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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 
 

Θα ήζεια θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ 

δηαηξηβήο θπξία Άιθεζηε Κνληνγηάλλε πνπ κε ηελ βνήζεηα θαη ηηο ζπκβνπιέο ηεο κε 

θαζνδήγεζε ζηελ εθπφλεζε ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο Θεαηξηθήο 

Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε κε ζέκα ηηο ζπιινγέο ηνπ 

Μνπζείνπ νισκνχ θαη Δπηθαλψλ Εαθπλζίσλ θαη ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζε καζεηέο ηεο Δˊ θαη ηεο ηˊ Γεκνηηθνχ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Εαθχλζνπ.  Δπίζεο επραξηζηψ απφ θαξδηάο ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/ηξηεο πνπ δίδαμαλ ζην 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ. Σζηάξα γηα ηηο γλψζεηο πνπ καο παξείραλ. Σέινο, 

ην Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ζηελ ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο θαη εηδηθά ηελ θα. Μαξία Καξαγηάλλε γηα 

ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 

 
Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο 

θα. Μαξιέλ Μνχιηνπ θαη θ. Κσλζηαληίλν Μάγν γηα ηελ ηηκή κνπ έθαλαλ θαη ηνλ 

ρξφλν πνπ δηέζεζαλ.   

 

Οθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ θαη θνπθινπαίθηξηα θα.  Κσλζηαληίλα Μάξα γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηεο θνχθιαο Διηζάβεη θαη ηελ νκνηφηεηα ηεο κε ην πνξηξαίην ηεο Διηζάβεη Μνπηζά 

Μαξηηλέγθνπ πνπ θηινμελείηαη ζην Μνπζείν νισκνχ. Καη ηελ ελδπκαηνιφγν θα. 

Μαξία Πνπιηέδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θνζηνπκηψλ ηνπ χζηεξνπ 18
νπ

 θαη ησλ 

αξρψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε ηα νπνία ληχζεθαλ νη θνχθιεο πνπ πιαηζίσζαλ ηελ 

παηδαγσγηθή παξέκβαζε απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ Πξφεδξν θαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Μνπζείνπ νισκνχ θαη Δπηθαλψλ Εαθπλζίσλ γηα ηελ άδεηα πνπ κνπ 

παξείραλ λα πινπνηήζσ ζην Μνπζείν ηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ηεο παξνχζαο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο. Θα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Μνπζείνπ νισκνχ, ηελ δηεπζχληξηα θα. Καηεξίλα Γεκέηε θαη ηνλ θ. Μηράιε 

Γεκέηε, γηα ηελ αλνρή, ηελ βνήζεηα θαη ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε ηνπο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

 



 iii 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Παηδαγσγηθή Οκάδα ηνπ ΚΠΔ Ληζαθηάο γηα ηελ 

ζεηηθή ηνπο ελίζρπζε θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ. Γεκήηξην εκηηέθν γηα ηελ βηληενζθφπεζε 

ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηελ «θξηηηθή θίιε» θα. Αγγειηθή Γαιαθηάξε γηα ηελ παξνπζία 

θαη ηελ ζηήξημε ηεο.  

 

Σηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζα ήζεια λα απεπζχλσ ζηνπο  ζπλαδέιθνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  θαη δηεπζπληέο ζρνιείσλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Εαθχλζνπ θαζψο θαη 

ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο ηελ θα. Γήκεηξα Μπία, ππεχζπλε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΚΠΔ Λαπξίνπ θαη ηελ Γξ. Καηεξίλα Μπαδίγνπ, αλαπιεξψηξηα ηκεκαηάξρε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο,  γηα ηελ πνιχπιεπξε (ππν)ζηήξημε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. 

 

Θα ήζεια, ηέινο, λα επραξηζηήζσ ηελ Γξ. Θενδψξα Παπατσάλλνπ γηα ηηο ζπκβνπιέο 

θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηελ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θα. Υξηζηίλα Σζεθνχξα γηα ην ηαμίδη 

πνπ κνηξαζηήθακε θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνλ πχξν θαη ηνλ Οξθέα γηα ηελ 

ππνκνλή, ηελ αγάπε, θαη ηελ ζηήξημε ηνπο. 
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Περίληψη   
Ζ ηδέα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπιιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ 

αεηθφξνπ ζρνιείνπ, ζην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο εκπιέθνληαη άκεζα ζε δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλσλία.  

Ζ ρξήζε ησλ βησκαηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία – ζην 

ζρνιείν ή ην κνπζείν – ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα αληηιεθζνχλ ηνλ 

ξφιν ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο ζπλαληψληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηζηνξία.  

Σν κνπζεηνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα ΓΣΔ «Το ριπίδιον της κοντέσσας Μιχαλίτση» 

ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα γλσξίζνπλ βησκαηηθά νη καζεηέο/ηξηεο ησλ Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ ηεο Εαθχλζνπ ην Μνπζείν νισκνχ θαη Δπηθαλψλ Εαθπλζίσλ θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηα αληηθείκελα ησλ ζπιινγψλ ηνπ, θαη ζηφρνπο: λα εηζάγεη ηνπο  

καζεηέο/ηξηεο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Εαθχλζνπ ηνλ 19
ν
 

αηψλα, λα ηνπο γλσξίζεη εθπξνζψπνπο ηνπ πνιηηηζηηθνχ γίγλεζζαη, λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζεη ζηηο αιιαγέο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Εαθχλζνπ θαη ηέινο 

λα ηνπο βνεζήζεη λα ζπγθξίλνπλ ην ηφηε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε ην ηψξα ηνπ 21νπ. 

Ζ έξεπλα εθαξκφζηεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεζζάξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο 

Εαθχλζνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο εξεπλήηξηαο ζε ξφιν εκςπρψηξηαο θαη ζπκκεηνρηθνχ 

παξαηεξεηή. Σν εξεπλεηηθφ καο ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε σο απνθιεηζηηθνχ 

εξγαιείνπ ζηα κνπζεηνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα. Ζ εγγελήο κειέηε πεξίπησζεο 

επηθεληξψλεηαη  ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αλαθνξά θαη ε εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο αθεγεκαηηθήο 

ζπδήηεζεο πνπ πεξηγξάθεη ιεπηνκεξεηαθά ηα γεγνλφηα θαη ην πιαίζην ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζπδεηνχληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο 

ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, ηε κηθξν-ηζηνξία θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Δπηρεηξείηαη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζηα ζχγρξνλα κνπζεία θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο επηζθέπηεο. 

πδεηνχληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ νισκνχ θαη Δπηθαλψλ 

Εαθπλζίσλ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο παξακέηξνπο ηεο κνπζεηαθήο 

εθπαίδεπζεο ζήκεξα θαη ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. 
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ηε ζπλέρεηα ζπδεηείηαη κε παξαδείγκαηα ε επηινγή θαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηερληθψλ ηεο ΓΣΔ ζηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, επηρεηξείηαη κηα αλαιπηηθή 

ζεψξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνπθινζεάηξνπ, ζπδεηνχληαη νη παηδαγσγηθέο ηνπ 

ρξήζεηο θαη ζηνηρεηνζεηείηαη ε ρξήζε ηεο Κνχθιαο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο 

Πξνζσπηθφηεηαο ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην. 

Δθηελήο αλαθνξά γίλεηαη ζηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ζπδεηείηαη ε 

επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, ην γεληθφ πεξίγξακκα ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Πεξηγξάθνληαη  

ιεπηνκεξψο ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη επηρεηξείηαη 

ε παξνπζίαζε θαη ε ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

Λέξεις – Κλειδιά 

Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, αεηθφξν ζρνιείν, Κνχθια ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο 

Πξνζσπηθφηεηαο, κνπζείν, ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. 
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Abstract 

The idea of this research is captured in the context of the problem of a sustainable 

school, in which students are directly involved in actions concerning the wider local 

community. 

The use of experiential learning methods in the educational process – in both school 

and museum - aims to help students understand the role of social, economic, political 

and cultural factors in shaping social reality and to realize the way in which these 

Social components meet their personal history. 

The educational program «The fan of the Countess Mihalitsi» was created with two 

goals in mind. Firstly, for the students of the primary schools of Zakynthos to get 

acquainted with the Solomos and Eminent Zakynthians Museum and to familiarize 

themselves with it’s collections. Secondly, the program aimed at introducing the 

students to the social and political life of 19
th

 century Zakynthos, to sensitize them 

towards the vast changes that the earthquake forced upon the urban environment of 

Zakynthos and help them compare the Zakynthos of then to the Zakynthos of now. 

The survey was conducted among the students of four elementary schools in 

Zakynthos with the participation of the researcher as an animator and participatory 

observer. Our interest was focused on exploring the effectiveness of Drama in 

Education as an exclusive tool in museum-education programs. The intrinsic case 

study focuses on evaluating the program. The report and interpretation of the research 

data is carried out using the narrative discussion method that describes in detail the 

facts and context of the research process.  

In the bibliographic review, issues related to the modern trends in historical research, 

micro-history and local history, are analyzed. A brief reference is made to modern 

museums and their relationship with visitors. The peculiarities of the Historic 

Museum of Solomos and Eminent Zakynthians are discussed. Finally, reference is 

made to the pedagogical parameters of museum education today and to the 

pedagogical principles applied in the design of educational interventions. 

Afterwards, examples of the selection and use of specific Drama in Education 

techniques in educational interventions are presented, a detailed study of the 

phenomenon of puppet theater and it’s pedagogical uses are discussed and the use of 

the Puppet in the Role of Historical Personality in the experiential laboratory is 

documented. 
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Extensive reference is made to the process of conducting the research, the selection of 

the research sample and the general outline of the research process are analyzed and 

clarifications are given about its limitations. The qualitative results of the research 

process are described in detail and the presentation and theoretical analysis of the 

findings of the research are presented. 

. 

Keywords 

Drama in Education, Sustainable School,  Puppet in Role of Historical Personality, 

Museum, Participatory Observation. 
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  “Έργα και ημέραι” 

                    ηοσ Εαθύλζηοσ ζηαζάρτε αλδρεηθέιωλ 

                                                                    Αλδρέα Πόγθε -ηραβού
1
 

 

 

 

Εικόνα 1 
Cioco de barattini al Molo 
Cuciniello e Bianchi, 18282 

 

 

 

                                                           
1
 Σν θείκελν βξίζθεηαη ππφ έθδνζε ζηα Ηνληθά Αλάιεθηα, 2017 (6). 

2
 Μηα απφ ηηο ηέζζεξεηο έγρξσκεο ιηζνγξαθίεο ηεο ζπιινγήο κε έλζηνιεο θηγνχξεο θαη ζθελέο δξφκνπ 

πνπ εμέδσζαλ νη Cucinello e Bianchi ην 1828 κε ηίηιν «Raccolta dell diverse vestiture delle provincie 

del regno di Napoli» κε ζέκα ζηξαηησηηθέο ζηνιέο θαη ελδπκαζίεο πνιηηψλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ιηζνγξαθία πεδηθάξηνη θαη γξελαδηέξνπ ζηξαηηψηεο, καδί κε πνιίηεο, παξαθνινπζνχλ κηα ππαίζξηα 

παξάζηαζε καξηνλέησλ (burattini marionette).   

(http://library.brown.edu/cds/catalog/catalog.php?id=610&database=col13&collectionid=13&verb=col

drill&task=retrieve (Σειεπηαία πξφζβαζε 3/02/2017). 

http://library.brown.edu/cds/catalog/catalog.php?id=610&database=col13&collectionid=13&verb=coldrill&task=retrieve
http://library.brown.edu/cds/catalog/catalog.php?id=610&database=col13&collectionid=13&verb=coldrill&task=retrieve
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ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, «έλ έηνο  πξηλ  ε απαηζία λφζνο  [ε ρνιέξα] εξεκψζεη ηελ 

Κέξθπξαλ θαη ηελ Εάθπλζνλ [1854],
3 

ελέζθεςελ εηο ηαο δχν ηαχηαο λήζνπο
 
ηπρνδηψθηεο 

ηηαιφο,
 
φζηηο έθεξελ κεζ’ εαπηνχ ειετλφλ ζίαζνλ μπιίλσλ λεπξνζπάζησλ θαη έδσθε 

παξαζηάζεηο ηηλάο» (Σζνθφπνπινο, 1892:215), ζηελ Κέξθπξα πξψηα θαη ζηελ 

Εάθπλζν ζηελ ζπλέρεηα, φπσο ήηαλ ε ινγηθή πνξεία ησλ απφ ηελ Ηηαιία εξρνκέλσλ 

πεξηπιαλψκελσλ θαιιηηερλψλ (κπνπινπθηψλ) εθείλε ηελ επνρή.  

 Όηαλ, αθνχ νινθιήξσζε ηηο παξαζηάζεηο ζηελ Κέξθπξα ν ζίαζνο ησλ 

μπιίλσλ λεπξνζπάζησλ, ηαμίδεςε ζηελ Εάθπλζν, «θαίηνη απφ ηεο πξψηεο 

παξαζηάζεσο πιήζνο πνιχ ζπλέξξεπζελ εηο ην πξσηνθαλέο ζέακα», ν ζηαζάξρεο 

θαηαζηξάθεθε νηθνλνκηθά. Δμαηηίαο ηνπ θαηξνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ησλ 

δαπαλεξψλ ζπλεζεηψλ ηνπ, «ν ηηαιφο ηπρνδηψθηεο απήιζε ηεο λήζνπ θαηάρξεσο θαη 

αθήλσλ νπίζσ ηνπ ηα νιίγα λεπξφζπαζηα» (Σζνθφπνπινο,1892:215). 

Παξφια απηά, ε θαηλνηφκα γηα ηελ επνρή θαη ηελ πεξηνρή ησλ Δπηαλήζσλ 

κέζνδνο παξάζηαζεο, «δελ ήξγεζε λα εχξε κηκηηάο θαη νιίγα έηε κεηά ηελ ρνιέξαλ […] 

λένο ζίαζνο λεπξνζπάζησλ ήξρηζε λα δίδε  παξαζηάζεηο ππφ δηεπζπληήλ θάπνηνλ 

Αλδξέαλ ηξαβφλ» (Σζνθφπνπινο,1892:215). 

Γηα ηνλ Αλδξέα Πφγθε (ή Πφηδε) - ηξαβφ ζψδνληαη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο. 

Ο Λάζθαξεο  (1938:1027) ζεκεηψλεη φηη «ν πξψηνο η’ αλδξείθεια εηζαγάγσλ ελ 

Διιάδη [ήηαλ ν] Αλδξέαο Πφγθεο».  Καη αιινχ δηεγείηαη (1939:173)  φηη «θαηά ηαο 

πξψηαο παξαζηάζεηο ηνπ Νενειιεληθνχ Θεάηξνπ, ηνλ ξφινλ ηνπ orateur
4
 είρελ 

αλαιάβεη άζεκνο ηηο εζνπνηφο, αιιά ηελ βνήλ αγαζφο, ν εθ Εαθχλζνπ Αλδξέαο 

ηξαβφο, φζηηο θαη κεηαγελεζηέξσο, πξψηνο απηφο, εηζήγαγελ ελ Διιάδη ηα 

λεπξφζπαζηα», δίλνληαο εκκέζσο ηελ πιεξνθνξία φηη ν Πφγθεο - ηξαβφο ήηαλ 

άλζξσπνο κνξθσκέλνο θαη κάιηζηα «εθ ησλ ινγηνηέξσλ ηνπ ζηάζνπ» ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηείρε. 

                                                           
3
 Ο ινηκφο ζηελ Κέξθπξα μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1855 απφ ην νξθαλνηξνθείν ζην Μαληνχθη θαη 

έιεμε ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 1856, παξνπζίαζε 189 θξνχζκαηα θαη 104 ζαλάηνπο, Σππάιδνο-Πξεηεληέξεο 

X. (1856), Πεξί ηεο ελ Κεξθχξα ρνιέξαο, θαηά ην 1855, Κεξθχξα, Δλ ησ Σππνγξαθείν ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ζ. 7. ηελ Εάθπλζν ν ινηκφο δηήξθεζε απφ ηηο 26 επηεκβξίνπ κέρξη ηηο 29 Γεθεκβξίνπ 

1856 θαη είρε 1082 θξνχζκαηα εθ ησλ νπνίσλ πέζαλαλ νη 611 αζζελνχληεο, Υηψηεο Π.(1877), Ηζηνξία 

ηνπ Ηνλίνπ Κξάηνπο απφ ηεο ζπζηάζεσο απηνχ κέρξη ελψζεσο : Έηε 1815-1864, Σκ. Β΄, Εάθπλζνο, 

Σππνγξαθείνλ Ζ Δπηάλεζνο Υξίζηνπ ., ζζ. 352 – 364. 
4
 Orateur είλαη «ν εζνπνηφο, ν επηθνξηηζκέλνο λα νκηιή πξνο ην θνηλφλ θαη θπξίσο λ’ αλαγγέιε ηελ 

πξνζερήλ παξάζηαζηλ. Ο εζνπνηφο νχηνο […] εμειέγεην πάληνηε κεηαμχ ησλ ινγηνηέξσλ ηνπ ζηάζνπ. 

Σνηαχηε ηηο ζπλήζεηα επεθξάηεζε θαη θαηά ηα πξψηα έηε ηνπ Νενειιεληθνχ ζεάηξνπ, φηε δελ ήζαλ ελ 

ρξήζεη ηα ζεαηξηθά πξνγξάκκαηα. Μεηά ην ηέινο εθάζηεο παξαζηάζεσο, εηο εθ ησλ ππνθξηηψλ, 

παξνπζηαδφκελνο επί ζθελήο θαη επζεβάζησο ππνθιηλφκελνο πξν ηνπ αθξναηεξίνπ, αλήγγειε ηελ 

επφκελελ παξάζηαζηλ», Λάζθαξεο Ν. (1923), Θεαηξηθφλ Λεμηθφλ Γαιιν – Διιεληθφλ, ελ Αζήλαηο, 

εθδνηηθφο νίθνο Γ.  Βαζηιείνπ, ζ. 230. 
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Ζ νηθνγέλεηα Πφγθε ή Πφηδε θαηαγφηαλ απφ ηελ Αγθψλα ηεο Ηηαιίαο θαη 

ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζηελ Εάθπλζν (Εψεο, 1963:538). Ο Αλδξέαο Πφγθεο, έγηλε 

γλσζηφο σο  “ηξαβφο”, δειαδή κε ην παξαηζνχθιη (παξαλφκη) πνπ ηνπ “θφιιεζαλ” 

νη ζπληνπίηεο ηνπ. Γηφηη, φπσο εμεγεί ν Γηνλχζηνο Ρψκαο (2004:57), «θχζε 

επθάληαζηε θαη πνηεηηθή ν Εαθπλζηλφο δελ κπφξεζε πνηέ ηνπ λ’  αξθεζηεί ζηα 

ζπκβαηηθά νλφκαηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Βιέπεη ην γείηνλά ηνπ ζα κηα θαξηθαηνχξα 

θαη λνηψζεη ηελ αλάγθε λα ηνπ πξνζζέζεη απφ θάησ ηελ απαξαίηεηε “ιεδάληα”».  

Ο Απφζηνινο Μαγνπιηψηεο (2012:232) ζην ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

ηνπ Αλδξέα Πφγθε-ηξαβνχ πνπ επηρεηξεί λα ζπλζέζεη ρσξίο (θαη δηθαηνινγεκέλα) 

λα γλσξίδεη ηελ λννηξνπία θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ Εαθπλζηλψλ, ζεκεηψλεη φηη «άιινη 

ησλ νλνκάδνπλ ηξαβφ θαη άιινη Πφγθε». Σνπ δηαθεχγεη φκσο, φηη ν Λάζθαξεο ηνλ 

αλαθέξεη δχν θνξέο κε ηα ίδηα πάλσ θάησ ιφγηα,  κία θνξά κε ην επψλπκν ηνπ θαη 

κηα θνξά κε ην «επαγγεικαηηθφ» ηνπ ςεπδψλπκν.
5
 

Ο ηδέξεο, αληιψληαο ηελ πιεξνθνξία απφ ηνλ Λάζθαξε, αλαθέξεη ζην έξγν 

ηνπ Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνχ Θεάηξνπ (2000: 180) φηη ν Πφγθεο - ηξαβφο 

ζπκκεηείρε ην 1836 – 1837 ζηνλ ζίαζν ηνπ Αζαλαζίνπ θνληδφπνπινπ, ην πξψην 

εξαζηηερληθφ ζεαηξηθφ  ζρήκα πνπ έδσζε παξαζηάζεηο ζε δηθφ ηνπ ζέαηξν ζηελ 

Αζήλα. Θα ήηαλ ηφηε πεξίπνπ είθνζη πέληε ρξνλψλ.  

Ο πάζεο, εξεπλψληαο ηελ ηζηνξία ησλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ζηελ 

θαηλνχξηα πξσηεχνπζα ηνπ λενζχζηαηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, εληνπίδεη ηνλ πξψην 

ζίαζν αθξνβαηψλ,
6
 πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξσηεχνπζα ην θζηλφπσξν ηνπ 1835, 

ζε έλα μχιηλν ζεαηξάθη ζηελ νδφ Αζελάο θαη απνηεινχληαλ φπσο επηζεκαίλεη 

(πάζεο, 1986:220) απφ Εαθπλζηλνχο θαιιηηέρλεο.  

ηα κέζα ηεο άλνημεο ηεο επφκελεο ρξνληάο, ηελ Κπξηαθή 5/17 Απξηιίνπ 

1836, ν George Cochrane θαη ν Αλδξέαο Μηανχιεο πνπ ηνλ ζπλφδεπε, 

παξαθνινχζεζαλ ζε κηα κάληξα ηεο νδνχ Αηφινπ, ηελ παξάζηαζε ελφο ζηάζνπ 

ζρνηλνβαηψλ θαη αθξνβαηψλ, ν νπνίνο κάιηζηα πεξηιάκβαλε θαη κία γπλαίθα 

θαιιηηέρληδα (Cochrane, Β´, 1837:101 - 103).
7
 Ο ζεαηξψλεο, ζε θαη’ ηδίαλ ζπδήηεζε,  

                                                           
5
 Βιέπε παξαπάλσ ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ Λάζθαξε. 

6
 Ο Cochrane γξάθεη «Some actors and actress had arrived from Zante, and they had constructed a 

wooden theatre, without a covering, on a spot marked out for a square, Γξφκνο Αζελάο, or Minerva 

Street», θαη ζπλερίδεη ζρνιηάδνληαο αξλεηηθά ηελ θαιιηηερληθή αμία ηεο παξάζηαζεο θαη δίλνληαο 

παξάιιεια νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζίαζν «The actors were, a man, his wife, and their two 

children; and the performances were merely those of a strolling company of the most limited class»,  

Cochrane G. (1837), Wanderings in Greece, Α΄ ηφκνο, Λνλδίλν, ζζ. 202 - 203. 
7
(https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=gGdoAAAAMAAJ&p

g=GBS.PA203 (Σειεπηαία πξφζβαζε 13/08/2016). 

https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=gGdoAAAAMAAJ&pg=GBS.PA203
https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=gGdoAAAAMAAJ&pg=GBS.PA203
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ηνπο ελεκέξσζε φηη ηελ επφκελε Κπξηαθή (12/24 Απξηιίνπ 1836) ν ζίαζνο ζα 

παξνπζηάζεη «ηξαγσδία». Καη ν ζεαηξφθηινο Cochrane πνπ έζπεπζε λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ παξάζηαζε, δηαζψδεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο. Σν έξγν πνπ 

παξαζηάζεθε ήηαλ Ζ άισζηο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο.
8
 Μεηά ην ηέινο ηεο 

παξάζηαζεο κάιηζηα, αθνινχζεζε κηα κηθξή ζθελή κπαιέηνπ κε πξσηαγσλίζηξηα 

ηελ θφξε ηνπ ζεαηξψλε, πνπ είρε δηαπξέςεη ζηελ παξάζηαζε ησλ αθξνβαηψλ ηεο 

πξνεγνχκελεο Κπξηαθήο (Cochrane, Β´,1837: 110). 

Αμηνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ν πάζεο (1986: 220-221 & 234) 

ζπκπεξαίλεη φηη ν αλψλπκνο ζεαηξψλεο είλαη ν θεθαιινλίηεο επηρεηξεκαηίαο 

Αζαλάζηνο θνληδφπνπινο. Ο δε δξακαηηθφο ηνπ ζίαζνο ε κεηεμέιημε ηνπ ζηάζνπ ησλ 

ζαιηηκπάγθσλ κε ηελ πξνζζήθε εξαζηηερλψλ εζνπνηψλ. Απνθαίλεηαη ηέινο, πσο ν 

ζίαζνο απηφο, είλαη «κάιινλ» άζρεηνο κε ηελ εθήκεξε επηρείξεζε ησλ δαθπλζίσλ 

ζρνηλνβαηψλ. 

Ζ  κειέηε, φκσο, ηεο έξεπλαο ηνπ πάζε θαη ησλ ζρεηηθψλ πεγψλ, καο 

επηηξέπεη λα ζηνηρεηνζεηήζνπκε κηα δηαθνξεηηθή εηθαζία: ν ηξαβφο γηα ηνλ νπνίν 

γλσξίδνπκε φηη ζπκκεηείρε ζηνλ δξακαηηθφ ζίαζν ηνπ θνληδφπνπινπ, άξα 

πηζαλφηαηα ζπκκεηείρε θαη ζην αθξνβαηηθφ ζρήκα πνπ πξνυπήξμε ηνπ ζηάζνπ απηνχ, 

ζα κπνξνχζε λα έρεη μεθηλήζεη ηελ θαξηέξα ηνπ ζηελ Αζήλα κε ηνλ δαθπλζηλφ ζίαζν 

ζαιηηκπάγθσλ θαη θαηφπηλ λα κεηαπήδεζε ζηνλ ζίαζν ηνπ Δπηαλήζηνπ 

επηρεηξεκαηία. Ή, ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα ηα κέιε ηνπ δαθπλζηλνχ ζηάζνπ 

αθξνβαηψλ κεηά ην ηέινο ησλ παξαζηάζεσλ ηνπο ην 1835, λα  έρνπλ ζπκθσλήζεη λα 

εληαρζνχλ ζηνλ θεθαιινλίηηθν ζίαζν γηα λα εκπινπηηζηνχλ ηα ζεάκαηα ηεο επφκελεο 

ρξνληάο.  

Ο ακπάλεο, αληηζέησο, ππνζηεξίδεη ζηελ δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή φηη νη 

«ζίαζνη πνηθηιηψλ» ζηελ Αζήλα ηνπ 1835 θαη ηνπ 1836 ήηαλ ηηαιηθνί. Ο εξεπλεηήο 

βαζίδεη ηελ άπνςε ηνπ ζε απφζπαζκα θξηηηθνχ άξζξνπ γηα ηνλ ζίαζν ηνπ Mele πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ  Διιεληθφ  Σαρπδξφκν (5.6.1837, ζ. 14).
9
 ην  άξζξν απηφ, 

αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ φηη «αη ζθνηλνβαηίαη, αη επηδείμεηο ζσκαηηθήο δπλάκεσο θαη 

επηδεμηφηεηνο, αη παληνκηκηθαί, παξεζηάζεζαλ θαη πέξπζη θαη πξφπεξζπ παξ’ άιιεο 

ηηαιηθήο επίζεο ζπλνδείαο».  Γλσξίδνπκε φκσο φηη ην 1836, έλαο κφλν ζίαζνο 

αθξνβαηψλ αξρηθά θαη εξαζηηερλψλ δξακαηηθψλ εζνπνηψλ κεηέπεηηα, δξνχζε ζηελ 

Αζήλα, ν ζίαζνο ηνπ θεθαιινλίηε Αζαλαζίνπ θνληδφπνπινπ. Σν 1835 πάιη, 

                                                           
8
 Με ηνλ ηίηιν απηφ παξαζηάζεθε  ε ηξαγσδία Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο ηνπ Ησάλλε Εακπέιηνπ. 

9
 http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43835&seg Αλάθηεζε 23/07/2016 

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43835&seg


 xxiii 

ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ν  Cochrane, νη αθξνβάηεο ήηαλ εθ 

Εαθχλζνπ, επηαλήζηνη θαη απηνί. Γειαδή θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο νη θαιιηηέρλεο 

αθελφο είλαη γλψζηεο θαη ρξήζηεο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο θαη αθεηέξνπ ζπλελλννχληαη 

κεηαμχ ηνπο ζε έλα γισζζηθφ ηδίσκα ειάρηζηα θαηαλνεηφ ζηνλ θνξατζηή 

αξζξνγξάθν ηεο Διιεληθήο πξσηεχνπζαο. Ο  ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ, φπσο άιισζηε 

θαη ν Σζνθφπνπινο,
10

 πηζηεχεη, φηη ειάρηζηα θαηαιαβαίλνπλ νη Δπηαλήζηνη ηα 

ηηαιηθά, κε απνηέιεζκα λα παξεμεγήζεη ηελ εζληθφηεηα ησλ θαιιηηερλψλ, θαη λα 

αλαπαξαγάγεη ζην άξζξν ηνπ απηή ηελ παξεμήγεζε. 

Σν ζέαηξν πνπ ζηέγαζε ηελ ζεξηλή πεξίνδν ηνπ 1836 ηνλ λενζχζηαην 

δξακαηηθφ ζίαζν ηνπ θνληδφπνπινπ, ήηαλ ρηηζκέλν ζηελ νδφ Αηφινπ κεηαμχ ηνπ 

θηηξίνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Δθεηείνπ. ηελ ίδηα εθείλε ζέζε πνπ κέρξη ην 

1834 βξηζθφηαλ ε Πφξηα ησλ Παηεζίσλ (ή ηνπ Μεληδίνπ),
 11

 ζην ηείρνο πνπ έρηηζε 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αζήλαο ν βνεβφδαο Υαζεθή ην 1778 (Βέεο, Α΄,1938 :1516).  

Πεξηγξαθή ηνπ ζεάηξνπ, ησλ ζεσξείσλ, ησλ ζθεληθψλ θαη ηνπ ηκαηηζκνχ ησλ 

εζνπνηψλ  δίλεη ζε άξζξν ηνπ ζηελ Νέα Δζηία ν Λάζθαξεο (1935: 127 – 130). Σν 

ζέαηξν «ήην ακθηζεαηξηθψο θαηαζθεπαζκέλνλ […] έρνλ εθηφο ησλ θαζηζκάησλ θαη 

κεξηθά ζεσξεία δηα ηα επίζεκα ηεο θνηλσλίαο πξφζσπα. Σν παξάπεγκα ήην αζθεπέο, 

σο εθ ηνχηνπ έβιεπε ηηο ηνλ Λπθαβεηηφλ θαη ηα πέξημ φξε, πξάγκα ην νπνίνλ απεηέιεη 

ην σξαηφηεξνλ ησλ ζεακάησλ…».  

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ν εξαζηηερληθφο ζίαζνο, «εληειψο απηνδίδαθηνο θαη 

σο κφλν δηα ηελ επηηπρίαλ εθφδηνλ έρσλ ηνλ λεαληθφλ ελζνπζηαζκφλ θαη ηελ πξνο ην 

ζέαηξνλ αγάπελ» (Λάζθαξεο, 1935:131), ζπλέρηζε απξφζθνπηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπ 

φιν ην θαινθαίξη.
12

 Οη ελζνπζηψδεηο «εξαζηηέρλεο» θαζφινπ δελ πηνήζεθαλ απφ 

αξλεηηθέο θξηηηθέο, φπσο απηή ηνπ ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο “Αλαγελλεζείζα Διιάο” 

πνπ ζεκεηψλεη: «φια καο εθάλεζαλ εηο λεπηψδε ζηάζηλ. Κηίξηνλ ζαιεχνλ απφ ηνλ 

αέξα, παξαζηαηηθή ηέρλε, παξάζηαζηο, ελδχκαηα φια είλαη έηη αηειή» ( 24/06/1836 ζ. 

20 [ειιεληζηί])
13

. Ζ ηειεπηαία παξάζηαζε ηεο ζεξηλήο ζαηδφλ δφζεθε ηελ Σεηάξηε 30 

επηεκβξίνπ/ 12 Οθησβξίνπ 1836, θαη παξαζηάζεθε ην δξάκα «Μάξθνο 

Μπφηδαξεο» ηνπ Ησάλλε Εακπέιηνπ (Βέεο, Β΄,1938 :1534). 
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 Βιέπε παξαθάησ ζειίδα xv. 
11

 Πχιε. 
12

 Παξαζηαζηνιφγην ηνπ Θεάηξνπ θνληδφπνπινπ παξαζέηνπλ: ν Βέεο (1936: 1516 – 1521& 1590 – 

1599), ν πάζεο (1986: 215 – 250) θαη ν Υαηδεπαληαδήο (2002: 418 – 425). 
13

 http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=46435&seg  

(Σειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2016) 
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Ο Αλδξέαο Πφγθεο – ηξαβφο, δελ δηαθξίζεθε γηα ηηο ππνθξηηηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο θαη ην φλνκα ηνπ δελ αλαθέξεηαη ζηηο θξηηηθέο ησλ εθεκεξίδσλ, φκσο 

«αλήγγειιε πάληνηε ηελ κέιινπζαλ λα δνζεί παξάζηαζηλ κε ηα δσεξφηεξα ρξψκαηα, εμ 

νπ απνδεηθλχεηαη φηη, θαίηνη ζηξαβφο … η’ φλνκα, κεηερεηξίδεην αθφπσο ηα επηά ηεο 

ίξηδνο ρξψκαηα» (Λάζθαξεο 1935: 131). 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1837 ν ηηαιφο καζίζηαο Gaetano Mele,
14

 αθνχ πνχιεζε ζηνλ 

Giuseppe Camillieri ην ζέαηξν Απφιισλ ζηελ Εάθπλζν, ηνπ νπνίνπ ππήξμε ηδξπηήο, 

ηδηνθηήηεο θαη ηκπξεζάξηνο (ακπάλεο, 2011:41 θαη 2012: 10 - 16),
15

 κεηαθηλήζεθε 

κε ηνλ ζίαζν ηνπ ζηελ Αζήλα. Φηάλνληαο εθεί, ίδξπζε ην «πξννξηζκέλν γηα ηελ 

αξηζηνθξαηία ζέαηξν ηηαιηθνχ κεινδξάκαηνο» ζηελ πεξηνρή ηνπ ηεξνχ λανχ ηεο 

Υξπζνζπειηψηηζζαο, δειαδή ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ην ζέαηξν ηνπ 

θνληδφπνπινπ (Λάζθαξεο, 1935: 131-132 & 1836: 873-874· Υαηδεπαληαδήο,
 
2002:  

417·πάζεο, 1986 :245). «Γχν ζέαηξα ακηιιψληαη θαηά ην παξφλ εηο ηελ πξσηεχνπζαλ 

καο, ην παιαηφλ ηνπ θ. θνληδνπνχινπ θαη ην λένλ ηνπ θ. Γατηάλνπ Μέιε», 

δηαηείλνληαλ ζξηακβεπηηθά νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο (Ο σηήξ, 25.4.1837, ζ. 222 

[ειιεληζηί]).
16

  

Οη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ηνπ ηηαιηθνχ ζηάζνπ, πνπ εθηφο απφ ηα ζπλήζε 

αθξνβαηηθά λνχκεξα πξφζθεξε πνηθηιία ζεακάησλ, ιφγνπ ράξε ηνλ Ηηαιφ πνηεηή 

απηνζρέδησλ ζηίρσλ Giustiniani (d’ Imola) ή θαη απνζπάζκαηα απφ δεκνθηιείο 

φπεξεο (ακπάλεο, 2011: 47 θ. εμ.) θαζψο θαη ην φηη αλάκεζα ζην θνηλφ ηνπ 

ζπγθαηαιέγνληαη ν Όζσλαο, ε Ακαιία θαη ε απιή ηνπο (Διιεληθφο Σαρπδξφκνο, 

5.6.1837, ζ. 16) αχμεζαλ ηελ αίγιε θαη ηελ πειαηεία ηνπ ζεάηξνπ ηνπ θαη ζπλάκα 

πξνθάιεζαλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηνλ ζεαηξηθφ ηνπ «αληίπαιν».  

χληνκα, ν ζίαζνο ηνπ θνληδφπνπινπ ρξενθφπεζε θαη ν Αλδξέαο Πφγθεο - 

ηξαβφο κεηά ηελ απνηπρία ηνπ (ή έζησ ηελ έιιεηςε επηηπρίαο) σο εζνπνηνχ, έκεηλε 

άλεξγνο θαη επέζηξεςε ζηελ Εάθπλζν. ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ παξαθνινχζεζε 

θάπνηεο απφ ηηο παξαζηάζεηο ηνπ ζεάηξνπ καξηνλεηηψλ θαη γνεηεχηεθε απφ ηελ 

ηερληθή.  Όηαλ ν Ηηαιφο ηπρνδηψθηεο αλαγθάζηεθε λα πνπιήζεη ηα «λεπξφζπαζηα», 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα γηα λα βγάιεη ην αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ ηνπ,  ηα αγφξαζε 

εμνηθεηψζεθε καδί ηνπο θαη άξρηζε δεηιά - δεηιά λα δίλεη παξαζηάζεηο ζηα λεζηά ηνπ 

Ηνλίνπ. 

                                                           
14

 Γηα ην φλνκα ηνπ ζεαηξηθνχ επηρεηξεκαηία βι. ακπάλεο, 2011, ζ.41, ζεκ. 32. 
15

 http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/25052#page/1/mode/2up Σειεπηαία πξφζβαζε 6/12/2016. 
16

 http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=47475&seg= Σειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2016. 
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Απηή ηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ 1857 - 1858, φπσο ζεκεηψλεη ν Σζνθφπνπινο 

(1892:215) «νη θαιιιηηέρλαη ηνπ μχιηλνπ ζεάηξνπ δελ είρνλ απνθηήζε αθφκε ηελ 

ειιεληθή ηζαγέλεηαλ. Δθαινχλην Φαθαλάπαο, Αξιεθίλνο, Κφληε-Γέληνο, Πνπιηζηλέιιαο, 

Κάζζαλδξνο θαη Κνινκβίλα ε εξσίο, παξίζηαλνλ δε θσκσδίαο ηηαιηθάο απφ ηαο 

νπνίαο ην επηαλεζηαθφλ θνηλφλ νιίγα θαηελφεη». Ο γλσζηφο δεκνζηνγξάθνο θαη 

ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θάλεη ιάζνο. Γηα πάξα πνιιά 

ρξφληα ζηα Δπηάλεζα επίζεκε γιψζζα ήηαλ ε ηηαιηθή, ζε απηή ζπληάζζνληαλ ηα 

επίζεκα έγγξαθα, ζε απηή  γξάθνληαλ ηα άξζξα ησλ εθεκεξίδσλ, ηελ κηινχζε θαη 

ηελ έγξαθε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Ο Απφζηνινο Μαγνπιηψηεο (2012:49) επηθαινχκελνο έλα έγγξαθν πνπ 

δεκνζηεχεη θαη ζρνιηάδεη ν Καπαδφρνο (1991:58-59 & 127), ππνζηεξίδεη φηη ν 

Σζνθφπνπινο «ιφγσ παξέιεπζεο πνιιψλ ρξφλσλ» πηζαλψο ζπκάηαη ιαλζαζκέλα ηελ 

ρξνλνινγία, θαη νη πξψηεο παξαζηάζεηο θνπθινζεάηξνπ δφζεθαλ ζηελ Κέξθπξα θαη 

ηελ Εάθπλζν, έλα ρξφλν κεηά ηελ επηδεκία ηεο ρνιέξαο, δειαδή ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1857, απφ ηνλ ζίαζν καξηνλεηηψλ πνπ  δηεχζπλε ν Marco Bartolis. χκθσλα, φκσο, 

κε  ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην έγγξαθν  (Καπαδφρνο, 1991:127 · 

Υξπζηθνπνχινπ, 2015: 55) ν Bartolis, ελεξγψληαο σο πιεξεμνχζηνο ελφο ζηαζάξρε, 

ηνπ νπνίνπ ην φλνκα δελ αλαθέξεηαη, επραξηζηεί ηνλ Έπαξρν Κεξθχξαο Ζιία 

Βαζηιάθε γηα ηελ άδεηα αλέγεξζεο «μχιηλνπ νίθνπ» ζηνλ Άγην Αζαλάζην Κέξθπξαο 

θαη παξάιιεια, πξάγκα πνπ δελ επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο, πξνηείλεη ηελ 

αλαβνιή ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ ζηάζνπ λεπξφζπαζησλ γηα ηελ άλνημε ηνπ 1858. 

Δίλαη ινηπφλ πνιχ πηζαλφ, ν ζίαζνο λεπξνζπάζησλ ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην 

έγγξαθν πνπ δεκνζηεχεη ν Καπαδφρνο λα είλαη ηνπ Πφγθε - ηξαβνχ, πξάγκα πνπ 

εμεγεί ηηο γλσξηκίεο ηνπ ζηαζάξρε ζηελ Κέξθπξα θαη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ 

θεξθπξατθή ζεαηξηθή ζαηδφλ. ηελ δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ εθ κέξνπο 

ηνπ ζηαζάξρε απεπζχλεη ν Bartolis ζηνλ Έπαξρν Κέξθπξαο δηαβάδνπκε: «Μεηά 

δπζαξεζθείαο κνπ φκσο δελ δχλακαη επί ηνπ παξφληνο λα νθειεζψ εθ ηεο ρνξεγεζήζεο 

αδείαο, θνβνχκελνο κε ππνζηψ δεκίαλ αληί θέξδνπο, έλεθα ησλ επηβαιιφκελσλ φξσλ. 

Όζελ ελψ επραξηζηψ ηελ Τκεηέξαλ εθιακπξφηεηα δηά ηελ πεξί εο ν ιφγνο άδεηαλ, 

παξαθαιψ ηαπηνρξφλσο Τκάο ίλα επαξεζηεζήηε λα αλαβάιεηε απηήλ, δηά ηελ 

ειεπζφκελελ άλνημηλ θαζ’ ελ επνρήλ ζρνιάδνληνο ηνπ ζεάηξνπ, νπδεκίαλ ζέινπζηλ έρεη 

ίζρχλ νη λπλ επηβαιιφκελνη κνη φξνη»  (Καπαδφρνο, 1991:127). 

Σελ επφκελε ρξνληά, έρνληαο πιένλ απνθηήζεη δεμηνηερλία ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

καξηνλεηηψλ, ν Πφγθεο - ηξαβφο άξρηζε «λα πεξηθέξεη ηελ θηλεηήλ ζθελήλ ηνπ εηο 
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ηαο δηαθφξνπο επαξρίαο ηεο Διιάδνο θαη λα παξέρε εηο ην θνηλφλ κ’ εγγαζηξίκπζνλ 

θσλήλ εθ ηνπ πξνρείξνπ παξαζηάζεηο θνηλφηαησλ ηηλψλ θσκσδηψλ»,
 17

 ζε ειιεληθή 

πηα γιψζζα (Άλληλνο, 1888:116). 

Καη ηέινο, ηελ πεξίνδν 1859 – 1860, ν Αλδξέαο Πφγθεο – ηξαβφο πνπ 

πιεζηάδεη ηα πελήληα ηνπ ρξφληα, δηάζεκνο πιένλ «δηα ηελ επθνιίαλ κε ηελ νπνίαλ 

ζπλέηαζζε ηαο θσκσδίαο ησλ αλδξεηθέιισλ ηνπ», εηζήγαγε ηνλ Φαζνπιή ζηελ Αζήλα,  

«θαη’ αξράο σο απνθξάηηθνλ ζέακα», ζηήλνληαο ην ζεαηξάθη ηνπ ζ’ έλα θαθελείν ζην 

Μνλαζηεξάθη, πνπ γθξεκίζηεθε αξγφηεξα γηα λα πεξάζεη ην ηξακ (Σζνθφπνπινο, 

1908:312).   

Ο Αλδξέαο Πφγθεο-ηξαβφο έπιαζε ηνλ ήξσα ηνπ σξαίν,  επαίζζεην εξαζηή 

θαη ιφγην (Μαγνπιηψηεο, 2012:81-84) δειαδή επηαλήζην. Καη «ήην ν απνδνχο εηο ηνλ 

θαηλνθαλή πξσηαγσληζηήλ ηνπ ζεάηξνπ ηνπ», ν νπνίνο  «είλε απηνρξήκα κεηνπζίσζηο 

ηνπ ηηαιηθνχ Πνπιηζηλέιια, ηνπ επθπέζηεξνπ ηχπνπ ηνπ δεκψδνπο ηηαιηθνχ ζεάηξνπ» 

ην φλνκα ηνπ, «ην πεξίεξγνλ αιεζψο δηά ηελ πεξίζηαζηλ φλνκα ηνπ Πεξηθιή, γελνκέλνπ 

θαηφπηλ Πεξηθιέηνπ». Αληηζέησο, «ν “πιάλεο” απηφο ζεαηξψλεο», φπσο ηνλ 

ραξαθηεξίδεη  ν Άλληλνο (1888: 116), κε ηελ νλνκαηνδνζία  ηνπ πξσηαγσληζηή ηνπ, 

απνδεηθλχεη ηελ δηνξαηηθφηεηα, ηελ πξσηνηππία, ηελ ηφικε θαη πάλσ απ’ φια ηε 

δαθπλζηλή ηδηνζπγθξαζία ηνπ καληζηαδψξνπ,
18

 αθνχ, δηφινπ θαηά ηχρε, επέιεμε ηελ 

επνρή ηεο απνιπηαξρηθήο κνλαξρίαο ησλ Βαπαξψλ λα βαθηίζεη ην λεπξφζπαζην ηνπ 

κε ην φλνκα ηνπ Πεξηθιή, δειαδή κε έλα φλνκα πνπ ζπλεηξκηθά ππελζπκίδεη ζε 

φπνηνλ ην αθνχεη  ηνλ κεγάιν άλδξα ηεο αξραίαο αζελατθήο δεκνθξαηίαο θαη θαηφπηλ 

επέδεημε ην «θαιιηηερληθφ ζξάζνο» λα ην θσλάδεη ρατδεπηηθά Πεξηθιέην.
19

  

Σν 1859 ε δπζαξέζθεηα ελαληίνλ ηνπ Όζσλα  γηα ηηο αληηζπληαγκαηηθέο ηνπ 

παξεκβάζεηο βξήθε ηνλ ηδαληθφ εθθξαζηή ηεο, φηαλ ν Δπακεηλψλδαο Γειεγηψξγεο 

εθιέρηεθε βνπιεπηήο ηεο επαξρίαο Μεζνινγγίνπ θαη μεθίλεζε ηελ αληηκνλαξρηθή 

εθζηξαηεία πνπ ηνλ έθαλε ίλδαικα ησλ θνηηεηψλ θαη αξρεγφ ηεο «ρξπζήο λενιαίαο» 
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 Με ηελ ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (1832), πνπ έγηλε απνδεθηή θαη απφ ηνλ νπιηάλν κε ηε χκβαζε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηελ ίδηα ρξνληά, απνθαζίζηεθε φηη ε Διιάδα ζα πεξηιάκβαλε ηα εδάθε πνπ 

βξίζθνληαλ λφηηα ηεο γξακκήο πνπ ελψλεη ηνλ Ακβξαθηθφ κε ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, δειαδή ηελ 

Πεινπφλλεζν θαη ηελ ηεξεά Διιάδα, ηελ Δχβνηα, ηηο πνξάδεο θαη ηηο Κπθιάδεο. 
18

 «Μάληζηα ζηε γιψζζα ηνπ Πεηξάξρε ζεκαίλεη θηινδψξεκα, ελψ ζηε δαθπλζηλή ληνπηνιαιηά ε 

ζεκαζία ηεο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηεο θάξζαο θαη ηεο λίιαο, δίρσο φκσο λα απνδίδεηαη απφιπηα απφ 

απηέο ηηο δπν ιέμεηο» Ρψκαο Γ., (2004). Σα Εαθπλζηλά. Αζήλα, Δζηία, ζζ. 62. 
19

 Καηά ηελ γλψκε κνπ ν Μαγνπιηψηεο ζηελ αλάιπζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Πεξηθιέηνπ, δελ 

αλαθέξεηαη ζηνλ Πεξηθιέην ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ θνπθινζεάηξνπ ηνπ Εαθπλζηλνχ Αλδξέα – Πφγθε 

ηξαβνχ, πνπ πξψηνο εηζήγαγε ηνλ ραξαθηήξα, άιια ζηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίζηεθαλ ηνλ ραξαθηήξα νη 

κεηέπεηηα θνπθινπαίθηεο, βι. Μαγνπιηψηεο Α., (2012). Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνχ Κνπθινζεάηξνπ 

(1870 – 1978). Αζήλα, Παπαδήζεο,  ζζ. 81 – 84.  
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ησλ Αζελψλ. Σνλ Μάην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ζπλέβεζαλ ηα γεγνλφηα πνπ έκεηλαλ 

γλσζηά σο θηαδηθά,
20

 ε πξψηε δπλακηθή εθδήισζε θαηά ησλ απνιπηαξρηθψλ 

κεζφδσλ ηνπ θαζεζηψηνο . 

