as professional 

development in three primary healthcare centres in Aotearoa New Zealand, 

Day, 2007) 

Ζ Day (2007) δηεξεύλεζε ηελ επηξξνή πνπ ζα είρε ην ζέαηξν Playback ηόζν ζηελ 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζην πξνζσπηθό θαη ηνπο αζζελείο ηξηώλ Κνηλνηηθώλ θέληξσλ 

πγείαο ζηε Νέα Εειαλδία όζν θαη ζηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε θαη απνθόξηηζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηόκσλ. Ζ κέζνδνο ζπκπεξηιάκβαλε ηε ζέαζε παξαζηάζεσλ ζεάηξνπ 

Playback, όπνπ πξνζσπηθό θαη αζζελείο κνηξάδνληαλ σο θνηλό ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ηζηνξίεο θαη παξαθνινπζνύζαλ ηελ εθδξακάηηζή ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ηόζν 

ησλ βηληενζθνπεκέλσλ παξαζηάζεσλ όζν θαη ζπλεληεύμεσλ πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ζεηηθά σο πξνο όιεο ηηο δπλακηθέο 

πνπ δηεξεπλήζεθαλ. 

 

 «Σν ζέαηξν Playback: Δπηξξνή ζηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο 

ηελ επηζεηηθόηεηα θαη ηελ ελζπλαίζζεζε κέζα ζε έλα δηθαληθό πιαίζην» 

(«Playback theatre: effects on students’ views of aggression and empathy 

within a forensic context», Bommann & Crossman, 2011) 

Οη Bommann θαη Crossman (2011) δηεξεύλεζαλ πώο ην ζέαηξν Playback κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ζηάζε καζεηώλ από 10 έσο 14 εηώλ απέλαληη ζηηο επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη παξάιιεια πώο κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα 
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αθνκνηώζνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ην δηθαζηηθό ζύζηεκα θαη ην εγθιεκαηνινγηθό 

δίθαην. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα (Ν=24) ζπκκεηείρε ζε κηα παξέκβαζε ζεάηξνπ Playback 

θαη ε νκάδα ειέγρνπ (Ν=23) ζε κηα παξέκβαζε παξαθνινύζεζεο βίληεν ζρεηηθώλ κε 

ηα ππό δηεξεύλεζε ζέκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο εξσηεκαηνιόγηα ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλόεζε ηνπ δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

θαη κε ηελ επηζεηηθόηεηα θαζώο θαη κηα θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ζ 

πεηξακαηηθή νκάδα είρε βειηηώζεη κεηά ηελ παξέκβαζε ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηηο 

επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο αιιά όρη ηδηαίηεξα ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζήο ηεο. 

 

 «Δμειίζζνληαο ηηο λνζειεπηηθέο γλώζεηο ζε έλα πιαίζην επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο λνζνθόκσλ κέζσ ηνπ ζεάηξνπ Playback. Μία κειέηε ηεο 

επίδξαζήο ηνπ ζε γλσζηαθά θαη ζπκπεξηθνξηθά κνηίβα»  

(«Constructing Nursing Knowledge via Playback Theatre in Professional 

Training of Community Nurses. A Study of the Effect on Learning and 

Behavior Patterns», Lipsker, 2005) 

Ζ Lipsker (2005) ρξεζηκνπνίεζε ην ζέαηξν Playback σο εξγαιείν επηκόξθσζεο 

θαη δηά βίνπ κάζεζεο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο κειεηώληαο παξάιιεια ηελ επηξξνή ηνπ 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 21 λνζνθόκεο πνπ 

εξγάδνληαλ ζε επαγγεικαηηθέο θιηληθέο. πκκεηείραλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ρξόλνπ ζε 

εξγαζηήξηα ζεάηξνπ Playback κηα θνξά ηνλ κήλα. Χο κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην εκεξνιόγην παξαηήξεζεο ηνπ εξεπλεηή, ηα βηληενζθνπεκέλα 

εξγαζηήξηα θαη νη ζπλεληεύμεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ, 

αλαπιαηζίσζε ησλ πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ, βειηίσζε ηεο απηνεηθόλαο θαη ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο, θαιύηεξε 

αληηκεηώπηζε ησλ ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν θαη αύμεζε 

ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηνπ απζνξκεηηζκνύ.   

 

1.1.3.γ. ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΜΖ ΠΡΟΝΟΜΗΟΤΥΧΝ ΠΛΖΘΤΜΧΝ 

 

Καζώο ην ζέαηξν Playback απνηειεί έλα ζεκαληηθό εξγαιείν πξνζσπηθήο θαη 

θνηλσληθήο ελδπλάκσζεο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί από εξεπλεηέο σο εξγαιείν ελίζρπζεο 

πιεζπζκώλ πνπ απνηεινύλ θνηλσληθέο κεηνλόηεηεο θαη αληηκεησπίδνπλ ην θνηλσληθό 
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ζηίγκα γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. ηε ζπλέρεηα, ζεσξνύκε ζθόπηκν λα αλαθεξζνύκε ζε 

νξηζκέλεο από απηέο ηηο έξεπλεο. 

 

 «Σν ζέαηξν Playback θαη ε αλάξξσζε ζηελ ςπρηθή πγεία: Πξώηεο 

απνδείμεηο»  

(“Playback theatre and recovery in mental health: Preliminary evidence”, 

Moran & Alon, 2011).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεξεπλά ην θαηά πόζν ην ζέαηξν Playback κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν αλάξξσζεο ζην πιαίζην ηεο ςπρηθήο πγείαο. Πξόθεηηαη γηα 

κία κεηθηή έξεπλα. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 19 ελήιηθεο πνπ παξαθνινύζεζαλ έλα 

παλεπηζηεκηαθό πξόγξακκα δύν εβδνκάδσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάξξσζε ζηελ ςπρηθή 

πγεία. πιιέρζεθαλ πνζνηηθά ζηνηρεία από κεηξήζεηο απηναμηνιόγεζεο πξηλ θαη κεηά 

ην πξόγξακκα ζε ζρέζε κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη ηελ 

αλάξξσζε. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε κηα θιίκαθα απηναμηνιόγεζεο κε ηελ 

νλνκαζία «Ζ θιίκαθα επίδξαζεο ηνπ playback» (“The playback impact scale”), ε νπνία 

εμέηαδε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ 

επηδεηθλύεη ην άηνκν όηαλ θαιείηαη λα εξκελεύζεη ζθεληθά, ηελ ηθαλόηεηα θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη δηαζύλδεζεο θαη ηελ αληίιεςε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ζαλ έλα 

ππξήλα ηζηνξηώλ. Ζ θιίκαθα απηή ζπκπιεξώζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ θαη 

κεηά από δέθα εβδνκάδεο εξγαζηεξίσλ playback. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ βειηίσζε 

θαη ζηνηρεία αλάξξσζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε ό, ηη αθνξά ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ 

απηνγλσζία, ηε δηαζύλδεζε κε ηνπο άιινπο, ηελ ελζπλαίζζεζε αιιά θαη ηελ αίζζεζε 

ραξάο θαη ραιάξσζεο. Ζ έξεπλα πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ playback σο 

εληζρπηηθνύ εξγαιείνπ αλάξξσζεο ζε πιεζπζκνύο κε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

 

 «Δηζάγνληαο ηε ζεξαπεία αθήγεζεο θαη ην ζέαηξν Playback ζε κία 

παξέκβαζε δξακαηνζεξαπείαο ζε εθήβνπο ηεο ΛΟΑΣ θνηλόηεηαο»  

(“Integrating Narrative Therapy and Playback Theatre into a Drama 

Therapy Intervention for LGBT Adolescents”, Wilson, 2011)  

H έξεπλα απηή επηρεηξεί λα εμεηάζεη θαηά πόζν ε ζεξαπεία αθήγεζεο (narrative 

therapy) θαη ην ζέαηξν Playback ζα κπνξνύζαλ λα ελζσκαησζνύλ ζε έλα νκαδηθό 

πξόγξακκα δξακαηνζεξαπείαο εθήβσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ΛΟΑΣ (LGBT) θνηλόηεηα 

σο κία απάληεζε ζην θελό ησλ ζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζύκθσλα 
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κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο απηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο. Πξόθεηηαη γηα κηα πνηνηηθή 

έξεπλα πνπ αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο (grounded theory). Σν 

δείγκα πξνέθπςε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Απνηειείην από 7 άηνκα, 5 

γπλαίθεο θαη 2 άλδξεο. Οη ηξεηο από απηνύο ήηαλ δξακαηνζεξαπεπηέο, νη δύν 

ζεξαπεπηέο αθήγεζεο θαη νη δύν εμεηδηθεπκέλνη ζην ζέαηξν playback. Σν βαζηθό κέζνλ 

ζπιινγήο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ήηαλ νη ζπλεληεύμεηο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη 

ζπλεληεύμεηο ζηνηρεηνζεηνύληαλ από εκηδνκεκέλεο εξσηήζεηο θαη ε δηάξθεηά ηνπο ήηαλ 

από 16 έσο 79 ιεπηά. Οη ζπλεληεύμεηο αλαιύζεθαλ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ηεο 

αλνηρηήο, αμνληθήο θαη επηιεθηηθήο θσδηθνπνίεζεο (open coding, axial coding, 

selective coding ) πνπ πξνηείλνπλ νη Strauss θαη Corbin (1990). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ όηη ηόζν ε ζεξαπεία αθήγεζεο όζν θαη ην ζέαηξν playback κπνξνύλ λα 

εληαρζνύλ ζε νκαδηθά πξνγξάκκαηα δξακαηνζεξαπείαο έθεβσλ πιεζπζκώλ πνπ 

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ΛΟΑΣ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά ζε ό, ηη αθνξά ηελ 

απνδνρή ηνπ εαπηνύ θαη ηελ αύμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, πξνζθέξνληαο παξάιιεια 

έλα ππνζηεξηθηηθό θνηλσληθό πεξηβάιινλ ώζηε απηά ηα άηνκα λα δηαρεηξηζηνύλ 

απνηειεζκαηηθά ην θνηλσληθό ζηίγκα. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ ζεάηξνπ playback 

κπνξεί λα εληζρπζεί ε ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο θαη ε ελζπλαίζζεζε, λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο ρώξνο θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο θαη άξζεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη παξάιιεια 

λα κεησζεί ε αίζζεζε ηεο απνκόλσζεο ησλ εθήβσλ. Μέζσ ηεο αθήγεζεο θαη 

αλαπαξάζηαζεο ησλ πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ, ην πξόβιεκα ησλ ζεξαπεπόκελσλ 

εμσηεξηθεύεηαη, απνδνκείηαη θαη αλαπιαηζηώλεηαη.  

 

 «Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζεάηξνπ Playback ζηε δηαρείξηζε ηνπ εθθνβηζκνύ 

αλάκεζα ζε ειηθησκέλνπο ζε θνηλόηεηεο ειηθησκέλσλ»  

(“The effect of playback theatre on managing elderly bullying in senior 

communities”, Rooney, 2014).  

Ο Rooney, ζηελ παξνύζα εξγαζία, πεξηγξάθεη κηα πνηνηηθή έξεπλα πνπ είρε ζαλ 

ζηόρν λα δηεξεπλήζεη ην αλ ην ζέαηξν Playback απνηειεί απνηειεζκαηηθό κέζν 

δηαρείξηζεο ηνπ εθθνβηζκνύ (bullying) πνπ αλαπηύζζεηαη κέζα ζε νίθνπο επγεξίαο 

αλάκεζα ζηνπο ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 65 εηώλ. Ο αξρηθόο ζηόρνο ήηαλ ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο λα απνηειέζνπλ επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαλ κε ειηθησκέλνπο θαη είραλ 

εθπαηδεπζεί ζην ζέαηξν Playback. Απηό, όκσο, δελ θαηέζηε εθηθηό θη έηζη, κέζσ ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ρηνλνζηηβάδαο, ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ηειηθά 7 ιεπθέο 
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γπλαίθεο, ειηθίαο από 23 έσο 66 εηώλ πνπ είραλ εξγαζηεί ή εξγάδνληαλ ζε δεκόζηνπο 

νίθνπο επγεξίαο ή θξόληηδαλ ειηθησκέλνπο ζην ζπίηη (λνζειεύηξηεο θαη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί). Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο. Απεδείρζε όηη θακία 

από απηέο ηηο γπλαίθεο δελ είρε πξνεγνπκέλσο εθπαηδεπζεί ζηηο κεζόδνπο ηνπ ζεάηξνπ 

Playback θη έηζη ε αξρηθή εξεπλεηηθή ππόζεζε ηνπ Rooney έκεηλε νπζηαζηηθά 

αλαπάληεηε. Ζ άπνςή ηνπ, σζηόζν, όπσο εθθξάδεηαη κέζα ζηελ εξγαζία ηνπ, είλαη πσο 

ην ζέαηξν Playback κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ εθθνβηζκνύ, θαζώο 

επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

κέζα ζηε ζρέζε εθθνβηζηή – ζύκαηνο από απόζηαζε θαη ρσξίο λα ζηηγκαηηζηνύλ 

(Rooney, 2014: 31 – 32). 

 

1.1.4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή καο αλαζθόπεζε ζε ζρέζε κε ην ζέαηξν Playback, ην αλέδεημε σο έλα 

ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο θαη βειηίσζεο 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. πληειεί ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνεηθόλαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο, ζηελ αύμεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο 

ελεξγεηηθήο αθξόαζεο, ζηε δεκηνπξγία δεζκώλ Κνηλόηεηαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. 

Έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζεάηξνπ Playback έρνπλ γίλεη ζε 

πιεζπζκνύο όισλ ησλ ειηθηώλ, ζε θνηλσληθά, εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά 

πιαίζηα.  

ε ό, ηη αθνξά ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, εληνπίζακε κία κόλν έξεπλα πνπ πξνηείλεη 

ηε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ Playback γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό. Ο γεξνληηθόο πιεζπζκόο απνηειεί έλαλ κεηνλνηηθό πιεζπζκό 

πνπ ζηηγκαηίδεηαη θνηλσληθά ιόγσ ηεο ειηθίαο. Θεσξήζακε ζθόπηκν, βιέπνληαο ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζεάηξνπ Playback ηόζν ζε άιινπο κεηνλνηηθνύο πιεζπζκνύο 

θνηλσληθά ζηηγκαηηζκέλνπο γηα δηαθνξεηηθό ιόγν ν θαζέλαο (ζεμνπαιηθή ηαπηόηεηα, 

ςπρηθή πγεία) όζν θαη ζηνλ γεληθό πιεζπζκό λα πξνηείλνπκε ηελ πεξαηηέξσ 

αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο. 
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1.2. Ζ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ  

 

1.2.1.  Ζ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ: ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΣΟΤ ΟΡΟΤ 

 

Χο ηξίηε ειηθία ραξαθηεξίδεηαη ε πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ πνπ μεθηλάεη από 

ηα 65 έηε. Γηαθξίλεηαη ζηελ «πξώηκε ηξίηε ειηθία» (early elderly), όπνπ αλήθνπλ ηα 

άηνκα από 65 έσο 74 εηώλ θαη ζηελ «ύζηεξε ηξίηε ειηθία» (late elderly), όπνπ αλήθνπλ 

ηα άηνκα από 75 εηώλ θαη άλσ (Orimo, Ito, Suzuki, Araki, Hosoi & Sawabe, 2006). 

πλήζσο ζπκπίπηεη κε ηε ζπληαμηνδόηεζε – αλάκεζα ζηα 60 θαη 70 ρξόληα –. Ο ηξόπνο 

πνπ αληηκεησπίδεη θάζε θνηλσλία ηνπο ειηθησκέλνπο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ 

θνπιηνύξα ηεο. Τπάξρνπλ θνηλσλίεο, όπνπ νη ειηθησκέλνη ζεσξνύληαη ζύκβνιν ζνθίαο 

θαη ραίξνπλ ζεβαζκνύ θαη άιιεο όπνπ νπζηαζηηθά αληηκεησπίδνληαη σο βάξνο θαη ζηηο 

νπνίεο ν θνηλσληθόο ηνπο ζάλαηνο πξνεγείηαη ηνπ θπζηθνύ. Ζ πεξίνδνο ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο αληηκεησπίδεηαη σο «δεύηεξε παηδηθή ειηθία» ιόγσ ηεο εμάξηεζεο πνπ έρνπλ 

ζπρλά νη ειηθησκέλνη από άιια άηνκα θαζώο δελ κπνξνύλ λα απηνεμππεξεηεζνύλ ζε 

απόιπην βαζκό. Απηή ε αληηκεηώπηζε απνηειεί παξ‟ όι‟ απηά πνιιέο θνξέο 

πεξηζζόηεξν θνηλσληθό ζεώξεκα παξά αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή ηεο θπζηθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο (Langley, 1987: 233).  

Δίλαη απαξαίηεην λα δηαρσξίζνπκε ηνλ πιεζπζκό ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ ζε 

απηά πνπ γεξάζθνπλ ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πγείαο θαη ζε εθείλα όπνπ ε γήξαλζε 

επηηαρύλεηαη ιόγσ μαθληθνύ πέλζνπο ή θπζηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ. Οη πην 

ζπρλέο θπζηθέο δηαηαξαρέο είλαη ηα εγθεθαιηθά, ηα αξζξηηηθά, νη παζήζεηο ηνπ 

θαξδηναλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηα θαηάγκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα όξαζεο ιόγσ 

θαηαξξάθηε. Αληίζηνηρα, νη πην ζπλήζεηο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο είλαη νη 

καθξνρξόληεο ςπρσηηθέο αζζέλεηεο, πνπ ζπλνδεύνληαη ζπρλά από ζπκπηώκαηα 

ηδξπκαηνπνίεζεο ιόγσ καθξάο παξακνλήο ζε ηδξύκαηα θαη λνζνθνκεία, ε θαηάζιηςε 

θαη ε άλνηα (Langley, 1987: 234). 

Παξ‟ όι‟ απηά, αθόκα θαη νη ειηθησκέλνη πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πγείαο θαη παξακέλνπλ ιεηηνπξγηθνί, ζπρλά δνπλ ζην πεξηζώξην ηεο 

θνηλσλίαο. Καηά ζπλέπεηα, γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε πεξίνδνο ηεο ηξίηεο ειηθίαο ηνπ 

αηόκνπ νπζηαζηηθά ιεηηνπξγηθή θαη ζεηηθή, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ελεξγό 

ζπκκεηνρή ηνπ ειηθησκέλνπ ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηελ εμαζθάιηζε από ηελ πιεπξά 

ηνπ κηαο πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο θαη πνηόηεηαο δσήο (Rowe & Kahn, 1997). Ο 
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ελεξγεηηθόο ηξόπνο δσήο, κε θύξην άμνλα ηε δηά βίνπ κάζεζε κέζσ πνηθίισλ 

πξνγξακκάησλ ηόζν ζε παλεπηζηεκηαθέο όζν θαη ζε κε απζηεξώο εθπαηδεπηηθέο δνκέο 

πξνσζεί ηε βειηίσζε ηόζν ηεο πνηόηεηαο δσήο όζν θαη ηεο πγείαο θαη επεμίαο ησλ 

ππεξειίθσλ (Sloane – Seale & Kops, 2004). ζν θαιύηεξα ληώζεη έλαο ειηθησκέλνο 

γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηελ πγεία ηνπ ηόζν πην πηζαλό είλαη λα δηαηεξήζεη όλησο έλα 

πςειό επίπεδν πλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο (Scheetz, Martin & Poon, 

2012). 

 

1.2.2.  ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ Χ ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΣΟΜΑ ΣΡΗΣΖ  

ΖΛΗΚΗΑ : ΔΡΔΤΝΔ 

 

Ζ ζεξαπεία κέζσ ηεο ηέρλεο (ζεξαπεία κέζσ ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ, 

κνπζηθνζεξαπεία, ρνξνζεξαπεία, δξακαηνζεξαπεία) ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζπρλά ζε 

ειηθησκέλα άηνκα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο απνηππώλεηαη ζε πνιιέο θιηληθέο 

κειέηεο. Δθαξκνζκέλε ζε νκάδεο ειηθησκέλσλ, βνεζάεη ζηε δνκεκέλε αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη παξάιιεια ζηελ πξνζσπηθή έθθξαζε. 

πγθεθξηκέλα, ε δξακαηνζεξαπεία σθειεί ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία αιιά θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηε κείσζε ηεο γεξνληηθήο θαηάζιηςεο (Johnson, 

1986: 17).  

Σν ζέαηξν θαη ην δξάκα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά σο κέζνδνη παξέκβαζεο ζε 

νκάδεο ειηθησκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζεηηθή εμέιημε ηεο νκάδαο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάινγα κε ηνλ ζηόρν ηεο παξέκβαζεο. Δθηόο από ηε 

δξακαηνζεξαπεία, εθαξκόδνληαη θαη εξγαζηήξηα «ςπραγσγηθνύ δξάκαηνο» (Landy, 

1982: 174).  

Μέζσ ηνπ ζεάηξνπ νη ειηθησκέλνη αλαθαιύπηνπλ θαη εθθξάδνπλ πξσηόγλσξα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ξόινπο πνπ δελ έρνπλ πηνζεηήζεη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή,  

εξγάδνληαη νκαδηθά, θνηλσληθνπνηνύληαη, ληώζνπλ όηη είλαη ρξήζηκνη, όηη κπνξνύλ 

αθόκα λα επηηύρνπλ ζηόρνπο θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε λέα γλώζε θαη εκπεηξία (Gray, 

1979: 9). Σν ζέαηξν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε σο κέζν εκπινπηηζκνύ ηεο δσήο θαη 

ηνπ εαπηνύ ηνπο κέζσ ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο είηε σο εξγαιείν 

θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ είηε σο ςπρνζεξαπεία (Langley, 1987: 236). πγθεθξηκέλα, ην 

ζέαηξν Playback είλαη έλα είδνο ζεάηξνπ πνπ ζπλδπάδεη ηε ζεξαπεπηηθή δηάζηαζε ηνπ 

δξάκαηνο – θαζώο έρεη επεξεαζηεί από ηηο κεζόδνπο ηνπ ςπρνδξάκαηνο θαη ηεο 



21 

 

δξακαηνζεξαπείαο – κε ηελ θαιιηηερληθή θαη αηζζεηηθή δηάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ. Καηά 

θάπνην ηξόπν, παηάεη κε ην έλα πόδη ζηελ ηέρλε θαη κε ην άιιν ζηε ζεξαπεία, ππό ηελ 

έλλνηα όηη ελώ αλήθεη ζαλ είδνο ζηνλ ρώξν ηεο ηέρλεο, ηαπηόρξνλα ηα εξγαιεία ηνπ θαη 

ν αληίθηππόο ηνπο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζεξαπεπηηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(Salas, 2009). 

Πνιιέο έξεπλεο ζπζρεηίδνπλ ηνλ εζεινληηζκό θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

ζηελ ηξίηε ειηθία κε πγηείο ςπρνθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, θαιή πνηόηεηα δσήο, πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, εληζρπκέλε απηνεθηίκεζε θαη κεησκέλα αηζζήκαηα 

θαηάζιηςεο (Hunter & Linn, 1980-81˙ Newman, Vasudev & Onawola, R, 1985˙ 

Fischer, Mueller & Cooper, 1991˙ Wheeler, Gorey & Greenbalt, 1998˙ Cohen & 

Hoberman, 1983˙ Krause & Borawski – Clarke, 1994˙ Musick, Herzog & House, l999˙ 

Ward, 1979˙ Rotenberg & Hamel, 1988˙ Govindan, 1999). Σν ζέαηξν Playback είλαη 

κηα κνξθή ζεάηξνπ πνπ δεκηνπξγεί έληνλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαζώο ε αηνκηθόηεηα αλνίγεη ζην ζπιινγηθό κέζα από ηηο ηζηνξίεο πνπ 

απνηεινύλ ην δνκηθό πιηθό θάζε παξάζηαζεο (Salas, 1993). Παξάιιεια, ε νηθεηνζειήο 

ζπκκεηνρή ζε έλα εξγαζηήξην ζεάηξνπ Playback αηόκσλ ηξίηεο ειηθίαο πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ελόο θνηηεηή, 

απνηειεί κηα κνξθή εζεινληηθήο θνηλσληθήο παξνπζίαο θαη σο ηέηνηα από κόλε ηεο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζηνηρείν ςπρνθνηλσληθήο ελδπλάκσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

γεξνληηθνύ πιεζπζκνύ θαη αύμεζεο ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ.  

 ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, θξίλνπκε ζθόπηκν λα παξαζέζνπκε νξηζκέλεο 

ελδεηθηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

κεζόδσλ ηνπ δξάκαηνο θαη ηνπ ζεάηξνπ ζε πιεζπζκνύο ηξίηεο ειηθίαο. Οη έξεπλεο 

ζρεηίδνληαη κε ηε δξακαηνζεξαπεία θαη ην δεκηνπξγηθό δξάκα. 

Ζ πξώηε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηε Victoria Coffman (1979) θαη 

ηηηινθνξείηαη «Σν Γεκηνπξγηθό Γξάκα: Έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

ηδξπκαηνπνηεκέλε ηξίηε ειηθία». Ζ Coffman ζηελ εξγαζία ηεο επηζεκαίλεη ηε 

ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ δεκηνπξγηθνύ δξάκαηνο ζε ειηθησκέλνπο πνπ θαηνηθνύλ ζε 

ηδξύκαηα. Πεξηγξάθεη ηα εξγαζηήξηα ηνπ δεκηνπξγηθνύ δξάκαηνο πνπ εθαξκόζηεθαλ 

θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδξύκαηνο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

γεξνληηθνύ πιεζπζκνύ, ηνλ ξόιν ησλ εκςπρσηώλ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηνλ ζρεδηαζκό δξαζηεξηνηήησλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηδξπκαηνπνηεκέλεο ηξίηεο 

ειηθίαο. Χο απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο αλαθέξνληαη ε αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο 
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ηθαλόηεηαο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ, ε δπλαηόηεηα 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ζεκαληηθώλ πξνεγνύκελσλ εκπεηξηώλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπο 

θαη ε αίζζεζε θαηάθηεζεο κηαο θαιύηεξεο πνηόηεηαο δσήο. 

Ζ δεύηεξε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Wiener (2009: 49 – 52) θαη έρεη ηνλ 

ηίηιν «Οη ειηθησκέλνη, ην δξάκα θαη ε όκνξθε δσή». Πξόθεηηαη γηα κηα κειέηε 

πεξίπησζεο (case study), όπνπ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο δύν ζεαηξηθώλ 

έξγσλ ζηα νπνία παίδνπλ ειηθησκέλνη. Αλαθέξεηαη όηη κέζσ ηνπ ζεάηξνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέπηπμαλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο, αληηκεηώπηζαλ πνιιά από ηα 

ζηεξεόηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε, δνύιεςαλ πξνζσπηθά δεηήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηελ ειηθία ηνπο θαη  ζηε ζπλέρεηα ήηαλ έηνηκνη λα ελεξγνπνηεζνύλ ζε έλα επξύηεξν 

θνηλσληθό πιαίζην. 

 πλερίδνπκε κε ηελ έξεπλα «Ζ Γξακαηνζεξαπεία ζε ειηθησκέλνπο κε άλνηα – 

Βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο;» (Jaaniste, Linnell, Ollerton & Slewa – Younan, 

2015: 40 – 48). Πξόθεηηαη γηα κηα πηινηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ειηθησκέλα άηνκα κε ειαθξηάο θαη κεζαίαο κνξθήο άλνηα. Σν εξεπλεηηθό εξώηεκα 

ήηαλ αλ ε δξακαηνζεξαπεία κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα δσήο (QoL) απηώλ ησλ 

αηόκσλ. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 13 Απζηξαινί κε επξσπατθή θαηαγσγή, ειηθίαο 61 – 68 

εηώλ, όινη άληξεο εθηόο από κία γπλαίθα. Απηνί ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο: κία νκάδα 

δξακαηνζεξαπείαο 4 αηόκσλ θαη κία νκάδα 9 αηόκσλ πνπ απιώο παξαθνινπζνύζε γηα 

ηέζζεξεηο κήλεο ηαηλίεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηόζν πνζνηηθέο (Quality of Life 

Alzheimer's Disease (QoL-AD) scale of Logsdon, Gibbons, McCurry & Teri, 1999)  

όζν θαη πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 16 ζπλαληήζεσλ. ύκθσλα κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ε πνηόηεηα δσήο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ νκάδα 

δξακαηνζεξαπείαο απμήζεθε ελώ αληίζηνηρα απηή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ νκάδα 

παξαθνινύζεζεο ηαηληώλ κεηώζεθε. Ζ δξακαηνζεξαπεία βνήζεζε ηνπο ειηθησκέλνπο 

λα εθθξαζηνύλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαλνεηηθά θαη ηνπο έθαλε πην ελαξγείο θαη 

ζπλεηδεηνύο ζε ζρέζε κε ηε δηεθδίθεζε κηαο πνηόηεηαο δσήο.  

Αθνινύζσο, παξαζέηνπκε ηελ έξεπλα «Γξάκα κε ειηθησκέλνπο» (Huddleston, 

1989: 298 – 300). ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε δξακαηνζεξαπεία σο 

κέζνδνο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηδηθεύεηαη ε εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζε 

ειηθησκέλα άηνκα. Χο απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαη 

δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο, ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο 
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εκπηζηνζύλεο θαη ηεο θαληαζίαο θαη ε αληίιεςε ηνπ ρξόλνπ σο όινπ (παξειζόλ – 

παξόλ – κέιινλ).  

Από ηε βηβιηνγξαθηθή καο αλαζθόπεζε, κάο έγηλε ζαθέο όηη ελώ ππάξρνπλ αξθεηέο 

έξεπλεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηε δξακαηνζεξαπεία, ην ζέαηξν θαη ην δεκηνπξγηθό δξάκα κε 

ηελ ηξίηε ειηθία, ζε ό, ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ην ζέαηξν Playback θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη κέζνδνί ηνπ ζε ειηθησκέλνπο ελήιηθεο, ππάξρεη 

έλα ηεξάζηην εξεπλεηηθό θελό, θαζώο ε κόλε έξεπλα πνπ εληνπίζακε είλαη απηή ηνπ 

Rooney (2014), πνπ αλαθέξακε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. 

 

1.3. Ζ ΑΤΣΟΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ (SELF - EFFICACY)  

 

1.3.1. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ (SELF-EFFICACY)   

 

Χο απηναπνηειεζκαηηθόηεηα νξίδεηαη ε πεπνίζεζε ηνπ αηόκνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

ηθαλόηεηεο πνπ έρεη λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζε θαηαζηάζεηο θαη γεγνλόηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ (Bandura, 1994). 

Ζ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δύν ππνθαηεγνξίεο: ηε 

γεληθή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα (general self – efficacy, GSE) θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα (specific self – efficacy). Ζ γεληθή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

είλαη ε πεπνίζεζε ηνπ αηόκνπ όηη κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη λα αληηκεησπίζεη 

ιεηηνπξγηθά αληημνόηεηεο, ζηξεζνγόλεο θαη απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο αιιά θαη λέεο 

πξνθιήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ ζε έλα επξύ πεδίν θαηαζηάζεσλ ηεο δσήο 

ηνπ, ελώ ε εμεηδηθεπκέλε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα αθνξά ζηελ ηδία πεπνίζεζε ηνπ 

αηόκνπ πνπ ζρεηίδεηαη όκσο εδώ κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςεη ή λα ηνπ αλαηεζεί (Schwarzer & Jerusalem, 1995: 35–37˙ Luszczynska, 

Gutierrez – Doña & Schwarzer,2005: 80–81).Ζ γεληθεπκέλε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

παξνπζηάδεη κηα ζπλάθεηα κε ηελ αίζζεζε ηεο ειπίδαο θαζώο θαη νη δύν απηέο έλλνηεο 

αλήθνπλ ζην θάζκα ηεο απηναλαθνξηθόηεηαο θαη βαζίδνληαη ζηελ εζσηεξηθή 

πεπνίζεζε ηνπ αηόκνπ όηη κπνξεί λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ κέζα από ηηο πξάμεηο 

ηνπ. Σν άηνκν πηζηεύεη όηη είλαη ηθαλό λα ζέηεη λένπο ζηόρνπο, λα επηκέλεη ζε απηνύο 

θαη λα ηνπο πξαγκαηνπνηεί σο δξσλ ππνθείκελν (Luszczynska, Gutierrez – Doña & 

Schwarzer, 2005: 88).  

ύκθσλα κε ηελ θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία ηνπ Bandura (1977: 192 – 193), ε 

αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά δηακνξθώλεηαη ζε κεγάιν βαζκό κέζσ δηαλνεηηθώλ 
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δηαδηθαζηώλ. πγθεθξηκέλα, θαζνξίδεηαη θαη κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ 

επεμεξγάδεηαη δηαλνεηηθά ην άηνκν άκεζεο, έκκεζεο θαη ζπκβνιηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο. Παξαηεξώληαο ηνπο άιινπο, αληηιακβάλεηαη ηα 

πθηζηάκελα ζπκπεξηθνξηθά κνληέια θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα επεμεξγάδεηαη 

κέζσ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θίιηξνπ εκπεηξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πηνζεηεί αλά 

πεξίζηαζε. Ζ αληίιεςε ηεο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο δηακνξθώλεηαη, παξαηεξώληαο 

ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπκπεξηθνξηθά κνληέια 

γύξσ καο. Ζ δηακόξθσζε κέζσ ηεο δηαλνεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αληίιεςεο ησλ 

πηζαλώλ ζπλεπεηώλ κηαο ζπκπεξηθνξάο, ε πξνζσπηθή ζηνρνζεζία ηνπ θάζε αηόκνπ θαη 

ε απηναμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ηνπ, δεκηνπξγνύλ ηελ εζσηεξηθή 

θηλεηνπνίεζε γηα ζπκπεξηθνξηθή αιιαγή θαη πεξαηηέξσ δξάζε.  

Ζ παζεηηθή θαη θνβηθή ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηελ αληίιεςε ηνπ 

βαζκνύ ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ αλαπηύζζεη θάζε άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ. 

ζν πην ηζρπξή είλαη ε αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζην άηνκν, ηόζν 

πεξηζζόηεξν απηό ζα δνθηκάζεη λέεο ζπκπεξηθνξέο, ζα εκπιαθεί ζε θαηλνύξγηεο 

εκπεηξίεο, ζα πξνζπαζήζεη πην έληνλα γηα ην επηζπκεηό απνηέιεζκα θαη ζα επηκείλεη 

ζηε δξάζε ηνπ αλεμάξηεηα από ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζεη. 

Δκπιεθόκελν ζε δξαζηεξηόηεηεο θαηλνκεληθά απεηιεηηθέο αιιά ζηελ νπζία αζθαιείο, 

θπξηαξρεί πάλσ ζηνπο θόβνπο ηνπ θαη απηή ε αίζζεζε δύλακεο βειηηώλεη εθ λένπ ηελ 

αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ. Αληίζεηα, ε ρακειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο νδεγεί ζε θνβηθέο θαη ακπληηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

απνδπλακώλνπλ ην άηνκν κέζα από ηνλ θαύιν θύθιν ηεο αδξάλεηαο θαη ηνπ θόβνπ. 

Ζ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο δηακνξθώλεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ 

πξνζσπηθώλ επηηεπγκάησλ ηνπ αηόκνπ, ηεο έκκεζεο εκπεηξίαο ηνπ κέζσ ηεο 

παξαθνινύζεζεο ησλ άιισλ, ηεο πξνθνξηθήο πεηζνύο πνπ δέρεηαη ζε ζρέζε κε ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο θπζηνινγηθήο ςπρνινγίαο ηνπ (δειαδή ηνπ 

θαηά πόζν ην άηνκν κπνξεί λα ειέγμεη ηελ ςπρηθή ηνπ δηέγεξζε όηαλ αληηκεησπίδεη 

ζηξεζνγόλεο θαη επίπνλεο θαηαζηάζεηο). Σα πξνζσπηθά επηηεύγκαηα ηνπ αηόκνπ είλαη 

απηά πνπ ιεηηνπξγνύλ σο πην άκεζε θαη πην ηζρπξή πεγή αύμεζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ. Αληίζεηα, ε πςειή ςπρηθή δηέγεξζε απνδπλακώλεη ηελ 

δξάζε θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ (Bandura, 1977: 193 – 200).  

Ζ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ αλζξώπηλν 

κεραληζκό ηεο ζηνρνζεζίαο ηόζν ζηνπο ελήιηθεο όζν θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο (Bandura 
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& Locke, 2003˙ West, Welch & Thorn, 2001˙ West, Dark – Freudeman & Bagwell, 

2009). Σα άηνκα κε εληζρπκέλε αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζέηνπλ ζηόρνπο θαη 

επηρεηξνύλ λα ηνπο πεηύρνπλ, άιινηε επηηπγράλνληαο θαη άιινηε απνηπγράλνληαο ζε 

απηό. Σόζν ε επηηπρία όζν θαη ε απνηπρία ζπληεινύλ ζηε γλώζε θαη ζηελ πξνζσπηθή 

εμέιημε. Ζ επηηπρία ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο ελδπλάκσζεο θαη ε απνηπρία σο 

παξάγνληαο απηνγλσζίαο θαζώο βνεζάεη ην άηνκν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ιάζε ηνπ 

θαη λα επαλαξξπζκίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Αληίζεηα, ε κε – δξάζε θαη ε απνθπγή 

λέσλ εκπεηξηώλ, πνπ ζπρλά εκθαλίδνπλ άηνκα κε ρακειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο, νδεγεί ζε ηέικα, θαζώο απνθιείεη θάζε δπλαηόηεηα 

εμέιημεο ηόζν ζε γλσζηηθό όζν θαη ζε ςπρνινγηθό επίπεδν (Artistico, Berry, Black, 

Cervone & Lee, 2011: 218).  Γηα λα κπνξέζεη ην άηνκν λα δξάζεη κε επηηπρία ζε κηα 

πξόθιεζε δελ αξθεί ε αληηθεηκεληθή επάξθεηά ηνπ ζηηο ζρεηηθέο γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο, απαηηείηαη παξάιιεια ε ππνθεηκεληθή ηνπ πίζηε όηη είλαη επαξθέο 

(Williams & Williams, 2010). 

Ζ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα δηαθνξνπνηείηαη σο έλλνηα από ηελ απηναληίιεςε θαη 

ηελ απηνεθηίκεζε θαζώο αληαλαθιά ηελ πξνζσπηθή θξίζε ηνπ αηόκνπ γηα ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπ θαη όρη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηόκνπ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμία, έηζη 

όπσο απηά δηακνξθώλνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αμίεο θαη ηηο επηηαγέο ηεο θνηλσλίαο 

κέζα ζηελ νπνία δεη (Bandura, 1986). Ζ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην άηνκν δε ζπλδέεηαη κε έλα νξηζκέλν αίζζεκα ή ηδέα πνπ έρεη γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ, όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ζπλαθείο έλλνηεο ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ 

απηνειέγρνπ, δελ έρεη ςπρνινγηθή δηάζηαζε αιιά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δξάζε πνπ ζα 

αλαπηύμεη ην άηνκν θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζα δηαρεηξηζηεί πξαθηηθά ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ. Δίλαη κηα πεπνίζεζε πνπ ζρεηίδεηαη πάληα 

κε ηελ πξάμε θαη έρεη κηα πξννπηηθή κέζα ζην ρξόλν. Σν άηνκν κε πςειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζέηεη πςειόηεξνπο ζηόρνπο, επηκέλεη πεξηζζόηεξν ζε 

απηνύο κέρξη λα ηνπο πεηύρεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί θάπνην εκπόδην ην 

μεπεξλά επθνιόηεξα από ην άηνκν κε ρακειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο. 

Παξάιιεια, αλαπηύζζεη θαηλνηόκεο δξάζεηο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ, σζνύκελν από 

κηα εζσηεξηθή δύλακε πνπ ζπλδέεηαη κε κηα πεπνίζεζε εθηθηήο πξνζσπηθήο επηηπρίαο 

(Luszczynska, Gutierrez – Doña & Schwarzer, 2005: 81). 

Ζ έξεπλα ησλ Karademas, Kafetsios θαη Sideridis (2007: 285 – 294) ζπλδέεη ηελ  

εληζρπκέλε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα κε ηελ ςπρηθή πγεία, ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηε 
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ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη 

ε πςειή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα βνεζάεη ην άηνκν λα αλαπηύμεη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηνέιεγρν, ηελ πξνζσπηθή αλαδήηεζε ηεο γλώζεο, ηελ αλάπηπμε 

θηλήηξσλ θαη ηελ πξνζσπηθή ζηνρνζεζία. Tα άηνκα κε πςειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο εκθαλίδνπλ θιίζε πξνο εξεζίζκαηα θαη θίλεηξα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηζνξξνπία, ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ θαιή πνηόηεηα 

δσήο (well – being) ελώ παξάιιεια αλαπηύζζνπλ ιηγόηεξν άγρνο. Αληίζεηα, ηα άηνκα 

κε ρακειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο εκθαλίδνπλ θιίζε πξνο εξεζίζκαηα θαη 

θίλεηξα πνπ ζπλδένληαη κε ην θόβν θαη ηελ απεηιή θαη αλαπηύζζνπλ πεξηζζόηεξν 

άγρνο.  

Πνιιέο έξεπλεο ζπζρεηίδνπλ ηελ πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε ηελ 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία θαζώο θαη ηηο αθαδεκατθέο επηινγέο θαη 

επηινγέο θαξηέξαο (Lent, Brown & Hackett G, 1994: 79–122˙ Brown & Lent, 1996: 

354–366˙ Lent, Brown & Larkin, 1986:165–169˙ Lent, Brown, Brenner, Chopra, Davis, 

Talleyrand & Suthakaran, 2001: 474–483˙ Byars–Winston, Estrada, Howard, Davis & 

Zalapa, 2010: 205–218).  

ε απηό ην ζεκείν, ζεσξνύκε ζθόπηκν λα αλαθεξζνύκε εθηελέζηεξα ζε δύν 

έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνηέιεζαλ 

ζεσξεηηθό ππόβαζξν γηα ηελ έξεπλα πνπ επηρεηξνύκε. 

Θα μεθηλήζνπκε κε ηελ έξεπλα ησλ Luszczynska, Gutierrez – Doña θαη Schwarzer 

(2005), κηα πνζνηηθή έξεπλα πνπ είρε ζαλ ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ηεο 

αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε δηάθνξνπο ηνκείο θαη ςπρνινγηθέο δνκέο 

ηεο αλζξώπηλεο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα κειέηεζε αξρηθά ηε ζπζρέηηζε 

ηεο πςειήο ή ρακειήο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη 

ε αλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα, όπσο ε απηνεθηίκεζε, ν απηνέιεγρνο, ε αηζηνδνμία, ν 

ζρεδηαζκόο ηνπ κέιινληνο, ε ηάζε ηεο ζύγθξηζεο ησλ πξνζσπηθώλ δπλαηνηήησλ κε 

ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ε ζύλδεζε ηεο αίζζεζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαηά πξώηνλ κε ηελ αλάπηπμε αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, 

όπσο ην άγρνο, ε θαηάζιηςε, ν ζπκόο θαη θαηά δεύηεξνλ κε ηελ παξνπζία ζεηηθώλ 

ζηνηρείσλ όπσο ε θαιή πνηόηεηα δσήο ηνπ αηόκνπ θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ από ηε δσή 

ηνπ. Σέινο, επηρεηξήζεθε ε ζπζρέηηζε ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε 

ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ηελ αλάπηπμε ζεηηθώλ θνηλσληθώλ 

ζρέζεσλ θαη θαιήο θνηλσληθήο δσήο.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Byars-Winston%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20495610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Estrada%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20495610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howard%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20495610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20495610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zalapa%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20495610
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Γηα θάζε κία από απηέο ηηο παξακέηξνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο θιίκαθεο (16 

ζηνλ αξηζκό ζην ζύλνιό ηνπο), κε θξηηήξην λα ππάξρνπλ ζηαζκηζκέλεο ηόζν ζηελ 

αγγιηθή γιώζζα όζν θαη ζηε γιώζζα ησλ ζπκκεηερόλησλ. Ο δείθηεο cronbach a. ζε 

απηέο ηηο θιίκαθεο θπκαηλόηαλ από .61 έσο .88. Γηα ηε κέηξεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (General Self – Efficacy Scale – GSE) ησλ Schwarzer θαη 

Jerusalem (1995). Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηαπηόρξνλα ζε πέληε δηαθνξεηηθέο ρώξεο (Κόζηα 

Ρίθα, Γεξκαλία, Πνισλία, Σνπξθία, Ζ.Π.Α).  

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 8.796 άηνκα, άλδξεο (47,2 %) θαη γπλαίθεο (52,8). Ζ 

ηδηόηεηα ησλ αηόκσλ απηώλ πνηθίιε (καζεηέο, θνηηεηέο, δάζθαινη, εξγάηεο, εζσηεξηθνί 

κεηαλάζηεο) θαη ην ειηθηαθό ηνπο θάζκα εθηεηλόηαλ από ηα 14 έσο ηα 77 έηε.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ηα άηνκα κε πςειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ήηαλ πην ηθαλνπνηεκέλα από ηε δσή ηνπο, είραλ θαιύηεξε 

πνηόηεηα δσήο, δηαρεηξίδνληαλ ιεηηνπξγηθά ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο, είραλ πην 

επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή δηαδξνκή θαη αλέπηπζζαλ ιηγόηεξα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα όπσο ην άγρνο, ε θαηάζιηςε θαη ν ζπκόο. Παξάιιεια ε πςειή 

αίζζεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο ζπλδεόηαλ ζεηηθά κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ αηζηνδνμία, 

ηνλ απηνέιεγρν θαη ην ζρεδηαζκό ηνπ κέιινληνο αιιά παξνπζίαδε ακειεηέα 

δηαζύλδεζε κε ηελ ηάζε ηνπ αηόκνπ λα ζπγθξίλεη ηνλ εαπηό ηνπ κε ηνλ θνηλσληθό ηνπ 

πεξίγπξν θαη λα εηεξνθαζνξίδεηαη από απηόλ.  