Μεηά ηα θηαδηθά ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα άξρηζε λα 

επηδεηλψλεηαη ξαγδαία, πξνθεξχρηεθαλ δπν θνξέο εθινγέο, κε απνθνξχθσκα ηελ 

εθινγηθή αλακέηξεζε πνπ μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1860 θαη δηήξθεζε σο ην 

Μάξηην ηνπ 1861 θαη ηελ δνινθνληθή απφπεηξα ελαληίνλ ηεο βαζίιηζζαο 

                                                           
20

 Ο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Αιέμαλδξνο Ρίδνο Ραγθαβήο, πίζηεπε φηη ε ζηήξημε ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο απνηεινχζε εζληθή αλάγθε θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πείζεη ηνπο θαηά θαηξνχο 

ζπλνκηιεηέο ηνπ, ζπλήζηδε λα θέξλεη σο παξάδεηγκα ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ ςάζηλσλ θαπέισλ 

(ζθηαδίσλ) πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ζηε ίθλν θαη λα επηκέλεη φηη νη Έιιελεο ζα έπξεπε λα πξνηηκνχλ 

απηά θαη φρη ζηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ παλάθξηβα εαξηλά θαπέια. Ο γηνο ηνπ 

Κιέσλ, πνπ ζαχκαδε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ζπκθσλνχζε καδί ηνπ, έπεηζε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ λα 

θνξνχλ ζηηο θπξηαθάηηθεο εμφδνπο ηνπο ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο ζηθλέηθα ζθηάδηα ζηνιηζκέλα κε 

γαιαλφιεπθεο θνξδέιεο. Γξήγνξα ηα ζηθλέηθα ζθηάδηα έγηλαλ κφδα θαη ζήκα θαηαηεζέλ ησλ 

«Γαξηβαιδηλψλ», ηεο πξννδεπηηθήο λενιαίαο ηεο Αζήλαο (ζε αληίζεζε κε ηνπο θαζεζησηηθνχο 

λενιαίνπο, πνπ θνξνχζαλ άζπξα ςειά θαπέια θαη απεθαινχλην «Απζηξηαθνί»). Οη εηζαγσγείο 

θαπέισλ, πνπ θηλδχλεπαλ  λα ράζνπλ ηελ πειαηεία ηνπο, ζπκθψλεζαλ λα δξάζνπλ ζπιινγηθά, θαη ηελ 

Κπξηαθή 10 Μαΐνπ 1859 έζηεηιαλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο κε θνπξειηαζκέλα 

ζθηάδηα, γηα λα ριεπάζνπλ ηνπο πξννδεπηηθνχο καζεηέο θαη θνηηεηέο, κε απνηέιεζκα λα 

επαθνινπζήζεη ζπκπινθή. Ζ Υσξνθπιαθή πήξε ην κέξνο ησλ εηζαγσγέσλ θαη πξνέβε ζηηο ζπιιήςεηο 

ηξηψλ καζεηψλ. Οη  ζπγθεληξσκέλνη λεαξνί  «αληέηαμαλ άκπλα νρπξσζέληεο εηο παληνπσιείνλ, ηνπ 

νπνίνπ ηαο βαπθάιεηο θαη ηα θαζίζκαηα έξξηπηνλ θαηά ησλ εθνξκνχλησλ αζηπλφκσλ. Καη θαησξζψζε 

κελ λα εθηνπηζζνχλ εθ ηνπ ελ Νεαπφιεη παληνπσιείνπ, αιι’ νπρί θαη λα δηαιπζνχλ. Δλ ζψκαηη 

δηεπζχλζεζαλ πξνο ην θέληξνλ ηεο πφιεσο θαη ελ ηε δηαζηαπξψζεη ησλ νδψλ Δξκνχ θαη Αηφινπ, έλζα 

έθεηην ην πνιπηάξαρνλ ησλ πνιηηεπνκέλσλ θαθελείνλ « Σεο Ωξαίαο Διιάδνο», ζπλεθεληξψζεζαλ πάιηλ 

πξνζειζφληνο επηθνχξνπ απηνίο θαη πιήζνπο πνιινχ. Νένη θαη ιαφο αλήιζνλ ηφηε ηελ νδφλ Δξκνχ θαη 

πξνέβεζαλ εηο δηαδήισζηλ θάησ ησλ Αλαθηφξσλ, επηδεηνχληεο ηελ απφιπζηλ ησλ ζπιιεθζέλησλ ηξηψλ 

λέσλ θαη ηελ παχζηλ ηνπ δηεπζπληνχ ηεο αζηπλνκίαο Γεκεηξηάδνπ. Λφρνη πεδηθνχ κεηά ρσξνθπιάθσλ θαη 

αζηπλφκσλ κφιηο πεξί ην κεζνλχθηηνλ θαηψξζσζαλ λα δηαζθνξπίζνπλ ην πιήζνο θαη λα επαλαθέξνπλ 

ηελ ηάμηλ, ε νπνία επξφθεηην λα δηαηαξαρζή πάιηλ ηελ επαχξηνλ», βι. Κπξηαθίδεο  Δ.  (1892).  Ηζηνξία  

ηνπ  ζχγρξνλνπ  ειιεληζκνχ  απφ  ηεο  ηδξχζεσο  ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο κέρξη ησλ εκεξψλ καο 

(1832 – 1892), ηκ.2
νο

. Αζήλαη, εθ ηεο Βαζηιηθήο Σππνγξαθίαο Ν. Γ. Ηγγιέζε, ζζ. 65 – 66. 

Σελ επφκελε κέξα ζπγθεληξψζεθε ζηα Πξνπχιαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πιήζνο θφζκνπ θαη απαίηεζε 

απφ ηνλ ππνπξγφ εζσηεξηθψλ Κσλζηαληίλν Πξνβειέγγην ηελ παχζε ηνπ αζηπλνκηθνχ δηεπζπληή 

Αζελψλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζπιιεθζέλησλ καζεηψλ. Ο ππνπξγφο δεζκεχηεθε φηη ζα εμεηάζεη 

ην αίηεκά ηνπο, αιιά νη θνηηεηέο δελ ηθαλνπνηήζεθαλ θαη δήηεζαλ αθξφαζε απφ ηνλ Όζσλα, ν νπνίνο 

αξλήζεθε λα ηνπο δερζεί, γεγνλφο πνπ φμπλε ηα πλεχκαηα. Σφηε επελέβε ν θξνχξαξρνο Αζελψλ, 

Μηραήι νχηζνο θαη επηθεθαιήο κεγάιεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο, δηέιπζε ηνπο δηαδεισηέο θαη πξνέβε 

ζε άιιεο ηξηάληα νθηψ ζπιιήςεηο. Σηο επφκελεο κέξεο ν Τπνπξγφο Παηδείαο Υαξάιακπνο 

Υξηζηφπνπινο απνθάζηζε λα δηαθνπνχλ ηα καζήκαηα θαη λα εγθαηαζηαζεί  ζηξαηησηηθή θξνπξά ζην  

Παλεπηζηήκην.  Ζ λενιαία φκσο ζπλέρηζε ηηο πηέζεηο ψζπνπ ηέινο ζπλεδξίαζε ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξσζππνπξγνχ Αζαλάζηνπ Μηανχιε απέπεκςε ηνλ αζηπλνκηθφ 

δηεπζπληή Αζελψλ Γεκεηξηάδε θαη δηέηαμε ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζπιιεθζέλησλ καζεηψλ, βι. 

Γεκαξάο Κ. (1977),  “Ηδενινγηθή ππνδνκή ηνπ λένπ Διιεληθνχ θξάηνπο-Σα θηαδηθά”, Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο. Αζήλα, Δθδνηηθή Αζελψλ. ηκ. ΗΓ, ζζ. 480-481 & Γεκεηξαθφπνπινο  Ο. (1977) ,  

Σα “θηαδηθά”,  Ηζηνξία   ηνπ   Διιεληθνχ   Έζλνπο. Αζήλα, Δθδνηηθή Αζελψλ, ηκ. ΗΓ, ζζ. 187.  
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Ακαιίαο απφ ηνλ θνηηεηή Αξηζηείδε Γφζην ηνλ επηέκβξην ηνπ 1861. Αθνινχζσο, 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ μέζπαζε θαη θαηαπλίγεθε ε Ναππιηαθή 

Δπαλάζηαζε.  Σέινο, ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1862 μέζπαζε λέα εμέγεξζε θαηά ηνπ Όζσλα, 

ζηελ Αζήλα απηή ηε θνξά, ε νπνία επηθξάηεζε θαη ζηηο 12 Οθησβξίνπ ε δπλαζηεία 

θεξχρηεθε έθπησηε.  

Ήηαλ πεξίνδνο πνιηηηθψλ ηαξαρψλ θαη «κνινλφηη απνθξεάηηθα ηα 

λεπξφζπαζηα ηνπ Αλδξέα ηξαβνχ, είραλ πνιηηηθψηαηνλ ραξαθηήξα θαη φιαη αη 

πνιηηηθαί αλσκαιίαη ησλ πνιπηάξαρσλ εθείλσλ ρξφλσλ παξήιαπλαλ απφ ηελ κηθξάλ 

ηνπ ζθελήλ» (Σζνθφπνπινο, 1908:312).  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ηνπ 1859-1860 «ήρεη» θαζεκεξηλά ζην 

θαθελεδάθη «ζηξελήο ε θσλή ηνπ Πεξηθιέηνπ ηχπηνληνο δηαξθψο θαη αλνηθηηξκφλσο 

ηνλ Φαζνπιήλ, ηνλ παπάλ ή ηνλ Αξάπελ ή άιιε ηηλά πιαγγφλα», κε απνηέιεζκα φηη «ελ 

Αζήλαηο ηδίσο ν Πεξηθιέηνο εγθαηέζηε θξαηαηφο επδνθηκήζαο θαη πξνθφςαο, 

απνθηήζαο δε ηελ ηηκεηηθήλ ηδηφηεηα ηνπ απηφρζνλνο θαη αλεγλσξηζκέλνπ 

γεισηνπνηνχ» ( Άλληλνο, 1888:116). 

Ο Πφγθεο - ηξαβφο, κεγαισκέλνο ζηα απνηθηνθξαηνχκελα Δπηάλεζα,
21

 είρε 

πάςεη απφ θαηξφ λα ειπίδεη ζε πνιηηηθή παξέκβαζε ηνπ Όζσλα γηα ηελ έλσζε ηεο 

γελέηεηξαο ηνπ κε ηελ Διιάδα θαη «ήην αληηπνιηηεπφκελνο πάληνηε» φπσο φινη νη 

“ξηδνζπάζηεο
22

” ζπληνπίηεο ηνπ εθείλε ηελ δχζθνιε γηα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ 

αιιά θαη νιφθιεξε ηελ Διιάδα πεξίνδν. Ζ «αληηπνιηηεπηηθή ηνπ πνιηηηθή ήξεζε πνιχ 

θαη ην θαθελεδάθη εηο ην νπνίνλ έπαηδε έγηλελ θέληξνλ πνιηηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, ηαο 

νπνίαο δελ έβιεπελ κε θαιφ κάηη ε αζηπλνκία» πνπ παξαθνινπζνχζε θαη 

ηξνκνθξαηνχζε ηνπο πνιίηεο πξαγκαηνπνηψληαο ζπιιήςεηο, θπιαθίζεηο θαη 

εθηνπίζεηο (Σζνθφπνπινο, 1908:312) . 

Μηα ελδηαθέξνπζα κπζηζηνξεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο αηκφζθαηξαο πνπ 

επηθξαηνχζε ζην θαθελεδάθη ηνπ Καιακηψηε θαη ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ Πφγθε - 

ηξαβνχ, δίλεη ν Κνλδπιάθεο
23

 ζηνπο Αζιίνπο ησλ Αζελψλ (1895:12 – 13): «Δηο ηνπ 

Καιακηψηε απεηέιεη κέγαλ ζφξπβνλ ν «Φαζνπιήο» ηνπ Κεξθπξαίνπ Πφγγε (sic), φζηηο 

πξψηνο είρελ εηζαγάγεη εηο ηαο Αζήλαο πξν ελφο έηνπο απηφ ην είδνο ησλ παξαζηάζεσλ 

                                                           
21

 Γηα ηελ Βξεηαληθή πξνζηαζία ζηα Δπηάλεζα βιέπε πξφρεηξα Thomas W. Gallant, Ζ εκπεηξία ηεο 

απνηθηαθήο θπξηαξρίαο: Πνιηηηζκφο, ηαπηφηεηα θαη εμνπζία ζηα Δπηάλεζα 1817 – 1864, Αιεμάλδξεηα, 

Αζήλα 2014. 
22

 Σν θφκκα ησλ Δπηαλεζίσλ Ρηδνζπαζηψλ επηδεηνχζε ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα θαη θνηλσληθέο 

αιιαγέο. 
23

 Κνλδπιάθεο (1895). Άζιηνη ησλ Αζελψλ: http://anemi.lib.uoc.gr/search/  Σειεπηαία Πξφζβαζε 

8/12/2016. 
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κε ζθελάο, κε είζνδνλ, κε κνπζηθήλ, κε πνιπηέιεηα ηέινο πάλησλ, ηελ νπνίαλ δελ 

εγλψξηζελ πιένλ πνηέ ν μχιηλνο γεισηνπνηφο.  Σν πξν ηεο Αγίαο Δηξήλεο κηθξφλ 

θαθελείνλ ήην πιήξεο εκπνξνυπαιιήισλ θαη εξγαηψλ, ζνινχλησλ ηα πειψκαηα δηά ησλ 

πλνψλ ησλ». 

Όηαλ θαινθαίξηαζε θαη νη ζακψλεο ηνπ θαθελείνπ ζην Μνλαζηεξάθη 

μερχζεθαλ ζηελ χπαηζξν ςάρλνληαο πην δξνζεξά κέξε γηα πηνχλ ηνλ θαθέ ηνπο, «ν 

ηξαβφο επήξε ηνλ ζίαζνλ ηνπ – ηα κέιε ηνπ νπνίνπ νχηε κνπξκνχξηδαλ γηα ηνλ ξφιν 

ηνπο, νχηε γθξίληαδαλ θαηά ηνπ ζηαζάξρε, νχηε θαθνινγνχζαλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο – 

θαη  εγχξηδελ επάλσ εηο έλα θάξξνλ,
 24

 κία δε ζεηξά ζεξηλψλ παξαζηάζεσλ εδψζε εθεί 

φπνπ αξγφηεξα έγηλε ην ζέαηξνλ Οξθεχο θαη φπνπ ππθλψλεηαη ζήκεξνλ ε ζπλνηθία 

κεηαμχ ηεο νδνχ Γ´ επηεκβξίνπ θαη ηεο νδνχ Αραξλψλ» ( Σζνθφπνπινο, 1908:312). 

Οη καξηνλέηηεο  «ράξηο εηο ην ζθσπηηθφλ θαη ελίνηε επθπέο απηψλ θαηέζηεζαλ 

ακέζσο δεκνθηιέζηαηαη», θαη γξήγνξα απνηέιεζαλ ην αγαπεκέλν ζέακα ησλ παηδηψλ, 

έηζη «θαζ’ φινλ ην έηνο αθνχεη ηηο ηνπο παίδαο απνκηκνχκελνπο ελ ηαηο νδνίο ηαο 

νμείαο απηψλ θξαπγάο» (Γξνζίλεο, 1883: 123).    

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Λάζθαξε (1938:1027),  ην 1876 ν Αλδξέαο Πφγθεο - 

ηξαβφο, πνπ ζα ήηαλ πιένλ πάλσ απφ εμήληα ρξφλσλ,  κχεζε ζηελ ηέρλε ηνπ 

αλδξεηθεινπαίθηνπ ηνλ άμην δηάδνρν ηνπ Γεκήηξε Μαξηδάθε.
25

   

 

Έθηνηε ηα ίρλε ηνπ ράλνληαη… 

 

 

 

                                                           
24

 Γεκηνπξγηθή … παξάθξαζε κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ κε ην νπνίν ν Λάζθαξεο κηιάεη γηα ηνλ ζίαζν 

λεπξνζπάζησλ ηνπ Πξάλδε, πνπ έδσζε παξαζηάζεηο ην 1887 ζην «Θέαηξνλ Οκνλνίαο» (Λάζθαξεο, 

1938:1027). 
25

 Σν 1887 ν Γεκήηξηνο Κνηνπνχιεο παξνπζίαζε ζηελ ζθελή ηνπ ζεάηξνπ «Δπηέξπε» ηνλ Γεκήηξην 

Μαξηδάθε σο δηάζεκν ηαρπδαθηπινπξγφ κε ην φλνκα De Maredic, «ιφγσ φκσο ηεο πξφγθαο ήηηο 

επεθνινχζεζε ηα ακθηβφινπ επηηπρίαο “πεηξάκαηα” ηνπ ςεπηνηαρπδαθηπινπξγνχ, ν Μαξηδάθεο 

εγθαηέιεηςε δηά παληφο ηελ καγηθήλ ηνπ ξάβδνλ». Καη αθνχ απέηπρε σο ηαρπδαθηπινπξγφο ζπλέρηζε λα 

εμαζθεί «ηελ ηέρλελ ηνπ αλδξεηθεινπαίθηνπ, εηο ηελ νπνίαλ ηνλ είρελ κπήζεη απφ ηνπ 1876 ν πξψηνο η’ 

αλδξείθεια εηζαγάγσλ ελ Διιάδη Αλδξέαο Πφγθεο» (Λάζθαξεο, 1938:1027, ζεκ. 4). χληνκν 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ Μαξηδάθε παξαζέηεη ν Μαγνπιηψηεο (2012:236 – 237). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Εικόνα 2 

Η κούκλα σε Ρόλο Ιστορικής Προσωπικότητας 
Ελισάβετ Μουτσά(ν) Μαρτινέγκου 

στην Αίθουσα Κολυβά του Μουσείου ολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων 

 
 
 

Εισαγωγή 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εισαγωγή 
 

 2 

«Όπως η ιστορία της ζωής ενός ανθρώπου 
 θα δημιουργούσε τουλάχιστον ένα μυθιστόρημα, 

 έτσι και η ιστορία της ζωής οποιασδήποτε κοινότητας 
 θα δημιουργούσε τουλάχιστον μια Ιστορία». 

 Mumford (1996: 89). 

 

 
Μέζα ζην θιίκα ησλ αλαθαηαηάμεσλ ηνπ κεηαλεσηεξηθνύ θόζκνπ,

26
 νη βαζηθέο αμίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερόκελν ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο,

27
 ε 

νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ε αιιειεγγύε, ε αλεθηηθόηεηα ζηε 

δηαθνξεηηθή άπνςε, ε ζπιινγηθόηεηα θαη ε δεκνθξαηία θαζηζηνύλ θαηλνηνκηθή ηελ 

πξνώζεζή ηεο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο (Huckle, 1999·Φινγαΐηε, 2006· Ληαξάθνπ 

& Φινγαΐηε, 2007). 

Σν Αεηθόξν ρνιείν  ελζαξξύλεη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζύγρξνλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο, ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ εκπνδίσλ, ησλ πεξηνξηζκώλ 

ή ησλ πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ηελ θξηηηθή δηεξεύλεζε ησλ 

ζύγρξνλσλ ζηάζεσλ θαη αμηώλ (Rauch, 2002· Mogensen & Mayer, 2005). Πξνσζεί 

ηε γλσξηκία κε ην ηνπηθό πεξηβάιινλ, ηελ έξεπλα ζην πεδίν, ηελ επηηόπηα 

παξαηήξεζε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε δξάζε ζε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο 

(Smith, 2007·Rauch, 2002). 

Οη παηδαγσγνί John Dewey (1934 & 1938), Célestin Freinet (1977), Lev 

Vygotsky (2008), Paulo Freire (2009), εκπλεπζηέο ησλ αξρώλ ηνπ Αεηθόξνπ 

ρνιείνπ, πξαγκαηεύνληαη ζηα ζπγγξάκκαηα ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

ζεκηηό ή θαη αλαγθαίν λα επηδηώθεηαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο βησκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο ζπλείδεζεο. 

Σν 2010, ην International Council of Museums (ICOM)  ραξηνγξαθώληαο ηε 

κνπζεηαθή εζηθή, αλαγλσξίδεη ηελ «πνιηηηζηηθή αεηθνξία» σο ηνλ ηέηαξην ππιώλα 

ηεο αεηθνξίαο καδί κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή αεηθνξία θαη 

ζέηεη ππό ζπδήηεζε ηηο πνιηηηζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο δηαζηάζεηο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο (Μνύιηνπ, 2014:101). 

 

                                                           
26

 Ζ έλλνηα ηεο κεηαλεσηεξηθόηεηαο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί σο έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο ζέαζεο ησλ 

ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ, κηα εξκελεπηηθή θνηλσληθή ζεσξία γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πνιηηηζκνύ, ησλ 

θνηλσληθώλ ηάμεσλ, ηεο επηζηήκεο, ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, ησλ έκθπισλ θαη ησλ νηθνγελεηαθώλ 

ζρέζεσλ (Alexander, 1994:178). 
27

 Αεηθόξνο αλάπηπμε είλαη εθείλε πνπ «ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο, ρσξίο λα κεηώλεη ηελ 

ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ αλζξώπσλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο» (Φινγαΐηε, 2006:84). 
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Ωο εθ ηνύηνπ, ε κειέηε ηεο βηώζηκεο πόιεο κέζα από ην ηξίπηπρν 

πεξηβάιινλ-θνηλσλία-νηθνλνκία απνηέιεζε ηελ θπξίαξρε πξνζέγγηζε ησλ 

κνπζεηνιόγσλ γηα ην κνπζείν ηνπ 21
νπ

 αηώλα, ελζσκαηώλνληαο ηνπο ζηόρνπο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ηεο θνηλσληθήο ηζόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Ωο  πξσηαξρηθή πξνηεξαηόηεηα ησλ κνπζείσλ νξίζηεθε «ε δεκηνπξγία 

κνλαδηθώλ εκπεηξηώλ, κε θεληξηθό αίηεκα ηνλ ζρεδηαζκό δξάζεωλ πνπ ζα πξνήγαγαλ 

ηελ θνηλωληθή ηνπο απνζηνιή, αλαγλωξίδνληαο ωο απνδέθηεο ηωλ εκπεηξηώλ απηώλ ην 

ζύλνιν ηωλ πνιηηώλ θαη κεξηκλώληαο ηδηαηηέξωο γηα θνηλόηεηεο ή άηνκα πνπ 

βξίζθνληαλ ζην πεξηζώξην ηεο θνηλωληθήο δωήο» (Μνύιηνπ, 2015:75 & 81). 

ην πιαίζην απηό, ηα κνπζεία κε ηελ ηζηνξηθή γλώζε πνπ παξάγνπλ θαη ηε 

δεκνθξαηηθή ηνπο ζπγθξόηεζε θαινύληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ δεκηνπξγίαο ηαπηόηεηαο ηόπνπ 

(city branding),  θαη λα απνηειέζνπλ «ηα ζεκειηώδε ηνπόζεκα ηωλ πόιεωλ γηα ηελ 

έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ηωλ ηδεώλ, ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ, ηωλ ζπλδέζεωλ 

κεηαμύ ηωλ αλζξώπωλ» (Μνύιηνπ 2015:86 & 89). 

 

I. Προβληματική της Έρευνας 

Ζ ρξήζε ησλ βησκαηηθώλ κεζόδσλ κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία – ζην 

ζρνιείν ή ην κνπζείν – ζηνρεύεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα αληηιεθζνύλ ηνλ 

ξόιν ησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ παξαγόλησλ ζηελ 

δηακόξθσζε ηνπ θνηλσληθνύ γίγλεζζαη θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν νη θνηλσληθέο ζπληζηώζεο ζπλαληώληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηζηνξία (Postle, 

1993:36). Καίξην δεηνύκελν απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο  είλαη λα έξζνπλ νη 

εθπαηδεπόκελνη ζε άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν κάζεζεο κέζα από ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο βησκαηηθέο ηερληθέο πνπ πξνηείλνληαη θαη εθαξκόδνληαη: ηελ έξεπλα, 

ηελ εξγαζία πεδίνπ, ηελ παξαηήξεζε, ηα παηρλίδηα ξόισλ, ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηηο 

ηερληθέο ιόγνπ (εκεξνιόγην, αθήγεζε ηζηνξηώλ, δεκηνπξγηθή γξαθή) θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο (Γεδνύιε, 2002·  Κακαξηλνύ, 1998· Σξηιίβα 

& Αλαγλσζηνπνύινπ, 2008). 

Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηελ κνπζεηαθή εθπαίδεπζε, έλα ζύγρξνλν Μνπζείν 

νθείιεη λα είλαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο όπνπ νη επηζθέπηεο κπνξνύλ όρη κόλν λα 

ληώζνπλ αηζζεηηθή απόιαπζε από ηελ επαθή ηνπο κε ηα έξγα ηέρλεο, αιιά θαη λα 

απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο θαλνύλ ρξήζηκεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή 

(Wineburg, 2001). 
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ύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο ζεσξίεο, ε κάζεζε ζην 

Μνπζείν παξέρεηαη ζε έλα ζπλεξγαηηθό πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ 

κειώλ κηαο νκάδαο, είλαη νιηζηηθή θαη βησκαηηθή θαη βαζίδεηαη ζηηο πξνϋπάξρνπζεο 

γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ επηζθεπηώλ/ηξηώλ (Levstik & Barton, 1997). 

Σα παηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ, σο εθ ηνύηνπ, ζρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνύληαη κε ζηόρν λα αλαπηύμνπλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηελ ηζηνξηθή θαληαζία, 

ηελ θαηαλόεζε ηεο ηνπηθήο ή γεληθήο ηζηνξίαο θαη ηελ ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε. Ζ 

αληηθεηκελνθεληξηθή εθπαίδεπζε ζ’ απηό ην πιαίζην δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά 

λα θαληαζηνύλ ηε δσή ζην παξειζόλ, λα εμαζθήζνπλ δεμηόηεηεο ηζηνξηθήο 

αλαδήηεζεο γηα λα δνκήζνπλ αθεγήζεηο ζρεηηθά κε ην παξειζόλ, λα ζπλδέζνπλ ην 

παξόλ κε ην παξειζόλ θαη λα αλαπηύμνπλ ζηάζεηο ελζπλαίζζεζεο γηα ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ έδεζαλ ζην παξειζόλ (Νηθνλάλνπ, 2009). 

Σν ηζηνξηθό Μνπζείν νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ ζηεγάδεηαη ζηελ 

πόιε ηεο Εαθύλζνπ θαη ζπζηάζεθε κεηά ηνλ θαηαζηξεπηηθό ζεηζκό ηνπ 1953 κε 

δσξεέο ηδησηώλ. Πξώηε θαη ζεκαληηθόηεξε από απηέο, ε δσξεά ησλ  ρεηξνγξάθσλ 

ηνπ εζληθνύ πνηεηή Γηνλπζίνπ νισκνύ από ηελ Aspasia Sordina Riegler ην 1903 

(Γεκέηεο, 2011:8). ηόρνο ηνπ (θαη ιόγνο ηεο ζύζηαζεο ηνπ) ε ζπγθέληξσζε θαη 

έθζεζε αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ storia minore ηεο Εαθύλζνπ 

(Παπαδάηνο, 2011:5).
28

 

Σν κνπζεηνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα ζεαηξηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε «Το 

ριπίδιον της κοντέσσας Μιχαλίτση» ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ δηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ 

Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, κε ζθνπό λα 

γλσξίζνπλ βησκαηηθά νη καζεηέο/ηξηεο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ηεο Εαθύλζνπ ην 

Μνπζείν νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε επηιεγκέλα 

κνπζεηαθά αληηθείκελα ησλ ζπιινγώλ ηνπ, θαη ζηόρνπο: λα εηζάγεη ηνπο  

καζεηέο/ηξηεο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Εαθύλζνπ ηνλ 19
ν
 

αηώλα, λα ηνπο γλσξίζεη ζεκαληηθνύο εθπξνζώπνπο ηνπ πνιηηηζηηθνύ γίγλεζζαη, λα 

ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη ζηηο αιιαγέο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο Εαθύλζνπ 

ηνπο δπν ηειεπηαίνπο αηώλεο πνπ νθείινληαη ζε θπζηθά θαηλόκελα (ζεηζκνί) θαη 

                                                           
28

 Μηθξνηζηνξία ή κάιινλ «ειιάζσλ ηζηνξία» όπσο ν θ. Παπαδάηνο κεηαθξάδεη ηνλ όξν petite 

histoire.  
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θνηλσληθέο αλάγθεο, θαη ηέινο λα ηνπο βνεζήζεη λα ζπγθξίλνπλ ην ηόηε ηνπ 19
νπ

 

αηώλα κε ην ηώξα ηνπ 21νπ.
29

 

Καηαιπηηθή γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηάζεθε ε 

επαθή ηεο εξεπλήηξηαο κε ηηο παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο ηνπ ζεάηξνπ θνύθιαο ζηα 

εξγαζηήξηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ «Γξακαηηθή Σέρλε θαη Παξαζηαηηθέο 

Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε».
30

 Ζ ρξήζε ηεο Κνύθιαο ζε Ρόιν 

Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο,
31

  ζηνπο ξόινπο ηεο Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ θαη 

ηεο Έιελαο Μηραιίηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλέβαιε ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ηηο πξνζσπηθόηεηεο ησλ 

Εαθπλζηλώλ ηνπ 19
νπ

 αηώλα, δηόηη ηα «επαίζζεηα ζέκαηα» πξνζιακβάλνληαη πην 

εύθνια από ηνπο καζεηέο/ηξηεο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζεάηξνπ θνύθιαο από όηη όηαλ 

παξνπζηάδνληαη από έλα δσληαλό performer, ίζσο επεηδή ςπρνινγηθά νη καξηνλέηεο 

είλαη ιηγόηεξν απεηιεηηθέο από έλαλ εζνπνηό (Hawkey, 2003) θαη παξάιιεια 

θηηάρλνπλ κηα δηαζθεδαζηηθή, αλνηρηή αηκόζθαηξα ζηελ αίζνπζα εθζεκάησλ (Finkle, 

2008:20).
32

 

 

II.  Σο κεντρικό πρόβλημα και η σημασία της έρευνας  

Ζ ηδέα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζπιιακβάλεηαη κέζα ζην θιίκα ησλ αλαθαηαηάμεσλ 

ηνπ κεηαλεσηεξηθνύ θόζκνπ θαη ζην πιαίζην ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ αεηθόξνπ 

ζρνιείνπ, ζην νπνίν θξίλεηαη ζθόπηκν λα εκπιέθνληαη άκεζα νη καζεηέο ζε δξάζεηο 

πνπ αθνξνύλ ηελ επξύηεξε ηνπηθή θνηλσλία, ζπκκεηέρνληαο ζπλεηδεηά θαη 

δηακνξθώλνληαο ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα, ρσξίο λα πηνζεηνύλ άθξηηα ηξόπνπο 

ζπκπεξηθνξάο θαη κνληέια ζθέςεο (Breiting & Mogensen 1999·Jensen & Schnack 

1997·Ληαξάθνπ & Φινγαΐηε 2007). 

Ζ έξεπλα εθαξκόζηεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο Γεκνηηθνύ 

ηεζζάξσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Εαθύλζνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο εξεπλήηξηαο ζε 

                                                           
29

 Αλαιπηηθά ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο όζνλ αθνξά ηελ δξακαηηθή ηέρλε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ κνπζεηνπαηδαγσγηθή εκπεηξία αλαθέξνληαη ζην ηέηαξην θεθάιαην ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο. 
30

 Γηα ηηο παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο ηνπ ζεάηξνπ θνύθιαο βι. πξόρεηξα Κνληνγηάλλε, 2012:105 – 118.  
31

 Ζ πξώηε εθαξκνγή ηεο «Κνύθιαο-Μαξόηαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο» ήηαλ ε 

ζπλάληεζε ηεο Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ κε ηελ Δπαλζία Καΐξε πνπ παξνπζηάζακε κε ηελ θ. 

Χξηζηίλα Σζεθνύξα ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο θ. Κνληνγηάλλε «Παξαζηαηηθέο ηέρλεο θαη 

άιιεο ηέρλεο». 
32

 Μέρξη ζήκεξα ην ζέαηξν θνύθιαο εθαξκόδεηαη ζπλήζσο ζε ελπδξεία θαη δσνινγηθνύο θήπνπο ησλ 

δπηηθώλ ρσξώλ κε ζπλήζε ζηόρν ηελ εμνηθείσζε ησλ λεπίσλ κε ηα δσληαλά εθζέκαηα. 
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ξόιν εκςπρώηξηαο ησλ καζεηηθώλ νκάδσλ θαη ζπκκεηνρηθνύ παξαηεξεηή. Σν 

εξεπλεηηθό καο ελδηαθέξνλ επηθεληξώζεθε ζηε δηεξεύλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε σο εξγαιείνπ ζηα 

κνπζεηνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα.  

πλνιηθά, ν ζρεδηαζκόο ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ, ε νξγάλσζε ηεο 

εξεπλεηηθήο πνξείαο, ε παξαθνινύζεζε ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ε 

απνηύπσζε ησλ αλαδπόκελσλ ζπκπεξαζκάησλ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην 

αθόινπζν εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

Οι ηεσνικέρ ηηρ Δπαμαηικήρ Τέσνηρ ζηην εκπαίδεςζη είναι επαπκή επγαλεία ζηο 

πλαίζιο ενόρ Ιζηοπικού Μοςζείος για ηην ενεπγοποίηζη ηηρ ιζηοπικήρ 

θανηαζίαρ ηων μαθηηών/ηπιών και ηη μάθηζη θεμαηικών πεπιοσών ηηρ 

πολιηικήρ – κοινωνικήρ – καλλιηεσνικήρ ηοπικήρ ιζηοπίαρ;   

Καη ηα ππνεξσηήκαηα πνπ πεγάδνπλ από ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, ε εγγενήρ (intrinsic) μελέηη πεπίπηωζηρ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

επικενηπώνεηαι  ζηην αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ (Stake, 1995·Kazdin, 2003). 

Ζ αλαθνξά θαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ κέζνδν ηεο αθεγεκαηηθήο 

ζπδήηεζεο (narrative discussion) πνπ πεξηγξάθεη ιεπηνκεξεηαθά ηα γεγνλόηα θαη ην 

πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο εληάζεηο θαη ηηο αληηθάζεηο 

ζηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο (Creswell, 2011:295-297 & 314).  

 

III.  Επισκόπηση των κεφαλαίων  

Ζ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία αλαπηύζζεηαη ζε νθηώ θεθάιαηα. 

ην πξώην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζύληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ησλ 

ζεσξεηηθώλ δεηεκάησλ πνπ απαζρόιεζαλ ηε γξάθνπζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνύ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

ηερληθέο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε  «Το ριπίδιον της Κοντέσσας 

Μιχαλίτση». πδεηνύληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο ηζηνξηθήο 

έξεπλαο, ηε κηθξν-ηζηνξία θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Δπηρεηξείηαη κηα ζύληνκε αλαθνξά 

ζηα ζύγρξνλα κνπζεία θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ επηζθέπηξηα θαη ηνλ επηζθέπηε. 

πδεηνύληαη ζπλνπηηθά νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ηζηνξηθνύ Μνπζείνπ νισκνύ θαη 

Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο παξακέηξνπο ηεο 
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κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο ζήκεξα θαη ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην 

ζρεδηαζκό ησλ δώδεθα εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ. 

ην δεύηεξν θεθάιαην ζπδεηείηαη αλαιπηηθά ε επηινγή θαη ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Μνπζείν νισκνύ θαη 

Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ ζην πιαίζην ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ ηεο παξνύζεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα. 

ην ηξίην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα θηινζνθηθή, ςπραλαιπηηθή θαη 

ζεκεησηηθή ζεώξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνπθινζεάηξνπ. πδεηνύληαη νη 

παηδαγσγηθέο ρξήζεηο ηεο καξηνλέηαο ζην ζρνιείν θαη ην κνπζείν  - θαη εηδηθόηεξα ε 

ρξήζε ησλ dramatic play doll θαη persona doll. Σέινο, ζηνηρεηνζεηείηαη ε ρξήζε ηεο 

θνύθιαο-καξόηαο ζε Ρόιν Ιζηνξηθήο Πξνζωπηθόηεηαο ζην βησκαηηθό εξγαζηήξην ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζρέδην ηνπ εξγαζηήξηνπ Γξακαηηθήο 

Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε «Το Ριπίδιον της κοντέσσας Μιχαλίτση» πνπ πινπνηήζεθε 

ζηηο αίζνπζεο ζπιινγώλ ηνπ  Μνπζείνπ νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ.
33

 

πδεηείηαη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ε κέζνδνο ησλ εξεπλεηηθώλ παξεκβάζεσλ θαη ε 

ζηνρνζεζία  όζνλ αθνξά ηε  Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηε 

Μνπζεηνπαηδαγσγηθή Δκπεηξία. Αλαθέξεηαη ε βαζηθή νξγαλσηηθή εξώηεζε θαη ε 

εζηίαζε ζην ζρεδηαζκό ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ. Αλαιύνληαη ην εξέζηζκα γηα 

ηελ ζύιιεςε θαη εθπόλεζε ηεο δξακαηηθήο ηζηνξίαο θαη ην πξνθείκελν (pretext). 

Σέινο, ζπδεηείηαη ε πξσηνηππία ηεο παξνύζεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ πινπνηνύληαη ζηα ειιεληθά κνπζεία ζήκεξα. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

έξεπλαο. πγθεθξηκέλα πξνζεγγίδεηαη ιεπηνκεξώο ην θύξην εξώηεκα θαη ηα 

ππνεξσηήκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ηερληθέο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ αμηνπνηνύληαη. Δθηελήο αλαθνξά γίλεηαη ζηε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ζπδεηείηαη ε επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο, ην γεληθό 

πεξίγξακκα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηεο. 

ην έθην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

                                                           
33

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δώδεθα βησκαηηθά κνπζεηνπαηδαγσγηθά εξγαζηήξηα δηαξθείαο έμη δηδαθηηθώλ 

σξώλ ην θαζέλα, ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεζζάξσλ από ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Εαθύλζνπ.   
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ην έβδνκν θεθάιαην παξαηίζεηαη ε πνηνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηα Φύιια Γξαζηεξηνηήησλ. 

ην όγδνν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε θαη ε ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο. Σα ζπκπεξάζκαηα, νξηνζεηνύληαη θαη παξνπζηάδνληαη 

ζε ζπζρεηηζκό κε ην θύξην εξεπλεηηθό εξώηεκα θαη ηα ππνεξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

Σν θεθάιαην νινθιεξώλεηαη κε ηελ απνηίκεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 

δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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«Με τα κειμήλια που διατηρούμε […]  

ζούμε συγχρόνως στο παρόν και στο παρελθόν. 
Η διατήρηση […] αποκαλύπτει ένα παρελθόν  

που συνεχώς μεταβάλλεται,  
για να προσαρμοσθεί στις προσδοκίες του παρόντος». 

 Lowenthal (1985: 410).  
 

ην 1
ν
 θεθάιαην ζπδεηνχληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο ηζηνξηθήο 

έξεπλαο, ηε κηθξν-ηζηνξία θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Δπηρεηξείηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά 

ζηα ζχγρξνλα κνπζεία θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ επηζθέπηξηα θαη ηνλ επηζθέπηε. 

πδεηνχληαη ζπλνπηηθά νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ νισκνχ θαη 

Δπηθαλψλ Εαθπλζίσλ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο παξακέηξνπο ηεο 

κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο ζήκεξα θαη ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ δψδεθα εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Με άιια ιφγηα, επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ 

ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ απαζρφιεζαλ ηελ γξάθνπζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο «Σν 

ξηπίδηνλ ηεο Κνληέζζαο Μηραιίηζε». 

 

1.1 «Μικρές» και «μεγάλες» αφηγήσεις 

Ο λεσηεξηθφο θφζκνο ππήξμε έλαο θφζκνο πξαγκάησλ, αληηθεηκέλσλ θαη πιηθψλ 

αγαζψλ. Ζ θιαζηθή πεξίνδνο ηεο λενηεξηθφηεηαο δηήξθεζε απφ ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 

κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε κεηα-αθεγεκάησλ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ αληηθεηκεληθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη αηψληεο αιήζεηεο κπνξνχζαλ λα 

νξηζηνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ. Ο νξίδνληαο ιφγνπ ηεο Ηζηνξίαο απνηεινχληαλ απφ 

«κεγάιεο αθεγήζεηο», κηινχζε θπξίσο γηα επηθαλείο άλδξεο, πνπ είραλ ζπλεηζθέξεη 

ζηελ αχμεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο (Pearce, 2002:17-18). Άλδξεο, δειαδή, 

πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο κπζνινγίαο ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ – 

εθείλνπ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο πνπ ζθφπηκα 

δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ άλζξσπν, ζχκθσλα κε έλα πνιηηηζκηθά ππαγνξεπκέλν ζρέδην 

(Deetz, 1977:7). 

Κη απηφ δηφηη νη κχζνη, είηε αθνξνχλ αληηθείκελα ζπιινγηθήο κλήκεο, είηε γηα 

ιατθνχο ήξσεο, είηε γηα εζληθνχο ραξαθηήξεο, είλαη νη αθεγήζεηο ησλ αμηψλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ ράξηε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ θαη πξνζθέξνπλ λφεκα 
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ζηελ θνπιηνχξα ηνπο δηθαηνινγψληαο ηελ πνιηηηζηηθή ζπκπεξηθνξά κηαο θνηλφηεηαο 

απέλαληη ζηα κέιε ηεο, άιια θαη απέλαληη ζηνπο «Άιινπο» (Pearse, 2002:279).
 34

   

ηε δχζε ηνπ 20νπ αηψλα φκσο, ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν θαηαλφεζεο θαη αλάπιαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο.  Ακθηζβεηήζεθε ε 

γξακκηθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ θαη ε εγθπξφηεηα ησλ «κεγάισλ αθεγήζεσλ» 

(Λπνηάξ,1993· Jameson, 1999). Σν θέληξν βάξνπο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο 

κεηαηνπίζηεθε απφ ηε δεκφζηα ζηελ ηδησηηθή Ηζηνξία (Marwick,1989:139), απφ ην 

άηνκν ζηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο 

δηακφξθσζήο (Αβδειά,1994:93) ή ηεο ελειηθίσζεο ηνπ (Foucault, 2003).  

 

1.1.1 Νέα Ιστορία, Μικρο - ιστορία και Τοπική Ιστορία 

«Δεν υπάρχει τίποτα εκτός κειμένου».  

Ντεριντά (1990:174). 

 

Ζ Νέα Ηζηνξία είλαη κία, δηα-επηζηεκνληθή/πνιχ-επηζηεκνληθή ζηηο πξνζεγγίζεηο, ηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο, πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε ηνπο 

«πξαγκαηηθνχο» αλζξψπνπο. πληίζεηαη απφ εηεξνγελείο ρξνλνινγίεο θαη αληηθαηηθέο 

αθεγεκαηηθέο θαηαζθεπέο πνπ ζπγθξνηνχλ, κνξθνπνηνχλ θαη επηρεηξνχλ λα 

λνεκαηνδνηήζνπλ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ (Compagnon, 2003:348-349). Οη «Νένη 

Ηζηνξηθνί» ζέηνπλ θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ 

κηα πνηθηιία εξσηεκάησλ θαη αζρνινχληαη κε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Κνπλέιε, 2002:17). Δζηηάδνπλ ηελ ηζηνξηθή έξεπλα ζηελ 

πνιιαπιφηεηα ησλ νπηηθψλ γσληψλ, ηε κπαρηηληθή δηαινγηθφηεηα,
35

 ηελ πνιπθσλία 

θαη, ζχκθσλα κε ηελ Αζαλαζνπνχινπ (2004:131), ηε ζεκαζία ηνπ «Άιινπ»,
 36

 ηεο 

«άιιεο καηηάο», ηεο «άιιεο θσλήο».
37

 Αθεγνχληαη κηα ηζηνξία “from below”, ε 

νπνία γηα πξψηε θνξά, ζχκθσλα κε ηνλ Iggers (1999:21), πεξηιακβάλεη ηηο γπλαίθεο 

θαη εηζάγεη κηα θεκηληζηηθή νπηηθή.  

                                                           
34

 Άιινη: απηνί πνπ δελ απνηεινχλ κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ή εζληθήο νκάδαο. 
35

 Ο Μπαρηίλ αλέπηπμε ηελ ζεσξία ηεο δηαινγηθφηεηαο ζην έξγν ηνπ Ζεηήκαηα πνηεηηθήο ζην έξγν ηνπ 

Νηνζηνγηέθζθη. 
36

 Ο φξνο « Άιινο», εηζάγεηαη απφ ηνλ Λαθάλ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 

σο ηφπνο, ν ηφπνο ζηνλ νπνίν ζπγθξνηείηαη ν ιφγνο. Ηζρπξηδφκελνο φηη ε νκηιία δελ αλάγεηαη ζην εγψ, 

νχηε θαλ ζην ππνθείκελν, αιιά ζηνλ Άιιν, ν Λαθάλ επηζεκαίλεη φηη ε νκηιία θαη ε γιψζζα 

βξίζθνληαη πέξα απφ ην ζπλεηδεηφ έιεγρν ηνπ θαζελφο. Έξρνληαη απφ έλαλ άιιν ηφπν, εθηφο ηεο 

ζπλείδεζεο, θαη έηζη ην αζπλείδεην είλαη ν ιφγνο ηνπ άιινπ. Βι. θαη D. Evans (2005). Εηζαγσγηθό 

ιεμηθό ηεο Λαθαληθήο ςπραλάιπζεο. κηθ. Γηάλλεο ηαπξαθάθεο. Αζήλα Διιεληθά Γξάκκαηα, ζζ. 50  
37

  «Άιιε καηηά» θαη  «άιιε θσλή» κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο απφ ηελ θαζεζηεθπία 

ηάμε πξαγκάησλ. 
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Ο φξνο Μηθξντζηνξία (microstoria) ζεκαηνδνηεί ηε κεηαηφπηζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ ηζηνξηθψλ απφ ηηο αλζξψπηλεο κάδεο θαη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ζηα 

κεκνλσκέλα άηνκα (Ρεπνχζε, 2000:100), ηελ επαλαλαθάιπςε ηεο αηνκηθφηεηαο ησλ 

πξνζψπσλ θαη ησλ κηθξψλ νκάδσλ σο δξψλησλ παξαγφλησλ ηεο ηζηνξηθήο αιιαγήο 

θαη απνηειεί κηα απφπεηξα λα ζπιιεθζεί ε αλζξψπηλε θαη πξνζσπηθή πιεπξά ηεο 

Ηζηνξίαο (Iggers,1999:148-153). Οη πεγέο ηεο κηθξνηζηνξίαο, απνκλεκνλεχκαηα, 

βηνγξαθίεο θαη ζπλεληεχμεηο απφ επηδψληεο (Iggers,1999:131),
38

 ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξψλ παξειζφληνο θαη παξφληνο ζε 

δεηήκαηα φπσο ε θνηλφηεηα, ε νηθνγέλεηα, ε παηδηθή ειηθία, νη γπλαίθεο, ε 

εθπαίδεπζε, ε ζπιινγηθή δσή θαη κλήκε, νη ζπλήζεηεο δηαηξνθήο ή ελδπκαζίαο θαη ε 

ιατθή ηέρλε (Γηαλλφπνπινο, 1988:59-60). Δίλαη ε ηζηνξία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

(Iggers, 1999:129-137), ηνπ βηψκαηνο, πνπ «ιαλζάλεη αλάκεζα ζηελ νπζία θαη ηε 

κνξθή ηεο Ιζηνξίαο θαη ην νπνίν ε επηζηήκε ηεο Ιζηνξίαο ππνρξενύηαη λα αλαζύξεη» 

(Γάιιαο, 1995:88). 

Ζ Σνπηθή Ηζηνξία, ηέινο, εληνπίδεη ηηο  παξαδφζεηο, ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ θαη  

ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ κε ζηφρν ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ηνπηθήο πνιπκνξθίαο σο πνιχηηκνπ θνξέα αλάδεημεο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ή κηαο ρψξαο 

γεληθφηεξα. Δμεηάδεη, δειαδή, ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη ελφο ηφπνπ ζηε δηαρξνλία ή ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν, ζπλεμεηάδνληαο ηηο ζπλήζεηεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο 

ζπκπεξηθνξέο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ λννηξνπία ελφο πξνζψπνπ, κηαο νηθνγέλεηαο, 

κηαο νκάδαο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ελφο ηφπνπ (Αζσλίηεο & Παππάο, 

2006: 19). 

 
1.2  Το Μουσείο: Ορισμοί και επισημάνσεις 

«Αν υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί  
τη “νέα μουσειολογία” από την „παλιά‟,  

είναι η ιδέα ότι το μουσείο είναι “λόγος”, “αφήγηση”  
και  έκθεση είναι η άρθρωση αυτού του λόγου.»  

Bal (1996:202). 

 

                                                           
38

 «Ζ πξνθνξηθή ηζηνξία επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο πξνθνξηθέο πεγέο θαη δεκηνπξγεί ηζηνξίεο κε ηε 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, δηαηήξεζε θαη εξκελεία ηζηνξηψλ, αλακλήζεσλ θαη καξηπξηψλ αλζξψπσλ ελ 

δσή». C. Fischer, S. Costache, Χ. Μαθξπγηάλλε, Μηα εηζαγσγή ζηελ Πξνθνξηθή Ιζηνξία. Όηαλ νη 

εκπεηξίεο ησλ ελ δσή αλζξώπσλ γίλνληαη ηζηνξία. ζζ. 2. (ηειεπηαία πξφζβαζε 15/04/2016). 

 http://www.ahdr.info/ckfinder/userfiles/files/LOW_ORAL-HISTORY_GR(1).pdf  

http://www.ahdr.info/ckfinder/userfiles/files/LOW_ORAL-HISTORY_GR(1).pdf
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Σα Μνπζεία είλαη έλαο λεσηεξηθφο ζεζκφο πνπ γελλήζεθε ζηα κέζα ηνπ 15
νπ

 αηψλα 

ζηηο αλαγελλεζηαθέο πφιεηο θαη απιέο ηεο Ηηαιίαο. Απνηέιεζαλ ραξαθηεξηζηηθφ 

κέξνο ηεο λεφηεξεο επξσπατθήο πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο επεηδή γίλνληαλ αληηιεπηά 

σο νη θπξηφηεξνη ηφπνη ησλ πξσηνγελψλ καξηπξηψλ ηεο πνιχπινθεο ζρέζεο πνπ 

έρνπκε κε ηα αληηθείκελα σο παξαγσγνί, ηδηνθηήηεο θαη ζπιιέθηεο. 

Οη αιιαγέο ζηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δηαρξνλία νη κνπζεηνιφγνη 

γηα λα νξίζνπλ ην κνπζείν θαίλεηαη φηη θάζε θνξά αληαλαθινχλ ηηο θνηλσληθέο, 

επηζηεκνληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηδενινγηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν βιέπνπλ ην κνπζείν θαη νη επηζθέπηεο ηνπ, αιιά θαη νη αξκφδηνη 

επηζηήκνλεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν νξηζκφο ηνπ Μνπζείνπ πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην 

International Council of Museums  (I.C.O.M.) ην 1975 ηνλίδεη φηη «ην κνπζείν είλαη 

έλα κε θεξδνζθνπηθό κόληκν ίδξπκα, πνπ ππεξεηεί ηελ θνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμή ηεο, 

είλαη αλνηθηό ζην θνηλό θαη απνθηά, ζπληεξεί, εξεπλά, θνηλνπνηεί θαη εθζέηεη γηα ην 

ζθνπό ηεο κειέηεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ςπραγσγίαο πιηθέο καξηπξίεο γηα ηνπο 

αλζξώπνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο».
 39

    

Αληίζηνηρα, ε Έλσζε Μνπζείσλ ηεο Μ. Βξεηαλίαο  επηζεκαίλεη ην 1998: «ηα 

κνπζεία επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξώπνπο λα εμεξεπλνύλ ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ γηα 

έκπλεπζε, κάζεζε θαη ςπραγσγία. Κάλνπλ πξνζηηά αληηθείκελα θαη δείγκαηα ηνπ 

θπζηθνύ θόζκνπ, ηα νπνία δηαθπιάζζνπλ γηα ηελ θνηλσλία» (Οηθνλφκνπ, 2003:15 - 

23).  

Σέινο, ην 2007 ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Μνπζείσλ 

(ICOM) ν νξηζκφο ηνπ κνπζείνπ κεηαηξέπεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη: «Τν Μνπζείν 

είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθόο κόληκνο ζεζκόο/νξγαληζκόο (institution) ζηελ ππεξεζία 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηεο, αλνηρηόο ζην θνηλό, ν νπνίνο απνθηά, ζπληεξεί, 

εξεπλά, πξνβάιιεη θαη εθζέηεη ηελ πιηθή θαη άπιε θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη 

ηνπ πεξηβάιινληόο ηεο, κε ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε, κειέηε θαη ςπραγσγία» (Desvallées 

& Mairesse, 2014:89). 

Σν δεηνχκελν γηα ηνπο κνπζεηνιφγνπο ζήκεξα, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηηο 

αιιαγέο ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ κνπζείνπ, είλαη λα πξνθαιέζνπλ ηα αληηθείκελα 

ελφο κνπζείνπ ηελ ηζηνξηθή ζθέςε ησλ επηζθεπηψλ, λα εκπλεχζνπλ ζπλεηξκνχο γηα 

ην παξειζφλ θαη ην παξφλ θαη λα «εθπαηδεχζνπλ» ηνπο επηζθέπηεο. Κη απηφ δηφηη ε 

                                                           
39

 Ο νξηζκφο αλαθέξεηαη ζην Σκήκα ΗΗ, άξζξν 3, ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 11εο Γεληθήο πλφδνπ ηνπ 

ICOM (International Council of Museums) θαη παξακέλεη, κε κηθξέο αιιαγέο, θαη ζηηο πλφδνπο ηνπ 

1989, ηνπ 1995 θαη ηνπ 2001. 
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κνπζεηαθή εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην ICOM «είλαη κηα δηαδηθαζία πνιηηηζηηθήο 

θαιιηέξγεηαο (acculturation) πνπ βαζίδεηαη ζε παηδαγσγηθέο κεζόδνπο, αλάπηπμεο, 

πξαγκάησζεο θαη απόθηεζεο λέσλ γλώζεσλ» (Desvallées & Mairesse, 2014:50) θαη νη 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα γηα ηελ αθήγεζε «κηθξψλ» θαη 

«κεγάισλ» ηζηνξηψλ γηα ην πψο θαηαζθεπάζηεθαλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πέξαζαλ ζε 

αρξεζηία θαη αλαθαιχθζεθαλ μαλά είλαη ην ηζρπξφηεξν κέζν πνπ δηαζέηεη έλα 

κνπζείν, γηα λα πξνζειθχεη θαη λα (δηα)κνξθψλεη ην θνηλφ ηνπ (Ferren, 2000:80). 

 

1.2.1  Η μουσειακή  αναπαράσταση  των   υλικών  αντικειμένων: Από την 

«κειμενική αφήγηση» στην  ερμηνεία του παρελθόντος  

Σα αληηθείκελα πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηηο αίζνπζεο ησλ κνπζείσλ είλαη «ζπλεθδνρέο 

ρακέλσλ πνιηηηζκώλ» (Eco, 1992:24). πκππθλψλνπλ  πιεξνθνξίεο γηα ηηο θνηλσλίεο 

πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ: γηα ηε δεκφζηα θαη ηελ ηδησηηθή δσή, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε 

θαη ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, ηηο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο, ηα επηζηεκνληθά θαη 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, ηε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηηο 

ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο, ηηο αληηιήςεηο γηα ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην. Παξάγνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν, γηα λα επηηειέζνπλ κηα δεδνκέλε ιεηηνπξγία ζην 

πιαίζην ελφο ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ θαη  απνθηνχλ 

ηαπηφηεηα αθνχ αλαπηπρζεί ζην κνπζεηαθφ πεξηβάιινλ ε αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε 

ηνπο κε ηελ επηζθέπηξηα θαη ηνλ επηζθέπηε. Σέινο, έρνπλ ηζηνξηθφηεηα, ζηελ νπνία 

εγγξάθεηαη θαη ε ηζηνξηθή ηνπο δηαδξνκή, απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηαζθεπήο ηνπο κέρξη 

ηηο κέξεο καο (Γθφηζεο, 2002:17-21). 

Σα αληηθείκελα ηνπ παξειζφληνο έρνπλ δηαρσξηζηεί απφ ηα ρσξνρξνληθά ηνπο 

ζπκθξαδφκελα θαη έρνπλ ράζεη ηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ην πξσηνγελέο 

λνεκαηηθφ ηνπο πεξηερφκελν (Pearce, 1994:26). Γη’ απηφ γίλνληαη θαηαλνεηά θαη 

πξνζιακβάλνπλ λνήκαηα θαη ζεκαζίεο, κεηαηξέπνληαη ζε «θείκελα», πνπ 

επηδέρνληαη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο θαη εξκελείεο κέζα απφ κηα επηζηεκνληθά 

νξγαλσκέλε δηακεζνιάβεζε: ηε δηαδηθαζία ηεο εξκελείαο (Hodder, 1986:45).  

Ο πιηθφο πνιηηηζκφο δελ γίλεηαη εληαία θαη νκνηφκνξθα αληηιεπηφο απφ ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ δξνπλ θαη ζπγθξνχνληαη ζην 

πιαίζην ελφο ηζηνξηθά δηακνξθσκέλνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ (Κσηζάθεο, 

2001:196-200). Ζ ζχγρξνλε ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ησλ αληηθεηκέλσλ σο 

«θεηκεληθψλ αθεγήζεσλ» κεηαθέξεη ηε ζπδήηεζε ζην παξφλ, δηφηη, φπσο ζηα 



Το ριπίδιον της κοντέσσας Μιχαλίτση 

 14 

θείκελα, έηζη θαη ζηα πιηθά ίρλε ηνπ παξειζφληνο ε πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ 

λνήκαηνο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο είλαη κηα πξάμε πνπ ζπληειείηαη ζην παξφλ.  

Σν κνπζείν «νθείιεη» λα είλαη ν ηφπνο πνπ νη άλζξσπνη αλαθαιχπηνπλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο ηξφπνπο θαηαλφεζεο ηνπ παξειζφληνο θαη εξγάδνληαη κ’ απηνχο. Ζ 

ηζηνξηθή θαληαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο 

γηαηί, ζχκθσλα κε ηνλ Wineburg (2001), ζθέθηνκαη ηζηνξηθά ζεκαίλεη ζθέθηνκαη γηα 

ηνπο αλζξψπνπο ζην παξειζφλ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπο θαη ηα δεδνκέλα ηεο 

επνρήο κνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγφο εκπινθή 

ησλ επηζθεπηψλ ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, πνπ αλαγθαζηηθά νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε, 

δηφηη απνηειεί δηάινγν αλάκεζα ζην ζεαηή, ην αληηθείκελν-έθζεκα θαη ην δεκηνπξγφ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ (Dewey, 1934 ·Wertsch, 1998:77).  

ην κνπζείν, νη επηθεληξσκέλεο ζηα αληηθείκελα εκπεηξίεο κε εθπαηδεπηηθφ 

ζηφρν είλαη νξγαλσκέλεο ζε «νινθιεξσκέλεο, αιιειέλδεηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

νδεγνύλ ζηελ αλάπηπμε ελόο ζεκαηηθνύ πεδίνπ» (Hein, 1998:2-3). Γηα παξάδεηγκα, ν 

Yenawine (1992:297) πξνηείλεη ηελ θαζνδήγεζε ηεο πξνζνρήο ησλ επηζθεπηψλ ζε 

ζαθή πεδία πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζέκα ελφο αληηθεηκέλνπ, ηα κνξθνινγηθά ηνπ 

ζηνηρεία, ηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ, ηα πιηθά ή ηα κέζα θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηηο 

ζρεηηθέο ηερληθέο, ηελ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζε κηα πνηθηιία πιαηζίσλ ζην 

παξειζφλ θαη ζην παξφλ θαη, ηέινο, ηελ ελζάξξπλζε ηνπ δηάινγνπ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ νη παξαπάλσ παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ λνήκαηα. ηφρνο ηνπ νπηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ ζην κνπζείν είλαη λα 

θαηαζηήζεη ηνπο επηζθέπηεο ηθαλνχο λα αλαγλσξίδνπλ πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ (Madden, 1992:123).
 40

  πλδένληαο ηα 

αληηθείκελα κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ θαη ηα ρξεζηκνπνίεζαλ γίλεηαη 

δπλαηή ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο,
41

  πνπ απνηειεί ην θπξίαξρν 

ζηνηρείν ηεο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο (Levstik & Barton, 1997). 

Ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε ζεκαίλεη, ινηπφλ, «γίλνκαη ηθαλόο λα δσ θαη λα 

κειεηήζσ (όρη απαξαίηεηα λα δερζώ ή λα κνηξαζηώ) ζρέζεηο κεηαμύ πξνζέζεσλ, 

ζπλζεθώλ θαη δξάζεσλ» (Lee & Ashby, 2001:24). Απηή ε ελλνηνιφγεζε  δίλεη 

έκθαζε ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελζπλαίζζεζεο, κε ηελ νπνία 

                                                           
40

 Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηνλ νπηηθφ πνιηηηζκφ, «ζε φια απηά ηα πξάγκαηα πνπ ελεξγνπνηνχλ ην 

αηζζεηήξην ηεο φξαζεο» (Sullivan, 2002: 24),  δειαδή ηηο εηθφλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ην λφεκα ησλ 

νπνίσλ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ ζπκβφισλ κε ηδέεο, επηξξνέο, ιέμεηο θαη θαλφλεο.  
41

 Ωο ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη  ε ηθαλφηεηα λα «δεηο» ηα γεγνλφηα κε ηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ 

πνπ ήηαλ εθεί φηαλ ζπλέβαηλαλ. 
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θαηαλννχκε αλζξψπνπο θαη θαηαζηάζεηο ηνπ παξφληνο (VanSledright, 2001:54-55) 

θαη ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο, ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ γηα 

ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη έδξαζαλ κ’ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζην παξειζφλ 

(Yeager & Foster, 2001) θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα αηζζήκαηά ηνπο επεξέαζαλ 

ηηο απνθάζεηο ηνπο (Lee & Ashby, 2001:24), ψζηε λα δηαζαθεληζηεί ην ηζηνξηθφ 

πιαίζην, νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ηζηνξηθά 

ηεθκήξηα ( Foster, 2001:173). 

Ζ  Pearce (1992 & 2002)  βιέπεη θάζε αληηθείκελν σο εηθνλνγξάθεζε κηαο 

αθήγεζεο ηνπ παξειζφληνο, ζηελ νπνία ηα αληηθείκελα ρξεζηκεχνπλ γηα λα 

αλαδεκηνπξγήζνπλ ην παξειζφλ θαη εξκελεχεη ην ηζηνξηθφ αληηθείκελν σο 

ππφιεηκκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ελζχκην, κέξνο φρη ηεο ζχληνκεο δσήο ελφο 

αλζξψπνπ αιιά  ηεο καθξάο χπαξμεο κηαο θνηλσλίαο. χκθσλα κε ην εξκελεπηηθφ 

κνληέιν πνπ πξνηείλεη ε Carson (1992:129) γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηο δεκηνπξγηθά έλα 

αληηθείκελν γηα λα θαηαλνήζεηο ηελ ηζηνξία πξέπεη λα κεηαθηλεζείο απφ ηα πξάγκαηα 

ζηνλ άλζξσπν θαη ηηο πξάμεηο ηνπ θαη έπεηηα ζηελ εμεξεχλεζε ησλ ηδεψλ ζρεηηθά κε 

ηε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.  

 
1.2.2 Το ιστορικό μουσείο : Η περίπτωση του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών 

Ζακυνθίων 

Η ιστορία είναι η κόρη του καιρού της. 
F. Braudel 42 

 

 
Σα κνπζεία δελ ππήξμαλ πνηέ νπδέηεξνη ζεζκνί. ε θάζε επνρή θαη ζε θάζε ηφπν 

ζπλδέζεθαλ κε ηηο επηθξαηνχζεο κνξθέο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

εμνπζίαο θαη πξνέβαιιαλ ηηο αληίζηνηρεο αμίεο. ηελ επνρή καο ηα κνπζεία 

δηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο κε βάζε ηε λννηξνπία πνπ θαηεπζχλεη ηελ θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηνλ ηξφπν έθζεζεο ησλ ζπιινγψλ ηνπο (Νάθνπ, 2000:225 - 226). 

Έλα ηζηνξηθφ κνπζείν είλαη «κνπζείν πνιηηηθφ», δηφηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

(θαζ)νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ πνιηηηζκνχ, ζην ζεβαζκφ ηεο εζληθήο ππφζηαζεο ηνπο θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. πιιέγεη, εξεπλά θαη 

εθζέηεη αληηπξνζσπεπηηθά ή θαη κνλαδηθά ηζηνξηθά αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηελ 

                                                           
42

 ην Μ. Κακπνχξε – Βακβνχθνπ, «Σα ηζηνξηθά κνπζεία: Ζ “Νέα Ηζηνξία” θαη ν αληίθηππφο ηεο ζ’ 

απηά», Αξραηνινγία 16, 1985 ζ. 32. 
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νηθνλνκηθνθνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή εμέιημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσλίαο, ή πεξηνρήο αθνινπζψληαο ηηο ίδηεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

θαηεπζχλζεηο κε ηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο. Αληηθείκελφ ηνπ ε κειέηε ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ηα αίηηα ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ, νη ζεζκνί, ηα έζηκα, ην 

λνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην, νη λννηξνπίεο, νη ηδενινγίεο – παξάγνληεο ζηαζεξφηεηαο 

θαη ζπλνρήο κηαο θνηλσλίαο – ηα γξάκκαηα, νη ηέρλεο, ε θηινζνθία θαη ε επηζηήκε, 

φ,ηη κε κηα ιέμε νλνκάδνπκε πνιηηηζκφ (Κακπνχξε - Βακβνχθνπ, 1985:31 – 33, 36). 

«Τν κνπζείν είλαη έλαο ζπιιέθηεο πνπ εθζέηεη ηελ ζπιινγή ηνπ», θαη γηα ηελ 

Εάθπλζν, «πνπ ην κσζατθό ηεο δηεξξάγε αλεπαλόξζσηα ζηελ ηξνκεξή θαηαζηξνθή ηνπ 

Απγνύζηνπ ηνπ 1953, ην λα ςάρλεη θαλείο ηηο ςεθίδεο, πνπ ζα αλαζπλζέζνπλ ην 

ζθνξπηζκέλν πάδι ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο καο, είλαη έλα έξγν πνπ όζνη ην έρνπλ θαηά 

θαηξνύο επσκηζηεί θαηαιαβαίλνπλ πόζν δύζθνιν θαη πόζν επίπνλν είλαη» 

εμνκνινγείηαη ε δηεπζχληξηα ηνπ Μνπζείνπ νισκνχ θαη Δπηθαλψλ Εαθπλζίσλ 

Καηεξίλα Γεκέηε (2009:193).  

Σν θηινινγηθνθνηλσληθφ σκαηείν «Μνπζείν νισκνχ θαη Δπηθαλψλ 

Εαθπλζίσλ» ηδξχζεθε ζηηο 7/12/1958. Ηδξπηηθά κέιε ηνπ ζσκαηίνπ ππήξμαλ, κεηαμχ 

άιισλ, ν ιφγηνο Νηθφιανο Βαξβηάλεο,
43

 ν γηνο ηνπ ηζηνξηνδίθε Λεσλίδα Εψε 

Χαξάιακπνο,
44

 ν δήκαξρνο Λνπθάο Καξξέξ,
45

 ν Γηνλχζηνο Ρψκαο,
46

 ν Μαξίλνο 

ηγνχξνο (Γεκέηεο, 2011:148 - 149).
 47

 θνπφο ηνπ σκαηείνπ, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2, είλαη «ε δηαηήξεζηο, ελίζρπζηο θαη δηάδνζηο ηνπ εζληθνύ, πλεπκαηηθνύ θαη 

θαιιηηερληθνύ αηζζήκαηνο, ηνπ ραξαθηεξίδνληνο από αηώλσλ, όρη κόλνλ ηνπο επηθαλείο 

ηεο Ζαθύλζνπ άλδξαο, αιιά θαη ηνλ δαθπλζηλόλ ιαόλ όισλ ησλ ηάμεσλ».  ηελ 

ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ θαζνξίδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα πινπνηεζεί ν ζθνπφο 

ηνπ σκαηίνπ: αλέγεξζε θηηξίνπ, ζπγθέληξσζε θαη έθζεζε «αληηθεηκέλσλ πάζεο 

κνξθήο, θαιιηηερληθήο, ηζηνξηθήο ιανγξαθηθήο, καξηπξνύλησλ ηελ αθκήλ θαη ηνλ 

πνιηηηζκόλ ηεο Ζαθύλζνπ», ζχζηαζε αξρείνπ εγγξάθσλ θαη ρεηξνγξάθσλ ηνπ 

νισκνχ θαη άιισλ επηθαλψλ Εαθπλζίσλ, ζχζηαζε βηβιηνζήθεο «πξνο κειέηελ ηνπ 

βίνπ θαη ηεο επνρήο ησλ νπνησλδήπνηε δηαθξηζέλησλ Ζαθπλζίσλ» (Γεκέηεο, 2011:37). 

                                                           
43

 Ο άλζξσπνο πνπ έζσζε κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπ ηα ρεηξφγξαθα ηνπ νισκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ζεηζκνχ ηνπ 1953. 
44

 Γηφο ηνπ ηζηνξηθνχ Λεσλίδα Εψε, ν νπνίνο κε ηελ εξγαζία ηνπ ζην αξρεηνθπιαθείν Εαθχλζνπ 

δηέζσζε ζπαξάγκαηα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. 
45

 Γήκαξρνο Εαθχλζνπ ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, κε ελέξγεηέο ηνπ δηαζψζεθε ε 

ηζξαειίηηθε θνηλφηεηα ηνπ λεζηνχ.  
46

 Βνπιεπηήο Εαθχλζνπ, ινγνηέρλεο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο. 
47

 πγγξαθέαο, ηειεπηαίνο απφγνλνο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ, πξνζηάηε ηεο Εαθχλζνπ. 
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Σν Μνπζείν ρηίζηεθε κε ηε θξνληίδα ηνπ σκαηείνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αξσγή θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηελ ηζηνξηθή πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, 

ζηε ζέζε πνπ βξηζθφηαλ πξνζεηζκηθά ν λαφο ηνπ Παληνθξάηνξα - ην νηθφπεδν 

δψξηζε ην εθθιεζηαζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ηεξνχ Μεηξνπνιηηηθνχ Νανχ, Άγηνο 

Νηθφιανο ησλ Ξέλσλ ηεο Εαθχλζνπ. ην ηζφγεην ζηεγάδεηαη ην Μαπζσιείν, ην νπνίν 

θηινμελεί ηα νζηά ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ, ηνπ Αλδξέα Κάιβνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ 

Καξιφηαο. Ο πξψηνο φξνθνο ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αίζνπζεο Γηνλπζίνπ 

νισκνχ, Γηνλπζίνπ Ρψκα, Νηθνιάνπ θαη Θάιεηαο Κνιπβά θαη ηελ Πηέξπγα 

Δπηθαλψλ Εαθπλζίσλ, ε νπνία ζπλερίδεηαη ζην ηζφγεην θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

Αίζνπζα Ηδξχκαηνο Παλαγηψηε θαη Έθεο Μηρειή. ηνλ δεχηεξν φξνθν, ζηελ 

αίζνπζα ηαχξνπ . Νηάξρνπ, ιεηηνπξγεί Βηβιηνζήθε θαη Σκήκα Σεθκεξίσζεο 

(Γεκέηε, 2001). 

εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μνπζείνπ ππήξμε ε ίδξπζε 

ην 1987 ηνπ σκαηείνπ «Φίινη ηνπ Μνπζείνπ νισκνχ θαη επηθαλψλ Εαθπλζίσλ» κε 

πξφεδξν ηνλ ινγνηέρλε Νίθηα Λνχληδε. Οη «Φίινη» έρνπλ αλαπηχμεη αμηφινγε 

εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλδηνξγαλψλνπλ κε ην Μνπζείν δηαιέμεηο, θηινινγηθά 

κλεκφζπλα, ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο θαη παξνπζηάζεηο βηβιίσλ (Γεκέηεο, 

2011:105 – 106). 

  Σν κνπζείν νισκνχ εθζέηεη φ,ηη απέκεηλε απφ κηα νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή θαη είλαη ηζηνξηθφ: αλαπηχζζεη ηηο ζπιινγέο ηνπ ζε ηζηνξηθέο θαη 

θαιιηηερληθέο ελφηεηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηηο απεηθνλίζεηο ησλ ηζηνξηθψλ 

πξνζψπσλ, ηελ έθζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηαθά 

επεμεγεκαηηθά θείκελα (Γεκέηε, 2006:473). 

 
 
 
 
1.3 Τα Παιδαγωγικά πλαίσια των προγραμμάτων σε μουσειακό περιβάλλον  

Performing the museum is a dialogic process,  

a play between the public narratives of the museum  

and the private narratives of viewers.48 

Garoian (2001:239) 

 

                                                           
48

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ είλαη κηα δηαινγηθή δηαδηθαζία, έλα παηρλίδη κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 

αθεγήζεσλ ηνπ κνπζείνπ θαη ησλ ηδησηηθψλ αθεγήζεσλ ησλ ζεαηψλ. 
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ην ηέινο ηνπ 20νχ αηψλα ε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ 

εχξεζε «εξγαιείσλ - δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο, πξφζιεςεο θαη εξκελείαο» ησλ 

γεγνλφησλ (Roberts, 1997:70). Σα κνπζεηαθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζχκθσλα 

κε ην Γηεζλέο πκβνχιην Μνπζείσλ (ICOM), έρνπλ ζθνπφ λα κεηαβάινπλ ηελ 

επίζθεςε ζην κνπζείν ζε επράξηζηε εκπεηξία, λα δεκηνπξγήζνπλ πξνυπνζέζεηο γηα 

θξηηηθή παξαηήξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ εθζεκάησλ, λα γλσξίζνπλ ζην θνηλφ 

ηξφπνπο παξαηήξεζεο, λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ φρη κφλν γηα ην έθζεκα αιιά 

θαη γηα ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν απ’ φπνπ πξνήιζε.  

Οη κνπζεηνιφγνη γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα 

επξήκαηα λεφηεξσλ εξεπλψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλαπιαηζίσζε ηεο ηζηνξηθήο 

θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κπνξεί λα γίλεη εθηθηή κέζα απφ ηελ αθήγεζε, ηελ 

εκπινθή ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλαδήηεζεο  θαη ηε ρξήζε πξνεγνχκελσλ 

γλψζεψλ ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο θαη ηεο κάζεζεο (Levstik & Barton, 

1997:26-35). 

Οη κνπζεηνπαηδαγσγνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λα 

θάλνπλ ηα αληηθείκελα ηέρλεο πξνζηηά (Landy, 1982:104) εθάξκνζαλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ηδεαιηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, πνπ ελδηαθέξεηαη 

λα «ζπιιέμεη» έλλνηεο θαη λα «θαηαζθεπάζεη» λνήκαηα θαη παξάιιεια ππνζηεξίδεη 

φηη νη «λέεο ηδέεο» θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο, ζε έλα ελεξγεηηθφ 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθαξκφδνληαη ζηξαηεγηθέο αλαθάιπςεο, θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ αλαζηνραζκφ  

ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ θαη ησλ πνηνηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπο (Ebitz, 2008:18·Black, 

2009: 178-179· Νηθνλάλνπ, 2009:82 - 83).
 49

 

1.3.1 Παιδαγωγικές παράμετροι του  βιωματικού μουσειοπαιδαγωγικού 

εργαστηρίου  Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση «Το ριπίδιον της κοντέσσας 

Μιχαλίτση» 

Το μουσείο είναι ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση  

στη μετασχηματιστική φύση του δράματος  

και άρα αποτελεί είναι ένα ιδανικό μέρος  

για να εφαρμοστεί το δράμα στην εκπαίδευση.  

Landy (1982: 108) 

 

                                                           
49

 Σν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην επεξεάδεη ηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη, άξα, ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο λννηξνπίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο εληφο ηεο νπνίαο 

αλαπηχζζεηαη ην άηνκν (Νάθνπ, 2001).  
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ηελ εθπφλεζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

ζπδεηνχληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε πξνζέγγηζε  ηεο κάζεζεο ζην κνπζείν 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζθεπηηθφ φηη «από ηελ αξρή ηεο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο, ηα 

δεκηνπξγήκαηα ηέρλεο δελ έρνπλ ηόζν εζσηεξηθή όζν εξγαιεηαθή αμία γηα ηελ 

αηζζεηηθή εκπεηξία» (Lankford, 2002:149). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηα κνπζεηνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ε επθαηξία λα 

απνθηήζνπλ πνιχηηκε θαιιηηερληθή εκπεηξία θαη παξαγσγηθή θνηλσληθή εκπεηξία, λα 

θάλνπλ λένπο θίινπο θαη λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπηθφ 

πνιηηηζκφ θαη λα αλαθαιχςνπλ λένπο ηξφπνπο γηα λα ζρεηηζηνχλ κε ηελ ηέρλε θαη λα 

πξνζεγγίζνπλ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα (Landy, 1982:105). 

Ο νπηηθφο εγγξακκαηηζκφο ζην κνπζείν πεξηιακβάλεη παξαηήξεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ζθέςε θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κ’ απηφ ζε πνηθηιία πιαηζίσλ θαη 

δηαηχπσζε θξίζεσλ (Williams, 1992:119). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα παηδαγσγηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ κε ζηφρν λα ζπλζέζνπλ ηε δηθή ηνπο αθήγεζε 

ρξεηάδεηαη λα δηαηππψζνπλ εξσηήκαηα, λα εξγαζηνχλ κε πξσηνγελείο πεγέο, λα ηηο 

αλαιχζνπλ, λα ηηο αληηπαξαζέζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ δεκηνπξγηθά ηελ φιε 

δηαδηθαζία (Levstik & Barton1997 & 2001).  

Με ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ζην κνπζείν, ην πεξηερφκελν 

δηαθνξεηηθψλ επηζηεκψλ αληηκεησπίδεηαη κε εληαίν ηξφπν, ελψ ηαπηφρξνλα ε 

δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο είλαη εξγαζηεξηαθήο θαη αλαθαιππηηθήο κνξθήο. 

Πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ήηαλ ε απηελέξγεηα, ε 

βησκαηηθφηεηα, ε παξαηήξεζε, ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε δνθηκή λέσλ ηξφπσλ 

κάζεζεο (Γάιθνο, 2000). 

ηελ εθπφλεζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ βησκαηηθνχ κνπζεηνπαηδαγσγηθνχ 

εξγαζηεξίνπ δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηδαθηηθέο αξρέο πνπ πξνσζνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαζεκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο φπσο ε «αξρή ηεο παηδνθεληξηθφηεηαο» πνπ πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηε 

ζρνιηθή εξγαζία κε ηε θχζε θαη ηηο άκεζεο εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ θαη ε «αξρή ηεο 

νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο» πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε ησλ λέσλ 

ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο νιφηεηεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ θαη πξνηξέπεη ζηε ζπλνιηθή εκπινθή ηνπ καζεηή  ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, 

δειαδή γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θηλεηηθά (Μαηζαγγνχξαο, 2003:106-111).  

Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ «Σν ξηπίδηνλ ηεο 

θνληέζαο Μηραιίηζε» ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο Εαθχλζνπ ηνλ 
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19
νπ

 αηψλα (Εψεο,1955·Κνλφκνο,1985·Χηψηεο,1858) θαη ηηο κφληκεο ζπιινγέο ηνπ 

Μνπζείνπ νισκνχ θαη Δπηθαλψλ Εαθπλζίσλ.
50

  Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ 

κνπζεηνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηα πξφζσπα, ηε δσή ζην ζπίηη, ηελ 

πφιε θαη ην λεζί ηεο Εαθχλζνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα.  

Ζ πεξηδηάβαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα εθζέκαηα βαζίζηεθε ζηα δηδάγκαηα 

ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, θαη αθνινχζεζε ηηο επηηαγέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη φρη ηε γξακκηθή ηνπο παξνπζίαζε, κε ζηφρν λα δνζεί 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζνπλ κηα πνηθηιία εξκελεηψλ γηα 

θάζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κνπζεηαθφ αληηθείκελν (Hein, 2012).  

Ο νπηηθφο εγγξακκαηηζκφο ζην κνπζεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ 

ηζηνξηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπο θαζηζηά 

ηθαλνχο/ηθαλέο λα ζέηνπλ εξσηήκαηα θαη λα δνκνχλ λνήκαηα, ψζηε λα ζπλζέηνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο αθεγήζεηο γηα ην παξειζφλ βαζηζκέλεο ζηηο κνπζεηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο θαηαλφεζε. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

παξαπάλσ ζηφρνπ απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο 

πξνειεχζεσο ζηε κάζεζε ζην κνπζείν, νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο (Ebitz, 2008:19) ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο: 

1. Με βάζε ηελ παξαδνρή φηη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα εκπιέθνπλ ζηε θαληαζία ηνπο ηζηνξίεο θαη παηρλίδη, άξα θαη ηηο 

ελλνηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηζηνξία (Egan, 1986:14), έγηλε 

ρξήζε αθεγεκαηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ  «νηθνδφκεζε» ηεο γλψζεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κέζα απφ παηγληψδεηο δηαδηθαζίεο πνπ κεγαιψλνπλ ηηο επθαηξίεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θαιιηεξγνχλ ηελ ηζηνξηθή θαληαζία (Roberts, 

                                                           
50

 Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην: «Δίλαη 24 Απξηιίνπ ηνπ 1830. Ζ Εάθπλζνο βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία 

δεθαπέληε ρξφληα ππφ ηελ «πξνζηαζία» ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Σν Ζλσκέλνλ Κξάηνο ησλ Ηνλίσλ 

Νήζσλ αλαδηνξγαλψζεθε ζχκθσλα κε η' αγγιηθά ζπκθέξνληα θαη θπβεξλάηαη κε έλα απνιπηαξρηθφ 

ζχληαγκα πνπ νπζηαζηηθά παξαρσξεί φιεο ηηο εμνπζίεο ζηνλ Άγγιν ζηξαηεγφ θαη αξκνζηή Sir Thomas 

Maitland.  

Ζ ληφπαληξε Διηζάβεη Μνπηζά - Μαξηηλέγθνπ έρεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο ενξηή. Ο ζχδπγνο ηεο, 

Νηθφιανο Μαξηηλέγθνο, απνθαζίδεη κε ηελ επθαηξία λα δηνξγαλψζεη ζην ζπίηη ηνπ ζηελ Πιαηεία 

Ρνχγα  κηα ρνξνεζπεξίδα γηα λα παξνπζηάζεη ηελ λεαξή ζχδπγν ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο 

ηνπ. 

ηελ ρνξνεζπεξίδα, ζα ζπκκεηάζρνπλ δαθπλζηλνί θαη δαθπλζηλέο πνπ έδεζαλ ηνλ 19νπ αηψλα, θαη φρη 

κφλν ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζχκθσλα κε ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην εθηπιίζζνληαη ηα 

γεγνλφηα, θαη είραλ ελεξγφ ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη θαιιηηερληθή (ηέρλεο θαη γξάκκαηα) 

δσή ηνπ λεζηνχ.  

Οη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα αλαθαιχςνπλ: Ση ζρέζε έρεη ε νκάδα ησλ αλχπνπησλ επηζθεπηψλ ηνπ 

ληνκηληθάιε  Μαξηηλέγθνπ κε ηελ εμαθάληζε ηεο πνιχηηκεο βεληάιηαο; Πνηα είλαη ε αηηία ηεο θινπήο 

ηνπ «ξηπηδίνπ»; Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κπζηεξηψδε Αληψληνπ Μαξηηλέγθνπ κε ηελ θνληέζζα Έιελα 

Μηραιίηζε θαη ηελ βεληάιηα ηεο;». 
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1997:40) θαη ηελ αλάπηπμε ζπκβνιηθνχ πνιηηηζκηθνχ εγγξακκαηηζκνχ (Eisner, 

1994:17). Αθεγεηήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ ε Κνχθια ζε Ρφιν 

Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ. 

2. Βαζηθή ηδέα ηνπ επνηθνδνκηζκνχ (Βξαηζάιεο,1996:115), είλαη φηη ε κάζεζε 

ζπληειείηαη κέζα ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ γλψζε  «νηθνδνκείηαη» απφ ην 

καζεηή κε δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηα 

πξνυπάξρνληα λνεηηθά ζρήκαηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεκάησλ απηψλ, πνπ 

επηθέξεη ε έληαμε λέσλ δεδνκέλσλ.  ηε  ζεσξία ηεο δηακεζνιαβεκέλεο δξάζεο 

(mediated action) γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο σο φρεκα γηα ηε γλψζε, 

φπνπ ε θαληαζία σζεί ζηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ (Levstik & Barton, 2001). Σν 

λφεκα ησλ εθζεκάησλ “ζπλ-θαηαζθεπάζηεθε” απφ ηελ εκςπρψηξηα θαη ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κέζσ ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο (Leinhardt et al., 2002). Οη 

ζπκκεηέρνληεο παξνηξχλζεθαλ λα πεξηεγεζνχλ ζηε κφληκε έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ 

νισκνχ, ελζαξθψλνληαο Δπηθαλείο Εαθπλζίνπο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, λα αλαδεηήζνπλ 

θξπκκέλα κπζηηθά ζε αληηθείκελα ζηηο αίζνπζεο ηεο κφληκεο έθζεζεο ηνπ 

Μνπζείνπ, λα ιχζνπλ γξίθνπο θαη λα εθκαηεχζνπλ πιεξνθνξίεο απφ ραξαθηήξεο 

ηεο επνρήο, πξνθεηκέλνπ λα εμηρληάζνπλ ην κπζηήξην “ηεο εμαθάληζεο ηνπ 

«ξηπηδίνπ» ηεο θνληέζαο Μηραιίηζε”! 

3. ηνλ ηειηθφ αλαζηνραζκφ – απνραηξεηηζκφ νη αθεγήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

εθθξάδνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ «ηέρλε», κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

“απηνβηνγξαθηθήο επηηέιεζεο”, θαηά ηελ νπνία ηα δξψκελα ζηνλ κνπζεηαθφ ρψξν 

νινθιεξψλνληαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη ε πξνζσπηθή, 

αλεπίζεκε γλψζε, δειαδή νη κλήκεο θαη νη πνιηηηζηηθέο ηζηνξίεο πνπ νη 

καζεηέο/ηξηεο θέξλνπλ ζην Μνπζείν ζπλδπάδνληαη  κε ηηο πξφζθαηεο αηζζεηηθέο 

εκπεηξίεο ηνπο (Garoian, 2001:241 - 244).  

 

ηα πιαίζηα ηεο «δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο» αθνινπζήζεθε ε ηαμηλφκεζε ηνπ 

Minder (2007:121) γηα ηα ηζηνξηθά ζέκαηα
51

 πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ,.  

Με ηελ ηερληθή ν Μαλδύαο ηνπ Εηδηθνύ
52

 νη καζεηέο/ηξηεο κπήθαλ ζε ζεαηξηθφ 

ξφιν, ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξεηο νκάδεο, αλέιαβαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

                                                           
51

 Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ Minder (2007:121) θαηεγνξηνπνηεί ηα ηζηνξηθά ζέκαηα  ζε εζλνγξαθηθά, 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληνινγηθά. 
52

 Γηα ηελ ηερληθή ν Μαλδχαο ηνπ Δηδηθνχ βι. αλαιπηηθά ζην 2
ν
 θεθάιαην, ζζ. 36 
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πξνεηνηκαζία ηεο ρνξνεζπεξίδαο θαη ελεπιάθεζαλ ζηε δξακαηηθή δηεξεχλεζε 

θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ. 

Οη νκάδεο «θακαξηέξεο» θαη «κνπδηθάληεο» αζρνιήζεθαλ κε εζλνγξαθηθά 

ζέκαηα: θαηνηθία, επίπισζε, έλδπζε, νηθνγέλεηα, πφιε, ζέξκαλζε, θσηηζκφο, 

κνπζηθά φξγαλα θαη κνπζηθή ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Οη νκάδεο ησλ «θαζηειάλσλ» θαη ησλ «καγεηξηζζψλ θαη καγείξσλ» αζρνιήζεθαλ 

κε νηθνλνκηθά ζέκαηα: κεηαθνξέο, ηερληθφο εμνπιηζκφο, ελέξγεηα, δηαηξνθή, εμέιημε 

ηεο γεσξγίαο.
 53

 

Όηαλ, ζηε ζπλέρεηα  ηεο πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, νη καζεηέο/ηξηεο 

ήξζαλ ζε επαθή κε ηηο θαξηέιεο ξφισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ έιαβαλ πξφζθιεζε γηα 

ηελ ρνξνεζπεξίδα θαη θιήζεθαλ λα αθεγεζνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο ησλ αηφκσλ 

απηψλ, ζπδεηήζεθαλ ηα θνηλσληνινγηθά ζέκαηα: κνξθέο θπβέξλεζεο, ζρέζεηο κεηαμχ 

νκάδσλ, ζξεζθεία. Όπσο εμεγεί ν  Holt (1990)  ε ηζηνξηθή θαηαλφεζε πξνθχπηεη 

φηαλ νη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή θαληαζία γηα λα 

δνκήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αθεγήζεηο ζρεηηθά κε ην παξειζφλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ηεθκήξηα πνπ ππάξρνπλ.  

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ηζηνξηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνηεινχλ ην πεξηερφκελν 

ησλ ζπιινγψλ ηνπ Μνπζείνπ νισκνχ θαη Δπηθαλψλ Εαθπλζίσλ θαη «αλαπαξηζηνύλ 

έλλνηεο, κλήκεο, ηζηνξίεο θαη πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο» ηεο Εαθχλζνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

(Marshall, 2002:281) ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ νπηηθνχ 

αιθαβεηηζκνχ, νη νπνίεο πξνηξέπνπλ ζηελ νξγάλσζε ησλ πξνζσπηθψλ αηζζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ.  

Αθνινπζήζεθε ε ηαμηλνκία νπηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ ηεο Abigail Housen 

(1983:53-55·1992:213237), ε νπνία ζηνρεχεη λα εθνδηάζεη καζεηέο θαη καζήηξηεο κε 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγνχλ λνήκαηα απ’ απηφ πνπ βιέπνπλ. 

πγθεθξηκέλα νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ήηαλ: 

α) Δξαζηεξηόηεηεο παξαηήξεζεο, νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

κνπζεηαθνχ αληηθεηκέλνπ, θαη πξνυπνζέηνπλ φηη ζα δνζεί ρξφλνο λα εμεηάζνπλ 

πξνζσπηθά νη καζεηέο/ηξηεο θάζε αληηθείκελν. Λφγνπ ράξε ζηε ζπιινγή νηθνζήκσλ 

έςαμαλ λα βξνπλ ην νηθφζεκν ηεο νηθνγελείαο ζηελ νπνία αλήθε ην πξφζσπν πνπ 

αλαπαξίζηαλαλ θαη ζηηο καθέηεο ησλ θνζηνπκηψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηα θαηάιιεια 

ξνχρα γηα λα θνξέζνπλ ζηελ ρνξνεζπεξίδα. 

                                                           
53

 Καζηειάλνο: Σν αληίζηνηρν ηνπ «κπάηιεξ» ζηελ δαθπλζηλή ληνπηνιαιηά. 



Κεφάλαιο 1ο:Ιστορία, Μουσείο κα Μουσειακή Εκπαίδευση 

 23 

β) Δξαζηεξηόηεηεο αλάιπζεο, νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ πιαηζίσζε ή 

αλαπιαηζίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, πξνυπνζέηνπλ φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζα ζπδεηήζνπλ 

γηα ηα εθζέκαηα κεηαμχ ηνπο, θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο ζα 

ηνπο παξνηξχλεη λα δνπλ ηα αληηθείκελα πξνζεθηηθά θαη λα δψζνπλ αηηηνινγεκέλεο 

απαληήζεηο π.ρ. ζηε ζπιινγή ησλ πνξηξαίησλ ηνπ κνπζείνπ έςαμαλ ην πξφζσπν πνπ 

αλαπαξίζηαλαλ θαη αθνινχζεζε εθηελήο ζπδήηεζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νξηζκέλα 

πνξηξαίηα δελ βξέζεθαλ. 

 γ) Δξαζηεξηόηεηεο ππόζεζεο, πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα 

δηαηππψζνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε ηελ 

πξνηξνπή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα αλαδεηήζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ 

ζρεηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα αληίζηνηρα ζχγρξνλα, π.ρ. ηα 

έπηπια ησλ ζπιινγψλ ηνπ κνπζείνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο «ζθεληθφ» ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνεζπεξίδαο θαη ζπδεηήζεθαλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο 

ηνπο κε ηα έπηπια ζηα ζχγρξνλα ζπίηηα πνπ θαηνηθνχλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο.  

δ) Δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο, πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαηχπσζε θξηηηθήο. Ζ 

εκςπρψηξηα-εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλαζηνραζκνχ βνήζεζε ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη κπνξνχλ θαη ηη δελ κπνξνχλ λα καο πνπλ ηα 

αληηθείκελα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ή ηα ρξεζηκνπνίεζαλ θάπνηε.  
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2.1 Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ): ορισμοί και επισημάνσεις 

Ζ ηέρλε, κε ηε κνξθή ηεο ζπκκεηνρηθήο ή ηεο θνηλνηηθήο ηέρλεο (participatory ή 

community art), σο κέζν έθθξαζεο δίλεη ηελ επθαηξία ζηα άηνκα θάζε ειηθίαο, ηηο 

νκάδεο θαη ηηο θνηλόηεηεο λα δηακνξθώζνπλ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηνπο 

ηαπηόηεηά, λα ελδπλακώζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξνζσπηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή πεξηβαιινληηθή αιιαγή κε θύξην 

ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο (Austin, 2008). 

Δηδηθόηεξα, ε ρξήζε ηεο ηέρλεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο όισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαιιηεξγεί κέζα από ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο ηελ νηθεηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε δεζκνύ 

κε ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν (Adams, 1991), ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ ειεπζεξία 

ζηελ έθθξαζε (Snow, 1991) θαη εληζρύεη ηελ επαθή  ησλ παηδηώλ κε ην θπζηθό θαη ην 

αλζξσπνγελέο (δνκεκέλν) πεξηβάιινλ (Engel, 1991).  

Σν εθαξκνζκέλν δξάκα (applied drama), όπσο νξίδεηαη από ηε Nicholson 

(2005:13), είλαη ην «δξάκα πνπ έρεη θνηλσληθνύο, εθπαηδεπηηθνύο θαη θνηλνηηθνύο 

ζηόρνπο» θαη ην εθαξκνζκέλν ζέαηξν (applied theatre), ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ 

O’ Toole, είλαη «ε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ κε κε-παξαδνζηαθέο πξνζέζεηο, ζε κε-ζπκβαηηθά 

πεξηβάιινληα» (McCammon, 2007).  

Ο ζεαηξηθόο απηνζρεδηαζκόο ζηα παηδαγσγηθά πιαίζηα ηεο Γξακαηηθήο 

Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο έλα κε ζπκβαηηθό 

πεξηβάιινλ – ηε ζρνιηθή ηάμε, ηηο αίζνπζεο ελόο κνπζείνπ, ηνλ πεξίβνιν ελόο 

αξραηνινγηθνύ ρώξνπ- όπνπ κπνξνύλ λα δηεξεπλήζνπλ γεγνλόηα, θαηαζηάζεηο ή θαη 

ηδέεο αθόκε θαη λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, δίλνληάο ηνπο έηζη ηε 

δπλαηόηεηα λα εθπαηδεπηνύλ ζηνλ ξόιν ηνπ ελεξγνύ πνιίηε (McNaughton, 2004). 

Σν εθπαηδεπηηθό δξάκα, όπσο πξνζεγγίζηεθε από ηε Dorothy Heathcote, 

ζηνρεύεη ζηελ ηνπνζέηεζε θάζε ζπκκεηέρνληα ζηε δξακαηηθή δηαδηθαζία ζηε ζέζε 

ηνπ «Άιινπ» θαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ θνηλσληθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ 

παξακέηξσλ απηήο ηεο ζέζεο θαη ηειηθά ηνπ θόζκνπ πνπ δνπλ νη καζεηέο/ηξηεο 

(Σζηάξαο, 2014:51). Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε (drama in education), 

ηέινο, είλαη κηα δνκεκέλε δηαζεκαηηθή παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κε θύξην άμνλά ηεο 

ην παηδί θαη ζηόρνπο ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερόλησλ 

καζεηηθώλ νκάδσλ, ηελ θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ θόζκν 
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θαζώο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αθνκνίσζε ηεο γλώζεο κέζα ζην θνηλσληθό ηεο 

πιαίζην (O’ Neill & Lambert, 1982:11· Κνληνγηάλλε, 2012:16 – 17).  

ην πιαίζην ηεο ΓΣΔ νη καζεηέο/ηξηεο «πινπνηνύλ ζηνλ ζεαηξηθό ρσξνρξόλν 

θαληαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο παξάιιεισλ θόζκσλ», πξνζεγγίδνληαο νιηζηηθά ηε 

δξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο (ηερληθέο) 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξώζνπλ ηνπο παηδαγσγηθνύο ζηόρνπο «ηεο εζσηεξηθήο λνεηηθήο 

αλάπηπμεο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο εμσηεξηθήο ζσκαηηθήο δξακαηηθήο ζπκπεξηθνξάο» 

(Σζηάξαο, 2014:13 – 14).  

 

2.2 Θεατρικές συμβάσεις (τεχνικές) : τα «εργαλεία» της Δραματικής Τέχνης στην 

Εκπαίδευση και η χρήση τους στο βιωματικό εργαστήριο «Το ριπίδιον της κοντέσσας 

Μιχαλίτση» 

Ζ αλάγθε γηα ζαθήλεηα δξακαηηθνύ πιαηζίνπ, επηινγή ζεαηξηθήο θόξκαο,  

αλαγλώξηζε ηεο ζπκβνιηθήο δηάζηαζεο ησλ ζεαηξηθώλ δξώκελσλ πνπ πινπνηνύληαη 

ζηα πιαίζηα ηεο ΓΣΔ, θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ην «ηη 

ζα γίλεη κεηά» θαη, ηέινο, πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε ηα λνήκαηα, ηηο ζεκαηηθέο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαδύνληαη από ηε ζεαηξηθή εκπεηξία νδήγεζε ηνπο δνκηζηέο 

Neelands θαη Goode (2015: 5 - 6),
54

 ζηε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο ηαμηλόκεζεο 

ησλ ζεαηξηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηδαθηηθή ηεο ΓΣΔ, ην νπνίν 

ράξηλ επηαμίαο, αθνινπζήζεθε ζηελ παξνπζίαζε ησλ ηερληθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην βησκαηηθό εξγαζηήξην ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Διήθζε 

βέβαηα, ππόςε ν πεξηνξηζκόο, όηη ηα όξηα νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο ηαμηλόκεζεο 

ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε εμαθνινπζνύλ λα είλαη ξεπζηά, δηόηη ν 

ρεηξηζκόο κηαο ζύκβαζεο ζηε ζεαηξηθή πξάμε κπνξεί ηειηθά, λα γίλεη κε πνιινύο 

ηξόπνπο θαη γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο.   

 

2.2.1 Τεχνικές που δημιουργούν και οριοθετούν το δραματικό πλαίσιο (Context- 

Building)  

Θεαηξηθέο ηερληθέο πνπ παξέρνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο/ηξηεο ηε δπλαηόηεηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ή/θαη λα εκπιαθνύλ κε ην δξακαηηθό πιαίζην κέζα από ηνλ 
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Γνκηζηέο απνθαιεί ν Σζηάξαο (2014:75) ηνπο επηγόλνπο ηεο Heathcote επεηδή «επηδίσμαλ λα δώζνπλ 

κηα δνκή ζηηο έλλνηεο θαη ηηο πξαθηηθέο, πνπ εηζήγαγαλ ε Heathcote θαη ν Bolton, θαη δηακόξθσζαλ έλα 

εμειηζζόκελν ζεσξεηηθό πιαίζην γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο δαζθάινπο λα ζρεδηάζνπλ ηα καζήκαηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο». 
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θαζνξηζκό ηνπ ηόπνπ, ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ πξνζώπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δξάζε, 

ελώ παξάιιεια ηνπο ελεκεξώλνπλ γηα ηε ζεαηξηθή ζύκβαζε, δειαδή ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο δξακαηηθήο θαηάζηαζεο, ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηνπο 

ξόινπο θαη ηνπο θαζνδεγνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξακαηηθήο πξάμεο (Neelands & 

Goode, 2015: 9). 