Δλ ζπλερεία, ζα παξνπζηάζνπκε ηελ έξεπλα ησλ Luszczynska, Scholz θαη 

Schwarzer (2005). Πξόθεηηαη γηα κία πνζνηηθή έξεπλα πνπ δηεξεπλά ηε ζπζρέηηζε ηεο 

γεληθεπκέλεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (GSE) κε κεηαβιεηέο πνπ εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην ηεο θνηλσληθήο γλσζηηθήο ζεσξίαο (ζρέδηα δξάζεο – πξνζέζεηο, πξνζδνθίεο, 

απηνξξύζκηζε, εμεηδηθεπκέλε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα), ηεο πνηόηεηαο δσήο (well – 

being), ηεο πγηνύο ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

πόλνπ θαη ηεο αξξώζηηαο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηαπηόρξνλα ζε ηξεηο ρώξεο (Γεξκαλία, 

Πνισλία, Νόηηα Κνξέα) θαη ην δείγκα απνηέιεζαλ 1.933 ζπκκεηέρνληεο, ειηθίαο από 

16 έσο 86 εηώλ, νξηζκέλνη από ηνπο νπνίνπο ήηαλ αζζελείο πνπ έπαζραλ από 

ζηεθαληαία λόζν, θαξθίλν (Γεξκαλία) θαη γαζηξεληεξηθέο λόζνπο (Πνισλία). Γηα ηε 

κέηξεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (General Self – Efficacy Scale – GSE) ησλ Schwarzer θαη 

Jerusalem (1995). Γηα θάζε κία από ηηο πξναλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληίζηνηρεο θιίκαθεο κε θξηηήξην λα εκθαλίδνπλ αμηόπηζηεο 

ςπρνκεηξηθέο ηδηόηεηεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο κεηά – αλάιπζεο ησλ 

Schmidt – Hunter (Hunter, Schmidt & Jackson, 1982) γηα θαζεκία από ηηο κεηαβιεηέο 

γηα λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ην κέγεζνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πιεζπζκνύο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ζεηηθή ζρέζε ηεο πςειήο αίζζεζεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε ηελ εμεηδηθεπκέλε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ 

απηνξξύζκηζε, ηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνζέζεσλ. Σα άηνκα κε 

πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο δηαρεηξίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά ηνλ πόλν 

θαη ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνπλ θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο ζε ό, ηη αθνξά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο ελώ παξάιιεια εκθαλίδνπλ 

ρακειόηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο, θνύξαζεο θαη άγρνπο.   

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλώλ, ππνζέζακε όηη ε αύμεζε 

ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ζα ζπκβάιεη ζηελ 

πηνζέηεζε ελεξγεηηθώλ θαη κε θνβηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, ζα κεηώζεη ηελ θαηάζιηςε, ην 

άγρνο θαη ηελ αίζζεζε ηεο αλεκπόξηαο θαη ζα απμήζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. 

Παξάιιεια, ζα ηνπο δώζεη ζεηηθή ζθέςε γηα ην κέιινλ θαη ζα ηνπο νδεγήζεη ζηε 

δξάζε θαη όρη ζηελ παξαίηεζε από ηε δσή ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ ηξίηε 

ειηθία κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ. Οη 

έξεπλεο απηέο ζα παξαηεζνύλ αλαιπηηθά ζηελ επόκελε ππνελόηεηα. 

 

1.3.2. ΑΤΣΟΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ: ΔΡΔΤΝΔ 

 

Ζ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα είλαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο απηνξξύζκηζεο 

ηνπ αηόκνπ. Σν θαζηζηά ιεηηνπξγηθό θαηά ηε δηαδηθαζία αξρηθά ηεο ελειηθίσζεο θαη 

κεηέπεηηα ηεο γήξαλζεο, βνεζώληαο ην λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπ (ρξόληεο αζζέλεηεο, θξίζηκεο ηαηξηθέο απνθάζεηο), ηε 

κλήκε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Artistico, Berry, Black, Cervone & Lee, 2011: 

216).   
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ηνπο ειηθησκέλνπο, ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ θαιή θπζηθή 

θαηάζηαζε (McAuley, Jerome, Elavsky, Marquez & Ramsey, 2003), ηε κλήκε θαη ην 

άγρνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απώιεηά ηεο (Mol, Ruiter, Verhey, Dijkstra & Jolles, 2008) 

θαη παξάιιεια επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα θαιιηεξγεί ηηο δεμηόηεηέο ηνπ 

(Potter, Grealy & O'Connor, 2009) θαη λα απνθηά λέεο γλώζεηο. Οη ειηθησκέλνη κε 

ρακειή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα δπζθνιεύνληαη λα μεπεξάζνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη 

πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνύλ ζηηο ππάξρνπζεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη λα 

επηκείλνπλ ζηελ παξαθνινύζεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ησλ 

γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Γηζηάδνπλ λα πάξνπλ εμ‟ αξρήο ηελ απόθαζε λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα (Artistico, Berry, Black, Cervone & Lee, 

2011). 

Παξάιιεια, ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ. Σνπο βνεζάεη λα αλαπηύμνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ηνπο δεμηόηεηεο ώζηε λα απνθηήζνπλ λέεο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ εληζρύνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ ρακειή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

επλνεί ηελ απνκόλσζε θαη θάλεη ηνπο ειηθησκέλνπο πην επηξξεπείο ζην άγρνο θαη ηελ 

θαηάζιηςε (Bandura, 1994). 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Martini & Dion (2001), θαζώο ην 

άηνκν γεξλάεη αλαπηύζζεη νινέλα θαη κεγαιύηεξε ζεηηθή εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπ 

ζπγθξίλνληάο ηνλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Απηή ε απμαλόκελε αίζζεζε 

απηνβειηίσζεο έξρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ςπρνινγηθό αληίβαξν πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη ην άηνκν λα αληέμεη ηηο αιιαγέο θαη ηηο δπζθνιίεο (ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο, 

γλσζηηθέο) πνπ έξρνληαη καδί κε ηα γεξαηεηά. Μπνξνύκε θαηά ζπλέπεηα λα 

ππνζέζνπκε όηη ε αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ελππάξρεη ζε κηθξόηεξν ή 

κεγαιύηεξν βαζκό ζηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη απνηειεί έλα ζηνηρείν ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπο πνπ κπνξεί αθόκα λα αλαδηακνξθσζεί. 

Αθνινύζσο, ζα παξαζέζνπκε νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε 

πιεζπζκνύο ηξίηεο ειηθίαο θαη δηεξεπλνύλ ηα νθέιε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσή ησλ ειηθησκέλσλ. 
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 «Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη πγηήο ζπκπεξηθνξά  ζηνπο γεξαηόηεξνπο 

ελήιηθεο»  

(“Self-Efficacy and Health Behavior among Older Adults”, Grembowski, 

Patrick, Diehr, Durham,  Beresford, Kay & Hecht, 1993) 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 2.524 ειηθησκέλνη εγγεγξακκέλνη ζε έλα 

ζπλεξγαηηθό πξόγξακκα πγείαο, από ην νπνίν δηθαηνύληαλ ηαηξηθή πεξίζαιςε. Ο 

ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη αλ ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πηνζέηεζε πγηνύο ζπκπεξηθνξάο ζε πέληε ηνκείο: άζθεζε, πξόζιεςε ιηπαξώλ 

ηξνθώλ, έιεγρν βάξνπο, θάπληζκα, θαηαλάισζε αιθνόι. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ όηη ε πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο επεξεάδεη ζεηηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ειηθησκέλσλ ζε ό, ηη αθνξά θαη ηνπο πέληε πξναλαθεξζέληεο ηνκείο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζπλδέεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ελόο πγηνύο ζπκπεξηθνξηθνύ κνληέινπ. 

Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην όηη νη παξεκβάζεηο ζε ειηθησκέλνπο πνπ ζθνπεύνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο, ηαπηόρξνλα εληζρύνπλ θαη ηε 

γεληθόηεξε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ εκπιεθόκελνπ πιεζπζκνύ.  

 «Γηά βίνπ κάζεζε, πνηόηεηα δσήο θαη απηναπνηειεζκαηηθόηεηα Κηλέδσλ 

Τπεξειίθσλ»  

(“Lifelong Education, Quality of Life and Self-Efficacy of Chinese Older 

Adults”, Leung & Liu, 2011) 

Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηε δηά βίνπ κάζεζε, 

ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ππεξειίθσλ. Σν δείγκα 

απνηέιεζαλ 1003 ζπκκεηέρνληεο ελόο πξνγξάκκαηνο δηά βίνπ κάζεζεο από 18 έσο 78 

εηώλ. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

θαιή πνηόηεηα δσήο ζηνπο ππεξήιηθεο άλσ ησλ 60 εηώλ είλαη ε θαιή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο κεηά ηελ απνθνίηεζή 

ηνπο. 
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  «Πνηνη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ θαιύηεξα ηελ 

γλσζηηθή απόδνζε ζηνπο ππεξήιηθεο;»  

(“Which psychosocial factors best predict cognitive performance in older 

adults?”, Zahodne, Nowinski, Gershon & Manly, 2014) 

Ζ έξεπλα εμεηάδεη ην πώο ζπζρεηίδνληαη δηάθνξνη ζεηηθνί (π.ρ. ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε, απηναπνηειεζκαηηθόηεηα) θαη αξλεηηθνί (π.ρ. θαηάζιηςε) ςπρνθνηλσληθνί 

παξάγνληεο κε ηελ γλσζηηθή απόδνζε ησλ ππεξειίθσλ. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 482 

άηνκα από 55 εηώλ θαη άλσ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη θιίκαθεο κέηξεζεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο NIH (NIH Toolbox Emotion and cognition 

modules). Ζ πςειή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα βξέζεθε λα ζπλδέεηαη κε ηελ θαιύηεξε 

εξγαζηαθή κλήκε. Ζ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε είλαη 

νη δύν ςπρνθνηλσληθέο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη πεξηζζόηεξν κε ηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία ζηνπο ππεξήιηθεο. 

 

  «Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηα ζηεξεόηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία, ζηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία 

ζε ειηθησκέλνπο Κνξεάηεο»  

(“Association among ageing-related stereotypic beliefs, self-efficacy and 

health-promoting behaviors in elderly Korean adults”, He, 2014) 

Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηελ επηξξνή πνπ αζθνύλ ηα ζηεξεόηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειηθία ζηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία 

θαη παξάιιεια δηεξεπλά ην πώο ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα κπνξεί λα κεζνιαβήζεη 

αλάκεζα ζηα δύν. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 123 ειηθησκέλεο γπλαίθεο από ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πόιεηο ηεο λνηηνδπηηθήο Κνξέαο πνπ δηακέλνπλ ζε θνηλόηεηεο 

ειηθησκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ε πςειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κεηώλεη ηελ επηβιαβή επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα ζηεξεόηππα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία. 

Σαπηόρξνλα, ηα ζπγθεθξηκέλα ζηεξεόηππα κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, γεγνλόο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά θαη ηελ εθδήισζε πγηώλ 

ζπκπεξηθνξώλ. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

κέζα ζηα γεξνθνκεία ώζηε λα εληζρπζεί ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη λα βειηησζνύλ 

ηα ζηεξεόηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θαιή πγεία αλάκεζα ζηνπο ειηθησκέλνπο. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zahodne%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24685143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nowinski%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24685143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gershon%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24685143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manly%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24685143
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 «Ζ επηξξνή ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

θαη ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλόηεηαο ζηελ πνηόηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πγεία ζηνπο κεζήιηθεο θαη ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο κηαο αγξνηηθήο 

θνηλόηεηαο»  

(“Influence of self efficacy, social support and sense of community on 

health-related quality of life for middle-aged and elderly residents living in 

a rural community”, Lee, Cho, Kim, Kim & Choo, 2014) 

Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε, ηελ αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο θαη ηελ πνηόηεηα δσήο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία, θαζώο θαη ην πώο ζρεηίδνληαη νη ηξεηο πξώηεο κεηαβιεηέο κε 

ηελ ηειεπηαία. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 249 κεζήιηθεο θαη ειηθησκέλνη, θάηνηθνη κηαο 

αγξνηηθήο θνηλόηεηαο, πνπ ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ πεξηειάκβαλε 4 

θιίκαθεο από ηελ Euro Quality of life – 5 Dimensions (θηλεηηθόηεηα, απηνθξνληίδα, 

ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, πόλνο/αλαθνύθηζε, άγρνο/θαηάζιηςε), θαη θιίκαθεο 

κέηξεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (GSE), ηεο Κνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο 

Αίζζεζεο ηεο θνηλόηεηαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

είλαη ε κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ πνηόηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πγεία – ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή –, ελώ ηαπηόρξνλα ζπλδέεηαη ηόζν κε ηελ αίζζεζε 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο όζν θαη κε εθείλε ηεο θνηλόηεηαο. 

 

 «Ζ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο θαη θνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζε ππεξήιηθεο ζηελ Ηζπαλία θαη ηηο Ζ.Π.Α.»  

(“Self-efficacy and participation in physical and social activity among older 

adults in Spain and the United States”, Perkins, Multhaup, Perkins, Barton, 

2008) 

Πξόθεηηαη γηα κία δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα, ην δείγκα ηεο νπνίαο απνηέιεζαλ 

ππεξήιηθεο από 63 έσο 92 εηώλ από ηελ Ηζπαλία θαη ηηο Ζ.Π.Α. Ο ζηόρνο ηεο έξεπλαο 

ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε θπζηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. πκπιεξώζεθαλ 

εξσηεκαηνιόγηα ζρεηηθά κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ηηο πξνζδνθίεο 

απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πςειή ζπζρέηηζε ηεο εληζρπκέλεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε 
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ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνύ ηόζν ζε θπζηθέο όζν θαη ζε 

θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 «Ζ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζε δξαζηήξηα ειηθησκέλα 

άηνκα σο παξάγνληαο πνπ πξνάγεη ηελ πγεία»  

(“A salutogenic view on subjective well-being in active elderly persons”, 

Wiesmann & Hannich, 2008) 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 170 δξαζηήξηα ειηθησκέλα άηνκα κε ςπρηθή 

θαη ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη θαζνξηζηηθόηεξνη 

παξάγνληεο γηα ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ηελ εκπηζηνζύλε 

ζηελ πεπνίζεζε όηη θαζεηί ζην πεξηβάιινλ καο αθνινπζεί κηα ινγηθή πξνβιέςηκε 

αιιεινπρία θαη ηειηθά ηα πξάγκαηα ιεηηνπξγνύλ (“sense of coherence, Antonovsky , 

1979), είλαη ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ε απηνεθηίκεζε θαη ε κόξθσζε. ηελ έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο γεληθήο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (GSE). 

πκπεξαίλνπκε από ηα παξαπάλσ όηη ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ηόζν ζηε ζσκαηηθή όζν θαη ζηελ 

ςπρνπλεπκαηηθή πγεία ησλ ειηθησκέλσλ. ρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο, 

ηε κείσζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Παξάιιεια ζπλδέεηαη κε ηε δηά 

βίνπ κάζεζε θαη ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ αηόκνπ θαη ιεηηνπξγεί αληηζηηθηηθά ζηα 

ζηεξεόηππα πνπ ηνπνζεηνύλ ηνλ ειηθησκέλν πιεζπζκό ζην πεξηζώξην ηεο θνηλσλίαο 

θαη ζεσξνύλ όηη έρεη θιείζεη ν θύθινο ηεο δσήο ηνπ πξηλ ηνλ βηνινγηθό ηνπ ζάλαην. 

Δίλαη θαηά ζπλέπεηα έλα ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ είλαη ζεκαληηθό λα 

θαιιηεξγεζεί.  

  

1.3.3. ΑΤΣΟΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΘΔΑΣΡΟ PLAYBACK 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ζα αλαθεξζνύκε εθηελώο ζε κία έξεπλα πνπ κεηξά ηελ 

επίδξαζε ηνπ ςπρνδξάκαηνο θαη ηνπ ζεάηξνπ Playback ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (self – efficacy) θαη ηνπ απζνξκεηηζκνύ (spontaneity) 

(Testoni, Guglielmin, Pogliani & Tempra, 2012: 31 – 55), πνπ νδεγνύλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζηε κείσζε ηεο αίζζεζεο ηεο αλεκπόξηαο θαη ηεο απνηπρίαο.  
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Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ ε κόλε έξεπλα πνπ εληνπίζακε θαηά ηε 

βηβιηνγξαθηθή καο αλαζθόπεζε πνπ ζπλδπάδεη ην ζέαηξν Playback κε ηελ ελίζρπζε 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο. 

Σν δείγκα ηεο αλαθεξζείζαο έξεπλαο απνηέιεζε κία νκάδα δαζθάισλ πνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε αλέξγσλ θαη κε πξνλνκηνύρσλ αηόκσλ. 

Πξόθεηηαη γηα κία έξεπλα – δξάζε πνπ δηεμήρζε ηαπηόρξνλα ζε 5 ρώξεο (Απζηξία, 

Φηιαλδία, Ηηαιία, Ληζνπαλία, Ρνπκαλία). Ο βαζηθόο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

δηδάμεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δαζθάινπο ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηνπ ςπρνδξάκαηνο θαη 

ηνπ ζεάηξνπ Playback, ώζηε λα επηηεπρζνύλ δύν ζηόρνη. Αξρηθά, ε αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ίδησλ ησλ δαζθάισλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ ζηνπο ηειηθνύο απνδέθηεο πνπ αληηκεηώπηδαλ ηελ θνηλσληθή 

απνηπρία (αλέξγνπο θαη κε πξνλνκηνύρνπο) ζηνρεύνληαο ζηελ αύμεζε ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ.  

αλ εξγαιεία κέηξεζεο ησλ δύν εμαξηώκελσλ κεηαβιεηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε 

θιίκαθα κέηξεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (General Self – Efficacy Scale – 

GSE) ησλ Schwarzer θαη Jerusalem (1979) θαη ε θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ 

Απζνξκεηηζκνύ (Spontaneity Assessment Inventory – Revised – SAI-R), ησλ Kipper 

θαη Hundal (2005).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ζεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηόζν ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο όζν θαη ηνπ απζνξκεηηζκνύ. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ σο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζεσξνύλ όηη ηνπο βνήζεζαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο ηνλ απηνζρεδηαζκό, ηελ αλαπιαηζίσζε, ην κνίξαζκα 

ηζηνξηώλ, ηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε, ηελ ελζπλαίζζεζε πνπ βίσζαλ, ηνλ αλαζηνραζκό, 

ηελ πξνβνιή ησλ ηζηνξηώλ ηνπο ζηνλ άιιν θαη ην όηη νη ίδηνη έπαημαλ σο εζνπνηνί ζηε 

ζθελή.  

Οη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηελ εθαξκνγή παξόκνησλ παξεκβάζεσλ θαη ζε άιινπο κε 

πξνλνκηνύρνπο πιεζπζκνύο πνπ ρξεηάδνληαη ελδπλάκσζε.  

Ζ παξαπάλσ έξεπλα απνηέιεζε ζεκαληηθό έλαπζκα γηα ηελ παξνύζα έξεπλα. Ο 

γεξνληηθόο πιεζπζκόο απνηειεί έλαλ κε πξνλνκηνύρν πιεζπζκό, πνπ ζπρλά 

αληηκεησπίδεη ηελ θνηλσληθή απνκόλσζε, παξάιιεια κε άιια δεηήκαηα ζσκαηηθήο θαη 

ςπρηθήο πγείαο. Θεσξνύκε όηη είλαη έλαο πιεζπζκόο πνπ αλακθίβνια ρξεηάδεηαη 

ελδπλάκσζε, ώζηε λα βειηησζεί ε πνηόηεηα δσήο ηόζν ηνπ ηδίνπ όζν θαη ησλ νηθείσλ 

ηνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

2.1. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πόζν ε δηδαζθαιία θαη ε 

εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ ηνπ ζεάηξνπ Playback ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο (General Self – Efficacy). 

Σν θύξην εξεπλεηηθό καο εξώηεκα είλαη ην αλ ε εθαξκνγή ελόο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback ζε άηνκα από 65 εηώλ θαη άλσ κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. 

Παξάιιεια, ζέζακε θαη ηα παξαθάησ δεπηεξεύνληα εξσηήκαηα: 

1. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επεξεάζεη ην βαζκό απηνεθηίκεζεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ; 

2. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επεξεάζεη ην βαζκό ελζπλαίζζεζεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ; 

3. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ; 

4. Σα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ζα είλαη ζηε ζπλέρεηα ηθαλά λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηνη σο εθπαηδεπηέο ζε ζπλνκειίθνπο ηνπο, ζε έλα πιαίζην 

αιιεινεπηκόξθσζεο; 

 

2.2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ 

Ζ θύξηα εξεπλεηηθή ππόζεζε ηεο έξεπλάο καο, ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε θαη ηελ εκπεηξία καο, ήηαλ πσο ε εθαξκνγή ελόο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback ζε άηνκα από 65 εηώλ θαη άλσ ζα 

ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο  

Δπηπιένλ, θάλακε θαη ηηο παξαθάησ δεπηεξεύνπζεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

1. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επεξεάζεη ζεηηθά ην βαζκό απηνεθηίκεζεο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

2. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επεξεάζεη ζεηηθά ην βαζκό ελζπλαίζζεζεο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ. 
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3. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηόζν ζην 

πιαίζην ηεο νκάδαο όζν θαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό πιαίζην. 

4. Οξηζκέλα από ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα ζα ήηαλ ζηε 

ζπλέρεηα ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηνη σο εθπαηδεπηέο ζε ζπλνκειίθνπο ηνπο 

ζε έλα πιαίζην αιιεινεπηκόξθσζεο. 

 

2.3. ΓΔΗΓΜΑ – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλάο καο ζπγθξνηήζεθε από ειηθησκέλνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο, κέιε 

ησλ ΚΑΠΖ (Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ). Ζ ειηθία ηνπο θπκαηλόηαλ 

από 65 έσο 76 εηώλ εθηόο από έλαλ άλδξα ειηθίαο 92 εηώλ πνπ αλήθε ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ρσξίο λα παξνπζηάδεη απόθιηζε από ην επίπεδν ςπρνπλεπκαηηθήο 

πγείαο θαη ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ππνινίπσλ. 

Ζ έξεπλά πνπ δηεμήγακε είλαη κηα κειέηε πεξίπησζεο θαη ην δείγκα ηεο 

πεηξακαηηθήο καο νκάδαο απνηέιεζαλ 12 άηνκα (9 γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο) πνπ ήηαλ 

κέιε ηνπ Β‟ ΚΑΠΖ Τκεηηνύ. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο έγηλε κε άμνλα 

ηελ ειηθία, ηε δηαζεζηκόηεηα, ηελ πγηή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηε κε πξνεγνύκελε 

ζπκκεηνρή ζε ζεαηξηθά εξγαζηήξηα.  

Δπηιέμακε λα δηεμάγνπκε κηα πνιπκεζνδνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο (multi – 

method case study, Anisimova & Thomson, 2012) κε ζπλδπαζκό πνζνηηθώλ θαη 

πνηνηηθώλ κεζόδσλ θαη νκάδα ειέγρνπ. Κξίλακε όηη ηα απνηειέζκαηά καο ζα ήηαλ πην 

αμηόπηζηα αλ παξάιιεια κε ηελ πεηξακαηηθή καο νκάδα εληάζζακε ζηελ έξεπλά καο 

θαη κηα νκάδα ειέγρνπ κε αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε ηα πνζνηηθά καο επξήκαηα 

λα είλαη πην έγθπξα.  

Σα κέιε ηεο νκάδαο ειέγρνπ καο απνηέιεζαλ επίζεο 12 άηνκα (9 γπλαίθεο θαη 3 

άλδξεο) ειηθίαο από 65 έσο 76 εηώλ πνπ ήηαλ κέιε ηνπ Α‟ ΚΑΠΖ Τκεηηνύ. Μηιώληαο 

κε ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ Α‟ θαη Β‟ ΚΑΠΖ Τκεηηνύ, δηαπηζηώζακε όηη παξνπζίαδαλ 

αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δθηόο από ηελ 

αλακελόκελε αηνκηθή ηδηνκνξθία θάζε αηόκνπ, δηαπηζηώζακε νκνηνγέλεηα ησλ κειώλ 

ησλ δύν ΚΑΠΖ πνπ ζπγθξόηεζαλ ηηο δύν νκάδεο καο σο πξνο ηα αθόινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ήηαλ όινη ζπληαμηνύρνη, από 65 έσο 76 εηώλ πνπ αλήθαλ ζε κεζαία θνηλσληθά 

ζηξώκαηα. 



37 

 

 Ο πιεζπζκόο εκθάληδε αξηζκεηηθή αλαινγία σο πξνο ην θύιν. 

 Γελ ππέθεξαλ από ζνβαξά πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο ή ςπρηθήο 

πγείαο. 

 Καηνηθνύζαλ όινη ηα ηειεπηαία 15 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα ζηελ ίδηα γεηηνληά, άξα 

είραλ θνηλέο αλαθνξέο θαη εκπεηξίεο. 

 Ήηαλ όινη κόληκνη επηζθέπηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ΚΑΠΖ, όπνπ ζπκκεηείραλ ζε 

θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο (ρνξσδία, γπκλαζηηθή, ρνξόο) θαη γλσξίδνληαλ κεηαμύ 

ηνπο γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ ρξόλν. 

 Καλείο δελ είρε παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζεάηξνπ είηε εληόο είηε εθηόο ηνπ 

ΚΑΠΖ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

Θεσξήζακε, ινηπόλ, ηα ΚΑΠΖ απηά θαη ηνλ πιεζπζκό ηνπο νκνηνγελή σο πξνο ηα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο ηνπο. Γηα λα δηαπηζηώζνπκε ζηελ 

πξάμε αλ έρνπλ ηαπηόρξνλα θνηλή αθεηεξία ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή καο, ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, δώζακε ζηηο δύν νκάδεο πξνο ζπκπιήξσζε ηε ζηαζκηζκέλε 

θιίκαθα πνπ ζθνπεύακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ θπξίσο έξεπλά καο. Από ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δελ πξνέθπςαλ επί ηνπ ζπλόινπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ην ζεκείν εθθίλεζεο ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ ήδε 

θαηαθηεκέλν βαζκό απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο 

Γηαπηζηώζακε κεηά ην ηέινο ηεο έξεπλαο όηη ην δείγκα δελ παξνπζίαζε θακία 

απνιύησο απώιεηα ζε θαλέλα από ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο. 

 

2.4. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ  

 

Ζ  έξεπλά καο είλαη κηα έξεπλα πεδίνπ, κηα έξεπλα πνπ έρεη ζαλ ζηόρν λα ζπγθεληξώζεη 

θαη λα αλαιύζεη ζηνηρεία ζε ζρέζε κε κία νκάδα κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ (Cherry, 2000: 333). Ο εξεπλεηήο πξαγκαηνπνηεί ηελ παξέκβαζή ηνπ ζην 

δνζκέλν πεξηβάιινλ θαη βγάδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν 

αιιειεπίδξαζεο ησλ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ κέζα ζε απηό 

(Kantowitz, Roediger & Elmes,  1997: 410).  

Πξόθεηηαη γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο. Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη κηα εκπεηξηθή 

έξεπλα πνπ ζηνρεύεη ζηελ εηο βάζνο αλάιπζε θαη πεξηγξαθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

κνλάδαο ή νκάδαο κέζα ζε έλα νξηζκέλν ρσξνρξνληθό πιαίζην (Hancock & Algozzine, 

2011). Ζ κειέηε πεξίπησζεο επηβάιεη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ θαηλνκέλσλ 
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πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ν εξεπλεηήο ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πιεξόηεηα, θαζώο 

δελ είλαη έλα είδνο έξεπλαο πνπ αθνξά ζηελ θαηακέηξεζε θαηλνκέλσλ ζε έλα κεγάιν 

δείγκα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Χζηόζν, ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε δελ εκκέλεη ζε κία 

κόλν κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνξξίπηνληαο ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, αληίζεηα 

είλαη επέιηθηε θαη ρξεζηκνπνηεί ζπκπιεξσκαηηθά θάζε δόθηκν ηξόπν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θηλνύκελε κε έλα αλνηρηό πλεύκα, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεγαλά. Παξ‟ 

νι‟ απηά, δελ αξθείηαη ζηηο πνζνηηθέο κεζόδνπο, πνπ αληηκεησπίδνπλ «ηα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλαο σο αληηθείκελν κειέηεο» θαζώο απηέο δελ είλαη ηθαλέο λα εξκελεύζνπλ εηο 

βάζνο ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία θαη ηα εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηόκνπ 

(Λπδάθε, 2012, 2016). 

Δπηιέμακε λα αμηνπνηήζνπκε εξγαιεία ηόζν ηεο πνηνηηθήο όζν θαη ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο γη απηό θαη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζακε ήηαλ κεηθηή.  Μέζσ 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, κπνξνύκε λα εμεξεπλήζνπκε πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ησλ 

θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηηο εκπεηξίεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηύζζνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαζώο θαη ηα λνήκαηα πνπ παξάγνπλ 

(Cohen & Manion, 1980: 291). Παξάιιεια, κέζσ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε κεηάθξαζε αθεξεκέλσλ θαη ζεσξεηηθώλ ελλνηώλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ζε 

αληίζηνηρα εκπεηξηθά δεδνκέλα, πνπ είλαη κεηξήζηκα (Loxley, 2013:3). Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαζίζηαληαη πην αμηόπηζηα.  

Ζ έξεπλά καο δηεμήρζε από ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Μάην ηνπ 2016 κέζα ζην ρώξν 

ηνπ Β‟ ΚΑΠΖ Τκεηηνύ, έλαλ ρώξν νηθείν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 13 δίσξα εξγαζηήξηα ζεάηξνπ Playback κέζα ζε δηάζηεκα 3,5 

κελώλ (έλα εξγαζηήξην αλά εβδνκάδα). Καηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ εξγαζηεξίσλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο δηδάρζεθαλ ηηο θόξκεο ηνπ ζεάηξνπ Playback, ελεπιάθεζαλ ζε 

αζθήζεηο εκπηζηνζύλεο, θσλεηηθήο θαη ζσκαηηθήο έθθξαζεο, πξαγκαηνπνίεζαλ 

απηνζρεδηαζκνύο θαη παηρλίδηα ξόισλ, κνηξάζηεθαλ πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη 

έπαημαλ σο εξκελεπηέο ηνπ ζεάηξνπ Playback ηηο ηζηνξίεο ησλ ππνινίπσλ. Ζ 

εξεπλήηξηα είρε ηόζν ην ξόιν ηεο εκςπρώηξηαο ησλ εξγαζηεξίσλ όζν θαη ην ξόιν ηεο 

ζπληνλίζηξηαο θαηά ην κνίξαζκα θαη ηελ εθδξακάηηζε ησλ ηζηνξηώλ κέζσ ηνπ ζεάηξνπ 

Playback.  
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2.5. ΜΔΑ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

2.5.1. Πνζνηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Καηά ηελ έξεπλά καο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζηαζκηζκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (General Self – Efficacy Scale – GSE) ησλ Schwarzer θαη 

Jerusalem  (1979). 

Υξεζηκνπνηήζακε ηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο General Self – Efficacy Scale (GSE) 

(Glynou, Schwarzer & Jerusalem, 1994), πνπ απνηειείηαη από 10 εξσηήκαηα πνπ 

αμηνινγνύλ ην θαηά πόζν ην άηνκν πηζηεύεη όηη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα αληαπνθξηζεί θαη 

λα ειέγμεη ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ. Οη δπλαηέο 

απαληήζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε θιίκαθα Likert ηεζζάξσλ βαζκίδσλ (1 – Καζόινπ 

αιήζεηα, 2 – Διάρηζηα αιήζεηα, 3 – Αξθεηά αιήζεηα, 4 – Απνιύησο αιήζεηα). Ζ 

ζηαζκηζκέλε απηή θιίκαθα έρεη κεηαθξαζηεί ζε 28 γιώζζεο από δίγισζζνπο 

κεηαθξαζηέο, κε βάζε ηε γεξκαληθή θαη ηελ αγγιηθή ηεο εθδνρή. Ζ GSE έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα κεγάιν αξηζκό εξεπλώλ, κε ζηαζκηζκέλε εγθπξόηεηα ζην δείθηε 

Cronbach‟ s alpha ζε όιεο ηηο γιώζζεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη από .75 έσο .91 

(Scholz, Doña, Sud & Schwarzer, 2002: 242 – 251˙ Schwarzer, 1999). 

Σν εξσηεκαηνιόγην ζπκπιεξώζεθε από ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα 

ειέγρνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο θαη κεηά ην ηέινο εξγαζηεξίσλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην 

SPSS.  

 

2.5.2. Πνηνηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

- Ζκεξνιόγην παξαηήξεζεο 

Καζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, δηαηεξνύζακε εκεξνιόγην παξαηήξεζεο ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαλ νη πξνζσπηθέο καο ζθέςεηο, ζεκαληηθά ζπκβάληα θαη ζπκπεξηθνξέο, 

θαζώο θαη – επηιεθηηθά – νξηζκέλεο από ηηο ηζηνξίεο πνπ αθεγνύληαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο. Σν εκεξνιόγην παξαηήξεζεο βνεζάεη ηνλ εξεπλεηή ζηελ εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ θαζώο ησλ σζεί ζε αλαζηνραζκό, ελδνζθόπεζε θαη απηνπαξαηήξεζε 

(Λπδάθε, 2016: 151). Ζ θαηαγξαθή δελ γηλόηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ, 

θαζώο απηό πέξαλ ηνπ όηη πηζαλόλ ζα ιεηηνπξγνύζε απνηξεπηηθά γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ζα καο πεξηόξηδε ζεκαληηθά ζην λα αληαπνθξηζνύκε ζην δηηηό ξόιν ηεο 

εκςπρώηξηαο θαη ηεο ζπληνλίζηξηαο ηνπ ζεάηξνπ Playback πνπ είρακε αλαιάβεη. Καηά 
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ζπλέπεηα, ε θαηαγξαθή γηλόηαλ ακέζσο κεηά από θάζε εξγαζηήξην – παξέκβαζε. Ζ 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο είλαη ζεκαληηθό λα γίλεηαη 

όζν ην δπλαηόλ πην άκεζα θαζώο «θάζε θαζπζηέξεζε αθήλεη πεξηζώξηα ζηε κλήκε θαη 

ζηε θαληαζία λα απζαηξεηνύλ θαη, ελδερνκέλσο, πξνβνιέο θαη πξνθαηαζθεπαζκέλα 

ζρήκαηα, εηθαζίεο ηνπ εξεπλεηή, λα παίξλνπλ ηε ζέζε “αληηθεηκεληθώλ” γεγνλόησλ» 

(Λπδάθε, 2012).  

Ζ παξαηήξεζε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα ζπιιέμεη δεδνκέλα γηα ην θπζηθό 

πιαίζην, ην αλζξώπηλν πιαίζην, ην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Morisson, 1993: 80). ηελ παξνύζα έξεπλα, κηιάκε γηα «απόιπηα 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε», θαζώο είρακε αλαιάβεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν κέζα 

ζηελ νκάδα πνπ κειεηνύζακε (Cohen, Manion θαη Morisson, 2008: 522), ζηελ 

πεξίπησζή καο ελ γλώζεη ησλ ζπκκεηερόλησλ. Μέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ηήξεζεο 

εκεξνινγίνπ παξαηήξεζεο, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα αλαθαιύςεη θαη λα θαηαγξάςεη 

ζηνηρεία, ηα νπνία πηζαλόλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα απέθξππηαλ ζε κία ζπλέληεπμε, λα 

ιεηηνπξγήζεη επαγσγηθά θαη λα έρεη πξνζσπηθή θαη ππνθεηκεληθή πξόζβαζε ζηελ 

ππάξρνπζα πιεξνθνξία (Cohen, Manion θαη Morisson, 2008: 513), εληζρύνληαο ηε 

γλώζε πνπ ζα πξνθύςεη κέζα από ηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηηο 

αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο ησλ πνζνηηθώλ κεζόδσλ.  

 

- πλεληεύμεηο – Οκάδεο εζηίαζεο 

Οη ζπλεληεύμεηο απνηεινύλ κία από ηηο βαζηθέο κεζόδνπο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

(Craswell, 2005: 40). Ζ εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε έρεη νξηζηεί σο «ζπδήηεζε δύν αηόκσλ, 

πνπ αξρίδεη από ηνλ ζπλεληεπθηή, κε εηδηθό ζθνπό ηελ απόθηεζε ζρεηηθώλ κε ηελ έξεπλα 

πιεξνθνξηώλ, θαη επηθεληξώλεηαη από απηόλ […] ζε πεξηερόκελν θαζνξηζκέλν από ηνπο 

ζηόρνπο ηεο έξεπλαο κε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή, πξόβιεςε ή εξκελεία» (Cannell θαη 

Kahn, 1968: 527). Ζ ζπλέληεπμε καο απνθαιύπηεη ηα γεγνλόηα από ηελ πιεπξά ησλ 

δξώλησλ ππνθεηκέλσλ, καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ ηδενινγία, ηε λννηξνπία 

θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα θνηλσληθά θαηλόκελα κε ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ 

(Λπδάθε, 2012). Πξαγκαηνπνηήζακε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο κε εξσηήζεηο 

αλνηθηνύ ηύπνπ ώζηε λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα εηζρσξήζνπκε ζε βάζνο ζηα ζέκαηα 

ππό εμέηαζε. Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα δεηήζεη πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλίζεηο ζε ζρέζε κε κηα απάληεζε θαη λα δηεξεπλήζεη ηδέεο θαη δεηήκαηα πνπ 
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ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ θαηά ηε ζπλέληεπμε ώζηε λα πξνρσξήζεη ζε πην ελδειερείο 

εξκελείεο ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα (Loxley, 2006).  

Οη ζπλεληεύμεηο δελ ήηαλ αηνκηθέο αιιά έγηλαλ ζε νκάδεο εζηίαζεο ώζηε λα 

επηηεπρζεί ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη λα αλαδπζνύλ νη 

απόςεηο ηνπο κε ζθνπό ηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ (Cohen, Manion 

θαη Morrison, 2008: 485). Οη νκάδεο εζηίαζεο βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε όρη κόλν ηνπ 

ηξόπνπ ζθέςεο ησλ ππνθεηκέλσλ αιιά θαη ησλ αηηηώλ πνπ θξύβνληαη πίζσ από απηόλ. 

Ο εξεπλεηήο, αθνύ έρεη πξναπνθαζίζεη ηνπο ζηόρνπο ηεο κειέηεο ηνπ θαη έρεη 

πξνζρεδηάζεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ αλάινγα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεύμεσλ 

ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο θαη είλαη έηνηκνο λα αλαζθεπάζεη ηηο πξνζρεδηαζκέλεο 

εξσηήζεηο αλάινγα κε ην «πιηθό» πνπ ζα θέξεη ε νκάδα. Πέξα από ηηο απαληήζεηο 

θαηαγξάθεη θαη ηε κε ιεθηηθή έθθξαζε: ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζώπνπ, ηηο ζησπέο, ηα γέιηα, ηνλ ηόλν θαη ηελ έληαζε ηεο θσλήο (Λπδάθε, 2016: 

160 – 162). Δπηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο νκάδεο εζηίαζεο θαζώο ε 

αιιειεπίδξαζε θαη ε δηάδξαζε είλαη έλα από ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεάηξνπ 

Playback θαη ήηαλ πνιύ έληνλε θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ αλάκεζα ζηα 

κέιε ηεο νκάδαο. Θεσξήζακε όηη ε κεηαθνξά απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηηο 

ζπλεληεύμεηο ζα παξήγαγε ρξήζηκα απνηειέζκαηα γηα ηελ έξεπλα. 

Γεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο νκάδεο εζηίαζεο. Ζ πξώηε θαη ε δεύηεξε απνηεινύληαλ από 

ηξία άηνκα (3 γπλαίθεο ζηελ πξώηε, 2 γπλαίθεο θαη 1 άλδξαο ζηε δεύηεξε) θαη ε ηξίηε 

από ηέζζεξα άηνκα (2 άλδξεο θαη 2 γπλαίθεο). Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε εδώ όηη δύν 

άηνκα από ηελ πεηξακαηηθή νκάδα δελ κπόξεζαλ λα παξεπξεζνύλ ζηηο ζπλεληεύμεηο 

ιόγσ θσιπκάησλ πγείαο.  

Οη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεύμεσλ πξνέθπςαλ από ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

από ηε γεληθόηεξε πξνεξγαζία καο θαη αθνξνύζαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ καο 

ελδηέθεξαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. Οη ηνκείο απηνί αθνξνύζαλ ζε ζέκαηα 

απηναμηνιόγεζεο (ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη 

παξνπζία ζην πξόγξακκα), αμηνιόγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη θαηαλόεζεο ηνπ ζεάηξνπ 

Playback. Οη ζπλεληεύμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ έλαλ κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηεξίσλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεληεύμεσλ έγηλε κέζσ ηεο κεζόδνπ ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε ζεκάησλ πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθά 

γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ππό κειέηε θαηλνκέλνπ (Daly, Kellehear & Gliksman, 1997). 
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Καηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ ζεκάησλ, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε 

επαγσγηθά, αλαδεηθλύνληαο ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ θαζαπηή κειέηε ησλ 

πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ είηε αθαηξεηηθά ρεηξηδόκελνο ηα πνηνηηθά δεδνκέλα αλάινγα κε 

ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί από ηα βαζηθά θαη δεπηεξεύνληα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ζεσξνύλ όηη ε δηαρείξηζε ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

ζύκθσλα κε ηα πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ εξεπλεηή 

εξεπλεηηθή πξνθαηάιεςε θαη λα ηνλ σζήζεη ζηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πηπρώλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ελώ άιινη ππνζηεξίδνπλ όηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βνεζάεη ζηελ πην 

νπζηαζηηθή αλάιπζε εζηηάδνληαο ζε ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ δηαθνξεηηθά ίζσο λα είραλ 

αγλνεζεί (Robson, 2011). Πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε ηηο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ κε 

ηνλ πιεξέζηεξν δπλαηό ηξόπν, επηιέμακε λα ζπλδπάζνπκε ηελ επαγσγηθή θαη ηελ 

αθαηξεηηθή κέζνδν, εζηηάδνληαο θαηά ηελ αλάιπζή καο ηόζν ζηα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα όζν θαη ζηα ζέκαηα πνπ αλαδύζεθαλ απεπζείαο από ηε κειέηε ηνπ πιηθνύ 

ησλ ζπλεληεύμεσλ ρσξίο λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο απνηειέζεη αληηθείκελν ησλ 

εξεπλεηηθώλ καο ππνζέζεσλ.  

 

- Μαγλεηνθώλεζε εξγαζηεξίσλ 

Αθνύ δηαζθαιίζακε ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ, επηιέμακε λα 

καγλεηνθσλήζνπκε ηα εξγαζηήξηα, ώζηε λα έρνπκε πξόζβαζε ζε ηπρόλ πιηθό πνπ ζα 

καο είρε δηαθύγεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο από κλήκεο ηνπ εκεξνινγίνπ 

παξαηήξεζεο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε καγλεηνθώλνπ είλαη δόθηκε εθόζνλ 

ζπκθσλνύλ κε απηό νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (Λπδάθε, 2016: 151). Γελ έγηλε 

ζπζηεκαηηθή απνκαγλεηνθώλεζε ησλ εξγαζηεξίσλ θαζώο ν ζηόρνο καο ήηαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά ζηελ έξεπλα. 

 

2.6. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Ζ παξέκβαζή καο ζε ζρέζε κε ην ζέαηξν Playback ζην Β‟ ΚΑΠΖ Τκεηηνύ 

δηαξζξώζεθε ζε 13 εξγαζηήξηα ζεάηξνπ Playback δηάξθεηαο 2 σξώλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο πήξαλ κέξνο ζε αζθήζεηο γλσξηκίαο, εκπηζηνζύλεο, 

επηθνηλσλίαο, ζσκαηηθήο θαη θσλεηηθήο έθθξαζεο, απηνζρεδηαζκνύο θαη παηρλίδηα 

ξόισλ. Παξάιιεια, δηδάρζεθαλ νξηζκέλεο από ηηο βαζηθέο θόξκεο ηνπ ζεάηξνπ 

Playback θαη αζθήζεθαλ ζε απηέο πεξλώληαο από όινπο ηνπο ξόινπο: έγηλαλ αθεγεηέο, 

εζνπνηνί θαη αθξναηέο ησλ πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ ηεο νκάδαο. Ο ζρεδηαζκόο ησλ 
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εξγαζηεξίσλ θαη ε επηινγή ησλ αζθήζεσλ έγηλε κε γλώκνλα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη βαζίζηεθε ηόζν ζηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία (Fox, 2010˙ Boal, 2002˙ Άιθεζηηο, 2008) όζν θαη ζηελ πξνζσπηθή καο 

εκπεηξία. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπλάληεζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο όπνπ επεμεγήζεθε ε θύζε, ν ζθνπόο θαη ην 

πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αθνινπζνύζε. Οη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ πιήξε 

γλώζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπκθώλεζαλ ηόζν λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα 

εξγαζηήξηα όζν θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ζηαζκηζκέλε θιίκαθα – εξσηεκαηνιόγην ζε 

ζρέζε κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Αληίζηνηρε 

ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

ην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην, ζα επηρεηξήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ηε δνκή 

θάζε εξγαζηεξίνπ, ώζηε λα θαηαδεηρζεί ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε όζν ην 

δπλαηόλ ζαθέζηεξα. ηηο πεξηζζόηεξεο ζπλαληήζεηο, ζην ηέινο γηλόηαλ ζπδήηεζε – 

θιείζηκν – αλαζηνραζκόο. 

 

1
ε
 ζπλάληεζε 

Γλσξηκία θαη πξώην δέζηκν νκάδαο. Δξσηεκαηνιόγηα. Πξνθαηαξθηηθέο αζθήζεηο 

γηα ηε θόξκα ηνπ Playback «Οκαδηθό γιππηό». Πξώηεο ηζηνξίεο. 

 Παηρλίδη γλσξηκίαο: Ζ νκάδα θάζεηαη ζε θύθιν. Ο θαζέλαο κε ηε ζεηξά ιέεη ην 

όλνκά ηνπ θαη θάλεη κηα θίλεζε γηα λα ζπζηεζεί. Οη ππόινηπνη επαλαιακβάλνπλ ην 

όλνκά ηνπ θαη ηελ θίλεζε πνπ πξόηεηλε. 

 «Πνύ ζα‟ ζεια λα κε ηαμηδέςεη απηό ην θαξάβη;»: Έλα ράξηηλν θαξάβη 

αληηπξνζσπεύεη ηελ θνηλή εκπεηξία πνπ ζα δήζνπκε εδώ όινη καδί. Σν θαξάβη πεξλάεη 

από ρέξη ζε ρέξη ζηνλ θύθιν θαη ν θαζέλαο κνηξάδεηαη κε ηελ νκάδα πνύ ζα‟ ζειε λα 

ηνλ ηαμηδέςεη απηό ην θαξάβη. 

 πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ: Μεηά ην πξώην δέζηακα γλσξηκίαο, νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα (General Self – Efficacy Scale, Glynou, Schwarzer, & 

Jerusalem, 1994). 