 

2.2.1.1 Τα Δραματικά Παιχνίδια (drama games) 

Παηγληώδεηο δξακαηηθέο ζπλζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αξρή ελόο βησκαηηθνύ 

εξγαζηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εηζαγάγνπλ ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 

δξακαηηθή δηαδηθαζία θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο 

θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ παηγληώδεο δηαδηθαζία ελζαξξύλεη 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ραιαξώζνπλ, λα ζπγθεληξσζνύλ, θαη λα έξζνπλ ζε θαηάζηαζε 

ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο εηνηκόηεηαο. Σα παηρλίδηα βαζίδνληαη ζε κνηίβα ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο θαη ζηνρεύνπλ ζηε ιύζε ησλ ζπγθξνύζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηηο 

θαζεκεξηλέο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ή/θαη ζηε δηεξεύλεζε ησλ πξνζσπηθώλ αλαγθώλ 

θαη ησλ ζηάζεσλ δσήο ησλ ζπκκεηερόλησλ (Farmer, 2006 · Křivková, 2011:19· 

Neelands & Goode, 2015:20).
55

 ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ηα 

Δξακαηηθά Παηρλίδηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα γίλεη κηα πξώηε γλσξηκία αλάκεζα 

ζηελ εκςπρώηξηα θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο/ηξηεο, λα εηζαγάγνπλ ηελ νκάδα 

ζην «θαληαζηαθό ηαμίδη» ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν ηεο Εαθύλζνπ ηνπ 1830 θαη λα 

ζπκβάινπλ ζηε δηέγεξζε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο 

ελζπλαίζζεζεο.
 56

 

2.2.1.2 Η Ξενάγηση (Guided Tour)  

Σερληθή πνπ εκπιέθεη ηε καζεηηθή νκάδα ζηε ζθελνγξαθία ηνπ δξάκαηνο – ην 

θπζηθό ή θαληαζηηθό ηνπίν, ην θηίξην, ηνλ εζσηεξηθό ρώξν – αμηνπνηώληαο ηνλ 
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 Ο όξνο κνηίβν ρξεζηκνπνηείηαη εδώ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Mircea Eliade: «πξόθεηηαη γηα κηα 

θαηάζηαζε – θιεηδί ζηηο ζπλζήθεο ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο» (Brunel, Pichois, Rousseau, 1998: 209). 
56

 Ο όξνο θαληαζηαθό ρξεζηκνπνηείηαη εδώ κε ηελ έλλνηα πνπ ηνπ πξνζδίδεη ν Κνξλήιηνο 

Καζηνξηάδεο (1981:189, 499 - 501 & 505), σο «θάηη ην νπνίν έρεη επηλνεζεί ή σο κηα νιίζζεζε, κηα 

κεηαηόπηζε ηνπ λνήκαηνο, όπνπ δηαζέζηκα ήδε ζύκβνια επελδύνληαη κε δηαθνξεηηθέο από ηηο θαλνληθέο 

ζεκαζίεο ηνπο». Ζ θνηλσλία ζεζκίδεη ηνλ εαπηό ηεο ζεζκίδνληαο έλα θόζκν θνηλσληθώλ θαληαζηαθώλ 

ζεκαζηώλ ζεκεηώλεη, θαη εμεγεί όηη νη θεληξηθέο θνηλσληθέο θαληαζηαθέο ζεκαζίεο (πρ νηθνγέλεηα, 

λόκνο, θξάηνο) πξνζδηνξίδνπλ ηελ ύπαξμε κηαο δεδνκέλεο θνηλσλίαο, «ην ζπλαλνίθεηλ ησλ 

θαηλνκεληθά πην εηεξόθιεησλ αληηθεηκέλσλ, πξάμεσλ, αηόκσλ», ρσξίο λα εθθξάδνληαη θαη’ αλάγθελ 

ξεηά γηα ηελ θνηλσλία πνπ ηηο ζεζκίδεη. Παξά ηαύηα, «παξνληνπνηνύληαη – εηθνλίδνληαη κέζα από όινπο 

ηνπο ξεηνύο ζεζκνύο ηεο θνηλσλίαο θαη κέζα από ηελ νξγάλσζε ηνπ θόζκνπ ελ γέλεη θαη ηνπ θνηλσληθνύ 

θόζκνπ πνπ απηνί νη ζεζκνί νξγαλώλνπλ. Πξνζδηνξίδνπλ θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ην θνηλσληθό πξάηηεηλ 

θαη ην θνηλσληθό παξηζηάλεηλ». 
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πεξηγξαθηθό ζρνιηαζκό, ν νπνίνο εληνπίδεη θαη ζηνηρεηνζεηεί ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπνζεζίαο (Neelands & Goode, 2000:16). Ζ Ξελάγεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αθεγεκαηηθή ηεο κνξθή, ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ζηελ 

νκάδα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αξρνληηθνύ Μαξηηλέγθνπ γηα ηε ρνξνεζπεξίδα. Καηά  

ηε δηάξθεηα ηνπ αλαζηνραζκνύ κεηά ηελ εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηε «θαληαζηηθή» 

δξάζε ζηελ θνπδίλα θαη ηνπο ρώξνπο ππνδνρήο ηνπ αξρνληηθνύ κε ηελ ηερληθή ηνπ 

Μαλδύα ηνπ Εηδηθνύ ζπδεηήζεθε ε επηινγή ηνπ κελνύ, ε αγνξά πξντόλησλ από ηα 

καγαδηά ηνπ ηελόθνξνπ ή ε κεηαθνξά ηνπο από ην θηήκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε 

πξνεηνηκαζία θαγεηώλ θαη πνηώλ, νη κέζνδνη εμαζθάιηζεο ηεο θαζαξηόηεηαο θαη ε 

δηαθόζκεζε ησλ ρώξσλ ππνδνρήο, ε επηινγή κνπζηθώλ θαη κνπζηθήο. ηόρνο ήηαλ 

κάζεζε ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ ηεο πνιηηηθήο – θνηλσληθήο – θαιιηηερληθήο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο, δειαδή ε εμνηθείσζε κε ηε δσή ζηνλ ρσξόρξνλν ηνπ δξώκελνπ θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δηαθνξώλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ 19
νπ

 θαη ηνπ 21
ν
 αηώλα. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζεο ησλ «εηδηθώλ» ζηελ νκάδα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θσηνγξαθίεο από εζσηεξηθά ζπηηηώλ ηεο 

Εαθύλζνπ ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη νη γλώζεηο πνπ είραλ απνθηήζεη νη καζεηέο/ηξηεο από 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ ΚΠΔ Ληζαθηάο Εαθύλζνπ 

«Πεξηβαιινληηθό Μνλνπάηη ζην Ιζηνξηθό Κέληξν ηεο Ζαθύλζνπ».
57

 

 

2.2.1.3 (Καθ)Ορισμός του Χώρου (Defining Space) 

«Ο ρώξνο, σο παξειζόλ θαη παξόλ, απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θνξείο 

πνιηηηζκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ αλαδεηθλύνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, θνηλέο θαη 

δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ηόζν αλάκεζα ζηα άηνκα όζν ζε θνηλσληθέο νκάδεο» (Μάγνο, 

2011:246). 

 Γηα ηελ (αλα)παξαγσγή ηνπ ζθεληθνύ ρώξνπ ζε έλα ζεαηξηθό δξώκελν 

ρξεζηκνπνηνύκε ηα δηαζέζηκα πιηθά, έπηπια θαη κηθξναληηθείκελα (Neelands & 

Goode, 2000:15). Ωο ζθεληθόο ρώξνο γηα ηηο δξάζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν βησκαηηθό εξγαζηήξην ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ 

νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ θαη ηα έπηπια, ηα πνξηξαίηα, ηα κνπζηθά όξγαλα 
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 ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ ΚΠΔ Ληζαθηάο Εαθύλζνπ «Πεξηβαιινληηθό Μνλνπάηη 

ζην Ηζηνξηθό Κέληξν ηεο Εαθύλζνπ» βι. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΠΔ 

http://www.kpezakyn.gr/index.php?id=67 θαη 

http://kpezakyn.gr/assets/files/PROGRAMMATA/ISTORIKO%20KENTRO/%CE%A6%CE%BF%C

F%81%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE

%BD%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf  

http://www.kpezakyn.gr/index.php?id=67
http://kpezakyn.gr/assets/files/PROGRAMMATA/ISTORIKO%20KENTRO/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
http://kpezakyn.gr/assets/files/PROGRAMMATA/ISTORIKO%20KENTRO/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
http://kpezakyn.gr/assets/files/PROGRAMMATA/ISTORIKO%20KENTRO/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
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θαη ηα κηθξναληηθείκελα ησλ ζπιινγώλ ηνπ. Σα παηδηά ηα πεξηεξγάζηεθαλ, 

εμνηθεηώζεθαλ καδί ηνπο θαη απνθάζηζαλ ζπιινγηθά γηα ην πώο ζα ηα αμηνπνηήζνπλ 

ζην πιαίζην ησλ απηνζρεδηαζκώλ. 

 

2.2.1.4 Ηχοτοπίο (ηχητική επένδυση, soundtrackin) 

Ζ ηερληθή εληνπίδεη θαη αμηνπνηεί ηνπο ήρνπο πνπ ζπλνδεύνπλ κηα δξάζε, ή 

πεξηγξάθνπλ έλα πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξόπν απηό, κεηαθέξεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ε δξακαηηθή αηκόζθαηξα ή νη εληππώζεηο πνπ καο πξνθαιεί ν πεξηβάιισλ ρώξνο 

κηαο δξάζεο (Neelands & Goode, 2015:27, Άιθεζηηο, 2008:261). ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία αμηνπνηήζεθε ε ζπιινγή πηάλσλ ηνπ κνπζείνπ θαη ην θιάνπην ηνπ Παύινπ 

Καξξέξ γηα λα πξνθαιέζεη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ην ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπλ 

πξνζεθηηθά ηε βηηξίλα κε ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα θαη ηηο πξσηόηππεο 

παξηηηνύξεο ησλ έξγσλ ηνπ. ηε ζπλέρεηα κε ζηόρν λα αλαπιάζνπλ ηελ αηκόζθαηξα 

ηεο ρνξνεζπεξίδαο ζέιεζαλ λα αθνύζνπλ έληερλε επηαλεζηαθή κνπζηθή ηνπ 19
νπ

 

αηώλα,
58

 λα ηε ζπγθξίλνπλ κε ηα δηθά ηνπο ζύγρξνλα αθνύζκαηα θαη λα δνθηκάζνπλ 

λα ρνξέςνπλ κ’ απηή απηνζρεδηαζηηθά ή πξνζπαζώληαο λα αθνινπζήζνπλ ηνπο 

βεκαηηζκνύο ηνπ βαιο.
59

 ηόρνο ήηαλ ε εμνηθείσζε κε ηελ επηαλεζηαθή κνπζηθή ηνπ 

19
νπ

 αηώλα σο κέξνο ηεο θαιιηηερληθήο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

 

2.2.1.5 Οι Παγωμένες Εικόνες (still image, frozen picture, tableau) 

Σελ ηερληθή αλάπηπμε ν Augusto Boal (2013:275 - 324) γηα ην «ζέαηξν εηθόλαο». Οη 

ζπκκεηέρνληεο δεκηνπξγνύλ κε ηα ζώκαηά ηνπο κηα ζηαηηθή εηθόλα πνπ απνηππώλεη 

ηε δπλακηθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκήο ηνπ δξάκαηνο.
60

 ην  πιαίζην ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο ε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δξακαηνπνίεζε ηεο ρνξνεζπεξίδαο θαη 

ζπλδπάζηεθε κε ηελ ηερληθή Αλίρλεπζε ηεο θέςεο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

«πάγσζαλ» ζε ζηάζεηο πνπ αλαπαξίζηαλαλ κηα ζηηγκή ηεο βξαδηάο. Κάπνηνη ρόξεπαλ 

βαιο, θάπνηνη άιινη έηξσγαλ ή έπηλαλ ην θξαζί ηνπο θαη ζπδεηνύζαλ. ηόρνο ήηαλ, ε 

αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο, θαηαλόεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο, θαη ε δόκεζε  

πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ. 

                                                           
58

 ην αληίζηνηρν ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνύο, πξαγκαηνπνηήζεθε ξεζηηάι πηάλνπ κε έξγα 

επηαλεζίσλ ζπλζεηώλ ηνπ 19
νπ

 αηώλα. Βι. Παξάξηεκα Η : Οη αθίζεο θαη ην πξόγξακκα ηνπ ζεκηλαξίνπ 

«Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζζαο Μηραιίηζε». 
59

 ην ζεκηλάξην νη εθπαηδεπηηθνί δηδάρηεθαλ από ηνλ «ρνξνδηδάζθαιν», ρνξνύο ηνπ 19
νπ

 αηώλα όπσο 

ηνπο Les Lanciers, ηελ Polka θαη ηε Mazurka. 
60

 Σν ζέακα, ζύκθσλα κε ηνλ Γθπ Νηεκπόξλ (1986:24) «δελ είλαη έλα ζύλνιν εηθόλσλ, αιιά κηα 

θνηλσληθή ζρέζε αηόκσλ κεζνιαβεκέλε από εηθόλεο». 
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2.2.1.6 Τα Αντικείμενα του Χαρακτήρα (Objects of Character) 

Ο εθπαηδεπηηθόο - εκςπρσηήο ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ 

(θσηνγξαθίεο, πίλαθεο, γξάκκαηα, ξνύρα, εκεξνιόγηα, κηθξναληηθείκελα) 

πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη έλαλ ραξαθηήξα ζηελ εμέιημε ηνπ δξάκαηνο. Οη Neelands θαη 

Goode (2015:23-25) αλαθέξνπλ όηη ηα αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δώζνπλ 

ελδείμεηο γηα ην πνηόλ ηνπ ραξαθηήξα θαη λα σζήζνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζηε 

δηαηύπσζε εξσηήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ γηα απηόλ. Δδώ ε ηερληθή 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνιιαπιά: ζε ζπλδπαζκό κε ηηο «θαξηέιεο ξόισλ» 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξνζσπνγξαθίεο επηθαλώλ Εαθπλζίσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο 

ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ,
 61

  ηα νηθόζεκα δαθπλζηλώλ νηθνγελεηώλ πνπ βξίζθνληαη 

ζπγθεληξσκέλα ζηνλ πξνζάιακν ηνπ 1
νπ

 νξόθνπ ηνπ Μνπζείνπ, νη καθέηεο 

θνζηνπκηώλ ηνπ Κιεόβνπινπ Κιώλε γηα ην έξγν «Σξεηο Κόζκνη» ηνπ Γηνλπζίνπ 

Ρώκα θαη ηα αληίγξαθα ηνπ Χξήζηνπ Ρνπζέα από ηηο δαθπλζηλέο θνξεζηέο ηνπ 

Γηνλύζηνπ Καιπβσθά, γηα λα «ζηεζνύλ» νη ξόινη ηεο νκάδαο ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζηε ρνξνεζπεξίδα. ηε κνξθή ηνπ «παθέηνπ εμεξεύλεζεο» ηα αληηθείκελα ηνπ 

ραξαθηήξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηερληθή ηεο «θαξέθιαο ησλ 

απνθαιύςεσλ» γηα λα δηεξεπλεζνύλ νη ηζηνξηθνί ραξαθηήξεο ηνπ Αληώληνπ  

Μαξηηλέγθνπ θαη ηεο Έιελαο Μηραιίηζε. ηόρνο ήηαλ ε εμνηθείσζε κε ην ρώξν ηνπ 

Μνπζείνπ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα,  ε δόκεζε  πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά 

κε ην παξειζόλ. 

 

2.2.1.7  Παραγωγή Κειμένου  

Ζ ηερληθή πεξηγξάθεηαη από ηνπο Neelands & Goode (2015: 17) θαη ρξεζηκνπνηείηαη: 

α) Δληόο ξόινπ: Οη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα γξάςνπλ, από ηελ νπηηθή γσλία 

ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ξόινπ θαη πξνζπαζνύλ λα απνδώζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα 

θίλεηξα, ηελ ηδενινγία θαη ην γισζζηθό ηνπ ύθνο. Σα θείκελα, ζε ζρέζε πάληα κε ην 

ζέκα, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ δξάκαηνο, κπνξεί λα είλαη κελύκαηα, 

εκεξνιόγηα ή επηζηνιέο. ην  ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην νη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ 

λα ζπγγξάςνπλ ηελ πξόζθιεζε γηα ηε ρνξνεζπεξίδα πνπ ν Νηθόιανο Μαξηηλέγθνο 

έζηεηιε ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ, πξνζπαζώληαο λα αλαπαξαγάγνπλ ην 

ύθνο θαη ην ήζνο ησλ θεηκέλσλ ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη ην εκεξνιόγην ηνπ πξνζώπνπ πνπ 
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 Βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ, Οη θάξηεο θαη νη θαξηέιεο ξόισλ. 
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αλαπαξάζηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξνεζπεξίδαο, δίλνληαο ηελ εξκελεία ησλ 

γεγνλόησλ ηεο βξαδηάο από ηε δηθή ηνπο «νπηηθή γσλία». β) Δθηόο ξόινπ: νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηηο απόςεηο θαη ηηο θξίζεηο ηνπο εθηόο 

ξόινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δξάκαηνο ή κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. ην πιαίζην ηνπ 

αλαζηνραζκνύ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην βησκαηηθό εξγαζηήξην 

θιεζήθαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ Φύιισλ Γξαζηεξηνηήησλ.
62

 ηόρνο 

ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ε κάζεζε 

ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ ηεο πνιηηηθήο – θνηλσληθήο – θαιιηηερληθήο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ε 

αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο θαηαλόεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο, θαη  ε δόκεζε  πξνζσπηθώλ 

αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ. 

 

2.2.1.8 Η Συμπλήρωση Ανολοκλήρωτου Υλικού (Unfinished Materials)  

Έλα αληηθείκελν, έλα είδνο ξνπρηζκνύ, έλα απόθνκκα εθεκεξίδαο, ή έλα 

κηζνηειεησκέλν γξάκκα, όπσο ζηελ παξνύζα έξεπλα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

έλαπζκα γηα ηελ εμέιημε ηνπ δξάκαηνο (Neelands & Goode, 2015: 35). Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην θείκελν ηεο 

επηζηνιήο πνπ βξέζεθε κηζνηειεησκέλε καδί κε ηελ απνιεζζείζα βεληάιηα: «Αμηόηηκε 

θα. Μαξηηλέγθνπ, αο γξάθσ απηό ην ζύληνκν ζεκείσκα, γηα λα ζαο επηζηξέςσ ην 

ξηπίδηόλ ζαο θαη  λα ζαο εθθξάζσ ηελ εηιηθξηλή κνπ  ζπγλώκε  γηα ηελ αλαζηάησζε πνπ 

ζαο πξνθάιεζα. Γλσξίδσ όηη δελ ππάξρεη  δηθαηνινγία δηα  ηελ  πξάμε  ηεο   θινπήο, 

αιιά ζα ήζεια λα ζαο εμεγήζσ…» θαη έδσζαλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απαληήζεηο γηα 

ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θιέθηε θαη ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα ην θίλεηξν ηεο θινπήο. 

ηόρνο ήηαλ ε δόκεζε πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο άκεζεο ζύλδεζεο ηνπ παξειζόληνο κε ηελ πξνζσπηθή  ηζηνξία, 

ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηνπο 

 

2.2.2 Τεχνικές που αφορούν το αφηγηματικό μέρος της ιστορίας και την 

ανάπτυξη της πλοκής (Narrative)  

Χξεζηκνπνηνύληαη γηα λα επηθεληξσζεί ε νκάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην εξγαζηήξην 

ΓΣΔ ζε ζεκαληηθά γεγνλόηα, ή ζπγθξνύζεηο θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο αθήγεζεο. Δπηηξέπνπλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα δνθηκάζνπλ ηηο ππνζέζεηο θαη ηηο 

εηθαζίεο ηνπο γηα ηελ αθήγεζε κέζα από ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δξακαηηθή 

                                                           
62

 βι. Παξάξηεκα ΗΗ, Σα Φύιια Γξαζηεξηνηήησλ. 
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θαηάζηαζε (Neelands & Goode, 2015:61). 

 

2.2.2.1 Μια μέρα στη ζωή (a day in the life) 

 Ζ ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνύλ δηάθνξα ζηηγκηόηππα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ελόο ξόινπ ή λα θαιπθζνύλ ηα θελά ζηε ρξνληθή αθνινπζία ελόο 

ζεκαληηθνύ πξνζσπηθνύ ή θνηλσληθνύ γεγνλόηνο. Έηζη, νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ζε 

βάζνο δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ ξόινπ ή αλαδεηνύλ ηα ζηνηρεία θαη δηεξεπλνύλ 

ηα γεγνλόηα πνπ νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζσπηθέο ή θνηλσληθέο επηινγέο 

(Neelands θαη Goode, 2015:37). ηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο νη καζεηέο/ηξηεο 

θιήζεθαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ζην αξρνληηθό 

Μαξηηλέγθνπ ζηηο 24 Απξηιίνπ 1830,  εκέξα ηεο νλνκαζηηθήο ενξηήο ηεο Διηζάβεη 

Μνπηζά(λ) Μαξηηλέγθνπ. ηόρνο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη 

θαηαλόεζεο θαη  ε δόκεζε  πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ. 

 

2.2.2.2 Ο Δάσκαλος σε ρόλο (Teacher in the Role) 

Σερληθή πνπ εηζήγαγε ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ε 

Dorothy Heathcote. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη έλαλ ξόιν ζηε δξακαηνπνίεζε 

γηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζηόρνπο, λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ηάμεο, λα εληζρύζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ, λα ειέγμεη ηε δξάζε, λα πξνθαιέζεη 

δξακαηηθή έληαζε, λα βνεζήζεη ζηελ εμέιημε ηνπ δξάκαηνο, λα δεκηνπξγήζεη 

δπλαηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ην ζεκαληηθόηεξν 

λα δηαθνξνπνηήζεη ην status ηνπ δαζθάινπ. ηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο ε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε δηπιά, α) από ηελ εκςπρώηξηα ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ηερληθή ηεο εκςύρσζεο «Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο 

Πξνζσπηθόηεηαο»,
63

 γηα λα εληάμεη ηα παηδηά ζην δξακαηηθό πιαίζην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ θαη β) κε ζηόρν λα εκπιέμεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο 

ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ηάμεσλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα κε ηελ 

αλάιεςε ξόισλ ζπκκεηερόλησλ ζηε ρνξνεζπεξίδα, δειαδή αηόκσλ κε ηζόηηκε 

θνηλσληθή ζέζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο (Wooland, 1999:104 - 109· Άιθεζηηο, 

2008:254· Σζηάξαο, 2014:60 – 63). 
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 Γηα ηελ Κνύθια ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο βι. ζην 3
ν
 Κεθάιαην. 
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2.2.2.3 Ο Μανδύας του Ειδικού (mantle of the expert64) 

Ζ κέζνδνο εηζήρζε από ηε Dorothy Heathcote θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ζηελ ηερληθή ηνπ Δαζθάινπ ζε Ρόιν θαη ηελ πξνζσπηθή ηεο 

δέζκεπζε γηα ηε δεκηνπξγία απζεληηθώλ εκπεηξηώλ ζε εηθνληθνύο θόζκνπο (Σζηάξαο, 

2014:64). Οη παηδαγσγηθέο απόςεηο ηεο Heathcote ζπλάδνπλ κε ηε ζεσξία ηνπ 

Vygotsky γηα ηα θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο εληζρύεη ηνλ ζπλδπαζκό ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

(δηαζεκαηηθόηεηα) θαη ηελ νιόπιεπξε αμηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ βησκάησλ 

ησλ παηδηώλ.
 65

 Ο εθπαηδεπηηθόο - εκςπρσηήο ζηνηρεηνζεηεί ην δξακαηηθό πεξηβάιινλ 

θαη δεηά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαιάβνπλ ξόινπο «εηδηθώλ» ζε όιν ην θάζκα 

ηνπ θνηλσληθνύ θαη ηζηνξηθνύ γίγλεζζαη, έηζη ώζηε ην πξνο δηεξεύλεζε ζέκα λα 

βησζεί κέζα ζ’ έλα ζελάξην θαη νη καζεηέο/ηξηεο, σο «θάπνηνη άιινη» λα εηζαρζνύλ 

ζε έλαλ θόζκν όπνπ νη πξάμεηο ηνπο έρνπλ ζπλέπεηεο θαη, επνκέλσο, ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ππόθεηηαη ζηνπο θαλόλεο ελόο πεξηβάιινληνο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηνπο όξνπο ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο. 

 ε γεληθέο γξακκέο, o Μαλδύαο ηνπ Εηδηθνύ αληιεί από ηξεηο δηδαθηηθέο 

κεζόδνπο: ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ην εθπαηδεπηηθό δξάκα (ζηελά ζπλδεδεκέλν κε 

ην δηαδηθαζηηθό δξάκα) θαη απηό πνπ κπνξνύζακε λα νλνκάζνπκε «πιαηζίσζε ησλ 

εκπεηξνγλσκόλσλ», ε νπνία ηνπνζεηεί ηα παηδηά ζε ζέζε ελειίθσλ εκπεηξνγλσκόλσλ 

(Aitken, ρ.ρ. : 36). 

 Ζ εκπλεύζηξηα ηεο ηερληθήο, Dorothy Heathcote, ππνγξακκίδεη ηξεηο βαζηθνύο 

άμνλεο εξγαζίαο: 1) Ζ «εξγαζία» πνπ αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο πξνθύπηεη από ην 

αληηθείκελν πνπ ζέινπκε θάζε θνξά λα δηδάμνπκε. ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε ην καζεζηαθό αληηθείκελν ήηαλ νη δηαθνξέο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

δαθπλζηλώλ ζήκεξα  από ηνπο πξνγόλνπο ηνπο πνπ έδεζαλ ηνλ 19
ν
 αηώλα. Σν 

έλαπζκα δόζεθε από ηελ αλάγθε πξνεηνηκαζίαο ηεο νηθίαο Μαξηηλέγθνπ γηα ηε 

ρνξνεζπεξίδα. Πξέπεη λα γίλνπλ ςώληα ζηελ αγνξά ηνπ «ηελόθνξνπ», λα 

πξνεηνηκαζηνύλ ηα εδέζκαηα πνπ ζα απνηειέζνπλ ην θύξην πηάην ηνπ «πξάληδνπ»,
66

 

λα κεηαθεξζνύλ ιαραληθά θαη θξαζί από ηνπο θήπνπο θαη ηα θειάξηα ηνπ ζπηηηνύ, λα 
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 «Expert means opportunity to work at knowledge and master the skills. Mantle means I declare my 

calling and live up to what is expected of me in the community» (Heathcote 2002:3). 
65

 Γηα ηελ ζύλδεζε ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky κε ηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή πξαθηηθή βι. 

πξόρεηξα Νάθνπ, Δ. (2001). Μνπζεία: Δκείο, ηα πξάγκαηα θαη ν Πνιηηηζκόο. Αζήλα, Νήζνο, ζζ. 197 - 

214. 
66

 Ωο πξάληδν λνείηαη ην δείπλν. 
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πξνιεθζνύλ κνπζηθνί, λα απνθαζηζηεί ην κνπζηθό πξόγξακκα θαη, ηέινο, λα πάξεη 

ην ζπίηη ηε «γηνξηηλή ηνπ όςε». 2) Οη  καζεηέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ησλ 

λέσλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη λα ηηο αμηνινγήζνπλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

κειεηάκε νη καζεηέο έπξεπε λα «κεηαθεξζνύλ ζηνλ ρξόλν» θαη λα ζθεθηνύλ γηα 

πνηνπο ιόγνπο ζα γίλνληαλ νη  πξνεηνηκαζίεο ηεο ρνξνεζπεξίδαο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηξόπν ζηηο ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο ηεο Εαθύλζνπ ηνπ 

1830 θαη 3) νη καζεηέο πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε ησλ γλώζεσλ πνπ 

απνθνκίδνπλ, πνπ ζεκαίλεη λα δεκηνπξγήζνπλ «πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο» ζην δξάκα 

π.ρ. λα ζθεθηνύλ όηη νη «εηδηθνί» ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα ππάξρνπλ αξθεηά θεξηά 

γηα λα θσηίζνπλ ην αξρνληηθό, γηαηί ε πόιε ηεο Εαθύλζνπ δελ είρε ειεθηξνδνηεζεί 

αθόκε ην 1830, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη δελ ζα πάλε ζην super market γηα ςώληα 

αιιά ζην αγξόθηεκα, ην πεξηβόιη, ην θειάξη θαη ηελ αγνξά (Heathcote & Bolton, 

1995: 32 – 35, Άιθεζηηο, 2008: 254 & 267). 

 ηελ αξρηθή ζπδήηεζε νη καζεηέο/ηξηεο εθηόο ζεαηξηθνύ ξόινπ εμέθξαζαλ ηηο 

απόςεηο ηνπο, νξηνζεηήζεθε ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ησλ εηδηθώλ θαη πξνζδηνξίζηεθε ε 

νπηηθή από ηελ νπνία ζα εξεπλνύληαλ ηα πξάγκαηα. Γειαδή, δόζεθαλ απαληήζεηο 

ζην εξώηεκα: «Πνηνη ζα είλαη νη εηδηθνί θαη πνηα ηα θαζήθνληα ηνπο;». 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/ηξηεο ζε ζεαηξηθό ξόιν ελεπιάθεζαλ ζηε δξακαηηθή 

δηεξεύλεζε θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλόησλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο: πξώηε νκάδα νη 

«θακαξηέξεο», δεύηεξε νκάδα νη «θαζηειάλνη»,
67

 ηξίηε νκάδα «νη καγείξηζζεο θαη νη 

κάγεηξνη», ηέηαξηε νκάδα νη «κνπδηθάληεο». 

 

2.2.2.4 Ο Κύκλος του Κουτσομπολιού (gossip cycle) 

Ζ ηερληθή απνηειεί δξακαηηθή εθδνρή ηνπ παηδηθνύ παηρληδηνύ «ην ζπαζκέλν 

ηειέθσλν» (Neelands & Goode, 2015: 42). ηόρνο ηεο ρξήζεο ηεο είλαη ε αλάδπζε 

ησλ θνηλσληθώλ ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζηεξενηύπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ εθάζηνηε ήξσα (Άιθεζηηο, 2008: 263). ηελ παξνύζα 

εξγαζία ε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εηζαγάγεη ζην ζεαηξηθό δξώκελν πνπ 

εμειηζζόηαλ ζην βησκαηηθό εξγαζηήξην ηνπο ηζηνξηθνύο θαη δξακαηηθνύο ραξαθηήξεο 

Έιελα Μηραιίηζε θαη Αληώλην Μαξηηλέγθν. Ζ εκςπρώηξηα δήηεζε από ηνπο 

ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο «ζε ξόιν ζπκκεηέρνληα ζηελ ρνξνεζπεξίδα» λα 

δηαζπείξνπλ θήκεο γηα λα εμάςνπλ ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ: «Άθνπζα όηη ε 
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 Ο butler (o πξντζηάκελνο ηνπ ππεξεηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηεί πξνζσπηθά ηνλ θύξην ηνπ 

ζπηηηνύ) ζηελ δαθπλζηλή ληνπηνιαιηά. 
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βεληάιηα είλαη ηεο θνληέζαο Μηραιίηζε… Ναη… Ναη, ηεο ηελ είρε ραξίζεη ν Αληώληνο 

Μαξηηλέγθνο … Καη όηαλ εμνξίζηεθε, ε θνληέζα ηνπ ηελ έζηεηιε πίζσ…». ηόρνο ήηαλ 

ε ελεξγνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ε κάζεζε 

ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ ηεο πνιηηηθήο  θαη θνηλσληθήο ηνπηθήο ηζηνξίαο, 

 

2.2.2.5 Η Καρέκλα των αποκαλύψεων/εξομολογήσεων ή καυτή/ανακριτική 

καρέκλα (hot-seating) 

Απνηειεί κηα ζεαηξηθή ζύκβαζε θαηά ηελ νπνία, κηα νκάδα καζεηώλ, εληόο ή εθηόο 

ξόινπ, ζέηεη εξσηήζεηο ζε έλαλ ραξαθηήξα ηνπ δξάκαηνο ή ηνπ ζεαηξηθνύ δξώκελνπ 

πνπ παξακέλεη ζε ξόιν. Ο δξακαηηθόο ραξαθηήξαο θάζεηαη ζηελ θαξέθια ησλ 

απνθαιύςεσλ θαη ζπλήζσο βξίζθεηαη απέλαληη από ηελ νκάδα πνπ ζέηεη ηηο 

εξσηήζεηο. Με ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ελζαξξύλνληαη ηα παηδηά λα εκβαζύλνπλ ζηα 

αίηηα ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο, δηεξεπλώληαη ζρέζεηο θαη θαηαζηάζεηο, 

ζπγθεληξώλνληαη λέα ζηνηρεία θαη εκπινπηίδεηαη ν ραξαθηήξαο κε ηνλ θσηηζκό ησλ 

θίλεηξσλ, ησλ αμηώλ, ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ζηάζεσλ, ησλ επηζπκηώλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Δπίζεο, κειεηάηαη ε επίδξαζε πνπ έρνπλ θάπνηα γεγνλόηα ηεο 

ηζηνξίαο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξάμεηο ηνπ ξόινπ (Neelands & Goode, 2000: 32 · 

Γθόβαο & Εώληνπ, 2010: 72 – 73). ην βησκαηηθό εξγαζηήξην πνπ πινπνηήζεθε ζην 

κνπζείν νισκνύ ε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε κε βάζε ηηο δηδαρέο ηεο Heathcote,  

πνπ ππνζηεξίδεη όηη νη θαληαζηηθνί θόζκνη πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνλ δξακαηηθό 

ρώξν είλαη θαη’ εμνρήλ θνηλσληθνί θαη εμαξηώληαη από ηηο δνκέο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Έηζη απηό πνπ ππνρξενύκαζηε, θάζε θνξά πνπ εμεηάδνπκε έλα 

ηζηνξηθό γεγνλόο, λα δηεξεπλήζνπκε είλαη «νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ε δνκή ηεο 

θνηλσλίαο, ην γηαηί ζπλέβε θάηη παξά ην ηη ζπλέβε ζην παξειζόλ» (Σζηάξαο, 2014: 58). 

ηελ θαξέθια ησλ απνθαιύςεσλ θάζηζε ε «θνύθια-καξόηα ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο 

Πξνζσπηθόηεηαο» Έιελα Μηραιίηζε θαη νη απαληήζεηο ηεο ζε ζπλδπαζκό κε ην 

πεξηερόκελν ηνπ παθέηνπ εμεξεύλεζεο «θώηηζαλ» αθελόο ηελ πνιηηηθή δξάζε ηνπ 

Αλησλίνπ Μαξηηλέγθνπ ην 1800 – 1801 θαη αθεηέξνπ ηελ πξνζσπηθή ηεο ζρέζε καδί 

ηνπ. ηόρνο ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ε 

κάζεζε ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ ηεο πνιηηηθήο  θαη θνηλσληθήο ηνπηθήο ηζηνξίαο. 
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2.2.3 Τεχνικές που αφορούν τη δημιουργία αναπαραστάσεων, μέσα από 

επιλεκτική χρήση της γλώσσας και των χειρονομιών (Poetic) 

 Χξεζηκνπνηνύληαη σο κέζν γηα λα δηεηζδύζεη ε νκάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ πέξα από 

ηε γξακκηθή ζεηξά ησλ γεγνλόησλ ηεο ηζηνξίαο, ή σο κέζν γηα κηα ζθόπηκε ζηξνθή 

από ηηο ξεαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ηεο αθήγεζεο ζηηο ζπκβάζεηο νη νπνίεο απμάλνπλ ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεαηξηθήο θόξκαο θαη επηηξέπνπλ ηελ εμεξεύλεζε θαη ππόδπζε 

ησλ βαζηθώλ ζπκβόισλ θαη εηθόλσλ πνπ πξνηείλνληαη από ην δξακαηηθό ζελάξην 

(Neelands & Goode, 2000:44). 

 

2.2.3.1 Αναδρομή στο παρελθόν (flashback) 

Ζ ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή ηνπ δξάκαηνο όπνπ ηα παηδηά 

θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζθελέο ηνπ παξειζόληνο. θνπόο είλαη λα θσηηζηνύλ 

γεγνλόηα πνπ εξκελεύνπλ θαη εληζρύνπλ ηε ζρέζε ηνπ παξόληνο κε ηελ ηζηνξία, 

αλαιύνπλ θαη επεμεγνύλ δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ ζελαξίνπ 

(Neelands & Goode, 2000:78 - 79).  

 ηελ παξνύζα εξγαζία ε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

«θαξέθια ησλ απνθαιύςεσλ» θαη ην «παθέην εμεξεύλεζεο» γηα λα θσηίζεη ηελ 

ηζηνξία ηνπ «ξηπηδίνπ», δειαδή ηνπ δεύγνπο Μαξηηλέγθνο – Μηραιίηζε θαη ηα 

ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ηα έηε 1800 – 1801. ηόρνο ήηαλ ε 

δόκεζε  πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ θαη ε αλάπηπμε ηζηνξηθήο 

θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο. 

 

2.2.3.3 Η τελετή (ceremony) 

Ζ νκάδα απηνζρεδηάδεη ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ απνηππώλνπλ, ηηκνύλ ηε κλήκε ή 

παλεγπξίδνπλ θάπνην γεγνλόο κε πνιηηηζηηθή ή ηζηνξηθή ζεκαζία. Απνηειεί κηα 

δνκεκέλε δξαζηεξηόηεηα κε πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή αμία θαζώο εκπιέθνληαη ηα 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

λα αλαπαξαζηήζνπλ ηεξαξρηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζθελέο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 

κηαο θνηλόηεηαο ή κηαο θνηλσληθήο ηάμεο, παξαδνζηαθέο γηνξηέο κε ηξαγνύδηα θαη 

ρνξνύο ή/θαη ηε δηαδηθαζία δηάθνξσλ ηειεηώλ (γάκν, θεδεία, εκέξεο κλήκεο, 

νλνκαζηηθή ενξηή, γελέζιηα, παξέιαζε, απνλνκή επαίλνπ, ζεάκαηα δξόκνπ).  

  Σα παηδηά κπνξνύλ λα βαζηζηνύλ ζε πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νπόηε ε 

ηερληθή απνθηά ηζηνξηθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηερόκελν (Neelands & Goode, 2000:52). 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή παξέκβαζε ε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ηερληθή Folk-forms.  

 

2.2.3.2 Folk-forms 

Απνηεινύλ κηα ηερληθή ηνπ πνιηηηθνύ ζεάηξνπ,
68

 πνπ πηνζέηεζε ην δηαδηθαζηηθό 

δξάκα θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο πξνβαίλνπλ ζηελ αλαπαξάζηαζε 

θαληαζηηθώλ ή πξαγκαηηθώλ παξαδνζηαθώλ κνξθώλ ηέρλεο. Όηαλ ε καζεηηθή νκάδα 

εξγάδεηαη κε ππάξρνπζεο θόξκεο π.ρ. ηξαγνύδηα θαη ρνξνύο γλσζηά από ηελ 

παξάδνζε ελόο ηόπνπ, κε ζηόρν λα αλαθαιύςεη ηελ θνπιηνύξα πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ,  εκπιέθεηαη κε ηε δνκή θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο παξαδνζηαθήο 

θόξκαο θαη νη καζεηέο/ηξηεο εληνπίδνπλ, θαηαλννύλ θαη ηαπηίδνληαη κε αλνίθεηα 

ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά ζπκθξαδόκελα  (Bowell &  Heap, 2013:93 – 94 · Neelands 

& Goode, 2000:58). Δδώ ν ζπλδπαζκόο ησλ δπν ηερληθώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 

ρνξνεζπεξίδα, όπνπ ηα παηδηά ρόξεςαλ αζηηθνύο ρνξνύο ηνπ 19
νπ

 αηώλα αθνύγνληαο 

ηηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Παύινπ Καξξέξ. ηόρνο ήηαλ ε ηελ βησκαηηθή κάζεζε 

ηεο ηνπηθήο θαιιηηερληθήο ηζηνξίαο.  

 

2.2.3.4 Τελετουργία (ritual) 

Απνηειεί κηα ειεγρόκελε δνκεκέλε ηερληθή πνπ απαηηεί αλαζηνραζκό από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Κάζε κέινο θαιείηαη λα αληηδξάζεη αηνκηθά ζην ζύλνιν ησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ πξνθαινύληαη από ηε ζπλύπαξμε ζηελ νκάδα (Neelands & Goode, 

2000:101 - 102).  

Απαξαίηεην πιαίζην θάζε ηειεηνπξγίαο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηνπ 

ζπλόινπ ή ηεο θνηλόηεηαο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. Ο Grotowski ζεσξεί όηη ε 

ηειεηνπξγία δελ αθνξά κόλν ηνλ κεκνλσκέλν ζπκκεηέρνληα ή ζεαηή, αιιά 

ηαπηόρξνλα αζθεί ηελ νκάδα σο θνηλόηεηα ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπιινγηθέο 

δξάζεηο (Georges, 2002). Καζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηαδηθαζία απηή ζύκθσλα κε 

ηνλ Davies (2011), είλαη:  

1. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ ηειεηνπξγία λα γίλεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

επελδύζνπλ ζ’ απηήλ. 

                                                           
68

 «Κξηηήξηα, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ πνιηηηθνύ ζεάηξνπ είλαη ε πνιηηηθή ζεκαηηθή, ε δηαθσηηζηηθή 

πξννδεπηηθή ζηξάηεπζε, ε άζθεζε θνηλσληθήο θξηηηθήο θαη ε αλάπηπμε ηεο νπηνπίαο» (Μαξάθα, 

2005: 109). 

https://play.google.com/store/books/author?id=Pamela+Bowell
https://play.google.com/store/books/author?id=Pamela+Bowell
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2. Ζ ρξήζε ηνπ θύθινπ – επηηξέπεη ζε όινπο λα παξαθνινπζήζνπλ όζα ζπκβαίλνπλ, 

όηαλ βξίζθνληαη ζε ξόιν παξαηεξεηή. 

3. Ζ επηβξάδπλζε ησλ πξαγκάησλ – θαζηζηά ηελ είζνδν ζηνλ θύθιν ζεκαληηθή θαη 

δελ πξέπεη λα επηζπεύδεηαη, γηαηί δίλεη ρξόλν ζε θάζε άηνκν λα νινθιεξώζεη πξηλ 

ην επόκελν πξόζσπν θιεζεί λα ιάβεη κέξνο. 

Δδώ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απεκπινθή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ από ην δξώκελν θαη 

ηνλ απνραηξεηηζκό κε ηελ εκςπρώηξηα.  

 

2.2.4 Τεχνικές που εμβαθύνουν την ανταπόκριση και τον αναστοχασμό των 

συμμετεχόντων αναφορικά με τη δραματική εμπειρία (Reflective action)  

Χξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα απεκπιαθεί ε νκάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ από ηε 

δξάζε γηα λα ηελ αλαζεσξήζεη θαη λα ηελ ζρνιηάζεη. Οη ζπκβάζεηο απηέο παξέρνπλ 

ζηελ νκάδα έλαλ ηξόπν λα αξζξώζεη ηηο ζθέςεηο ησλ ραξαθηήξσλ ή λα ζρνιηάζεη 

ηελ ςπρνινγία ηνπο δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηε θπζηθή δξάζε (Neelands & Goode, 

2000:75). 

 

2.2.4.1 Η αφήγηση (Narration)  

Αθήγεζε ησλ γεγνλόησλ κηαο ηζηνξίαο από έλαλ καζεηή ή ηνλ εθπαηδεπηηθό εληόο ή 

εθηόο ξόινπ. Ζ ηερληθή δίλεη ζηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ ηε δπλαηόηεηα λα 

εζηηάζεη ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γεγνλόηα (Neelands & Goode, 2000:85). ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνλ ξόιν ηεο αθεγήηξηαο έρεη ε «Κνύθια ζε Ρόιν 

Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο» Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ. ηόρνο ήηαλ ε 

αλάπηπμε ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο 

 

2.2.4.2 Η ανίχνευση της σκέψης (thought-tracking)  

Ζ δξάζε ησλ ζπκκεηερόλησλ παγώλεη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζε θάπνην θξίζηκν θαη 

ελδηαθέξνλ ζεκείν ηνπ ζεαηξηθνύ δξώκελνπ. Σόηε, νη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα 

παξακείλνπλ ζε ξόιν θαη λα απνθαιύςνπλ ηηο βαζύηεξεο επηζπκίεο ηνπο, ηηο ζθέςεηο 

ηνπο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηα πξνζσπηθά θίλεηξα ή ηηο 

ζθνπηκόηεηεο πνπ δελ δηαθαίλνληαη από ηε δξάζε ησλ ραξαθηήξσλ (Neelands & 

Goode, 2000:85·Απδή - Χαηδεγεσξγίνπ, 2007: 95 – 96). 

Ζ Αλίρλεπζε ηεο θέςεο ρξεζηκνπνηήζεθε εδώ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηερληθή ηεο 

Παγσκέλεο Εηθόλαο κε ζηόρν λα έρνπλ ηελ επθαηξία νη καζεηέο λα αλαιύζνπλ 
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ζεκαληηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα νδεγεζνύλ ζε βαζύηεξα λνήκαηα. Ζ εκςπρώηξηα 

δήηεζε από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζε «Ρόιν πκκεηέρνληνο ζηε Χνξνεζπεξίδα» λα 

εθθξάζνπλ ζε πξώην ξεκαηηθό πξόζσπν ηηο πξνζσπηθέο ζθέςεηο ηνπο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο βξαδηάο. ηόρνο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ 

ζρεηηθά κε ην παξειζόλ. 

 

2.2.4.2 Λίστα δώρων (Gifting) 

Δίλαη κηα ηερληθή όπνπ έλαο ραξαθηήξαο ηνπ δξάκαηνο αλαιακβάλεη λα αγνξάζεη 

ζπγθεθξηκέλα δώξα γηα θάπνηνπο άιινπο ξόινπο. ηελ επηινγή ησλ δώξσλ επηδξά ν 

ραξαθηήξαο ηνπ δσξεηή θαη ηνπ παξαιήπηε (Neelands & Goode, 2015:120). ηελ 

παξνύζα εξγαζία νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ηα δώξα πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ ζηελ Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ γηα ηελ νλνκαζηηθή ηεο ενξηή θαη λα 

αηηηνινγήζνπλ ζηνλ αλαζηνραζκό ηελ επηινγή ηνπο. ηόρνο ήηαλ  ε αλάπηπμε 

ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο. 

 

2.2.4.3 Οπτική γωνία ή/και αλλαγή οπτικής γωνίας (Giving witness ή Eye-

witness) 

Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζηξαηεγηθή θαζώο απνθαιύπηεη ηηο ηδενινγηθέο,
69

 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο ησλ αηόκσλ πνπ εθθξάδνληαη θάζε θνξά. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ κηαο ηζηνξίαο θέξλεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζε 

επαθή κε ηελ ύπαξμε ζπκθεξόλησλ ή θηλήηξσλ, κε ηελ απνζηώπεζε ή ηελ αιινίσζε 

γεγνλόησλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπο νδεγεί ζηελ θξηηηθή εμέηαζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο. ην δξάκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε αθεγεκαηηθή κνξθή ελόο 

κνλνιόγνπ, όπνπ έλαο ήξσαο παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία από ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία 

(Neelands & Goode 2000:78· Baldwin & Fleming, 2003:51),  ή  κε ηε κνξθή 

ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο, όπνπ ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ κε δξάζεηο ηηο δηάθνξεο 

πξνζσπηθέο εθδνρέο κηαο ηζηνξίαο (this way/that way).
70

 ηελ παξνύζα έξεπλα ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ «θαξέθια ησλ 

απνθαιύςεσλ» θαη ην «παθέην εμεξεύλεζεο» γηα λα καο επηηξέςεη λα αληρλεύζνπκε 

ηελ ηζηνξηθά ακθηιεγόκελε πξνζσπηθόηεηα ηνπ Αλησλίνπ Μαξηηλέγθνπ από ηελ 

                                                           
69

 Ζ ηδενινγία απαξηίδεηαη από ηνπο κύζνπο εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα ζπκθηιηώλνληαη κε ηηο 

δνζκέλεο θνηλσληθέο ζέζεηο ηνπο, ράξε ζηε ιαζεκέλε αληίιεςε πνπ ζρεκαηίδνπλ γηα απηέο ηηο ζέζεηο 

θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο, εθιακβάλνληαο ηεο ζαλ κέξνο ελόο ελδνγελώο ζεκαληηθνύ θαη εζσηεξηθά 

ζπλεπνύο ζρεδίνπ ή δηαδηθαζίαο (Μπελέη, 1983: 20). 
70

 Βι. Neelands & Goode «this way/that way» (2000: 90).   
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νπηηθή γσλία ηεο «Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο» Έιελαο 

Μηραιίηζε. ηόρνο ήηαλ ε  βησκαηηθή κάζεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

ηζηνξίαο. 

 

2.2.5 Μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στο βιωματικό εργαστήριο, οι 

οποίες δεν αναφέρονται από τους Neelands & Goode  

 

2.2.5.1 Καταιγισμός Ιδεών (μέθοδος της αράχνης) 

Ζ κέζνδνο ηεο αξάρλεο απνηειεί ην έλαπζκα γηα λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο 

γλώζεηο ζπλαθείο κε ην πξόγξακκα πνπ παξαθνινπζνύλ θαη λα εθθξάζνπλ ειεύζεξα 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. (Νηηξνγηάλλε, 2011: 87). Οη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα 

ιεθηηθνπνηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα έλα ζέκα θαη είλαη απνιύησο ειεύζεξνη λα 

εθθξαζηνύλ. Σίπνηα δελ είλαη αλεπηζύκεην θαη ηίπνηα δελ είλαη ιάζνο. (Balackova 

ρ.ρ., 39∙ Isaksen, 1998). Ζ ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα νξηνζεηεζεί ε πεξηνρή 

ηνπ έξγνπ ησλ «εηδηθώλ» πνπ πξνεηνίκαζαλ ηε ρνξνεζπεξίδα ζην κέγαξν 

Μαξηηλέγθνπ θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε νπηηθή από ηελ νπνία ζα εξεπλνύζαλ νη 

καζεηέο/ηξηεο ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ ηνπ 19
νπ

 αηώλα. ηόρνο ήηαλ ε 

βησκαηηθή κάζεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο ηζηνξίαο.  

 

2.2.5.2 Whole-group drama  

Οη καζεηέο/ηξηεο θαη ν/ε Εθπαηδεπηηθόο ζε Ρόιν ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ απηνζρεδηαζκό 

πξνθεηκέλνπ λα βηώζνπλ άκεζα έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο. ηνλ ζρεδηαζκό, 

πξναπνθαζίδνληαη από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό – εκςπρσηή/ηξηα θάπνηα ζεκεία ηεο 

δνκήο ηνπ απηνζρεδηαζκνύ όπσο ν ρώξνο, ν ρξόλνο, ε αθνινπζία ησλ γεγνλόησλ θαη 

δίλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο Καξηέιεο Ρόινπ πνπ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ραξαθηήξα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δξάζε θάζε ξόινπ (Βι. 

Παξάξηεκα ΗΗΗ: Οη θάξηεο θαη νη θαξηέιεο ξόισλ ·Άιθεζηηο, 2008: 264· Απδή & 

Χαηδεγεσξγίνπ, 2007: 91 ). ηόρνο ήηαλ ε βησκαηηθή κάζεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

θνηλσληθήο, πνιηηηθήο  θαη θαιιηηερληθήο. 

 

2.2.5.3 Η κούκλα εμψύχωσης  

Απνηειεί έλα δηεπθνιπληηθό κέζν,  έλαλ «πνκπό πιεξνθνξηώλ» πνπ ελεκεξώλεη ηα 

παηδηά γηα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί (Άιθεζηηο, 1992: 114). Μπνξεί 
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λα ελζαξθώζεη ηζηνξηθά πξόζσπα θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε όηαλ επηδηώθεηαη ε 

αλάδεημε πεξηζζόηεξσλ νπηηθώλ γσληώλ ζρεηηθά κε έλα ζέκα. ηελ εξγαζία απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν θνύθιεο-καξόηεο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο θαη 

ελζάξθσζαλ ηελ Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ θαη ηελ Έιελα Μηραιίηζε.
71

 

 

2.2.5.4 Η χρήση εικαστικών μέσων 

Ζ ρξήζε δσγξαθηθώλ πηλάθσλ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ αξρή 

ελόο δξάκαηνο. Έρνληαο σο πιαίζην αλαθνξάο έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο πίλαθεο νη 

καζεηέο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην ζθεληθό ρσξνρξόλν, ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο γηα λα εμειηρζεί ε δξακαηνπνίεζε. εκαληηθό, επίζεο, είλαη λα 

ελζαξξύλνληαη ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ θάπνηα από ηα αληηθείκελα πνπ επηζπκνύλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο. (Perkins, 1994· Μαιαθάληεο & 

Καξειά, 2012). 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξνζσπνγξαθίεο, ε ζπιινγή 

νηθνζήκσλ, νη δαθπλζηλέο ελδπκαζίεο ηνπ Ρνπζέα θαη νη ελδπκαηνινγηθέο καθέηεο 

ηνπ Κιώλε γηα ην έξγν ηνπ Γηνλπζίνπ Ρώκα «Σξεηο θόζκνη» ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ 

σο πεγή έκπλεπζεο ηνπ δξάκαηνο θαη ηα παηδηά θιήζεθαλ λα δσγξαθίζνπλ ηα 

νηθόζεκα ηεο νηθνγελείαο ηνπο θαη ηηο ελδπκαηνινγηθέο ηνπο επηινγέο γηα ηε 

ρνξνεζπεξίδα. ηόρνο ήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ην ρώξν ηνπ 

Μνπζείνπ θαη ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα. 

 

2.2.5.5 Οι Κινητικές Δραστηριότητες  

Οη θηλεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο λα 

εθθξαζηνύλ κέζα από ηελ θίλεζε θαη ηα ρνξεπηηθά δξώκελα αλαδεκηνπξγώληαο ηε 

δξακαηηθή αηκόζθαηξα θαη νξηνζεηώληαο ην δξακαηηθό πιαίζην θαη εληάζζνληαη από 

ηηο Απδή & Χαηδεγεσξγίνπ  (2007:97 – 99) ζηηο ηερληθέο πνπ εκβαζύλνπλ ηελ 

αληαπόθξηζε θαη ηνλ αλαζηνραζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ αλαθνξηθά κε ηε δξακαηηθή 

εκπεηξία.  ηελ εξγαζία απηή έγηλε αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνεζπεξίδαο κε ηελ ηερληθή 

ηνπ «ζπκπιεξώλσ κηα εηθόλα» ζε νκάδεο ησλ δύν ή ησλ ηεζζάξσλ (Boal, 2012: 227 

& 277 – 278), θαη ηελ ηερληθή «ρηίδσ ηε ζηάζε ηνπ ξόινπ» (Απδή & Χαηδεγεσξγίνπ, 

2007:  87).  

                                                           
71

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε ρξήζε ηεο θνύθιαο εκςύρσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν βησκαηηθό εξγαζηήξην ζα 

γίλεη ζην 3
ν
 Κεθάιαην. 
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2.2.5.6 Το Πακέτο εξερεύνησης (compound stimulus) 

Απνηειεί παξαιιαγή ηεο ηερληθήο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ραξαθηήξα πνπ πξόηεηλε ν 

John Somers (2008:118-128). Σα πξνζσπηθά αληηθείκελα ελόο δξακαηηθνύ 

ραξαθηήξα παξνπζηάδνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηεκέλα ζε έλα θνπηί. Ζ 

ηζηνξία ηνπ ραξαθηήξα αλαδύεηαη θαη  λνεκαηνδνηείηαη κε ηελ εμέηαζε ηνπ ηξόπνπ 

κε ηνλ νπνίν νη ιεπηνκέξεηεο θάζε αληηθεηκέλνπ ππαηλίζζνληαη ηα αλζξώπηλα 

θίλεηξα, ηηο ζπκπεξηθνξέο  θαη ηηο πξάμεηο. Ο Somers (2008:122) ζεκεηώλεη ηέζζεξα 

ζηάδηα θαηά ηε δηαδηθαζία ρξήζεο ηνπ παθέηνπ εμεξεύλεζεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

Πξώην ζηάδην: ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο ζπλζεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ. Παξνπζηάδεηαη ην παθέην εμεξεύλεζεο θαη ε ηζηνξία ηεο απόθηεζεο 

ηνπ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο κε παηγληώδε ηξόπν, αθνινπζεί ζπδήηεζε βαζηζκέλε ζηηο 

εξσηήζεηο «Πνηνη εκπιέθνληαη ζ’ απηή ηελ ηζηνξία;» θαη «Ση ηνπο ζπκβαίλεη;». Οη 

ζπκκεηέρνληεο ελζαξξύλνληαη λα  κνηξαζηνύλ εηθαζίεο θαη ππνζέζεηο θαη ζηγά – ζηγά 

λα ζπλζέζνπλ κηα αθήγεζε πνπ εκπεξηέρεη όια ηα αληηθείκελα. ηελ παξνύζα έξεπλα 

ην παθέην παξνπζηάζηεθε από ηελ θνύθια ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ, ζπλδέζεθε κε ην «ζπληαξαθηηθό γεγνλόο» ηεο 

ρνξνεζπεξίδαο, ηελ θινπή κηαο πνιύηηκεο βεληάιηαο θαη εηζήρζε κε ηελ ηερληθή «ν 

θύθινο ηνπ θνπηζνκπνιηνύ». Ζ βεληάιηα απνηεινύζε κέξνο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ 

Νηθόιανπ Μαξηηλέγθνπ από ηνλ ζείν ηνπ Αληώλην θαη απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ 

εηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην ηεο ηζηνξίαο δύν λέσλ πξνζώπσλ, ηνπ Αλησλίνπ 

Μαξηηλέγθνπ θαη ηεο Έιελαο Μηραιίηζε.  

Δεύηεξν ζηάδην: δηεξεύλεζε ηεο δσήο ησλ αλζξώπσλ ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ε 

ηζηνξία ηνπ παθέηνπ, κε θεληξηθό εξώηεκα «Πνηα πεξίζηαζε ζα ζέιαηε λα 

δσληαλέςεηε ώζηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξα γη’ απηνύο ηνπο αλζξώπνπο.;» Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο «θαξέθιαο ησλ 

απνθαιύςεσλ» ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε ηεο «Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο 

Πξνζσπηθόηεηαο» Έιελαο Μηραιίηζε, ε νπνία απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ησλ 

καζεηώλ γηα λα απνθηήζεη ζπλνρή ε βαζηθή ηζηνξία.  

Σξίην  ζηάδην: επηινγή θαη κνξθνπνίεζε, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην θνπηί 

εμεξεύλεζεο κπαίλνπλ ζε κηα ινγηθή ζεηξά θαη απνθηνύλ ζπγθεθξηκέλν λόεκα, θαη 

ηέηαξην ζηάδην: επηθνηλσλία, θαηά ην νπνίν θάζε καζεηήο/ηξηα κνηξάδεηαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ κε ηελ ππόινηπε νκάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ ελνπνηήζεθαλ. Ζ 
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κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε θάζε απηή ήηαλ ε αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε κε 

ηελ εκςπρώηξηα γηα ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα πνπ αλαδύζεθαλ από ηηο 

απαληήζεηο ηεο θνληέζαο Μηραιίηζε ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ 

πξνεγνύκελε θάζε. πδεηήζεθαλ ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ηνλ 19ν αηώλα θαη ζήκεξα, ην 

αγξνηηθό δήηεκα  θαη ε αλάδπζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ζηελ απνηθηνθξαηνύκελε 

Εάθπλζν ηνπ 19νπ αηώλα. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5 
The  elegant world of puppet opera. 

Salzburg Marionette Theatre.
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3.1 Κούκλες, μαριονέτες και αυτόματα: Από τον Πλάτωνα στον  Lacan  

 
Σο κουκλοθέατρο ήταν πάντα  

μια ιδιόμορφη, μυστηριώδης,  
συχνά ανατρεπτική,  

και μερικές φορές περιφερειακή μορφή τέχνης,  
και το γεγονός ότι έπρεπε  

να επανεφευρίσκει τον εαυτό της συνεχώς 
 προκειμένου να επιβιώσει  

είναι πιθανώς θετικό. 
Dircks (2004:142) 

 

 
Ζ ηέρλε ηνπ θνπθινζέαηξνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ηειεηνπξγηθή καγεία. Οη 

«πξσηφγνλνη άλζξσπνη» έθηηαμαλ ηηο πξψηεο καξηνλέηεο πνιχ πξηλ εθεχξνπλ ηε 

γξαθή θαη ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ ζπρλά ζηε δξακαηνπξγία, φρη απιψο σο άςπρα 

ρεηξαγσγνχκελα αληηθείκελα αιιά θαη σο εκςπρσκέλεο θνχθιεο πνπ κηινχλ θαη 

ηξαγνπδνχλ, ρνξεχνπλ θαη παίδνπλ, πνιεκνχλ θαη πεηνχλ. Ζ αξραηφηεξε  επηζπκία 

ηνπ αλζξψπνπ, άιισζηε, είλαη λα (αλα)δεκηνπξγήζεη δσή (Ghosh and Benerjee, 

2006:17). 

ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα θηινζνθηθή, ςπραλαιπηηθή θαη 

ζεκεησηηθή ζεψξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνπθινζεάηξνπ. πδεηνχληαη νη 

παηδαγσγηθέο ρξήζεηο ηεο θνχθιαο ζην ζρνιείν θαη ην κνπζείν  - θαη εηδηθφηεξα ε 

ρξήζε ησλ dramatic play doll θαη persona doll. Σέινο, ζηνηρεηνζεηείηαη ε ρξήζε ηεο 

Κνχθιαο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. 

 

3.1.1 Κουκλοθέατρο μια σημειωτική θεώρηση  

το Μ…, όπου περνούσα το χειμώνα του 1801, 

 πέτυχα κάποιο βράδυ, σ' ένα δημόσιο κήπο, τον κύριο Κ  

…. Σου είπα πόσο εκπλήσσομαι,  

καθώς τον έβλεπα για πολλοστή φορά σε κουκλοθέατρο,  

το οποίο, στημένο πρόχειρα στην αγορά,  

διασκέδαζε τον όχλο με σύντομες κωμωδίες, 

 διανθισμένες με τραγούδι και χορό. 

Με βεβαίωσε ότι η παντομίμα των ανδρεικέλων 

του προξενούσε μεγάλη ευχαρίστηση…  

Kleist  (1982: 11) 

 

Καίξην δεηνχκελν ηεο πιαησληθήο θηινζνθίαο απνηειεί ε αιήζεηα θαη ε απφζηαζε 

ηεο ηέρλεο απφ απηήλ είλαη, ζχκθσλα κε ην πιαησληθφ ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα, 



Κεφάλαιο 3ο: Παιδαγωγικές χρήσεις του θεάτρου κούκλας 

 48 

ηφζν κεγάιε πνπ θαζηζηά ην θαιιηηέρλεκα χπνπην πξντφλ. Ζ πεξί ηδεψλ θηινζνθία 

ηνπ Πιάησλα πξνυπνζέηεη έλαλ ππεξβαηηθφ θφζκν, δηαθξηηφ θαη δηαθξηηέν απφ ηνλ 

αηζζεηφ, ν νπνίνο πθίζηαηαη ράξε ζηε κέζεμή ηνπ ζε απηήλ ηελ αλψηεξε 

πξαγκαηηθφηεηα. Με άιια ιφγηα, ε αηζζεηή πξαγκαηηθφηεηα δελ δηαζέηεη νληνινγηθή 

απζππαξμία, γηαηί απνηειεί αληίγξαθν ηνπ επέθεηλα θφζκνπ ησλ ηδεψλ. Τπφ ηηο 

ζπλζήθεο απηέο, ε ηέρλε πεξηηηεχεη, αθνχ, σο αληίγξαθν ηνπ αληηγξάθνπ, βξίζθεηαη 

ζε έλα νληνινγηθφ επίπεδν «ηξίηνλ από ηεο αιεζείαο». Ο Πιάησλ, γηα λα θάλεη 

ζαθέζηεξεο ηηο απφςεηο ηνπ, ρξεζηκνπνηεί ηελ παξνκνίσζε ηνπ θαηφπηξνπ: «Ο 

θαιιηηέρλεο κνηάδεη κε  πεξηθεξόκελν άλζξσπν πνπ θξαηά έλαλ θαζξέθηε θαη 

αληηγξάθεη ηνλ ππαξθηό θόζκν», γξάθεη, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηθφλα πνπ 

ζπιιακβάλεη ν θαζξέθηεο ζπληζηά κίκεζε ηνπ ππαξθηνχ θφζκνπ (Πιάησλ, 1963:303 

- 305 · Ηαθψβ, 1998:94). 

χκθσλα κε ηελ πιαησληθή νπηηθή, ηα παξαζηαζηαθά ζεαηξηθά αληηθείκελα 

βξίζθνληαη πάληα ζε έλα νληνινγηθφ επίπεδν «ηξίηνλ απφ ηεο αιεζείαο»  απφ ηελ 

έλλνηα πνπ ζεκαηνδνηνχλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα καξηνλέηα ζεκαηνδνηεί έλαλ εζνπνηφ 

πνπ ζεκαηνδνηεί έλα ζεαηξηθφ ξφιν (Westecott, 2009:4). 

Ζ αιιεγνξία ηνπ Πιάησλα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα «ηζηνξηθφ 

παξάδνμν» γηαηί πξνζδηνξίδεη, δηεξεπλεηηθά έζησ, δχν απφ ηηο ζνβαξφηεξεο 

«ππνζέζεηο» ηεο ζεκεησηηθήο κειέηεο ηνπ θνπθινζεάηξνπ. Πξψηνλ, πεξηγξάθεη ηε 

ζπλαξπαζηηθή ςεπδαίζζεζε ηεο παξάζηαζεο, απηή ηε ζαπκάζηα ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία ν ζεαηήο νινθιεξψλεη ηε ζπλ-αληίιεςε αλνκνηνγελψλ ελίνηε θαηλφκελσλ, ηα 

νπνία ζπιιακβάλεη απφ δηαθνξεηηθνχο  αηζζεηηθνχο δηαχινπο, θαη δεχηεξνλ 

ππνγξακκίδεη φηη νη καξηνλέηεο σο παξαζηαζηαθά αληηθείκελα είλαη ε ζθηά ηεο ζθηάο 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.  Οη καξηνλέηηεο, γξάθεη ν  Proschan 

(1983), είλαη πιηθέο εηθφλεο αλζξψπσλ, δψσλ ή πλεπκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη,  

εκθαλίδνληαη ή ρεηξαγσγνχληαη  ζηηο αθεγεκαηηθέο ή δξακαηηθέο παξαζηάζεηο. Καη ν 

Eshuchi (2013:86) ζπκπιεξψλεη, ζα φξηδα ηε καξηνλέηα σο εηθαζηηθή αιιεγνξία πνπ 

αληηπξνζσπεχεη «ηελ πξαγκαηηθή δσή», αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη «μέλε» πξνο ηνλ 

«πξαγκαηηθφ θφζκν». 

Ζ ζεκαληηθφηεξε, άκεζε ζπλέπεηα ηεο ζέζεο ηνπο σο ζεκεία ζεκείσλ είλαη 

φηη ηα ζεαηξηθά ζεκεία «καξηνλέηεο» είλαη ζρεδφλ πάληα «ζπληνκνγξαθίεο» θαη 

θέξνπλ κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά «πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δεδνκέλε δξακαηηθή 

θαηάζηαζε» (Proschan,1983). 
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Ο Nietzsche (2001), δαλείδεηαη ην πιαησληθφ παξάδεηγκα γηα λα ην αληηζηξέςεη. Ο 

ρνξφο ησλ ζαηχξσλ, έλα πνηεηηθφ δεκηνχξγεκα δειαδή, εθθξάδεη ηε θηινζνθηθή 

ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ πνπ «θαηαζθεπάδεη» ηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

απεηθνλίδεη ηελ εζσηεξηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ ζην ζχλνιν ηεο: «Ο ρνξόο ησλ 

ζαηύξσλ - εμεηθνλίδεη ηελ ελζαδηθή ύπαξμε πην αιεζηλά, πην πξαγκαηηθά θαη πην πιέξηα 

γηα απ‟ ό,ηη ν πνιηηηζκέλνο άλζξσπνο, ν νπνίνο ζπλήζσο πηζηεύεη όηη ε κόλε 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη ν εαπηόο ηνπ. Η ζθαίξα ηεο πνίεζεο δελ βξίζθεηαη έμσ από ηνλ 

θόζκν, ζαλ θαληαζηηθή κε δπλαηόηεηα εθεπξεκέλε από ην κπαιό ελόο πνηεηή, ζέιεη λα 

είλαη ην αληίζεην αθξηβώο, ε αθηηαζίδσηε έθθξαζε ηεο αιήζεηαο». Δίλαη ν θαζξέθηεο 

ζηνλ νπνίν ν δηνλπζηαθφο άλζξσπνο βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή ην νκνίσκα ηνπ 

πάζρνληνο ζενχ ηνπ.
73

  

χκθσλα κε ηνλ Nietzsche, ινηπφλ,  ε εκςπρσκέλε θνχθια εθθξάδεη ηελ 

εζσηεξηθή δσή ηνπ θνπθινπαίθηε θαη κάιηζηα κηα «αθηηαζίδσηε» εζσηεξηθή δσή. 

Αληηπξνζσπεχεη ηελ πξαγκαηηθή δσή, δελ είλαη «μέλε» πξνο ηνλ «πξαγκαηηθφ 

θφζκν», είλαη ν θαζξέθηεο ζηνλ νπνίν νη ζεαηέο κηαο παξάζηαζεο θνπθινζεάηξνπ 

βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Ο Lacan, ηέινο, ν νπνίνο επαλεξκελεχεη ηνλ Φξφπλη εληάζζνληαο ηελ 

ςπραλαιπηηθή ζεσξία ζην πιαίζην ηνπ δνκηζκνχ θαη ηνπ κεηαδνκηζκνχ αλαθέξεηαη 

επαλεηιεκκέλα ζηελ θαηνπηξηθή εηθφλα θαη ελλνεί ην είδσιν ηνπ ζψκαηνο ζηνλ 

θαζξέθηε, ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ πνπ είλαη ζπγρξφλσο ν Εαπηόο θαη ν Μηθξόο Άιινο, 

δειαδή  αληαλάθιαζε θαη πξνβνιή ηνπ Εγώ. Σν ζηάδην ηνπ θαζξέθηε, ζηε ιαθαληθή 

ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ, αληηπξνζσπεχεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηε 

θαληαζηαθή ηάμε
74

, ελψ ε ζπκβνιηθή ηάμε,
75

 είλαη παξνχζα ζηε θηγνχξα ηνπ 

ελειίθνπ πνπ ππνζηεξίδεη ην κσξφ θαη ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηνλ Μεγάιν Άιιν 

(Μαθξίδεο, 1988:51 – 58). 

Σν «ζηάδην ηνπ θαζξέθηε», φπσο αλαιχεηαη απφ ηνλ Lacan, ππνδεηθλχεη  πσο 

ην Εγώ απνηειεί πξντφλ παξαγλψξηζεο, ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν ην ππνθείκελν 

                                                           
73

 «Μπνξνχκε λα απνθαιέζνπκε ηνλ ρνξφ ζηνλ πξσηφγνλν ζηάδην ηνπ ζηελ πξσηαξρηθή ηξαγσδία, 

θαζξέθηηζκα ζην νπνίν ν δηνλπζηαθφο άλζξσπνο βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ» (Nietzsche, 2001:74 – 75). 
74

 Σν θαληαζηαθφ εκπεξηέρεη ζπλδειψζεηο απηαπάηεο, ζαγήλεπζεο θαη απνπιάλεζεο θαη ζπλδέεηαη 

εηδηθά κε ηε δπαδηθή ζρέζε αλάκεζα ζην εγψ θαη ηελ θαηνπηξηθή εηθφλα εθφζνλ ζεκέιην ηεο ηάμεο 

ηνπ θαληαζηαθνχ είλαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ εγψ θαηά ην ζηάδην ηνπ θαζξέθηε (Evans, 2005:302 – 303). 
75

 Ζ έλλνηα ηεο ζπκβνιηθήο ηάμεο νθείιεη πνιιά ζην αλζξσπνινγηθφ έξγν ηνπ Λεβί ηξνο. Ο Λαθάλ 

πηνζέηεζε ηελ ηδέα φηη ν θνηλσληθφο θφζκνο δνκείηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο 

ζρέζεηο ζπγγέλεηαο θαη ηελ αληαιιαγή ησλ δψξσλ. Ζ βαζηθή κνξθή αληαιιαγήο είλαη ε επηθνηλσλία 

θαη αθνχ νη έλλνηεο ηνπ λφκνπ θαη ηεο δνκήο δελ λννχληαη ρσξίο ηε γιψζζα, κε ζπλέπεηα ην 

ζπκβνιηθφ λα έρεη  γισζζηθή δηάζηαζε (Evans, 2005:250 – 252).  
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αιινηξηψλεηαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ.
76

 Σν κσξφ αλαγλσξίδεη ηελ εηθφλα ηνπ ζηνλ 

θαζξέθηε σο «φινλ» θαη ε ζχλζεζε ηεο εηθφλαο παξάγεη κία αίζζεζε αληίζεζεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ ηνπ ζψκαηνο ηνπ. Απηφ πξνθαιεί κηα 

επηζεηηθή έληαζε αλάκεζα ζην ππνθείκελν (ην κσξφ) θαη ηελ εηθφλα. Γηα λα ηελ 

επηιχζεη, ην ππνθείκελν ηαπηίδεηαη κε ηελ εηθφλα: ε πξσηνγελήο απηή ηαχηηζε κε ηνλ 

φκνην είλαη απηφ πνπ ζπγθξνηεί ην Δγψ.  

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δψζνπλ κηα ςπραλαιπηηθήο νπηηθήο εξκελεία ζην 

θαηλφκελν ηνπ θνπθινζεάηξνπ, νη κειεηεηέο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζεσξεηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο ηνπ Freud θαη ηνπ Lacan γηα λα ζπιιάβνπλ  ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

θνπθινπαίθηε  θαη καξηνλέηαο σο παξάδεηγκα θξνυδηθήο δπαδηθφηεηαο,
77

 ή 

ιαθαληθνχ θαζξεθηίζκαηνο, θαη ηελ αλεμήγεηε  κνλαδηθφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεο σο ηελ επηδίσμε ηνπ θνπθινπαίθηε λα εθθξάζεη θαη λα ζεκαζηνδνηήζεη ηηο  

βαζχηεξεο ςπρηθέο ηνπ αλάγθεο (Rehak, 2003). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ζχζηεκα 

ζπκβνιηθψλ ρεηξνλνκηψλ ηεο καξηνλέηαο πξνζθέξεη αθελφο έλα ρξήζηκν πιαίζην 

θαζξεθηίζκαηνο (αληαλάθιαζεο ηνπ Δγψ ηνπ θνπθινπαίθηε), αθήλεη αθεηέξνπ ην 

πεξηζψξην ηεο δπαδηθφηεηαο, δειαδή επηηξέπεη λα δνχκε ηελ θνχθια «σο αληηθείκελν 

παξαηήξεζεο θαη σο θαληαζηηθή ή θαη εηθνληθή δσή» (Tillis,1992). 

 

3.2 Οι μαριονέτες  στην σχολική τάξη 

 Κάθε μαριονέτα είχε και έχει πάντα τη δική της ιστορία· 
εκείνη που ο δημιουργός της θέλησε να μας πει. 

Ε. Βογιατζάκη 
 

Οη θνχθιεο αμηνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Όπσο 

επηγξακκαηηθά ππνζηεξίδεη ε Άιθεζηηο (Κνληνγηάλλε, 2012:106) «νη θνύθιεο κπνξεί 
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 Ζ αιινηξίσζε είλαη έλα θαηαζηαηηθφ γλψξηζκα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη αλήθεη ζηε θαληαζηαθή ηάμε. 

Σν ππνθείκελν ζεσξείηαη ζεκειησδψο δηραζκέλν, αιινηξησκέλν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, δελ ππάξρεη θακηά 

πηζαλφηεηα επίηεπμεο θάπνηαο νιφηεηαο ή ζχλζεζεο. Ο δηραζκφο θαηαδειψλεη ηελ αδπλαηφηεηα ηνπ 

ηδαληθνχ κηαο εληειψο παξνχζαο ζπλείδεζεο, ην ππνθείκελν δελ ζα γλσξίζεη πνηέ πιήξσο ηνλ εαπηφ 

ηνπ αιιά ζα απνθφπηεηαη πάληνηε απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε γλψζε. Καηαδεηθλχεη έηζη ηελ παξνπζία ηνπ 

αζπλεηδήηνπ θαη ζπληζηά ζπλέπεηα ηνπ ζεκαίλνληνο. Σν ππνθείκελν δηράδεηαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο 

φηη είλαη έλα νκηιψλ ππνθείκελν, αθνχ ε νκηιία δηαρσξίδεη ην ππνθείκελν ηεο εθθνξάο απφ ην 

ππνθείκελν ηνπ εθθεξφκελνπ.  Ο Λαθάλ εηζήγαγε ηνλ φξν εθ – ζσηεξηθφηεηα  γηα λα νξηνζεηεζεί ηε 

θχζε απηήο ηεο αιινηξίσζεο ζηελ νπνία ε εηεξφηεηα θαηαιακβάλεη ηνλ εζψηεξν ππξήλα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Ο λενινγηζκφο εθθξάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ςπραλάιπζε ακθηζβεηεί ηελ αληίζεζε 

αλάκεζα ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, αλάκεζα ζην πεξηέρνλ θαη ζην πεξηερφκελν (Λαθάλ, 

ρ.ρ.:159 – 273). 
77

 Ο S. Freud  δηαηχπσζε ην 1920, ηε δπαδηθή ζεσξία  γηα ηα αλζξψπηλα έλζηηθηα, ε νπνία δέρεηαη φηη 

ν αλζξψπηλνο ςπρηζκφο δνκείηαη βαζηθά απφ ηελ νξκή ηεο δσήο  πνχ αληηζηνηρεί ζε φ, ηη απνθαινχκε 

«έλζηηθην» ή «νξκή» απηνζπληήξεζεο  θαη απφ ηε Libido, ην sexual instict.  Σα  δχν απηά είδε 

ελζηίθησλ ηα ζπγρψλεπζε αξγφηεξα, ζηελ έλλνηα ηνπ «έξσηα», πξνζζέηνληαο ηελ νξκή ηεο 

απηνθαηαζηξνθήο,  ην «έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ» (Freud, 1992, 2010, 2011). 
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λα ελώζνπλ ηνλ γξακκαηηζκό κε ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ηε ινγνηερλία κε ηε γιώζζα, 

ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, ηελ έθθξαζε κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ θξηηηθή ζθέςε κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο επξεκαηηθόηεηαο, ηελ ηζηνξία κε ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ ηαπηόηεηα κε ηελ 

πνιηηηζκηθή πνηθηιόηεηα. Επίζεο κπνξνύλ λα γίλνπλ εξγαιείν […] αμηνιόγεζεο αθνύ 

έλα παηδί εθθξάδεη κε κεγαιύηεξν απζνξκεηηζκό ζε κηα θνύθια απηό πνπ γλσξίδεη ή 

πηζηεύεη». 

 

3.2.1 H Κούκλα (dramatic play doll) στη σχολική τάξη  

 
« Σο να δίνεις ψυχή σε μια ξύλινη μαριονέτα είναι πάντα μαγικό». 

Gretl Aicher,78 Σο Βήμα 01/03/1998 

 

Ζ ρξήζε ηεο Κνχθιαο (dramatic play doll) ζην ζρνιείν, απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ 

κέρξη ηηο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ, απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν κάζεζεο. Μπνξεί  λα θηλήζεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κάζεζεο ή πηζαλφλ είλαη αξλεηηθνί ζην δαζθαινθεληξηθφ 

χθνο δηδαζθαιίαο θαη λα  απειεπζεξψζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαληαζία ηνπο 

ψζηε λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηαηππψζνπλ έλλνηεο θαη λα εμεξεπλήζνπλ ην πνηνο-

ηη-πφηε-πνπ θαη γηαηί ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε ζσκαηηθφ, δηαδξαζηηθφ, θαη 

βησκαηηθφ επίπεδν (Peyton, 1996). ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ 

δηελεξγήζεθε απφ ηε Vida Zuljevic (2005) ζεκεηψλεηαη κεηαμχ άιισλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ε ρξήζε ησλ καξηνλεηηψλ ζηελ ηάμε απνηειεί θίλεηξν 

γηα απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

 

Ζ δεκηνπξγία ραξαθηήξσλ θαη ηζηνξηψλ κε θνχθιεο βνεζά ηα παηδηά λα 

αθνκνηψζνπλ ηε δηδαθηέα χιε, λα ζπκνχληαη ηη έρνπλ κάζεη θαη λα εζσηεξηθεχζνπλ 

πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αθεγνχληαη ηηο ηζηνξίεο «κε ην κπαιφ θαη ηελ 

θαξδηά». Μέζσ ηεο Κνχθιαο νη καζεηέο/ηξηεο ζπλδένληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

γλσζηηθά κε ηηο ηδέεο, ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο ηζηνξίεο, ηνπο ραξαθηήξεο, αιιά θαη ηε 

ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία θαη ηέινο ηηο θαζεκεξηλέο  θαηαζηάζεηο (O’Hare, 2005:2). 

Μηα Κνχθια πνπ δεη ζηελ ηάμε επηηξέπεη ζηα παηδηά λα παίδνπλ ξφινπο, λα 

πεηξακαηίδνληαη θαη λα ελεξγνχλ δηαθνξεηηθά απφ φ,ηη ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 
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 Καιιηηερληθή δηεπζχληξηα ηνπ Salzburger Marionette Theatre. 
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ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Δίλαη, φκσο, κηα θνχθια ηεο νπνίαο ην φλνκα, ε ειηθία, ε 

ηαπηφηεηα, ε νηθνγέλεηα, αθφκα θαη ην θχιν κπνξεί λα αιιάμεη αλά πάζα ζηηγκή, 

επεηδή ην επηζπκεί έλα απφ ηα παηδηά ζηελ ηάμε (Rotondo Bisson, ρ.ρ.:1). 

Σέινο, ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζσ ηεο Κνχθιαο 

ελζαξξχλεη ηελ πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή έθζεζε, δηφηη ε καξηνλέηα σο κεζάδσλ 

κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο κεραληζκφο αζθαιείαο, επηηξέπνληαο ζην παηδί λα 

εμεξεπλήζεη ηδέεο θαη θαηαζηάζεηο  ζην ηξίην πξφζσπν (Landy, 1982:226). «Η 

θνύθια, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο, ιεηηνπξγεί ζηα ρέξηα ησλ παηδηώλ ζαλ 

πξνζηαηεπηηθό δίρηπ. Τα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα βηώλνπλ κηα άκεζε ζρέζε κε 

ηελ θνύθια, „ζαλ λα ήηαλ δσληαλή‟, θαη ηαπηόρξνλα λα έρνπλ πάληα ην „ζαλ‟ ζην πίζσ 

κέξνο ηνπ κπαινύ ηνπο» ((Βίηζνπ & Αγηδίδνπ, ρ.ρ. :275). 

 
3.2.2 Η Persona Doll 

Οι Persona Dolls αποτελούν ένα ακτιβίστικο εργαλείο  

για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων, 

 του ρατσισμού, του σεξισμού  

και άλλων μορφών προκατάληψης.  

Smith (2009: 7). 

 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1980, ε Kay Taus, λεπηαγσγφο θαη πνιηηηθή αθηηβίζηξηα, κέινο ηνπ 

Anti-Bias Curriculum (ABC),
79

 αλέιαβε λα δηδάμεη κηα νκάδα παηδηψλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη εζληθέο νκάδεο. Απνγνεηεπκέλε  

απφ ηελ έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη θαη άιιεο πιεπξέο ηνπ 

πνιηηηζκνχ, εθηφο απφ ηελ θπξίαξρε ιεπθή ακεξηθαληθή θνπιηνχξα, θαηαζθεχαζε 

ράξηηλεο θνχθιεο (paper dolls) κε δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο δέξκαηνο, ηαπηφηεηεο ή 

«personas», θαη αθεγήζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηζηνξίεο κε ζηφρν λα 
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Σν θίλεκα Anti-Bias Curriculum είλαη κηα αθηηβίζηηθε πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Σα κέιε ηνπ ππνζηεξίδνπλ φηη πθίζηαηαη κηα θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή πηπρή ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηρεηξνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ πξνθαηαιήςεηο φπσο ν ξαηζηζκφο, ν ζεμηζκφο, νη 

δηαθξίζεηο ππέξ ησλ αξηηκειψλ αλζξψπσλ, ν ειηθηαθφο ξαηζηζκφο, ε νκνθνβία, θαη άιιεο κνξθέο 

θπξηαξρηθήο επηβνιήο, επεηδή ζεσξνχλ φηη ε κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο 

ζπλήζσο κνιχλεηαη απφ θπιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θηλήκαηνο Anti-Bias Curriculum είλαη λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηελ 

απνδνρή, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ην ζεβαζκφ, λα ηνπο πξνηξέςνπλ ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ηεο δηδαθηέαο 

χιεο θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ εζληθφηεηαο, θχινπ, ζξεζθείαο, θαη θνηλσληθήο 

ηάμεο αθελφο, θαη εμνπζίαο, πξνλνκίσλ θαη θχξνπο αθεηέξνπ (Derman-Sparks, 1989).  Κη απηφ δηφηη 

ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, πνιιέο επηζηεκνληθέο θνζκνζεσξίεο ζεσξνχληαη εθδειψζεηο ηεο 

πξνλνκηνχραο ιεπθήο δπηηθήο θνπιηνχξαο. Όπσο, ιφγνπ ράξε, ππνζηεξίδεη ν Jay Stevenson (2007:9) 

«ε παξαδνζηαθή ινγνηερλία έρεη γξαθηεί από “λεθξνύο ιεπθνύο άλδξεο” γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο 

ηδενινγηθνύο ηνπο ζηόρνπο κηαο ζπληεξεηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο αγγιηθήο εγεκνλίαο». 

http://www.amazon.com/Louise-Derman-Sparks/e/B001KCHXA2/ref=la_B001KCHXA2_ntt_srch_lnk_1?qid=1465277506&sr=1-1


Κεφάλαιο 3ο: Παιδαγωγικές χρήσεις του θεάτρου κούκλας 

 53 

θηλεηνπνηήζεη ηε θαληαζία ηνπο θαη λα κεηαδψζεη ηηο αμίεο ηεο απφξξηςεο ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ (Taus, 1987).
 
 

Ζ Taus πίζηεπε φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθέο 

ζπλεδξίεο  κε ηηο Κνχθιεο κε Πξνζσπηθφηεηα (Persona Dolls), δελ έγθεηηαη ζηηο ίδηεο 

ηηο θνχθιεο, αιιά ζηνλ ηξφπν πνπ εηζάγνληαη ζηελ ζρνιηθή ηάμε θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηα παηδηά. Δπηδίσμε νη θνχθιεο πνπ θαηαζθεχαδε λα 

αληαλαθινχλ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηαπηφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε ηεο. ηηο ηζηνξίεο πνπ κνηξαδφηαλ κε ηα παηδηά νη θνχθιεο ηεο 

είραλ νηθνγέλεηα θαη θίινπο, δνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ, ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζπίηη ή δηακέξηζκα θαη ζηηο ηαπηφηεηεο ηνπο δελ άιιαδε ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη αιιάδεη ζηηο ηαπηφηεηεο ησλ πξαγκαηηθψλ παηδηψλ (Smith, 

2009: 22). 

Ζ λνηηναθξηθαληθή λεπηαγσγφο Babette Brown (2001),  ε νπνία εηζήγαγε 

ζηελ Αγγιία ηηο Κνχθιεο κε Πξνζσπηθφηεηα, πηζηεχεη φηη νη θνχθιεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ  ην θχιν, ηηο γιψζζεο, ηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε, ηελ 

νηθνγελεηαθή δνκή, ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο δεξκαηηθνχο ηφλνπο, ην ζρήκα ησλ 

καηηψλ, ηελ πθή ησλ καιιηψλ θαη εζληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν παξφκνην κε ην 

πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ/ηξησλ, επεηδή απηφ ζα επηηξέςεη ζηα παηδηά λα ηαπηηζηνχλ 

κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηξάδνληαη κε ηηο θνχθιεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, 

νη θνχθιεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθέξνπλ απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ έηζη ψζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα γίλνπλ θίινη θαη λα 

ζπκπάζρνπλ κε θνχθιεο πνπ έρνπλ ζαθείο δηαθνξέο απφ ηνπο ίδηνπο. 

Ζ Brown (2001) ππνζηεξίδεη φηη ε εξγαζία κε ηηο Κνχθιεο κε 

Πξνζσπηθφηεηα παξέρεη ζηα παηδηά  κηα λέα θαη επράξηζηε νπηηθή γσλία γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ζηελ θνηλσλία θαη λα νηθνδνκήζνπλ ζρέζεηο κε 

άιια παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο κε βάζε ηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη ην ζεβαζκφ. Παξάιιεια, ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα αηζζάλνληαη 

θαιά κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ απφ πνπ πξνέξρνληαη, λα αλαπηχμνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα θαη κηα ηζρπξή θαη ζεηηθή ηαπηφηεηα. Σέινο, αλαπηχζζεη 

ηελ επαηζζεζία θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα φπσο ε ηζφηεηα θαη ε 

δηθαηνζχλε.  

Οη εξεπλεηέο-εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ εηζαγσγή 

θαη ηελ ρξήζε ησλ Persona Dolls ζηε ζρνιηθή ηάμε (Brown, 2001· Knowles & 

Ridley, 2006 : 7· Smith, 2009: 23· Etienne et al., 2008: 754): 
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1) Εισαγωγή - Παποςσίασε τερ Persona Doll στεν τάξε: 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη: 

 λα μεθηλήζεη ηε ζπλεδξία δηακνξθψλνληαο ην ζθεληθφ (Brown, 2001). 

 Να θξνληίζεη ηα παηδηά λα θάζνληαη άλεηα θαη κε ηξφπν ψζηε λα αηζζάλνληαη φηη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα, γηα παξάδεηγκα ζε θχθιν. 

 Να δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηελ θνχθια. 

Δηζάγεη/πζηήλεη ηελ θνχθια πνπ θξαηά ζηελ αγθαιηά ηνπ/ηεο, ιέγνληαο: «Απηή 

είλαη ε ... .., δελ ηελ έρεηε μαλαζπλαληήζεη.» 

 Να βεβαησζεί φηη νη Κνχθιεο αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ θαη ζεσξνχληαη 

μερσξηζηέο. 

 ε κεηαγελέζηεξεο ζπλεδξίεο ππελζπκίδεη ζηα παηδηά ηελ ηαπηφηεηα ηεο Persona 

Doll. Σνπο δίλεη ρξφλν λα ραηξεηήζνπλ ηελ θνχθια θαη κε ζπληνκία ηνπο ζπκίδεη 

πξνεγνχκελεο ηζηνξίεο πνπ έρεη βηψζεη ε Κνχθια. 

 

2) Αυήγεσε: ε ταςτότετα τερ Κούκλαρ 

 Ζ Kay Taus,  δεκηνπξγφο ηεο «Persona Doll», ζεκεηψλεη φηη ε αηνκηθή ηαπηφηεηα 

κηαο θνχθιαο δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, αθνχ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο γλσξίζεη φια ηα παηδηά ζηελ ηάμε ηνπ / ηεο, έηζη ψζηε ε θνχθια λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αηνκηθέο ηαπηφηεηεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε (Brown, 2001). 

 Γίλνληαη απιέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Κνχθιαο θαη ελζαξξχλνληαη ηα 

παηδηά λα θάλνπλ εξσηήζεηο. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα γίλνπλ θίινη κε 

ηελ Κνχθια. 

 Κξαηείηαη αξρείν ησλ λέσλ ηκεκάησλ ηεο ηζηνξίαο ηεο Κνχθιαο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη. 

 Όηαλ παξνπζηάδνληαη νη επφκελεο θνχθιεο, πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε ζρέζε 

αλάκεζα ηνπο.  

 

3) Παποςσίασε μιαρ κατάστασερ -ιστοπίαρ από τεν δωή τερ Κούκλαρ:  

 Μέζα απφ ηηο ηζηνξίεο γηα ηηο εκπεηξίεο ηεο Κνχθιαο εηζάγνληαη δεηήκαηα ή 

ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Οη «ηζηνξίεο» πνπ ιέγνληαη γηα ηελ δσή θάζε θνχθιαο 

εγείξνπλ δεηήκαηα φπσο ν ξαηζηζκφο, ην θχιν, ν ηφο HIV θαη ην ζηίγκα ηνπ AIDS, 

ε θνηλσληθή ηάμε, ε θηψρεηα, ε θαθνπνίεζε θαη ε αλαπεξία (Smith, 2013:24). 
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 Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηηο θνχθιεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε 

ζπδεηήζεσλ θαη ζε απηφ ην αζθαιέο πεξηβάιινλ ηα παηδηά ζπκπάζρνπλ 

(αλαπηχζζνπλ ελζπλαίζζεζε) θαη παξαθηλνχληαη λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο 

θαη λα εμεξεπλήζνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα κηιήζνπλ γηα ηε 

δηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο (Smith, 

2013:24). 

 

4)Επίλςσε πποβλεμάτων: Ρσηνχληαη ηα παηδηά  ηη ζα κπνξνχζε λα θάλεη ε Κνχθια 

θαη ελζαξξχλνληαη λα ζθεθηνχλ θξηηηθά ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο. 

 

5) Σςδήτεσε και κλείσιμο τερ σςδήτεσερ: ζηε θάζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηα παηδηά 

ελζαξξχλνληαη λα ζθέθηνληαη θξηηηθά απέλαληη ζην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη θαη 

λα αλαπηχμνπλ κηα αθηηβίζηηθε ζηάζε απέλαληη ζηελ αδηθία θαη ηε δηθαηνζχλε. 

Γίλεηαη ζηελ ηζηνξία έλα ηέινο θαη ελζσκαηψλνληαη ζηε  ιχζε νη ηδέεο ησλ παηδηψλ. 

 

6) Αξιολόγεσε: Αλαζηνραζηηθή αμηνιφγεζε. 

 
Ο Ridley (2006:2) αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο Κνχθιαο κε Πξνζσπηθφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε: Οη 

καζεηέο/ηξηεο ζα εηζαρζνχλ ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία ηνπ θφζκνπ 

γχξσ ηνπο, ζα αλαπηχμνπλ ελζπλαίζζεζε θαη ζεβαζκφ θαζψο ζηαδηαθά 

αλαθαιχπηνπλ ηα θνηλά πνπ έρνπλ κε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ 

εζληθφ ή πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, ζα αλαπηχμνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ εγγξακαηηζκφ, ζα 

κάζνπλ ηξφπνπο ακθηζβήηεζεο ηεο αδηθίαο, ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο πξνθαηάιεςε θαη 

ηνπ ξαηζηζκνχ. 

 

3.3 Χρήσεις της μαριονέττας στα θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα σε μουσειακό 

περιβάλλον 

Μου αρέσει το κουκλοθέατρο,  
είναι ένας συνδυασμός εικαστικών  

και παραστατικών τεχνών.  
Landy (1982:106). 

 

Ζ πξψηε γλσζηή πεξίπησζε ζεαηξηθνχ δξψκελνπ ζε κνπζεηαθφ ρψξν έιαβε ρψξα 

ζην ππαίζξην κνπζείν ηνπ ηζηνξηθνχ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ Skansen ζηε ηνθρφικε 

ηεο νπεδίαο ην 1891. ην  Skansen ηα έξγα ηέρλεο εθηίζελην ζην πνιηηηζηηθφ ηνπο 
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πιαίζην θαη εθπαηδεπηηθνί θαη κνπζηθνί ληπκέλνη κε θνζηνχκηα επνρήο πιαηζίσλαλ κε 

ηελ εξκελεία ηνπο ηα εθζέκαηα (Hughes, 1998:21).   

ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα νη επηδείμεηο δεμηνηερλίαο θαη εξκελείαο απφ 

επαγγεικαηίεο ληπκέλνπο κε θνζηνχκηα επνρήο είραλ γίλεη πιένλ θάηη ζπλεζηζκέλν 

θαη έδσζαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηε ζέζε ηνπο ζε αλαπαξαζηάζεηο νη νπνίεο 

έγηλαλ γλσζηέο σο «δσληαλή ηζηνξία». Σν πξψην έξγν «δσληαλήο ηζηνξίαο» πνπ 

γξάθηεθε απφ επαγγεικαηία ζπγγξαθέα θαη παξαζηαηλφηαλ απφ επαγγεικαηίεο 

εζνπνηνχο ζε κνπζεηαθφ ρψξν ήηαλ ην Pangs of Liberty ζην ρσξηφ Old Sturbridge ην 

1961 (Finkle, 2008:4). 

Αληίζεηα νη καξηνλέηεο, παξφιν πνπ απφ ηε θχζε ηνπο δηαζέηνπλ 

αθεγεκαηηθφηεηα θαη απνηεινχλ άξηζηα εξγαιεία κε ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ  ή/θαη λα ζπλδεζνχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο, 

έγηλαλ πνιχ αξγφηεξα κέξνο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα κνπζεία πξνζπαζνχλ λα 

πιεζηάζνπλ ην θνηλφ ηνπο. Ζ ηερληθή, αθφκα θαη ζήκεξα, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε 

δσνινγηθνχο θήπνπο θαη ελπδξεία.  

Οη ππεχζπλνη ηνπ δσνινγηθνχ θήπνπ ηνπ Central Park ζηε Νέα Τφξθε, ιφγνπ 

ράξε, έρνπλ δεκηνπξγήζεη επθάληαζηνπο ραξαθηήξεο, φπσο ε εμεξεπλήηξηα ηνπ 

ηξνπηθνχ δάζνπο βξνρήο Jungle Jane θαη ε Κνχθια ζχληξνθνο ηεο Youcan ε Τνπθάλ 

πνπ δνπλ κηα ηξνπηθή πεξηπέηεηα ζην δσνινγηθφ θήπν. Οη ραξαθηήξεο ηνπο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε ζηφρν λα παξνπζηάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αιιά ε ελζσκάησζε 

ηνπ κεηαβαηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ζεάηξνπ ζηελ παξάζηαζε είρε σο απνηέιεζκα νη 

καζεηέο/ηξηεο λα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ κε ηε θαληαζία ηνπο ην ρξφλν 

θαη ην ρψξν, γηα λα δήζνπλ ζαλ λα ήηαλ θαη νη ίδηνη εμεξεπλεηέο  θαη λα βηψζνπλ ηηο 

φςεηο ελφο ηξνπηθνχ δάζνπο (Hughes, 2008:56 – 57). 

Σν ηκήκα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Denver Zoo πξνζθέξεη ζε 

νκάδεο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη θνηηεηέο ηεο ζρνιήο λεπηαγσγψλ έλα 

ηξηαληάιεπην πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη «Conservation Theater» ην νπνίν αμηνπνηεί 

δψληα δψα, καξηνλέηεο, θαη ζεαηξηθνχο ραξαθηήξεο (Finkle, 2008:9). 

Σα Δλπδξεία ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο θνχθιεο: ε Shedd Aquarium  κέρξη ην 

2004 ρξεζηκνπνηνχζε καξηνλέηεο γηα λα πιαηζηψζεη ηηο εηδηθέο εθδειψζεηο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα αθήγεζεο (Finkle, 2008:10). Δλψ ε ζεαηξηθή εηαηξεία «Drama Gills» 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Adventure Aquarium έδηλε έσο ην 2005 δεκηνπξγηθέο 

δηαδξαζηηθέο παξαζηάζεηο θνπθινζέαηξνπ, ζε έλα θηιφμελν ζέαηξν κε κηα κεγάιε 

ζθελή θνπθινζεάηξνπ ή/θαη ζε νιφθιεξν ην ελπδξείν. (Finkle, 2008:8). 



Κεφάλαιο 3ο: Παιδαγωγικές χρήσεις του θεάτρου κούκλας 

 57 

χκθσλα κε ηνλ Hawkey (2003) ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Λνλδίλνπ 

ρξεζηκνπνηεί σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ην θνπθινζέαηξν ελειίθσλ ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ κνπζείνπ φζν θαη κέζα ζηηο αίζνπζεο ησλ εθζεκάησλ. 