 Καζξέθηεο: ε δεπγάξηα θαζξεθηίδνπκε ν έλαο ηνλ άιιν. 
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 Αθίλεηεο εηθόλεο: ην πάησκα ηνπνζεηνύληαη θαξηέιεο όπνπ αλαγξάθνληαη νη 

ιέμεηο: Υαξά, Λύπε, Φόβνο, Θπκόο, Αγάπε, Μνλαμηά, Δπηπρία, Απνηπρία, Γύλακε, 

Αδπλακία, Δπηηπρία. Φηηάρλνπκε νκάδεο ησλ ηξηώλ. Κάζε νκάδα επηιέγεη κία από ηηο 

ιέμεηο θαη δεκηνπξγεί έλα γιππηό γηα λα ηελ εθθξάζεη. Οη ππόινηπνη θαινύληαη λα 

αιιάμνπλ αλ ζέινπλ θάηη ζην γιππηό θαη λα δώζνπλ θσλή ζηα αγάικαηα. 

 Αθεγνύκαη κηα ηζηνξία: ην πάησκα ηνπνζεηνύληαη θαξηέιεο όπνπ 

αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο: Φίινο, Γηνξηή, Παηρλίδη, Γξάκκα, Δθδξνκή, Κιεηδί, Γώξν, 

αθάθη, Πνδήιαην, Γιπθό, Θάιαζζα. πνηνο ζέιεη δηαιέγεη κηα θαξηέια θαη αθεγείηαη 

ζηελ νκάδα κηα ηζηνξία πνπ ηνπ μππλά ε ιέμε πνπ δηαβάδεη. Ζ νκάδα θαζξεθηίδεη ηελ 

ηζηνξία πνπ άθνπζε είηε κε αθίλεηεο εηθόλεο είηε κε παηρλίδηα ξόισλ είηε κε 

ειεύζεξνπο απηνζρεδηαζκνύο. 

 Κύθινο αιιεινεθηίκεζεο: Ζ νκάδα θάζεηαη ζε θύθιν. Καζέλαο κε ηε ζεηξά ηνπ 

εθθξάδεηαη ζεηηθά ζρεηηθά γηα ην άηνκν πνπ θάζεηαη ζηα δεμηά ηνπ αλαθέξνληαο 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό απηνύ ηνπ αηόκνπ πνπ ηνπ αξέζεη. 

 Κιείζηκν - πδήηεζε   

 

2
ε
 πλάληεζε 

Δκβάζπλζε πξώηεο γλσξηκίαο θαη δέζηκν νκάδαο. Δηζαγσγή ζηε ζπκβνιηθή 

έθθξαζε κε θίλεζε θαη ήρν, ρσξίο ιόγν. Αθήγεζε ηζηνξηώλ. Πξνθαηαξθηηθέο αζθήζεηο 

γηα ηηο θόξκεο ηνπ Playback «Οκαδηθό γιππηό» θαη «Ηζηνξία ζε 3 κέξε».  

 «Πώο έξρνκαη ζήκεξα εδώ;»: Ζ νκάδα θάζεηαη ζε θύθιν. Ο θαζέλαο εθθξάδεη 

ηε δηάζεζε κε ηελ νπνία ήξζε ζην εξγαζηήξην κόλν κε ήρν θαη θίλεζε, ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ιόγν. 

 πλεληεύμεηο ζε δεπγάξηα. Ζ νκάδα ρσξίδεηαη ζε δεπγάξηα. Σαπηόρξνλα, ζε 

θάζε δεπγάξη ν θαζέλαο παίξλεη κηα κηθξή ζπλέληεπμε από ηνλ άιιν, θάλνληάο ηνπ ό, ηη 

εξσηήζεηο ζέιεη. Ζ νκάδα μαλαθάζεηαη ζε θύθιν θαη θαζέλαο παξνπζηάδεη ην δεπγάξη 

ηνπ. 

 Ηζηνξίεο: Αθήγεζε κηθξώλ πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ. Ζ νκάδα θαζξεθηίδεη ηηο 

ηζηνξίεο. Καζέλαο γξάθεη ζε έλα ραξηί κηα πξόηαζε πνπ ηνπ γέλλεζε ε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξία θαη ηε κνηξάδεηαη κε ηελ νκάδα. 
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 Ηζηνξία ζε 3 κέξε. Αλάγλσζε ελόο άξζξνπ από ηελ εθεκεξίδα πνπ αθεγείηαη 

ηελ ηζηνξία κηαο άζηεγεο γπλαίθαο. πδήηεζε θαη ρσξηζκόο ηεο ηζηνξίαο ζε 3 κέξε. 

Σξεηο νκάδεο. Κάζε νκάδα δσληαλεύεη ζηε ζθελή κε έλαλ ειεύζεξν απηνζρεδηαζκό ην 

κέξνο ηεο ηζηνξίαο πνπ έρεη επηιέμεη. 

 Οκαδηθό ηξαγνύδη 

 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα: Ζ νκάδα ζηέθεηαη ζε θύθιν κε θιεηζηά κάηηα θξαηώληαο ν 

θαζέλαο ηα ρέξηα ησλ δηπιαλώλ ηνπ. Ο πξώηνο ζθίγγεη ην ρέξη ηνπ αηόκνπ ζηα δεμηά 

ηνπ θαη ε «ειεθηξηθή ελέξγεηα» ηεο νκάδαο πεξλάεη δηαδνρηθά από ρέξη ζε ρέξη κέζα ζε 

απόιπηε ζησπή κέρξη λα μαλαθηάζεη ζηνλ αξρηθό «ππιώλα». Δπαλάιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο κε αληίζεηε θνξά. 

 

3
ε
 πλάληεζε 

Καιιηέξγεηα ζσκαηηθήο έθθξαζεο. Πξνθαηαξθηηθέο αζθήζεηο γηα ηηο θόξκεο ηνπ 

Playback «Οκαδηθό γιππηό» θαη «Γηιήκκαηα». Δζηίαζε ζην δίπνιν ξεαιηζκόο – 

ζπκβνιηζκόο.  

 Άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο - Παληνκίκα: Ζ νκάδα θάζεηαη ζε θύθιν. Ο 

θαζέλαο γξάθεη ζε έλα ραξηάθη κηα ιέμε ή κηα θξάζε πνπ θνπβαιάεη από ηελ εβδνκάδα 

πνπ πέξαζε. Σα ραξηάθηα ηνπνζεηνύληαη θιεηζηά ζε έλα θνπηί θαη έλαο – έλαο δηαιέγεη 

ηπραία έλα ραξηάθη θαη πεξηγξάθεη ην πεξηερόκελό ηνπ κόλν κε θηλήζεηο, ρσξίο ιόγν. 

 Εσληαλεύσ έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο: Ζ νκάδα ρσξίδεηαη ζε δεπγάξηα. ην 

πάησκα ηνπνζεηνύληαη εηθόλεο από πίλαθεο δσγξαθηθήο, παληά θαη αληηθείκελα. Κάζε 

δεπγάξη δηαιέγεη έλαλ πίλαθα θαη δεκηνπξγεί κε ην ζώκα ηνπ ηελ εηθόλα πνπ βιέπεη, 

ρξεζηκνπνηώληαο ό, ηη ζέιεη από ηα αληηθείκελα. Οη πίλαθεο δσληαλεύνπλ. Μηα ηζηνξία 

ρηίδεηαη γύξσ από θάζε εηθόλα. Ζ νκάδα ζπδεηά γη απηό πνπ είδε, δηεξεπλά ηηο 

αληηζεηηθέο έλλνηεο θαη δίλεη έλαλ ηίηιν ζηε ζθελή πνπ παξαθνινύζεζε. 

 Μνηξάδνκαη κηα ηζηνξία: Αθήγεζε ηζηνξίαο. Αλαδήηεζε αληηζεηηθώλ ελλνηώλ 

κέζα ζηελ ηζηνξία. Γξακαηνπνίεζε ηζηνξίαο κε ξεαιηζηηθό θαη ζπκβνιηθό ηξόπν. 

 

4
ε
 πλάληεζε 

Γηδαζθαιία ηεο θόξκαο «Οκαδηθό Γιππηό». Πξνθαηαξθηηθέο αζθήζεηο γηα ηε 

θόξκα ηνπ Playback «3 όιν».  
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 Οκαδηθό γιππηό: Θεσξεηηθή εηζαγσγή γηα ην Playback θαη ηε θόξκα «Οκαδηθό 

γιππηό». Αθήγεζε ηζηνξηώλ θαη αλαπαξάζηαζή ηνπο κε ηε θόξκα «Οκαδηθό γιππηό». 

 Μνλόινγνη θσηνγξαθηώλ: Γηαιέγσ κηα θσηνγξαθία θαη γξάθσ ηνλ κνλόινγν 

ηνπ πξνζώπνπ πνπ απεηθνλίδεηαη. Εσληαλεύσ ην πξόζσπν θαη παξνπζηάδσ ηνλ 

κνλόινγν ζηελ νκάδα. Πξναηξεηηθή ρξήζε ξνύρσλ θαη αληηθεηκέλσλ. 

 Γίλνκαη έλα ζηνηρείν ηεο ηζηνξίαο ζηε ζθελή: Αθήγεζε ηζηνξίαο. Καζέλαο 

δηαιέγεη έλα ζηνηρείν από ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζε (πξόζσπν, αληηθείκελν, ζπλαίζζεκα, 

αθεξεκέλε έλλνηα) θαη δσληαλεύεη ηνλ κνλόινγό ηνπ ζηε ζθελή. 

 

5
ε
 πλάληεζε 

σκαηηθή θαη θσλεηηθή έθθξαζε. Δηζαγσγή ζην «Μεγάιν Playback». 

Απηνζρεδηαζκόο. 

 Καζξεθηίδσ ηελ ηζηνξία ζνπ κε ήρν θαη θίλεζε: Ζ νκάδα ρσξίδεηαη ζε 

δεπγάξηα. Γηαδνρηθά ν θαζέλαο αθεγείηαη έλα πεξηζηαηηθό από ηελ εβδνκάδα πνπ 

πέξαζε θαη ην δεπγάξη ηνπ θαζξεθηίδεη απηό πνπ άθνπζε κε ήρν θαη θίλεζε. Σα 

δεπγάξηα δνπιεύνπλ ηαπηόρξνλα. 

 Ήρνο – Κίλεζε – Κείκελν: ηε ζθελή ηνπνζεηνύληαη 3 θαξέθιεο γηα 3 

εζνπνηνύο: θαξέθια θίλεζεο – παληνκίκαο, θαξέθια ήρσλ, θαξέθια ιόγνπ. Κάπνηνο 

αθεγείηαη κηα πξνζσπηθή ηζηνξία. Ο πξώηνο εζνπνηόο αλαπαξηζηά ηελ ηζηνξία πνπ 

άθνπζε κόλν κε θίλεζε – ζσκαηηθή έθθξαζε, ν δεύηεξνο κόλν κε ήρνπο θαη ν ηξίηνο 

κόλν κε ιόγν. 

 Μεγάιν Playback: Αθήγεζε πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ. Αλαπαξάζηαζε ηνπο κε 

ειεύζεξν απηνζρεδηαζκό, «Μεγάιν Playback». 

 

6
ε
 πλάληεζε 

Καιιηέξγεηα ηεο ζεαηξηθήο έθθξαζεο. Απηνζρεδηαζκνί. Φσλεηηθή έθθξαζε – 

ζπκβνιηζκόο. 

  Ηζηνξία ζε θύθιν: Ζ νκάδα θάζεηαη ζε θύθιν. Φηηάρλνπκε όινη καδί κηα 

ηζηνξία. Ξεθηλάεη ν πξώηνο κε κηα θξάζε θαη ζπλερίδεη ν δεύηεξνο κέρξη λα θηάζνπκε 

ζηνλ ηειεπηαίν. Απηνζρεδηαζκνί ζε νκάδεο πάλσ ζηελ ηζηνξία. Ζ νκάδα κνηξάδεη 

ξόινπο, ζθελνζεηεί, παξνπζηάδεη ηε δηθή ηεο νπηηθή πάλσ ζηελ ηζηνξία. 
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 «Σν ηαμί»: Απηνζρεδηαζκόο αλά ηξηάδεο. Ξεθηλνύλ δύν άηνκα, ν ηαμηηδήο θαη ν 

πξώηνο επηβάηεο, απηνζρεδηάδνπλ κηα ζθελή κέζα ζην ηαμί. Μπαίλεη ν δεύηεξνο 

επηβάηεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό (ηηθ) πνπ επαλαιακβάλεη δηαξθώο (π.ρ. 

θαγνύξα, λεπξηθό γέιην, θόβν θιπ.). ηελ πνξεία ηνπ απηνζρεδηαζκνύ, νη άιινη δύν 

πξέπεη λα θαηαιάβνπλ πνην είλαη απηό ην ραξαθηεξηζηηθό θαη λα ην «θνιιήζνπλ» θη 

απηνί. 

 Απηνζρεδηαζκόο αλ ηξεηο ζε δνζκέλν πεξηβάιινλ – ρώξν  

 Ζρεηηθά ηνπία: Οκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Κάζε νκάδα θηηάρλεη ην ερεηηθό ηνπίν 

ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ (π.ρ. παξαιία, κεγαινύπνιε, αεξνδξόκην θιπ.). 

 Κιείζηκν: ιε ε νκάδα καδί θηηάρλεη ην ερεηηθό ηνπίν ηεο απνςηλήο 

ζπλάληεζεο. 

 

7
ε
 πλάληεζε 

Μνίξαζκα. Καιιηέξγεηα ηνπ ζπκβνιηθνύ ιόγνπ θαη θαηαλόεζε ηεο αληίζεζεο 

ξεαιηζκόο – ζπκβνιηζκόο. Πξνθαηαξθηηθέο αζθήζεηο γηα ηε θόξκα ηνπ Playback «3 

όιν». Ζ θόξκα «3 όιν». 

 Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζθέςεηο: Ζ νκάδα θάζεηαη ζε θύθιν κε ηα κάηηα θιεηζηά. 

ηαλ ε εκςπρώηξηα αθνπκπήζεη θάπνηνλ ζην θεθάιη, απηόο κνηξάδεηαη θάηη επράξηζην 

πνπ ηνπ ζπλέβε, όηαλ ηνλ αθνπκπήζεη ζηελ πιάηε, κνηξάδεηαη θάηη δπζάξεζην. 

 Alter Ego: Ζ νκάδα ρσξίδεηαη ζε δεπγάξηα. Κάζε δεπγάξη επηιέγεη ηε 

θσηνγξαθία ελόο πξνζώπνπ θαη θηηάρλεη κηα ηζηνξία γύξσ από ην πξόζσπν απηό. 

Παξνπζηάδνπλ έλαλ «δηπιό κνλόινγν» επί ζθελήο, όπνπ παίδνπλ παξάιιεια ν έλαο ην 

πξόζσπν θαη ν άιινο ην alter ego ηνπ, ηηο εζσηεξηθέο ζθέςεηο ηνπ ίδηνπ πξνζώπνπ.   

 Αηνκηθόο απηνζρεδηαζκόο κε αθνξκή έλα αληηθείκελν: Καζέλαο δηαιέγεη έλα 

αληηθείκελν, ρηίδεη έλαλ ξόιν κε βάζε απηό θαη παξνπζηάδεη ζηελ νκάδα έλαλ αηνκηθό 

απηνζρεδηαζκό κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. 

 «3 όιν»:  Θεσξεηηθή αλάιπζε ηεο θόξκαο ηνπ Playback «3 όιν» θαη 

εμάζθεζε ζηε θόξκα απηή κέζα από πξνζσπηθέο ηζηνξίεο. 

 Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζθέςεηο - Αλαζηνραζκόο: Ζ νκάδα θάζεηαη ζε θύθιν κε 

ηα κάηηα θιεηζηά. ηαλ ε εκςπρώηξηα αθνπκπήζεη θάπνηνλ ζην θεθάιη, απηόο 
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κνηξάδεηαη θάηη ζεηηθό πνπ θξαηάεη από ηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε, όηαλ ηνλ αθνπκπήζεη 

ζηελ πιάηε, κνηξάδεηαη θάηη πνπ ηνλ πξνβιεκάηηζε. 

 

8
ε
 πλάληεζε 

Αζθήζεηο εκπηζηνζύλεο, ζπγθέληξσζεο, ζπληνληζκνύ, ζσκαηηθήο έθθξαζεο θαη 

ζσκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Πξνθαηαξθηηθέο αζθήζεηο γηα ηηο θόξκεο ηνπ Playback 

«Γηιήκκαηα» θαη «Υνξηθό». Ζ θόξκα «Γηιήκκαηα». 

 Σπθιόο – Οδεγόο: Άζθεζε εκπηζηνζύλεο ζε δεπγάξηα. 

 Παξάιιειε αθήγεζε («Synchrotalk»): Ζ νκάδα ρσξίδεηαη ζε δεπγάξηα. Λέσ   

ό, ηη ιέεη ην δεπγάξη κνπ θαη πξνζπαζώ λα κπσ ζηνλ ξπζκό ηνπ. Μηιάκε ηαπηόρξνλα 

ρσξίο θαλείο λα απνζπληνληζηεί. Άζθεζε ζπγθέληξσζεο θαη ζπληνληζκνύ. 

 «Ζ ζθηά ζνπ» («Shadow walk»): Ζ νκάδα ρσξίδεηαη ζε δεπγάξηα. Καζέλαο 

γίλεηαη ε ζθηά ηνπ δεπγαξηνύ ηνπ, θάλνληαο ηηο ίδηεο θηλήζεηο. Άζθεζε ζσκαηηθήο 

έθθξαζεο θαη ζσκαηηθήο επηθνηλσλίαο.  

 «Debate»: Ζ νκάδα ρσξίδεηαη ζε δεπγάξηα. ε θάζε δεπγάξη δίλεηαη έλα ζέκα 

θαη ην δεπγάξη θάλεη κηα ζπδήηεζε – debate πάλσ ζε απηό ζέκα κπξνζηά ζηελ 

νινκέιεηα. Ο έλαο ππνζηεξίδεη κηα άπνςε θαη ν άιινο ηελ αληίζεηε. 

 «σκαηηθέο κάρεο»: Ζ νκάδα ρσξίδεηαη ζε δεπγάξηα. Κάζε δεπγάξη θηηάρλεη 5 

αθίλεηεο εηθόλεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα κάρε ζσκαηηθήο «κάρεο» θαη «επηθξάηεζεο». 

Παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα. 

 «Γηιήκκαηα»: Θεσξεηηθή αλάιπζε ηεο θόξκαο ηνπ Playback «Γηιήκκαηα» θαη 

εμάζθεζε ζηε θόξκα απηή κέζα από πξνζσπηθέο ηζηνξίεο. 

 

9
ε
 πλάληεζε 

Πξνζνκνίσζε ζεαηξηθήο ζθελήο Playback. 5 θαξέθιεο ζηε ζθελή – 5 εζνπνηνί.  

Γηαρσξηζκόο ξόισλ: Ζζνπνηνί – Κνηλό – πληνληζηήο.  

 Δκβάζπλζε ζηηο θόξκεο ηνπ Playback πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί: «Οκαδηθό 

γιππηό», «3 όιν» θαη «Γηιήκκαηα». Δμάζθεζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θόξκεο κέζα από 

πξνζσπηθέο ηζηνξίεο. 
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10
ε
 πλάληεζε 

Γηαθξηηνί ξόινη ζην ζέαηξν Playback. Μεγάιν Playback. 

 Παξαθνινύζεζε DVD κε κηα παξάζηαζε ζεάηξνπ Playback. 

 Θεσξεηηθή αλάιπζε ησλ δηαθξηηώλ ξόισλ ζε κηα παξάζηαζε ζεάηξνπ 

Playback: Ζζνπνηνί – Κνηλό – πληνληζηήο  

  «Μεγάιν Playback»: Θεσξεηηθή αλάιπζε ηεο θόξκαο θαη εμάζθεζε ζηε 

θόξκα απηή κέζα από πξνζσπηθέο ηζηνξίεο. 

 

11
ε
 πλάληεζε 

Οη θόξκεο ηνπ Playback «Υνξηθό» θαη «Ηζηνξία ζε 3 κέξε». Δμάζθεζε ζε 

πξνεγνύκελεο θόξκεο. 

 «Υνξηθό»: Θεσξεηηθή αλάιπζε ηεο θόξκαο, πξνθαηαξθηηθέο αζθήζεηο 

ζπληνληζκνύ ιόγνπ θαη εμάζθεζε ζηε θόξκα απηή κέζα από πξνζσπηθέο ηζηνξίεο. 

 «Ηζηνξία ζε 3 κέξε»: Θεσξεηηθή αλάιπζε ηεο θόξκαο θαη εμάζθεζε ζηε θόξκα 

απηή κέζα από πξνζσπηθέο ηζηνξίεο. 

 Αθήγεζε πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ θαη δξακαηνπνίεζή ηνπο κέζα από ηηο θόξκεο 

ηνπ ζεάηξνπ Playback πνπ έρεη δηδαρζεί ε νκάδα. 

 

12
ε
 πλάληεζε 

Αθήγεζε θαη εθδξακάηηζε πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ. Ζ ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

ηεο κνπζηθήο ζην ζέαηξν Playback. 

 «Υάξηεο δσήο»: Καζέλαο δσγξαθίδεη ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ ηνλ ράξηε ηεο δσήο 

ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα. 

 Αληηθείκελα θαη κνπζηθά όξγαλα: Θεσξεηηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηεο κνπζηθήο ζην ζέαηξν Playback. Παξνπζίαζε αληηθεηκέλσλ θαη 

εζηίαζε ζηε ζπκβνιηθή ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ.  

 «Μεγάιν Playback»: Καζέλαο θνηηώληαο ηνλ ράξηε ηεο δσήο ηνπ, δηαιέγεη κηα 

ζεκαληηθή ηζηνξία πνπ ζέιεη λα αθεγεζεί. Οη ηζηνξίεο δξακαηνπνηνύληαη κε κεγάια 

Playback. Xξήζε αληηθεηκέλσλ θαη κνπζηθώλ νξγάλσλ. 
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13
ε
 πλάληεζε 

Αθήγεζε θαη εθδξακάηηζε πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ. Κιείζηκν εξγαζηεξίσλ θαη 

απνραηξεηηζκόο νκάδαο. Αλαζηνραζκόο. πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

 Αθήγεζε ηζηνξηώλ θαη δξακαηνπνίεζή ηνπο κε ηηο θόξκεο ηνπ Playback. 

 «Πνύ κε ηαμίδεςε απηό ην θαξάβη;»: Αλαζηνραζκόο – Κιείζηκν. Σν ράξηηλν 

θαξάβη κε ην νπνίν μεθηλήζακε πεξλάεη πάιη από ρέξη ζε ρέξη θαη θαζέλαο κνηξάδεηαη 

πώο βίσζε ηελ εκπεηξία ησλ εξγαζηεξίσλ. 

 «Μηα ιέμε γηα αληίν»: ε ραξηί ηνπ κέηξνπ θάζε κέινο ηεο νκάδαο γξάθεη κηα 

ιέμε ή κηα θξάζε ή κηα δσγξαθηά πνπ απνηππώλεη ηελ εκπεηξία ηνπ. 

 πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

3.1. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

3.1.1. Αλάιπζε ζπλεληεύμεσλ 

ην παξόλ ππνθεθάιαην, ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαιύζνπκε ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ζεάηξνπ Playback. Καηά ηελ αλάιπζε, ζα εμεηάζνπκε αξρηθά 

θαηά πόζν ηα ιεγόκελα ησλ ζπκκεηερόλησλ απαληνύλ ζεηηθά ζην βαζηθό καο 

εξεπλεηηθό εξώηεκα, ην αλ δειαδή ε εθαξκνγή ελόο εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback ζε άηνκα άλσ ησλ 65 εηώλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά 

ζηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα 

αλαπηύμνπκε ηνπο άμνλεο πνπ επηβεβαηώλνπλ ή δηαςεύδνπλ ηα δεπηεξεύνληα 

εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα θαη, ηέινο, ζα παξνπζηάζνπκε ηα δεηήκαηα πνπ 

αλαδύζεθαλ από ηηο ζπλεληεύμεηο ρσξίο λα έρνπλ λσξίηεξα απνηειέζεη αληηθείκελν ησλ 

ππνζέζεώλ καο. 

Ξεθηλώληαο, ζεσξνύκε ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη δελ παξαηεξήζακε θάπνηα 

αμηνζεκείσηε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξόπν απάληεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ αλάινγα κε 

ην θύιν ηνπο (3 άλδξεο, 9 γπλαίθεο) ή ην κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν. Σν θνηλό 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ κειώλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ ήηαλ ε κε πξνεγνύκελε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεαηξηθά εξγαζηήξηα θαη θαη‟ επέθηαζε ε κεδακηλή εκπεηξία ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή εκπινθή ζηε ζεαηξηθή δηαδηθαζία γεληθόηεξα αιιά θαη 



51 

 

εηδηθώο ζην ζέαηξν Playback, ζεσξνύκε όηη δεκηνύξγεζε σο επί ην πιείζηνλ κηα θνηλή 

δπλακηθή απαληήζεσλ σο πξνο ηηο αιιαγέο πνπ ελδέρεηαη λα ζπληειεζηνύλ ζην άηνκν 

κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Θα πξέπεη παξ‟ νι‟ απηά λα ζεκεηώζνπκε όηη ηα άηνκα 

πνπ μεθίλεζαλ ηελ παξέκβαζε κε πςειόηεξνπο δείθηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο – 

όπσο καο ηα ππέδεημε ε πνζνηηθή έξεπλα – παξνπζίαζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ηαρύηεξε πξνζαξκνγή ζηνπο θώδηθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Χζηόζν, ζεηηθή εμέιημε 

δηαπηζηώζεθε ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηεξίσλ, ζηνλ 

θαζέλα αλάινγε πξνο ην ζεκείν εθθίλεζήο ηνπ. 

 

3.1.1.α. ΚΤΡΗΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 

  Ζ ελίζρπζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κέζα από ην ζέαηξν Playback 

Σν θύξην εξεπλεηηθό εξώηεκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ αλ έλα πξόγξακκα 

εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν ελίζρπζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ειηθηαθό θάζκα ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε απηό ην εξώηεκα κέζα από ηηο 

ζπλεληεύμεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 

Α. ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ 

Σν πξώην ζεκείν ζην νπνίν ζα εζηηάζνπκε θαηά ηελ αλάιπζή καο είλαη ε θνηλή 

αίζζεζε πξνζσπηθήο εμέιημεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο πξνζσπηθώλ επηηεπγκάησλ πνπ 

εμέθξαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο.  

 ΞΔΚΗΝΖΜΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΜΔ ΔΠΗΦΤΛΑΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ όηη θαηά ην μεθίλεκα ήηαλ αξθεηά επηθπιαθηηθνί ζε 

ζρέζε κε απηό πνπ ηνπο πξνηάζεθε θαη παξάιιεια αηζζάλνληαλ όηη δελ ζα κπνξνύζαλ 

λα αληαπνθξηζνύλ. Τπήξρε κηα δηάρπηε αλαζθάιεηα όηη δελ ζα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

αληαπεμέιζνπλ θαη έλαο θόβνο θαζώο ην ζεαηξηθό ηνπίν ήηαλ θάηη εληειώο άγλσζην γη 

απηνύο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Π. «πξνβιεκαηηδόκαζηαλ γηαηί ήηαλ έλαο 

θόζκνο άγλσζηνο γηα καο. Υπήξρε έλαο πξνβιεκαηηζκόο ζηελ αξρή, κέρξη λα κπνύκε ζην 

πλεύκα. Ώζπνπ λα ην ζπιιάβνπκε αθξηβώο, πώο κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο εθθξάζεηο θαη 

λα κπνύκε ζην πλεύκα ησλ ξόισλ απηώλ, ήηαλ ιίγν δύζθνιν. Καη ιέγακε “ηη καο ιέεη 

ηώξα” θαη “ηη ηo ζέισ απηό ην πξάγκα εγώ”. Ζ Α. κηιώληαο γηα ηελ εκπεηξία ηεο ιέεη 

«Σηελ αξρή ήκνπλ καδεκέλε αιιά κεηά εμειίρηεθα» θαη ν Σ. ζπκπιεξώλεη «κπαίλακε ζ’ 
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έλαλ θόζκν πνπ εκείο νύηε θαλ ηνλ είρακε ζθεθηεί απηόλ». Παξάιιεια, ππήξρε θαη έλα 

θνηλσληθό ηακπνύ ζε ζρέζε κε ηα ζρόιηα πνπ κπνξεί λα πξνθαινύζε ε ζπκκεηνρή 

ηνπο. Απηό εθθξάδεηαη μεθάζαξα από ηελ Δ. «ζηελ αξρή πνπ ήξζα, θαη κνπ είπαλ 

ζεαηξηθό θαη ηέηνηα, πσ πσ, ιέσ, ηη πάσ λα θάλσ, ηώξα κεγάιε γπλαίθα εγώ, ζα κε 

ζρνιηάζνπλε, όηη ζέισ λα ην παίμσ ζεαηξίλα, ζαο ιέσ ηα ζώςπρά κνπ, όηη ζέισ λα ην 

παίμσ ζεαηξίλα θαη ηέηνηα, αιιά, ηέινο πάλησλ, αο πάσ, ιέσ, λα δσ ηη γίλεηαη γηα πξώηε 

θνξά. Καη ήξζα. Δληάμεη, απηό ήηαλε. Ννκίδσ, όηη ηνλ άλζξσπν πνπ έρεηο απέλαληί ζνπ, 

αλ ηνλ εκπηζηεπηείο θαη αλ δνπιέςεηο καδί ηνπ είλαη ην θάηη άιιν». 

πσο δηαθαίλεηαη από ηα παξαπάλσ, νη πεξηζζόηεξνη δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζην πξόγξακκα δηαηεξώληαο ηαπηόρξνλα έλαλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό ζε ζρέζε κε 

απηή ηνπο ηε ζπκκεηνρή. Ο πξνβιεκαηηζκόο ηνπο αθνξνύζε ηόζν ζηελ πξνζσπηθή 

ηνπο ηθαλόηεηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ην πξόγξακκα κε επηηπρία όζν θαη ζην πώο ζα 

αληηκεηώπηδε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ν θνηλσληθόο ηνπο πεξίγπξνο.   

 ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΝΔΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ – ΑΝΑΛΖΦΖ ΝΔΧΝ ΡΟΛΧΝ 

Παξά ηνπο αξρηθνύο δηζηαγκνύο ηνπο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα ηνπο 

απνθάιπςε θαηλνύξγηεο πηπρέο ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη 

ελδπλάκσζε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεπνίζεζε όηη κπνξνύλ λα ηα θαηαθέξνπλ. 

Μπόξεζαλ ζηελ πξάμε λα θέξνπλ εηο πέξαο δύζθνιεο νδεγίεο, λα εθηεζνύλ ζηε ζθελή 

θαη λα απνθαιύςνπλ πηπρέο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηζηνξίαο κέζα από ηηο αθεγήζεηο 

ηνπο. Σόικεζαλ λα αθεζνύλ ζε κηα εκπεηξία πνπ αξρηθά ηνπο πξνμελνύζε θόβν. ιν 

απηό ηνπο άλνημε έλα παξάζπξν ζε ζρέζε κε ην ηη κπνξνύλ λα επηηύρνπλ, ζε ζρέζε κε 

ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο. Απηό θαίλεηαη μεθάζαξα ζηα ιόγηα ηνπ Σ.  «Μαο μύπλεζε έλαλ 

θόζκν άγλσζην, έηζη; Άγλσζην, δειαδή, ζε έλα ζέαηξν πεγαίλακε λα δνύκε… αιιά, ηη 

δπλαηόηεηεο εκείο ζαλ πξνζσπηθόηεηεο, αο πνύκε… δελ ηηο μέξακε ηηο δηθέο καο 

δπλαηόηεηεο… Καη είδακε, αο πνύκε, κ’ απηά πνπ πηαζηήθακε εδώ όια ηα ζέκαηα, είδακε 

όηη απηό καο έθαλε θαιό, καο έδσζε… καο αύμεζε ηελ εθηίκεζε, καο αύμεζε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό, πώο ζα γίλνπκε θαιύηεξνη…». Ο Π. ζπλερίδεη «Καη πόζεο εθθξάζεηο 

κπνξνύκε λα… πνπ δελ ηηο μέξακε γηα ηνλ εαπηό καο, λα ηηο βγάινπκε θαη λα κπνξέζνπκε 

λα ηηο παξνπζηάζνπκε.». Αληίζηνηρα, ε Υ. καο ιέεη «Δδώ θνληεύνπκε λα γίλνπκε 

ηξαγνπδηζηέο πνπ δελ ην μέξακε, εζνπνηνί πνπ δελ ην μέξακε.». ηελ εξώηεζή καο αλ ε 

εκπεηξία πνπ απνθόκηζαλ κέζα από ην πξόγξακκα ηνπο ελδπλάκσζε, ε Μ. καο 
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απαληάεη: «Πνιύ. Μ’ άιιαμε. Μ’ άξεζε. Τν μαλαθάλσ πάιη θαη πάιη» θαη ν Ν. 

ζπκπιεξώλεη: «Μαο αλαλέσζε ιηγάθη». 

 ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΤΠΔΡΒΑΖ 

Γηα πνιινύο, ε όιε δηαδηθαζία ζηάζεθε κηα πξνζσπηθή ππέξβαζε. Ζ Φ. καο ιέεη 

«Τνικήζακε πνιιά, ζε πνιιά» θαη ε Η. ζπκπιεξώλεη «Έιεγα όηη δελ ζα κπνξέζσ λα ην 

θάλσ. Κη όκσο ην έθαλα.». εκαληηθό ζεκείν ππέξβαζεο γηα αξθεηνύο ζηάζεθε ην 

κνίξαζκα πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ πνπ είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ζεάηξνπ 

Playback. ε ζρέζε κε απηό, ε Δ. αλαθέξεη: «Δμειίρηεθα ζην λα κηιήζσ. Μπόξεζα θαη 

κίιεζα. Καη πνιύ κάιηζηα. Παξακίιεζα.» θαη ν Ν. καο ιέεη «Μπνξέζακε θαη βγάιακε 

απηά πνπ είρακε κέζα καο θαη ηα βγάιακε θαη ηα είπακε, ελώ ην λα θάζεζαη λα ιεο 

ηζηνξίεο ηνπ θαζελόο, εθεί είλαη θνπηζνκπνιηό, δελ έρεη ηζηνξίεο».  

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Bandura (1994: 71 – 72), νη επηηπρίεο ζε πξνζσπηθό 

επίπεδν, ηα πξνζσπηθά επηηεύγκαηα (mastery experiences) απνηεινύλ ηνλ θύξην 

παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο. Δηδηθόηεξα, όηαλ 

απηέο νη επηηπρίεο αθνξνύλ ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ην άηνκν αηζζάλεηαη αδύλακν, ηνπ 

δηδάζθνπλ όηη απηό πνπ απαηηείηαη γηα λα ηα θαηαθέξεη είλαη ε αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη 

ε επηκνλή. Καη‟ απηόλ ηνλ ηξόπν ην θαζηζηνύλ πην επίκνλν ζε κεηέπεηηα ζηόρνπο θαη 

ηθαλόηεξν λα αλαθάκςεη από θάπνηα δπζθνιία πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί. Μπνξνύκε 

θαη‟ επέθηαζε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε θνηλή έθθξαζε ηθαλνπνίεζεο από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα θαζώο έλησζαλ όηη θαηάθεξαλ λα αληαπνθξηζνύλ κε 

επηηπρία ζε έλα άγλσζην θαη δύζθνιν γη απηνύο πεδίν, ην ζέαηξν, θαη λα πεηύρνπλ ζε 

πξνζσπηθό επίπεδν, λα αλαθαιύςνπλ λέεο δπλαηόηεηεο θαη λα ππεξβνύλ ηνπο θόβνπο 

θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ιεηηνύξγεζε σο κνριόο ελίζρπζεο ηεο γεληθόηεξεο αίζζεζεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. Μέζα από ηα εξγαζηήξηα βίσζαλ λέεο εκπεηξίεο θαη 

αηζζάλζεθαλ όηη κπνξνύλ αθόκα λα απνθηήζνπλ λέεο γλώζεηο. Ο Ν. καο ιέεη «όια 

ζεηηθά ήηαλ γηα καο γηαηί δελ ηα’ ρακε μαλαπεξάζεη. Πήξακε κηα εκπεηξία από νξηζκέλα 

πξάγκαηα θαη, αλ θαη είλαη ε ειηθία καο ηέηνηα πνπ ιέκε δε βαξηέζαη, αιιά παξ’ νι’ απηά 

κάζακε θάηη θαηλνύξγην». Παξάιιεια, είδαλ ηνλ εαπηό ηνπο λα θέξλεη εηο πέξαο κε 

απνηειεζκαηηθόηεηα κία πιεζώξα ξόισλ πνπ ηνπο «αλαηέζεθαλ»: ην ξόιν ηνπ 

αθεγεηή, ηνπ αθξναηή, ηνπ εζνπνηνύ.  
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Β. ΛΔΚΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΔΜΜΔΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

πλερίδνληαο, ζεσξνύκε ζθόπηκν λα θσηίζνπκε κηα άιιε δηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ 

επίηεπμε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο, έηζη όπσο εθθξάζηεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

ζπλεληεύμεηο. πγθεθξηκέλα, νη εξσηώληεο ζεκείσζαλ σο ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ ηνπο 

βνήζεζε λα επηκείλνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο αιιά θαη ιεηηνύξγεζε εληζρπηηθά ζην λα 

αηζζαλζνύλ θαιά κε ηνλ εαπηό ηνπο, ηα ζεηηθά ζρόιηα θαη ηε ιεθηηθή επηβξάβεπζε πνπ 

ιάκβαλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ ηόζν από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο όζν θαη 

από ηελ εξεπλήηξηα. Αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά όηη αύμεζε ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο «ε 

επηβξάβεπζε απηή πνπ καο έιεγεο» (Κ.), «πνπ καο έιεγεο κπξάβν, ηα θαηάθεξεο» (Υ.), 

κηιώληαο γηα ηα ζεηηθά ζρόιηα πνπ άθνπγαλ από ηελ εξεπλήηξηα. Δπίζεο, ζεκαληηθή 

ζεσξνύκε ζε απηό ην ζεκείν ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζρνιίνπ ηεο Δ., πνπ όιε ε νκάδα ηε 

ζεσξνύζε πνιύ ηαιαληνύρα θαη απ‟ ό, ηη θαηαιάβακε ηεο είρε δνζεί έλα «παξαηζνύθιη» 

πνπ παξέπεκπε ζε απηήλ αθξηβώο ηε γεληθή απνδνρή θαη ζαπκαζκό πνπ εηζέπξαηηε από 

ηνπο ππόινηπνπο: «εδώ κε ιέλε ζεαηξίλα». Σν ζπγθεθξηκέλν ζρόιην έγηλε κε κεγάιε 

ππεξεθάλεηα θαη ζπλνδεύηεθε από πεγαίν γέιην. Πξόθεηηαη γηα ηελ ίδηα γπλαίθα πνπ 

ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε ην θόβν κελ πεη ν θόζκνο όηη «κεγάιε γπλαίθα εγώ 

… ζέισ λα ην παίμσ ζεαηξίλα». Πξάγκαηη, ε Δ. ήηαλ από ηα άηνκα πνπ είραλ πνιύ 

έληνλε παξνπζία θαη εμέιημε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ θαη νη πεξηζζόηεξνη 

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ αλέθεξαλ σο ζεηηθό παξάδεηγκα θαηά ηηο ζπλεληεύμεηο. 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ην ζρόιην ηεο Η: «Η Δ. είρε πνιύ ηαιέλην, πάξα πνιύ ηαιέλην 

θαη ηεο έιεγα  “εζύ θάλεηο γηα ζεαηξηθή”. Απηό δελ ην μερλώ. “Έια ζεαηξίλα κνπ” ηεο 

ιέσ “λα παίμεηο”.». 

Δπηζηξέθνληαο ζηε ζεσξία ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Bandura, ζηελ 

νπνία βαζίζηεθε ε έξεπλά καο, δηαπηζηώλνπκε όηη ζεκεηώλεη σο δύν αθόκε παξάγνληεο 

ελίζρπζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζην άηνκν θαη‟ αξράο ηελ πξνθνξηθή πεηζώ 

πνπ δέρεηαη ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ θαη ελ ζπλερεία ηελ έκκεζε εκπεηξία πνπ 

απνθηά κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ άιισλ (Bandura, 1977: 193 – 200). 

ε ό, ηη αθνξά ηνλ πξώην από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ε αλαθνξά ησλ 

ζπκκεηερόλησλ όηη ηα ζεηηθά ζρόιηα πνπ εηζέπξαηηαλ ηνπο βνεζνύζαλ λα ζπλερίζνπλ, 

ζεσξνύκε όηη ζπκθσλεί κε ηε ζεσξία πνπ αλαθέξεη ηελ πξνθνξηθή ελίζρπζε σο κέζν 

αύμεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο.  

ε απηό ην ζεκείν θξίλνπκε ζθόπηκν λα αλαθεξζνύκε πην δηεμνδηθά ζηνλ δεύηεξν 

παξάγνληα, απηόλ ηεο έκκεζεο εκπεηξίαο θαη λα δνύκε πώο βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ 
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πεξίπησζή καο. Ο άλζξσπνο, όζν παξαηεξεί άηνκα πνπ ζεσξεί όηη έρεη θνηλά ζεκεία 

αλαθνξάο καδί ηνπο λα επηηπγράλνπλ ζε έλα εγρείξεκα κέζσ ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο 

ηόζν απμάλεηαη ε πεπνίζεζή ηνπ όηη θαη ν ίδηνο κπνξεί λα θέξεη ζε πέξαο κε επηηπρία 

παξόκνηα εγρεηξήκαηα (Bandura, 1994:72). Αλαιύνληαο ηηο ζπλεληεύμεηο, 

δηαπηζηώζακε όηη ε Δ. ππήξμε έλα ζεηηθό κνληέιν επηηπρίαο γηα ηελ ππόινηπε νκάδα. 

Με δεδνκέλν όηη ε νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζηα εξγαζηήξηα απνηειείην από άηνκα κε 

βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, ζπληαμηνδόηεζε, θνπιηνύξα, κεδακηλή ζεαηξηθή 

εκπεηξία), ζεσξνύκε όηη ε παξαηήξεζε ηεο ζεηηθήο παξνπζίαο ηεο Δ. από ηνπο 

ππνινίπνπο, ιεηηνύξγεζε σο παξάγνληαο ελίζρπζεο ηεο δηθήο ηνπο αληίιεςεο γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο απηναπνηειεζκαηηθόηεηα. Παξάιιεια, σο ζεηηθό κνληέιν 

αληηκεηώπηζεο θαηαζηάζεσλ ζηε δσή, ζα κπνξνύζαλ λα εθιεθζνύλ θαη νη ηζηνξίεο πνπ 

αθνύγνληαλ. Αλαθέξνπκε ηα ζρόιην ηεο Κ. «Ήηαλ θαιό θαη γηα εκάο πνπ ηηο αθνύγακε. 

Δγώ ηα ζπκάκαη πνιιέο θνξέο ζην ζπίηη», ηεο Υ. «Πνιιέο θνξέο καο έθαλε λα ζθεθηνύκε 

γηα ηνλ εαπηό καο ε ηζηνξία ηνπ άιινπ» θαη ηνπ Σ. «Σε βάδεη ζε ιίγεο ζθέςεηο ηνπ 

θαζελόο ε πεξηπέηεηα πνπ ηελ αθεγήζεθε. Μαο έδσζε θάπνηεο ζθέςεηο».  

Γ. ΣΟ ΤΝΑΗΘΖΜΑ ΣΖ ΥΑΡΑ – Ζ ΘΔΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

Πξνρσξώληαο ζηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεύμεσλ, ζα εζηηάζνπκε ζε έλα θνηλό αίζζεκα 

ραξάο πνπ εμέθξαζαλ πνιύ έληνλα νη εξσηώληεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

εξγαζηήξηα. Καζώο ζεσξνύκε όηη ε ραξά δελ αλαιύεηαη, απιώο εθθξάδεηαη, ζα 

πεξηνξηζηνύκε ζην λα παξαζέζνπκε απηνύζηα θάπνηα από ηα ιεγόκελά ηνπο. Ζ Υ. καο 

ιέεη «κ’ άξεζε πνπ εξρόκνπλα εδώ, πεξίκελα πώο θαη πώο λα έξζσ». Ζ Α. αλαθέξεη 

«Όηαλ έθεπγα από εδώ θαη ό, ηη θαη λα είρα, έθεπγα ραξνύκελε.». Ζ Μ. παξαηεξεί «κνπ’ 

δσζε ηελ επθαηξία λα εθθξαζηώ αιιά παξάιιεια κνπ έδσζε ραξά, κνπ άξεζε πάξα πνιύ, 

πάξα πνιύ.». Σέινο, ε Κ. καο ιέεη «Δκέλα κε βνήζεζε λα είκαη πην ήξεκε, πην 

ραξνύκελε, κνπ άξεζε, δελ ην είρα δήζεη, δελ είρα θαληαζηεί πνηέ όηη ζα ιάβσ κέξνο ζε 

θάηη ηέηνην. Ούηε θαλ λόκηδα όηη κπνξώ λα θάλσ θάηη θαη κνπ άξεζε… Αθνύ θαη ζην 

ζπίηη, πνιιέο θνξέο, ην ζθέθηνκαη απηό όιν, πνπ έραζα θαη θάπνηα καζήκαηα, θαη γειάσ 

κόλε κνπ. Γειαδή, κνπ δεκηνπξγεί κηα επθνξία, κηα ραξά.». 

ηε ζεσξία ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Bandura (1977, 1994, 2009), 

δηαπηζηώλνπκε όηη σο ηέηαξηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ αλαθέξεηαη ε ςπρνινγία ηνπ. πγθεθξηκέλα, ην 

άγρνο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ απηναμηνιόγεζε ηνπ 
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αηόκνπ. Αληίζηνηρα, ε θαιή δηάζεζε επαπμάλεη ηελ αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ελώ ε κειαγρνιηθή δηάζεζε ηελ κεηώλεη. Έλα άηνκν κε 

ζεηηθή ςπρνινγία θαη ιηγόηεξν ζηξεο κπνξεί λα απηνξξπζκηζηεί πην απνηειεζκαηηθά, 

δειαδή λα ειέγμεη ηα αξλεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, όηαλ αληηκεησπίδεη δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα, κπνξνύκε λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα όηη θαζώο ην 

πξόγξακκα δεκηνπξγνύζε δηάρπηε ραξά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, έλα ζπλαίζζεκα πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε ζεηηθή ςπρνινγία ζε πλεπκαηηθό θαη ςπρηθό επίπεδν, ηνπο βνεζνύζε 

λα δηαηεξήζνπλ κηα θπζηνινγηθή ςπρνινγία θαη επαύμαλε ηελ αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. Ζ ραξά είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

επίηεπμε ελόο ζηόρνπ πνπ ην άηνκν ζεσξεί ζεκαληηθό θαη επεξεάδεη βαζεηά ζε 

πξνζσπηθό επίπεδν ην άηνκν πνπ ην αηζζάλεηαη (Meadows, 2014: 10).  

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αλαθεθαιαηώλνληαο, ζε ζρέζε κε ην βαζηθό εξεπλεηηθό καο εξώηεκα, πνπ ήηαλ ην αλ 

έλα εμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

εληζρπηηθά ζηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, 

δηαπηζηώζακε, κέζα από ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ όηη θαη νη ηέζζεξεηο 

παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ αλαθέξεη ν Bandura, ζηε 

ζεσξία ηνπ νπνίνπ ζηεξίρηεθε ε έξεπλά καο, ιεηηνύξγεζαλ ζεηηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηόο καο. Δπηβεβαηώλεηαη, θαηά ζπλέπεηα, ε αξρηθή καο ππόζεζε ζε 

ζρέζε κε ηε ζεηηθή έθβαζε πνπ ζα είραλ ηα εξγαζηήξηα ζεάηξνπ Playback γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε πιεζπζκνύο ηξίηεο ειηθίαο.  

 

3.1.1.β. ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Α.  

1. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επεξεάζεη ην βαζκό απηνεθηίκεζεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ; 

2. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επεξεάζεη ην βαζκό ελζπλαίζζεζεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ; 

3. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ; 
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Μέζα από ηηο ζπλεληεύμεηο καο αλαδύζεθαλ ηξεηο αθόκε εθθάλζεηο ηεο αλζξώπηλεο 

ςπρνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεπηεξεύνληα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα: ε απηνεθηίκεζε, ε ελζπλαίζζεζε, ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ε 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. 

 

 ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ 

Αξρηθά, ζε ζρέζε κε ηελ απηνεθηίκεζε, παξαηεξνύκε όηη αξθεηνί αηζζάλνληαλ 

θαιύηεξα γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαζώο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζεαηξηθά εξγαζηήξηα ηνπο 

γέκηδε ππεξεθάλεηα θαη ηνπο έθαλε λα ληώζνπλ όηη μερσξίδνπλ από ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο. Ο Ν. αλαθέξεη «Αζθαιώο αηζζαλόκαζηε σξαία γηαηί εξρόκαζηαλ θαη 

θνξδσλόκαζηε όηη έρνπκε ζέαηξν απόςε. Σηελ παξέα καο. Έρσ  ζέαηξν απόςε. Έρνπκε 

κηα θνπειίηζα θαη καζαίλνπκε ζέαηξν» θαη αληίζηνηρα ν Π. «Δκείο θακαξώλακε θαη 

ιέγακε “πάκε έρνπκε ζέαηξν”». ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Martini θαη Dion (2001), 

νη ειηθησκέλνη έρνπλ ηελ ηάζε λα δεκηνπξγνύλ κηα ζεηηθή απηνεηθόλα ζπγθξηλόκελνη 

κε ζπλνκειίθνπο ηνπο πξνθεηκέλνπ  λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο απώιεηεο ζε ζσκαηηθό θαη 

λνεηηθό επίπεδν πνπ έξρνληαη σο απόξξνηα ησλ γεξαηεηώλ. Δδώ, παξαηεξνύκε κηα 

αλάινγε ηάζε, ε νπνία όκσο δελ βαζίδεηαη ζε κία ςεπδή αληίιεςε ή ζε κία 

ςπρνλνεηηθή θαηαζθεπή αιιά ζε κία πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, θαζώο όλησο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα έθαλαλ κηα ππέξβαζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο. Απηή ε ζύγθξηζε ιεηηνύξγεζε ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. 

Παξάιιεια, ε απηνεθηίκεζή ηνπο εληζρύζεθε θαη από ηελ αίζζεζε όηη εμειίρηεθαλ θαη 

όηη θαηάθεξαλ πξάγκαηα γηα ηα νπνία δελ ζεσξνύζαλ ηνλ εαπηό ηνπο ηθαλό. Γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα έγηλε ελδειερήο αλάιπζε παξαπάλσ.  

 ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ 

πλερίδνληαο, παξαηεξνύκε όηη κέζα από ηε δηαδηθαζία αθήγεζεο, αθξόαζεο θαη 

εθδξακάηηζεο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ηζηνξηώλ, νη ζπκκεηέρνληεο κπήθαλ ζηε ζέζε ηνπ 

άιινπ, βίσζαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη έλησζαλ ζπκπόλνηα θαη αιιειεγγύε. Χο 

ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα θαηαλνήζεη θαη λα ηαπηηζηεί κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ άιινπ, λα είλαη δεθηηθό ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζεη έλαο 

ζπλάλζξσπόο ηνπ, λα κπνξεί λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ (Hoffman, 2001). Ζ Μ. αλαθέξεη 

«είδακε θαη πξάγκαηα ηη έρνπλ ζπκβεί θαη ζηνπο άιινπο. Σηελαρσξήζεθα θάπνηεο θνξέο 

πνπ άθνπζα ηηο ηζηνξίεο ηνπο θαη ιέσ “θνίηαμε λα δεηο, βιέπεηο έλαλ άλζξσπν αιιά κόλν 
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κε ηελ όςε δελ βγάδεηο ζπκπέξαζκα. Όηαλ ηνλ δήζεηο…”». ηελ νκάδα, έλαο από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κνηξάζηεθε κηα πνιύ πξνζσπηθή ηζηνξία πνπ είρε λα θάλεη κε ην ζάλαην 

ηνπ παηδηνύ ηνπ. Απηή ήηαλ κηα θαίξηα ζηηγκή πνπ καο έθεξε όινπο πνιύ θνληά. Ζ Δ. 

κηιώληαο γη απηό καο ιέεη «πήγα ζπίηη κνπ πνιύ πξνβιεκαηηζκέλε. Καη ιέσ, θνίηα, θη 

απηόο ν άλζξσπνο έρεη ηε δύλακε λα έξζεη ηώξα, λα πεη, λα ην κνηξαζηεί. Ήηαλ θάηη 

θνβεξό. Καη είπα, θνίηαμε λα δεηο. Άξαγε, ιέσ, γίλακε έλα. Έηζη είπα. Καη κεηά από απηό, 

ιέσ γίλακε έλα. Γελ κε λνηάδεη, ιέσ, ηη ζα πσ θαη ηη ζα θάλσ. Αθνύ απηόο ν άλζξσπνο 

είπε απηό θαη καο εκπηζηεύηεθε, εληάμεη, ηα ππόινηπα γηα καο, απηά πνπ έρνπκε πεξάζεη 

είλαη κεδακηλά. Έηζη είπα, πξνβιεκαηίζηεθα.». Ζ επαθή κε θαηαζηάζεηο πνπ δελ είραλ 

δήζεη ηνπο άλνημε θαηλνύξγηεο πόξηεο θαηαλόεζεο ηνπ Άιινπ, έλαλ άιινλ ηξόπν λα 

βιέπνπλ πέξα από ην πξνθαλέο, λα ζπλαηζζάλνληαη. Ζ Κ. καο ιέεη «Πνιιέο θνξέο αξθεί 

κία γθξηκάηζα, λα θαηαιάβνπκε όηη ν άιινο είηε πνλάεη είηε ραίξεηαη είηε έρεη έλα 

πξόβιεκα. Δίλαη κηα κηθξή θνηλσλία θαη απηή ε παξέα εδώ πέξα.» θαη ε Υ. 

ζπκπιεξώλεη «Πνιιέο θνξέο πνπ δελ δίλνπκε ζεκαζία ζηνλ θαζέλαλε, καο έκαζε λα 

δίλνπκε, λα πξνζέρνπκε ηελ έθθξαζή ηνπ, πώο ηνλ βιέπνπκε.». Κιείλνληαο, ζεσξνύκε 

ζθόπηκν λα παξαζέζνπκε ηα ιόγηα ηνπ Σ. πνπ ζπκππθλώλνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο 

άλζηζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο αιιειεγγύεο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηελ 

αιιαγή πνπ επήιζε ζηνλ ίδην κεηά ηελ εκπεηξία ηνπ από ηε ζπκκεηνρή ζηα εξγαζηήξηα 

ζεάηξνπ Playback: «Η αιιειεγγύε ζε θάλεη πην ήπην ζηε ζπκπεξηθνξά ζνπ θαη πην 

νκηιεηηθό θαη πξνζπαζείο λα βξεηο ιύζεηο άιιεο ηηο νπνίεο δελ ηηο ζθεθηόζνπλα πξώηα. 

Δλώ ηώξα θνηηάο λα βξίζθεηο ιύζεηο γηα λα’ ζαη πην ήπηνο θαη πην ζεηηθόο ζηε ζπδήηεζή 

ζνπ.».  

 ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ – ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΥΔΔΗ – 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ «ΓΔΜΟΤ» 

Έλα άιιν θαίξην ζεκείν πνπ αλαδείρζεθε κέζα από ηηο ζπλεληεύμεηο είλαη ε αλάπηπμε 

ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο απεγθισβίζηεθαλ από ηελ 

απνκόλσζε θαη ήξζαλ ζε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ζπλνκειίθνπο ηνπο. Απηό είρε 

ζαλ απνηέιεζκα λα αλαπηπρζνύλ ηζρπξνί δεζκνί θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ζ Δ. καο 

ιέεη ραξαθηεξηζηηθά πόζν όκνξθα έλησζε «πνπ αλνίρηεθα, πνπ είπα θάπνηα πξάγκαηα, 

πνπ δέζεθα κε όινπο εδώ. Δγώ είκαη κνλαρηθό άηνκν, δελ έρσ παξέεο θαη ηέηνηα. Γελ 

έρσ θίιεο κε ηελ έλλνηα ηεο θίιεο θαη απηά. Δίκαη κόλε κνπ. Έρσ ηα θνξίηζηα κνπ, ηηο 

θόξεο κνπ, βέβαηα, αιιά πην έμσ από ηα παηδηά κνπ, πέξα από κία-δύν θίιεο, ηηο νπνίεο 

ηηο βιέπσ κηα θνξά ηνλ κήλα, δελ έρσ. Δδώ, ππήξρε κηα ζπληξνθηθόηεηα». ην ίδην 
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πλεύκα θηλνύληαη θαη ηα ιόγηα ηεο Κ.: «Γλσξηζηήθακε κ’ απηήλ ηελ νκάδα. Η Αζήλα 

είλαη κηα απξόζσπε πόιε, δελ γλσξίδνπκε ηνλ γείηνλα, έρνπκε αλάγθε λα κηιήζνπκε, κηα 

ζπληξνθηά θαη απηό πνπ γλσξηζηήθακε κε απηή ηελ νκάδα, εγώ λνκίδσ όηη ήηαλ πνιύ 

θαιό. Δθηόο από ηελ θπξία Φ. πνπ ηελ ήμεξα ζαλ γεηηόληζζα, ηνπο άιινπο δελ ηνπο ήμεξα 

θαη ηώξα, αο πνύκε, κηιάκε…». Καη ε Α. ζπκπιεξώλεη: «Κνίηαμε, εδώ δεζήθακε ιίγν 

παξαπάλσ. Δίκαζηε γεηηνληά θαη δελ γλσξηδόκαζηε, δελ κηιάγακε θαη ηώξα κηιάκε. Γηα 

κέλα, απηό είλαη ην ζεηηθό. Δίκαη 35 ρξόληα ζηνλ Υκεηηό θαη απηή ε αλσλπκία ηεο 

γεηηνληάο δελ κνπ αξέζεη. Δλώ ηώξα κε δέθα αλζξώπνπο κηιάσ. Καη θάλεη θαιό απηό. 

Γηαηί είκαη κόλε ζηελ Αζήλα, έρσ ην παηδί κνπ θαη ηνλ άληξα κνπ, δελ έρσ νύηε αδέξθηα 

νύηε… Κη απηό κνπ θάλεη θαιό, γηα ηελ εξεκία κνπ, πώο λα ζνπ πσ.». 

Αληηιακβαλόκαζηε θαη‟ επέθηαζε όηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 

ζεάηξνπ Playback επεξέαζε ζεηηθά ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

ζρέζεηο θαη ιεηηνύξγεζε σο έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαπξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο. Ζ Μ. αλαθέξεη «Δκέλα κνπ άξεζε πνπ ην κνηξάζηεθα απηό πνπ είρα δήζεη 

κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Γηαηί κ’ αξέζεη ε επηθνηλσλία. Να κηιάσ, λα κνηξάδνκαη, λα 

κελ ηα θξαηάσ γηα ηνλ εαπηό κνπ.» θαη ε Κ. ζπκπιεξώλεη «Γηαηί καο θάλεη πην 

θνηλσληθνύο, δελ είκαζηε έηζη απνθιεηζκέλνη ζην θαβνύθη καο λα ηα θξαηάκε γηα ηνλ 

εαπηό καο. Δίλαη θαιό.». 

Παξάιιεια, έθεξε ζηε δσή ηνπο θάπνηνπο λένπο αλζξώπνπο «δεκηνπξγήζεθε έλαο 

δεζκόο», όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Σ. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ δελ 

έκεηλαλ ζηελ επηθάλεηα ηεο θνηλσληθήο γλσξηκίαο, όπσο ζπλέβαηλε κέρξη ηόηε ζην 

ΚΑΠΖ, ζύκθσλα πάληα κε ηα ιεγόκελά ηνπο. Ο Π. αλαθέξεη ζρεηηθά: «κεηαμύ καο, ζην 

ΚΑΠΗ εδώ πέξα θαη κε όινπο ηνπο ζπλνκήιηθνπο δε δέλεζαη ελώ ην πξόγξακκα απηό καο 

έδελε κεηαμύ καο, καο έδελε θαη ιίγν δηαθνξεηηθά απηή ε πεξίπησζε.» θαη ν Σ. 

ζπκπιεξώλεη: «Καη ζηηο γηνξηέο ηνπ ΚΑΠΗ καο εδώ πνπ ζπλαληηόκαζηε ζνπ ιέλε 

θαιεκέξα, ελώ εδώ πνιύ πην δεζηά ηελ θαιεκέξα ζνπ ή ηελ θαιεζπέξα ζνπ ιεο.». Μέζα 

από ην πξόγξακκα αλαπηύρζεθαλ πην νπζηαζηηθνί δεζκνί. Γεκηνπξγήζεθε έλαο θύθινο 

εκπηζηνζύλεο, πνπ βνήζεζε ηνπο αλζξώπνπο λα αλνηρηνύλ, λα κνηξαζηνύλ θαη λα 

βειηηώζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Ζ Φ. πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηεο 

ιέγνληαο: «Έλησζα εκπηζηνζύλε, έλησζα αγάπε θη έδσζα αγάπε. Γειαδή, θαη ηνπο 

αγαπάσ θαη απηνί λνκίδσ όηη κε αγθαιηάζαλε.». 

Ο Bandura (1994:10-11) κηιώληαο γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ ηξίηε 

ειηθία αλαθέξεη πσο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ην 
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θαηά πόζν δειαδή ην άηνκν αηζζάλεηαη ηθαλό λα αλαπηύζζεη θνηλσληθνύο δεζκνύο, λα 

εκπιέθεηαη ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη πσο νη ειηθησκέλνη 

βξίζθνληαη ζε κία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο ζηξεζνγόλεο 

θαηαζηάζεηο θαζώο από ηε κία πξέπεη λα επαλεθηηκήζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο 

(ζσκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο) θαη από ηελ άιιε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο (ρεξεία, ζύληαμε, αιιαγή ζπηηηνύ, ζάλαηνο 

θίισλ). Πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ, είλαη απαξαίηεην λα αλαπηύμνπλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο δεμηόηεηεο ώζηε λα κπνξέζνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ λέεο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο αληίβαξν ζηηο απώιεηεο θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

είλαη ιεηηνπξγηθνί θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα θαιή πνηόηεηα δσήο. ηαλ νη ειηθησκέλνη 

αηζζάλνληαη θνηλσληθά αλεπαξθείο θαη αλαπνηειεζκαηηθνί (perceived social 

inefficacy), γίλνληαη πην επηξξεπείο ζηελ θαηάζιηςε θαη ζην άγρνο, θαζώο δελ 

θαιιηεξγνύλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζαλ θνηλσληθό ζηήξηγκα θαη ζαλ 

ξπζκηζηήο ζηηο ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο. 

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ αλαπηύζζεη ν Bandura ζηε 

ζεσξία ηνπ πεξί απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ ηξίηε ειηθία, είλαη μεθάζαξε ε 

ζεκαζία κηαο πγηνύο θνηλσληθήο δσήο γηα ηε γεληθόηεξε θαιή πνηόηεηα δσήο ησλ 

ειηθησκέλσλ (Bandura, 1994). ηαλ ληώζνπλ όηη ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηελ 

θνηλσληθή ηνπο δσή θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, εληζρύεηαη θαη ε γεληθόηεξε 

αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκά καο 

δεκηνύξγεζαλ κεηαμύ ηνπο ηζρπξνύο θνηλσληθνύο δεζκνύο, αλέπηπμαλ λέεο θηιίεο, 

ζπλδέζεθαλ θαη επηθνηλώλεζαλ επί ηεο νπζίαο. Δίλαη ζεκαληηθό εδώ λα αλαθέξνπκε 

όηη νη ζπλεληεύμεηο παξαρσξήζεθαλ ζρεδόλ έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο εμαθνινπζνύζε λα είλαη ζηελή ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο 

ΚΑΠΖ. Ζ Κ. καο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά «Η κνλαμηά, ην θιείζηκν ζην ζπίηη. Τώξα 

γλσξίζακε ηόζνπο αλζξώπνπο, κηιάκε. Μάιηζηα, κία θπξία κνπ ιέεη «πώο», ιέεη «κηιάο 

εζύ κε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ηόζν αλνηρηά;». γηα ηνλ Π. θαη ηνλ Ν. Ο άιινο κπνξεί λα 

ην παξεμεγήζεη, εκέλα δελ κε λνηάδεη γηαηί δελ είκαη κε ηακπνύ. Δίλαη θαη θαθόο θόζκνο 

θαη πνλεξόο θαη ζνπ ιέεη απηή ηώξα πώο… θαη ηνπο ιέσ “γλσξηζηήθακε ζην ζεαηξηθό” 

θαη κ’ αξέζεη πνπ κηιάσ κε ηνπο αλζξώπνπο.». Αληίζηνηρα, ν Ν. κε ππεξεθάλεηα καο 

ιέεη «Δδώ ήξζε ε Κ. ρζεο, κόιηο κπήθε κέζα, κε θίιεζε θαη απηά θαη πξνρζέο, πάιη ηα 

ίδηα θαη είπε “ηνλ Ν. ηνλ ζπκπαζώ πνιύ” θαη ήξζε ινηπόλ εθεί θαη θνηηάδαλ όινη. Δίλαη 

πνιύ δεζηό θνξίηζη.». 
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 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηά καο ζε ζρέζε κε ηα δεπηεξεύνληα εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλάο καο πνπ αθνξνύζαλ ζηελ ελζπλαίζζεζε, ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ζηελ 

πνηόηεηα ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, δηαθαίλεηαη 

όηη ε ζπκκεηνρή ζηα εξγαζηήξηα ζεάηξνπ Playback ελίζρπζε ην βαζκό απηνεθηίκεζεο 

θαη ελζπλαίζζεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη παξάιιεια βειηίσζε ηελ θνηλσληθή ηνπο 

δσή θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δηαπξνζσπηθή ηνπο επηθνηλσλίαο. 

Β.  

 Σα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ζα είλαη ζηε ζπλέρεηα ηθαλά λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηνη σο εθπαηδεπηέο ζε ζπλνκειίθνπο ηνπο, ζε έλα πιαίζην 

αιιεινεπηκόξθσζεο; 

 

Μέζα από ηηο ζπλεληεύμεηο δηαπηζηώζακε όηη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ θαηαλνήζεη ζε 

αξθεηά κεγάιν βαζκό ηόζν ηε δνκή πνπ έρεη ην ζέαηξν Playback όζν θαη νξηζκέλα από 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερληθήο ηνπ. 

Αξρηθά, ζηελ εξώηεζή καο λα πεξηγξάςνπλ ην ηη είλαη ην ζέαηξν Playback ζε 

θάπνηνλ πνπ δελ ην γλσξίδεη θαζόινπ, ιάβακε ηηο αθόινπζεο απαληήζεηο: 

Α.: «Κάλακε αζθήζεηο. Οινθιεξσκέλα καδί ζαλ νκάδα. Καη ν θαζέλαο κόλνο ηνπ ζηε 

ζθελή. Λέγακε ηηο ηζηνξίεο θαη κεηά, εθηόο από απηόλ πνπ έιεγε ηελ ηζηνξία, νη άιινη 

έπαηδαλ ηελ ηζηνξία ηνπ.» 

Η. : «Πξώηα ιέγακε ηηο ηζηνξίεο θαη ηηο ηζηνξίεο πνπ ιέγακε ηηο νινθιεξώλαλε κεηά νη 

ππόινηπνη. Όηαλ ήηαλ ε κεηέξα κε ην παηδί, ν έλαο έθαλε ηε κεηέξα ν άιινο έθαλε ην 

παηδί». 

Ν: «Τηο ηζηνξίεο ηηο ιέγακε θαη κεηά ηηο παίδακε.» 

Σ.:  «Σελάξην εγώ λνκίδσ όηη ππήξρε, ππήξρε κηα ηζηνξία, πνπ ηελ έιεγε θάπνηνο από 

εκάο θη εκείο πξνζπαζνύζακε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, είηε κε ην playback είηε κε 

θαλνληθή δηαδηθαζία λα επαλαθέξνπκε ηελ ηζηνξία απηή». 

ηελ εξώηεζή καο λα καο πνπλ πνηα ζεσξνύλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζεάηξνπ Playback, ιάβακε ηηο εμήο απαληήζεηο: 
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Κ.: «Όηη απηνζρεδηάδεηο. Γελ έρεηο έλα ξόιν γξαπηό λα δηαβάζεηο λα κάζεηο. Όηη 

απηνζρεδηάδεηο. Δγώ απηό ζα’ ιεγα». 

Υ: «Μαο έκαζε λα εθθξαδόκαζηε ρσξίο λα κηιάκε. Να εθθξαδόκαζηε.» 

Φ.: «Να δείρλνπκε ζηνλ άιιν απηό πνπ ζέινπκε κε θηλήζεηο  ηνπ ζώκαηνο, όρη κόλν κε ην 

ιόγν.» 

Π: «Να εθθξαδόκαζηε κε δηάθνξεο κνξθέο, έηζη ην θαληάδνκαη εγώ.» 

Σν ζέαηξν Playback είλαη έλα απηνζρεδηαζηηθό δηαδξαζηηθό είδνο ζεάηξνπ πνπ 

βαζίδεηαη ζην δίπνιν ηεο αθήγεζεο ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο εθδξακάηηζήο ηεο 

από ηνπο εζνπνηνύο (Hosking & Penny, 1998: 10). Χο κέζα έθθξαζεο ρξεζηκνπνηεί 

πέξα από ηνλ ιόγν, ηνλ ζπκβνιηζκό, ηελ ηειεηνπξγία, ηελ εηθόλα, ηνπο ήρνπο, ηνλ 

ξπζκό (Fox, 2004). Αληηιακβαλόκαζηε από ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ όηη 

έρνπλ αληηιεθζεί πιήξσο ην όηη ην ζέαηξν Playback βαζίδεηαη ζηελ αθήγεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηζηνξίαο από ηνλ αθεγεηή θαη ζηελ δξακαηνπνίεζή ηεο από ηνπο 

εζνπνηνύο. Παξάιιεια, έρνπλ απνκνλώζεη σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνλ 

απηνζρεδηαζηηθό ηνπ ραξαθηήξα θαη ηα πνιιαπιά κέζα έθθξαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

εθηόο από ηνλ ιόγν. 

Χζηόζν, θαλείο δελ αλέθεξε ηνλ ξόιν ηνπ ζπληνληζηή, πνπ απνηειεί έλα βαζηθό 

θνκκάηη ηνπ ζεάηξνπ Playback θαζώο είλαη απηόο πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηνπο 

εζνπνηνύο θαη ζην θνηλό ώζηε λα απνζπάζεη ηηο ηζηνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαιεί ηνπο 

εζνπνηνύο λα ηηο δξακαηνπνηήζνπλ κέζα από θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θόξκα ηνπ 

Playback (Dennis, 2004: 205) ρξεζηκνπνηώληαο ζπρλά ζπκβνιηθά αληηθείκελα (Salas, 

1983). Δπίζεο, παξ‟ όιν πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

δηδάρζεθαλ αλαιπηηθά ηηο βαζηθέο θόξκεο ηνπ ζεάηξνπ Playback θαη ρξεζηκνπνίεζαλ 

ελίνηε αληηθείκελα ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο, θαλείο δελ απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο καο 

δίλνληαο κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο απηώλ ζηνηρείσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζπκπεξαίλνπκε όηη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηεξίσλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ θαζαξά ζην κπαιό ηνπο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ Playback αιιά δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαζύξνπλ από ηε κλήκε 

ηνπο  θαη πεξηγξάςνπλ – ηνπιάρηζηνλ όρη ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο εξεπλήηξηαο – θάπνηα 

πην εηδηθά ηερληθά ζηνηρεία.  

ην κπαιό ηνπο ήηαλ ζπγθερπκέλα όια απηά πνπ είραλ δήζεη θαη δνθηκάζεη ζηελ 

πξάμε ζηα εξγαζηήξηα: νη ξόινη, νη απηνζρεδηαζκνί, ηα παηρλίδηα, νη αζθήζεηο 
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εκπηζηνζύλεο, νη θόξκεο playback. Κάπνηνη, όπσο ν Π. ζπγθξαηνύζαλ ξόινπο πνπ 

είραλ παίμεη απηνζρεδηάδνληαο πάλσ ζηηο ηζηνξίεο ησλ άιισλ «Ο ππάιιεινο ηεο 

εθνξίαο. Υπάιιεινο δελ έρσ θάλεη ζηε δσή κνπ αιιά ηη αληηκεησπίδνπκε κε ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηελ εθνξία. Καη παίδνληαο έγηλα όκνηνο». Ζ Υ. μερώξηζε έλαλ ξόιν από 

κηα άζθεζε απηνζρεδηαζκνύ «Δκέλα κνπ άξεζε απηή ε θπξία πνπ είρε πώο ην ιέλε… Τελ 

θαληίλα. Με ηνπο άζηεγνπο. Απηό ήηαλ πνιύ δπλαηό. Απηό πνπ έθαλα εγώ ην έρσ θάλεη 

ζηε δσή κνπ, ήηαλ ζαλ λα ην έθαλα δεύηεξε θνξά. Τόζν πνιύ κνπ άξεζε. Τν έρσ θάλεη, 

βέβαηα, ην έρσ δήζεη. Έρσ δώζεη ηόζν ζάξξνο ζε άηνκα πνπ πήγαλ λα απηνθηνλήζνπλε, 

ην έρσ θάλεη.». Ο Ν. θξαηάεη «εθείλα πνπ καο έθαλεο κε ηα αγάικαηα δελ ηα μέξακε», 

κηα άζθεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θόξκα ηνπ playback “νκαδηθό γιππηό” θαη ε Κ. 

ζπκάηαη κηα άζθεζε εκπηζηνζύλεο «ην δέζηκν ησλ καηηώλ γηα ηνλ ηπθιό, ηνπο ηπθινύο. 

Καη ην ζπκάκαη πνιύ ζπρλά θαη ζην ζπίηη θαη πξνζπαζώ αο πνύκε λα δσ πώο είλαη. Απηό 

κε ζπγθίλεζε πάξα πνιύ, πνπ κνπ δέζαηε ηα κάηηα, λα κε κεηαθέξεη θάπνηνο άιινο 

δειαδή, θαη ηνλ ζθέθηνκαη θαζεκεξηλά απηόλ ηνλ ξόιν. Τώξα κε ην κάηη κνπ δειαδή πνπ 

βηώλσ. […] Κη εγώ ην δσ ηώξα κε ην κάηη κνπ πνπ πεξλάσ απηό ην δύζθνιν δηάζηεκα 

θαη απηόο ν ξόινο κνπ έρεη κείλεη.». 

Από ηα ιεγόκελά ηνπο θαίλεηαη όηη θνπβαινύζαλ ζην κπαιό θαη ζηελ ςπρή ηνπο 

ηελ εκπεηξία πνπ είραλ δήζεη ζπλνιηθά ρσξίο λα ηελ έρνπλ θσδηθνπνηήζεη θαη λα έρνπλ 

απνζαθελίζεη ηνπο όξνπο θαη ηελ αθξηβή δηαδηθαζία θαη ηερληθή. Απηό καο ην 

εμέθξαζε θαζαξά ε Μ.: «ζέισ λα πσ όηη έρνπλ πεξάζεη κέζα κνπ όια απηά άζρεηα αλ 

δελ κπνξώ λα ηα εθδειώζσ όια». 

 Καηά ζπλέπεηα, ζεσξνύκε όηη ζην εξεπλεηηθό καο εξώηεκα ζε ζρέζε κε ην αλ ζα 

κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηνη σο εθπαηδεπηέο ησλ ηερληθώλ ηνπ ζεάηξνπ 

playback ζε ζπλνκειίθνπο ηνπο, ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή. Θα ρξεηάδνληαλ πνιινί 

αθόκε κήλεο εξγαζηεξίσλ θαη πξνζσπηθήο ηξηβήο ηνπο κε ην αληηθείκελν, πξηλ θάπνηνη 

από απηνύο λα κπνξέζνπλ ελδερνκέλσο λα αλαιάβνπλ απηόλ ηνλ ξόιν.  

3.1.1.γ. ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ 

 ΣΟΥΟΘΔΗΑ 

Έλα από ηα ζέκαηα πνπ αλαδύζεθαλ από ηηο ζπλεληεύμεηο ρσξίο λα καο έρεη 

απαζρνιήζεη θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

ζηνρνζεζίαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ εμέιημή ηνπο. Οη 

απαληήζεηο ηνπο πξνέθπςαλ από ηελ εξώηεζή καο : «Θα αιιάδαηε θάηη ζην 
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πξόγξακκα;». Αξθεηνί απάληεζαλ ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

απόδνζε – έηζη ηνπιάρηζηνλ όπσο ηελ είραλ αμηνινγήζεη νη ίδηνη. Ο Σ. καο ιέεη ζρεηηθά 

«Θα άιιαδα θαη ηνλ ηξόπν ζθέςεο κνπ αθόκα, δειαδή, θαη έθθξαζεο ζε αξθεηά 

πξάγκαηα. Απηά ηα νπνία ζθέθηεζαη κεηά θαη ιεο “κα ηη κπνξνύζα λα έρσ πεη θαιύηεξα” 

θαη ζε πξνβιεκαηίδνπλ», κία άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ηόζν ε Κ. όζν θαη ε Υ. Ζ 

Κ. αλαθέξεη όηη απηό πνπ ζα ήζειε είλαη «λα γίλνπκε θαιύηεξνη. Να πξνζπαζήζνπκε 

πεξηζζόηεξν». ην ίδην κήθνο θύκαηνο, ν Π. ζπκπιεξώλεη «Δλ πάζεη πεξηπηώζεη όζν 

ηξίβεζαη ηόζν πην πνιύ απνδίδεηο ή βάλεηο θαη ην κπαιό ζνπ λα γλσξίζεη πεξηζζόηεξν. 

Απηό πνπ είπε ν Τ. όηη θάζε παξαζηαζνύια πνπ θάλακε, πεγαίλακε ζπίηη θαη ην 

ζθεθηόκαζηε ή ηελ αληίδξαζε ηνπ αιινπλνύ, ζε έβαδε ζε ζθέςεηο “κήπσο έπξεπε λα 

πνύκε θη εθείλν, κήπσο ζα έπξεπε λα πνύκε θαη ην άιιν; Ή “Γελ ην θάλακε θαιά απηή ηε 

θνξά, ηελ επόκελε ζα θάλσ απηό”». Ζ Μ. καο ιέεη ζρεηηθά: «Δγώ λνκίδσ όηη ζαλ 

αξράξηνη είρακε πνιιέο ειιείςεηο, ζηελ αξρή εηδηθά θαη θάλακε θαη ιάζε, αο πνύκε, ηα 

νπνία ηα βιέπακε κεηά, ζηγά-ζηγά, θαη πξνζπαζνύζακε λα ηα δηνξζώζνπκε ζηα 

επόκελα.». Ζ Α. ζπλδέεη ην παξειζόλ κε ην κέιινλ, κε κηα ελδερόκελε ζπλέρεηα ησλ 

εξγαζηεξίσλ: «Απηά αθξηβώο ζα κπνξνύζαλ λα αιιαρηνύλε ηώξα. Βέβαηα, ηώξα ζα 

έρνπκε κεγαιύηεξε εκπεηξία, ζα ην δηαρεηξηζηνύκε δηαθνξεηηθά.».  

Αλαιύνληαο ηα ιεγόκελά ηνπο, παξαηεξνύκε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπο απαζρνινύζε ην πώο ζα κπνξνύζαλ λα απνδώζνπλ θαιύηεξα. ζν 

πξνρσξνύζαλ ηα καζήκαηα, έβαδαλ πςειόηεξνπο ζηόρνπο ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ηνπο. 

Γελ ηνπο ήηαλ αδηάθνξν ην αλ ζα είλαη απνηειεζκαηηθνί αιιά πξνβιεκαηηδόληνπζαλ 

θαη ήζειαλ λα βειηησζνύλ. Απηή ε δηαδηθαζία ζθέςεο θαη ζηνρνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε δελ ζηακάηεζε κε ην πέξαο ησλ εξγαζηεξίσλ αιιά 

ζπλερίζηεθε κέζα ηνπο θαη δηαζπλδέζεθε κε έλα πηζαλό κέιινλ. 

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Bandura (1994: 72-73), ηα άηνκα κε πςειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζέηνπλ πςειόηεξνπο ζηόρνπο, είλαη πην επίκνλα, 

αλαπηύζζνπλ πξνζσπηθά θίλεηξα γηα εμέιημε θαη επαλαθαζνξίδνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο 

αλάινγα κε ηελ πξόνδν πνπ ζεκεηώλνπλ. 

 ΣΑΞΗΓΗ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ  - «MENTAL TIME – TRAVEL»  

Ζ αθήγεζε θαη ε δξακαηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ηζηνξηώλ ράξηζε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έλα λνεξό ηαμίδη κέζα ζηνλ ρξόλν. Ξαλαβίσζαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

παξειζόληνο. Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ηαμηδεύεη λνεξά κέζα ζην ρξόλν (mental time 
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– travel), λα αλαζύξεη ην παξειζόλ θαη λα νξακαηίδεηαη ην κέιινλ, είλαη κία από ηηο 

βαζηθέο ηθαλόηεηεο πνπ ηνλ δηαρσξίδνπλ από ηα άιια δώα (Suddendorf & Corballis, 

1997). 

Μηιώληαο γηα ηνλ ξόιν ηνπ αθεγεηή, ν Σ. αλαθέξεη : «Καζέλαο ιέεη ηζηνξίεο, 

επαλαθέξεη ηα παιηά, παιηέο ζηηγκέο πνπ έρεη δήζεη. Καη ηα θαιά θαη ηα θαθά γηαηί κηα 

ηζηνξία δελ έρεη πάληα θαιά.» θαη ε Κ. ζπκπιεξώλεη «ή κπνξεί λα είλαη πνιύ αζηείεο θαη 

λα ζέιεη λα ηηο μαλαδσληαλέςεη.». Μηιώληαο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην ζέαηξν Playback, 

ν Π. καο ιέεη όηη έθεξλε ζην κπαιό «Κνκκάηηα απ’ ηε δσή ζνπ. Σνπ επαλέθεξε όια απηά 

ηα νπνία έρεηο δήζεη θάπνηα ζηηγκή αο πνύκε… θαη ηα δσληαλεύαλ παίδνληάο ηα νη 

δηάθνξνη ζπλάδειθνη εδώ.». 

Αληίζηνηρα, κηιώληαο γηα ην πώο αηζζάλνληαλ όηαλ έβιεπαλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο λα 

παίδνληαη, ε Υ. καο ιέεη «Ήηαλ ζαλ λα ην μαλαδνύζα δεύηεξε θνξά. Καη άιιε κηα ζηηγκή 

πάιη, πνπ καο δείρλαηε ηα ληάηα καο, πνπ κ’ άξεζε πάξα πνιύ, ζαλ θνπέιεο πνπ καο άξεζε 

λα καο θνξηάξνπλε. Γελ έρεη ζεκαζία ηώξα, δελ είρακε ηίπνηα εκείο ηα ρξόληα εθείλα 

αιιά πάληνηε ν άλζξσπόο ζέιεη λα ληώζεη όηη ηόλε πξνζέρνπλε, όηη είλαη σξαίνο.» θαη ε 

Δ. πξνζζέηεη «ήηαλ θάηη κε η’ αδέξθηα κνπ θαη απηά θαη γπξίδεη ν θύξηνο Τ. θαη ιέεη, 

έθαλε κία απηή (θάλεη ηε ρεηξνλνκία), ην’ ρνπκε εδώ ην θνύηειν θαζαξό, απηό πνπ ην είπε 

απηό ην ιέγαλ η’ αδέξθηα κνπ. Γελ ην’ ρα πεη. Κνίηαμε λα δεηο ν άλζξσπνο ιέσ, έβγαιε 

από κέζα ηνπ θαη δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία, όκσο, εγώ ηα είρα δήζεη.». 

 

3.1.2. Ζκεξνιόγην παξαηήξεζεο – Αλάιπζε  

ηνλ παξόλ ππνθεθάιαην ζα ζθηαγξαθεζεί ε πνξεία ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηεο νκάδαο 

κέζα από ηε καηηά ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εκεξνινγίνπ 

παξαηήξεζεο. Θεσξνύκε ζεκαληηθή απηήλ ηελ θαηαγξαθή θαζώο κπνξεί λα αλαδείμεη 

ζηνηρεία πνπ δελ απνηππώζεθαλ ζηηο ζπλεληεύμεηο αιιά θαη λα κεηαθέξεη ηελ 

πξνζσπηθή εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζή καο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ βηώζακε καδί κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Καηά ηελ πξώηε ζπλάληεζε ηε νκάδαο, επηθξαηνύζε έλα θιίκα ηαπηόρξνλεο 

πεξηέξγεηαο θαη δπζπηζηίαο. Παξ‟ όιε ηελ θαιή ηνπο δηάζεζε, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ επηθπιαθηηθνί θαζώο έλησζαλ όηη κπαίλνπλ ζε άγλσζηα λεξά. Οη 

πην πνιινί γλσξίδνληαλ κεηαμύ ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζπλαλαζηξνθήο ηνπο κέζα ζην 

ΚΑΠΖ ρσξίο λα έρνπλ πην νπζηαζηηθέο ζρέζεηο. Λίγα άηνκα είραλ ζρεηηθά θηιηθνύο 

δεζκνύο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό ην όηη ζηελ πξώηε άζθεζε γλσξηκίαο ζε ζρέζε κε ην 
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πνύ ζα ήζειαλ λα ηνπο ηαμηδέςεη ην θαξάβη ηνπ Playback, θαλείο δελ εμέθξαζε κηα 

επηζπκία, όινη εμέθξαζαλ κηα απνξία θαη ήηαλ ζε θαηάζηαζε αλακνλήο, πεξίκελαλ λα 

δνπλ ηη είλαη απηό πνπ ζα ζπκβεί, δελ είραλ έξζεη κε ζπγθεθξηκέλε πξνζδνθία. 

Παξά ηελ επηθπιαθηηθόηεηά ηνπο, εμ αξρήο ζπκκεηείραλ πξόζπκα ζηηο βησκαηηθέο 

αζθήζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δίραλ ελέξγεηα θαη πξνζπαζνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ παξά 

ην γεγνλόο όηη ηνπο ήηαλ αξρηθά δύζθνιν λα αληηιεθζνύλ πιήξσο ηηο νδεγίεο. 

Φνβόληνπζαλ κελ λα εθηεζνύλ αιιά ηειηθά ην πξνζπαζνύζαλ. Ζ κεγάιε δπζθνιία ηεο 

νκάδαο ήηαλ ε επίηεπμε ηεο ζπγθέληξσζεο. Τπήξρε αξθεηά κεγάιε δηάζπαζε. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αθεγήζεσλ άθνπγαλ πξνζεθηηθά – θάπνηνη παξελέβαηλαλ κε εξσηήζεηο – 

αιιά όηαλ μεθηλνύζε ην θνκκάηη ηεο ζεαηξηθήο δξάζεο έραλαλ ηε ζπγθέληξσζή ηνπο. 

Απηό ήηαλ απόξξνηα ηεο απεηξίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζέαηξν. Έλησζαλ ακεραλία θαη 

απνξία θαη απηό εθθξαδόηαλ κε νκηιίεο θαη έιιεηςε ζπγθέληξσζεο. Έηεηλαλ λα κέλνπλ 

ζηελ επηθάλεηα ησλ πξαγκάησλ θαη λα κελ εκβαζύλνπλ.  

Καηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, κε εληππσζίαζε ην γεγνλόο όηη δελ 

ηνπο ελδηέθεξε λα θξαηήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο, αξθεηνί ππέγξαθαλ κε ην όλνκά ηνπο 

παξ΄ όιν πνπ ηνλίζηεθε από ηελ πιεπξά κνπ όηη ε αλσλπκία ηνπο είλαη δηαζθαιηζκέλε. 

Μεηά ηελ πξώηε ζπλάληεζε, ε νκάδα είρε απώιεηεο. Τπήξραλ άηνκα πνπ ήξζαλ 

απιώο από πεξηέξγεηα θαη ίζσο θνβήζεθαλ λα μαλάξζνπλ ή δελ είραλ ηελ ππνκνλή λα 

δείμνπλ εκπηζηνζύλε ζηε δηαδηθαζία, ή απιώο δελ ηνπο θέληξηζε θάηη. ζνη έκεηλαλ, νη 

πην ηνικεξνί θαη ππνκνλεηηθνί, είραλ ζηηγκέο πνπ δπζαλαζρεηνύζαλ θαηά ηηο πξώηεο 

ζπλαληήζεηο, ζηηγκέο πνπ δπζθνιεύνληαλ αιιά, όινη αλεμαηξέησο, δηαξθώο 

πξνζπαζνύζαλ λα δώζνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ έγηλαλ αζθήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνύλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ηε ζπκβνιηθή ρξήζε ηνπ ιόγνπ θαη ηνπο ζπκβνιηζκνύο πνπ θξύβεη 

θάζε ηζηνξία από ηε ζηηγκή πνπ ην ζέαηξν Playback βαζίδεηαη ζεκαληηθά ζηνλ 

ζπκβνιηζκό. Δίραλ κηα κεγάιε δπζθνιία λα μεθύγνπλ από ηνλ ξεαιηζκό θαη ην πξώην 

επίπεδν, ηνλ ζπκβαηηθό ηξόπν ζθέςεο ησλ πξαγκάησλ, θαη λα θηλεζνύλ ζε κηα πην 

ζπκβνιηθή θαη βαζεηά ζέαζε ησλ θαηαζηάζεσλ. Απηή ε δπζθνιία δελ μεπεξάζηεθε 

πνηέ εληειώο, αιιά ππήξμε βειηίσζε. Πξνζπαζνύζα δηαξθώο λα ηνπο ππελζπκίδσ ηα 

δεύηεξα επίπεδα αιιά παξάιιεια απνθάζηζα όηη ζα έπξεπε λα θηλεζώ ιακβάλνληαο 

ππόςε κνπ ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαλ εθείλε ηε ζηηγκή, λα κελ πηέζσ ηελ 

εμέιημε αιιά λα αθνινπζήζσ ηνλ ξπζκό ηεο νκάδαο. 
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Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο ήηαλ από ηελ αξρή θαιή. Δίραλ ζεηηθή ζηάζε ν έλαο 

πξνο ηνλ άιινλ, δελ ππήξρε αληαγσληζκόο αιιά αληίζεηα δηάζεζε αιιεινβνήζεηαο. 

πσο ζε θάζε νκάδα, έηζη θαη εδώ ζπλδπάδνληαλ δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο. 

Τπήξραλ νη πην δπλακηθνί, νη ζαξσηηθνί, νη δηζηαθηηθνί, νη απζηεξνί, νη ηνικεξνί, νη 

πξσηνπόξνη. Σαπηόρξνλα, όκσο, ππήξρε αιιεινζεβαζκόο. Απηόο ν αιιεινζεβαζκόο 

ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηεξίσλ κεηνπζηώζεθε ζε ζρέζε εκπηζηνζύλεο, ηνικώ λα πσ θαη 

αγάπεο – όπσο εθθξάζηεθε από ηνπο ίδηνπο ηελ ηειεπηαία κέξα ζην θιείζηκν ηεο 

νκάδαο – .  

Μεηά ηνλ πξώην κήλα ησλ εξγαζηεξίσλ, είρε θαηαθηεζεί ε ζπλνρή ηεο νκάδαο θαη 

ε εκπηζηνζύλε ηόζν πξνο ηα ππόινηπα κέιε όζν θαη πξνο ηελ εκςπρώηξηα. Ζ 

δπζπηζηία είρε δώζεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα δηάζεζε λα κάζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ. Με 

εληππσζίαδε θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ην πόζν αλνηρηνί ήηαλ ζην λα δνθηκάζνπλ λέα 

πξάγκαηα. Αθόκα θαη αλ δελ θαηαιάβαηλαλ πιήξσο ηη έπξεπε λα θάλνπλ, έκπαηλαλ ζε 

απηό θαη ην δνθίκαδαλ ζηελ πξάμε. ζν πεξλνύζε ν θαηξόο ηόζν πεξηζζόηεξν 

πξνζπαζνύζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο, ήηαλ απόιπηα δηαζέζηκνη θαη νπζηαζηηθά 

παξόληεο. 

Σν θνκκάηη ζην νπνίν θπξίσο δπζθνιεύνληαλ ήηαλ ε ζεαηξηθή έθθξαζε. Έηεηλαλ 

λα πεξηγξάθνπλ ηε δξάζε θαη όρη λα «γίλνληαη ν ξόινο». Οη αζθήζεηο απηνζρεδηαζκνύ 

θαη ε ηξηβή ηνπο κε ηηο θόξκεο ηνπ Playback ζηαδηαθά ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ 

όηη όηαλ αλεβαίλνπλ πάλσ ζηε ζθελή, πξέπεη λα κπνπλ ζηνλ ξόιν, λα κηιήζνπλ ζε 

πξώην πξόζσπν θαη όρη λα πεξηγξάςνπλ ην ηη θάλεη ν ξόινο ζαλ λα ήηαλ νη αθεγεηέο. 