Σν «Over the Edge» ιφγνπ ράξε, ήηαλ κηα παξάζηαζε θνπθινζέαηξνπ ελειίθσλ ε 

νπνία αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο ζπιινγήο θπζηθήο ηζηνξίαο ηνπ κνπζείνπ κέζα απφ 

ηελ νπηηθή ησλ Hans Sloane,
80

 Joseph Banks,
81

 Charles Darwin θαη ηνπ ζεκεξηλνχ 

πιεξψκαηνο ηνπ Challenger. Ζ παξάζηαζε  επεζήκαηλε αξθεηά επαίζζεηα ζέκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαθήο κεηαρείξηζεο ησλ Απηνρζφλσλ θαη ηεο 

ππνδνχισζεο ησλ ιαψλ (Kelley, 2012:19 – 20). Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζεάηξνπ 

θνχθιαο, ηα επαίζζεηα ζέκαηα πξνζιακβάλνληαη πην εχθνια απφ ην θνηλφ απφ φηη 

φηαλ παξνπζηάδνληαη απφ έλα δσληαλφ performer, ίζσο επεηδή ςπρνινγηθά νη 

καξηνλέηεο είλαη ιηγφηεξν απεηιεηηθέο απφ έλαλ εζνπνηφ (Hawkey, 2003) θαη 

παξάιιεια θηηάρλνπλ κηα δηαζθεδαζηηθή, αλνηρηή αηκφζθαηξα κέζα ζηελ αίζνπζα 

εθζεκάησλ (Finkle, 2008:20). 

Οη καξηνλέηεο, ηέινο, πνπ θηινμελνχληαη ζηηο αίζνπζεο ζπιινγψλ ηνπ 

Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο απεηθνλίδνπλ ραξαθηήξεο φπσο ν Κάξνινο Γαξβίλνο, 

έλαο θακαξφηνο θαη ν Κηξθαδηθφο ακ (έλαο unisex ραξαθηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα εμεξεπλεζνχλ ηα εθζέκαηα κέζα απφ ηα κάηηα θαη ηε ινγηθή ελφο εθηάρξνλνπ) 

θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε κέζα απφ ην ραξαθηήξα ή ηελ νπηηθή 

γσλία ελφο ηζηνξηθνχ πξφζσπνπ, απαληνχλ ηηο εξσηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ θαη ζέηνπλ 

νη ίδηεο εξσηήζεηο ζηνλ επηζθέπηε. 

 

3.4  Η Κούκλα - Μαρότα (με χέρι φάντασμα) σε  Ρόλο Ιστορικής 

Προσωπικότητας  

Οι κούκλες χρειάζονται το έδαφος όπως τ' αερικά, 

 για να το αγγίζουν και να ξαναζωντανεύουν την ορμή τους 

 πάνω στο στιγμιαίο εμπόδιο· 

 εμείς το έδαφος το χρειαζόμαστε για να πατούμε,  

να ξαποσταίνουμε απ' την προσπάθεια. 

Kleist  (1982) 

                                                           
80

 Γηαηξφο, θπζηνδίθεο θαη ζπιιέθηεο, θιεξνδφηεζε ηε πξνζσπηθή ηνπ ζπιινγή ζην βξεηαληθφ έζλνο, 

παξέρνληαο έηζη ηε βάζε ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ. 
81

 Πήξε κέξνο ζην πξψην ηαμίδη ηνπ Captain James Cook (1768-1771). Καηείρε ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο Βξεηαληθήο Royal Society γηα πάλσ απφ 41 ρξφληα. πκβνχιεςε ηνλ βαζηιηά Γεψξγην III ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ Royal Botanic Gardens, θαη ζπληφληζε ηελ απνζηνιή βνηαλνιφγσλ ζε φιν ηνλ θφζκν 

γηα λα ζπιιέμεη ηα θπηά. 
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Οη κειεηεηέο ηνπ θνπθινζεάηξνπ, αληιψληαο απφ ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηνπ 

Winnicott,
82

 νξίδνπλ ην νξγαληθφ θαη κε νξγαληθφ πβξίδην θνχθιαο θαη 

θνπθινπαίθηε σο cyborg body, «έλα πιάζκα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

έλα πιάζκα ηεο θαληαζίαο»   (Haraway, 1991:149), δειαδή «έλα πιάζκα πνπ κπνξεί 

λα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαληαζίαο»  

(Giannachi, 2004:46) θαη ηζρπξίδνληαη φηη ην θνπθινζέαηξν,  κπνξεί λα  ππεξεηήζεη 

ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ  θαη λα απνηειέζεη ην κέζνλ πνπ ζα νδεγήζεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην βίσκα θαη ηε ζπκκεηνρηθή θαηαλφεζε ελφο ζέκαηνο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ (Βίηζνπ, 2016: 38) θαη ζην ηζηνξηθφ 

πιαίζην πνπ πξνζθέξεη έλα κνπζείν, καο παξέρεη, πάλσ απ’ φια, ηα κέζα γηα λα 

κεηαθέξνπκε ηελ ηζηνξία ζην παξφλ (Tsitou, 2012 : 288). 

Ζ ηδέα ηεο «Κνχθιαο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο» γελλήζεθε φηαλ 

ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Παξαζηαηηθέο ηέρλεο θαη άιιεο ηέρλεο» πνπ δίδαζθε ε 

θ. Άιθεζηηο Κνληνγηάλλε ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα «Γξακαηηθή Σέρλε θαη Παξαζηαηηθέο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ καο δεηήζεθε λα εηνηκάζνπκε νιηγφιεπηεο παξαζηάζεηο 

θνπθινζέαηξνπ ζε δεπγάξηα. Ζ θ. Υξηζηίλα Σζεθνχξα, κε ηελ νπνία ζπλεξγαζηήθακε 

ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ζηηο κεηαμχ καο ζπδεηήζεηο ζην 

πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ θνχθιαο πξφηεηλε ηελ 

παξνπζίαζε ελφο δξψκελνπ πνπ λα εζηηάδεη ζηα θνηλά ζηνηρεία ησλ ηνπηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ Ναππιίνπ θαη Εαθχλζνπ.  

Ζ πξψηε εθαξκνγή ηεο ηδέαο ηεο «Κνχθιαο-Μαξφηαο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο 

Πξνζσπηθφηεηαο» ήηαλ ε ζπλάληεζε ηεο Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ κε ηελ 

Δπαλζία Καΐξε πνπ παξνπζηάζακε ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο θ. Κνληνγηάλλε. 

Ζ εκςχρσζε ήηαλ εκπλεπζκέλε απφ ηηο βηνγξαθίεο ησλ δπν ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ θαη 

ην κπζηζηφξεκα ηεο Αλλίηαο Παλαξέηνπ «Ζ παξεγνξία ησλ επηζηνιψλ ζνπ». 

H παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο «Κνχθιαο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο 

Πξνζσπηθφηεηαο» ζηεξίρηεθε ζηηο γλσζηηθέο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο ησλ Vygotsky  

θαη Bruner, ζηελ πξνζέγγηζε ηεο θνχθιαο κε ηαπηφηεηα (persona doll) θαη ζηηο 

παηδαγσγηθέο ρξήζεηο ηεο θνχθιαο θνπθινζεάηξνπ. 
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 Ο Winnicott νξίδεη ην κεηαβαηηθφ αληηθείκελν σο «κηα ελδηάκεζε πεξηνρή εκπεηξίαο, ζηελ νπνία 

ζπκβάιινπλ ηόζν ε εζσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα όζν θαη ε εμσηεξηθή δσή» (Winnicott, 1958: 416 – 420· 

Γαιαλάθε, 2006: 138). 
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Ζ Κνχθια ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν: 

Α. Δμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Πηζηφηεηα ζηα εκθαληζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνξηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

«ζεκαηνδνηεί», φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζε πξνζσπνγξαθίεο ή 

θσηνγξαθηθά πνξηξαίηα. 

2. Δλδπκαηνινγηθή αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηελ επνρή, ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ην 

θχιν. 

3. Ζ «θνχθια - καξφηα κε ρέξη θάληαζκα» ζε θπζηθφ κέγεζνο ζεσξήζεθε 

θαηαιιειφηεξε σο θαηαζθεπαζηηθή επηινγή γηα ηελ Κνχθια ζε Ρφιν 

Iζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο δηφηη ζε αληίζεζε κε ηηο καιαθέο πάληλεο persona 

dolls ή ηηο κηθξνχ κεγέζνπο  dramatic play dolls κεγηζηνπνηεί ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηεο «δσληαλήο» ηζηνξηθήο πξνζσπηθφηεηαο. 

4. Ζ Κνχθια ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο εκςπρψλεηαη απφ ηνλ/ηελ 

θνπθινπαίθηε/ηξηα θαη κηιάεη θαη ρεηξνλνκεί ε ίδηα. 

Β. Ζ ηαπηφηεηα ηεο Κνχθιαο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο: 

1. Εεη ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, ην Μνπζείν, θαη νη καζεηέο/ηξηεο ηελ 

επηζθέπηνληαη εθεί.
83

   

2. Έρεη ζπγθεθξηκέλε θαη ειέγμηκε κέζσ ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ηζηνξηθή 

ηαπηφηεηα θαη ραξαθηεξνδνκή, ε νπνία δελ αιιάδεη.  

3. Έδεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

ζπλαλαζηξεθφηαλ ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο.  

4. Με ηελ ρξήζε ηζηνξηθψλ θαη ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, κπζηζηνξεκαηηθψλ ή κε 

βηνγξαθηψλ γίλεηαη ζην παξαζηαζηαθφ θείκελν πξνζπάζεηα λα αλαζχζηαζεο 

ηεο αηκφζθαηξαο ηεο επνρήο πνπ έδεζε ην ηζηνξηθφ πξφζσπν πνπ 

εκςπρψλεηαη κέζσ ηεο Κνχθιαο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο θαη, εάλ 

είλαη δπλαηφλ, ηεο ρξήζεο ησλ γισζζηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ηζηνξηθνχ 

πξνζψπνπ, ηνπ ηφπνπ ή ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  
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 Βιέπε ζην Παξάξηεκα IV: Έμνδνο, ηελ ζπλέληεπμε ηεο Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ ζην 

δεθαπελζήκεξν πεξηνδηθφ Σέρλεο Λφγηα. 
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Γ. Υξήζε ηεο Κνχθιαο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο: 

1. πλαληά ηηο καζεηηθέο νκάδεο ζην Μνπζείν αλνίγεη δηάινγν καδί ηνπο θαη 

κνηξάδεηαη ηηο ηζηνξίεο, ηα άγρε θαη ηηο ραξέο ηεο κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο  

ρσξίο φκσο λα ηνπο επηηξέπεη λα πεηξακαηηζηνχλ καδί ηεο.  

2. Ζ ηζηνξία ηεο ρξεζηκνπνηείηαη σο αθνξκή λα έξζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζε 

επαθή κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή ή 

ζξεζθεπηηθή. 

3. Μέζσ ηεο Κνχθιαο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο νη καζεηέο/ηξηεο 

ζπλδένληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά κε ηηο ηδέεο, ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο 

ηζηνξίεο, ηνπο ραξαθηήξεο, αιιά θαη ηε ινγνηερλία, ηε γεληθή ηζηνξία θαη 

ηέινο ηηο θαζεκεξηλέο  θαηαζηάζεηο κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. 

4. Βιέπνληαο ηηο ζπιινγέο ελφο ηζηνξηθνχ κνπζείνπ κέζα απφ ηα κάηηα ηεο 

Κνχθιαο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο, νη καζεηέο καζαίλνπλ 

παίδνληαο ηελ ηνπηθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία, ζπλδένληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά κε ηηο ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο, 

αθνκνηψλνπλ ρσξίο θφπν ηελ ηνπηθή πλεπκαηηθή ηζηνξία θαη ινγνηερλία. 

ην κνπζεηνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα «Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζζαο Μηραιίηζε» 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν Κνχθιεο ζε Ρφιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθφηεηαο. 

Ζ θνχθια καξφηα Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ επηιέρζεθε λα εκςπρσζεί  

γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνπζεηνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα γηαηί ππήξμε κηα γπλαίθα κε 

ινγνηερληθφ έξγν παλειιήληνπ βειελεθνχο. Σν πνξηξαίην ηεο αλήθεη ζηηο ζπιινγέο 

ηνπ κνπζείνπ θαη ε θνχθια θαηαζθεπάζηεθε κε ζηφρν λα κνηάδεη ζηνλ πίλαθα. Ζ 

απηνβηνγξαθία ηεο παξέρεη επαξθή ζηνηρεία γηα ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε δσή ηεο θαη ηα 

θνξίηζηα πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα κπνξνχζαλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηελ 

θαινζπλάηε αζρεκνχια Διηζάβεη ή έζησ λα ηε ζπκπαζήζνπλ εχθνια. Απνηέιεζε ην 

θεληξηθφ πξφζσπν θαη παξάιιεια ηελ αθεγήηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αληίζεηα δελ ζψδεηαη πνξηξαίην ηεο Υξπζνχιαο Έιελαο Μηραιίηζε θαη νη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δσή ηεο απνηεινχλ αζηηθφ κχζν ηεο Εαθχλζνπ ηνπ 19
νπ

 θαη 20
νπ

 

αηψλα.
 84

 Μηα απφ ηηο κπζνπιαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δσή ηεο Έιελαο Μηραιίηζε 
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 Ο φξνο  εηζήρζε απφ ηνλ θαζεγεηή Jan Harold Brunvand (2003), ν νπνίνο δεκνζίεπζε κηα ζπιινγή 

αζηηθψλ κχζσλ κε θχξην ζηφρν λα απνδείμεη πσο ε κπζνπιαζία απνηειεί δηαρξνληθή πξαθηηθή ηνπ 

αλζξψπνπ θαη λα ππνζηεξίμεη πσο νη ζξχινη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κειέηε ηεο 

ζχγρξνλεο θνπιηνχξαο. 
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αλαθέξεη πσο ε κεηαλννχζα Μαγδαιελή ζε πίλαθα ηνπ Νηθνιάνπ Κνπηνχδε πνπ 

ζψδεηαη ζήκεξα ζην Μεηαβπδαληηλφ Μνπζείν Εαθχλζνπ έρεη ηε κνξθή ηεο. 

ηελ θαξέθια ησλ εμνκνινγήζεσλ θψηηζε  ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ιατθνχ 

εγέηε Αλησλίνπ Μαξηηλέγθνπ θαη ηελ επαλάζηαζε ησλ δαθπλζηλψλ ρσξηθψλ ην 1801 

θαη έζσζε ην έλαπζκα ζηα αγφξηα πνπ ζπκκεηείραλ ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην λα 

ηαπηηζηνχλ κε ηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο πνπ ηνπο δηεγήζεθε. 

 

 
Εικόνα 6 

Νικόλαος Κουτούζης, Μαγδαληνή 
Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ο  Μέρος: Η Ερευνητική Διαδικασία 
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Εικόνα 7 
Ριπίδιο από τη συλλογή της οικογενείας Μινώτου 

 

 

Κεφάλαιο 4ο 

Σο θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο 

«Σο Ριπίδιον της κοντέσσας Μιχαλίτση» 

στο Μουσείο ολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4ο: Σο θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο στο Μουσείο ολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων 

 64 

Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές  

είναι γιατί τ' ακούς γλυκότερα.. 

Γιώργος εφέρης 

 

Σελ άλνημε ηνπ 2016 πινπνηήζεθαλ, ζηηο αίζνπζεο ησλ ζπιινγώλ ηνπ  Μνπζείνπ 

νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ δώδεθα βησκαηηθά κνπζεηνπαηδαγσγηθά 

εξγαζηήξηα δηάξθεηαο έμη δηδαθηηθώλ σξώλ ην θαζέλα ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο 

ηεζζάξσλ από ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Εαθύλζνπ κε ηηο ηερληθέο ηεο δξακαηηθήο 

ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

4.1 Επιλογή  Θέματος  και  τοχοθεσία  

Σν κνπζεηνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα ζεαηξηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε «Σν ξηπίδηνλ 

ηεο θνληέζζαο Μηραιίηζε» ζρεδηάζηεθε κε ζθνπό λα γλσξίζνπλ βησκαηηθά νη 

καζεηέο/ηξηεο ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη ην ηζηνξηθό Μνπζείν νισκνύ 

θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε επηιεγκέλα κνπζεηαθά αληηθείκελα 

ησλ ζπιινγώλ ηνπ θαη ζηόρνπο: λα εηζάγεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Εαθύλζνπ ηνλ 19ν αηώλα,
 

85
 λα ηνπο γλσξίζεη ζεκαληηθνύο εθπξνζώπνπο ηνπ πνιηηηζηηθνύ γίγλεζζαη, λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζεη ζηηο αιιαγέο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο ηεο Εαθύλζνπ 

ηνπο δπν ηειεπηαίνπο αηώλεο πνπ νθείινληαη ζε θπζηθά θαηλόκελα (ζεηζκνί) θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο θαη, ηέινο, λα ηνπο βνεζήζεη λα ζπγθξίλνπλ ην «ηόηε» ηνπ 19νπ 

αηώλα κε ην «ηώξα» ηνπ 21νπ. 

 

4.1.1 κοποί και τόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης όσον αφορά την  

Δραματική Σέχνη στην Εκπαίδευση και την δια Βίου Μάθηση 

θνπόο ηνπ Βησκαηηθνύ Δξγαζηεξίνπ,
86

 όζνλ αθνξά ηε δξακαηηθή ηέρλε ζηελ 

εθπαίδεπζε, είλαη  ε θαιιηέξγεηα ηεο απηνέθθξαζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ε 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηε ζεαηξηθή πξάμε θαη ε εκπινθή ηνπο ζε κηα δηαδηθαζία 

δηεξεύλεζεο θνηλσληθώλ ζεκάησλ κέζα από ηελ νπνία ζα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηό 
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 Σνλ 19
ν
 αηώλα ε νξζνδνμία θαη ν θαζνιηθηζκόο ζπλππάξρνπλ κε ιηγόηεξε ή πεξηζζόηεξε αξκνλία 

ζηε Εάθπλζν. ηηο πεξηζζόηεξεο εθθιεζίεο (θπξίσο ηηο νηθνγελεηαθέο) ην αιηάξε (ιαηηληθό 

παξαηξαπέδην ζπζηαζηήξην, Εώεο, Β΄, 1963:23) θαη ε αγία ηξάπεδα βξίζθνληαη δίπια – δίπια. 
86

 Ο ζθνπόο ελόο καζήκαηνο/project/εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο είλαη ε πξνδηαηππσκέλε ζαθήο 

έθθξαζε πνπ πεξηγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ν εθπαηδεπόκελνο ζην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο σο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο θαη αθνξά ηελ απόθηεζε γλώζεσλ, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ (Χξηζηηάο, 2003:47). 
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ηνπο θαη ηνλ θόζκν, ζα απνθηήζνπλ ηθαλόηεηεο-θιεηδηά θαη ζα θαιιηεξγήζνπλ αμίεο, 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ απαξηίδνπλ ηε ζύγρξνλε δεκνθξαηηθή πνιηηεηόηεηα 

(Πνιπθάξπνπ, 2012:7). 

ηόρνη ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε πνπ ππεξεηνύληαη από ην βησκαηηθό 

εξγαζηήξην είλαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

1. Γλωζηηθνί Σηόρνη:
87

 

 Να αλαπηύμνπλ ηελ παξαηεξεηηθόηεηα, ηε κλήκε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε 

(Γλώζε).
88

 

 Να γλσξίζνπλ ην πνιηηηζκηθό θαη θνηλσληθνπνιηηηθό πιαίζην ηεο Εαθύλζνπ ηνλ 

19ν αηώλα, όπσο δηαθαίλεηαη κέζα από ηα ηζηνξηθά θείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ (Γλώζε). 

 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεύζνπλ ην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ κέζα από ηε 

δεκηνπξγία δξακαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηνπνζεηώληαο ηνλ εαπηό ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο (Καηαλόεζε).
89

 

 Να θαηαθηήζνπλ βησκαηηθά ηε ζεαηξηθή εκπεηξία (Δθαξκνγή).
90

 

 Να δεκηνπξγήζνπλ ξόινπο/ηύπνπο κε βάζε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απνξξένπλ από κηα θνπιηνύξα, έλα επάγγεικα ή κηα θνηλσληθή ηάμε (Δθαξκνγή). 

 Να ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία δξακαηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δηεξεπλνύλ ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά ή εζηθά δεηήκαηα, ηδέεο θαη 

ζρέζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θαηάιιειεο ζεαηξηθέο θόξκεο θαη ζπκβάζεηο 

(Δθαξκνγή). 

 Να ζπκκεηάζρνπλ ζην θνηλσληθό ή ζεαηξηθό γίγλεζζαη από ηε ζέζε 

επαγγεικαηηώλ πνπ γλσξίδνπλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, αλαιακβάλνληαο 

ξόινπο „εηδηθώλ‟ κε αίζζεκα πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο επζύλεο (ηερληθή 

Μαλδύαο ηνπ Εηδηθνύ) (Δθαξκνγή). 
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Ο Γλσζηηθόο Σνκέαο (cognitive) πεξηιακβάλεη ζηόρνπο Γλώζεο θαη Καηαλόεζεο, νη νπνίνη 

καθξνπξόζεζκα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ (λα 

«κάζνπλ πσο λα καζαίλνπλ») κε ζθνπό λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ.  

Οη ζηόρνη ηνπ γλσζηηθνύ ηνκέα ζηελ ηαμηλνκία δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ηνπ Bloom εθθξάδνληαη κε ηε 

κνξθή ξεκάησλ. Σα ηξία πξώηα ζηάδηα ηεο ηαμηλόκεζεο πεξηγξάθνπλ απηό πνπ απνθαινύκε 

ζπγθιίλνπζα ή θξηηηθή ζθέςε. Σα ηξία επόκελα ζηαδία ηεο ηαμηλνκίαο πεξηγξάθνπλ ηελ απνθιίλνπζα ή 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ζθέςεο θαη είλαη, ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο, νη δεμηόηεηεο «επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ». (Anderson and Krathwohl, 2001). 
88

 Γλώζε: Ζ ηθαλόηεηα αλάθιεζεο ζηε κλήκε γλώζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ πξόζθαηα. 
89

Καηαλόεζε: Ζ ηθαλόηεηα ζύιιεςεο λνεκάησλ. Αμηνινγείηαη έκκεζα από ηα απνηειέζκαηά ηεο, 

αθνύ ην ξήκα „θαηαιαβαίλσ‟ σο κε ελεξγεηηθό δελ κπνξεί λα εηζάγεη ζηόρνπο. 
90

 Δθαξκνγή: Ζ ηθαλόηεηα ρξήζεο ηεο δηδαγκέλεο ύιεο ζε θαηλνύξηεο θαηαζηάζεηο. 
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 Να θαηαλννύλ κηα αιήζεηα ή ζεώξεζε σο κηα από ηηο πνιιαπιέο όςεηο θαη 

εξκελείεο ηεο δσήο θαζώο θαηαζθεπάδνπλ δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ραξαθηήξεο, δηεπξύλνληαο έηζη ηνπο πλεπκαηηθνύο ηνπο νξίδνληεο (Αλάιπζε).
91

 

 Να εηζαρζνύλ ζηηο ζπκβάζεηο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε όπσο: ε 

παγσκέλε εηθόλα, ε αλίρλεπζε ηεο ζθέςεο, ε θαπηή θαξέθια, ην παθέην 

εμεξεύλεζεο, ην αλνινθιήξσην πιηθό, κέζα από ηα νινθιεξσκέλα δξακαηηθά 

πιαίζηα πνπ ζα απηνζρεδηάζνπλ (ύλζεζε
92

). 

 Να αμηνινγνύλ ηόζν σο ζεαηέο όζν θαη σο ζπληειεζηέο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο 

ζεαηξηθνύ δξώκελνπ ην απνηέιεζκα ηεο δξακαηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθνπλ λα επηηύρνπλ θάζε θνξά, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα ηνπ ζεάηξνπ (Αμηνιόγεζε
93

). 

 Να αμηνινγήζνπλ ηελ απνπζία ησλ γπλαηθώλ θαη άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ από 

ην θνηλσληθό ή ζεαηξηθό γίγλεζζαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνύο θαη 

πνιηηηζκηθνύο ιόγνπο (Αμηνιόγεζε). 

 

2. Σπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη:
94

 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό (Πξόζιεςε).
95

 

 Να δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ξόινπο πνπ πεγάδνπλ από θαληαζηηθέο ή 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζίγνπλ θνηλσληθά, εζηθά ή άιια δεηήκαηα 

(Αληαπόθξηζε).
96

  

 Να γίλνπλ θνηλσλνί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ πιάζνπλ όινη/όιεο καδί γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή ηνπο ηαπηόηεηα (Αληαπόθξηζε). 

 Να αζθεζνύλ ζηελ αλάιπζε ησλ απνθάζεσλ πνπ έιαβαλ ζην ζέαηξν/δξάκα, 

θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο θαη ζηε κειέηε ησλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ 

(Αληαπόθξηζε). 
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Αλάιπζε: Ζ Ηθαλόηεηα λα δηαρσξίδνπκε ηηο ηδέεο ζηα ζπζηαηηθά ηνπο κέξε θαη λα θαηαδεηθλύνπκε 

ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κεξώλ. 
92

 ύλζεζε : Ζ δεκηνπξγηθή ηθαλόηεηα ζύλζεζεο δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ζε έλα εληαίν ζύλνιν. 
93

Αμηνιόγεζε: Ο Bloom κε ηνλ όξν αμηνιόγεζε ελλνεί ηθαλόηεηα θξίζεο ηεο αμίαο ή ηεο πνηόηεηαο 

ελεξγεηώλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη ηελ επηινγή κίαο νπηηθήο πνπ ππνζηεξίδεηαη από έλα 

κεραληζκό εθινγίθεπζεο. 
94

πλαηζζεκαηηθόο Σνκέαο (affective): είλαη ν ηνκέαο ησλ ζπκπεξηθνξώλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αμηώλ. 

Δδώ, νη ζηόρνη ζρεδηάδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα βηώζνπλ κηα πνηθηιία εκπεηξηώλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη θηλήηξσλ. 
95

 Πξόζιεςε: Ζ επίγλσζε θάπνηνπ γεγνλόηνο ζρεηηθνύ κε έλα δήηεκα-θιεηδί. 
96

Αληαπόθξηζε: Ζ αληίδξαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν ή ε εκθάληζε λέαο ζπκπεξηθνξάο σο 

απνηέιεζκα κηαο εκπεηξίαο. 
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 Να ζρνιηάδνπλ, κέζα ή έμσ από ην ξόιν, ηε ζεαηξηθή πξάμε θαη λα εηζεγνύληαη 

ηξόπνπο βειηίσζήο ηεο (Αληαπόθξηζε). 

 Να εθθξάδνπλ απόςεηο, εληόο ή εθηόο ξόινπ από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ραξαθηήξα 

πνπ παξαζηνύλ ή έρνπλ παξαζηήζεη (Αληαπόθξηζε). 

 Να εμεξεπλήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηα εθθξαζηηθά ηνπο κέζα ώζηε λα 

επηθνηλσλνύλ ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο (Απνηίκεζε ή εθηίκεζε αμηώλ).
97

 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηα αηζζεηηθά ηνπο θξηηήξηα, αιιά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

λνεκνζύλε, καζαίλνληαο λα ιεηηνπξγνύλ θαη λα δξνπλ δεκηνπξγηθά (Οξγάλσζε 

αμηώλ). 

 Να εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, λα ζρνιηάδνπλ απηό πνπ βίσζαλ εληόο ή εθηόο 

ξόινπ θαη λα εηζεγνύληαη ηξόπνπο βειηίσζεο ηνπ δξάκαηνο (Οξγάλσζε αμηώλ).
98

 

 Να αλαπηύμνπλ κέζα από ηνπο ξόινπο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο δσήο, όπσο απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε, 

απηνζεβαζκό, επηθνηλσλία, ώζηε λα εμειηρζνύλ ζε ελεξγνύο πνιίηεο πνπ ζα 

κπνξνύλ ππεύζπλα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο (Χαξαθηεξηζκόο  

από κηα αμία ή έλα πιέγκα αμηώλ).
99

  

 

3. Σηόρνη  ηνπ Ψπρνθηλεηηθνύ Τνκέα  (psychomotor), πνπ αθνξά ηηο δεμηόηεηεο 

(skills):
100

 

 Να εμεξεπλήζνπλ ην ζώκα θαη ηηο αηζζήζεηο ηνπο (Αληίιεςε).
101

 

 Να αληηιακβάλνληαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ θαη λα δξνπλ κέζα ζ‟ απηόλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε δξακαηηθήο πεξίζηαζεο (Δηνηκόηεηα γηα 

δηαλνεηηθή, ζσκαηηθή  θαη ζπλαηζζεκαηηθή δξάζε). 
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 Απνηίκεζε ή εθηίκεζε αμηώλ:  Ζ απόδνζε αμίαο ζε έλα αληηθείκελν, θαηλόκελν ή ζηάζε. Πνηθίιιεη 

από απιή απνδνρή έσο δέζκεπζε, δηόηη ε δηακόξθσζε ησλ «πηζηεύσ» ελόο αηόκνπ είλαη απνηέιεζκα 

πξνζσπηθήο επηινγήο θαη όρη ζπκκόξθσζεο κε ηελ θνηλσληθή λόξκα. 
98

 Οξγάλσζε αμηώλ: Ζ δηακόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο αμηώλ, ε εύξεζε ζπζρεηηζκώλ θαη ε 

ηεξάξρεζε αμηώλ. 
99

 Χαξαθηεξηζκόο  από κηα αμία ή έλα πιέγκα αμηώλ: Σν πξνζσπηθό αμηαθό ζύζηεκα δηακνξθώλεη ηελ 

πξνζσπηθή θηινζνθία, ηα ηδαληθά θαη ηελ θνζκνζεσξία. Ο ηξόπνο δσήο θαη ε ζπκπεξηθνξά ελόο 

αηόκνπ είλαη ζπλεπήο κε απηά θαη ραξαθηεξηζηηθή. 
100

 Οη ηαμηλνκίεο ηνπ  ςπρνθηλεηηθνύ ηνκέα βαζίζηεθαλ ζην έξγν ηνπ Bloom πνπ πξώηνο δηέθξηλε ηνλ 

ηνκέα απηό, αλ θαη δελ ηνλ αλέπηπμε πιήξσο θαη αξρηθά αλαθέξνληαλ ζηελ αλάπηπμε θηλεηηθώλ 

δεμηνηήησλ, όπσο π.ρ. ζσκαηηθή έθθξαζε, επηδεμηόηεηα ζην ρεηξηζκό εξγαιείσλ ή νξγάλσλ αθξηβείαο. 

Ωζηόζν, ζήκεξα ζεσξείηαη όηη θαιύπηεη ηνλ ρώξν ησλ θνηλσληθώλ, ησλ επηθνηλσληαθώλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Ζ ηαμηλνκία ηνπ ςπρνθηλεηηθνύ ηνκέα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εδώ 

είλαη ην κνληέιν ηεο Elizabeth Simpson (1972) πνπ ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε παηδηά θαη λένπο. 
101

 Αληίιεςε: Ζ ηθαλόηεηα ρξήζεο ησλ αηζζεηήξησλ ζεκάησλ  γηα ηελ θαζνδήγεζε κηαο θηλεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο. 
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 Να ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ηελ ππόδπζε 

ξόινπ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ απιέο ζπκβάζεηο όπσο ε αθήγεζε, ε κηκηθή θαη ε 

παγσκέλε εηθόλα (Καζνδεγνύκελε απόθξηζε).
102

 

 Να αιιειεπηδξνύλ κέζα από ξόιν, ρξεζηκνπνηώληαο ηα εθθξαζηηθά ηνπο κέζα 

(ζώκα θαη ιόγν) ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό-εκςπρσηή/ 

εκςπρώηξηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο δξακαηηθήο θαηάζηαζεο ηελ νπνία δεκηνπξγνύλ 

(Καζνδεγνύκελε απόθξηζε). 

 Να δηεξεπλνύλ ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ελόο αληηθεηκέλνπ πξνζδίδνληαο πνηθίινπο 

ζπκβνιηζκνύο γηα ηηο αλάγθεο κηαο δξακαηηθήο θαηάζηαζεο π.ρ. λα είλαη ζε ζέζε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζθνππόμπιν σο άινγν (Καζνδεγνύκελε απόθξηζε). 

 Να έξρνληαη ζε επαθή θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο ηερληθέο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε θαη λα αλαιακβάλνπλ δηάθνξνπο ξόινπο πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εθάζηνηε δξώκελνπ (Μεραληζκόο).
103

 

 Να αλαπηύμνπλ ηηο ππνθξηηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο - ιόγν, θίλεζε, ζπλαίζζεκα - γηα 

λα επηθνηλσλνύλ μεθάζαξα θαη κε ζαθήλεηα θαηά ηε ζεαηξηθή πξάμε 

(Μεραληζκόο). 

 Να αλαιακβάλνπλ ξόινπο κε εμεηδηθεπκέλε γλώζε π.ρ. ν καλδύαο ηνπ εηδηθνύ 

(Δκθαλήο ζύλζεηε απόθξηζε).
104

 

 Να αλαπαξηζηνύλ κε ην ζώκα ηνπο κηα ζηηγκή ηνπ δξάκαηνο π.ρ. παγσκέλε εηθόλα 

θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ εμέιημε ηνπ δξάκαηνο π.ρ. ζηελ αθήγεζε πνπ θάλεη 

ε δαζθάια/εκςπρώηξηα (Γέλεζε θαη Δκθαλήο ζύλζεηε απόθξηζε).
 105

 

 Να αζθεζνύλ  ζηνλ  ηξόπν  ρξήζεο  ηνπ  ζώκαηνο  ηνπο  γηα  λα επηθνηλσλήζνπλ 

κε ηνλ άιιν, λα θαηαζθεπάζνπλ δηάθνξα δξακαηηθά λνήκαηα θαη ζύκβνια θαη λα 

αθεγεζνύλ ηζηνξίεο (Πξνζαξκνγή).
106

 

 Να εξγάδνληαη αηνκηθά ή νκαδηθά ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο ζπκβάζεηο ή 

ηερληθέο γηα λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα δηακνξθώζνπλ κηα δξακαηηθή θαηάζηαζε 

(Γέλεζε). 
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Καζνδεγνύκελε απόθξηζε: ηα πξώηκα ζηάδηα ζηελ εθκάζεζε πνιύπινθσλ δεμηνηήησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε κίκεζε, ηε δνθηκή θαη ην ζθάικα. 
103

 Μεραληζκόο:  Ζ βαζηθή επάξθεηα ζηελ εθκάζεζε κηαο πνιύπινθεο δεμηόηεηαο. 
104

Δκθαλήο ζύλζεηε απόθξηζε: Ζ επάξθεηα εηδήκνλα ζηελ εθηέιεζε θηλεηηθώλ πξάμεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζύλζεηεο θηλήζεηο 
105

 Γέλεζε: Ζ δεκηνπξγηθή επάξθεηα ζηελ δεκηνπξγία λέσλ πξνηύπσλ θίλεζεο. 
106

 Πξνζαξκνγή:  Σν άηνκν είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηηο δεμηόηεηεο ηνπ ώζηε λα αληαπνθξηζεί ζε 

εηδηθέο απαηηήζεηο. 
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 Να εμεξεπλνύλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο ελόο δξακαηηθνύ 

ραξαθηήξα γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνβάινπλ πνιιαπιέο ελδερνκέλσο πηπρέο 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ (Γέλεζε). 

 

4.1.2 κοποί και τόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης όσον αφορά τη 

Μουσειοπαιδαγωγική Εμπειρία 

θνπόο ηνπ Βησκαηηθνύ Δξγαζηεξίνπ, όζνλ αθνξά ηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή εκπεηξία, 

είλαη ε δεκηνπξγία ελόο καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ελζαξξύλεη ηελ απηνέθθξαζε, ηνλ 

πεηξακαηηζκό, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλαθάιπςε θαη ηνπο απνδεζκεύεη από ην άγρνο ηεο 

εμέηαζεο θαη ηεο απνηπρίαο. (Νηηξνγηάλλε, 2011:77). 

ηόρνη ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (Άιθεζηηο, 

1995:24 – 25 & Σδηαθέξε, 2005:62 – 65) είλαη νη καζεηέο/ηξηεο: 

1.  Γλωζηηθνί Σηόρνη: 

 Να απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ηα εθζέκαηα θαη ηε ιεηηνπξγία ελόο κνπζείνπ 

(Γλώζε) 

 Να εξκελεύνπλ ηα θνηλσληθά δεδνκέλα κέζσ ησλ επνπηεηώλ ηνπ κνπζείνπ 

(Καηαλόεζε). 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ αληηθεηκέλσλ ζπγρξνληθά  - ηαπηόηεηα ελόο 

αληηθεηκέλνπ, ζρέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ κεηαμύ ηνπο – θαη δηαρξνληθά – λα 

ζπλδένπλ ην παξειζόλ κε ην παξόλ θαη ην κέιινλ ησλ αληηθεηκέλσλ (Δθαξκνγή). 

 Να εμνηθεησζνύλ κε επηιεγκέλα κνπζεηαθά αληηθείκελα, ζεσξώληαο ηα σο 

αληηθείκελα «αλνηρηά» πνπ επηδέρνληαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη ζεκαζίεο 

(Αλάιπζε).  

 Να κεηαδώζνπλ ηηο ηδέεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηε ζύληαμε 

θεηκέλσλ θαη ηελ παξαγσγή ζεαηξηθνύ δξώκελνπ (ύλζεζε). 

 Να πξνζεγγίζνπλ ηα εθζέκαηα βησκαηηθά, δειαδή κέζσ ησλ ζεαηξηθώλ ηερληθώλ, 

λα ηα επεμεξγαζηνύλ δηαλνεηηθά θαη λα δηακνξθώζνπλ πξνζσπηθά θαη 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα αμηνινγνύλ θάζε έξγν, ην ζθνπό θαη 

ηελιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θαη λα εκπιαθνύλ καδί ηνπο ζπλαηζζεκαηηθά 

(Αμηνιόγεζε). 
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2.  Κνηλωληθνζπλαηζζεκαηηθνί Σηόρνη (Άιθεζηηο, 1995:25 – 27 & Σδηαθέξε, 

2005:65 – 67):  

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηνλ ρώξν ηνπ κνπζείνπ. 

 Να δηεξεπλήζνπλ ηηο έλλνηεο «πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή κλήκε», «παξάδνζε», 

«κνπζείν» θαη «πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά». 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ παξαηεξεηηθόηεηα, ηε κλήκε θαη ηε θαληαζία ηνπο. 

 Να αλαπηύμνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο. 

 Να αλαζηνραζηνύλ πάλσ ζηελ εκπεηξία ηνπο. 

 Να ςπραγσγεζνύλ, λα βηώζνπλ ηνλ κνπζεηαθό ρώξν σο έλα πεδίν απηελέξγεηαο 

θαη δεκηνπξγηθόηεηαο, δηακνξθώλνληαο έηζη γεληθόηεξα κηα ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζην Μνπζείν. 

 

4.2. Σο Ερέθισμα για τη σύλληψη και εκπόνηση της δραματικής ιστορίας  -  Η 

βασική οργανωτική ερώτηση και η εστίαση του βιωματικού εργαστηρίου 

Ζ επηινγή εξεζίζκαηνο γηα ηε ζύιιεςε, ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελόο 

βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη γηα ηε 

δεκηνπξγία πξνθείκελνπ. Σν εξέζηζκα κπνξεί λα είλαη κηα πξαγκαηηθή ηζηνξία, έλα 

ζεαηξηθό έξγν, κηα λνπβέια, έλαο πίλαθαο δσγξαθηθήο ή κηα θσηνγξαθία. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εξέζηζκα/πεγή γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε ζεαηξηθή δξάζε 

απνηέιεζαλ ηα αληηθείκελα ησλ ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ θαη Δπηθαλώλ 

Εαθπλζίσλ (Woolland, 1999:52-59· Απδή & Χαηδεγεσξγίνπ 2007:56-57).  

πγθεθξηκέλα: 

 Ζ ζπιινγή ξηπηδίσλ δσξεάο Χαξηάηε. 

 Σα δαθπλζηλά έπηπια ηνπ 19νπ αηώλα. 

 Ζ ζπιινγή νηθνζήκσλ Εαθπλζηλώλ νηθνγελεηώλ. 

 Σα πηάλα ησλ  Παύινπ Καξξέξ θαη Ησάλλε Σζαθαζηάλνπ. 

 Οη παξηηηνύξεο έξγσλ ηνπ Παύινπ Καξξέξ. 

 Οη αθνπαξέιεο ηνπ Χξήζηνπ Ρνπζέα κε ζέκα ηηο δαθπλζηλέο ελδπκαζίεο 

(αληίγξαθα ησλ έξγσλ ηνπ Γηνλπζίνπ Καιπβσθά).  

 Οη καθέηεο θνζηνπκηώλ ηνπ Κιεόβνπινπ Κιώλε γηα ηελ παξάζηαζε ησλ «Σξηώλ 

Κόζκσλ» ηνπ Γηνλπζίνπ Ρώκα πνπ αλέβεθε ζην Δζληθό ζέαηξν ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν ηνπ 1951. 
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 Ζ κηληαηνύξα ιεληίθα  άγλσζηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ε αθνπαξέια ιεληίθα ηνπ 

Ρνπζέα. 

 Σα πνξηξαίηα ησλ Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ: Διηζάβεη Μνπηζά – Μαξηηλέγθνπ, 

Γεκεηξίνπ νισκνύ, Αλησλίνπ Μάηεζε, Ησάλλε Σζαθαζηάλνπ, Αλησλίνπ Γαήηα, 

Γηνλπζίνπ Σαβνπιάξε, Νηθνιάνπ Λνύληδε, Παύινπ Καξξέξ, Γηνλπζίνπ Ρώκα θαη 

Δξκάλλνπ Λνύληδε, Αλησλίνπ Μαξηηλέγθνπ. 

 Οη πξνηνκέο ησλ Αλησλίνπ Κνκκνύηνπ θαη Δξκάλλνπ Λνύληδε. 

 

Ζ βαζηθή νξγαλσηηθή εξώηεζε ήηαλ:  «Πώο δνύζαλ νη άλζξωπνη ζηε Ζάθπλζν ηνλ 

19ν αηώλα; Πνηεο ήηαλ νη δηαθνξέο ηεο θαζεκεξηλήο δωήο ηόηε θαη ηώξα;» 

Σν εξγαζηήξην εζηηάζηεθε ζηα πξόζσπα, ηε δσή ζην ζπίηη θαη ηε Εάθπλζν ηνπ 19νπ 

αηώλα. Ζ «αηκόζθαηξα ηεο επνρήο» αλαδεηήζεθε ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ 

νισκνύ, ζε ινγνηερληθά θείκελα, ζε καξηπξίεο θαη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο. 

4.3 Σο προκείμενο (pretext)  

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηήξηνπ δξακαηηθήο ηέρλεο «Σν ξηπίδηνλ ηεο 

θνληέζαο Μηραιίηζε» βαζίζηεθε ζηηο κόληκεο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ θαη 

Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ, ηελ απηνβηνγξαθία ηεο Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ 

(1997), ηε κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία ηνπ Αλησλίνπ Μαξηηλέγθνπ (Κνλόκνο, 1976) 

θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο Εαθύλζνπ ηνλ 19νπ αηώλα (Εώεο, 1955· Κνλόκνο, 1985·  

Χηώηεο 1858). 

«Βξηζθόκαζηε ζην 1830, ε Ζάθπλζνο ζηελάδεη ππό ηελ «πξνζηαζία» ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Σν Ηλσκέλνλ Κξάηνο ησλ Θνλίσλ Νήζσλ 

αλαδηνξγαλώζεθε ζύκθσλα κε η' αγγιηθά ζπκθέξνληα θαη θπβεξλάηαη κε 

έλα απνιπηαξρηθό ζύληαγκα πνπ νπζηαζηηθά παξαρσξεί όιεο ηηο εμνπζίεο 

ζηνλ  Άγγιν ζηξαηεγό θαη αξκνζηή Sir Thomas Maitland. Η ληόπαληξε 

Ειηζάβεη Μνπηζά - Μαξηηλέγθνπ ζηηο 24 Απξηιίνπ έρεη ηελ νλνκαζηηθή 

ηεο ενξηή. Ο ζύδπγνο ηεο, Νηθόιανο Μαξηηλέγθνο, απνθαζίδεη κε ηελ 

επθαηξία λα δηνξγαλώζεη ζην ζπίηη ηνπ ζηελ Πιαηεία Ρνύγα  κηα 

ρνξνεζπεξίδα γηα λα παξνπζηάζεη ηε λεαξή ζύδπγό ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη ηνπο θίινπο ηνπ. 
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ηε ρνξνεζπεξίδα ζα ζπκκεηάζρνπλ δαθπλζηλνί θαη δαθπλζηλέο πνπ 

έδεζαλ ηνλ 19νπ αηώλα, θαη όρη κόλν ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

πνπ ζύκθσλα κε ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην εθηπιίζζνληαη ηα γεγνλόηα, θαη 

είραλ ελεξγό ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη θαιιηηερληθή (ηέρλεο 

θαη γξάκκαηα) δσή ηνπ λεζηνύ».  

Με ζθεληθό ηε Εάθπλζν ηνπ 19νπ αηώλα, νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο/ηξηεο 

πεξηεγεζήθαλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ ελζαξθώλνληαο Δπηθαλείο 

Εαθπλζίνπο ηνπ 19νπ αηώλα, αλαδήηεζαλ θξπκκέλα κπζηηθά ζε αληηθείκελα ησλ 

ζπιινγώλ ηεο κόληκεο έθζεζεο ηνπ Μνπζείνπ θαη εθκαίεπζαλ πιεξνθνξίεο από 

ραξαθηήξεο ηεο επνρήο πξνθεηκέλνπ λα εμηρληάζνπλ «ην κπζηήξην ηεο εμαθάληζεο ηνπ 

ξηπηδίνπ ηεο θνληέζζαο Μηραιίηζε» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξνεζπεξίδαο. 

4.3.1 Σο σχέδιο του Βιωματικού Εργαστηρίου «Σο ριπίδιον της Κοντέσσας 

Μιχαλίτση» 

Δξαζηεξηόηεηεο πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ βηωκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ: 

Γξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηάζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα πινπνηήζνπλ κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζεαηξνπαηδαγσγηθνύ εξγαζηεξίνπ ζην 

Μνπζείν: 

1. Βάιηε ζηελ «Ηζηνξηνγξακκή» ηα ζπνπδαηόηεξα γεγνλόηα θνηλσληθά, 

πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ζηξαηησηηθά (κε δηαθνξεηηθό ρξώκα καξθαδόξν ην 

θαζέλα) πνπ αθνξνύλ ηε Εάθπλζν από ην 1797 (θαηάθηεζε ηνπ Βελεηηθνύ 

θξάηνπο από ηνλ Ναπνιένληα) έσο ην 1864 (έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ κε ην 

ειιεληθό θξάηνο). πδεηήζηε ηελ ζύλδεζε ησλ γεγνλόησλ κεηαμύ ηνπο. Π.ρ. 

 

Διάγραμμα 1: Ιστοριογραμμή 

2. Μειεηήζηε θσηνγξαθίεο ηεο παιηάο Εαθύλζνπ. Χξεζηκνπνηήζηε ηηο 

θσηνγξαθίεο γηα λα δηδάμεηε ηνπο καζεηέο/ηξηεο πώο λα «δηαβάδνπλ» ηηο 
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ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο. Δλζαξξύλεηε ηνπο λα δνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ζην 

πξνζθήλην θαη ην παξαζθήλην, αθόκα θαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα κεγεζπληηθό 

θαθό εάλ είλαη δηαζέζηκνο, θαη λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα.   

3. Δπηιέμηε έλα παιηό αληηθείκελν πρ έλα βαπνξάθη ή παπίηζα (ην ζίδεξν 

ζηδεξώκαηνο ηνπ 19νπ αηώλα) θαη πξνζδηνξίζηε ην ρξνληθό θαη θνηλσληθό 

πιαίζην θαη ηα πνιηηηζκηθά ζπκθξαδόκελα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ρξήζεο 

ηνπ. 

                           
                               Εικόνα 8                                                                            Εικόνα 9          
                              Παπίτσα                                                                             Βαποράκι 

Υιηθά Εξγαζηεξίνπ 

 Οη θνύθιεο ζε ξόιν ηζηνξηθήο πξνζσπηθόηεηαο «θνληέζζα Έιελα Μηραιίηζε» θαη 

«θνληέζζα Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ». 

 Φύιια Γξαζηεξηνηήησλ.
107

 

 Πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ν «Μαλδύαο ηνπ 

Δηδηθνύ».
108

  

 Καξηειάθηα κε ην όλνκα ηεο ηζηνξηθήο πξνζσπηθόηεηαο πνπ ζα ελζαξθώζεη θάζε 

καζεηήο/ηξηα.
109

 

 Καξηέιεο κε ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ πνπ έιαβαλ 

πξόζθιεζε γηα ηε δεμίσζε ηνπ δεύγνπο Μαξηηλέγθνπ.
110

 

 Πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηε δξακαηνπνίεζε ηεο ρνξνεζπεξίδαο. 
111

 

 Παθέην εμεξεύλεζεο: «Σν κπανπιάθη ηεο θνληέζαο Μηραιίηζε». 

 Γηα ην «παηρλίδη ηνπ ζεζαπξνύ»: Σν ρακέλν «ξηπίδηνλ» θαη ην γξάκκα πνπ ην 

ζπλνδεύεη. 

 Μαξθαδόξνη – Μνιύβηα – Γόκεο.  

                                                           
107

 Βι. Παξάξηεκα ΗΗ. 
108

 Βι. Παξάξηεκα V. 
109

 Βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
110

 Βι. Παξάξηεκα ΗΗI. 
111

 Βι. ΠαξάξηεκαVΗ. 
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 Μνπζηθή Δπέλδπζε Δξγαζηεξίνπ: Έληερλε Δπηαλεζηαθή Μνπζηθή ηνπ 19
νπ

 

αηώλα. 

 

1ε δηδαθηηθή ώξα 

Καισζόξηζκα ζηνλ θύθιν: «Δάζθαινο ζε ξόιν».  