Παξ‟ όιν πνπ όινη είραλ παξαθνινπζήζεη ζέαηξν ζηε δσή ηνπο, ην γεγνλόο όηη θαλείο 

δελ είρε δνθηκαζηεί πνηέ ν ίδηνο σο εζνπνηόο ηνπο δεκηνπξγνύζε κηα απνζηαζηνπνίεζε 

από απηόλ ηνλ ξόιν. Σν λα κηινύλ ζε ηξίην πξόζσπν θαη λα πεξηγξάθνπλ ηνπο έδηλε κηα 

ςεπδαίζζεζε αζθάιεηαο, όηη δελ εθηίζεληαη. Ο ξπζκόο θαηάθηεζεο ηεο εμνηθείσζεο κε 

ηε ζεαηξηθή έθζεζε δελ ήηαλ θνηλόο, δηαθνξνπνηήζεθε αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηα 

ηνπ θαζελόο. Χο ην ηέινο, όκσο, είρε θαηαθηεζεί από όινπο. Καηά ηελ 6
ε
 ζπλάληεζε, 

ελάκηζε κήλα κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηεξίσλ, ζε έλα κάζεκα αθηεξσκέλν ζηνπο 

απηνζρεδηαζκνύο θαη ηα παηρλίδηα ξόισλ, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ην ρηνύκνξ θαη ε 

ζπγθέληξσζή ηνπο κε εμέπιεμε πνιύ επράξηζηα. Δθεί ζπλεηδεηνπνίεζα όηη είραλ 

θαηαθηήζεη πηα ηελ ηθαλόηεηα λα εθθξαζηνύλ ζεαηξηθά αιιά ηνπο δπζθόιεπε αθόκα ε 

κεηάβαζε από ηελ αθήγεζε ζηε ζεαηξηθή έθθξαζε, απηό θαζαπηό δειαδή ην ζέαηξν 

Playback. 
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ε ό, ηη αθνξά ην θνκκάηη ησλ αθεγήζεσλ ησλ πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ, ήηαλ έλα 

θνκκάηη πνπ θύιεζε πνιύ νκαιά. Από ηελ πξώηε ζηηγκή, είραλ ηζηνξίεο λα κνηξαζηνύλ 

θαη ηε δηάζεζε λα ην θάλνπλ. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη όιεο νη ηζηνξίεο πνπ αθνύζηεθαλ 

αθνξνύζαλ ζην παξειζόλ, θνκκάηηα από ηελ παηδηθή θαη ηε λεαληθή ηνπο ειηθία. Ήηαλ 

όιεο ηζηνξίεο κλήκεο. Ζ κόλε ηζηνξία πνπ αλαθέξζεθε ζε ζρέζε κε ην παξόλ ήηαλ κηα 

ηζηνξία πνπ αθνξνύζε κηα γηνξηή πνπ δηνξγαλώζεθε ζην ΚΑΠΖ, όπνπ βξέζεθαλ όινη 

καδί θαη δηαζθέδαζαλ Απηή ε ηζηνξία εηπώζεθε ζπιινγηθά, ζην πιαίζην κηαο άζθεζεο, 

όπνπ ηνπο δήηεζα λα θηηάμνπκε όινη καδί κηα ηζηνξία βάδνληαο ν θαζέλαο κηα θξάζε. 

ην ηώξα, κνηξάζηεθαλ κνλάρα θάηη πνπ ηνπο έλσλε, κηα ζπιινγηθή κλήκε όπνπ 

ζπλαληήζεθαλ. Απηό ζεσξώ όηη ήηαλ ραξαθηεξηζηηθό ηνπ δεζκνύ πνπ είραλ αξρίζεη λα 

αλαπηύζζνπλ κεηαμύ ηνπο.  

πσο ήηαλ αλακελόκελν, νη ηζηνξίεο πνπ αθνύζηεθαλ αξρηθά ήηαλ πην 

επηθαλεηαθέο. Μεηά ηνπο πξώηνπο δύν κήλεο νη ηζηνξίεο έγηλαλ πνιύ βαζεηέο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κνηξάζηεθαλ πνιύ πξνζσπηθέο ηζηνξίεο πνπ αθνξνύζαλ ηνλ ζάλαην 

αγαπεκέλσλ ηνπο πξνζώπσλ θαη πξνζσπηθά ηνπο ηξαύκαηα θαη θνβίεο αιιά θαη 

ηζηνξίεο αγάπεο θαη κεγάισλ εξώησλ. Ο θύθινο πνπ θηηάρλακε ζηελ έλαξμε θάζε 

καζήκαηνο ήηαλ πιένλ έλαο θύθινο εκπηζηνζύλεο. Ο ρώξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηεο 

νκάδαο ήηαλ έλαο αζθαιήο ρώξνο όπνπ ν θαζέλαο έλησζε ειεύζεξνο λα εθθξάζεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ αιήζεηα θαη λα κνηξαζηεί ηνλ εαπηό ηνπ κε ηνπο άιινπο. Μέζα ζε απηό 

ην πιαίζην, κνηξάζηεθα θη εγώ κηα πξνζσπηθή κνπ ηζηνξία σο ηζόηηκν κέινο ηεο 

νκάδαο θαη θνκκάηη απηνύ ηνπ θύθινπ εκπηζηνζύλεο. Πξάγκαηη, αηζζάλζεθα όηη απηή 

ε πξνζσπηθή κνπ θαηάζεζε κε ζπλέδεζε πεξηζζόηεξν κε ηελ νκάδα. Σν αζθί κε ηηο 

ηζηνξίεο είρε πηα αλνίμεη θαη ην λήκα πνπ ελώλεη ηηο ηζηνξίεο κεηαμύ ηνπο είρε 

δσληαλέςεη. Ζ ζησπειή ζπιινγηθή κλήκε άξρηζε λα ιεηηνπξγεί. 

ηαδηαθά, όζν πξνρσξνύζαλ ζηε δηαδηθαζία, άξρηζαλ λα έρνπλ θαη λα εθθξάδνπλ 

πην ελεξγεηηθά ηηο απνξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αζθήζεηο πνπ θάλακε. Αθνύ είραλ 

θαηαθηήζεη ηελ άλεζε λα δξνπλ ρσξίο λα θνβνύληαη, ήζειαλ πιένλ λα θαηαλνήζνπλ ζε 

κεγαιύηεξν βάζνο ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ζθνπό ησλ αζθήζεσλ.  

Δλδεηθηηθόο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ην δέζηκν ηεο νκάδαο ήηαλ θαη 

ν ηξόπνο πνπ αληηκεηώπηδε ε νκάδα ηνπο εθάζηνηε «εηζβνιείο». Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηεξίσλ, θαηά δηαζηήκαηα, εκθαλίδνληαλ επηζθέπηεο – κέιε ηνπ ΚΑΠΖ – πνπ 

έξρνληαλ – από πεξηέξγεηα πξνθαλώο, θαζώο άθνπγαλ δηάθνξα – λα δνπλ ηη θάλνπκε, ηη 

ζπκβαίλεη ζηα «καζήκαηα ζεάηξνπ». Ζ αιήζεηα είλαη όηη πξνβιεκαηίζηεθα αξθεηά ζην 



69 

 

πώο λα αληηκεησπίζσ απηέο ηηο επηζθέςεηο θαζώο δελ ήζεια λα δεκηνπξγεζεί άζρεκν 

θιίκα θαη ηειηθά απνθάζηζα λα αθνινπζήζσ ηε δηάζεζε ηεο νκάδαο. Σηο πξώηεο θνξέο 

απηέο νη επηζθέςεηο ιεηηνπξγνύζαλ δηαζπαζηηθά θαη έζπαγαλ ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο. ηαδηαθά, ε νκάδα άξρηζε λα αδηαθνξεί γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη λα 

ζπλερίδεη ηε δηθή ηεο δξάζε, ώζπνπ ζην πξνηειεπηαίν κάζεκα ήηαλ ηόζν έληνλε ε 

ζπγθέληξσζε θαη ε νκαδηθή δηεξγαζία πνπ νπζηαζηηθά ε ίδηα ε νκάδα «έδησμε» ηνλ – 

γλσζηό θαη αγαπεηό θαηά η‟ άιια – «εηζβνιέα» κε ηε ζηάζε ηεο: ε νκάδα ζπλέρηζε ηε 

δξάζε ηεο απεξίζθεπηε κε απνηέιεζκα ν επηζθέπηεο λα αηζζαλζεί άβνια σο κε κέινο 

ηεο νκάδαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα απνρσξήζεη κέζα ζε 3 ιεπηά.  

Παξάιιεια κε ηε ραξά ηνπ παηρληδηνύ, ην γέιην, ηνλ πξνβιεκαηηζκό, ην άλνηγκα, 

ππήξρε θαη κηα δηάζεζε θιεξη, έλαο εξσηηζκόο παιαηάο θνπήο, θπξίσο από ηνπο 

θπξίνπο πξνο ηηο θπξίεο, πνπ δελ έθξπβε θάπνην πνλεξό ππνλννύκελν αιιά ζεσξώ όηη 

ήηαλ επαθόινπζν ηεο δσληάληαο θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ έλησζαλ νη άλζξσπνη. Με 

εμέπιεμε ζεηηθά ην όηη νη ζπγθεθξηκέλνη ειηθησκέλνη «καζεηέο» δελ είραλ ηακπνύ ζε 

ζρέζε κε ηνλ έξσηα, ηελ ηζόηεηα αλάκεζα ζηα δύν θύια, ηηο ζρέζεηο εθηόο γάκνπ, ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα. Πνιιέο θνξέο έλησζα πην «γεξαζκέλε» από απηνύο. Δίραλ δήζεη ηε 

δσή ηνπο θαη ήηαλ γεκάηνη εκπεηξίεο θαη δε δίζηαδαλ λα εθζέζνπλ δπλαηά θαη δεκόζηα 

ηα απσζεκέλα ηνπο, ηηο απνηπρίεο ηνπο, ηηο θνβίεο ηνπο, ηηο ακθηβνιίεο ηνπο, ηα 

πξάγκαηα γηα ηα νπνία αθόκα πξνβιεκαηίδνληαλ ζε ζρέζε κε παιηέο ηνπο απνθάζεηο. 

Έλα ηακπνύ είραλ κνλάρα νξηζκέλνη: ηνλ ζάλαην. ηαλ νη ηζηνξίεο θηλνύληαλ γύξσ από 

ηνλ ζάλαην, αξθεηνί αηζζάλνληαλ άβνια θαη ήζειαλ λα αιιάμνπκε ζέκα. Άιινη, όκσο, 

ζηέθνληαλ κε απνδνρή αθόκα θαη απέλαληη ζε απηό.  

ε ό, ηη αθνξά ην ζέαηξν Playback, ιεηηνύξγεζε απόιπηα ην θνκκάηη ηεο αθήγεζεο 

θαη κεξηθώο απηό ηεο δξακαηνπνίεζεο. Αζθαιώο, όινη πεξλνύζαλ δηαξθώο από ηνλ 

ξόιν ηνπ εζνπνηνύ θαη ζπκκεηείραλ ζηε δξακαηνπνίεζε ησλ ηζηνξηώλ. Γηδάρζεθαλ 

ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ηηο βαζηθόηεξεο θόξκεο ηνπ ζεάηξνπ Playback θαη ηηο 

εθάξκνζαλ ζηελ πξάμε θαη‟ επαλάιεςε. Χζηόζν, κέρξη ηέινπο, ρξεηαδόηαλ λα ηνπο 

ππελζπκίδσ ηηο ιεπηνκέξεηεο θάζε θόξκαο. ην κπαιό ηνπο δελ ήηαλ μεθάζαξα όια ηα 

ζηνηρεία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έιαβαλ κέζα ζε ηόζν ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ήηαλ 

ηόζεο πνιιέο πνπ δελ ηηο είραλ θσδηθνπνηήζεη θαη δελ είραλ πξνιάβεη λα ηηο 

αθνκνηώζνπλ. Παξ‟ νι‟ απηά, ηα νθέιε πνπ απνθόκηζαλ από ηελ ηξηβή ηνπο κε ην 

ζέαηξν Playback θαη ηε ζεαηξηθή έθθξαζε ήηαλ πνηθίια. Δπεδείθλπαλ νινέλα θαη 

κεγαιύηεξε δεκηνπξγηθόηεηα, εθθξαζηηθόηεηα θαη θαληαζία.  
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Μέρξη ην ηέινο ησλ εξγαζηεξίσλ είρε θαηαθηεζεί πιήξσο ε εκπηζηνζύλε θαη ε 

νκαδηθόηεηα. Σν αόξαην λήκα πνπ ζπλδέεη πάληα ηηο ηζηνξίεο ηνπ Playback είρε 

δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζρπξό δεζκό αλάκεζά καο, εκπινπηίδνληαο ηνλ ςπρηζκό θαη ηελ 

εκπεηξία καο επεξγεηηθά.  

3.2. ΠΟΟΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ζα παξαζέζνπκε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρνξεγήζακε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. πγθεθξηκέλα, γηα ηε 

κέηξεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιεληθή εθδνρή ηεο 

General Self – Efficacy Scale (GSE) (Glynou, Schwarzer & Jerusalem, 1994), πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζηαζκηζκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (General 

Self – Efficacy Scale – GSE), ησλ Schwarzer θαη Jerusalem  (1979). Δίλαη κηα 

ςπρνκεηξηθή θιίκαθα πνπ απνηειείηαη από 10 εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνύλ ηελ 

εκπηζηνζύλε ηνπ αηόκνπ ζηνλ εαπηό ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα επηιύεη 

πξνβιήκαηα κέζσ ηεο επηλνεηηθόηεηάο θαη ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ θαη λα αληηκεησπίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη. Οη δπλαηέο 

απαληήζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε θιίκαθα Likert ηεζζάξσλ βαζκίδσλ (1 – Καζόινπ 

αιήζεηα, 2 – Διάρηζηα αιήζεηα, 3 – Αξθεηά αιήζεηα, 4 – Απνιύησο αιήζεηα). 

Ζ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ε νκάδα ειέγρνπ ζπκπιήξσζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιόγην πξηλ θαη κεηά ηελ εξεπλεηηθή καο παξέκβαζε. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζε παξόκνηεο ζπλζήθεο θαη, ιόγσ ηεο ειηθίαο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο πνπ αληηκεηώπηδαλ αξθεηνί, θαη ζηηο δύν 

νκάδεο ρξεηάζηεθε θάπνηεο θνξέο λα δηαβάζνπκε εκείο ηηο εξσηήζεηο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Χζηόζν, νη απαληήζεηο ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ίδηνπο ρσξίο ηε δηθή 

καο κεζνιάβεζε. 

Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην 

SPSS θαη ε επεμήγεζε ησλ επξεκάησλ βαζίζηεθε ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

(Δκβαιώηεο, Καηζήο θαη ηδεξίδεο, 2006˙ Γαθέξκνο, 2011˙ Γλαξδέιιεο, 2013˙ Field, 

2014). ηνπο πίλαθεο, νη 10 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ νλνκαζηεί σο 

κεηαβιεηέο gse1 έσο gse10 πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη gse1a έσο gse10a κεηά ηελ 

παξέκβαζε. 

Θα μεθηλήζνπκε ηε ζηαηηζηηθή καο αλάιπζε, παξαζέηνληαο νξηζκέλα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία γηα ην δείγκα καο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηνλ δείθηε εγθπξόηεηαο 
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Cronbach‟s alpha, ηελ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο, ηε ζπζρέηηζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο 

δύν νκάδεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Ο ζθνπόο ηεο ζηαηηζηηθήο καο αλάιπζεο 

είλαη λα δνύκε θαηά πόζν επηβεβαηώλεηαη ε αξρηθή καο ππόζεζε όηη ε παξαθνινύζεζε 

ελόο πξνγξάκκαηνο εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback από άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ζα 

ζπλέβαιε ζηελ αύμεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. 

3.2.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

 Φύιν 

Σόζν ε πεηξακαηηθή όζν θαη ε νκάδα ειέγρνπ απνηεινύληαλ από 12 άηνκα (Ν=12), 9 

γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο. 

 

 ρήκα 1: Φύιν 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ην πνζνζηό έγγακσλ θαη ρήξσλ ήηαλ θνηλό (41,7%) ελώ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ νη έγγακνη ήηαλ ειαθξώο πεξηζζόηεξνη (έγγακνη: 50,  ρήξνη–εο: 33,3%). 

Σν πνζνζηό ησλ άγακσλ ήηαλ θνηλό θαη ζηηο δύν νκάδεο (16,7%). Καη ζηηο δύν νκάδεο, 

ε πιεηνςεθία είρε παηδηά (πεηξακαηηθή: 75% / ειέγρνπ: 91,7%). 

 

   

ρήκαηα 2 – 3: νηθνγέλεηα 

    

φύλο 

ομάδα: πειραματική      

&ελέγχου 

 



72 

 

 

 ρήκαηα 4 – 5: ηέθλα 

                     

 Μνξθσηηθό επίπεδν 

Χο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν, ην πνζνζηό πνπ ήηαλ απόθνηηνη πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ήηαλ 33,3%  ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 25% ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Σν 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ζηηο δύν νκάδεο ήηαλ απόθνηηνη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πεηξακαηηθή: 58,4% / ειέγρνπ: 66,6%), ελώ κόλν ην 

8,3% θαη ζηηο δύν νκάδεο ήηαλ απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

ρήκαηα 6 – 7: κνξθσηηθό επίπεδν 

 

 Γξαζηεξηόηεηεο 

Χο πξνο ηηο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζην ΚΑΠΖ, ην 50% ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ην 58,3% ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξεο άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζην πιαίζην ηνπ ΚΑΠΖ. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο ήηαλ θνηλήο θύζεσο 

κε εμαίξεζε ηε ρνξσδία πνπ αλαθέξζεθε κόλν από ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 
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ρήκαηα 8 – 9: Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 πκπεξάζκαηα: 

Δμεηάδνληαο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, παξαηεξνύκε όηη νη δύν 

νκάδεο, πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ, παξνπζηάδνπλ παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζε  ό, ηη 

αθνξά ην θύιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζην ΚΑΠΖ. Καηά ζπλέπεηα είλαη δύν 

πιεζπζκνί πνπ πξνζθέξνληαη γηα ζύγθξηζε. 

3.2.2. Γείθηεο Cronbach’s alpha 

Ο δείθηεο Cronbach‟s alpha ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ .842 γηα ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα θαη .952 γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε Cronbach‟s alpha είλαη 

πςειέο θαη δείρλνπλ όηη ην εξσηεκαηνιόγην δελ εκθαλίδεη ζέκαηα σο πξνο ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηε ζπλνρή. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,952 20 

 

Πίλαθαο 1: Πεηξακαηηθή νκάδα      Πίλαθαο 2: Οκάδα ειέγρνπ Cronbach‟s alpha 

                        Cronbach‟s alpha       

3.2.3. Καηαλνκή δείγκαηνο 

Δθαξκόζακε ην ηεζη Shapiro – Wilk, θαζώο ε έξεπλά καο αθνξά κηθξό κέγεζνο 

δείγκαηνο (Ν<50), γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ ην δείγκα καο εκθαλίδεη θαλνληθή 

θαηαλνκή. Χο όξην γηα ηελ θαλνληθή θαηαλνκή έρνπκε νξίζεη ην 5% (p> 0,05). 

Παξαηεξνύκε όηη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, νη κόλεο κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο ην sig. > 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,842 20 
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0,05 (p-value) είλαη νη gse2, gse4 θαη gse5. Καηά ζπλέπεηα κόλν ζε απηέο ηηο 

κεηαβιεηέο ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηόο καο είλαη πξνζεγγηζηηθά θαλνληθή. 

        Tests of Normality 

   

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

 Gse1 ,784 12 ,006 

gse2 ,884 12 ,099 

gse3 ,781 12 ,006 

gse4 ,877 12 ,080 

gse5 ,865 12 ,056 

gse6 ,780 12 ,006 

gse7 ,768 12 ,004 

gse8 ,818 12 ,015 

gse9 ,774 12 ,005 

gse10 ,753 12 ,003 

 

Πίλαθαο 3: Πεηξακαηηθή νκάδα Shapiro – Wilk test 

 

Αληίζηνηρα ζηελ νκάδα ειέγρνπ, νη κεηαβιεηέο όπνπ sig. > 0,05 (p-value) είλαη νη 

gse1, gse2, gse3, gse4, gse5 θαη gse7. Καηά ζπλέπεηα κόλν ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο ε 

θαηαλνκή ηνπ δείγκαηόο καο είλαη πξνζεγγηζηηθά θαλνληθή. 

  Tests of Normality 

 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

gse1 ,884 12 ,099 

gse2 ,869 12 ,063 

gse3 ,877 12 ,080 

gse4 ,900 12 ,160 

gse5 ,900 12 ,160 

gse6 ,807 12 ,011 

gse7 ,894 12 ,134 

gse8 ,699 12 ,001 

gse9 ,734 12 ,002 

gse10 ,802 12 ,010 

 

Πίλαθαο 4: Οκάδα ειέγρνπ Shapiro – Wilk test 
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3.2.4. Mann – Whitney test: ζύγθξηζε πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε  

Καζώο ην δείγκα καο δελ είρε ζπλνιηθά θαλνληθή θαηαλνκή, πξνρσξήζακε ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνύ ηεζη Mann – Whitney γηα λα ζπγθξίλνπκε ηα δύν 

αλεμάξηεηα δείγκαηά καο, ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ, πξηλ θαη 

κεηά ηελ παξέκβαζε. Χο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο έρνπκε νξίζεη ην 5 % (p 

< 0,05). 

 Πξηλ ηελ παξέκβαζε: Παξαηεξνύκε όηη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο – κεηαβιεηέο 

ηζρύεη ε εμίζσζε asymp. Sig. (2-tailed)> 0,05 (p-value). Καηά ζπλέπεηα ηα δύν 

δείγκαηα δελ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιόγην. Οη κέζνη όξνη ησλ δύν δεηγκάησλ πξνζεγγίδνπλ, 

κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα άιινηε λα πξνεγείηαη θαη άιινηε λα έπεηαη. 

 

Mann-Whitney Test  

Ranks 

 νκάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

gse1 πεηξακαηηθή 12 11,96 143,50 

ειέγρνπ 12 13,04 156,50 

Total 24   

gse2 πεηξακαηηθή 12 13,46 161,50 

ειέγρνπ 12 11,54 138,50 

Total 24   

gse3 πεηξακαηηθή 12 14,00 168,00 

ειέγρνπ 12 11,00 132,00 

Total 24   

gse4 πεηξακαηηθή 12 13,58 163,00 

ειέγρνπ 12 11,42 137,00 

Total 24   

gse5 πεηξακαηηθή 12 13,54 162,50 

ειέγρνπ 12 11,46 137,50 

Total 24   

gse6 πεηξακαηηθή 12 10,25 123,00 

ειέγρνπ 12 14,75 177,00 

Total 24   

gse7 πεηξακαηηθή 12 13,71 164,50 

ειέγρνπ 12 11,29 135,50 
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Total 24   

gse8 πεηξακαηηθή 12 11,25 135,00 

ειέγρνπ 12 13,75 165,00 

Total 24   

gse9 πεηξακαηηθή 12 10,92 131,00 

ειέγρνπ 12 14,08 169,00 

Total 24   

gse10 πεηξακαηηθή 12 11,00 132,00 

ειέγρνπ 12 14,00 168,00 

Total 24   

Test Statistics 

 gse1 gse2 gse3 gse4 gse5 gse6 

Mann-Whitney U 65,500 60,500 54,000 59,000 59,500 45,000 

Wilcoxon W 143,500 138,500 132,000 137,000 137,500 123,000 

Z -,410 -,694 -1,142 -,792 -,769 -1,696 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,682 ,488 ,253 ,428 ,442 ,090 

 

 gse7 gse8 gse9 gse10 

Mann-Whitney U 57,500 57,000 53,000 54,000 

Wilcoxon W 135,500 135,000 131,000 132,000 

Z -,896 -1,004 -1,244 -1,130 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,371 ,315 ,213 ,258 

 

Πίλαθεο 5 – 6:  Mann-Whitney Test : Πξηλ ηελ παξέκβαζε 

 

 Μεηά ηελ παξέκβαζε: Παξαηεξνύκε όηη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο – κεηαβιεηέο 

ηζρύεη ε εμίζσζε asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 (p-value), εθηόο από ηε κεηαβιεηή gse9a 

όπνπ asymp. Sig. (2-tailed) = 0,119 > 0,05 (p-value). Καηά ζπλέπεηα ηα δύν δείγκαηα 

εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλόηεηα ησλ απαληήζεώλ ηνπο ζην εξσηεκαηνιόγην. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα 

εκθαλίδεη πςειόηεξνπο κέζνπο όξνπο ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (θαη ζηε κεηαβιεηή 

gse9a). 
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Ranks 

 νκάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

gse1a πεηξακαηηθή 12 16,17 194,00 

ειέγρνπ 12 8,83 106,00 

Total 24   

gse2a πεηξακαηηθή 12 15,83 190,00 

ειέγρνπ 12 9,17 110,00 

Total 24   

gse3a πεηξακαηηθή 12 17,46 209,50 

ειέγρνπ 12 7,54 90,50 

Total 24   

gse4a πεηξακαηηθή 12 16,58 199,00 

ειέγρνπ 12 8,42 101,00 

Total 24   

gse5a πεηξακαηηθή 12 15,46 185,50 

ειέγρνπ 12 9,54 114,50 

Total 24   

gse6a πεηξακαηηθή 12 15,75 189,00 

ειέγρνπ 12 9,25 111,00 

Total 24   

gse7a πεηξακαηηθή 12 16,79 201,50 

ειέγρνπ 12 8,21 98,50 

Total 24   

gse8a πεηξακαηηθή 12 15,83 190,00 

ειέγρνπ 12 9,17 110,00 

Total 24   

gse9a πεηξακαηηθή 12 14,50 174,00 

ειέγρνπ 12 10,50 126,00 

Total 24   

gse10a πεηξακαηηθή 12 15,38 184,50 

ειέγρνπ 12 9,63 115,50 

Total 24   

 Test statistics gse1a gse2a gse3a gse4a gse5a gse6a 

Mann-Whitney U 28,000 32,000 12,500 23,000 36,500 33,000 

Wilcoxon W 106,000 110,000 90,500 101,000 114,500 111,000 

Z -2,748 -2,424 -3,632 -3,031 -2,233 -2,556 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,006 ,015 ,000 ,002 ,026 ,011 



78 

 

 

 gse7a gse8a gse9a gse10a 

Mann-Whitney U 20,500 32,000 48,000 37,500 

Wilcoxon W 98,500 110,000 126,000 115,500 

Z -3,110 -2,576 -1,559 -2,222 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,010 ,119 ,026 

 

Πίλαθεο 7 – 8 : Mann-Whitney Test : Μεηά ηελ παξέκβαζε 

 

 πκπεξάζκαηα 

Σν γεγνλόο όηη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο, νη δύν νκάδεο δελ εκθάληδαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο απαληήζεηο ηνπο, καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα όηη είραλ θνηλή αθεηεξία σο πξνο ην κέγεζνο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο, γεγνλόο πνπ καο έδεημε όηη νη δύν νκάδεο έρνπλ 

παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ κειεηάκε άξα είλαη 

πξόζθνξεο γηα κεηαμύ ηνπο ζύγθξηζε. Μεηά ηελ παξέκβαζε, ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο 

πιελ κίαο (gse9a) νη δύν νκάδεο εκθάληδαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Οη κέζνη 

όξνη ηηκώλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, θαη ζηελ gse9a, ήηαλ αξθεηά πην πςεινί γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα. Καηά ζπλέπεηα, ελώ μεθίλεζαλ από ηελ ίδηα αθεηεξία, κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ε πεηξακαηηθή νκάδα είρε απνθηήζεη ζεκαληηθό «πξνβάδηζκα» σο πξνο 

ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. 

3.2.5. ύγθξηζε απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ίδηνπ δείγκαηνο ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζε 

δύν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, εθαξκόζακε ην Paired samples t – test γηα ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ εκθάληζαλ θαλνληθή θαηαλνκή θαη ην Wilcoxon Signed Ranks Test γηα 

ηηο κεηαβιεηέο πνπ εκθάληζαλ κε θαλνληθή θαηαλνκή. Σα ηεζη εθαξκόζηεθαλ ηόζν 

ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα όζν θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Χο επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο έρνπκε νξίζεη ην 5 % (p < 0,05). 

 Πεηξακαηηθή νκάδα 

- Paired samples t – test 

Δθαξκόζακε ην Paired samples t – test γηα ηηο κεηαβιεηέο gse2, gse4 θαη gse5 πνπ 

εκθάληζαλ θαλνληθή θαηαλνκή. 
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Παξαηεξνύκε όηη ν κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ έρεη απμεζεί θαηά ηε 

δεύηεξε κέηξεζε (κεηά ηελ παξέκβαζε) θαη ηζρύεη ε εμίζσζε Sig. (2-tailed) < 0,05 (p-

value) γηα όια ηα δεύγε κεηαβιεηώλ. Καηά ζπλέπεηα, νη κέζνη όξνη ηηκώλ γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ζηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην απμήζεθαλ κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαη απηή ε κεηαβνιή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 gse2 2,7500 12 ,86603 ,25000 

gse2a 3,2500 12 ,62158 ,17944 

Pair 2 gse4 2,6667 12 ,98473 ,28427 

gse4a 3,3333 12 ,65134 ,18803 

Pair 3 gse5 2,9167 12 ,90034 ,25990 

Πίλαθαο 9: Πεηξακαηηθή νκάδα Paired samples t-test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 gse2 - gse2a -,50000 ,67420 ,19462 -,92837 -,07163 

Pair 2 gse4 - gse4a -,66667 ,65134 ,18803 -1,08051 -,25283 

Pair 3 gse5 - gse5a -,50000 ,67420 ,19462 -,92837 -,07163 

 

Paired Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 gse2 - gse2a -2,569 11 ,026 

Pair 2 gse4 - gse4a -3,546 11 ,005 

Pair 3 gse5 - gse5a -2,569 11 ,026 

 

Πίλαθεο 10 – 11: Πεηξακαηηθή νκάδα Paired samples t-test 

 

 

- Wilcoxon Signed Ranks Test 

Δθαξκόζακε ην Wilcoxon Signed Ranks Test γηα ηηο κεηαβιεηέο gse1, gse3, gse6, 

gse7, gse8, gse9 θαη gse10 πνπ εκθάληζαλ κε θαλνληθή θαηαλνκή.  
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Παξαηεξνύκε όηη θαηά ηε δεύηεξε κέηξεζε νη απαληήζεηο εκθαλίδνληαη ζε όιεο ηηο 

κεηαβιεηέο ζεηηθόηεξεο. Παξάιιεια, ηζρύεη ε εμίζσζε Sig. (2-tailed) < 0,05 (p-value) 

γηα όια ηα δεύγε κεηαβιεηώλ, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη απηή ε κεηαβνιή ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

gse1a - gse1 Negative Ranks 0
b
 ,00 ,00 

Positive Ranks 11
c
 6,00 66,00 

Ties 1
d
   

Total 12   

gse3a - gse3 Negative Ranks 0
e
 ,00 ,00 

Positive Ranks 8
f
 4,50 36,00 

Ties 4
g
   

Total 12   

gse6a - gse6 Negative Ranks 0
h
 ,00 ,00 

Positive Ranks 8
i
 4,50 36,00 

Ties 4
j
   

Total 12   

gse7a - gse7 Negative Ranks 1
k
 4,00 4,00 

Positive Ranks 9
l
 5,67 51,00 

Ties 2
m
   

Total 12   

gse8a - gse8 Negative Ranks 0
n
 ,00 ,00 

Positive Ranks 9
o
 5,00 45,00 

Ties 3
p
   

Total 12   

gse9a - gse9 Negative Ranks 0
q
 ,00 ,00 

Positive Ranks 6
r
 3,50 21,00 
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Ties 6
s
   

Total 12   

gse10a - gse10 Negative Ranks 0
t
 ,00 ,00 

Positive Ranks 9
u
 5,00 45,00 

Ties 3
v
   

Total 12   

Πίλαθαο 12: Πεηξακαηηθή νκάδα Wilcoxon test 

Test Statistics 

 gse1a - gse1 gse3a - gse3 gse6a - gse6 gse7a - gse7 gse8a - gse8 

Z -3,207
c
 -2,640

c
 -2,714

c
 -2,495

c
 -2,887

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,008 ,007 ,013 ,004 

Exact Sig. (2-tailed) ,001 ,008 ,008 ,016 ,004 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 ,004 ,004 ,008 ,002 

Point Probability ,000 ,004 ,004 ,007 ,002 

 

 gse9a - gse9 gse10a - gse10 

Z -2,449
c
 -2,810

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 ,005 

Exact Sig. (2-tailed) ,031 ,004 

Exact Sig. (1-tailed) ,016 ,002 

Point Probability ,016 ,002 

Πίλαθαο 13: Πεηξακαηηθή νκάδα Wilcoxon test 

 

 Οκάδα ειέγρνπ 

- Paired samples t – test 

Δθαξκόζακε ην Paired samples t – test γηα ηηο κεηαβιεηέο gse1, gse2, gse3, gse4, 

gse5 θαη gse7 πνπ εκθάληζαλ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Παξαηεξνύκε όηη ν κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ ζε θάπνηα δεύγε έρεη 

παξακείλεη ίδηνο (gse1 – gse1a, gse4 – gse4a, gse7 – gse7a), ζε θάπνηα έρεη απμεζεί 
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ειάρηζηα θαηά ηε δεύηεξε κέηξεζε (gse5 – gse5a) θαη ζε θάπνηα έρεη κεησζεί θαηά ηε 

δεύηεξε κέηξεζε (gse2 – gse2a, gse3 – gse3a). Γηα όια ηα δεύγε κεηαβιεηώλ ηζρύεη ε 

εμίζσζε Sig. (2-tailed) > 0,05 (p-value). Καηά ζπλέπεηα, νη κέζνη όξνη ηηκώλ γηα ηελ 

νκάδα ειέγρνπ ζηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 gse1 2,7500
b
 12 ,86603 ,25000 

gse1a 2,7500
b
 12 ,86603 ,25000 

Pair 2 gse2 2,5000 12 1,08711 ,31382 

gse2a 2,3333 12 ,98473 ,28427 

Pair 3 gse3 2,3333 12 ,98473 ,28427 

gse3a 2,2500 12 ,75378 ,21760 

Pair 4 gse4 2,3333 12 ,88763 ,25624 

gse4a 2,3333 12 ,65134 ,18803 

Pair 5 gse5 2,6667 12 ,88763 ,25624 

gse5a 2,7500 12 ,75378 ,21760 

Pair 6 gse7 2,2500 12 ,96531 ,27866 

gse7a 2,2500 12 ,86603 ,25000 

Πίλαθαο 14: Οκάδα ειέγρνπ Paired samples t-test 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 2 gse2 - gse2a ,16667 ,38925 ,11237 -,08065 ,41398 

Pair 3 gse3 - gse3a ,08333 ,51493 ,14865 -,24384 ,41050 
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Pair 4 gse4 - gse4a ,00000 ,42640 ,12309 -,27092 ,27092 

Pair 5 gse5 - gse5a -,08333 ,51493 ,14865 -,41050 ,24384 

Pair 6 gse7 - gse7a ,00000 ,42640 ,12309 -,27092 ,27092 

 

Paired Samples Test t df Sig. (2-tailed) 

Pair 2 gse2 - gse2a 1,483 11 ,166 

Pair 3 gse3 - gse3a ,561 11 ,586 

Pair 4 gse4 - gse4a ,000 11 1,000 

Pair 5 gse5 - gse5a -,561 11 ,586 

Pair 6 gse7 - gse7a ,000 11 1,000 

Πίλαθεο 15 - 16: Οκάδα ειέγρνπ Paired samples t-test 

 

- Wilcoxon Signed Ranks Test 

Δθαξκόζακε ην Wilcoxon Signed Ranks Test γηα ηηο κεηαβιεηέο gse6, gse8, gse9 

θαη gse10 πνπ εκθάληζαλ κε θαλνληθή θαηαλνκή.  

Παξαηεξνύκε όηη σο επί ην πιείζηνλ έρνπκε θνηλέο απαληήζεηο θαηά ηελ πξώηε 

θαη ηε δεύηεξε κέηξεζε θαη ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

δηαθνξέο, απηέο είλαη πξνο ην αξλεηηθό. Παξάιιεια, ηζρύεη ε εμίζσζε Sig. (2-tailed) > 

0,05 (p-value) γηα όια ηα δεύγε κεηαβιεηώλ, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη δελ ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή αλάκεζα ζηηο δύν κεηξήζεηο. 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

gse6a - gse6 Negative Ranks 4
b
 2,50 10,00 

Positive Ranks 0
c
 ,00 ,00 

Ties 8
d
   

Total 12   

gse8a - gse8 Negative Ranks 2
e
 2,00 4,00 
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Positive Ranks 1
f
 2,00 2,00 

Ties 9
g
   

Total 12   

gse9a - gse9 Negative Ranks 3
h
 2,00 6,00 

Positive Ranks 0
i
 ,00 ,00 

Ties 9
j
   

Total 12   

gse10a - gse10 Negative Ranks 1
k
 1,00 1,00 

Positive Ranks 0
l
 ,00 ,00 

Ties 11
m
   

Total 12   

Πίλαθαο 17: Οκάδα ειέγρνπ Wilcoxon test 

Test Statistics 

 gse6a - gse6 gse8a - gse8 gse9a - gse9 gse10a - gse10 

Z -1,890
c
 -,577

c
 -1,732

c
 -1,000

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,059 ,564 ,083 ,317 

Exact Sig. (2-tailed) ,125 1,000 ,250 1,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,063 ,500 ,125 ,500 

Point Probability ,063 ,375 ,125 ,500 

Πίλαθαο 18: Οκάδα ειέγρνπ Wilcoxon test 

 

 πκπέξαζκα 

Οη απαληήζεηο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο εκθαλίδνληαη ζεηηθόηεξεο θαηά ηε δεύηεξε 

κέηξεζε θαη ε δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αληηζέησο, νη 

απαληήζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ εκθάληζαλ θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή 

ζηηο δύν κεηξήζεηο. 
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 3.2.6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Από ηε ζύγθξηζε ησλ δύν νκάδσλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ, 

πξνέθπςε όηη ηα δύν δείγκαηα είραλ παξόκνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Παξάιιεια, δελ εκθάληζαλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο πξηλ ηελ παξέκβαζε. Καηά ηε δεύηεξε κέηξεζε, κεηά 

ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, ε νκάδα ειέγρνπ δελ παξνπζίαζε θακία αιιαγή. Αληίζεηα, ε 

πεηξακαηηθή νκάδα παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή κεηαβνιή. Καηά 

ζπλέπεηα, ε πνζνηηθή καο αλάιπζε επηβεβαηώλεη ηελ αξρηθή καο ππόζεζε όηη έλα 

πξόγξακκα εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback ζα ζπληεινύζε ζηελ αύμεζε ηνπ βαζκνύ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

4.1. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Ζ παξνύζα έξεπλα επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ην θαηά πόζν ε εθαξκνγή ελόο 

πξνγξάκκαηνο εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ζα εληζρύζεη 

ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο – 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά – επηβεβαηώζεθε ε βαζηθή εξεπλεηηθή καο ππόζεζε όηη ε 

εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο 

ζα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά ζε ζρέζε κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. 

Αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ησλ Testoni, 

Guglielmin, Pogliani θαη Tempra (2012), ηε κνλαδηθή έξεπλα πνπ ζπλδέεη ην ζέαηξν 

Playback κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο, βξίζθνπκε ζπλαθή 

απνηειέζκαηα κε ηα δηθά καο θαζώο ηόζν από ηηο πνζνηηθέο κεηξήζεηο όζν θαη από ηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε, ε έξεπλα έδεημε όηη ην ζέαηξν Playback ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

αύμεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ελδπλακώλεη ην άηνκν κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνπο άιινπο θαη ηεο βίσζεο πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ζεαηξηθή δξάζε αιιά θαη ηελ αθήγεζε ηζηνξηώλ δσήο. 

ηε ζπλέρεηα, ζα επηρεηξήζνπκε λα ζπλδέζνπκε ηα επηκέξνπο επξήκαηά καο κε ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 
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Α. ΟΗ ΣΔΔΡΔΗ ΑΞΟΝΔ ΔΝΗΥΤΖ  ΣΖ 

ΑΤΣΟΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ BANDURA: ΠΡΟΧΠΗΚΑ 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ, ΛΔΚΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ, ΔΜΜΔΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ, ΘΔΣΗΚΖ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

Από ηελ πνηνηηθή καο αλάιπζε, πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα όηη θαη νη ηέζζεξεηο 

παξάγνληεο αύμεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ αλαθέξεη ν Bandura (1977, 

1994, 2009) ιεηηνύξγεζαλ ζεηηθά.  

πγθεθξηκέλα, αξρηθά νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηθαλνπνίεζε γηα ηα πξνζσπηθά 

ηνπο επηηεύγκαηα ζην πιαίζην ησλ εξγαζηεξίσλ. Δλεπιάθεζαλ ζε κηα δηαδηθαζία πνπ 

πνηέ πξηλ δελ είραλ ζθεθηεί όηη κπνξεί λα ηνπο αθνξά θαη είδαλ ηνλ εαπηό ηνπο λα δξα 

ζθεληθά, λα ληύλεηαη ηνλ καλδύα ηνπ εζνπνηνύ, θάηη πνπ ηνπο δηεύξπλε ηνπο νξίδνληεο 

ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο θαη ην ηη είλαη ηθαλνί λα επηηύρνπλ εθόζνλ 

πξνζπαζήζνπλ θαη επηκείλνπλ. Σν ζέαηξν, σο θαη‟ εμνρήλ ρώξνο δξάζεο, είλαη έλα 

πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηελ παξαγσγή πξνζσπηθώλ άκεζσλ εκπεηξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πξάμε θαη ε επηηπρήο έθβαζε ησλ νπνίσλ είλαη απηαπόδεηθηε θαζώο ν 

αληίθηππόο ηεο γίλεηαη απηνζηηγκεί αληηιεπηόο ηόζν από ην λνεηηθό όζν θαη από ην 

ςπρνζσκαηηθό ζύζηεκα ηνπ δξώληνο. ε ό, ηη αθνξά ην ζέαηξν Playback, ε ζπκκεηνρή 

ζε απηό απνηειεί κία δπλακηθή έθθξαζε ηνπ Δγώ, ζπλδένληάο ην παξάιιεια κε ην 

Δκείο θαη ηελ Κνηλόηεηα (Salas, 2009: 447).   

ηε ζπλέρεηα, ηα ζεηηθά ζρόιηα θαη ε ελίζρπζε πνπ ιάκβαλαλ από ηελ νκάδα θαη 

ηελ εξεπλήηξηα ιεηηνύξγεζαλ ζεηηθά θαη ηνπο έδηλαλ πίζηε ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ηνπο 

θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Παξάιιεια, ην γεγνλόο όηη ε νκάδα απνηειείην από άηνκα 

κε θνηλά σο επί ην πιείζηνλ ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνύκε όηη ιεηηνύξγεζε ζεηηθά θαζώο 

κπνξνύζε ν έλαο λα παξαηεξεί ηελ επηηπρή πξνζπάζεηα ηνπ άιινπ θαη λα ληώζεη όηη θαη 

απηόο κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη ζε έλα αληίζηνηρν δεηνύκελν. Ζ έκκεζε απηή εκπεηξία 

ηνπ ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο ιεηηνύξγεζε εληζρπηηθά σο πξνο ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, θαζώο όζν θαλείο παξαηεξεί άηνκα πνπ ζεσξεί όηη ηνπ 

κνηάδνπλ λα επηηπγράλνπλ ζε έλα εγρείξεκα κέζσ ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο ηόζν 

απμάλεηαη ε πεπνίζεζή ηνπ όηη θαη ν ίδηνο κπνξεί λα θέξεη ζε πέξαο κε επηηπρία 

παξόκνηα εγρεηξήκαηα (Bandura, 1994:72).  

Σέινο, ε ζπκκεηνρή ζηα εξγαζηήξηα γέκηζε κε ραξά θαη αηζηνδνμία ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, βνεζώληαο ηνπο λα βειηηώζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο δηάζεζε θαη λα 

δηαηεξνύλ κηα θαιή ςπρνινγία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη πνιινί αλέθεξαλ όηη ηελ 
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επθνξία πνπ ηνπο ράξηδε ε δηάδξαζή ηνπο κε ηελ νκάδα, ηε κεηέθεξαλ ζην ζπίηη ηνπο 

θαη θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο πνπ πεξλνύζε κέρξη λα μαλαζπλαληεζνύκε, 

έθεξλαλ ζηε ζθέςε ηνπο ηελ εκπεηξία πνπ είρακε δήζεη θαη «γέιαγαλ κόλνη ηνπο». Ζ 

όιε δηαδηθαζία ιεηηνύξγεζε ςπρνζεξαπεπηηθά θαη ηνπο βνήζεζε λα εθθξάζνπλ 

εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο θαη αλείπσηα κέρξη ηόηε ηξαύκαηα, γεγνλόο πνπ ηνπο 

ειάθξπλε ηελ ςπρή θαη ηνπο έθεξε κεγαιύηεξε εξεκία θαη απνδνρή ηνπ εαπηνύ ηνπο. Ο 

Langley (1987: 236) κηιώληαο γηα ηα νθέιε ηνπ ζεάηξνπ, αλαθέξεη όηη δύλαηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ςπρνζεξαπεία ζην άηνκν. Οη παξαηεξήζεηο καο ζπκθσλνύλ κε ηε 

ζεσξία ηνπ Bandura (1977, 1994) πνπ ζπζρεηίδεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ην άγρνο 

θαη ηε κειαγρνιία κε ηε κείσζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ θαη ηελ 

ρακειή απηναμηνιόγεζε θαη αληίζηνηρα ηε ζεηηθή ςπρνινγία κε ηελ πξνζσπηθή 

ελδπλάκσζε. Παξάιιεια, επαιεζεύνπλ ηνπο Welch θαη West (1995), πνπ ππνζηήξημαλ 

όηη ε έληαμε ησλ ειηθησκέλσλ ζε πιαίζηα όπνπ κπνξνύλ λα βηώζνπλ εκπεηξίεο πνπ 

εληζρύνπλ ηελ αίζζεζε αλεμαξηεζίαο θαη πξνζσπηθήο ηθαλόηεηαο κεηώλεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαηάζιηςεο πνπ βηώλνπλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ παξαηεξήζακε όηη ε ςπρνινγία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ δηαξθώο βειηησλόηαλ. Απηό αληηθαηνπηξηδόηαλ ηόζν ζηε δηάζεζε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο όζν θαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. Ηδηαίηεξα νη γπλαίθεο 

έξρνληαλ πην πεξηπνηεκέλεο θαη πην όκνξθα ληπκέλεο. Σν ρηνύκνξ, ηα πεηξάγκαηα θαη 

ην γέιην αληηθαηέζηεζαλ ηελ αξρηθή δπζπηζηία. ζν πην δεκηνπξγηθνί θαη 

απνηειεζκαηηθνί αηζζάλνληαλ νη άλζξσπνη ηόζν πην ζεηηθά αληηκεηώπηδαλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνύζαλ ζηα εξγαζηήξηα, γίλνληαλ εμσζηξεθείο θαη ηνικεξνί ζηελ 

έθζεζή ηνπο επί ζθελήο θαη σο αθεγεηέο θαη ιεηηνπξγνύζαλ ρσξίο ην άγρνο ηεο 

απόξξηςεο.  

Οη παξαηεξήζεηο καο αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο 

κε ηε ζεηηθή ςπρνινγία ζπκθσλνύλ κε ηελ έξεπλα ησλ Luszczynska, Scholz θαη 

Schwarzer (2005) πνπ θαηέδεημε όηη ηα άηνκα κε πςειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο δηαρεηξίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά ηηο δπζθνιίεο, 

αλαθέξνπλ θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο ζε ό, ηη αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο ελώ παξάιιεια εκθαλίδνπλ ρακειόηεξα πνζνζηά 

θαηάζιηςεο, θνύξαζεο θαη άγρνπο.  Θεηηθή δηαζύλδεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο 

κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο θαη ηεο ραιάξσζεο αλαθέξεη επίζεο ε έξεπλα ησλ 

Moran θαη Alon (2011) ελώ ε έξεπλα ησλ Lee θ.α (2014) ζπζρεηίδεη ηελ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273229785710076
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273229785710076
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απηναπνηειεζκαηηθόηεηα κε ηε γεληθόηεξε ςπρνινγηθή πγεία θαη ηε κείσζε ησλ 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ (άγρνο, θαηάζιηςε) ζηελ ηξίηε ειηθία. 

Β. ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ 

ε ζρέζε κε ηα δεπηεξεύνληα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, επηβεβαηώζεθαλ νη αξρηθέο 

καο ππνζέζεηο όηη ε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα ζεάηξνπ Playback ζα 

απμήζεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο Σα ζπκπεξάζκαηά καο 

αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε ηελ απηνεθηίκεζε θαη 

ηελ ελζπλαίζζεζε ζπκθσλνύλ κε ηελ έξεπλα ησλ Luszczynska, Gutierrez – Doña θαη 

Schwarzer (2005) πνπ αλαθέξεη όηη ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ απμεκέλε απηνεθηίκεζε 

θαη ελζπλαίζζεζε εκθαλίδνπλ θαη πην απμεκέλε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα.  

Παξάιιεια, πξνεγνύκελεο έξεπλεο αλαδεηθλύνπλ ην ζέαηξν Playback σο πνιύηηκν 

εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο (Lipsker, 2005˙ Wilson, 2011˙ Moran & 

Alon, 2011). Ζ αθήγεζε θαη εθδξακάηηζε ησλ πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ ζην πιαίζην ηεο 

θνηλόηεηαο ιεηηνπξγεί ζαλ αόξαην λήκα αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο, βνεζάεη ζηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο, ζηελ άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο (Kintigh, 1998).  πσο αλαθέξεη ε Salas (2009: 447) 

«Σν λα γηλόκαζηε κάξηπξεο ν έλαο ηεο ηζηνξίαο ηνπ άιινπ, ελδπλακώλεη ηελ 

αιιεινθαηαλόεζε θαη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη θάζε αλζξώπηλε εκπεηξία, αθόκα θαη ν 

ππεξβνιηθόο πόλνο, βξίζθεη λόεκα όηαλ επηθνηλσλείηαη κέζσ ηεο αηζζεηηθήο θόξκαο». 

Θεσξνύκε όηη ζηελ ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ιεηηνύξγεζε ζεηηθά ην πιαίζην 

ηνπ ΚΑΠΖ ππό ηελ έλλνηα όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηα εξγαζηήξηα είραλ θνηλέο αλαθνξέο 

θαη παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλόο πνπ ηνπο επέηξεπε λα κπνπλ πην εύθνια ζηε 

ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα ληώζνπλ κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα κε ηηο ηζηνξίεο πνπ άθνπγαλ 

από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο ηζηνξίεο αθνξνύζαλ ζην 

παξειζόλ θαη εληάζζνληαλ ζε έλα δηαθνξεηηθό από ην ζεκεξηλό ρσξνρξνληθό πιαίζην, 

κε ην νπνίν όινη νη αθξναηέο  είραλ ζεκεία αλαθνξάο θαζώο είραλ δήζεη κέζα ζε απηό. 

Ζ θνηλή απηή κλήκε ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν (εκπεηξία δσήο ζηελ επαξρία θαη ζηελ 

πόιε), ηηο δπζθνιίεο (πόιεκνο, θηώρηα) αιιά θαη ηηο αμίεο (νηθνγελεηαθέο, θνηλσληθέο) 

κηαο άιιεο επνρήο απνηεινύζε έλαλ ηόπν ζπλάληεζεο θαη αιιεινθαηαλόεζεο. πσο 

αλαθέξεη ν Mc Adams (2001), νη ηζηνξίεο δσήο ζρεηίδνληαη κε ηελ θνπιηνύξα κέζα 

ζηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη ιέγνληαη. Δπεξεάδνληαη από ηηο δνκέο θαη ηηο 

παξαδόζεηο ηνπ θνηλσληθνύ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ. Ο αθεγεηήο 
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επηιέγεη πνηα ηζηνξία κπνξεί λα εηπσζεί θαη λα γίλεη απνδεθηή από ηελ θνηλσλία κέζα 

ζηελ νπνία δεη. Ο Rubin (1998: 54) ππνζηεξίδεη όηη ε αλάθιεζε απηνβηνγξαθηθώλ 

ηζηνξηώλ είλαη ζπρλά κηα θνηλσληθή πξάμε πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη κηα θνηλσληθή 

νκάδα. Πξάγκαηη, ε νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ καο απνηέιεζε κηα κηθξή θνηλσλία, ζηελ 

νπνία ε θνηλή θνπιηνύξα θαη ην γεγνλόο όηη νη ηζηνξίεο ησλ αλζξώπσλ είραλ 

δεκηνπξγεζεί ζε έλα παξόκνην θνηλσληθό πιαίζην, δεκηνύξγεζε δεζκνύο ζπιινγηθήο 

κλήκεο. Παξάιιεια έθαλε ηνπο αθεγεηέο λα κνηξαζηνύλ ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ 

παξειζόληνο πνπ ίζσο δελ ζα κνηξάδνληαλ κε κία νκάδα κε ηελ νπνία δελ ζα 

αηζζάλνληαλ όηη κπνξνύλ λα ηαπηηζηνύλ, θαζώο ζα έλησζαλ όηη ε ηζηνξία ηνπο δελ ζα 

γίλεη θαηαλνεηή ή δελ αξκόδεη λα εηπσζεί. Ζ πξνζσπηθή καο εκπεηξία καο δείρλεη όηη 

όηαλ ειηθησκέλνη άλζξσπνη αθεγνύληαη ηζηνξίεο ηεο δσήο ηνπο ζε λεόηεξνπο, απηέο νη 

αθεγήζεηο παίξλνπλ ηε κνξθή είηε δηδαρήο είηε αλαζθόπεζεο. ηα εξγαζηήξηα, όκσο, ε 

αθήγεζε ήηαλ πην ελεξγεηηθή θαη είρε ηε κνξθή ηεο εμνκνιόγεζεο θαη ηεο παξέαο, ηελ 

αίζζεζε ηνπ κνηξάζκαηνο κηαο εκπεηξίαο κε θάπνηνλ ηζόηηκν. 

Γ. ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ – ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΥΔΔΗ 

Μέζα από ηελ έξεπλά καο επηβεβαηώζεθε ε αξρηθή καο ππόζεζε όηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

ειηθησκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα ζεάηξνπ Playback ζα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Σε ζπζρέηηζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε ηελ πγηή θνηλσληθή δσή ππνζηεξίδεη ε έξεπλα ησλ 

Luszczynska, Gutierrez – Doña & Schwarzer (2005) πνπ αλαθέξεη όηη ηα άηνκα πνπ 

εκθαλίδνπλ πγηή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, εκθαλίδνπλ θαη πην απμεκέλε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα.  

ε απηό ην ζεκείν, θξίλνπκε ζθόπηκν λα αλαπηύμνπκε πεξηζζόηεξν ην ζέκα ηεο 

δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ πνπ αλαδύζεθε από ηελ 

έξεπλά καο, θαζώο απνηέιεζε θαίξην ζεκείν ζπδήηεζεο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

πγθεθξηκέλα, νη θνηλσληθνί δεζκνί πνπ αλαπηύρζεθαλ ήηαλ πνιύ ηζρπξνί, δεζκνί 

θηιίαο θαη αγάπεο. Οη ζρέζεηο μεπέξαζαλ ηελ ηππηθή ζπλαλαζηξνθή θαη απέθηεζαλ 

βάζνο, «δεκηνπξγήζεθε έλαο δεζκόο». Οη άλζξσπνη βγήθαλ από ηελ απνκόλσζε θαη 

απέθηεζαλ θαηλνύξγηνπο θίινπο αθόκε θαη ζ‟ απηήλ ηελ ειηθία. ηηο ηειηθέο 

ζπλεληεύμεηο, όινη ζηάζεθαλ ηδηαίηεξα ζε απηό ην ζεκείν σο ζεηηθό ζηνηρείν ηεο 

εκπεηξίαο πνπ βίσζαλ. Ο Bandura (1994) αλαθέξεη όηη θαηά ηελ ηξίηε ειηθία είλαη 

απαξαίηεην νη άλζξσπνη λα είλαη θνηλσληθά ελαξγείο θαη απνηειεζκαηηθνί θαη λα 
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θάλνπλ γλσξηκίεο πξνθεηκέλνπ λα ηζνξξνπήζνπλ ηηο απώιεηεο πνπ βηώλνπλ ζε 

αλζξώπηλν δπλακηθό ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο, αιιαγήο πεξηβάιινληνο θαη ζαλάησλ. Ζ 

ζπληήξεζε πγηώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο δηαπξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο κεηώλεη ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε θαη απμάλεη ηελ θνηλσληθή θαη 

αηνκηθή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα. Ζ δηαζύλδεζε ηεο θνηλσληθήο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε ηηο δεμηόηεηεο ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο 

επηβεβαηώλεηαη από ηελ έξεπλα ηνπ Erozkan (2013), πνπ κειεηά ηε ζπζρέηηζε απηώλ 

αθξηβώο ησλ κεηαβιεηώλ.   

ε ό, ηη αθνξά ηνλ δεζκό πνπ δεκηνπξγήζεθε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο, 

ζεσξνύκε όηη ε ρξήζε ησλ ζεαηξηθώλ ηερληθώλ θαη αζθήζεσλ θαη ε επαθή κε ην 

ζέαηξν Playback ππήξμε θαηαιπηηθή. πσο αλέθεξε ε Υ. «Πάληνηε ην ζέαηξν ζε θέξλεη 

ζε επηθνηλσλία κε ηνλ άιινλ άλζξσπν. Πάληνηε.». Απηό ήηαλ θάηη πνπ γλσξίδακε από 

ηελ πξνζσπηθή καο εκπεηξία, αιιά επηβεβαηώζεθε κέζα από ηα ιεγόκελα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη ηελ πνηνηηθή καο αλάιπζε. Ζ δεκηνπξγία κηαο θνηλόηεηαο θαη 

ηζρπξώλ θνηλσληθώλ δεζκώλ κέζσ ηνπ ζεάηξνπ ππνγξακκίδεηαη από ηελ Halperin 

(2001) ζηελ κειέηε ηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ ζε κηα νκάδα δίγισζζσλ 

ειηθησκέλσλ πνπ πξνέξρνληαλ από δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο ώζηε λα επηηεπρζεί ε 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ε θαιιηέξγεηα ηεο θνηλόηεηαο θαη ε ζπζηξάηεπζε ζε 

έλαλ θνηλό ζηόρν. Παξάιιεια, ε ζπκβνιή ηνπ Playback ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθώλ δεζκώλ επηβεβαηώλεηαη 

από πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Kintigh, 1998˙ Wilson, 2011˙ Moran & Alon, 2011˙ 

Testoni θ.α., 2012).  

Ζ αθήγεζε ηζηνξηώλ ζηνλ θύθιν εκπηζηνζύλεο ηνπ Playback ιεηηνύξγεζε ζε 

πνιινύο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζαλ κηα κλήκε ηεο παιηάο επνρήο όπνπ νη άλζξσπνη 

θάζνληαλ ζηα ρσξηά θάησ από ηε θεγγαξάδα θαη έιεγαλ ηζηνξίεο, κηα κλήκε πνπ 

ζπλέδεαλ κε ηελ επηπρία. Ζ Υ. καο ιέεη ζρεηηθά «Κάζε ζνύξνππν καδεπόληνπζαλ ζε έλα 

ζπίηη. Έμσ από ην ζπίηη έρνπλ θάηη πεδνύιηα θαη βάδνπλ θνπξεινύδεο θαη θάζνληαη ζηε 

γξακκή, ρσξίο θσο ηίπνηα. Με ηα άζηξα θαη κε ην θεγγάξη. Καη δηεγνύληαη, παηδηά κνπ, 

θάηη ηζηνξίεο». Πξάγκαηη, όπσο αλαθέξεη θαη ε Day (2007: 6 – 7), ε έιιεηςε ελόο 

θνηλνύ ρώξνπ επηθνηλσλίαο, «κηαο εζηίαο όπνπ νη αηνκηθέο ηζηνξίεο ιέγνληαη θαη 

αθνύγνληαη είλαη κηα επίζεζε ζηελ αλζξώπηλε θύζε θαη ηελ αλζξσπηά καο πνπ ζπρλά 

δελ αληηιακβαλόκαζηε ηε ζνβαξόηεηά ηεο». ηεξνύκαζηε ηελ εκπεηξία ηεο αηνκηθήο 

θαη νκαδηθήο θάζαξζεο, δνύκε απνκνλσκέλνη θαη ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 
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αληηθαζίζηαηαη από ηελ απξόζσπε επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Σν ζέαηξν 

Playback δεκηνύξγεζε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα απηήλ 

αθξηβώο ηελ εζηία γύξσ από ηελ νπνία κπνξνύκε όινη λα θαζίζνπκε θαη αθεγεζνύκε 

ηνλ εαπηό καο. Πξνζέθεξε, επηβεβαηώλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Salas (1993, 2009) 

έλαλ δεκόζην ρώξν όπνπ ε πξνζσπηθή εκπεηξία ζπλαληά ηε ζπιινγηθόηεηα θαη ν 

άλζξσπνο βηώλεη ηελ αιιεινθαηαλόεζε, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ θάζαξζε κέζσ ηεο 

αηζζεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ βηώκαηόο ηνπ.  

Γ. ΣΑΞΗΓΗ ΣΟ ΥΡΟΝΟ – ΑΝΑΠΛΑΗΗΧΖ ΔΜΠΔΗΡΗΧΝ 

Μέζσ ηεο αθήγεζεο αιιά θαη ηεο δξακαηνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ηζηνξηώλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ έλα ηαμίδη κέζα ζην ρξόλν, έλα ηαμίδη κέζα ζηνλ εαπηό ηνπο. 

Ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηόηεηα, μαλαέδεζαλ λνεξά ζηηγκέο από ηε 

δσή ηνπο θαη μαλαβίσζαλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη πόλνπ. Απηή ε δηαδηθαζία 

ήηαλ κηα θάζαξζε γηα αξθεηνύο. Ξαλαζπλάληεζαλ ηε ληόηε ηνπο, ηνπο θόβνπο, ηηο 

ραξέο θαη ηα ηξαύκαηά ηνπο θαη άλνημαλ έλαλ δηάινγν κε ηνλ εαπηό ηνπο.  

Ο Butler (1963) αλαθέξεη όηη όηαλ ην άηνκν μαλαδεί ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ ζπγθξνύζεηο κέζσ ηεο αθήγεζεο, ηόηε κπνξεί λα αλαζηνραζηεί πάλσ 

ζε απηέο θαη λα ηηο αλαπιαηζηώζεη. Σελ αλαπιαηζίσζε ησλ πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ 

κέζσ ηνπ ζεάηξνπ Playback ζεκεηώλεη θαη ε έξεπλα ηεο Lipsker (2005). ηελ 

πεξίπησζή καο, όηαλ ζε απηήλ ηελ ειηθία επαλαδηαπξαγκαηεύεζαη ηελ ηαπηόηεηά ζνπ, 

απηό είλαη έλα άλνηγκα πξνο ηε δσή θαζώο ζνπ θαλεξώλεη λέεο πηπρέο ησλ «πηζαλώλ 

εαπηώλ» ζνπ (Marcus & Nurius, 1986) πνπ ζπλδένληαη κε ην παξειζόλ αιιά θαη κε ην 

κέιινλ. Ο Randall (2013) ππνζηεξίδεη όηη ν αλαζηνραζκόο ηεο δσήο κέζσ ησλ 

αθεγήζεσλ, βνεζάεη ηνπο ειηθησκέλνπο λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ παξόληνο, 

ηνπο δίλεη δύλακε θαη αληνρή. Σν «πλεπκαηηθό ηαμίδη κέζα ζην ρξόλν» (“mental time 

travel”), ε ηθαλόηεηα δειαδή ηνπ αλζξώπνπ λα επαλαθέξεη ζηε κλήκε ηνπ γεγνλόηα 

ηνπ παξειζόληνο θαη λα ζρεδηάδεη κε ην κπαιό ηνπ κειινληηθέο ελέξγεηεο, είλαη κία από 

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απηνξξύζκηζεο θαη ζπγθξόηεζεο ηνπ εαπηνύ (Suddendorf & 

Corballis, 1997). Οη άλζξσπνη δνκνύλ, αθεγνύληαη θαη επαλαδηαπξαγκαηεύνληαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο γηα λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηνλ θόζκν ηνπο (Mc Adams, 2001). 

Με ηα ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ζπκθσλεί ε έξεπλα ησλ Lawton θαη La Porte 

(2013) πνπ αθνξά ζηε δηά βίνπ κάζεζε ζε θνηλόηεηεο ειηθησκέλσλ θαη εηζεγείηαη όηη ε 
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αθήγεζε ηζηνξηώλ είλαη κηα κεηακνξθσηηθή εκπεηξία γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο 

γελλά νπζηαζηηθή δεκηνπξγηθή έκπλεπζε. 

Δ. ΣΟΥΟΘΔΗΑ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ νη ζπκκεηέρνληεο άξρηζαλ λα πξνβιεκαηίδνληαη ζε 

ζρέζε κε πώο ζα κπνξνύζαλ λα απνδώζνπλ θαιύηεξα θαη άξρηζαλ λα ζέηνπλ 

πςειόηεξνπο ζηόρνπο ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ηνπο.  

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Bandura (1994: 72-73), ηα άηνκα κε πςειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζέηνπλ πςειόηεξνπο ζηόρνπο θαη επηκέλνπλ πεξηζζόηεξν 

κέρξη λα ηνπο πξαγκαηνπνηήζνπλ. Αλαπηύζζνπλ πξνζσπηθά θίλεηξα γηα εμέιημε θαη 

θηλεηνπνηνύλ ηνλ εαπηό ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπο. Δπίζεο, αλάινγα κε 

ηελ πξόνδν πνπ ζεκεηώλνπλ επαλαθαζνξίδνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο. 

Σν γεγνλόο όηη όζν πξνρσξνύζε ην πξόγξακκα ησλ εξγαζηεξίσλ ηόζν 

πεξηζζόηεξν πξνβιεκαηίδνληαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηελ απόδνζή ηνπο θαη 

έζεηαλ ζηόρνπο βειηίσζεο ζρεδηάδνληαο θαη ζθεπηόκελνη ηξόπνπο γηα λα ηνπο 

επηηύρνπλ, δείρλεη όηη κέζα από ηελ πνξεία ηνπο ζηα εξγαζηήξηα άξρηζαλ λα έρνπλ 

κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε θαη λα ληώζνπλ όηη κπνξνύλ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί 

εθόζνλ πξνζπαζήζνπλ πεξηζζόηεξν. Με άιια ιόγηα, όηη ην αλ ζα ηα θαηαθέξνπλ 

εμαξηάηαη από ηε δηθή ηνπο πξνζπάζεηα. Σα άηνκα πνπ έρνπλ απμεκέλε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα απνδίδνπλ ηελ απνηπρία ή ηελ θαθή απόδνζή ηνπο ζε 

αλεπαξθή πξνζπάζεηα από κέξνπο ηνπο ελώ εθείλα κε ρακειή 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζε κεησκέλε πξνζσπηθή ηθαλόηεηα (Bandura, 1994: 73). 

Μπνξνύκε θαη‟ επέθηαζε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο απμαλόηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

παξέκεηλε απμεκέλε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ – ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά πνπ 

καο παξαρσξήζεθαλ νη ζπλεληεύμεηο.  

Ζ ζπζρέηηζε ηεο πςειήο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε ηε ζηνρνζεζία ζπκθσλεί κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Karademas θ.α. (2007), πνπ αλαθέξεη πσο ηα άηνκα 

κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζέηνπλ ζηόρνπο θαη αλαπηύζζνπλ ζεηηθά θίλεηξα 

θαη επηβεβαηώλεη ηελ έξεπλα ησλ Bandalos, Finney θαη Geske (2003). 
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Σ. ΤΝΟΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

πκπεξαζκαηηθά, ην ζέαηξν Playback ιεηηνύξγεζε σο εξγαιείν ελδπλάκσζεο ηνπ 

αηνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ εαπηνύ ζε έλαλ κε πξνλνκηνύρν πιεζπζκό, όπσο είλαη απηόο 

ησλ ειηθησκέλσλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. 

Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή ζηα εξγαζηήξηα Playback βνήζεζε ηνπο ειηθησκέλνπο 

λα βειηηώζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηε δηαπξνζσπηθή ηνπο 

επηθνηλσλία. Γεκηνπξγήζεθε κέζα ηνπο ε δηάζεζε λα γίλνπλ θαιύηεξνη, έζεηαλ 

ζπλερώο λένπο ζηόρνπο ζε ζρέζε κε ην εγρείξεκα ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ελώ 

παξάιιεια, κεηά ην πξώην κνύδηαζκα, αθέζεθαλ κε εκπηζηνζύλε ζηε δηαδηθαζία. 

Απέθηεζαλ λέεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε έλα άγλσζην γη απηνύο 

πεδίν, ην ζέαηξν. Μπνξεί λα κελ είραλ θηάζεη ζην ζεκείν κεηά ην πέξαο ησλ 

εξγαζηεξίσλ λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηνη σο εθπαηδεπηέο ζε ζπλνκειίθνπο 

ηνπο ζε έλα πιαίζην αιιεινεπηκόξθσζεο, σζηόζν ζεσξνύκε όηη είραλ θαηαλνήζεη – ζε 

κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό – ηε θύζε, ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεάηξνπ Playback. 

Σα εξγαζηήξηα ηνπο αλαλέσζαλ θαη ηνπο έδσζαλ ραξά. Ζ απνηίκεζε ηεο όιεο 

εκπεηξίαο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηηο ζπλεληεύμεηο όινη 

αλέθεξαλ όηη ζα ήζειαλ πνιύ λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία θαη ηελ επόκελε ρξνληά. 

Ήηαλ θνηλή επηζπκία λα ππάξμεη ζπλέρεηα. 

ηελ έξεπλά καο, ε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ήηαλ εζεινληηθή. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ, δηαπηζηώζακε όηη αηζζάλνληαλ ζεηηθά ζε ζρέζε κε ην όηη 

βνεζνύζαλ έλαλ λέν άλζξσπν λα νινθιεξώζεη ηνλ θύθιν ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ηνπ 

ζπνπδώλ. Ζ ζρέζε πνπ αλέπηπμαλ καδί κνπ ήηαλ κηα ζρέζε εκπηζηνζύλεο θαη 

απνδνρήο. Με αληηκεηώπηδαλ ηαπηόρξνλα κε ηξπθεξόηεηα ιόγσ ηεο δηαθνξάο ειηθίαο 

καο θαη κε ζεβαζκό γηαηί έλησζαλ όηη ζην αληηθείκελν ηνπ ζεάηξνπ έρνπλ λα κάζνπλ 

από εκέλα. Γη απηνύο απνηεινύζε κηα δέζκεπζε πξνζθνξάο ην λα ζπλερίζνπλ λα είλαη 

παξόληεο. Έλησζαλ όηη ηνπο πξνζθέξεηαη δσξεάλ έλα πξόγξακκα εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ 

ζην πιαίζην ηνπ ΚΑΠΖ, ηαπηόρξνλα, όκσο, όηη θαη νη ίδηνη ζπλδξάκνπλ ζε θάηη 

ζεκαληηθό. Σε ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνύ ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο σο κέζν ελίζρπζεο 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη κείσζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο πξνηείλεη ε 

έξεπλα ηεο Govindan (1999).  

ε κηα ειηθία πνπ ζπρλά νη άλζξσπνη ζεσξνύλ όηη έρνπλ νινθιεξώζεη ηνλ θύθιν 

ηεο δσήο θαη ηεο γλώζεο, νη ζπκκεηέρνληεο απέθηεζαλ λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο. 
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Θεσξνύκε όηη απηό ην ηαμίδη ηνπο ζε έλαλ «άγλσζην θόζκν», όπσο νη ίδηνη 

ραξαθηήξηζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ε δηεύξπλζε ησλ νξηδόλησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ 

εαπηό ηνπο θαη ην ηη είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ ιεηηνύξγεζε θαίξηα σο ζηνηρείν ελίζρπζεο 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. Πίζηεςαλ όηη αθόκα κπνξνύλ, όηη αθόκα 

ππάξρνπλ λέα κνλνπάηηα γηα λα πεξπαηήζνπλ. Με κία επξεία έλλνηα, ε επαθή κε ην 

ζέαηξν ήηαλ γη απηνύο έλα άλνηγκα πξνο ηε δσή. Οη έξεπλεο ησλ Perkins θ.α (2008) θαη 

ησλ Leung θαη Liu (2011), πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε πιεζπζκνύο ειηθησκέλσλ άλσ ησλ 

60 εηώλ (60 – 92) ζπλδένπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ θαιή πνηόηεηα δσήο 

ησλ ειηθησκέλσλ κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζε θπζηθέο θαη θνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο. ζν ην πλεύκα, ε ςπρή θαη ην 

ζώκα κέλνπλ ζε εγξήγνξζε θαη ηξνθνδνηνύληαη κε λέν πιηθό ηόζν ν άλζξσπνο 

παξακέλεη αθκαίνο θαη δεκηνπξγηθόο. 

4.2. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό 

ζπκκεηερόλησλ, νπόηε ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ κπνξνύλ γεληθεπζνύλ ζηνλ ζπλνιηθό 

πιεζπζκό. Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην ηειηθό δείγκα ηεο έξεπλαο 

ζηαζεξνπνηήζεθε κεηά ηηο πξώηεο δύν ζπλαληήζεηο, θαζώο ζηελ πξώηε ζπλάληεζε 

ήξζαλ αξθεηά άηνκα – πξνθαλώο από πεξηέξγεηα –  πνπ δελ μαλαεκθαλίζηεθαλ ζηε 

ζπλέρεηα. 

Παξάιιεια, ζεσξνύκε όηη ε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ ήηαλ κηθξή ώζηε λα 

κπνξέζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο λα αθνκνηώζνπλ νπζηαζηηθά ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ 

Playback. Αζθαιώο, ν ζθνπόο καο ήηαλ λα ελδπλακώζνπκε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο θαη όρη λα ηνπο θάλνπκε άξηζηνπο εξκελεπηέο θαη εηο 

βάζνο γλώζηεο ηνπ ζεάηξνπ Playback. Χζηόζν, κέζα από ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία, 

δηαπηζηώζακε όηη είλαη απαξαίηεην ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν εξγαζηεξίσλ γηα λα 

νινθιεξσζεί άξηηα έλαο πξώηνο θύθινο δνπιεηάο. Ννηώζνπκε ζαλ θάηη λα έκεηλε ζηε 

κέζε.  

ε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν, δηαπηζηώζακε όηη ε δίσξε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ 

νξηαθά βαηή γηα αξθεηνύο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ηδαληθά λνκίδνπκε ηα εξγαζηήξηα 

ζα έπξεπε λα δηαξθνύλ κηζή ώξα ιηγόηεξν δηόηη, ιόγσ ειηθίαο, ππήξρε θνύξαζε θαη 

δπζθνιία ζπγθέληξσζεο από έλα ζεκείν θαη κεηά. Χζηόζν, γηα ηνλ όγθν ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζπρλά ε ώξα δελ επαξθνύζε. πσο αλέθεξε θαη ε Υ. ζηελ ηειηθή 
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ζπλέληεπμε «Ννκίδσ όηη όια απηά πνπ θάλακε κεξηθέο θνξέο δελ νινθιεξσλόληνπζαλ. 

Θα έπξεπε ζην ηέινο, ζην θηλάιε λα είραλ νινθιεξσζεί, λα κηινύζακε. Ήηαλ ηζίκα ηζίκα 

ε ώξα.». Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα εξγαζηήξηα ζα έπξεπε λα έρνπλ 

κηθξόηεξε ρξνληθή δηάξθεηα αιιά λα είλαη πεξηζζόηεξα ώζηε λα ππάξρεη ην πεξηζώξην 

αθνκνίσζεο θαη αλαζηνραζκνύ. 

ηε ζπλέρεηα, ν ρώξνο ηνπ ΚΑΠΖ κέζα ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα 

δελ ήηαλ ν θαηαιιειόηεξνο. Ήηαλ έλαο ρώξνο κε θαξέθιεο θαη ηξαπέδηα, πνπ έπξεπε λα 

κεηαθηλνύληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο ειεύζεξνο ρώξνο «ζθελήο». Σν ζεκαληηθόηεξν 

κεηνλέθηεκά ηνπ όκσο ήηαλ όηη δελ παξείρε ηελ απαξαίηεηε ερνκόλσζε θαη 

απνκόλσζε από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ώζηε λα βνεζεζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη λα δεκηνπξγεζεί ην θιίκα ηειεηνπξγίαο πνπ είλαη απαξαίηεην ζην 

ζέαηξν Playback. Τπήξραλ κεγάια παξάζπξα, ζόξπβνο από ηνλ δξόκν θαη, ην 

ζεκαληηθόηεξν, θαζώο ζηνλ ρώξν έρνπλ πξόζβαζε όια ηα κέιε ηνπ ΚΑΠΖ, νξηζκέλεο 

θνξέο, έξρνληαλ επηζθέπηεο πνπ αλαζηάησλαλ ηελ νκάδα θαη δηέθνπηαλ πξόζθαηξα ηε 

ξνή ηνπ εξγαζηεξίνπ. Οη επηζθέπηεο, αζθαιώο, εληάζζνληαλ ζην εξγαζηήξην γηα όζε 

ώξα βξίζθνληαλ ζηνλ ρώξν. Οξηζκέλνη ζπκκεηείραλ ελεξγά, άιινη απιώο 

παξαθνινπζνύζαλ. ε θάζε πεξίπησζε, όκσο, ζεσξνύκε όηη ε παξνπζία ηνπο δελ 

βνεζνύζε θαζώο δελ αλήθαλ ζηνλ θύθιν εκπηζηνζύλεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί. 

Σέινο, ιόγσ ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ησλ 

ππνρξεώζεσλ πνπ πξνέθππηαλ, ππήξραλ θάπνηεο θνξέο απνπζίεο πνπ δεκηνπξγνύζαλ 

θελά θπξίσο σο πξνο ηηο θόξκεο ηνπ ζεάηξνπ Playback πνπ δηδάζθνληαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη καο ππνρξέσλαλ ζε επαλαιήςεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη 

ζηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηεξίσλ, 

δύν άηνκα δελ θαηάθεξαλ λα έξζνπλ ιόγσ ππνρξεώζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πγείαο. 

4.3. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ 

Ζ εκπεηξία καο δνπιεύνληαο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό, καο θαηέζηεζε ζαθέο όηη 

νη άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζην ειηθηαθό θάζκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη αθόκα ηθαλνί λα 

αθνκνηώζνπλ λέεο γλώζεηο θαη λα αλαιάβνπλ λένπο ξόινπο. Παξάιιεια, 

δηαπηζηώζακε όηη ε εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ησλ εξγαζηεξίσλ, κηα δηαδηθαζία πνπ 

ηνπο έθεξε ζε επαθή κε έλαλ ηνκέα άγλσζην κέρξη ηόηε ζε απηνύο, ην ζέαηξν Playback, 

ηνπο δεκηνύξγεζε ςπρηθή επθνξία θαη ελδπλάκσζε ηελ πίζηε ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, 
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απμάλνληαο ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο θαη βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο δσήο. 

 Θεσξνύκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θαη‟ επέθηαζε λα δηεπξπλζνύλ ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ απεπζύλνληαη ζε πιεζπζκνύο ειηθησκέλσλ σο πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο 

παληόο είδνπο.  

ε ό, ηη αθνξά ην ζέαηξν Playback, πηζηεύνπκε όηη είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό 

εξγαιείν ελδπλάκσζεο ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνύ. Θα είρε ελδηαθέξνλ λα δηεμαρζεί 

κηα έξεπλα ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο πνπ δνπλ ζε γεξνθνκεία θαη ηδξύκαηα, θαζώο ν 

ςπρηζκόο ηνπο ζπρλά ρξεηάδεηαη ελίζρπζε θαη απνθαηάζηαζε. Σαπηόρξνλα, ε 

ηδξπκαηνπνίεζε πνπ πθίζηαληαη, ζπρλά δπζθνιεύεη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ηόζν 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο όζν θαη κε ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. Έλα πξόγξακκα 

εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback  ζε γεξνθνκεία πνπ λα ελέπιεθε ηόζν ηνπο 

ειηθησκέλνπο πνπ δηακέλνπλ εθεί όζν θαη ην πξνζσπηθό πνπ ηνπο θξνληίδεη ζα 

κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη ζεξαπεπηηθά θαη λα εμαζθαιίζεη θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο 

ζηνπο κελ θαη εξγαζίαο ζηνπο δε. Ζ Day (2007) έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζην παξειζόλ 

κηα έξεπλα ζε Κνηλνηηθά θέληξα πγείαο ζηε Νέα Εειαλδία κε ζηόρν ηελ ελδπλάκσζε 

ηόζν ηνπ πξνζσπηθνύ όζν θαη ησλ αζζελώλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, όκσο, ην ππό δηεξεύλεζε δείγκα παξαθνινπζνύζε απιώο 

παξαζηάζεηο Playback πνπ έδηλε κηα νξγαλσκέλε νκάδα ζεάηξνπ Playback, βίσλε θαη‟ 

επέθηαζε κόλν ηνπο ξόινπο ηνπ αθξναηή, αθεγεηή θαη ζεαηή θαη όρη ηνπ εζνπνηνύ. 

Παξάιιεια, κηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνύζε λα αζρνιεζεί κε ηελ εθαξκνγή 

ελόο πξνγξάκκαηνο εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ Playback ζε κηα κεηθηή ειηθηαθή νκάδα, 

ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζπλύπαξμεο ηόζν ζηνπο λεόηεξνπο 

όζν θαη ζηνπο γεξαηόηεξνπο πιεζπζκνύο. 

πγθεθξηκέλα, δηεξεπλώληαο ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ζα κπνξνύζε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα από ειηθησκέλνπο θαη λένπο ζε ειηθία πνπ όκσο αλήθνπλ ζε 

κε πξνλνκηνύρνπο, θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο πιεζπζκνύο (εθήβνπο ζε θίλδπλν – at 

risk youth –  , άλεξγνπο, ζεμνπαιηθέο κεηνλόηεηεο, πξόζθπγεο) ώζηε λα δηεξεπλεζεί ην 

πώο ε αιιειεπίδξαζε απηώλ ησλ πιεζπζκώλ κέζσ ηνπ ζεάηξνπ Playback κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. 

H Wolf (1988: 13) αλαθέξεη ηελ εμήο ηζηνξία: 

«Σε έλα εξγαζηήξην αλάγλσζεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «Gone to Soldiers» ηεο 

Marge Piercy, όπνπ ζπκκεηείραλ άηνκα από ηελ εθεβεία έσο ηελ ηξίηε ειηθία, 
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ζπδεηώληαο γηα ηνλ πόιεκν, νη κεγαιύηεξεο γπλαίθεο κεηέθεξαλ δπζάξεζηεο 

εκπεηξίεο πνπ είραλ δήζεη νη ίδηεο ζηνλ πόιεκν. Έλα δεθαεμάρξνλν θνξίηζη είπε 

“Μεξηθέο θνξέο, όηαλ νη θίινη κνπ ζπδεηνύλ θαη ζθέθηνληαη λα απηνθηνλήζνπλ, 

ζθέθηνκαη όηη ηα πξάγκαηα ίζσο δελ είλαη ηόζν δύζθνια θαη όηη κπνξεί λα 

βειηησζνύλ άζρεηα από ην πόζν άζρεκα θαίλνληαη”. Μηα ειηθησκέλε γπλαίθα 

έγλεςε ζεηηθά κε ην θεθάιη ηεο θαη είπε “Δίλαη εληππσζηαθό ην ηη κπνξεί λα 

αληέμεη  θαη λα μεπεξάζεη θαλείο. Καη κεηά, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ην όηη 

κπνξεί λα είλαη πάιη επηπρηζκέλνο”. Τν θνξίηζη επαλέιαβε “Δίλαη εληππσζηαθό ην 

ηη κπνξεί λα αληέμεη  θαη λα μεπεξάζεη θαλείο”.» 

Οη ειηθησκέλνη, σο δσληαλά κνπζεία εκπεηξηώλ, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

ίδηνη ελδπλακσηηθά κε ηηο ηζηνξίεο ηνπο ζε λεόηεξνπο πιεζπζκνύο πνπ βηώλνπλ 

αδηέμνδα. Σν ζέαηξν Playback ζα απνηεινύζε ηδαληθό εξγαιείν γη απηήλ ηε 

ζπλεύξεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ παξνύζα κειέηε πεξίπησζεο επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ ζεάηξνπ 

Playback κε ηελ αύμεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. 

Μέζα από ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ δηαπηζηώζεθε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δύν. 

Ζ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

θαιή ςπρηθή, ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή πγεία ηνπ γεξαηνύ πιεζπζκνύ θαη ζεσξνύκε 

όηη ε θαιιηέξγεηά ηεο κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή. Ζ επαθή καο κε ηα άηνκα απηήο 

ηεο ειηθίαο καο απνθάιπςε έλαλ πγηή πιεζπζκό πνπ δηςά αθόκα γηα γλώζε, βίσζε 

δπλαηώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπινπηηζκό ησλ εκπεηξηώλ ηνπ, έλαλ πιεζπζκό πνπ 

δηςά αθόκα γηα δσή.  

ηελ παξνύζα εξγαζία επηρεηξήζακε αξρηθά κηα αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζε  ό, ηη αθνξά ηηο έλλνηεο ηνπ ζεάηξνπ Playback, ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Καηόπηλ, πξνρσξήζακε ζηελ αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη ζηελ παξάζεζε ηεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμήρζεζαλ από απηά. Σέινο, 

αλαθέξακε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλαο θαη πξνηείλακε πηζαλά πιαίζηα γηα 

πεξεηαίξσ δηεξεύλεζε. 

Ζ θξνληίδα ησλ αλζξώπσλ πνπ καο κεγάισζαλ θαη απνηεινύλ ηηο αλαθνξέο καο 

θαη ε πξνζπάζεηά καο λα ηνπο εληάζζνπκε εληόο θνηλσλίαο θαη λα πξνάγνπκε ηελ 

πγεία ηνπο ζε όια ηα επίπεδα είλαη έλα ρξένο αγάπεο πνπ ηνπο νθείινπκε. Ζ 

ζπλνκηιία καο κε ηνπο ειηθησκέλνπο ζην πιαίζην ησλ εξγαζηεξίσλ καο ράξηζε έλαλ 

πνιύηηκν πινύην εκπεηξίαο, γελλαηνδσξίαο θαη απζεληηθήο ραξάο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

1. ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ  

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΟΜΑΓΑ 1 

3 ΓΤΝΑΗΚΔ (Δ., Α., Μ.) 

 

- Υαίξεηε. 

Δ.: Γεηα ζαο. 

- Θα κηιήζνπκε ιίγν γηα όιε απηήλ ηελ εκπεηξία πνπ είρακε, γηα ην πξόγξακκα πνπ                                          

θάλακε, γηα ην Playback. 

A.: Ναη. 

- Πηζηεύεηε όηη ε παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ, ην όηη ζπκκεηείραηε 

ζε απηά ηα εξγαζηήξηα, ζαο βνήζεζε λα βειηηώζεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό 

ζαο; 

E.: Ναη. Πνιύ, πνιύ. Πξώη‟ απ‟ όια, είρα κηα, πώο λα ζην πσ, κ‟ άξεζε πνπ εξρόκνπλα 

εδώ, πεξίκελα πώο θαη πώο λα έξζσ. Ήηαλ θνβεξή ε εκπεηξία, λα παξαθνινπζώ, κε 

βνήζεζε πάξα πνιύ ζηελ ςπρνινγία κνπ. Απηό λνκίδσ όηη ηα ιέεη όια. Πάξα πνιύ 

ζηελ ςπρνινγία κνπ. Καη όινη καδί, κ‟ άξεζεο θαη πάξα πνιύ εζύ, πώο λα ην πσ. 

A.: Κη εγώ, όηαλ έθεπγα από εδώ θαη ό, ηη θαη λα είρα, έθεπγα ραξνύκελε. 

Μ.: πκθσλώ. Κη εκέλα, όιν απηό κνπ‟ δσζε ηελ επθαηξία λα εθθξαζηώ αιιά 

παξάιιεια κνπ έδσζε ραξά, κνπ άξεζε πάξα πνιύ, πάξα πνιύ. 

Δ.: Έλησζα θαιύηεξα θαη γηα ηνλ εαπηό κνπ, γηαηί έβγαια θάπνηα πξάγκαηα από κέζα 

κνπ, ηα νπνία δελ ηα είρα πεη, ηα είρα κέζα κνπ θη απηό θάπνπ κε μαιάθξσζε, κπνξώ 

λα πσ. Απηό. αο εκπηζηεύζεθα πάξα πνιύ, αλνίρηεθα. Δίκαη πνιύ θιεηζηόο 

ραξαθηήξαο, δελ αλνίγνκαη εύθνια, κε λνκίδεηο. Μπνξεί λα ιέσ αιιά ηα πξνζσπηθά 

κνπ πξνζσπηθά κνπ δελ ηα πνιπαπηό αιιά, δελ μέξσ, εδώ αλνίρηεθα θαη είπα θαη 

πξάγκαηα, ηα νπνία ιέσ «εγώ ηα είπα ηώξα; Γηαηί ηα είπα» αιιά κεηά ιέσ «όρη, δε 

κεηαληώλσ πνπ είπα θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηό κνπ, γη απηά πνπ πέξαζα γηαηί κνπ 
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έδσζεο εζύ απηό ην, πώο λα ζην πσ, κ‟ έθαλεο λα ληώζσ ηόζν άλεηα καδί ζνπ θαη κε 

όινπο πνπ εθδειώζεθα θαη ηα είπα αιιά θαη δελ κεηάλησζα. 

- Υαίξνκαη πνιύ. Χο πξνο ην δεκηνπξγηθό ζαο θνκκάηη, ε δεκηνπξγηθόηεηά ζαο 

ληώζαηε όηη θαιιηεξγήζεθε κέζα από ηηο αζθήζεηο πνπ θάλακε θαη ην ζέαηξν; 

Γηαηί εδώ, πέξα από ηελ αθήγεζε, ιεηηνπξγήζαηε θαη ζαλ εζνπνηνί. 

Δ.: Ναη. Καιιηεξγήζεθε. Ννκίδσ, εληάμεη. Ννκίδσ όηη έβγαια θάπνηα πξάγκαηα, 

λνκίδσ, ζαλ ζεαηξίλα (γέιηα). 

- Πάλησο, νη ππόινηπνη ζαο έρνπλ…  

Δ.: Ναη, εδώ κε ιέλε ζεαηξίλα. (γέιηα) 

Μ: Δγώ λνκίδσ όηη ζαλ αξράξηνη είρακε πνιιέο ειιείςεηο ζηελ αξρή εηδηθά θαη θάλακε 

θαη ιάζε, αο πνύκε, ηα νπνία ηα βιέπακε κεηά, ζηγά-ζηγά, θαη πξνζπαζνύζακε λα ηα 

δηνξζώζνπκε ζηα επόκελα. 

Α.: Ναη, ζηελ αξρή δελ πνιπθαηαιαβαίλακε αιιά κεηά θάπσο θαιύηεξα. κσο 

βγάιακε νξηζκέλα πξάγκαηα, εληάμεη θάλακε θαη ιάζε βέβαηα. Απηά αθξηβώο ζα 

κπνξνύζαλ λα αιιαρηνύλε ηώξα. Βέβαηα, ηώξα ζα έρνπκε κεγαιύηεξε εκπεηξία, ζα ην 

δηαρεηξηζηνύκε δηαθνξεηηθά. 

- ε ζρέζε κε ην θνηλσληθό θνκκάηη, απηό πνπ ιέκε θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, δειαδή 

ην πώο επηθνηλσλνύκε κε ηνπο άιινπο, πσο αλαπηύζζνπκε ζρέζεηο, ε ζπλεξγαζία, ε 

ελζπλαίζζεζε, ην πώο αληηιακβαλόκαζηε ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ, ληώζαηε όηη 

ζε απηό ην θνκκάηη ππήξμε κηα βειηίσζε ζηνλ εαπηό ζαο κέζα από ηελ νκάδα; 

Δ.: Μέζα από ηελ νκάδα, όηαλ ήξζα θαη είδα ηα άηνκα απηά, άιια κνπ θάλαλ 

εληύπσζε, άιια όρη, άιια ηα ήζεια, άιια δελ ήζεια θαλ λα είλαη ζηελ παξέα καο αιιά 

ζηγά-ζηγά, όκσο, γηαηί δελ ηνπο ήμεξα ηνπο αλζξώπνπο θηόιαο, αιιά ζηγά-ζηγά πνπ ηνπο 

έδεζα, είδα πόζν δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ήηαλε θη απηνί, είδα όηη ήηαλ πνιύ θαινί, 

έγηλα καδί ηνπο…, ηνπο ζπκπάζεζα, ηη λα ζνπ πσ δειαδή, δέζεθα καδί ηνπο.  