 «Καιεκέξα. Έρσ έλα κπζηηθό θαη ζέισ λα ην κνηξαζηώ καδί ζαο. Είκαη λεξάηδα θαη 

κε ην καγηθό ξαβδί κνπ κπνξώ λα ζαο πάξσ θαη λα θάλνπκε καδί έλα ηαμίδη ζηνλ ρώξν 

θαη ηνλ ρξόλν. Θα βξεζνύκε «όπνπ» θαη πξνπάλησλ «όπνηε» ζειήζνπκε. Θα 

ηαμηδέςνπκε ζην παξειζόλ θαη ζα γλσξίζνπκε ηνπο αλζξώπνπο όπνηαο επνρήο ζέινπκε. 

Σν ηαμίδη καο αξρίδεη ΣΩΡΑ… ην όλνκα κνπ είλαη Πελειόπε. Πεο κνπ ην όλνκα ζνπ 

θαη πνπ ζα ήζειεο λα ηαμηδέςεηο.» (Κνληνγηάλλε, 2012: 168 – 169). 

 

 
Εικόνα 10 

Δραστηριότητα «Που θες να ταξιδέψεις» 
 

Γλσξηκία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο κε ην παηρλίδη «Πνηνο είλαη 

εθεί;» (D‟Armini,  ρ.ρ.:44). 

Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ζπλνκηινύλ δίλνληαο ν έλαο ζηνλ άιιν 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Όηαλ ν δηαζέζηκνο ρξόλνο ηειεηώζεη επηζηξέθνπλ 

ζηελ νινκέιεηα (ηνλ θύθιν) θαη έλαο - έλαο πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηνλ ζύληξνθν 

ηνπ.  
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Σηόρνη ηνπ παηρληδηνύ: 

1.  Να επηθνηλσλήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο κεηαμύ ηνπο θαη λα γλσξίζνπλ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο απόςεηο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο ζπλήζεηεο ησλ 

άιισλ. 

2. Ζ απνθπγή ηεο θπζηθήο ζπζηνιήο, αθνύ ην παηρλίδη εμαζθαιίδεη όηη θαλέλαο 

δελ ζα κηιήζεη αλνηρηά ζηελ νκάδα γηα ηνλ εαπηό ηνπ, αιιά ζα ην θάλεη ν/ε 

ζύληξνθνο ηνπ γη‟ απηόλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ ηδησηηθόηεηα ηεο πξνζσπηθήο 

ζπδήηεζεο.  

 

Δεκηνπξγηθή εκπινθή-δηεξεύλεζε: Με ηε ρξήζε ελόο αξρηθνύ εξεζίζκαηνο νη 

καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ έλα ζέκα θαη ηηο επί κέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ 

κε ηε βνήζεηα ησλ ηερληθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο (Γθόβαο & Εώληνπ 2010:11 

– 12). 

 ύληνκε γλσξηκία κε ηελ «Κνύθια ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο» 

Διηζάβεη Μνπηζά - Μαξηηλέγθνπ. 

 Δηζαγσγή ζην ηζηνξηθό πιαίζην θαη ηε δξακαηηθή ζπλζήθε.
112

 

 Παηρλίδη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο: γξάςηε ζηα Φύιια Γξαζηεξηνηήησλ ην 

θείκελν ηεο πξόζθιεζεο πνπ έζηεηιε ν Νηθόιανο Μαξηηλέγθνο ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ.
 113

 

 

2ε δηδαθηηθή ώξα 

«Έθηαζε ε κέξα ηεο ρνξνεζπεξίδαο. Σν πξνζσπηθό ηνπ ληνκηληθάιε εηνηκάδεη ην ζπίηη 

ππξεησδώο…
114

 

 Είζαη κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ζην ζπίηη ηνπ Νηθόιανπ Μαξηηλέγθνπ.  

Πνηεο είλαη ζήκεξα νη ππνρξεώζεηο ζνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ρνξνεζπεξίδαο;» 

Στόχος: Οη καζεηέο/ηξηεο λα ζπλζέζνπλ ην θαληαζηηθό ρώξν ηνπ δξάκαηνο. 

 

 Ζ δξαζηεξηόηεηα πινπνηήζεθε κε ηηο ηερληθέο ηνπ Καηαηγηζκνύ Ηδεώλ 

(Isaksen, 1998) θαη ηνπ Μαλδύα ηνπ εηδηθνύ (Παπαδόπνπινο, 2011 · 
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 Βι. ζ. 71 – 72 ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 
113

 ηόρνο ησλ θύιισλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κέζα από ην 

παηρλίδη, ηελ παξαηήξεζε, ηνλ ζπλδπαζκό ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ θαη κνπζεηαθώλ αληηθεηκέλσλ, ηνπο 

ειεύζεξνπο ζπλεηξκνύο θαη ηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα (Scholz, 2008:325·Νηθνλάλνπ & αι., 

2015:206). 
114

 Νηνκηληθάιε: Ζ θύξηα θαηνηθία κηαο νηθνγέλεηαο.  
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Άιθεζηηο, 2008:254· L. Boschi, 2011 · D. Heathcote – Ph. Herbert, 1985 · 

Wagner-Heathcote, 1976 · Sayers, 2012).  

Πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηνλ «Μαλδύα ηνπ Δηδηθνύ»: 

Α. Καξηέιεο  

• Πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηηο θακαξηέξεο θαη ηνπο δηαθνζκεηέο: Σα αξρνληηθά ηεο 

Εαθύλζνπ ηνλ 19ν αηώλα (Ρώκαο, 1967:455 – 456 ). 

• Πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηνπο θαζηειάλνπο θαη ηνπο κάγεηξεο/καγείξηζζεο:  α) Ο 

ηελόθνξνο θαη ε Piazza dell‟ Erbe (Εώεο, 1927:1 & Εήβαο, 1979 & Κνλόκνο 1967), 

β) ην πξάληδν
115

 (Ρώκαο, 1975:226 – 227 & 254 – 256 & 433 – 434, ζεκ. 14). 

• Πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηνπο κνπδηθάληεο: Ζ έληερλε κνπζηθή ζηε Εάθπλζν ηνπ 

19νπ αηώλα (Λνύληδεο, 2009:167 – 182). 

 

Β. Φσηνγξαθηθό πιηθό (Βαξβηάλεο, 1999, 179 – 185 θαη 191) 

• Ζ επίζεκε ηξαπεδαξία ηνπ κεγάξνπ ηεο νηθνγελείαο Κνκκνύηνπ. 

• Ζ ζάια ηνπ κεγάξνπ ηεο νηθνγελείαο Κνκκνύηνπ. 

• Σν πξάζηλν ζαιόλη ηνπ κεγάξνπ ηεο νηθνγελείαο Κνκκνύηνπ. 

• Σν ρξπζό ζαιόλη ηνπ κεγάξνπ ηεο νηθνγελείαο Κνκκνύηνπ. 

• Ζ ζάια ηνπ ρνξνύ ηνπ κεγάξνπ ηεο νηθνγελείαο Μεξθάηε. 

• Ζ γθαιεξία (γαιαξία) ησλ κνπζηθώλ ζηε ζάια ηνπ ρνξνύ ηνπ κεγάξνπ ηεο 

νηθνγελείαο Μεξθάηε. 

• Ζ ζάια δεμηώζεσλ ζηελ έπαπιε «αξαθίλα» ηεο νηθνγελείαο Λνύληδε. 

 

 
Εικόνα 11 

Μανδύας του Ειδικού 
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 Πξάληδν: Γείπλν. 
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ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγείηαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο νη καζεηέο/ηξηεο εθηόο ζεαηξηθνύ 

ξόινπ εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, νξηνζεηείηαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ησλ εηδηθώλ θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ε νπηηθή από ηελ νπνία ζα εξεπλήζνπλ ηα πξάγκαηα. Γειαδή, 

δίλνληαη απαληήζεηο ζην εξώηεκα: «Πνηνη ζα είλαη νη εηδηθνί θαη πνηα ηα θαζήθνληα 

ηνπο;». 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/ηξηεο ζε ζεαηξηθό ξόιν εκπιέθνληαη ζηε δξακαηηθή 

δηεξεύλεζε θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλόησλ.  

Οη νκάδεο: 

- Οκάδα νη «θακαξηέξεο».  

- Οκάδα ησλ «θαζηειάλσλ».
116

 

- Οκάδα ησλ «καγεηξηζζώλ θαη καγείξσλ». 

- Οκάδα νη «κνπδηθάληεο». 

 

Αλαζηνραζηηθή δξαζηεξηόηεηα: Γξάςε πεξηιεπηηθά ζηα θύιια δξαζηεξηνηήησλ 

πνηεο είλαη νη ππνρξεώζεηο ζνπ ζην πιαίζην  ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ «ληνκηληθάιε» 

γηα ηε ρνξνεζπεξίδα.  

Αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε ζηνλ θύθιν κεηά ην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο.
117

  

 
Εικόνα 12 

Αναστοχασμός 

3
ε
 δηδαθηηθή ώξα 

Οη θαιεζκέλνη 

1. Δπέιεμε κηα θάξηα κε ην όλνκα ηνπ θαιεζκέλνπ/λεο.  Φόξεζέ ηελ γηα λα ζε 

αλαγλσξίδνπλ νη ζπκκαζεηέο ζνπ. 
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 Σν αληίζηνηρν ηνπ «κπάηιεξ» ζηελ δαθπλζηλή ληνπηνιαιηά. 
117

 Γηα ηελ ζύγρξνλε έξεπλα πεξί αλαζηνραζκνύ βι. ελδεηθηηθά Lee, 2005: 699 – 715. 
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2. Γηάβαζε ηελ θαξηέια κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ πξνζώπνπ πνπ 

αλαπαξηζηάλεηο. 

3. Ψάμε γηα ην νηθόζεκν ηεο νηθνγελείαο ηνπ πξνζώπνπ πνπ αλαπαξηζηάλεηο 

ζηνλ πξνζάιακν ηνπ 1
νπ

 νξόθνπ ηνπ Μνπζείνπ. 

4. Βξεο ηνλ ή ηελ ζύδπγό, ηνλ αδειθό ή ηελ αδειθή, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο 

θίινπο ηνπ πξνζώπνπ πνπ αλαπαξηζηάο. 

5. πδεηήζηε κεηαμύ ζαο γηα λα απνθαζίζεηε πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε ην 

δεύγνο Μαξηηλέγθνπ. 

 

Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζθεςε ζην ζπίηη ηεο Διηζάβεη πνπ έρεη ηελ νλνκαζηηθή 

ηεο ενξηή. πκπιήξσζε ηα αληίζηνηρα πεδία ζην θύιιν δξαζηεξηνηήησλ. 

1. Ση ζα θνξέζεηο ζηε γηνξηή; Δπίιεμε έλα θνζηνύκη από ηηο αθνπαξέιεο ηνπ 

Ρνπζέα ή από ηα θνζηνύκηα ηνπ Κιεόβνπινπ Κιώλε γηα ηελ παξάζηαζε ησλ 

«Σξηώλ Κόζκσλ» ηνπ Γηνλπζίνπ Ρώκα. 

2. Δπίιεμε έλα δώξν γηα ηελ Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ πνπ γηνξηάδεη. 

3. Δπίιεμε ην κεηαθνξηθό κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο γηα λα παο ζηε 

ρνξνεζπεξίδα. 

 

Αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε κεηά ην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, 

 

4
ε
 δηδαθηηθή ώξα 

 
Εικόνα 13 

Χοροεσπερίδα 
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Η ρνξνεζπεξίδα 

1. πλνκίιεζε κε ηνπο άιινπο θαιεζκέλνπο. Αλαπαξάζηεζε ηε ρνξνεζπεξίδα κε ηελ 

ηερληθή ηνπ «ζπκπιεξώλσ κηα εηθόλα» ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ (Boal, 2013: 227 

& 277 – 278) θαη ηελ ηερληθή «ρηίδσ ηε ζηάζε ηνπ ξόινπ» (Αβδή & 

Χαηδεγεσξγίνπ, 2007: 87).  

Στόχος: Οη καζεηέο/ηξηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εμσηεξηθή κνξθή θαη ηε ζηάζε 

ησλ ξόισλ. 

2. Ζ παγσκέλε εηθόλα: είλαη έλα ζηηγκηόηππν πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο καζεηέο ζε 

ξόιν, δίρσο θίλεζε θαη ιόγν. Σν ζέκα πνπ παξνπζηάδνπλ ζρεηίδεηαη ζπλήζσο κε 

κηα θνηλσληθή ή θαληαζηαθή θαηάζηαζε ή κηα έλλνηα. Δίλαη κηα θαηεμνρήλ 

απεηθνληζηηθή θαη  απνζηαζηνπνηεηηθή ηερληθή, όπνπ ε δξάζε ζηακαηά θαη ν 

ρξόλνο παγώλεη γηα λα θσηηζηνύλ νη ιεπηνκέξεηεο κηαο ηζηνξίαο θαη λα 

πξνβιεζνύλ νη ζθέςεηο ησλ ραξαθηήξσλ κέζα από  ην κεγεζπληηθό θαθό κηαο 

αθίλεηεο, αιιά δπλακηθήο εηθόλαο. (Παπαδόπνπινο, 2010:47). 

3. Σερληθή αλίρλεπζεο ζθέςεο: Ζ εκςπρώηξηα δεηά από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζε ξόιν 

λα εθθξάζνπλ ζε πξώην ξεκαηηθό πξόζσπν ηηο αλνκνιόγεηεο ζθέςεηο ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρνξνεζπεξίδαο. Με ηελ ηερληθή απηή απνθαιύπηνληαη νη ζθέςεηο, 

νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, νη επηζπκίεο θαη ηα θίλεηξα ησλ ξόισλ ζε 

επηιεγκέλεο ζηηγκέο ηεο δξάζεο. (Αβδε - Χαηδεγεσξγίνπ, 2007:95 – 96.)  

     Στόχος: Οη καζεηέο/ηξηεο λα αλαιύζνπλ ηελ θαηάζηαζε. 

4. Με ην ζήκα ηεο  εκςπρώηξηαο  ε παγσκέλε εηθόλα, δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηε θίλεζε 

θαη ηελ απηνζρέδηα ζθεληθή δξάζε ε νπνία εμειίζζεηαη θαη μαλαπαγώλεη γηα λα 

ζεκαηνδνηήζεη ην ηέινο ηνπ δξώκελνπ. (Baldwin & Fleming, 2003:46).  

 

5
ε
 δηδαθηηθή ώξα 

 «Είλαη έλα επράξηζην αλνημηάηηθν βξάδπ θαη ε Ειηζάβεη δεζηαίλεηαη. Ζεηά επγεληθά  

από ηελ ζπλνδό ηεο  λα ηεο θέξεη ηελ βεληάιηα ηεο. Καηαζηξνθή! Η βεληάιηα 

εμαθαλίζηεθε. Η Ειηζάβεη είλαη απαξεγόξεηε. Ο Νηθόιανο Μαξηηλέγθνο απιώο ιέεη 

ήζπρα: «Πξέπεη λα ηελ μαλαβξνύκε νπσζδήπνηε, είλαη νηθνγελεηαθό θεηκήιην». 

Δηζαγσγή ηεο Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο θνληέζαο  Έιελαο 

Μηραιίηζε ζην δξώκελν.  

Κύθινο ηνπ Κνπηζνκπνιηνύ:  
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Δθπαηδεπηηθόο ζε ξόιν θαιεζκέλνπ ζηε ρνξνεζπεξίδα ςηζπξίδεη ζηνπο 

παξαβξηζθόκελνπο: «Άθνπζα όηη ε βεληάιηα είλαη ηεο θνληέζαο Μηραιίηζε. Σεο ηελ 

είρε ραξίζεη ν Αληώληνο Μαξηηλέγθνο … Καη όηαλ εμνξίζηεθε, ε θνληέζα ηνπ ηελ 

έζηεηιε πίζσ…» 

Στόχος ηεο ρξήζεο ηεο ηερληθήο είλαη ε αλάδπζε ησλ θνηλσληθώλ ζηάζεσλ, 

αληηιήςεσλ θαη ζηεξενηύπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ 

εθάζηνηε ήξσα. (Άιθεζηηο, 2008:263).  

 

Η ηζηνξία ηεο βεληάιηαο:  

Τν παθέην εμεξεύλεζεο (compound stimulus). 

 Σν ζεκείσκα ηνπ Αλησλίνπ Μαξηηλέγθνπ ζηελ Έιελα Μηραιίηζε πνπ ζπλόδεπε ην 

«ξηπίδηνλ». 

 Μηα επίζεκε αλαθνξά ηεο Γεξνπζίαο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ην γεγνλόο ηεο 

ύςσζεο ηεο Βξεηαληθήο ζεκαίαο ζην θάζηξν ηεο Εαθύλζνπ. 

 Μηα ζειίδα από ην εκεξνιόγην ηεο Έιελαο Μηραιίηζε. 

 Απόζπαζκα από ην πνίεκα ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνύ «Σν όλεηξν», ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηνλ Αληώλην Μαξηηλέγθν. 

 Έλα αληίηππν ηεο Gazzetta Jonia. 

 Έλα δεπγάξη γάληηα.  

 Έλα απνμεξακέλν ηξηαληάθπιιν. 

 Μηα εζάξπα. 

 Έλα θξπζηάιιηλν κπνπθαιάθη αξώκαηνο. 

 Μηα πίπα. 

 Μηα άκαμα κηληαηνύξα. 

 Μηα παξηηηνύξα ηνπ Παύινπ Καξξέξ. 

 

Μηα ηζηνξία ρηίδεηαη κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ ησλ 

εξώσλ πνπ κπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ θάηνρν ηνπο, ηα θίλεηξα 

θαη ηε δξάζε ηνπ. Πρ.  Έλα γάληη δίλεη ζηνηρεία γηα θείλελ πνπ ην θνξάεη θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο,  

έλα γξάκκα αθήλεη ππαηληγκνύο γηα ηε ζρέζε ηνπ απνζηνιέα κε ηνλ παξαιήπηε 

(Somers, 2008:117 – 128). 
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Εικόνα 14 

Σο πακέτο εξερεύνησης 
 

Στόχος: Σα παηδηά λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ Έιελα Μηραιίηζε θαη ηνλ 

Αληώλην Μαξηηλέγθν θαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηελ ηζηνξία ηνπο. 

 

Εικόνα 15 
Η κούκλα – μαρότα σε Ρόλο Ιστορικής Προσωπικότητας Έλενα Μιχαλίτση 

παρακολουθεί το σεμινάριο «Σο Ριπίδιον της κοντέσσας Μιχαλίτση 
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Στόχος: Σα παηδηά λα αλαδεηήζνπλ ηα θίλεηξα, ηηο αληηιήςεηο, ηηο αμίεο πνπ νδεγνύλ 

ηνπο ήξσεο ζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

 

Ψάρλνληαο ηε βεληάιηα. Οη καζεηέο/ηξηεο ζε ξόιν «ληεηέθηηβ» ςάρλνπλ ηε ρακέλε 

βεληάιηα ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ.  

 

Ζ βεληάιηα βξίζθεηαη ηειηθά πάλσ από ηε βηηξίλα κε ηα «ξηπίδηα» ηεο δσξεάο 

Χαξηάηε καδί κε έλα γξάκκα γξακκέλν βηαζηηθά πνπ ιείπεη ην ηέινο ηνπ.  

Η ηερληθή ηνπ αλνινθιήξωηνπ πιηθνύ: Οη καζεηέο/ηξηεο ελζαξξύλνληαη λα 

παξαηεξήζνπλ έλα γξάκκα πνπ δελ βξίζθεηαη ζε πιήξε κνξθή, λα ζπγθεληξώζνπλ 

πιεξνθνξίεο, λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη λα αηζζαλζνύλ όηη νη ίδηνη δεκηνπξγνύλ ηελ 

ηζηνξία ηνπ δξάκαηνο (Αβδή & Χαηδεγεσξγίνπ, 2007:87).  

Στόχος: Να «θσηίζνπκε» ηε δξακαηηθή θαηάζηαζε θαη παξάιιεια λα πξνσζεζεί ε 

αλάπηπμε ηεο δεμηόηεηαο ηεο γξαθήο ζε ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. 

 

Τν εκεξνιόγην ηνπ ήξωα: Οη θαιεζκέλνη, αθνύ γπξίζνπλ ζπίηη ηνπο, γξάθνπλ ζην 

εκεξνιόγηό ηνπο γηα ηε ρνξνεζπεξίδα ηνπ δεύγνπο Μαξηηλέγθνπ θαη ηα ελδηαθέξνληα 

γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ εθεί. 

Ζ ζύληαμε θεηκέλνπ ζε ξόιν, δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα πηνζεηήζνπλ ην 

αλάινγν ύθνο γηα λα απνδώζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ήξσα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Αβδή & Χαηδεγεσξγίνπ, 2007:96).  

Στόχος: Σα παηδηά λα απνηππώζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απόςεηο ηνπο, κέζα από ηελ 

νπηηθή ησλ ξόισλ, ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία πνπ δεκηνύξγεζαλ. ην ηέινο, δηαβάδνληαη 

δπλαηά όιεο νη επηζηνιέο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε. 

 

6
ε
 δηδαθηηθή ώξα  

Αλαζηνραζκόο ζηνλ θύθιν.  

Σειεηνπξγία απνρσξηζκνύ. 

Κιείζηκν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
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Εικόνα 16 

Κλείσιμο του εργαστηρίου 

 

Μεηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

Γξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηάζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα πινπνηήζνπλ κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

1. Μεηά ην ζεαηξνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα ζην κνπζείν, δεηήζηε από ηνπο καζεηέο 

λα αθηεξώζνπλ ιίγα ιεπηά γηα λα γξάςνπλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο. Ση ζπκνύληαη 

πεξηζζόηεξν; Ση έκαζαλ γηα ηε Εάθπλζν ηνπ 19νπ αηώλα; Πώο νη εκπεηξίεο θαη νη 

αλεζπρίεο ησλ αλζξώπσλ ηνπ 19νπ αηώλα ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθέο ηνπο; Πνηεο λέεο 

ηδέεο ηνπο έδσζε ην πξόγξακκα; Πνηεο άιιεο εξσηήζεηο έρνπλ; Εεηήζηε από ηνπο 

καζεηέο λα κνηξαζηνύλ ηηο ζθέςεηο ηνπο κε ηελ ηάμε. 

2. Παηρλίδη Ρόισλ: Δληνπίζηε ραξαθηήξεο θαη ξόινπο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα από ηα 

αληηθείκελα ηνπ Μνπζείνπ θαη δεκηνπξγήζηε κηα ηζηνξία ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν, γξάςηε έλα ζελάξην εκπινπηίζηε ην κε κνπζηθή θαη ζθεληθά θαη 

παξνπζηάζηε ην  ζε όινπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπ ζρνιείνπ. 

3. Σέρλε θαη Χεηξνηερλία: νη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ καθέηεο 

αληηθείκελσλ, ζθίηζα ή θσηνγξαθίεο από ην πξόγξακκα σο βάζε γηα εξγαζίεο 

πνίεζεο, ζπγγξαθήο θεηκέλσλ, ζύλζεζεο ηξαγνπδηνύ, αθήγεζεο, δσγξαθηθήο, 

γιππηηθήο, ρνξνύ ή ρεηξνηερλίαο. 

4. Πξνζσπηθέο Ηζηνξίεο: Οη καζεηέο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλα από ηα πνξηξαίηα 

ηνπ Μνπζείνπ θαη λα γξάςνπλ ζε πξώην πξόζσπν ηελ ηζηνξία ηνπ. 

5. Οξγαλώζηε κηα ρνξνεζπεξίδα ζην ζρνιείν κε παξαδνζηαθά δαθπλζηλά θαγεηά θαη 

ιατθή ή έληερλε επηαλεζηαθή κνπζηθή θαη ρνξνύο. 
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4.4  Η πρωτοτυπία της παρούσης έρευνας σε σχέση με τα προγράμματα που 

υλοποιούνται στα μουσεία 

Ζ κειέηε ηεο ειιεληθήο θαη μελόγισζζεο βηβιηνγξαθίαο θαζώο θαη ε δηαδηθηπαθή 

έξεπλα ζηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα κνπζεία ζηνπο καζεηέο/ηξηεο έδεημε όηη 

ζηνλ ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κνπζείν κε ζεκείν αλαθνξάο ηα 

κνπζεηαθά αληηθείκελα πνπ έρνπλ επηιεγεί θαη ηε ζεκαηηθή πεξηνρή πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί, εληάζζνληαη ε ρξήζε ππνζηεξηθηηθνύ επνπηηθνύ πιηθνύ, ε 

ζπκπιήξσζε από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θύιισλ δξαζηεξηνηήησλ, ε 

αθήγεζε-ηζηόξεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ή ηνλ κνπζεηνπαηδαγσγό, ε νξγάλσζε 

ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη ε εθαξκνγή δεκηνπξγηθώλ εξγαζηεξίσλ, ζπλήζσο ζε 

ζπλδπαζκό κεηαμύ ηνπο. 

Δλδεηθηηθά, όζνλ αθνξά ηα Διιεληθά Μνπζεία, ην Μνπζείν Μπελάθε 

ρξεζηκνπνηεί ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα 

γξακκέλα κε αθεγεκαηηθό ηξόπν θαη παξάιιειεο δξάζεηο όπσο δσγξαθηθή, 

θεξακηθή, θνιάδ, ρνξό θαη ζεαηξηθό παηρλίδη. Σν πξόγξακκα “Σαμίδη ζηελ νζσκαληθή 

Αζήλα. Πξόζσπα θαη όςεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο” ιόγνπ ράξε πεξηιακβάλεη: 

«Επνπηηθό πιηθό κε ηξηάληα έμη δηαθάλεηεο θαη ζπλνδεπηηθά θείκελα. ρνιηάδεηαη ην 

πεξηεγεηηθό ξεύκα ζηελ Ειιάδα από ηε γέλλεζε κέρξη ηελ εμάπισζή ηνπ ζην 19ν 

αηώλα. Απόςεηο ηεο Ειιάδαο ηνπ ρζεο πνπ δηέζσζαλ νη μέλνη θαιιηηέρλεο». Οη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πεξηγξάθνληαη σο «Έλα παηρλίδη ξόισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί επθάληαζηα “εξγαιεία”, θσηνγξαθίεο, ζύλεξγα θαη θνζηνύκηα, θσηίδεη 

ηνπο Αζελαίνπο θαη ηηο Αζελαίεο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

δσή ηεο πόιεο, πξηλ απηή γίλεη πξσηεύνπζα. Σα παηδηά εμεξεπλνύλ κηα πνηθηιία 

εθθξαζηηθώλ κέζσλ κε επίθεληξν έλα ζεαηξηθό παηρλίδη θαη ππόθξνπζε κνπζηθά 

ληνθνπκέληα ηεο επνρήο».  

Αληίζηνηρα, ην Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην 

ησλ εξγαζηεξίσλ (ςεθηδσηνύ, βηβιηνδεζίαο, θεξακηθήο, θαηαζθεπήο παηρληδηώλ, 

ρεηξνπνίεηνπ ραξηηνύ θιπ) γηα παηδηά θαη λένπο πνπ πξνζθέξεη, πινπνηεί επθαηξηαθά 

θαη εξγαζηήξηα αθήγεζεο παξακπζηώλ, δξακαηνπνίεζεο θαη παηρληδηώλ ξόισλ πνπ 

αληινύλ ην ζέκα ηνπο από ηα εθζέκαηα ηνπ. Όπσο π.ρ. ην ζεαηξηθό εξγαζηήξην 

«Δμεξεπλώληαο ηελ ηζηνξία ελόο ρεηξνγξάθνπ» πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε 

θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2003 – 2004 θαη απνηέιεζε ηελ πξώηε απόπεηξα εθαξκνγήο 

ζεαηξηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ ζην ζπγθεθξηκέλν κνπζείν (Μπνύληα, Νηθνλάλνπ, 
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Οηθνλόκνπ, 2008 :270 – 280), θαζώο θαη ην εξγαζηήξην εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο «Σν 

Βπδάληην κεηά ην Βπδάληην» ην νπνίν, όκσο, πινπνηείηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε ζηα 

πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηώλ/ηξησλ γηα ηελ επίζθεςε ηνπο ζην κνπζείν.  

Σέινο. ην Βπδαληηλό θαη Χξηζηηαληθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο θαη ε Δζληθή Πηλαθνζήθε  

δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηερληθέο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ζηα 

πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύλ. 

Ζ ρξήζε απνθιεηζηηθά ησλ ηερληθώλ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ κνπζεηαθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε ζύλδεζε ηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλν ηόπν (ηελ Εάθπλζν), ζπγθεθξηκέλν ρξόλν (ηνλ 19ν αηώλα) θαη ηα 

ηζηνξηθά πξόζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν απνηειεί 

πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο – εκςπρσηήο/ηξηα, πνπ εξγάδεηαη ζε ξόιν, ζηνρεύεη ζηελ 

νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, πνπ παξαδνζηαθά ζπλδένληαη κε ηε ζέζε ηνπ 

κέζα ζηελ ηάμε. ην πιαίζην ηνπ δξάκαηνο «ν Γάζθαινο ζε Ρόιν» κεηαβάιιεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ελζαξξύλεη ηελ απζεληηθή ζπκκεηνρή θαη «κεγαιύηεξε 

αλάιεςε» θηλδύλνπ εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ/ηξησλ. (Woolland, 1999:108-109). Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ ζπλνδώλ Δθπαηδεπηηθώλ ζε Ρόιν σο ηζόηηκσλ κειώλ ησλ νκάδσλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ρνξνεζπεξίδα πνπ έιαβε ρώξα ζηελ νηθία Μαξηηλέγθνπ γηα λα 

ενξηαζηεί ε νλνκαζηηθή ενξηή ηεο Διηζάβεη απνηειεί πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο. 

Ζ εκςύρσζε Κνύθιαο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ ζπλεζίδεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζηα ελπδξεία θαη ηνπο δσνινγηθνύο θήπνπο  ηνπ εμσηεξηθνύ, όπνπ νη 

θνπθινπαίθηεο δίλνπλ νιηγόιεπηεο παξαζηάζεηο κε ζέκα ηελ πξνζηαζία ηνπ δσηθνύ 

βαζηιείνπ ή ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα κηαο πξνζηαηεπόκελε πεξηνρήο, 

ρξεζηκνπνηώληαο θνύθιεο πνπ παξηζηάλνπλ δώα θαη ρσξίο λα αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο 

κηθξνύο ή ηνπο ελήιηθνπο επηζθέπηεο. 

Ζ ρξήζε καξηνλέηαο αληί γηα έλαλ εζνπνηό, κνπζεηνπαηδαγσγό ή 

εθπαηδεπηηθό πξνηείλεηαη από ηελ Σζίηνπ ζηελ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή: «Καζώο 

κπνξνύλ λα αληηγξάςνπλ αξηζηνηερληθά ηε κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλζξώπηλνπ πξνζώπνπ, νη θαηαζθεπαζηέο κπνξνύλ λα θαηαζηήζνπλ ηελ καξηνλέηα ην 

ηδαληθό κέζν γηα ξεαιηζηηθέο ηζηνξηθέο παξαζηάζεηο» (Tsitou, 2012:60). Ζ κέζνδνο 

εθαξκόδεηαη από ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Λνλδίλνπ, όπνπ νη καξηνλέηεο 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε κέζα από έλα ραξαθηήξα π.ρ. έλαλ θακαξόην 

ή ηελ νπηηθή γσλία ελόο ηζηνξηθνύ πξόζσπνπ όπσο ν Κάξνινο Γαξβίλνο, νη νπνίνη 
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απαληνύλ ηηο εξσηήζεηο ησλ επηζθεπηώλ ή/θαη ζέηνπλ εξσηήζεηο ζηνλ επηζθέπηε 

(Hawkey, 2003). 

ηε βηβιηνγξαθία δελ εληνπίζηεθαλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ 

εθαξκνγέο ή κειέηεο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη 

εθαξκόζηεθε ζηα δώδεθα βησκαηηθά εξγαζηήξηα πνπ πινπνηήζεθαλ ζην κνπζείν 

νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ. Ωο εθ ηνύηνπ ε ρξήζε ηεο Κνύθιαο ζε Ρόιν 

Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο απνηειεί πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 
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ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο. Αξρηθά, δηαηππώλνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ νδήγεζαλ 

ηε γξάθνπζα ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία, θαη ζηε ζπλέρεηα,  

γίλεηαη αλαθνξά ζηε κέζνδν ηεο κειέηεο πεξίπησζεο σο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο 

θαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε σο κεζνδνινγηθό εξγαιείν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεαηξνπαηδαγσγηθή θαη κνπζεηνινγηθή έξεπλα. πδεηνύληαη νη 

εξεπλεηηθέο ηερληθέο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ε πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, νη εζηηαζκέλεο 

νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο θαζώο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ θξηηηθή θίιε. πδεηείηαη, 

επίζεο, αλαιπηηθά ε επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο, αλαθέξεηαη ην γεληθό 

πεξίγξακκα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζίγνληαη δεηήκαηα εγθπξόηεηαο, 

αμηνπηζηίαο θαη δενληνινγίαο ηεο έξεπλάο, παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζήζεθε θαη  γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο.  

5.1 Η Μελέτη Περίπτωσης (case study) 

«Όταν η εστίαση της έρευνας γίνεται 
 σε ένα σύγχρονο φαινόμενο 

 στο πραγματικό πλαίσιο του 
 τότε η μέθοδος που πρέπει να επιλεγεί 

 είναι η μελέτη περίπτωσης»   
Yin (1984:13). 

 

Ζ έλλνηα πεξίπησζε «ππνδειώλεη ηνλ πεξηνξηζκό ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρώξν ελόο 

θαηλνκέλνπ πνπ παξαηεξείηαη ζε έλα θαη κόλν ζεκείν ζηνλ ρξόλν ή θαηά ηε δηάξθεηα 

θάπνηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ». Υαξαθηεξηζηηθό ηεο πεξίπησζεο είλαη «όηη κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί από νπνηνδήπνηε θαηλόκελν» εθόζνλ θαιύπηνληαη δύν βαζηθέο 

πξνϋπνζέζεηο, όηη «δηαζέηεη επθξηλή όξηα θαη όηη πεξηιακβάλεη ην θύξην αληηθείκελν 

ηνπ ζπκπεξάζκαηνο» (Gerring, 2007:19).  

ύκθσλα κε ηνλ Yin (1984:23) ε κειέηε πεξίπησζεο νξίδεηαη σο «κηα 

εκπεηξηθή έξεπλα πνπ εξεπλά έλα ζύγρξνλν θαηλόκελν εληόο ησλ ζπκθξαδόκελσλ ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο θαη ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο πεγέο δεδνκέλσλ». Δλώ ν  Gerring  

(2007:20) νξίδεη ηε κειέηε πεξίπησζεο  «σο ηελ εληαηηθή κειέηε κηαο κνλαδηθήο 

πεξίπησζεο, όπνπ ζθνπόο ηεο είλαη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, λα ξίμεη θσο ζε κία 
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κεγαιύηεξε θαηεγνξία πεξηπηώζεσλ (έλαλ πιεζπζκό)»  Σέινο, ζύκθσλα κε ηνλ Βerg 

(2001:225), «κηα κειέηε πεξίπησζεο πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή 

πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε έλα πξόζσπν, έλα θνηλσληθό πεξηβάιινλ, έλα γεγνλόο ή κηα 

νκάδα, πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη απνηειεζκαηηθά πώο δξα θαη 

ιεηηνπξγεί απηό πνπ εξεπλά». 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη κηα ζηξαηεγηθή, δειαδή κηα πξνζέγγηζε, θαη όρη 

κηα κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, όπσο είλαη π.ρ. ε παξαηήξεζε ή ε ζπλέληεπμε. 

Δίλαη εζηηαζκέλε ζε έλα θαηλόκελν, ζην πιαίζηό ηνπ, δειαδή ζην θπζηθό θαη 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ όπνπ ιακβάλεη ρώξα. Γηεμάγεηαη κε πνιιαπιέο κεζόδνπο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη είλαη εκπεηξηθή ππό ηελ έλλνηα όηη βαζηδόκαζηε ζηε 

ζπιινγή απνδείμεσλ γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηη ζπκβαίλεη (Denscombe, 2010:32).  

Ζ κειέηε πεξίπησζεο, ινηπόλ, σο κεζνδνινγηθό εξγαιείν είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή εκπεηξηθήο δηεξεύλεζεο κηαο νιόηεηαο κε ζαθή θαη νξηνζεηεκέλε 

ηαπηόηεηα ζηνλ ρώξν θαη ζην ρξόλν (γεσγξαθηθή, πνιηηηθή, θνηλσληθή), ή ε εκβξηζήο 

κειέηε κηαο κνλάδαο (π.ρ. κηαο νκάδαο καζεηώλ ή/θαη κηαο ζπλεξγαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο) ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Cohen, Manion & Morrison, 

2000:152-153). Γηεμάγεηαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ ππό κειέηε θαηλνκέλνπ, 

πξάγκα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή πξόζβαζε ζε πνιιαπιέο πεγέο 

πιεξνθόξεζεο, κε απνηέιεζκα ηε ζπιινγή πινύζησλ πεξηγξαθηθώλ δεδνκέλσλ 

(Hancock & Algozzine, 2006:15-16). Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ/ελ εξεπλεηή/ηξηα 

λα κειεηήζεη ζε βάζνο έλα θαηλόκελν από ηελ νπηηθή γσλία ησλ ζπκκεηερόλησλ, 

πξάγκα πνπ αλ θαη δελ νδεγεί πάληα ζε γεληθεύζεηο επηηξέπεη σζηόζν λα ειεγρζνύλ 

ππνζέζεηο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε πεξαηηέξσ ππνζέζεσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ 

λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν άιισλ εξεπλώλ κε παξόκνην εξεπλεηηθό ζθνπό (Bassey, 

1999). Γηαθέξεη  από άιιεο κεζνδνινγίεο ζην όηη νη εξεπλεηέο δελ θηινδνμνύλ λα 

αλαθαιύςνπλ κία θαζνιηθή αιήζεηα. Αληίζεηα, ε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηεξεύλεζε θαη 

ηελ πεξηγξαθή ηεο ππό εμέηαζε πεξίπησζεο ζύκθσλα κε ην εξκελεπηηθό 

(θνλζηξνπθηηβηζηηθό) παξάδεηγκα θαη κε ζθνπό λα εμεξεπλήζεη ζε βάζνο θαη λα 

αλαιύζεη ζπζηεκαηηθά  πνιπζρηδή θαηλόκελα, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη γεληθεύζεηο γηα 

ηνλ επξύηεξν πιεζπζκό ζηνλ νπνίνλ αλήθεη απηή ε νκάδα (Cohen et al., 2000). Σν 

δεηνύκελν, ηειηθά, είλαη κηα νιηζηηθή πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ κε ζηόρν ηελ 

θαηαλόεζε ηεο πεξίπησζεο (αξαθίδνπ, 2011: 79). 

Η κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί έλα ρξήζηκν εξεπλεηηθό εξγαιείν γηα ηελ 

απηνηειή δηεξεύλεζε παηδαγσγηθώλ θαηλνκέλσλ ή εθπαηδεπηηθώλ πξνβιεκάησλ 
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(Ξσρέιιεο, 2007), εηδηθόηεξα νη εγγελείο κειέηεο πεξίπησζεο (intrinsic), νη νπνίεο  

επηθεληξώλνληαη ζηε κειέηε κηαο κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο, π.ρ. έλα 

εθπαηδεπηηθό  πξόγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ  (Stenhouse, ζην 

Cohen et al, 2000: 183) έρνπλ απνδεδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηελ αμηνιόγεζε 

πξνγξακκάησλ (Kazdin, 2003). Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ επηιέρζεθε από ηελ 

εξεπλήηξηα ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γηα ηε κειέηε ησλ εξεπλεηηθώλ 

εξσηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ ΓΣΔ 

πνπ πινπνηήζεθε ζην κνπζείν νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ. 

 

5.2  Τα ερευνητικά ερωτήματα 

Σα κνπζεηαθά αληηθείκελα ζύκθσλα κε ηελ Pearce (1992) απνηεινύλ 

εηθνλνγξαθήζεηο ηεο αθήγεζεο ηνπ παξειζόληνο θαη ρξεζηκεύνπλ γηα λα 

αλαδεκηνπξγήζνπλ ην παξειζόλ. Παξάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη ρξόλν, γηα 

λα επηηειέζνπλ κηα δεδνκέλε ιεηηνπξγία, ζην πιαίζην ελόο ηζηνξηθά 

πξνζδηνξηζκέλνπ θνηλσληθνύ ζρεκαηηζκνύ κε απνηέιεζκα λα ζπκππθλώλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο θνηλσλίεο πνπ ηα δεκηνύξγεζαλ: Γηα ηε δεκόζηα θαη ηελ 

ηδησηηθή δσή, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνύζεηο, ηηο 

αηζζεηηθέο αληηιήςεηο, ηα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα, ηε ζρέζε ησλ 

αλζξώπσλ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηηο ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο, ηηο αληηιήςεηο γηα 

ηε δσή θαη ην ζάλαην. (Γθόηζεο, 2002: 17-21). 

ηα κνπζεηνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα θαιιηεξγείηαη πξνπάλησλ ε ηζηνξηθή 

θαληαζία, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο θαηαλόεζεο 

δηόηη, ζύκθσλα κε ηνλ Wineburg (2001), ζθέθηνκαη ηζηνξηθά ζεκαίλεη ζθέθηνκαη γηα 

ηνπο αλζξώπνπο ζην παξειζόλ, ζύκθσλα αθελόο κε ηα δεδνκέλα ηνπο θαη αθεηέξνπ 

κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο κνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηόο ν ζηόρνο, είλαη απαξαίηεηε ε 

ελεξγόο εκπινθή ησλ επηζθεπηώλ ελόο κνπζείνπ ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, ε νπνία 

απνηειεί δηάινγν αλάκεζα ζην ζεαηή, ην αληηθείκελν-έθζεκα θαη ηνλ δεκηνπξγό ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (Dewey,1934) θαη νδεγεί ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλδειώζεσλ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (Wertsch, 1998: 77).  

Λακβάλνληαο ππόςε ην παξαπάλσ ζεσξεηηθό ππόβαζξν δηαηππώζεθε ε 

βαζηθή ππόζεζε ηεο έξεπλαο, νη ζθνπνί θαη νη ζηόρνη ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ 

«Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζζαο Μηραιίηζε» πνπ πινπνηήζεθε ζην Μνπζείν νισκνύ 

θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ.  
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Βαζηθή ππόζεζε ηεο έξεπλαο ηέζεθε ε αθόινπζε:  

Με ηελ εθαξκνγή ελόο κνπζεηνπαηδαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηεξηγκέλνπ 

απνθιεηζηηθά ζηηο Σερληθέο ηεο Θεαηξηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηε ρξήζε 

ηεο Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο νη καζεηέο/ηξηεο ησλ δπν 

ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζα εμνηθεησζνύλ κε ηα αληηθείκελα ησλ 

ζπιινγώλ ελόο Ηζηνξηθνύ Μνπζείνπ, ζα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ ηνπηθή 

ηζηνξία  κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαη ηα πξόζσπα ηεο επνρήο θαη, 

ηέινο, ζα θάλνπλ ηε ζύλδεζε ησλ αθεγήζεσλ ηνπ παξειζόληνο κε ην δηθό ηνπο 

παξόλ.  

Ωο εθ ηνύηνπ, ην εξεπλεηηθό εξώηεκα δηαηππώζεθε σο εμήο: 

Οι ηεσνικέρ ηηρ Δπαμαηικήρ Τέσνηρ ζηην εκπαίδεςζη είναι επαπκή επγαλεία ζηο 

πλαίζιο ενόρ Ιζηοπικού Μοςζείος για ηην ενεπγοποίηζη ηηρ ιζηοπικήρ θανηαζίαρ 

ηων μαθηηών/ηπιών και ηην μάθηζη θεμαηικών πεπιοσών ηηρ πολιηικήρ – 

κοινωνικήρ – καλλιηεσνικήρ ηοπικήρ ιζηοπίαρ;   

Γηαηππώζεθαλ επίζεο ηα εμήο ππνεξσηήκαηα πνπ πεγάδνπλ από ηελ εθπόλεζε θαη 

ηελ πινπνίεζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

 Οη ηερληθέο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη επαξθείο σο εξγαιεία γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο θαηαλόεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην ζεαηξνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα ζην κνπζείν;  

 Η ρξήζε ηεο θνύθιαο καξόηαο ζε «ξόιν ηζηνξηθήο πξνζσπηθόηεηαο» ελδείθλπηαη 

σο εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ελόο ζεαηξνπαηδαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην 

κνπζείν;   

 Οη καζεηέο/ηξηεο ζα εμνηθεησζνύλ κε ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα θαη δνκήζνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αθεγήζεηο ζρεηηθά κε ην παξειζόλ;
 

118
   

 Καη ηέινο, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ άκεζε ζύλδεζε ηνπ παξειζόληνο κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο ηζηνξία, ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηνπο; 

                                                           
118

 Ζ έλλνηα ηεο εμνηθείσζεο νθείιεη ηελ αλάιπζε ηεο ζηελ θηινζνθία ηνπ Heidegger, ν νπνίνο ζεσξεί 

όηη ν «εαπηόο» θαη ν «θόζκνο» δελ είλαη δύν μερσξηζηέο νληόηεηεο, αιιά κία κόλν. Απηή ε  «έιιεηςε» 

δηαθνξνπνίεζεο πξνθύπηεη από ηε εκπινθή ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ «θόζκν» (being in the world) θαη ηελ 

βάζε ηεο απνηειεί ε θαηαλόεζε ηνπ «θόζκνπ». ην βαζηθό ζεσξεηηθό ηνπ θείκελν ν θηιόζνθνο 

εμεγεί όηη απηό πνπ ζηελ νπζία νξίδεη ηνλ αλζξώπηλν ηξόπν ύπαξμεο είλαη ε εμνηθείσζή ηνπ αλζξώπνπ 

κε ηνλ «θόζκν», ν νπνίνο απνηειείηαη από έλα ζύζηεκα ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ εθνδίσλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ κνηξάδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλόηεηα (Heidegger, 1962). Ο Heidegger ηζρπξίδεηαη 

όηη ε θαηαλόεζε είλαη νπζηαζηηθά κηα (επη)δεμηόηεηα, κηα ηθαλόηεηα λα θάλεηο θάηη («the condition of 

possibility for all kinds of comportment, not only practical but also cognitive», Heidegger, 1982:276). 

Με άιια ιόγηα ν Heidegger πηζηεύεη πσο εθδειώλνπκε ηελ θαηαλόεζή καο γηα ηνλ θόζκν γύξσ καο 

κε ηε ζπκκεηνρή καο ζε δξαζηεξηόηεηεο.  
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Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ ε παηδαγσγηθή παξέκβαζε 

πνπ εθαξκόζηεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο  ηεο Δ´ θαη η´ ηάμε ηεζζάξσλ δεκνηηθώλ 

ζρνιείσλ ηεο Εαθύλζνπ θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο  ε ελεξγνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο 

θαληαζίαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ε κάζεζε ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ ηεο πνιηηηθήο – 

θνηλσληθήο – θαιιηηερληθήο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο, 

θαηαλόεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο, ε εμνηθείσζε κε ην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ ηα 

κνπζεηαθά αληηθείκελα,  ε δόκεζε  πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ 

θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο άκεζεο ζύλδεζεο ηνπ παξειζόληνο κε ηελ πξνζσπηθή  

ηζηνξία, ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηνπο. 

 

5.3  Ερευνητικά εργαλεία 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκό ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ζε κία έξεπλα είλαη απαξαίηεην 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξεο ηερληθέο ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ πνπ δηαρσξίδνληαη 

από ηηο κεζόδνπο ζην όηη εζηηάδνληαη ζηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ είλαη ρξήζηκα ζε κηα κειέηε θαη όρη ζην γεληθό ζρεδηαζκό ηεο κειέηεο απηήο.  

 

5.3.1 Η συμμετοχική παρατήρηση 

Ζ λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε είλαη κηα κέζνδνο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ησλ ππνθεηκέλσλ ρσξίο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξηνπνηήζεηο, επεηδή ν 

εξεπλεηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηηθώλ 

νκάδσλ, όπσο απηέο εθδειώλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (αξαθίδνπ, 2011:51) 

θαη εθαξκόδεηαη ζε κηθξέο θαη γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλεο νκάδεο όηαλ ε έξεπλα 

εμεηάδεη ηα πξάγκαηα από ηε ζθνπηά ησλ ππνθεηκέλσλ, επηθεληξώλεηαη  ζηηο 

ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ κέζα ζην θνηλσληθό πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ 

δηακνξθώλνληαη θαη ζηε ζπκβνιηθή δηαληίδξαζε ησλ δξώλησλ ππνθεηκέλσλ,
119

  

δειαδή ζηα θίλεηξα πνπ σζνύλ ηνπο αλζξώπνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ εξκελεία πνπ δίλνπλ ζε θαηαζηάζεηο θαη γεγνλόηα  πνπ ηνπο 

σζεί ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο (Κπξηαδή, 2011:244 & 271). 
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 Γηα ηε ζπκβνιηθή δηαληίδξαζε βι. Blumer,  1969. 
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Ζ πξσηνγελήο ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε (observation) ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ ζην πεξηβάιινλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη (Suthers, 2003) επηιέρζεθε σο 

κνξθή ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ δηόηη έδσζε ζηελ εξεπλήηξηα ηελ επθαηξία 

θαηαγξαθήο πιεξνθνξηώλ γηα ηε ζηάζε, ηελ νπηηθή, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ όπσο εκθαλίδνληαλ ζην πιαίζην ηεο 

παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο θαη, σο εθ ηνύηνπ, ε εξεπλήηξηα επέιεμε ηνλ ξόιν ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο παξαηεξεηή (participant observer) θαη πινπνίεζε ε ίδηα ην βησκαηηθό 

εξγαζηήξην ηεο παξνύζαο έξεπλαο (Creswell, 2011:252). 