Μ.: Δκέλα κνπ άξεζε πνπ ην κνηξάζηεθα απηό πνπ είρα δήζεη κε ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο. Γηαηί κ‟ αξέζεη ε επηθνηλσλία. Να κηιάσ, λα κνηξάδνκαη, λα κελ ηα 

θξαηάσ γηα ηνλ εαπηό κνπ. 
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Α.: Κνίηαμε εδώ δεζήθακε ιίγν παξαπάλσ. Δίκαζηε γεηηνληά θαη δελ γλσξηδόκαζηε, δελ 

κηιάγακε θαη ηώξα κηιάκε. Γηα κέλα, απηό είλαη ην ζεηηθό. Δίκαη 35 ρξόληα ζηνλ 

Τκεηηό θαη απηή ε αλσλπκία ηεο γεηηνληάο δελ κνπ αξέζεη. Δλώ ηώξα κε δέθα 

αλζξώπνπο κηιάσ. Καη θάλεη θαιό απηό. Γηαηί είκαη κόλε ζηελ Αζήλα, έρσ ην παηδί 

κνπ θαη ηνλ άληξα κνπ, δελ έρσ νύηε αδέξθηα νύηε… Κη απηό κνπ θάλεη θαιό, γηα ηελ 

εξεκία κνπ, πώο λα ζνπ πσ. 

- πλεξγαζηήθαηε θαιά όηαλ είραηε λα θάλεηε καδί θάπνηα άζθεζε ή πάλσ ζηε 

ζθελή; Πώο ήηαλ ε ζπλεξγαζία; 

Α.: Πνιύ θαιή. Αηζζάλζεθα πνιύ άλεηα. ρη ζηελ αξρή. ηελ αξρή ήκνπλα καδεκέλε 

αιιά κεηά εμειίρηεθα (γέιηα). 

- Αλ ζαο έιεγε θάπνηνο λα ηνπ πεξηγξάςεηε ην ζέαηξν Playback ηη ζα ιέγαηε; Πνηα 

ζαο έρεη κείλεη όηη είλαη ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά; 

Α.: Κάλακε αζθήζεηο. Οινθιεξσκέλα καδί ζαλ νκάδα. Καη ν θαζέλαο κόλνο ηνπ ζηε 

ζθελή. Λέγακε ηηο ηζηνξίεο θαη κεηά, εθηόο από απηόλ πνπ έιεγε ηελ ηζηνξία, νη άιινη 

έπαηδαλ ηελ ηζηνξία ηνπ. 

Μ.: Ναη, έιεγα αο πνύκε εγώ κηα δηθή κνπ ηζηνξία θαη νη άιινη ηελ παίδαλε ζαλ 

εζνπνηνί. 

- Θέισ λα κνπ πείηε ηη ζεσξείηε ζεηηθό θαη ηη αξλεηηθό ζηνηρείν ζην πξόγξακκα 

πνπ θάλακε, πνπ κπνξεί λα ην αιιάδαηε αλ μαλαγηλόηαλ; 

Δ.: ρη, δελ αιιάδσ ηίπνηα. Μ‟ άξεζαλ όια. Έηζη όπσο μεθηλήζακε θαη κεηά όπσο 

εμειηρζήθακε. 

Α.: Δγώ αλ μερώξηδα θάηη, ζα θξάηαγα ηηο ηζηνξίεο πνπ ιέγακε θαη κεηά πνπ ηα 

εθηεινύζακε. 

Μ: Μ‟ άξεζε πνιύ. Μ‟ άιιαμε. Μ‟ άξεζε. Σν μαλαθάλσ πάιη θαη πάιη 

- Απηήλ ηελ αιιαγή γηα ηελ νπνία κηιάηε, ηε βιέπεηε θαη ηώξα πνπ έρεη ηειεηώζεη 

ην πξόγξακκα; Έρεη θάπνην αληίθηππν ζηε δσή ζαο; 

Μ.: Ναη. Δγώ λνκίδσ όηη κνπ‟ θαλε πνιύ θαιό. Καη αλππνκνλώ, αλ ηνπ ρξόλνπ, λα 

μαλαγίλεη. 
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Δ.: Δκέλα κε βνήζεζε πνπ αλνίρηεθα, πνπ είπα θάπνηα πξάγκαηα, πνπ δέζεθα κε όινπο 

εδώ. Δγώ είκαη κνλαρηθό άηνκν, δελ έρσ παξέεο θαη ηέηνηα. Γελ έρσ θίιεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο θίιεο θαη απηά. Δίκαη κόλε κνπ. Έρσ ηα θνξίηζηα κνπ, ηηο θόξεο κνπ, 

βέβαηα, αιιά πην έμσ από ηα παηδηά κνπ, πέξα από κία-δύν θίιεο, ηηο νπνίεο ηηο βιέπσ 

κηα θνξά ηνλ κήλα, δελ έρσ. Δδώ, ππήξρε κηα ζπληξνθηθόηεηα. 

Μ: Ναη. Δίδακε θαη πξάγκαηα, ηη έρνπλ ζπκβεί θαη ζηνπο άιινπο. ηελαρσξήζεθα 

θάπνηεο θνξέο πνπ άθνπζα ηηο ηζηνξίεο ηνπο θαη ιέσ «θνίηαμε λα δεηο, βιέπεηο έλαλ 

άλζξσπν αιιά κόλν κε ηελ όςε δελ βγάδεηο ζπκπέξαζκα. ηαλ ηνλ δήζεηο…» 

Δ.: Ή βγάδεηο θαη ιάζνο ζπκπέξαζκα. Δγώ ζηελ αξρή έβγαια ιάζνο ζπκπέξαζκα. Ίζσο 

γηαηί ήκνπλ καγθσκέλε, ίζσο γηαηί δελ εθδειώλνκαη εύθνια. Δλώ εδώ, κνπ έδσζε όιν 

απηό θαη ην γθξνππ, όινη κνπ δώζαλε ην … λα βγάισ πξάγκαηα.  

- Μνηξαζηήθαηε πνιιέο ηζηνξίεο. Όηαλ ιεηηνπξγνύζαηε ζαλ αθεγήηξηεο… 

Α.: Καη ηα ιέγακε… 

- Καη ηα ιέγαηε. Πώο αηζζαλόζαζηαλ εθείλε ηελ ώξα πνπ ηα ιέγαηε ή κεηά, όηαλ 

ζθεθηόζαζηαλ απηά πνπ είπαηε ή όηαλ βιέπαηε ηελ ηζηνξία ζαο παηγκέλε; 

Δ.: Κνίηα, ζηελ αξρή, όηαλ είπα ηελ πξώηε ηζηνξία, αηζζαλόκνπλ ηξαθ κεγάιν ηελ ώξα 

πνπ κίιαγα. Μέζα κνπ ήκνπλ ιίγν ζθηγκέλε, κπνξώ λα πσ όηη θαη ιίγν ηαρπθαξδία κ‟ 

έπηαζε. ηε ζπλέρεηα πνπ έιεγα, θνίηαμε γηαηί άκα πεηο θαη θάπνηα πξάγκαηα, γηαηί εδώ 

είλαη θαη γεηηνληά, θαη ζθέθηεζαη λα πεηο θάπνηα πξάγκαηα πνπ είλαη πνιύ πνιύ δηθά 

ζνπ, δελ κπνξείο λα ηα αλαθέξεηο θαη όια, αιιά παξ‟ νι‟ απηά είπα πξάγκαηα πνπ δελ 

ηα είρα πεη πνηέ κνπ. Καη αηζζάλζεθα κεηά πνπ έθπγα, ηελ πξώηε θνξά ιέσ» λα έθαλα 

θαιά πνπ ην είπα ή λα κελ έθαλα;». Αιιά, κεηά, ζηε ζπλέρεηα, πήξα η‟ απάλσ κνπ. Καη 

ιέσ βιέπσ όηη, άθνπζα θαη ηνπο άιινπο, είκαζηε κηα νκάδα πνπ δελ λνκίδσ λα πεηξάδεη 

θαη ηίπνηα πνπ ην είπα θη έηζη εθδειώζεθα θαη αλνίρηεθα πνιύ. 

Α.: Ση λα πεηξάδεη; Δδώ κηιάγακε όινη αλνηρηά. 

Μ: Ναη, βξε παηδηά, ιίγν γλσξηζηήθακε θαιύηεξα, γίλακε παξέα.  

- Όηαλ βιέπαηε λα παίδνπλ ηνλ εαπηό ζαο πώο ληώζαηε; 

Μ. : Ήηαλ πνιύ θαιό. 
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Δ.: Ναη. Κνίηα, απηό πνπ έδεζα εγώ, βέβαηα, θεξ‟ εηπείλ κε ην ζεηζκό, απηό πνπ έδεζα 

ήηαλ θξηθηό, απηό πνπ παίμαλε ήηαλ πην ραιαξό. Σν όηη κίιεζα, απηό ήηαλ ην πην 

ζεκαληηθό γηα κέλα. Αιιά, όκσο, ληάμεη, θαη πνπ ηα παίμακε. Καη ζε κεξηθέο θνξέο, 

θνίηαμε ιέσ αο πνύκε, ήηαλ θάηη κε ηα‟ αδέξθηα κνπ θαη απηά θαη γπξίδεη ν θύξηνο Σ. 

θαη ιέεη, έθαλε κία απηή (θάλεη ηε ρεηξνλνκία), ην‟ ρνπκε εδώ ην θνύηειν θαζαξό, απηό 

πνπ ην είπε απηό ην ιέγαλ η‟ αδέξθηα κνπ. Γελ ην‟ ρα πεη. Κνίηαμε λα δεηο ν άλζξσπνο 

ιέσ, έβγαιε από κέζα ηνπ θαη δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία, όκσο, εγώ ηα είρα 

δήζεη. 

- Έηζη γίλεηαη. Όηαλ ιεηηνπξγεί ην ζέαηξν Playback, ππάξρεη έλα αόξαην λήκα. 

Όηαλ αθνύγαηε ηηο ηζηνξίεο ησλ άιισλ ζαλ αθξνάηξηεο, ηη αληίθηππν είρε απηό; 

Μ.: Δγώ επεξεαδόκνπλ ιίγν, εηδηθά κε ηνλ θύξην Π. πνπ έραζε ην παηδί ηνπ θαη θνίηαμε 

λα δεηο, ιέσ, βιέπεηο έλαλ άλζξσπν, δελ μέξεηο ηη έρεη πεξάζεη θαη ην πην θξηθηό είλαη 

απηό γηαηί κέζα κνπ βαζεηά απηό θνβάκαη, κε ράζσ θαλέλα παηδί. Σν‟ ρα απ‟ όηαλ 

έγηλα καλνύια. ιεο νη κακάδεο, όκσο, γηαηί έρσ ζπδεηήζεη θαη κε άιιεο, έρνπλ ην 

θόβν απηό. Γειαδή, λα κε δήζσ έλα ηέηνην πξάγκα.  

Δ: Ναη πσ πσ. Κη εγώ εθείλε ηε κέξα πήγα ζπίηη κνπ πνιύ πξνβιεκαηηζκέλε. Καη ιέσ, 

θνίηα, θη απηόο ν άλζξσπνο έρεη ηε δύλακε λα έξζεη ηώξα, λα πεη, λα ην κνηξαζηεί. 

Ήηαλ θάηη θνβεξό. Καη είπα, θνίηαμε λα δεηο. Άξαγε, ιέσ, γίλακε έλα. Έηζη είπα. Καη 

κεηά από απηό, ιέσ γίλακε έλα. Γελ κε λνηάδεη, ιέσ, ηη ζα πσ θαη ηη ζα θάλσ. Αθνύ 

απηόο ν άλζξσπνο είπε απηό θαη καο εκπηζηεύηεθε, εληάμεη, ηα ππόινηπα γηα καο, απηά 

πνπ έρνπκε πεξάζεη είλαη κεδακηλά. Έηζη είπα, πξνβιεκαηίζηεθα. Μ‟ άξεζε πάιη, ην 

νπνίν κε επεξέαζε πάξα πνιύ ε θνπέια πνπ, μερλάσ ηα νλόκαηα, πνπ γέιαγε… 

Α.: Ζ Κ. 

Δ.: Πεξηηηό είλαη λα ζνπ πσ όηη πήγα ζην ζπίηη κνπ θαη λα γειάσ. Ήηαλ θνβεξή. Ση, κηα 

βδνκάδα ηε ζθεθηόκνπλα. 

Α.: Κη εγώ ηε ζθεθηόκνπλα. Ση γέιην ήηαλ απηό, πώο ην‟ βγαιε από κέζα ηεο. 

- Όηαλ παίδαηε εζείο ζηε ζθελή ηηο ηζηνξίεο ησλ άιισλ, είηε είραηε θάπνην ξόιν 

είηε κέζα από ηηο θόξκεο πνπ θάλακε, ηα δηιήκκαηα, ηα νκαδηθά γιππηά… Πώο 

ήηαλ λα παίδεηε θάπνηνλ άιιν ξόιν θαη όρη ηνλ εαπηό ζαο; 

Μ.: Πεξίεξγν θάπσο αιιά σξαίν.  
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Α.: ηελ αξρή ήηαλ ιίγν πεξίεξγν αιιά όζν παίδακε ηόζν αηζζαλόκνπλα πην άλεηα. 

Δ.: Δγώ ην δνύζα. (γέιηα) Σν δνύζα. 

- Θπκάζηε θάπνηνλ από απηνύο ηνπο ξόινπο, πνπ κπνξεί ζηε δσή ζαο λα κελ είραηε 

θάλεη πνηέ θάηη αληίζηνηρν, λα κελ είραηε κηα παξόκνηα ζπκπεξηθνξά, λα κελ 

είραηε δήζεη έλα ηέηνην πεξηζηαηηθό θαη ζηε ζθελή λα πήξαηε απηόλ ηνλ ξόιν, λα 

ήηαλ θόληξα ζην εαπηό ζαο; 

Δ.: Γελ μέξσ, δε ζπκάκαη. Σν κόλν πξάγκα πνπ ζπκάκαη είλαη πσο όηαλ αλέβαηλα πάλσ, 

ην δνύζα, κ‟ άξεζε πνπ ην έιεγα. 

Μ.: Ζ Δ. είλαη ζεαηξίλα! (γέιηα) 

- Μπαίλαηε βαζεηά κέζα γη απηό ζαο ιέλε θαη ζεαηξίλα (γέιηα). Δγώ ζπκάκαη πνπ 

είρε πεη ν θύξηνο Σ. κηα ηζηνξία… 

Δ.: Με ηελ νκπξέια. Απηό κνπ‟ κεηλε. Πεξηηηό λα ζαο πσ όηη επεηδή αζρνινύκαη, κ‟ 

αξέζεη, γξάθσ πνηήκαηα θαη ηέηνηα, κε ηελ νκπξέια πνπ ιέηε, όηη μεθίλεζα λα γξάςσ 

έλα παξακύζη. 

Μ.: Ααααααα 

Α.: Σν έρεηο ηειεηώζεη; 

Δ.: ρη. 

Α.: Να καο ην θέξεηο. 

Δ.: Σν έρσ μεθηλήζεη. Θα ην θέξσ λα… Γειαδή, κνπ έθαλε ηόζε εληύπσζε ε νκπξέια, 

πώο ήηαλ ζηα ρέξηα ηνπ, πώο έθπγε, πώο, πώο πώο, θαη κνπ‟ θαλε εληύπσζε θαη απηόο ν 

ξόινο πνπ έπαημα θη εγώ.  

- Άιινο, ζπκάηαη θάηη; 

Μ.: Ξέξεηο, εγώ είκαη έλα άηνκν πνπ μερλώ, ιίγν λα κνπ πεηο ζα πσ. Πάσ θαη ζην 

γηαηξό, δελ έρσ αιηζράηκεξ κνπ είπε (γέιηα), έρσ άγρνο πνιύ, όκσο… 

- Σν άγρνο δεκηνπξγεί έιιεηςε θαη κλήκεο. 

Μ.: Ναη. Μπνξεί λα θάζνκαη θάπνηα ζηηγκή θαη λα κνπ‟ ξζνπλε όια ζην κπαιό. Σώξα 

πνπ κε ξσηάο εζύ, κπνξεί λα πάζσ κπιαθάνπη θαη λα ζνπ πσ όηη… 



115 

 

- Γελ πεηξάδεη, κηα ραξά είζηε, κε κνπ αγρώλεζηε ηώξα (γέιηα) 

Μ.: ρη, δελ αγρώλνκαη αιιά ζέισ λα πσ όηη έρνπλ πεξάζεη κέζα κνπ όια απηά άζρεηα 

αλ δελ κπνξώ λα ηα εθδειώζσ όια. 

Α.: Δγώ ζπκάκαη πνπ είρε έξζεη έλα δεπγάξη, δελ μαλάξζε κεηά θαη είπε απηήλ ηελ 

ηζηνξία κε ην απηνθίλεην, κε ην γθξεκό… 

Μ.: Σελ ηζηνξία πνπ ήηαλ έγθπνο… 

Α.: Ήξζαλ κόλν κηα θνξά θαη δελ μαλάξζαλε. Γηαηί δελ μαλάξζαλε, ιέσ, απηνί νη 

άλζξσπνη; Μήπσο δελ ην θάλακε θαιά; 

- Δίλαη βαζηθό ζε όια απηά ηα πξάγκαηα, αθξηβώο επεηδή ππάξρεη έθζεζε 

πξνζσπηθή, ρξεηάδεηαη λα δώζεηο ιίγν ρξόλν ζηε δηαδηθαζία θαη λα ηελ 

εκπηζηεπζείο… γηαηί αιιηώο δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα. 

Δ.: Ναη, έηζη είλαη. Γηαηί θη εγώ ζηελ αξρή… Δλώ, άκα εξρόληνπζαλ πάιη θαη πάιη, ζα 

θαηαιάβαηλαλ όηη δελ ππάξρεη θαθή πξόζεζε, είκαζηε νκάδα. 

- Αο ζπλερίζνπκε. Σν πξόγξακκα ζαο βνήζεζε λα αλαθαιύςεηε θάπνηα ηθαλόηεηα 

πνπ κέρξη ηώξα δελ πηζηεύαηε όηη ηελ είραηε ή ακθηζβεηνύζαηε; 

Δ.: Ηθαλόηεηα πάλσ ζην… 

- ην νηηδήπνηε. 

Δ.: Δμειίρηεθα ζην λα κηιήζσ. Μπόξεζα θαη κίιεζα. Καη πνιύ κάιηζηα. (γέιηα) 

Παξακίιεζα (γέιηα). 

Μ.: ινη παξακηιήζακε. 

- Δπηπρώο, απηό ζέιακε. Να δσ ηη δελ ζαο έρσ ξσηήζεη… Θέισ λα κνπ 

αμηνινγήζεηε ηε ζρέζε πνπ αλαπηύμαηε κε ηα άιια κέξε ηεο νκάδαο θαη κε κέλα 

θαη αλ ππήξμε θάηη, θάπνην ζρόιην θάπνηα ζπκπεξηθνξά θιπ, πνπ ιεηηνύξγεζε είηε 

ζεηηθά, ζαο βνήζεζε, είηε ιεηηνύξγεζε αξλεηηθά. Κάηη πνπ ζαο είπε θάπνηνο, ή 

εγώ, θάηη πνπ έγηλε. 

Α.: Λεηηνύξγεζαλ όια ηόζν ζεηηθά θαη κε όινπο, δελ μέξσ… 

Δ.: Γεζήθακε πνιύ κε απηήλ ηελ νκάδα θαη κε ζαο, πάξα πνιύ, ηδηαίηεξα λαη λαη λαη. 
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Μ.: ια θπιήζαλ πνιύ νκαιά, πνιύ σξαία. 

- Θα ζέιαηε λα επαλαιεθζεί, λα ζπλερηζηεί… 

Δ.: Ναη, λαη. 

Α.: Θα ην ζέιακε (κηθξό γέιην), αλ λνκίδεηο όηη κπνξείο. 

Δ.: Ναη, λαη. Σώξα, λαη. Καη, κάιηζηα ζηελ αξρή πνπ ήξζα, θαη κνπ είπαλ ζεαηξηθό θαη 

ηέηνηα, πσ πσ, ιέσ, ηη πάσ λα θάλσ, ηώξα κεγάιε γπλαίθα εγώ, ζα κε ζρνιηάζνπλε, όηη 

ζέισ λα ην παίμσ ζεαηξίλα, ζαο ιέσ ηα ζώςπρά κνπ, όηη ζέισ λα ην παίμσ ζεαηξίλα 

θαη ηέηνηα, αιιά, ηέινο πάλησλ, αο πάσ, ιέσ, λα δσ ηη γίλεηαη γηα πξώηε θνξά. Καη 

ήξζα. Δληάμεη, απηό ήηαλε. Ννκίδσ, όηη ηνλ άλζξσπν πνπ έρεηο απέλαληί ζνπ, αλ ηνλ 

εκπηζηεπηείο θαη αλ δνπιέςεηο καδί ηνπ, είλαη ην θάηη άιιν. Δγώ, ηνπιάρηζηνλ, κ‟ εζάο 

αηζζάλζεθα ηόζν άλεηα, ηόζν όκνξθα. Καη κε ζέλα, απηό ην ρακόγειό ζνπ, απηά ηα 

κάηηα ζνπ, (γέιηα) ζα ζνπ θάλσ θαη εξσηηθή εμνκνιόγεζε. 

(γέιηα)  - Νηξέπνκαη. 

Δ.: ρη, όρη. Δίζαη ηέιεηα, είζαη έλα θνξίηζη, δελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνξίηζηα. Δγώ μέξσ, 

γηαηί ήηαλε θαη ε δνπιεηά κνπ θαη είλαη ε δνπιεηά κνπ ηέηνηα πνπ ζπλαλαζηξέθνκαη θαη 

θνπειίηζεο θαη κε απηά, πνπιάσ ξνύρα θαη ηέηνηα θαη βιέπσ, βιέπσ πάξα πνιιά. 

Βιέπσ αλζξώπνπο, βιέπσ θνπέιεο, βιέπσ, βιέπσ ηηο θηιελάδεο απ‟ ηηο θόξεο κνπ… 

Δίζαη έλα εμαηξεηηθό θνξίηζη. 

- Να είζηε θαιά. 

Μ.: Καη πνιύ όκνξθή, λα ην ιέκε θαη απηό. 

(γέιηα) 

- Να είζηε θαιά. αο επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα ηελ εκπηζηνζύλε θαη γηα όια. 

Δ.: Ναη, πνιύ ζε εκπηζηεύζεθα, πάξα πνιύ. Γηα λα μαλνηρηώ εγώ έηζη, ηη λα πσ… 

Μ.: Δκείο επραξηζηνύκε. 

Α.: Καιό θαινθαίξη. 

- Καιό θαινθαίξη. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΟΜΑΓΑ 2 

2 ΓΤΝΑΗΚΔ (Η., Φ.) ΚΑΗ 1 ΑΝΣΡΑ (Ν.) 

 

- Καιεζπέξα ζε όινπο. 

Ν.: Υαίξεηε. 

- Θα ζπδεηήζνπκε όινη καδί ζήκεξα γηα ην πξόγξακκα απηό πνπ θάλακε. 

Η.: Ναη. 

- Θέισ λα κνπ πείηε θαη’ αξράο αλ ληώζεηε, αλ πηζηεύεηε όηη ε ζπκκέηνρή ζαο ζε 

απηό ην πξόγξακκα όινπο απηνύο ηνπο κήλεο θάπσο ζαο βνήζεζε ζε ζρέζε κε ην 

εαπηό ζαο. 

Ν.: Μαο αλαλέσζε ιηγάθη. 

Η.: Ναη. 

Ν.: Πεγαίλακε θαη ιέγακε έρνπκε ζέαηξν ζήκεξα. Κνξδσλόκαζηαλ θηόιαο. Σώξα ηη 

θάλακε, είλαη άιιε δνπιεηά. 

Φ.: Χξαία ήηαλ, πεξλνύζακε ηελ ώξα καο. 

- Αηζζαλζήθαηε πην δεκηνπξγηθνί, όηη εθθξάζαηε θάπνηα πξάγκαηα πξνζσπηθά; 

Ν.: Ναη. Παίξλεηο κηα εκπεηξία, πξάγκαηα ηα νπνία δελ ηα έρεηο θάλεη.  

Φ. : Πξνζπαζνύζακε λα ζπκεζνύκε απηά πνπ έρνπκε πεξάζεη γηα λα ηα αλαθέξνπκε. 

(γέιηα) 

- Σα ζπκεζήθαηε;  

Φ.: Ναη. 

Ν.: Ναη, απηά πνπ είρακε πεξάζεη. Οξηζκέλα δειαδή, όρη όια. 

Η.: Ο θπξ – Νίθνο πνπ είπε πάξα πνιιά, εγώ δελ είπα ηίπνηα. 
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Ν.: Δληάμεη, θνίηαμε, ε αιήζεηα είλαη όηη από ηξηώ ρξνλώ ζπκάκαη νξηζκέλα πξάγκαηα, 

δελ ηελ έρσ ράζεη ηε κλήκε κνπ αθόκα θαη ην θνκπηνύηεξ θξαηάεη αθόκα. Σώξα, 

άζρεην, κπνξεί λα είκαη ειηθησκέλνο θαη απηά, αιιά ην θνκπηνύηεξ δελ έρεη ραιάζεη. 

Φ.: Κη εγώ, ηα πην πνιιά, ηα παιηά, δειαδή, ηα ζπκάκαη. 

Ν.: Σα παιηά όια ζρεδόλ. 

- Γηα ηνλ εαπηό ζαο αλαθαιύςαηε θάηη πνπ δελ ην μέξαηε κέρξη ηώξα, θάηη 

θαηλνύξγην, κέζα από ην ζέαηξν; Κάηη πνπ δελ ην πεξηκέλαηε; 

Φ.: Ναη, ηνικήζακε πνιιά, ζε πνιιά. 

- Σν πηζηεύαηε όηη ζα ηα θάλαηε όια απηά; 

Η.: ρη.. 

Ν.: Αλ δελ καο παξόηξπλε θάπνηνο δελ ζα κπνξνύζακε. 

Φ.: Αλ δελ καο ην ιέγαηε, δελ ζα κπνξνύζακε λα ην θάλνπκε. Ήηαλ πνιύ επράξηζην 

πάλησο, ήηαλ πάξα πνιύ σξαία. 

- Νηώζαηε όηη κπνξείηε λα θαηαθέξεηε παξαπάλσ πξάγκαηα; 

Η.: Ναη. ηαλ ζέιεηο, ην θάλεηο. Δγώ είκαη ιίγν ληξνπαιή. Ήκνπλ αλέθαζελ δειαδή, από 

κηθξή έηζη. 

Ν.: Ναη, θνίηαμε, μεθεύγεηο όκσο ιηγάθη… 

Η.: Ναη. Ξεθεύγεηο θη αξρίδεηο κε ηνλ θόζκν λα ιεηηνπξγείο. 

Φ.: Δγώ δελ ληξέπνκαη. 

- ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο άιινπο, ζηελ επηθνηλσλία, πώο ήηαλ απηό ην θνκκάηη; 

Ν.: Καιή, θαιή. 

Η.: Πνιύ θαιή. 

Ν.: Δηδηθά κε ηε Φ., κε ηελ Κ.., κε ηε Μ., ηελ Η. θαη νξηζκέλνπο άιινπο, ε Υ…. 

Φ.: Καη ε Δ. πνπ ήηαλ πνιύ θαιή. 

- Γεζήθαηε παξαπάλσ κε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο; 
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Η.: Ναη, λαη. Αθνύ δελ γλσξηδόκαζηαλ κε όινπο. 

Φ.: Έλησζα εκπηζηνζύλε, έλησζα αγάπε θη έδσζα αγάπε. Γειαδή, θαη ηνπο αγαπάσ θαη 

απηνί, λνκίδσ, κε αγθαιηάζαλε. Ζ νκάδα καο ήηαλ πάξα πνιύ σξαία όινη. Κη ν θπξ- Ν. 

θη ν Π. 

Ν.: Καη ηα θνξίηζηα. 

Η.: Ναη, θαη ηα θνξίηζηα θη ε Μ. θη ε Δ. θη ε Υ. αιιά ε Δ. κνπ άξεζε πάξα πνιύ θαη ε Φ. 

βέβαηα, αιιά ε Δ. είρε πνιύ ηαιέλην, πάξα πνιύ ηαιέλην θαη ηεο έιεγα «εζύ θάλεηο γηα 

ζεαηξηθή». Απηό δελ ην μερλώ. «Έια ζεαηξίλα κνπ» ηεο ιέσ «λα παίμεηο».  

Ν.: Δδώ ήξζε ε Κ. ρζεο, κόιηο κπήθε κέζα, κε θίιεζε θαη απηά θαη πξνρζέο, πάιη ηα 

ίδηα θαη είπε «ηνλ Ν. ηνλ ζπκπαζώ πνιύ» θαη ήξζε ινηπόλ εθεί θαη θνηηάδαλ όινη. Δίλαη 

πνιύ δεζηό θνξίηζη. 

Η.: Ζ Δ. κνπ έιεγε «Έια, άκα δελ ζα‟ ξζεηο εζύ δελ ζα‟ ξζώ θη εγώ», κνπ έθαλε «γηαηί 

λα κελ παο;» 

- αο είπε θάπνηνο θάηη γηα ζαο πνπ ζαο αλαπηέξσζε, θάπνην ζρόιην ζεηηθό; 

Ν. : Γελ είρακε θαη πεζκέλν εζηθό.  

Φ. : Ήηαλ ζεηηθά ηα ζρόιηα. 

Η. : Γελ είπε θαλείο ηίπνηα όηη δελ κπνξείο λα ην θάλεηο απηό. Γηαηί απηή ήηαλ κηα 

ζεαηξηθή, δελ κπνξεί λα ην θάλεη ν θαζέλαο. Άιινο, όπσο ζαο ιέσ κε ηελ Δ., ε Δ. ήηαλ 

πξάγκαηη γηα λα παίμεη ζέαηξν. 

Ν. : Ήηαλ νξηζκέλα πνπ δελ ηα μέξακε, εθείλα πνπ καο έθαλεο κε ηα αγάικαηα δελ ηα 

μέξακε. Σα άιια κε ηα κάηηα, ιίγν πνιύ εληάμεη, αιιά… η‟ αγάικαηα… 

Φ. : Κάλακε πνιιά. 

- Οη ηζηνξίεο πνπ αθνύγαηε από ηνπο άιινπο, λνκίδσ δελ ηα μέξαηε απηά ν έλαο γηα 

ηνλ άιιν… 

Ν.: Γελ ηα μέξακε ν έλαο ηνπ άιινπ. Σα δηθά καο ηα μέξακε. 

- Όιεο απηέο ηηο ηζηνξίεο πνπ αθνύγαηε σο αθξναηέο, όηαλ δελ παίδαηε ηηο ηζηνξίεο, 

πώο ζαο επεξέαδε ζε ζρέζε κε ην άηνκν πνπ ηα έιεγε, ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ζαο; 
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Ν.:  Δ, είδακε όηη θη άιια πξάγκαηα γίλνληαη ηα νπνία εκείο δελ ηα‟ ρακε πεξάζεη. 

Δίρακε άιια δηθά καο εκείο, άιια ησλ αιινλώλ θαη κάζακε νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ 

δελ ηα είρακε αθνύζεη. 

Η.: Αθνύζακε πνιιέο ηζηνξίεο. 

Φ.: Ζ Δ. καο είπε γηα ην θαζαξηζηήξην πνπ είρε, γηα ην ζεηζκό 

- Τπήξραλ θάπνηεο ηζηνξίεο πνπ αθνύζαηε θαη αλαγλσξίζαηε θαη δηθά ζαο κέζα 

βηώκαηα, όηη κπνξεί θη εζείο λα έρεηε δήζεη θάηη αληίζηνηρν. 

Η.: Ναη, κε ηνλ έξσηα, λαη. 

- Όηαλ εζείο ιέγαηε ηζηνξίεο, πώο ήηαλ; 

Φ.: ζν ζπκόκνπλα, έιεγα. Βέβαηα, δελ ηα έιεγα αθξηβώο, αιιά νξηζκέλα ηα έιεγα, 

γηαηί μερλάκε θαη θαλέλα. Μεηά δελ κπνξείο λα ην μαλαθέξεηο πάιη, λα ην μαλαπείο. Κη 

έηζη… Γηα λα γίλεηαη ε ζπδήηεζε θαη λα αθνύλ θαη νη άιινη όζα έρνπκε πεξάζεη. 

Ν.: Λέσ εγώ πνιιέο ηζηνξίεο όρη από ην ζηξαηησηηθό, από ηελ θαηνρή θαη κεηά. Καη πην 

κπξνζηά, δειαδή. ηαλ έπηαζε ν πόιεκνο ν ηηαιηθόο, δνύιεπα ζε έλα καγαδί θαη κνπ 

έθαλε κηα επηζηνιή όηη ήκνπλα θαιόο θη απηά θαη ζηακάηεζα ην 40. Δδώ παξαπάλσ 

ήηαλ ε Σεξςηρόξε, έλα θέληξν δηαζθεδάζεσο. Δίρα ην γην ηνπ Ησαλλίδε θίιν, 

πεγαίλακε εθεί. Γνύιεςα γθαξζνλάθη έλα δηάζηεκα πνπ είραλ θαθελείν θαη άιιε κηα 

ηαβεξλνύια. Καη κεηά έπηαζε ν ηηαιηθόο ν πόιεκνο θη αξρίζαλε θαη γηλόληνπζαλ 

ζπλαγεξκνί, εθεί πνπ ηξώγαλε ν θόζκνο, παίξλαλ δξόκν θαη θεύγαλε. Υάλακε θαη ηα 

ιεθηά γηαηί από θάησ ήηαλ ην ξέκα, ε Κύπξνπ ήηαλε ξέκα, ηνπο ράλακε. 

Η.: Γελ ηα μέξσ εγώ 

Ν.: Σν ζαξάληα ζνπ ιέσ απηή ε δνπιεηά. 

Φ. : Δίλαη κηθξή ε Η., δελ ηα ζπκάηαη.(γέιηα) 

Ν.: Λέσ εγώ πώο ήηαλ. 

Η.: Δδώ παιηά, ιέλε, όηη ήηαλ όια βνπλά. 

Ν.: Βνπλά. Υσξάθηα είρε… 

Η.: Υσξάθηα. ην ρσξηό είραλ θάηη λα θάλε. Δδώ δελ είραλ ηίπνηα, Ση ζα ηξώγαλ, 

πέηξεο; 
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Ν.:   Δ, επηπρώο, πήγαηλε ζην Βύξσλα ε γηαγηά κνπ ζην ζπζζίηην θαη παίξλακε θαγεηό. 

Κη εκείο πήγακε ζην Βύξσλα ην ‟41, γπξίζακε ην ‟45. 

- Λνηπόλ, επηζηξνθή, ζπγθεληξσζείηε. Θέισ λα θέξεηε ζην κπαιό ζαο ηε 

δηαδηθαζία, ζέισ λα ηα ζθεθηείηε ιίγν όινη θαη λα κνπ πείηε ηη ζεσξείηε ζεηηθό ζε 

όιν απηό πνπ θάλακε θαη αλ ππάξρεη θάηη πνπ ζεσξείηε αξλεηηθό ζηνλ ηξόπν πνπ 

γηλόηαλ ην όιν πξάγκα θαη αλ ην επαλαιακβάλακε ζα ζέιαηε λα ην αιιάμεηε; Ση 

θξαηάηε ζαλ ζεηηθό θαη ηη πηζηεύεηε όηη ήηαλ αξλεηηθό θαη ζα ην αιιάδαηε ζε κηα 

δεύηεξε πξνζπάζεηα; 

Ν.: Γελ λνκίδσ, όια ζεηηθά ήηαλ γηα καο γηαηί δελ ηα‟ ρακε μαλαπεξάζεη. Πήξακε κηα 

εκπεηξία από νξηζκέλα πξάγκαηα θαη, αλ θαη είλαη ε ειηθία καο ηέηνηα πνπ ιέκε δε 

βαξηέζαη… αιιά παξ‟ νι‟ απηά κάζακε θάηη θαηλνύξγην. 

Η.: Σα θαηαθέξακε. 

Φ.: Δγώ θξαηάσ πξώηνλ ηελ άζθεζε κε ηα κάηηα. Θπκήζεθα ηα παιηά ηα ρξόληα πνπ 

θάλακε ηα παηρλίδηα, πνπ παίδακε… 

Ν.: Παηδηά ε; Ναη, λαη. 

Φ.: Λνηπόλ, ηη άιιν; Σώξα δελ ηα ζπκάκαη, μερλώ θηόιαο. 

- Όρη κόλν από απηά πνπ θάλακε ζαλ δηαδηθαζία, πώο ληώζαηε γηα θάηη.  

Ν.: Αζθαιώο αηζζαλόκαζηε σξαία γηαηί εξρόκαζηαλ θαη θνξδσλόκαζηε όηη έρνπκε 

ζέαηξν απόςε. ηελ παξέα καο. Έρσ  ζέαηξν απόςε. Έρνπκε κηα θνπειίηζα θαη 

καζαίλνπκε ζέαηξν. 

Φ.: Χξαία ληώζακε, ζε όια πνιύ σξαία. 

- Τπήξρε θάπνηα ηθαλόηεηα πνπ αλαθαιύςαηε πνπ δελ πηζηεύαηε όηη ηελ είραηε; 

Ν.: Ναη. Πνπ κπνξέζακε θαη βγάιακε απηά πνπ είρακε κέζα καο θαη ηα βγάιακε θαη ηα 

είπακε, ελώ ην λα θάζεζαη λα ιεο ηζηνξίεο ηνπ θαζελόο, εθεί είλαη θνπηζνκπνιηό, δελ 

έρεη ηζηνξίεο. 

Η.: Κη εγώ έιεγα όηη δελ ζα κπνξέζσ λα ην θάλσ. Κη όκσο ην έθαλα. Γελ κπνξνύζα, ηηο 

θηλήζεηο απηέο πνπ θάλαλε ζε κεξηθά, δελ κπνξνύζα λα απαληήζσ. 

- Γνθηκάδαηε όκσο θαη αξθεηέο θνξέο ηα θαηαθέξλαηε. 
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Η.: Ναη λαη ηα θαηαθέξλακε. Πνιιέο θνξέο ηα θαηαθέξλακε θαιά. 

- Όηαλ ηα θαηαθέξλαηε, πώο αηζζαλόζαζηαλ; 

Η.: Άζηα (ρακνγειάεη). Δ, ηέιεηα. 

Ν.: ζν πάεη μεζάξξεςε. Μηα ραξά είλαη. 

- Όηαλ ιεηηνπξγνύζαηε ζαλ εζνπνηνί; 

Ν.: Δ, λα ζνπ πσ θάηη… 

Φ.: Ηζηνξίεο πάιη… 

Ν.: Σν ‟45 είρα γπξίζεη από ην βνπλό, ην αληάξηηθν, ζπλαληάσ κεο ζην ηξακ – έκελα 

ζην Βύξσλα – θαη ζπλαληάσ ηνλ Γηώξγν ηνλ Οηθνλνκίδε κέζα θαη κόιηο κε είδε απηόο 

κ‟ αγθάιηαζε, αγάπε κνπ, πνύ, πόηε γύξηζεο. Σνπ ιέσ έηζη θη έηζη. Γηαηί ήκαζηαλ καδί 

ζηνλ Διιάο ζηελ Καηνρή, απηόο πήγαηλε θη έθαλε ςπραγσγία ζηα ηκήκαηα ηνπ Διιάο, 

ζην Βξπζάθη, θάησ ζην Παγθξάηη θη εγώ είρα θάηη ηζηγάξα πνπ είρακε πηάζεη εγγιέδηθα 

θαη ηνπ‟ δηλα – εγώ δελ θάπληδα θαη ηνπ ηα‟ δηλα εθεηλνύ – θαη είρακε γίλεη θηιαξάθηα. 

Μνπ ιέεη «δνπιεύεηο;» Λέσ «ρη». «Έια», κνπ ιέεη «ζηα Πεύθα λα κε βξεηο». Δθεί 

ζηελ Ζξώδνπ Αηηηθνύ ήηαλ ην βαξηεηέ, ηα Πεύθα. Δπήγα, ηνλ βξήθα, κνπ ιέεη 

«θνίηαμε λα δεηο, πάξε απηό ην πεξηνδηθό θαη ζην δηάιεηκκα ζα ην πνπιάο» θαη άκα 

θνλνκνύζα θνλνκνύζα, άκα δελ θνλνκνύζα κνπ ηζνληάξηδε απηόο ην κεξνθάκαην αο 

πνύκε. Δθεί γλώξηζα ηνλ ηαπξίδε, ηελ Ξέλε Γξάκαιε, ηελ Καιή Καιό, ηνλ Μαλέιε, 

όινπο απηνύο ηνπο γλώξηζα. 

Η.: Σνπο κεγάινπο, απηνύο. 

Ν.: Έθαηζα έλα κήλα θαη θάηη. Απ‟ ην ζπίηη γθξηληάδαλε. Θα ζε ρηππήζνπλ θαλέλα 

βξάδπ νη Υίηεο ζην Μεηο. Έθεπγα από θεη πέξα δσδεθάκηζη ώξα, εξρόκνπλ εδώ 

κηάκηζε ώξα, ζπίηη. Δ, αλαγθάζηεθα θαη ζεθώζεθα θη έθπγα θαη δελ μαλαπήγα. Αλ 

έκελα, κπνξεί θάπνπ λα βνεζνύζα εθεί πέξα, ζηα ζθεληθά θαη δελ μέξσ ηη αιιά πήξα 

δξόκν θη έθπγα. Καη ηνλ ζπλάληεζα ηνλ Γηώξγν κεηά ζηνλ Παλαζελατθό, ήηαλ 

Παλαζελατθόο, ιέσ «άζηα Γηώξγε κελ ηα ξσηάο». 

- Δίραηε κηα πξώηε από καθξηά επαθή. 

Ν.: Ναη. Με ζηέιλαλ λα ηνπο πάξσ ηζηγάξα, ήκνπλ παηδί εγώ. 
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- Θέισ λα κνπ κηιήζεηε ιίγν γηα ηε ζρέζε ζαο κε ηελ εξεπλήηξηα – εγώ είκαη απηή 

κελ κπεξδεύεζηε – πώο ήηαλ ε επαθή, ε επηθνηλσλία; 

Ν.: Ήηαλ πάξα πνιύ σξαία θαη είζαη αμηέπαηλε θαη ιέσ ζα γίλεη θαιή.. 

Η.: Θεαηξίλα 

Ν. : ρη ζεαηξίλα. 

Φ. : Δ, ζεαηξίλα, ηη ζα γίλεη; 

Ν.: αλ ζθελνζέηεο. Γηαηί ζθελνζεηνύζε εκάο ζε απηά ηα πξάγκαηα πνπ καο έθαλε. 

Ννκίδσ ζα πεηύρεηο. 

- Τπάξρεη θάηη πνπ δελ ζαο άξεζε; 

Ν. : ρη, όια θαιά ήηαλε θνξίηζη κνπ. 

Η. : ια ήηαλ πάξα πνιύ θαιά. Καη σξαία κίιεζεο. 

Ν.: Γηαηί δελ ηα μέξακε, καο ηα‟ καζεο εζύ. 

Φ.: Πξνζπαζνύζεο όζν κπνξνύζεο λα καο ηα πεηο πην εύθνια. 

- Όηαλ ιέγαηε ηζηνξίεο θαη αθνύ νινθιεξσλόηαλ ε αθήγεζε, βιέπαηε ηνπο άιινο 

λα παίδνπλ ηνλ εαπηό ζαο, πώο ήηαλ ε εκπεηξία ηνπ λα βιέπεηε κπξνζηά ζαο θάηη 

πνπ έρεηε δήζεη ζην παξειζόλ; 

Ν.: Δγώ ην είρα δήζεη ιηγάθη δηαθνξεηηθά. Γηαθνξεηηθά ην θάλαλ νη άιινη γηαηί δελ ην 

είραλ θαηαιάβεη θαη ηόζν θαιά. Δ… 

Η.: Δκέλα κ‟ άξεζε λα ην βιέπσ πνπ ην παίδαλε. 

- Αλ ζαο έιεγε θάπνηνο, ηη είλαη ην ζέαηξν Playback πνπ θάλαηε ηόζνπο κήλεο, πώο 

ζα ηνπ ην πεξηγξάθαηε; Ση είλαη απηό πνπ ζαο έρεη κείλεη ζην κπαιό όηη είλαη απηό 

ην είδνο ζεάηξνπ; 

Η.: Πξώηα ιέγακε ηηο ηζηνξίεο θαη ηηο ηζηνξίεο πνπ ιέγακε ηηο νινθιεξώλαλε κεηά νη 

ππόινηπνη. ηαλ ήηαλ ε κεηέξα κε ην παηδί, ν έλαο έθαλε ηε κεηέξα ν άιινο έθαλε ην 

παηδί. 

Ν. : Σηο ηζηνξίεο ηηο ιέγακε θαη κεηά ηηο παίδακε. 
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Φ.: Μεηά θάλακε ηα ζρέδηα. Πξνζπαζνύζακε λα δείρλνπκε ζηνλ άιιν απηό πνπ 

ζέινπκε κε θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο, όρη κόλν κε ηνλ ιόγν. 

Η.: Ναη, θάλακε θαη ηα γιππηά.  

- Τπάξρεη θάηη πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε; 

Ν. : Ννκίδσ όηη εληάμεη. 

Η. : Δγώ πνιιέο θνξέο δελ κπνξνύζα λα ην πσ όπσο έπξεπε θαη ξώηαγα γηα ηε Φ. γηα 

ηελ Δ. «πώο λα ην θάλσ απηό;». Αλαιόγσο κε ηηο ηζηνξίεο, ηη ήηαλ απηό. 

Ν. : Σώξα, όια θαιά ηα έθαλεο, ηη αζρνιείζαη; 

- Ννκίδσ ηειεηώζακε. Να ζθεθηώ, κήπσο ππάξρεη θάηη πνπ δελ ζαο έρσ ξσηήζεη. 

Φ. : Μελ καο ξσηήζεηε ηη θάγακε ην πξσί (γέιηα) 

- Να ζαο ξσηήζσ θάηη ηειεπηαίν. Θα ζέιαηε λα… 

Ν. : Να μαλαθάλνπκε; 

- Ναη, λα μαλαθάλεηε θάηη ηέηνην ή ζα ην πξνηείλαηε ζε άιινπο, αλ γηλόηαλ έλα 

πξόγξακκα ζην ΚΑΠΖ ζα ιέγαηε ζε θόζκν λα έξζεη; 

Ν. : Ναη. Καη δελ ιείςακε θακηά θνξά. Σνπιάρηζηνλ εγώ είκαη πάληνηε ζπλεπήο. 

Η. : Ναη, ζα ιέγακε.  

Φ.: ε πνιιέο θπξίεο έρσ πεη. 

- αο επραξηζηώ πνιύ. 

Φ.: Δκείο επραξηζηνύκε. 

Η.: Να‟ ζαη θαιά. 

Ν.: Να‟ ζαη θαιά θνξηηζάθη κνπ. Καιό θαινθαίξη θαη θαιή ζηαδηνδξνκία. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΟΜΑΓΑ 3 

2 ΓΤΝΑΗΚΔ (Υ., Κ.) ΚΑΗ 2 ΑΝΓΡΔ (Π., Σ.) 

 

- Καιεζπέξα. Θα ζαο θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο γηα λα αμηνινγήζνπκε ην 

πξόγξακκα πνπ θάλακε. Καη’ αξράο, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ όινπο, όπνηνο ζέιεη 

παίξλεη ην ιόγν θαη απαληάεη, αλ πηζηεύεηε όηη ε παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, όισλ ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ θάλακε, ζαο βνήζεζε λα βειηηώζεηε 

θάηη ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ζαο, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ απηνεθηίκεζή ζαο, ηελ 

έθθξαζε, ηελ απηναληίιεςε… θάπνην ζηνηρείν ηνπ εαπηνύ ζαο πνπ ληώζεηε όηη 

βειηηώζεθε κέζα από απηά ηα εξγαζηήξηα πνπ γίλαλε; 

Υ.: Δκέλα κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ νξηζκέλα πξάγκαηα. Αο πνύκε, λα θαηαιάβσ πώο 

έλαο εζνπνηόο θαηαθέξλεη λα θάλεη ηόζα πξάγκαηα πνπ λα κνηάδνπλ θπζηθά, απηέο νη 

ζθελέο πνπ καο έδεηρλεο, λα ζηακαηάκε ζε νξηζκέλεο ζθελέο, απηό κε βνήζεζε, δειαδή 

κπήθα ζ‟ έλα λόεκα. ρη κόλν κε ην ζέαηξν. Πήξα γεληθά έλα λόεκα. Σώξα, γηα ηνλ 

εαπηό κνπ, δελ μέξσ ζε ηη κε βνήζεζε, δελ μέξσ. 

Κ: Δκέλα κε βνήζεζε λα είκαη πην ήξεκε, πην ραξνύκελε, κνπ άξεζε, δελ ην είρα δήζεη, 

δελ είρα θαληαζηεί πνηέ όηη ζα ιάβσ κέξνο ζε θάηη ηέηνην. Ούηε θαλ λόκηδα όηη κπνξώ 

λα θάλσ θάηη θαη κνπ άξεζε… Αθνύ θαη ζην ζπίηη, πνιιέο θνξέο, ην ζθέθηνκαη απηό 

όιν, πνπ έραζα θαη θάπνηα καζήκαηα θαη γειάσ κόλε κνπ. Γειαδή, κνπ δεκηνπξγεί κηα 

επθνξία, κηα ραξά. 

- Σελ νπνία ηελ θνπβαιάηε θαη κεηά, δελ είλαη κόλν ηελ ώξα… 

Κ: Ναη, λαη λαη, ηελ θνπβαιάσ, ζνπ ιέσ ζην ζπίηη ην ζθέθηνκαη ζπρλά απηό. Καη 

ιππάκαη πνπ έραζα εθείλα ηα καζήκαηα αιιά ήηαλ ιόγσ ηνπ καηηνύ θαη ηεο γξίπεο πνπ 

πέξαζα, αιιηώο, αο πνύκε, ζα‟ ζεια λα κνπ μαλαζπκβεί απηό, από ηελ επόκελε ρξνληά, 

λα ην μαλαδήζσ. 

Υ.: ινη θαηαιάβακε όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε θάηη, όινη θαηαιάβακε όηη κπνξνύκε 

λα θάλνπκε θάηη παξαπάλσ. Σν θαηαιάβακε. 

Σ.: Μα απηό καο μύπλεζε κέζα καο. Μαο μύπλεζε έλαλ θόζκν άγλσζην, έηζη; 

Άγλσζην, δειαδή, ζε έλα ζέαηξν πεγαίλακε λα δνύκε… αιιά, ηη δπλαηόηεηεο εκείο 

ζαλ πξνζσπηθόηεηεο, αο πνύκε δελ ηηο μέξακε ηηο δηθέο καο δπλαηόηεηεο… 
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Υ.: Καη ηώξα αθόκα αιιά θάηη κπήθακε ζην λόεκα, θάηη θάηη… 

Σ: Καη είδακε, αο πνύκε, κ‟ απηά πνπ πηαζηήθακε εδώ όια ηα ζέκαηα, είδακε όηη απηό 

καο έθαλε θαιό, καο έδσζε… καο αύμεζε ηελ εθηίκεζε, καο αύμεζε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό, πώο ζα γίλνπκε θαιύηεξνη… 

Π. : Μαο άξεζε. 

- αο έθαλε λα απμήζεηε ιίγν ηελ απηνεθηίκεζή ζαο; 

Σ. : Βεβαίσο, βεβαίσο. Κακαξώλακε θαη ιέγακε «πάκε έρνπκε ζέαηξν». 

Υ. : Πνπ καο έιεγεο «κπξάβν, ηα θαηάθεξεο» 

Κ.: Ναη, λαη ε επηβξάβεπζε απηή πνπ καο έιεγεο. 

Υ. : Ναη, αο πνύκε ιέγακε, «λαη, ηα θαηάθεξα;» 

Π.: Καη πόζεο εθθξάζεηο κπνξνύκε λα… πνπ δελ ηηο μέξακε γηα ηνλ εαπηό καο, λα ηηο 

βγάινπκε θαη λα κπνξέζνπκε λα ηηο παξνπζηάζνπκε. 

Υ.: Να θαηαιάβνπκε. 

- Πέξα από ηε ζρέζε κε ηνλ εαπηό καο, ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο καο δεμηόηεηεο, 

πώο επηθνηλσλνύκε, δειαδή κε ηνπο άιινπο, πώο ζπλεξγαδόκαζηε, πώο 

θαηαιαβαίλνπκε θαιύηεξα ην πξόβιεκα ηνπ άιινπ, αηζζαλζήθαηε όιε απηή ε 

δηαδηθαζία λα βειηηώλεη θάηη από απηά, δειαδή ην πώο θνηλσληθνπνηήζηε, 

ζπλεξγάδεζηε, πώο αληηιακβάλεζηε ηνπο άιινπο; 

Σ. : Ζ αιιειεγγύε ζε θάλεη πην ήπην ζηε ζπκπεξηθνξά ζνπ θαη πην νκηιεηηθό θαη 

πξνζπαζείο λα βξεηο ιύζεηο άιιεο ηηο νπνίεο δελ ηηο ζθεθηόζνπλα πξώηα. Δλώ ηώξα 

θνηηάο λα βξίζθεηο ιύζεηο γηα λα‟ ζαη πην ήπηνο θαη πην ζεηηθόο ζηε ζπδήηεζή ζνπ. 

- Να βξίζθεηο, δειαδή, ην θνηλό… 

Σ. : Ναη, ην θνηλό. 

Κ. : Δγώ ηώξα λνκίδσ, αιιά δελ μέξσ, δελ κπνξώ λα ην πσ… 

- Πείηε ην όπσο ζαο βγαίλεη… 

Κ. : Άθνπ. Γλσξηζηήθακε κ‟ απηήλ ηελ νκάδα. Ζ Αζήλα είλαη κηα απξόζσπε πόιε, δελ 

γλσξίδνπκε ην γείηνλα, έρνπκε αλάγθε λα κηιήζνπκε, κηα ζπληξνθηά θαη απηό πνπ 



127 

 

γλσξηζηήθακε κε απηή ηελ νκάδα, εγώ λνκίδσ όηη ήηαλ πνιύ θαιό. Δθηόο από ηελ 

θπξία Υ. πνπ ηελ ήμεξα ζαλ γεηηόληζζα, ηνπο άιινπο δελ ηνπο ήμεξα θαη ηώξα, αο 

πνύκε, κηιάκε… 

Σ. : Γεκηνπξγήζεθε έλαο δεζκόο. 

Κ.: Ναη, λαη, λαη, έλα δέζηκν. 

Π.: ε απηό ζπκθσλώ απόιπηα. Σν όηη κεηαμύ καο, ζην ΚΑΠΖ εδώ πέξα θαη κε όινπο 

ηνπο ζπλνκήιηθνπο δελ δέλεζαη ελώ ην πξόγξακκα απηό καο έδελε κεηαμύ καο, ηελ Δ., 

ηε Μ., καο έδελε θαη ιίγν δηαθνξεηηθά απηή ε πεξίπησζε. 

- Ση είλαη απηό πνπ ληώζεηε όηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζαο έθαλε λα δεζείηε 

πεξηζζόηεξν; Μπνξείηε λα ην απνθσδηθνπνηήζεηε; 

Υ.: Απηό λνκίδσ όηη απηό πνπ αηζζαλόκαζηε θαη δελ ην ιέγακε, πήξακε ζάξξνο λα ην 

εθθξάζνπκε.  

Κ.: Πνιιέο θνξέο, κία γθξηκάηζα, λα θαηαιάβνπκε όηη ν άιινο είηε πνλάεη είηε 

ραίξεηαη είηε έρεη έλα πξόβιεκα. Δίλαη κηα κηθξή θνηλσλία θαη απηή ε παξέα εδώ πέξα. 

Π.: Σελ ίδηα άπνςε έρσ θη εγώ αο πνύκε. 

Υ.: Πνιιέο θνξέο πνπ δελ δίλνπκε ζεκαζία ζηνλ θαζέλαλε, καο έκαζε λα δίλνπκε, λα 

πξνζέρνπκε ηελ έθθξαζή ηνπ, πώο ηνλ βιέπνπκε. Γηαηί καο είπεο εζύ όηη ζα είλαη έηζη, 

όηη απηόο… θάπσο κπήθακε ζε έλα πην βαζύ λόεκα… Βέβαηα, ραδνί δελ είκαζηε, 

θαηαιαβαίλνπκε θάηη απ‟ ηε δσή καο αιιά θάπσο κπήθακε ζε έλα λόεκα. 

- Να ζαο ξσηήζσ. Μπνξείηε λα κνπ πεξηγξάςεηε ηη είλαη ην ζέαηξν Playback, απηό 

πνπ θάλακε; Με δηθά ζαο ιόγηα, αλ ζαο ξώηαγε θάπνηνο ηη ζα ηνπ ιέγαηε γηα λα 

ηνπ ην πεξηγξάςεηε, ζε θάπνηνλ πνπ δελ έρεη ηδέα; 

Π.: Μήπσο θη εκείο πξηλ έξζνπκε εδώ μέξακε. 

Κ.: ηη απηνζρεδηάδεηο. Γελ έρεηο έλα ξόιν γξαπηό λα δηαβάζεηο λα κάζεηο. ηη 

απηνζρεδηάδεηο. Δγώ απηό ζα‟ ιεγα. 

Υ.: Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό. Σν βαζηθόηεξν. 

- Άιιν ζηνηρείν έρεη λα πξνζζέζεη θάπνηνο; θεθηείηε ηε δηαδηθαζία πνπ θάλακε. 

Υ.: Μαο έκαζε λα εθθξαδόκαζηε ρσξίο λα κηιάκε. Να εθθξαδόκαζηε. 
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Π.: Να εθθξαδόκαζηε κε δηάθνξεο κνξθέο, έηζη ην θαληάδνκαη εγώ. 

- ε ζρέζε κε απηό πνπ ιέηε όηη δελ ππάξρεη ζελάξην, πνύ βαζίδεηαη όιν απηό ην 

ζέαηξν; 

Σ.: ελάξην εγώ λνκίδσ όηη ππήξρε, ππήξρε κηα ηζηνξία, πνπ ηελ έιεγε θάπνηνο από 

εκάο θη εκείο πξνζπαζνύζακε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, είηε κε ην playback είηε κε 

θαλνληθή δηαδηθαζία λα επαλαθέξνπκε ηελ ηζηνξία απηή. 

- Θα ήζεια ηώξα λα κνπ πείηε ηη ζα αμηνινγνύζαηε ζαλ ζεηηθό ζηνηρείν θαη ηη ζαλ 

αξλεηηθό ζηνηρείν, πνπ ελδερνκέλσο αλ μαλαγηλόηαλ ην πξόγξακκα κπνξεί λα 

ζέιαηε λα γίλεη θαη δηαθνξεηηθά, ζε όιν απηό ην πξόγξακκα πνπ θάλακε; ε ζρέζε 

κε ην πώο ήηαλ δνκεκέλε ε δηαδηθαζία, ην πώο ήηαλ νη ζρέζεηο κεηαμύ καο. 

Τπήξρε θάηη πνπ ζεσξείηε ζεηηθό θαη θάηη πνπ ζα ζέιαηε λα αιιάμεηε; 

Υ. : Δγώ ζα έιεγα λα κελ πεηαγόκαζηε λα θάλνπκε θάηη πνπ είλαη… Δθηόο από απηά ηα 

καζήκαηα πνπ καο ιέηε, πνιιέο θνξέο θάλακε ηνπ θεθαιηνύ καο (γέιηα)… Δθεί απάλσ 

ραιάγακε θαη καο κάισλεο εζύ. 

- Γηλόηαλ κηα αλαζηάησζε, ππήξραλ θάπνηνη άηαθηνη καζεηέο ζηελ ηάμε (γέιηα) 

Σ: Κάπνηα πνπ ήηαλ αδύλαηε θαη δελ κπνξνύζε λα ηα πεη ηόζν θαιά, πξνζπαζνύζακε 

λα βνεζήζνπκε. 

Π.: Σν ζέκα είλαη όηη όινη πξνζπαζνύζακε αιιά θάπνηεο ζηηγκέο ή δελ πηάλακε ην 

πλεύκα θαη ιέγακε «σρ ηη καο ιέεη ηώξα…». Μεηά, ζηγά-ζηγά, όκσο, κε ηόζε ηξηβή πνπ 

θάλακε εδώ πέξα παξέα, κπήθακε πην θαιά ζην πλεύκα. 

Κ.: Ήζειε ζπγθέληξσζε. 

Π.: Ήηαλ θάπνηεο ζηηγκέο πνπ ιέγακε «ηη καο ιέεη»… 

Υ.: Ήηαλ ζηηγκέο, βέβαηα, πνπ παίξλακε θαη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο πνπ ήηαλ 

αληηθαλνληθέο γηαηί έηζη ην αηζζαλόκαζηε. 

Σ.: Μα κπαίλακε ζ‟ έλαλ θόζκν πνπ εκείο νύηε θαλ ηνλ είρακε ζθεθηεί απηόλ. 

Π.: ‟ έλαλ ηόπν άγλσζην, αο πνύκε, ηειείσο. Λέγακε «ηη καο ιέεη…» 

Υ.: Ναη λαη. Με ιίγα ιόγηα καο άξεζε. 

Π.: Μαο θξάηεζε ην ελδηαθέξνλ. Να ην γξάςεηε θαη γξαπηώο απηό. 
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- Θα αιιάδαηε θάηη; Αλ μαλαγηλόηαλ ην πξόγξακκα, ζα ζέιαηε θάηη λα ήηαλ 

δηαθνξεηηθό; 

Σ.: Ναη, νξηζκέλα πξάγκαηα ζα κπνξνύζακε λα η‟ αιιάμνπκε γηα πάξηε καο ζε όιε 

απηή ηε δηαδηθαζία πνπ γηλόηαλ. 

- ην πώο ήζαζηαλ εζείο κέζα ζηελ νκάδα. 

Σ.: Ναη 

- Ση ζα αιιάδαηε; 

Σ.: Θα άιιαδα θαη ηνλ ηξόπν ζθέςεο κνπ αθόκα, δειαδή, θαη έθθξαζεο ζε αξθεηά 

πξάγκαηα. Απηά ηα νπνία ζθέθηεζαη κεηά θαη ιεο «κα ηη κπνξνύζα λα έρσ πεη 

θαιύηεξα» θαη ζε πξνβιεκαηίδνπλ. 

Κ.: Κη εγώ ην ζθέθηεθα απηό. 

Υ.: Ναη, απηό ην ζθεθηήθακε όινη. 

Κ.: Να γίλνπκε θαιύηεξνη. Να πξνζπαζήζνπκε πεξηζζόηεξν. 

Π.: Δλ πάζεη πεξηπηώζεη όζν ηξίβεζαη ηόζν πην πνιύ απνδίδεηο ή βάλεηο θαη ην κπαιό 

ζνπ λα γλσξίζεη πεξηζζόηεξν. Απηό πνπ είπε ν Σ. όηη θάζε παξαζηαζνύια πνπ θάλακε, 

πεγαίλακε ζπίηη θαη ην ζθεθηόκαζηε ή ηελ αληίδξαζε ηνπ αιινπλνύ, ζε έβαδε ζε 

ζθέςεηο «κήπσο έπξεπε λα πνύκε θη εθείλν, κήπσο ζα έπξεπε λα πνύκε θαη ην άιιν;» ή 

«δελ ην θάλακε θαιά απηή ηε θνξά, ηελ επόκελε ζα θάλσ απηό». 

Σ.: Δγώ λνκίδσ όηη θη έλαο εζνπνηόο ζα κπνξνύζε λα ζθεθηεί έηζη. 

Υ.: Ναη, λαη. Ννκίδσ όηη όια απηά πνπ θάλακε κεξηθέο θνξέο δελ νινθιεξσλόληνπζαλ. 

Θα έπξεπε ζην ηέινο, ζην θηλάιε λα είραλ νινθιεξσζεί, λα κηινύζακε. Ίζσο είλαη ε 

αξρή αθόκα.  Ήηαλ ηζίκα ηζίκα ε ώξα. 

Κ.: Με ιίγα ιόγηα, γη απηό πνπ ήξζακε θαη απηό πνπ κάζακε, καο άξεζε. Καιό ήηαλ, 

θάλακε παξέα, σξαία ήηαλε. 

- ε ζρέζε κε ην αλ ζαο βνήζεζε λα αλαθαιύςεηε θάπνηα ηθαλόηεηα πνπ δελ 

μέξαηε όηη ηελ είραηε λνκίδσ όηη ην ζπδεηήζακε. 

Υ.: Ναη. Δδώ θνληεύνπκε λα γίλνπκε ηξαγνπδηζηέο πνπ δελ ην μέξακε, εζνπνηνί πνπ δελ 

ην μέξακε. 
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Σ.: Σξαγνπδηζηέο γίλακε. Δγώ βγήθα θαη ζην θνηλό πξνρζέο, ζην ζεαηξάθη εδώ κε ηε 

Φηιύξα, θαηαρεηξνθξνηεζήθακε. Δίπακε εθηά ηξαγνύδηα ζκπξλαίηθα θαη κ‟ άξεζε απηό 

πνπ κε ρεηξνθξόηαγε ν θόζκνο. 

- αο άξεζε ην ρεηξνθξόηεκα. 

(ζυζήηηζη για ηην εκδήλωζη) 

- Όηαλ παίδαηε δηάθνξνπο ξόινπο ζηε ζθελή από ηηο ηζηνξίεο ησλ άιισλ, ζπκάζηε 

έλαλ ξόιν πνπ ζηε δσή ζαο δελ έρεη ηύρεη λα βξεζείηε ζε κηα παξόκνηα θαηάζηαζε 

ή λα έρεηε ιεηηνπξγήζεη κ’ έλαλ ηέηνην ηξόπν, λα έρεηε δείμεη κηα ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά ζ’ έλα πξόβιεκα; Να βξεζήθαηε λα ελζσκαηώλεηε έλαλ ξόιν πνπ 

είλαη εληειώο αο πνύκε μέλνο κε ηα κέρξη ηώξα βηώκαηά ζαο. Τπάξρεη θάπνηνο πνπ 

ζπκάηαη θάηη; 

Κ.: Ναη, εγώ ζπκάκαη κε ην δέζηκν ησλ καηηώλ γηα ηνλ ηπθιό, ηνπο ηπθινύο. Καη ην 

ζπκάκαη πνιύ ζπρλά θαη ζην ζπίηη θαη πξνζπαζώ αο πνύκε λα δσ πώο είλαη. Απηό κε 

ζπγθίλεζε πάξα πνιύ, πνπ κνπ δέζαηε ηα κάηηα, λα κε κεηαθέξεη θάπνηνο άιινο 

δειαδή, θαη ηνλ ζθέθηνκαη θαζεκεξηλά απηόλ ηνλ ξόιν. Σώξα κε ην κάηη κνπ δειαδή 

πνπ βηώλσ. 

Υ.: Απηό δελ ην μέξακε όινη καο. Αιιά, άιινο επραξηζηήζεθε πνπ έθαλε ηνλ 

πξνζηάηε… 

Κ.: Σνλ ζπλνδό. 

Υ. : πλήζσο απηόο πνπ έθαλε ηνλ ηπθιό… εγώ ηνπιάρηζηνλ έλησζα πνιύ άζρεκα. Πσ 

πσ πσ, αλ είζαη ππνρξεσκέλνο λα ζε πεγαίλεη ν άιινο, δειαδή ήξζα ζηε ζέζε ηνπ, ηνπ 

ηπθινύ. 

Κ.: Ναη. Κη εγώ ην δσ ηώξα κε ην κάηη κνπ πνπ πεξλάσ απηό ην δύζθνιν δηάζηεκα θαη 

απηόο ν ξόινο κνπ έρεη κείλεη. 

Σ.: ινη νη ξόινη απηνί πνπ παίμακε ήηαλ κέζα από ηε δσή. 

Π.: Καη κε ην ζεηζκό. Έρνπλ γίλεη δύν ζεηζκνί ζηελ Αζήλα. 

Υ.: Δκέλα κνπ άξεζε απηή ε θπξία πνπ είρε πώο ην ιέλε… ηελ θαληίλα. Με ηνπο 

άζηεγνπο. Απηό ήηαλ πνιύ δπλαηό. Απηό πνπ έθαλα εγώ ην έρσ θάλεη ζηε δσή κνπ, 

ήηαλ ζαλ λα ην έθαλα δεύηεξε θνξά. Σόζν πνιύ κνπ άξεζε. Σν έρσ θάλεη, βέβαηα, ην 
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έρσ δήζεη. Έρσ δώζεη ηόζν ζάξξνο ζε άηνκα πνπ πήγαλ λα απηνθηνλήζνπλε, ην έρσ 

θάλεη. 

Π.: Καη ν ππάιιεινο ηεο εθνξίαο. Τπάιιεινο δελ έρσ θάλεη ζηε δσή κνπ αιιά ηη 

αληηκεησπίδνπκε κε ηνπο ππαιιήινπο θαη ηελ εθνξία… Καη παίδνληαο έγηλα όκνηνο. 

(γέιηα) 

Υ.: Καη ηνλ αζηπλνκηθό, πνπ βνύηεμεο εζύ ηνπο άιινπο… 

Π.: Ναη, λαη. 

- Μνηξαζηήθαηε όινη θάπνηεο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο, πξνζσπηθέο ηζηνξίεο πνπ 

είπαηε ζηελ νκάδα. Πώο ήηαλ απηή ε εκπεηξία, ηεο αθήγεζεο; Όηη απνθαζίζαηε 

θαη αθεγεζήθαηε θάπνηα πξάγκαηα… 

Κ.: Πξνζσπηθά καο. 

- Πξνζσπηθά, λαη. 

Υ. : Ήηαλ ζαλ λα ην μαλαδνύζα δεύηεξε θνξά. Καη άιιε κηα ζηηγκή πάιη, πνπ καο 

δείρλαηε ηα ληάηα καο, πνπ κ‟ άξεζε πάξα πνιύ, ζαλ θνπέιεο πνπ καο άξεζε λα καο 

θνξηάξνπλε. Γελ έρεη ζεκαζία ηώξα, δελ είρακε ηίπνηα εκείο ηα ρξόληα εθείλα αιιά 

πάληνηε ν άλζξσπόο ζέιεη λα ληώζεη όηη ηόλε πξνζέρνπλε, όηη είλαη σξαίνο. 

Σ.: Καη πξέπεη λα ηνπ ην ιέλε θηόιαο. 

Υ.: Κνίηαμε λα δεηο, δε ζην ιέεη πάληα αιιά ν άιινο, θαη λα ζε θνηηάμεη, εζύ έηζη ην 

παίξλεηο θαη ζ‟ αξέζεη. ‟ αξέζεη απηό ην πξάγκα θαη ςεύηηθα λα ζην πεη. 

Σ.: Δγώ έρσ πεη, έηπρε γλώξηζα κηα γπλαίθα ζηε ιατθή, γηαηί ήηαλ σξαία πξαγκαηηθά. 

Σεο ιέσ «είζαη πάξα πνιύ σξαία γπλαίθα» κνπ ιέεη «ζ‟ επραξηζηώ πνιύ». Σεο άξεζε. 

Π.: ε γπλαίθα λα πεηο θαη λα κελ ηεο αξέζεη. 

Υ.: Γελ ππάξρεη πεξίπησζε. 

Π.: Να κελ ην δερηεί, απνθιείεηαη. 

Υ.: Δγώ κηα θνξά πνπ ήκνπλ 18 ρξνλώλ, εξγαδόκνπλα, γύξηδα βξάδπ, ζνύξνππν. Καη 

ηόηε δελ είρακε θαη ιεσθνξεία, εξρόκαζηε θαη κε ηα πόδηα. 

Π. : Με ηα πόδηα, βέβαηα. 
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Υ.: Από πίζσ κε είρε πάξεη έλαο λεαξόο θαη κνπ έιεγε «πνπ κ‟ αξέζνπλ ηα κάηηα ζαο ηα 

γαιαλά, ηη σξαία κάηηα πξαζηλνγάιαλα» (γέιηα). Αθνύ ην‟ μεξα όηη απηόο κε 

θνξντδεύεη ηώξα ε, κνπ άξεζε, ιέσ άζηνλε λα ιέεη, ηα κάηηα κνπ ηα γαιαλά. 

- Αο επηζηξέςνπκε ζηηο ηζηνξίεο πνπ κνηξαζηήθακε ζηα εξγαζηήξηα. Θέισ λα 

θέξεηε ζην κπαιό ζαο, όηαλ ιέγαηε εζείο κηα ηζηνξία δηθή ζαο, όρη όηαλ παίδαηε, 

όηαλ ηελ αθεγνύζαζηε. Πώο ήηαλ απηή ε εκπεηξία λα αθεγεζείηε κπξνζηά ζε 

άιινπο αλζξώπνπο ηζηνξίεο; 

Π.: Κνκκάηηα απ‟ ηε δσή ζνπ. νπ επαλέθεξε όια απηά ηα νπνία έρεηο δήζεη θάπνηα 

ζηηγκή αο πνύκε… θαη ηα δσληαλεύαλ παίδνληάο ηα νη δηάθνξνη ζπλάδειθνη εδώ. 

Σ.: Οη θαιέο θαη νη θαθέο ζηηγκέο. 

Υ.: Σα μαλαδσληάλεπεο. 

Σ.: Καζέλαο ιέεη ηζηνξίεο, επαλαθέξεη ηα παιηά, παιηέο ζηηγκέο πνπ έρεη δήζεη. Καη ηα 

θαιά θαη ηα θαθά γηαηί κηα ηζηνξία δελ έρεη πάληα θαιά. 

Κ. : Ή κπνξεί λα είλαη πνιύ αζηείεο θαη λα ζέιεη λα ηηο μαλαδσληαλέςεη. 

- αο βνήζεζε ην όηη απνθαζίζαηε λα κνηξαζηείηε θάπνηα πξάγκαηα κε ηελ νκάδα; 

Κ.: Ναη, καο βνήζεζε. 

Π.: Ναη, λαη. 

Κ.: Γηαηί καο θάλεη πην θνηλσληθνύο, δελ είκαζηε έηζη απνθιεηζκέλνη ζην θαβνύθη καο 

λα ηα θξαηάκε γηα ηνλ εαπηό καο Δίλαη θαιό. 

Σ.: ε βάδεη ζε ιίγεο ζθέςεηο ηνπ θαζελόο ε πεξηπέηεηα πνπ ηελ αθεγήζεθε. Μαο έδσζε 

θάπνηεο ζθέςεηο. 

- Όηαλ αθνύγαηε ηελ ηζηνξία ηνπ άιινπ κνπ ιέηε ηώξα. Όηη κπαίλαηε ζηε 

δηαδηθαζία λα ζθεθηείηε πώο ήηαλ απηό, λα έξζεηε άξαγε πην θνληά κε ηνλ άιιν. 

Σ.: Αθξηβώο. Έηζη ην θαηάιαβα εγώ αο πνύκε. 

Υ.: Αο πνύκε εγώ κε εθείλε ηελ ηζηνξία ηνπ Ν. πνπ έδεζε απηήλ ηελ πεξηπέηεηα κε ηελ 

θνπέια, πνπ παξαιίγν λα… 

Κ.: Κη εγώ ην ζπκάκαη απηό. 
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Υ.: Απηό ήζειε λα ην πεη. Ήζειε λα ην κνηξαζηεί. Δίλαη θάηη πνπ δελ ην μερλάο όηαλ ην 

δεηο. 

Π.: Δίλαη νη παιηέο ζηηγκέο ηεο δσήο, νη νπνίεο βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα. 

Κ.: Ήηαλ θαιό θαη γηα εκάο πνπ ηηο αθνύγακε. Δγώ ηα ζπκάκαη πνιιέο θνξέο ζην ζπίηη. 

Υ.: Πνιιέο θνξέο καο έθαλε λα ζθεθηνύκε γηα ηνλ εαπηό καο ε ηζηνξία ηνπ άιινπ. 

Π.: Βέβαηα. 

Κ.: Νηώζσ ζαπκαζκό. Καη ιέσ, θνίηα, κπξάβν ηνπ αλζξώπνπ. 

Υ.: Δάλ δήζεηε ζε έλα ρσξηό ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα… εγώ θάζε ρξόλν ν άληξαο κνπ κε 

έζηειλε ζηελ πεζεξά κνπ ,ζηνπο Μνιάνπο ηεο Λαθσλίαο. Δγώ ηελ πξώηε ρξνληά πνπ 

πήγα λόκηδα όηη ζα πεζάλσ, θπξηνιεθηηθά. Πώο έδεζα έλα κήλα δελ ην θαηάιαβα. ιε 

κέξα ηνλ έπαηξλα ηειέθσλν, έια λα κε πάξεηο. Με ηα παηδηά, λα ηα δνύλε νη παππνύδεο. 

Από ηνλ δεύηεξν ρξόλν, δελ ήζεια λα θύγσ. Σόζν πνιύ κ‟ άξεζε ε επηθνηλσλία πνπ 

είραλ νη άλζξσπνη, παηδηά. Κάζε ζνύξνππν καδεπόληνπζαλ ζε έλα ζπίηη. Έμσ από ην 

ζπίηη έρνπλ θάηη πεδνύιηα θαη βάδνπλ θνπξεινύδεο θαη θάζνληαη ζηε γξακκή, ρσξίο 

θσο ηίπνηα. Με ηα άζηξα θαη κε ην θεγγάξη. Καη δηεγνύληαη, παηδηά κνπ, θάηη ηζηνξίεο.  

Π.: Καη θεγγαξάδα. 

Υ.: Καη λα ιεο, «απηόο ν ακόξθσηνο άλζξσπνο πώο ηα δηεγείηαη έηζη σξαία» θαη λα κελ 

ρνξηαίλεηο λα ηνπο αθνύο. 

Π.: Σνπ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη… 

Υ.: Βξε παηδηά, απηνί είλαη εζνπνηνί. 

- Μα ε αθήγεζε είλαη πνιύ κεγάιε ηέρλε. 

Σ.: Απηή ήηαλ ε δσή πξηλ βγεη ε ηειεόξαζε. ε έθεξλε ζε επαθή κε ηνλ άιινλ 

άλζξσπν. 

Υ.: Ση σξαία πνπ ήηαλε! 

Σ.: Δλώ ηώξα κε ηελ ηειεόξαζε θιεηζηήθακε κεο ζηα ζπίηηα καο, απνκνλσζήθακε… 

Κ.: Μα γη απηό καο έθαλε θαιό απηό ην ζεαηξηθό. Πνπ βγήθακε από ην ζπίηη θαη ήηαλ 

θαη ρεηκώλαο. 
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Υ.: Πάληνηε ην ζέαηξν ζε θέξλεη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ άιινλ άλζξσπν. Πάληνηε. 

Σ.: Έηζη. σζηό είλαη απηό. 

Υ.: Αιιά απηό ζνπ ιέσ κε ηε θεγγαξάδα. Καη‟ αξρήλ, νη άλζξσπνη δελ είραλ νύηε θσο, 

έλα ιπρλάξη είραλ κεο ζην ζπίηη. 

Π.: Ναη, αιιά ε ράξε πνπ πεξηγξάθεηο, όκσο, είλαη άιιν πξάγκα. 

Υ.: Δγώ κε ην ιπρλάξη πξόιαβα. . 

Π.: Δ, ηη κνπ ιεο ηώξα. ην πεδνπιάθη. Καζαξόο αέξαο. 

Σ.: Κη από λεξό, δεμακελήο. 

- Γηα λα γπξίζνπκε ζηηο ηζηνξίεο πνπ είπακε εδώ. Όηαλ ιέγαηε κηα ηζηνξία θαη 

κεηά νη άιινη έπαηδαλ ηε δηθηά ζαο ηζηνξία, κε ηα γεγνλόηα ηεο δσήο ζαο, ηνλ 

εαπηό ζαο, άιια πξόζσπα… πώο ήηαλ απηή ε εκπεηξία; Φαληάδνκαη δελ ζαο έρεη 

μαλαηύρεη λα βιέπεηε ζην ζέαηξν θάπνηνο λα παίδεη ηε δσή ζαο. 

Κ.: Ήηαλ αζηείν. Δίρε ρηνύκνξ. 

Π.: „πσο ην πεξηγξάθεη ε θπξία Υ., όινη έρνπκε πεξάζεη θάπνηεο ζηηγκέο ζην ρσξηό 

καο, ζε θάπνηα επαξρία έρνπκε πάεη. Γελ ππάξρεη πην σξαίν πξάγκα από ην λα 

ζπκκεηέρεηο, λα ιεο θη εζύ ην δηθό ζνπ αλέθδνην, ην αζηείν ή θάπνην γεγνλόο θαη λα 

πεξλάεη ε βξαδηά ηόζν όκνξθά. 

- Δζείο είπαηε θαη κηα πνιύ πξνζσπηθή ηζηνξία. Φαληάδνκαη όηη θαη ην όηη ηε 

κνηξαζηήθαηε, είρε λα θάλεη κε κηα εκπηζηνζύλε πνπ είραηε ληώζεη. 

Π.: Μηαο θαη δελ ζα γιπηώζσ, ιέσ λα ηελ πσ ηώξα, πνύ ζα βγάιεη θαη πώο ζα… Δγώ 

ζθέθηεθα κελ ηνπο ζηελαρσξώ, κελ ηνπο… δελ ήηαλ θάηη ην θαιό, αο πνύκε. Σν είπα 

θαη εθθξάζηεθα αο πνύκε. 

Υ.: Ναη, ζε άιιεο ζηηγκέο δελ αληέρεηαη. 

Σ.: ηαλ παίξλεηο κηα απόθαζε λα πεηο κηα ζηηγκή κηα ηζηνξία από ηε δσή ζνπ, 

πεξηκέλεηο λα δεηο θαη πώο ζα αληαπνθξηζνύλ θη απηνί νη νπνίνη ζα βγνύλε έμσ θαη ζα 

ην μαλαδσληαλέςνπλ, αο πνύκε. 

- Ννκίδσ όηη ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή ζηηγκή γηα ηελ νκάδα ην όηη απνθαζίζαηε λα 

πείηε θάηη ηέηνην, γηαηί δείρλεη όηη ππήξρε όλησο έλα δέζηκν. Γηαηί γηα λα κπνξέζεη 
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λα πεη θάπνηνο θάηη ηόζν βαζύ, πξέπεη λα ληώζεη όηη κπνξεί λα ην κνηξαζηεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρώξν πνπ βξίζθεηαη. 

Σ.: Δθηόο ηνπ όηη καο γλώξηζε θαη κεηαμύ καο ζαλ αλζξώπνπο, αο πνύκε, γηαηί εδώ 

κέζα κπαίλνπκε, ιέκε κηα θαιεκέξα, εδώ θαζόκαζηε θαη θάλνπκε παξέα αιιά ηνπο 

ππόινηπνπο δελ ηνπο μέξνπκε. Δγώ ηελ Η. δελ ηελ ήμεξα, ηελ Δ. ηελ ήμεξα κε κηα 

θαιεκέξα, όπσο θαη ηελ θπξία Υ.. Καιά κε ηνλ Π. έρνπκε παιηά γλσξηκία, είκαζηε 

πνιιά ρξόληα θίινη.  

- Απηή ε ζρέζε πνπ αλαπηύμαηε κεηαμύ ζαο… Θέισ θαη’ αξράο λα κηιήζνπκε γηα 

ηε ζρέζε πνπ αλαπηύμαηε κεηαμύ ζαο θαη κεηά γηα ηε ζρέζε πνπ αλαπηύμαηε καδί 

κνπ. Θα κπνξνύζαηε λα αμηνινγήζεηε απηή ηε ζρέζε; Πνηα είλαη ηα ζεηηθά ηεο; 

Τπήξρε θάηη πνπ ζαο είπε θάπνηνο θαη ζαο βνήζεζε ή θάηη πνπ κπνξεί λα είπα εγώ 

θαη λα ήηαλ ζεηηθό; Ή λα κελ ήηαλε; Πώο ζα αμηνινγνύζαηε όιε απηήλ ηελ 

επηθνηλσλία πνπ δεκηνπξγήζεθε; 

Υ.: Δγώ λνκίδσ όηη είρε γίλεη έλα σξαίν δέζηκν θαη ζέιακε λα‟ ξζνύκε μαλά θαη λα ην 

επαλαιάβνπκε θαη λα θάλνπκε κία ζθελή θαη λα πνύκε πάιη ν θαζέλαο, καο άξεζε, καο 

άξεζε. 

Σ.: Κνίηα, ζηελ αξρή πξνβιεκαηηζηήθακε όηαλ ήξζεο θαη καο κίιεζεο. 

Π.: Πξνβιεκαηηδόκαζηαλ γηαηί ήηαλ έλαο θόζκνο άγλσζηνο γηα καο. Τπήξρε 

πξνβιεκαηηζκόο ζηελ αξρή, κέρξη λα κπνύκε ζην πλεύκα. Ώζπνπ λα ην ζπιιάβνπκε 

αθξηβώο, πώο κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο εθθξάζεηο θαη λα κπνύκε ζην πλεύκα ησλ 

ξόισλ απηώλ, ήηαλ ιίγν δύζθνιν. Καη ιέγακε «ηη καο ιέεη ηώξα» θαη «ηη ην ζέισ απηό 

ην πξάγκα εγώ». Αιιά ζηγά-ζηγά, όκσο, έδεζε. 

- Δπηκείλαηε, όκσο, δελ θύγαηε. 

Σ.: ρη, γηαηί καο είρεο εμεγήζεη πεξίπνπ ηη ζα θάλνπκε. ηαλ κπήθακε, όκσο κέζα, 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηόηε άξρηζε λα καο αξέζεη. Κη αξρίζακε θαη εθηόο απηνύ λα 

γλσξίδνπκε θαη ν έλαο ηνλ άιινλ, ζαλ άλζξσπνη πνπ ζπκκεηείρακε εδώ. 

Υ.: Παηδηά, γεληθώο ε επηθνηλσλία θάλεη πάξα πνιύ θαιό θαη πξέπεη ν άλζξσπνο λα κελ 

απνκνλώλεηαη. Ζ κνλαμηά είλαη λνκίδσ ην ρεηξόηεξν πξάγκα. 

Κ.: Ζ κνλαμηά, ην θιείζηκν ζην ζπίηη. Σώξα γλσξίζακε ηόζνπο αλζξώπνπο, κηιάκε. 

Μάιηζηα, κία θπξία κνπ ιέεη «πώο», ιέεη «κηιάο εζύ κε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ηόζν 
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αλνηρηά;». γηα ηνλ Π. θαη ηνλ Ν.. Ο άιινο κπνξεί λα ην παξεμεγήζεη, εκέλα δελ κε 

λνηάδεη γηαηί δελ είκαη κε ηακπνύ. Δίλαη θαη θαθόο θόζκνο θαη πνλεξόο θαη ζνπ ιέεη 

απηή ηώξα πώο… θαη ηνπο ιέσ «γλσξηζηήθακε ζην ζεαηξηθό» θαη κ‟ αξέζεη πνπ κηιάσ 

κε ηνπο αλζξώπνπο. 

Σ.: Κη ε Μ., όπνπ ζε δεη θαη εηδηθά εκέλα «γεηα ζνπ, ηη θάλεηο»,  

Κ.: Πξόζραξε, θηιηθή… 

Π.: Μηιάκε ελώ πξώηα κηα θαιεκέξα ιέγακε θαη ηίπνηε άιιν, έλα ηππηθό… 

Σ.: Καη ζηηο γηνξηέο ηνπ ΚΑΠΖ καο εδώ πνπ ζπλαληηόκαζηε ζνπ ιέλε θαιεκέξα, ελώ 

εδώ πνιύ πην δεζηά ηελ θαιεκέξα ζνπ ή ηελ θαιεζπέξα ζνπ ιεο. 

Υ.: Δθηόο ησλ άιισλ θύξηε Π., εγώ έρσ πάξα πνιύ ππνρξέσζε απέλαληί ζνπ θαη γηα 

έλα άιιν ζέκα, λα ην πσ;  

Π.: Δ, πεο, κηαο θαη ζπδεηάκε ηώξα… 

Υ.: Ήξζεο κ‟ αγθάιηαζεο θαη κε θίιεζεο. Ξέξεηο πόζα ρξόληα είρε λα κε θηιήζεη 

άληξαο; (γέιηα) 

Σ.: Α ξε ηπρεξάθηα! 

Υ.: Δ, λα κελ ηνπ ην πσ! Γηαηί, άκα δελ πεηο θαη θάλα ηέηνην, όιν ζηα ζνβαξά δελ 

γίλεηαη. 

- Κιείλνληαο, ζέιεη θάπνηνο λα πξνζζέζεη θάηη γη απηήλ ηελ εκπεηξία; 

Υ.: Δγώ ζα ήζεια λα ηα πνύκε θαη ηνπ ρξόλνπ θαη λα ζπκπιεξσζνύκε, απηό ζα ήζεια 

ζαλ θιείζηκν. Καη λα κάζνπκε θαη θάηη πην πνιύ. 

Κ.: Καη λα ζε επραξηζηήζνπκε θη εζέλα πνπ καο έδσζεο ηελ επθαηξία λα ην δήζνπκε θη 

απηό. Καη λα ην μαλαδήζνπκε. 

Σ.: Δγώ, ζαλ εκπεηξία, ζα‟ ζεια λα ζπλερίζνπκε θαη ηελ επόκελε ρξνληά, απ‟ ηνλ 

επηέκβξην, δελ μέξσ πόηε ζα αξρίζεη, γηαηί είλαη θάηη θαηλνύξγην ην νπνίν 

επραξηζηηέζαη. 

Π.: Να είκαζηε θαιά. 

Υ.: Πνιύ σξαίν ήηαλ, πνιύ σξαίν. 
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- αο επραξηζηώ πάξα πνιύ. 

Σ.: Κη εκείο επραξηζηνύκε. 
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2. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: General Self – Efficacy Scale (GSE) (Glynou, 

Schwarzer & Jerusalem, 1994) 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

Γίπια ζε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ππάξρνπλ ηέζζεξεηο πηζαλέο 

απαληήζεηο: Καζόινπ αιήζεηα (1), Διάρηζηα αιήζεηα (2), Αξθεηά αιήζεηα (3) θαη 

Απνιύησο αιήζεηα (4). Γηαβάζηε θάζε πξόηαζε πξνζεθηηθά θαη δηαιέμηε πνηα από ηηο 

απαληήζεηο πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην πώο αηζζάλεζηε γηα ηνλ εαπηό πνπ ζαο. Βάιηε ηελ 

απάληεζή ζαο κέζα ζε θύθιν. αο παξαθαιώ λα απαληήζεηε ζε όιεο ηηο πξνηάζεηο. 

Δάλ θακία από ηηο απαληήζεηο δελ ζαο εθθξάδεη αθξηβώο, βάιηε κέζα ζε θύθιν απηή 

πνπ ζαο εθθξάδεη πεξηζζόηεξν. Με ζπαηαιήζεηε πνιύ ρξόλν ζε θάζε εξώηεζε θαη 

απαληήζηε όζν ην δπλαηόλ πην εηιηθξηλά. ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο δώζεηε ζα 

θξαηεζνύλ απνιύησο εκπηζηεπηηθέο. 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ΚΑΘΟΛΟΤ 

Αιήζεηα 

ΔΛΑΥΗΣΑ 

Αιήζεηα 

ΑΡΚΔΣΑ 

Αιήζεηα 

ΑΠΟΛΤΣΧ  

Αιήζεηα 

1. Πάληα θαηαθέξλσ λα ιύλσ δύζθνια 

πξνβιήκαηα εάλ βέβαηα πξνζπαζήζσ 

αξθεηά. 

1 2 3 4 

2. Δάλ θάπνηνο κνπ αληηηίζεηαη κπνξώ πάληα 

λα βξσ ηξόπνπο λα θάλσ απηό πνπ ζέισ 

εγώ. 

1 2 3 4 

 

3. Μνπ είλαη εύθνιν λα παξακείλσ 

ζηαζεξόο/ή ζηνπο ζηόρνπο κνπ θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζσ ηα ζρέδηά κνπ. 

1 2 3 4 

4. Πηζηεύσ γηα ηνλ εαπηό κνπ όηη κπνξώ λα 

αληηκεησπίζσ κε απνηειεζκαηηθόηεηα 

απξνζδόθεηα γεγνλόηα. 

1 2 3 4 

5. Δπηπρώο, ιόγσ ηεο επηλνεηηθόηεηάο κνπ, 

μέξσ πάληα πώο λα ρεηξηζηώ απξόνπηεο 

θαηαζηάζεηο. 

1 2 3 4 

6. Μπνξώ λα ιύζσ ηα πεξηζζόηεξα 

πξνβιήκαηα εάλ αθηεξώζσ ηελ αλαγθαία 

πξνζπάζεηα. 

1 2 3 4 

7. ηαλ αληηκεησπίδσ δπζθνιίεο παξακέλσ 

ήξεκνο/ε επεηδή κπνξώ λα βαζίδνκαη ζηηο 

ηθαλόηεηέο κνπ. 

1 2 3 4 

8. ηαλ βξεζώ αληηκέησπνο/ε κε έλα 

πξόβιεκα ζπλήζσο βξίζθσ αξθεηέο 

ιύζεηο. 

1 2 3 4 

9. Δάλ είκαη αλαγθαζκέλνο/ε λα 

αληηκεησπίζσ κηα θαηάζηαζε ζπλήζσο 

κπνξώ λα ζθεθηώ ηξόπνπο λα ην θάλσ. 

1 2 3 4 
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10. Γελ παίδεη ξόιν ηη ζα κνπ ζπκβεί, ζπλήζσο 

κπνξώ λα ην αληηκεησπίζσ. 

1 2 3 4 

 