5.3.2 Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου 

Ο Robson (2007:418) νξίδεη ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ σο «κηα θσδηθνπνηεκέλε 

θνηλή ινγηθή, κία εθιέπηπλζε ησλ ηξόπσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

απινί άλζξσπνη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εξκελεύζνπλ πηπρέο ηνπ θόζκνπ 

πνπ ηνπο πεξηβάιιεη». Δλώ ν Ησζεθίδεο (2008:149) ζεκεηώλεη πσο «ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη κηα κέζνδνο έξεπλαο θαη αλάιπζεο ησλ θνηλσληθώλ  πξνεθηάζεσλ 

θαη ζπλεπεηώλ ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο». Γηα ηελ Stan (2010:225) «ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη έλα εξγαιείν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό θαη  ηε λνεκαηνδόηεζε όξσλ, ιέμεσλ ή ελλνηώλ ζε έλα ή πεξηζζόηεξα 

απνζπάζκαηα θαηαγεγξακκέλεο επηθνηλσλίαο». Σέινο ε Julien (2008:120) ηελ νξίδεη 

σο ηελ «πλεπκαηηθή δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πνηνηηθώλ θεηκεληθώλ 

δεδνκέλσλ ζε νκάδεο νκνεηδώλ ελλνηνινγηθώλ θαηεγνξηώλ, γηα ηνλ εληνπηζκό 

πξνηύπσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμύ ζεκάησλ» . 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ δύλαηαη λα είλαη κέζνδνο ή ηερληθή αλάινγα κε ηνλ 

ηξόπν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ. ύκθσλα κε ηνλ Βάκβνπθα 

(2007:268-269), ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη ηερληθή, όηαλ ην ππό αλάιπζε πιηθό 

δεκηνπξγείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εξεπλεηή, όπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηα Φύιια Γξαζηεξηνηήησλ (Παξάξηεκα ΗΗ) ηνπ 

βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ. 

Σα ζηάδηα ηεο ηερληθήο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Βάκβνπθαο, 

2007· Λακπίξε – Γεκάθε, 2003· Κπξηαδή, 2009) είλαη ηα αθόινπζα: 

1. Θεσξεηηθή επεμεξγαζία θαη απνζαθήληζε ηνπ εξεπλεηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ.
120
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 Βι. ην ππνθεθάιαην 5.2. 
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2. Πεγέο ηνπ πνηνηηθνύ πιηθνύ απνηέιεζαλ ηα ζπκπιεξσκέλα Φύιια 

Γξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ από ηηο δώδεθα εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

3. Μνλάδα θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο, δειαδή ην ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

παξνπζηάδεη εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ θαη απνηειεί ηελ βάζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

π.ρ. ιέμε, πξόηαζε, παξάγξαθνο, ζέκα, πξόζσπν ή θαη νιόθιεξν θείκελν. ηελ 

παξνύζα εξγαζία ηε βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο απνηέιεζε ε πξόηαζε δηόηη νη καζεηέο 

ζεκείσλαλ ζπλνπηηθά ηηο ζθέςεηο ηνπο ζηα Φύιια Γξαζηεξηνηήησλ. 

4. Γεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο ελλνηνινγηθώλ θαηεγνξηώλ θαη ππνθαηεγνξηώλ όπνπ 

θαηαηάζζνληαη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα θαη βαζίδεηαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ.
 121

  

Όηαλ ν εξεπλεηήο/ηξηα επηζπκεί λα επαιεζεύζεη κία ππόζεζε νη θαηεγνξίεο έρνπλ 

δηαηππσζεί από πξηλ θαη θαζνξίδνληαη από ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη ην γεληθό ζεσξεηηθό ηεο ππόβαζξν. Αλαθνξηθά κε ηελ δηαηύπσζε 

ησλ ελλνηνινγηθώλ θαηεγνξηώλ ζηελ παξνύζα έξεπλα αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία 

πνπ πξνηείλεη ν Creswell (2011:283), γηα ηνλ νπνίν «θσδηθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία 

ρσξηζκνύ ηνπ θεηκέλνπ ζε ηκήκαηα θαη ηεο απόδνζεο επηθεθαιίδσλ ζε απηά». 

πγθεθξηκέλα, αξρηθά  θσδηθνπνηεζήθαλ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ησλ Φύιισλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπό ηνλ ζρεκαηηζκό γεληθώλ ζεκάησλ θαη ηελ δηαηύπσζε  

θαηεγνξηώλ πνπ λα κελ αιιειεπηθαιύπηνληαη (Creswell, 2011: 283). Ύζηεξα από 

ηελ πξώηε θαηαγξαθή, ρξεηάζηεθε λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία θαη λα απνξξηθηνύλ 

νη θαηεγνξίεο κε παξόκνην πεξηερόκελν. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή παξαιήθζεθαλ 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία δελ απαληνύζαλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σέινο, 

ζπγθεληξώζεθαλ νη θαηεγνξίεο, ζπζρεηίζηεθαλ κεηαμύ ηνπο από απηέο  πξνέθπςαλ 

νη ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο ηεο αλάιπζεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα εξσηήκαηά 

ηεο έξεπλαο. 

5. Κσδηθνπνίεζε ηνπ πιηθνύ ζε θάζε θαηεγνξία θαη κεηαμύ ησλ θαηεγνξηώλ. 

 

Ο  Patton (2002: 453) ππνζηεξίδεη όηη ε ηερληθή ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο  «είλαη 

επαγσγηθή θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ πηζαλώλ θαηεγνξηώλ, πξνηύπσλ θαη ζεκάησλ». Ο 

εξεπλεηήο μεθηλά ηελ δηαδηθαζία κε ηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα απνπεηξάηαη λα απνθαιύςεη ιηγόηεξν πξνθαλείο ή θαη ιαλζάλνπζεο 

ζεκαζίεο (Julien, 2008:121).  

                                                           
121

 Καηεγνξία «… κηα νκάδα πξαγκάησλ, αληηθεηκέλσλ, θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ έλαλ νξηζκέλν αξηζκό 

θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή ηδηνηήησλ θαη δηαθέξνπλ από ηελ άπνςε απηή από ηηο άιιεο νκάδεο» 

(Βάκβνπθαο, 2007: 273 – 276). 
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Από ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζρεκαηίζηεθαλ έμη θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

1. Δμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ηα κνπζεηαθά 

αληηθείκελα. 

2. Αλάπηπμε ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο. 

3. Αλάπηπμε ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο: ύλδεζε ηνπ παξειζόληνο ηνπ 19νπ 

αηώλα κε ην παξόλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 

4. Ηθαλόηεηα δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ. 

5. Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο Γξακαηηθήο 

Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε σο εξγαιείνπ γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο (θνηλσληθήο – πνιηηηθήο – θαιιηηερληθήο) ζην κνπζεηνπαηδαγσγηθό 

εξγαζηήξην. 

6. Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνύθιαο 

ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο. 

 

5.3.3  Εστιασμένες ομαδικές συνεντεύξεις  (Focus Group interview) 

Οη νκάδεο εζηίαζεο απνηεινύλ ηερληθή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη αθνξνύλ 

ειεγρόκελεο ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζε άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε κία εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, κε αληηθείκελν ηε ζπδήηεζε κεηαμύ ηνπο γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή. Οη εξσηήζεηο ηίζεληαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο, ηα 

νπνία είλαη ειεύζεξα λα κηιήζνπλ κεηαμύ ηνπο ρσξίο θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο.  

Ζ νκάδα εζηίαζεο αλαπαξηζηά ηνλ πξνο κειέηε πιεζπζκό θαη επηηξέπεη ζηνλ 

εξεπλεηή λα κειεηήζεη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζε έλα πην θπζηθό πεξηβάιινλ ζε 

ζρέζε κε ηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε. ε ζπλδπαζκό κε ηελ ηερληθή ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί ε πξόζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο 

ή θνηλσληθέο νκάδεο, λα επηιεγνύλ ρώξνη παξαηήξεζεο θαη λα αλαδεηρζνύλ λέα 

εξσηήκαηα έξεπλαο. Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ δίλνπλ ηε ζπλέληεπμε 

είλαη πηζαλόλ λα παξέρεη ηηο θαιύηεξεο πιεξνθνξίεο όηαλ ηα άηνκα κνηάδνπλ θαη 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο (Creswell, 2011: 257). 

Ωο κεηνλεθηήκαηα ησλ νκάδσλ εζηίαζεο κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηνλ 

ρακειόηεξν έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο από ηνλ εξεπλεηή ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή 

ζπλέληεπμε θαη ηελ απμεκέλε δπζθνιία ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, αθνύ ηα 
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ιεγόκελα εμαξηώληαη άκεζα από ηηο αληηδξάζεηο θαη ηα ζρόιηα όισλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ (Αβνύξεο & αι. , 2009:21) 

 

5.3.4  Η κριτική φίλη 

Ωο θξηηηθόο/ή θίινο/ε (critical friend) νξίδεηαη ην άηνκν πνπ επηιέγεηαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα, ην νπνίν εκπηζηεύεηαη ε δηεπθνιύληξηα/εκςπρώηξηα, 

θαηαλνεί ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, αιιά είλαη θαη επνηθνδνκεηηθά θξηηηθό (Kember & 

others, 1997). Ζ αμία ηνπ ξόινπ ηνπ ππνγξακκίδεηαη από ην γεγνλόο όηη ε παξνπζία 

ηνπ επαιεζεύεη ηε γλεζηόηεηα ηεο έξεπλαο (Lomax, 1996). 

Ζ θξηηηθή θίιε ζπκβάιιεη εληζρπηηθά ζηνπο ζηόρνπο ηεο παξνύζαο έξεπλαο, 

ελδπλακώλνληαο ηε ζέζε θαη ηνλ ξόιν ηεο εκςπρώηξηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ θαη θαιιηεξγώληαο κηα ππνζηεξηθηηθή αιιά θαη θξηηηθή 

θηιία κε ηελ εξεπλήηξηα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαθνινπζεί ηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη 

ζπκκεηέρεη ζηε θάζε ηνπ αλαζηνραζκνύ, θαηέρνληαο έλαλ ρξήζηκν, ππνβνεζεηηθό 

ξόιν. Πξνβάιιεη ηελ πξνζσπηθή ηεο νπηηθή, αζθεί γόληκε θξηηηθή επί ησλ 

πινπνηνύκελσλ καζεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ θαη πξνζθέξεη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο 

εξκελείαο ησλ γεγνλόησλ.  

Σέινο, ε πξνζσπηθή ηεο εκπεηξία ζηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα θαη ηα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο έξεπλαο εκπινπηίδεη ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηελ 

εκςπρώηξηα κε παξαδείγκαηα από πξνζσπηθά βηώκαηα θη εκπεηξίεο. 

ηελ παξνύζα έξεπλα ηνλ ξόιν ηεο θξηηηθήο θίιεο είρε ην κέινο ηεο 

Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ ΚΠΔ Ληζαθηάο θ. Αγγειηθή Γαιαθηάξε. 

 

5.4 Η επιλογή του δείγματος 

ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ε επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ γίλεηαη κε πξνζεθηηθή θαη 

ζηνρνζεηεκέλε επηινγή (purposive) πεξηπηώζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη από ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη νξίδεη ηνπο ζηόρνπο ζπγθξόηεζεο ηνπ δείγκαηνο κε βάζε θάπνηεο 

ζεκαληηθέο γηα ηελ έξεπλα δηαζηάζεηο (αξαθίδνπ, 2011:65). 

 

Γηελεξγείηαη, δειαδή, ζθόπηκε πνηνηηθή δεηγκαηνιεςία (purposeful 

sampling) σο πξνο ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθό δείγκα  (Creswell, 

2011:244· Patton, 1990:169). Καη ζπλήζσο ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο (homogeneous 
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sampling), ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα επηιέγεη ζθόπηκα ην δείγκα ησλ αηόκσλ κε βάζε ην 

αλ απνηεινύλ κέιε κηαο ππννκάδαο πνπ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

ιόγνπ ράξε κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα καζεηώλ όπσο ζηελ παξνύζα 

έξεπλα (Creswell, 2011:246). 

Ζ εξεπλήηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ ΚΠΔ 

Ληζαθηάο Εαθύλζνπ,
122

 πνπ δηαζέηνπλ πείξα ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή θαηλνηόκσλ 

δξάζεσλ, κεηά από εθηελείο ζπδεηήζεηο απνθάζηζαλ ην δείγκα ηνπ καζεηηθνύ 

πιεζπζκνύ λα απνηειείηαη από ηελ Δ΄ θαη η΄ ηάμε  ελόο 6/ζεζίνπ θαη ελόο 12/ζεζίνπ 

ζρνιείνπ ηεο πόιεο  ηεο Εαθύλζνπ θαη από ηελ Δ΄ θαη η΄ ηάμε  ελόο 6/ζεζίνπ θαη 

ελόο 12/ζεζίνπ ζρνιείνπ ηεο ππαίζξνπ  ηεο Εαθύλζνπ. 

Τν δείγκα ζρεκαηίζηεθε κεγηζηνπνηώληαο θαηά ην δπλαηόλ ηελ 

εηεξνγέλεηα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ 

καζεηηθώλ νκάδσλ, ώζηε λα ζπιιερζνύλ πιεξνθνξίεο από πεξηπηώζεηο κε ζαθείο 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη λα δηεπξπλζεί ην θάζκα ησλ δηαθνξεηηθώλ νπηηθώλ θαη 

εκπεηξηώλ (Creswell, 2005 & Patton, 1990). 

ην 5
ν
 Δεκνηηθό Σρνιείν ηεο πόιεο ηεο Εαθύλζνπ ν καζεηηθόο πιεζπζκόο 

απνηειείηαη από καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ σο επί ην πιείζηνλ θαηνηθνύλ ζηηο 

εξγαηηθέο θαηνηθίεο ή είλαη κεηαλάζηεο, ελώ ζην 6
ν
 Δεκνηηθό Σρνιείν Ζαθύλζνπ ν 

καζεηηθόο πιεζπζκόο απνηειείηαη από καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ νη γνλείο ηνπο 

αλήθνπλ ζε πιεζώξα θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζηξσκάησλ. 

ην  Δεκνηηθό Σρνιείν Γεξαθαξίνπ ν καζεηηθόο πιεζπζκόο απνηειείηαη 

από καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ νη γνλείο ηνπο ζηελ πιεηνςεθία είλαη αγξόηεο, ελώ 

ζην Δεκνηηθό Σρνιείν Παληνθξάηνξα ν καζεηηθόο πιεζπζκόο απνηειείηαη από 

καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ νη γνλείο ηνπο είλαη ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη ζε 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή επηρεηξεκαηίεο (μελνδόρνη, εζηηάηνξεο θιπ) θαη νη 

επηρεηξήζεηο ηνπο εδξεύνπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Κόιπνπ ηνπ Λαγαλά, δειαδή 

ζην θαηεμνρήλ ηνπξηζηηθό κέξνο ηνπ λεζηνύ. 

 

Οι μαθηηικέρ ομάδερ ηων ζσολείων ηηρ πόληρ ηηρ Ζακύνθος: 

5ο Δημοηικό Σσολείο Ζακύνθος, ζπκκεηείραλ: ε Δ΄ ηάμε κε 7 καζεηέο, 10 καζήηξηεο 

θαη 2 εθπαηδεπηηθνύο  θαη ε  η΄ ηάμε κε 9 καζεηέο, 7καζήηξηεο  θαη 1 εθπαηδεπηηθό.  

                                                           
122

 Ζ Παηδαγσγηθή Οκάδα ηνπ ΚΠΔ Ληζαθηάο Εαθύλζνπ ηελ πεξίνδν απηή (2015) απνηειείην από ηνπο 

Αλαζηάζην Βηζβάξδε, Αγγειηθή Γαιαθηάξε, Γεκήηξην εκηηέθν θαη Γξ. νθία Δκκαλνπειίδνπ. 
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6ο Δημοηικό Σσολείο Ζακύνθος, ζπκκεηείραλ: ε Δ1΄ ηάμε κε 8 καζεηέο, 11 

καζήηξηεο θαη 1 εθπαηδεπηηθό, ε Δ2΄ ηάμε κε 11 καζεηέο, 11 καζήηξηεο θαη 1 

εθπαηδεπηηθό, ε η1΄ ηάμε κε 11καζεηέο , 10 καζήηξηεο θαη 2 εθπαηδεπηηθνί , ε η2΄ 

ηάμε κε 10 καζεηέο, 11καζήηξηεο θαη 2 εθπαηδεπηηθνί.  

 

Οι μαθηηικέρ ομάδερ ηων ζσολείων ηηρ ςπαίθπος ηηρ Ζακύνθος: 

Δημοηικό Σσολείο Γεπακαπίος, ζπκκεηείραλ: ε Δ΄ ηάμε, κε 3 καζεηέο, 7 καζήηξηεο 

θαη 1 εθπαηδεπηηθό θαη ε η΄ ηάμε κε 10 καζεηέο, 6 καζήηξηεο θαη 1 εθπαηδεπηηθό.  

Δημοηικό Σσολείο Πανηοκπάηοπα, ζπκκεηείραλ: ε Δ1΄ ηάμε κε 7 καζεηέο, 6 

καζήηξηεο θαη 1 εθπαηδεπηηθό, ε Δ2΄ ηάμε κε 7 καζεηέο, 6 καζήηξηεο θαη 1 

εθπαηδεπηηθό, ε η1΄ ηάμε κε 10 καζεηέο, 5καζήηξηεο θαη 1 εθπαηδεπηηθό θαη ε η2΄ 

ηάμε κε 4 καζεηέο, 10καζήηξηεο θαη 1 εθπαηδεπηηθό. 

 

 
Γράφημα 1. 
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Γράφημα 2 
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Σςμμεηείσαν ζςνολικά ζηην ςλοποίηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ παπέμβαζηρ 201 

μαθηηέρ και μαθήηπιερ. Εξ αςηών οι μαθηηέρ ήηαν 97 και οι μαθήηπιερ 104. 

Σςμμεηείσαν επίζηρ 15 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί, 5 άνδπερ και 10 γςναίκερ. 

 

5.5  Γενικό περίγραμμα της ερευνητικής διαδικασίας 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 

Οη δώδεθα (12) καζεηηθέο νκάδεο ζπκκεηείραλ ζην ζεαηξνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα 

«Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζζαο Μηραιίηζε», ην νπνίν πινπνηήζεθε ζηηο αίζνπζεο πνπ 

ζηεγάδνληαη νη ζπιινγέο ηνπ  Μνπζείνπ νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ. 

Ζ εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε θιείδεο παξαηήξεζεο, θξάηεζε εκεξνιόγην θαη 

βηληενζθνπεζήθαλ νη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο. Ζ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ 

γηλόηαλ ην γξεγνξόηεξν δπλαηόλ κεηά ηε ιήμε ηεο παξέκβαζεο γηα λα πεξηγξαθνύλ 

ηα γεγνλόηα κε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά θαη κε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε αθξίβεηα 

θαη ηεξκαηηδόηαλ όηαλ επεξρόηαλ ν ζεσξεηηθόο θνξεζκόο (Theoretical Saturation), 

όηαλ δειαδή ηα ζπιιεγόκελα ζηνηρεία έπαπαλ λα εκπινπηίδνπλ ηηο ελλνηνινγηθέο 

θαηεγνξίεο θαη απιώο επαλαιακβάλνληαλ (Glaser & Strauss 1967:61 – 62 · Κπξηαδή, 

2011:259). 

Οη πξνζσπηθέο αληηδξάζεηο θαη εξκελείεο ηεο εξεπλήηξηαο έγηλε πξνζπάζεηα 

λα δηαρσξηζηνύλ από ηα γεγνλόηα. 

Μεηά από θάζε πινπνίεζε ηνπ ζεαηξνπαηδαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην 

Μνπζείν νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ αθνινπζνύζε ζπδήηεζε κε ηελ θξηηηθή 

θίιε. 

Γηεμήρζεζαλ ηέζζεξα Focus Group, έλα ζε ηπραίν δείγκα ησλ καζεηώλ θάζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σέινο, έγηλε επεμεξγαζία ζηα Φύιια Γξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηώλ 

θαηεγνξηνπνίεζεθαλ ηα πνηνηηθά θεηκεληθά δεδνκέλα ζε νκάδεο νκνεηδώλ 

ελλνηνινγηθώλ θαηεγνξηώλ, γηα ηνλ εληνπηζκό πξνηύπσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμύ 

ζεκάησλ . 

 

5.6 Διευκρινήσεις και περιορισμοί 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην Μνπζείν νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ 

πινπνηήζεθαλ από ηνλ Μάξηην έσο θαη ηνλ Μάην ηνπ 2015. Οη εζηηαζκέλεο νκαδηθέο 
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ζπλεληεύμεηο (focus groups) ζε νκάδεο καζεηώλ ιάκβαλαλ ρώξα δπν εβδνκάδεο κεηά 

ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. 

Δθαξκόζηεθε ε ζθόπηκε νκνηνγελήο δεηγκαηνιεςία όζνλ αθνξά ηελ 

ειηθία θαη ηηο πξόηεξεο γλώζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ 

θαη, θαζώο ε εξεπλήηξηα ήηαλ ηαπηόρξνλα θη εθπαηδεπηηθόο ζην ΚΠΔ Εαθύλζνπ, 

πξάγκα πνπ ηεο έδηλε πξόζβαζε ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λεζηνύ,  έγηλε 

πξνζπάζεηα ην δείγκα ησλ καζεηώλ/ηξησλ λα είλαη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν 

αξηζκεηηθά θαη πεξηζζόηεξν αληηπξνζσπεπηηθό ησλ θνηλσληθώλ θαη 

νηθνλνκηθώλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Ζαθύλζνπ.  

Οη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πινπνηήζεθαλ από ηελ εξεπλήηξηα,  ε νπνία 

ηαπηνρξόλσο εθηεινύζε θαη θαζήθνληα Τπεύζπλεο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΠΔ Ληζαθηάο 

Εαθύλζνπ θαη ζπκκεηείρε ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ 

ΚΠΔ, επνκέλσο ρξεηαδόηαλ λα αζθήζεη πνιιαπινύο ξόινπο.  

Ωο ζεαηξνιόγνο θαη εθπαηδεπηηθόο ήηαλ ζε ζέζε λα εθπνλήζεη ην 

ζεαηξνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα θαη λα πξνζαξκόδεη θαηά πεξίπησζε ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζηηο καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο θαη αλάγθεο ησλ καζεηώλ/ηξησλ πνπ ην 

παξαθνινύζεζαλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη πνηθίιεο αξκνδηόηεηεο θαη ππνρξεώζεηο 

ηεο ζπρλά δπζθόιεπαλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκεηώζεσλ πεδίνπ ή ησλ 

αλαζηνραζηηθώλ ζεκεηώζεσλ.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο Μέρος: Ερευνητικά Αποτελέσματα   
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6.1Εισαγωγικές Διευκρινήσεις 

Υπάρχουν κάποιες συνθήκες  
που δίνουν στις λέξεις ένα μοναδικό νόημα,  

που δεν θα ήταν ίδιο κάπου αλλού  
κάποια άλλη χρονική στιγμή. 
Μιχαήλ Μπαχτίν (1980: 144)

 

Σα δεδνκέλα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζπγθεληξώζεθαλ κε πνηθίιεο πνηνηηθέο κεζόδνπο 

θαη από πνιιαπιέο πεγέο (Burns, 2000·Yin, 1984) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

αμηνπηζηία ηνπο (credibility) θαη ε εγθπξόηεηά ηνπο (validity). Οη εξκελείεο 

πξνέθπςαλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ησλ βησκαηηθώλ δξάζεσλ ησλ 

καζεηηθώλ νκάδσλ ζηηο δώδεθα εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ κε 

ηηο ηερληθέο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηηο αίζνπζεο εθζεκάησλ ηνπ 

Μνπζείνπ νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ, ηελ πνηνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ 

θύιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθπνλήζεθαλ γηα ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη 

ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπο, ηηο εζηηαζκέλεο 

νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο ζε ηπραίν δείγκα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, ηηο αληηιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηηο απόςεηο ηεο 

θξηηηθήο θίιεο θαο Αγγειηθήο Γαιαθηάξε θαη ηεο δηεπζύληξηαο ηνπ Μνπζείνπ 

νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ θ. Καηεξίλαο Γεκέηε. 

Οη απόςεηο ηεο δηεπζύληξηαο ηνπ Μνπζείνπ θαο Καηεξίλαο Γεκέηε θαη ηεο 

θξηηηθήο θίιεο θαο Αγγειηθήο Γαιαθηάξε παξαηίζεληαη πξνθεηκέλνπ ν αλαγλώζηεο 

λα ιάβεη γλώζε ησλ πξνζσπηθώλ καξηπξηώλ θαη λα θξίλεη ν ίδηνο θαηά πόζν ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζηεξίδνληαη ζε ξεαιηζηηθά δεδνκέλα (Mulholland & 

Wallace, 2003), αιιά θαη λα ηα αληηπαξαζέζεη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ εθπαηδεπηηθή ή 

θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία, πξνθεηκέλνπ λα πεηζζεί γηα ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξεπλήηξηαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηβεβαηώλεηαη ε εγθπξόηεηα 

ηεο έξεπλαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αληηζηνίρηζε ησλ εξεπλεηηθώλ 

εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο (Πεγηάθε,1988:118-122). 

 

6.2 Η συμμετοχική παρατήρηση 

Σν βησκαηηθό εξγαζηήξην «Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζζαο Μηραιίηζε» πνπ πινπνηήζεθε 

κε ηηο Σερληθέο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε 

ζην Μνπζείν νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο  
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Κιείδαο Παξαηήξεζεο πνπ ηεξήζεθε ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο,
123

  ήηαλ 

πιήξσο απνηειεζκαηηθό γηα ηνπο 191 καζεηέο/ηξηεο ησλ έληεθα (11) από ηηο δώδεθα 

(12) καζεηηθέο νκάδεο πνπ ην παξαθνινύζεζαλ.
124

 Οη καζεηέο/ηξηεο παξέκεηλαλ 

ζπγθεληξσκέλνη ζηελ παξέκβαζε, ε νπνία δηήξθεζε έμη δηδαθηηθώλ σξώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε,  κία δηαθνπή γηα δηάιεηκκα κεηά ηηο ηξεηο 

πξώηεο δηδαθηηθέο ώξεο. 

Ζ ζεκαηνινγία ηνπ δξακαηηθνύ ζελαξίνπ, ν ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ 

κνπζεηαθώλ αληηθεηκέλσλ, ε ζύλδεζε ηνπο κε ην ζελάξην θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηηο 

Κνύθιεο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο θξάηεζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκό ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

κνπζεηνπαηδαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη απηό απνηππώζεθε ζην νπηηθναθνπζηηθό 

πιηθό θαη δηαπηζηώζεθε ζηελ θιείδα θαη ην εκεξνιόγην ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο. 

Όζνλ αθνξά ην βαζηθό εξώηεκα ηεο έξεπλαο «Οι ηεσνικέρ ηηρ Δπαμαηικήρ 

Τέσνηρ ζηην Εκπαίδεςζη είναι επαπκή επγαλεία ζηο πλαίζιο ενόρ Ιζηοπικού 

Μοςζείος για ηην ενεπγοποίηζη ηηρ ιζηοπικήρ θανηαζίαρ ηων μαθηηών/ηπιών και 

ηην μάθηζη θεμαηικών πεπιοσών ηηρ πολιηικήρ – κοινωνικήρ – καλλιηεσνικήρ 

ηοπικήρ ιζηοπίαρ;»  θαη ην πξώην ππνεξώηεκα ηεο έξεπλαο «Οι ηεσνικέρ ηηρ 

δπαμαηικήρ ηέσνηρ ζηην εκπαίδεςζη είναι επαπκείρ ωρ επγαλεία για ηην ανάπηςξη 

ηηρ ιζηοπικήρ καηανόηζηρ και ενζςναίζθηζηρ ηων μαθηηών/ηπιών πος λαμβάνοςν 

μέπορ ζηο θεαηποπαιδαγωγικό ππόγπαμμα ζηο μοςζείο;», δηαπηζηώζεθε όηη ζηηο 

έληεθα από ηηο δώδεθα καζεηηθέο νκάδεο νη ζθνπνί θαη νη επηκέξνπο ζηόρνη ηεο 

παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο επεηεύρζεζαλ πιήξσο. Οη καζεηέο/ηξηεο εμνηθεηώζεθαλ 

κε ηε ζεαηξηθή πξάμε, εμέθξαζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, αλέιαβαλ ξόινπο θαη 

αιιειεπίδξαζαλ κέζα από απηνύο κεηαμύ ηνπο θαη κε ηηο Κνύθιεο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο 

Πξνζσπηθόηεηαο, Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ θαη Έιελα Μηραιίηζε δεκηνπξγώληαο 

δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπκκεηείραλ νπζηαζηηθά ζηηο αλαζηνραζηηθέο 

ζπδεηήζεηο.    

Γηαπηζηώζεθε επίζεο, όηη νη καζεηέο/ηξηεο ζπδήηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μανδύα ηος Ειδικού, ηεο Καπέκλαρ ηων Αποκαλύψεων θαη ησλ αλαζηνραζκώλ γηα ην 

ζξεζθεπηηθό, πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό γίγλεζζαη ηεο Εαθύλζνπ ηνλ 19ν αηώλα, 

εμνηθεηώζεθαλ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα κνπζεηαθά 

αληηθείκελα θαη απέθηεζαλ λέεο γλώζεηο γη’ απηά. Αλαγλώξηζαλ θαη εξκήλεπζαλ 

κέζσ ησλ εθζεκάησλ ηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο ηεο δσήο ζηε Εάθπλζν ηνπ 19
νπ

 

                                                           
123

 Βι. Παξάξηεκα VΗΗ: Κιείδα Παξαηήξεζεο. 
124

 Δμαίξεζε απνηέιεζαλ νη 13 καζεηέο/ηξηεο η οε Δ1΄ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Παληνθξάηνξα. 
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αηώλα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ εληππσζηάζηεθε από 

ηελ έιιεηςε γπλαηθείσλ πνξηξαίησλ θαη ζηνπο αλαζηνραζκνύο όισλ ησλ νκάδσλ 

ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ηνλ 19
ν
 αηώλα ζηε Εάθπλζν εηδηθόηεξα 

θαη γεληθά ζηελ Δπξώπε. πδεηήζεθαλ, ηέινο, ηα ζέκαηα ησλ θαηαζηξεπηηθώλ 

ζεηζκώλ ηνπ 1893 θαη 1953 θαη ηεο ίδξπζεο ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ σο πξνζπάζεηαο 

ησλ Εαθπλζηλώλ λα δηαζώζνπλ ηηο κλήκεο ηεο πξνζεηζκηθήο πόιεο.  

Γηαπηζηώζεθε, δειαδή, όηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ κε ηηο ηερληθέο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηαλόεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κέζσ ησλ εθζεκάησλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο, δειαδή ηεο δηαζαθήληζεο ηνπ ηζηνξηθνύ 

πιαηζίνπ θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ ζπλζεθώλ, κέζσ ησλ  ηζηνξηθώλ ηεθκήξησλ πνπ 

θπιάζζνληαη ζην Μνπζείν. Δλδείμεηο ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο απνηεινύλ ηα 

θνζηνύκηα πνπ επέιεμαλ λα «θνξέζνπλ» νη καζεηέο/ηξηεο ζηε ρνξνεζπεξίδα, ηα 

νπνία ήηαλ ζπκβαηά κε ηνλ δξακαηηθό ρξόλν, δειαδή ηνλ 19ν αηώλα θαη νξηζκέλα 

ήηαλ επηιεγκέλα από ζπγθεθξηκέλα πνξηξαίηα ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ θαη Δπηθαλώλ 

Εαθπλζίσλ. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά όηη, ν  καζεηήο   ηνπ  η1 ηκήκαηνο ηνπ 6νπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Εαθύλζνπ πνπ αλέιαβε λα αλαπαξαζηήζεη ηνλ Γεκήηξην 

νισκό απνθάζηζε λα «ληπζεί» κε ηελ επίζεκε ζηνιή ηνπ πνπ θπιάζζεηαη ζηελ 

Αίζνπζα νισκνύ θαη ε καζήηξηα ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Γεξαθαξίνπ 

πνπ αλαπαξάζηεζε ηελ Ηζαβέιια Ηαηξά επέιεμε ηελ ηνπαιέηα ηεο από ην πνξηξαίην 

ηεο Γηακαληίλαο Βνύιηζνπ - Καξακαιίθε πνπ θπιάζζεηαη ζηελ αίζνπζα Μηρειή. 

Όζνλ αθνξά ην κέζν κεηαθίλεζεο ησλ θαιεζκέλσλ ζηε ρνξνεζπεξίδα ηνπ 

δεύγνπο Μαξηηλέγθνπ αμηνζεκείσην ππήξμε όηη θακία καζήηξηα δελ ζέιεζε λα 

κεηαθηλεζεί κε ηα πόδηα – από ηα δξώκελα αλαβίσζεο ηεο γθηόζηξαο πνπ γίλνληαη 

θάζε ρξόλν ζηε Εάθπλζν, νη καζήηξηεο γλσξίδνπλ όηη νη θπξίεο δελ κεηαθηλνύληαη 

θαη’ απηό ηνλ ηξόπν θαη κάιηζηα ζε επίζεκεο πεξηζηάζεηο.
125

 Παξόιν πνπ ην ζύλεζεο 

γηα ηε Εάθπλζν κέζν κεηαθίλεζεο ησλ θπξηώλ ηνλ 19
ν
 αηώλα ήηαλ ε ιεληίθα θαη ησλ 

θπξίσλ ην άινγν, ην κέζν κεηαθίλεζεο πνπ επηιέρζεθε πεξηζζόηεξν θαη από ηα 

αγόξηα θαη από ηα θνξίηζηα ήηαλ ε άκαμα. Πηζαλόηαηα νη καζεηέο/ηξηεο έθαλαλ απηή 

ηελ επηινγή επεξεαζκέλνη από ηηο ηαηλίεο επνρήο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ή/θαη 

ηνπο  
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 Ζ γθηόζηξα είρε ζεζκνζεηεζεί από ηνπο Δλεηνύο ζην πιαίζην ηεο πνιεκηθήο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

Εαθπλζίσλ γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηηο επηδξνκέο ησλ πεηξαηώλ θαη ηηο ηνύξθηθεο επηζέζεηο. Γηα ην ζέκα 

απηό βι. Αξβαληηάθεο επηκ., 2000:197.  
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     Εικόνα 18 
  Δημήτριος Σολωμός 
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«παξαδνζηαθνύο λεζηώηηθνπο γάκνπο» ησλ επηζθεπηώλ πνπ ηεινύληαη ζηε Εάθπλζν 

ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. 

 

 
Εικόνα 21 

Στιγμιότυπο από τη «Γκιόστρα του Δαχτυλιδιού» 
Ζάκυνθος 2015 

 

Δπίζεο, όζνλ αθνξά ην κέζν κεηαθίλεζεο ησλ θαιεζκέλσλ ζηε ρνξνεζπεξίδα ηνπ 

δεύγνπο Μαξηηλέγθνπ αμηνζεκείσην ππήξμε όηη θακία καζήηξηα δελ ζέιεζε λα 

κεηαθηλεζεί κε ηα πόδηα – από ηα δξώκελα αλαβίσζεο ηεο γθηόζηξαο πνπ γίλνληαη 

θάζε ρξόλν ζηε Εάθπλζν,
126

 θαζώο νη καζήηξηεο γλώξηδαλ όηη νη θπξίεο δελ 

κεηαθηλνύληαλ θαη’ απηό ηνλ ηξόπν θαη κάιηζηα ζε επίζεκεο πεξηζηάζεηο. Παξόιν 

πνπ ην ζύλεζεο γηα ηε Εάθπλζν κέζν κεηαθίλεζεο ησλ θπξηώλ ηνλ 19
ν
 αηώλα ήηαλ ε 

ιεληίθα θαη ησλ θπξίσλ ην άινγν, ην κέζν κεηαθίλεζεο πνπ επηιέρζεθε πεξηζζόηεξν 

θαη από ηα αγόξηα θαη από ηα θνξίηζηα ήηαλ ε άκαμα. Πηζαλόηαηα νη καζεηέο/ηξηεο 

έθαλαλ απηή ηελ επηινγή επεξεαζκέλνη από ηηο ηαηλίεο επνρήο πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ή/θαη ηνπο «παξαδνζηαθνύο λεζηώηηθνπο γάκνπο» ησλ επηζθεπηώλ 

πνπ ηεινύληαη ζηε Εάθπλζν ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν.  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη δώδεθα (12) από ηνπο ελελήληα επηά (97) καζεηέο/ηξηεο  

παξνπζίαζαλ εκθαλή δηάζεζε «αηαμίαο» θαη δηαθνξνπνίεζεο από ην ζύλνιν ησλ 

ζπκκαζεηώλ ηνπο, επέιεμαλ ζύγρξνλν ή θαη εμεδεηεκέλν κέζν κεηαθνξάο, όπσο 

δηαζηεκόπινην, ηαλθ, απηνθίλεην, κηα Ferrari θαη έλαο «επηά καρεηηθά αεξνπιάλα!».  
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 Ζ γθηόζηξα είρε ζεζκνζεηεζεί από ηνπο Δλεηνύο ζην πιαίζην ηεο πνιεκηθήο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

Εαθπλζίσλ γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηηο επηδξνκέο ησλ πεηξαηώλ θαη ηηο ηνύξθηθεο επηζέζεηο. Γηα ην ζέκα 

απηό βι. Αξβαληηάθεο επηκ., 2000:197. 
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Εικόνα 22 

Χπήζηορ Ροςζέαρ: Κςπία με Λενηίκα 

Πποθάλαμορ οπόθος 

Μοςζείο ολωμού και Επιθανών Ζακςνθίων 

 

 

ε ζρέζε κε ην δεύηεξν εξεπλεηηθό ππνεξώηεκα: «Η σπήζη ηηρ κούκλαρ 

μαπόηαρ ζε «Ρόλο Ιζηοπικήρ Πποζωπικόηηηαρ» ενδείκνςηαι ωρ επγαλείο για ηην 

εθαπμογή ενόρ θεαηποπαιδαγωγικού ππογπάμμαηορ ζηο μοςζείο;».   

Οη καζεηέο/ηξηεο αλάπηπμαλ ζρέζε νηθεηόηεηαο κε ηηο δπν θνύθιεο-καξόηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην βησκαηηθό εξγαζηήξην, ηελ «θπξία» Έιελα θαη ηελ 

«θπξία» Διηζάβεη όπσο ηηο απνθαινύζαλ, ζπδεηνύζαλ θηιηθά καδί ηνπο θαη ζην 

δηάιεηκκα έθαλαλ εξσηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ρξήζε ηνπο.  

ηηο αλαζηνραζηηθέο ζπδεηήζεηο νη πεξηζζόηεξεο νκάδεο ζπκκεηερόλησλ 

δήηεζαλ από ηελ εκςπρώηξηα λα ζπδεηήζνπλ κε ηελ Διηζάβεη ή ηελ Έιελα θαη όρη 

καδί ηεο. Οη καζεηέο/ηξηεο από ηελ πιεπξά ηνπο έδεημαλ πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ «θπξία» Έιελα ζηελ νπνία όηαλ θάζηζε ζηελ «θαξέθια ησλ απνθαιύςεσλ» 

ππέβαιαλ πιήζνο εξσηήζεσλ γηα ηε δσή θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ Αληώλην 

Μαξηηλέγθν.   

ε ζρέζε κε ην ηξίην εξεπλεηηθό ππνεξώηεκα: «Οι μαθηηέρ/ηπιερ θα 

εξοικειωθούν με ηα μοςζειακά ανηικείμενα και δομήζοςν ηιρ πποζωπικέρ ηοςρ 

αθηγήζειρ ζσεηικά με ηο παπελθόν;».
 127

  

Οη ζπκκεηέρνπζεο καζεηηθέο νκάδεο κε ηελ ηερληθή ν Μανδύαρ ηος Ειδικού 

αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ζηε Εάθπλζν ηνπ 19νπ αηώλα ζηα εθζέκαηα ηνπ 

Μνπζείνπ θαη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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 Γηα ηελ έλλνηα ηεο εμνηθείσζεο βι. Κεθάιαην 5.2, ζει. 91, ππνζεκ. 118.  
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Υξεζηκνπνίεζαλ ηηο πξόηεξεο γλώζεηο ηνπο γηα λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμύ 

ησλ εθζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ θαη ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ζπγθξίζεηο κεηαμύ ηνπ 

«ηόηε» θαη ηνπ «ηώξα» θαη εξσηήζεηο ζηελ εκςπρώηξηα, ηνπο ζπλνδνύο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ κνπζείνπ γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή αιιά θαη 

ηηο  πνιηηηζκηθέο θαη ηερλνινγηθέο δηαθνξέο ηνπ 19νπ από ηνλ 21ν αηώλα. 

Παξνπζίαζαλ  ζηελ νκάδα ηηο αλαθαιύςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο δνκώληαο 

ηζηνξίεο γηα ηα πξντόληα πνπ αγνξάζηεθαλ από ηελ Αγνξά ηνπ ηελόθνξνπ, 

κεηαθέξζεθαλ από ην θηήκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην θειάξη ηνπ ζπηηηνύ, ην καγείξεκα 

ζην ηδάθη ηεο θνπδίλαο θαη ηνλ ρηηζηό μπιόθνπξλν, ηα πξντόληα θαζαξηόηεηαο θαη ηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ, ηα κέζα θσηηζκνύ θαη ηε δηαθόζκεζε ησλ ρώξσλ ππνδνρήο. 

Ηδηαίηεξα αζρνιήζεθαλ κε ηνπο ηξόπνπο δηαζθέδαζεο, ηε κνπζηθή, ηα κνπζηθά 

όξγαλα θαη ηνπο δαθπλζηλνύο κνπζηθνύο θαη θαληαδόξνπο ηνπ 19
νπ

 αηώλα.  

ε ζρέζε κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθό ππνεξώηεκα «θα ζςνειδηηοποιήζοςν ηην 

άμεζη ζύνδεζη ηος παπελθόνηορ με ηην πποζωπική ηοςρ ιζηοπία, ηο παπόν και ηο 

μέλλον ηοςρ». 

Οη καζεηέο/ηξηεο εμεξεύλεζαλ ηελ αίζνπζα νηθνζήκσλ ςάρλνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξόιν πνπ αλέιαβαλ λα ππνδπζνύλ αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο, αλαθάιπςαλ εθζέκαηα πνπ έρνπλ πξνζθέξεη νη πξόγνλνη ή νη 

ζπγγελείο ηνπο ζην Μνπζείν, αλαθάιεζαλ θαη κνηξάζηεθαλ κε ηελ εκςπρώηξηα θαη 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηζηνξίεο πνπ ηνπο έρνπλ δηεγεζεί νη παππνύδεο θαη νη 

γηαγηάδεο ηνπο γηα ηνλ ζεηζκό ηνπ 1953, ζπδήηεζαλ γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ηεο 

Εαθύλζνπ ηνλ 19
ν
 θη ηνλ 21

ν
 αηώλα θαη ηελ ζεκεξηλή απμαλόκελε εμάξηεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο Εαθύλζνπ από ηνλ ηνπξηζκό. 

 

6.2.1 Τα Ποσοτικά  intermezzi128  

Σα πνζνηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξαηίζεληαη θαηά πεξίπησζε παξαθάησ 

απνηέιεζαλ «παξαπξντόλ» ηνπ θύιινπ δξαζηεξηνηήησλ. πκπεξηιήθζεθαλ 

παξελζεηηθά ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ θύιισλ εξγαζίαο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο/ηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

επεηδή παξνπζηάδνπλ ζπλνπηηθά ην ζύλνιν ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, 

παξέρνπλ ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νπηηθή γσλία από ηελ νπνία είδαλ ηε 
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 Απηνηειέο (ζεαηξηθό ή κνπζηθό) θείκελν  πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηηο πξάμεηο ελόο ζεαηξηθνύ 

ή ζηα κέξε ελόο κνπζηθνύ έξγνπ. Σνπνζεηείηαη ζπγρξόλσο ζηε ζεαηξηθή κπζνπιαζία θαη ηνλ 

θνηλσληθό ρώξν, ζπλνςίδεη ην έξγν θαη εμάγεη ζπκπεξάζκαηα. Απνηειεί ηε κεηεμέιημε  ησλ εκβόιηκσλ 

ρνξηθώλ αζκάησλ κεηαμύ ησλ επεηζνδίσλ κηαο ηξαγσδίαο πνύ πξώηνο εηζήγαγε ν Αγάζσλ (Pavis, 

2006:236). 
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ζπκκεηνρή ηνπο ζην εξγαζηήξην, παξνπζηάδνπλ ζπλνπηηθά ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηα 

κνπζεηαθά αληηθείκελα, αλαδεηθλύνπλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο θαη ππν-

ζηεξίδνπλ ηελ εθηελή πνηνηηθή αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε πνπ πξνεγείηαη. 

 

6.2.2 Ποσοτικό intermezzo - η επιλογή των μέσων μετακίνησης 

Σν κέζν κεηαθίλεζεο πνπ επέιεμαλ γηα ηε κεηαθνξά από ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ 

νηθία Μαξηηλέγθνπ νη πξνζθεθιεκέλνη ζηε ρνξνεζπεξίδα «Δπηθαλείο Εαθύλζηνη»: 

Από ηηο 104 καζήηξηεο νη 35 επέιεμαλ λα κεηαθηλεζνύλ κε ιεληίθα θαη νη 69 κε 

άκαμα. Δλώ από ηνπο 97 καζεηέο νη 42 επέιεμαλ λα κεηαθηλεζνύλ κε άινγν, νη 25 κε 

άκαμα, νη 12 ζύγρξνλν κέζν κεηαθνξάο θαη νη 18 κε ηα πόδηα. Οη καζεηέο πνπ 

επέιεμαλ λα κεηαθηλεζνύλ κε ηα πόδηα αηηηνιόγεζαλ ηελ επηινγή ηνπο ζηνλ 

αλαζηνραζκό ιέγνληαο όηη θαηνηθνύλ πνιύ θνληά ζηελ νηθία Μαξηηλέγθνπ. 

 

 

 
Γπάθημα 5 

 

 

 

 
 

Γπάθημα 6 
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Γράφημα 7 

 

 
Γράφημα 8 

 

 

 

6.2.3 Η εκπαιδευτική παρέμβαση στην η Ε1΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παντοκράτορα 

Ζ Δ1΄ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Παληνθξάηνξα (13καζεηέο/ηξηεο)  

παξαθνινύζεζε ειιηπώο ην κνπζεηνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα δηόηη δελ ζεβάζηεθε 

ηνπο θαλόλεο εππξεπνύο ζπκπεξηθνξάο θαη δεκηνύξγεζε πξνβιήκαηα ζην κνπζεηαθό 

ρώξν, κε απνηέιεζκα λα δηαθνπεί ε παηδαγσγηθή παξέκβαζε πξηλ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο.  Θεσξνύκε όηη ην γεγνλόο απηό νθείιεηαη ζην όηη ην Γεκνηηθό ρνιείν 

Παληνθξάηνξα ιεηηνπξγεί ζηελ θαηεμνρήλ ηνπξηζηηθή δώλε ηεο Εαθύλζνπ θαη νη 

θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ, απαζρνινύληαη ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο νθηώ κήλεο ην ρξόλν 

ζε μελνδνρεία, εζηηαηόξηα θαη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Καηά ην δηάζηεκα απηό ηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο απνιακβάλνπλ πνιύ κεγαιύηεξε ειεπζεξία 

από ηε ζπλήζε, επεηδή νη γνλείο εξγάδνληαη πνιιέο ώξεο θαη δελ ππάξρεη θάπνηνο 

ελήιηθνο λα αζρνιεζεί καδί ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

πγθεθξηκέλα, ε πξώηε θαη δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

θύιεζαλ νκαιά. Σα πξνβιήκαηα άξρηζαλ όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ηεο ρνξνεζπεξίδαο κε ηελ ηερληθή ν Μανδύαρ ηος Ειδικού νη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ 

λα εμεξεπλήζνπλ ρσξίο ηδηαίηεξε επηηήξεζε από ηελ εκςπρώηξηα θαη ηνπο ζπλνδνύο-

εθπαηδεπηηθνύο ηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ θαη θιηκαθώζεθαλ όηαλ παξέιαβαλ ηηο 
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θάξηεο ξόισλ θαη αλαδήηεζαλ ζηνηρεία γηα ηα πξόζσπα πνπ ζα ελζάξθσλαλ ζηε 

ρνξνεζπεξίδα ζηε ζπιινγή πνξηξαίησλ θαη ηα νηθόζεκα ησλ δαθπλζηλώλ 

νηθνγελεηώλ.  

Παξαηεξήζεθαλ θαηλόκελα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο όπσο δπλαηέο θσλέο 

αλάξκνζηεο γηα ηνλ ρώξν, ζπξσμίκαηα θαη αληεγθιήζεηο, ζε κηα πεξίπησζε κάιηζηα 

θηλδύλεςε λα πέζεη ζην πάησκα θαη λα θαηαζηξαθεί ν ππνινγηζηήο πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ αίζνπζα νισκνύ γηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο επηζθέπηεο. Οη ήπηεο 

πξνζπάζεηεο επαλαθνξάο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ ηάμε δελ απέδσζαλ θαη ε 

παηδαγσγηθή παξέκβαζε δηαθόπεθε.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλαζηνραζκνύ πνπ πινπνηήζεθε ζηνλ πεξίβνιν ηνπ 

Μνπζείνπ, νη καζεηέο/ηξηεο ξσηήζεθαλ από ηελ εκςπρώηξηα «ε πνηνπο ρώξνπο 

πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη θαλόλεο ηεο θνζκηόηεηαο, ηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηνλ ρώξν 

πνπ καο θηινμελεί θαη ηεο εππξεπνύο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο αλζξώπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλδηαιεγόκαζηε;» απάληεζαλ νκαδηθά: «ηα μελνδνρεία καο ή/ θαη ηα 

καγαδηά καο θαη ηνπο ηνπξίζηεο». ηελ εξώηεζε «Γελ ζα πξέπεη λα δηαηεξνύκε ζε 

θαιή θαηάζηαζε ηα εθζέκαηα ζηα κνπζεία ηεο Εαθύλζνπ, γηα λα ηα επηζθέπηνληαη νη 

ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη ζην λεζί καο;» Απάληεζαλ όηη «απηό» δελ ην είραλ ζθεθηεί.  

Ζ εξκελεία ησλ αμηνπξόζεθησλ απόςεσλ θαη ηεο πξσηόηππεο γηα κνπζεηαθό ρώξν 

ζπκπεξηθνξάο, ηνπο όπσο πξναλαθέξζεθε, βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ειιηπή γνληθή κέξηκλα θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν (Απξίιηνο – Οθηώβξηνο) θαη ηηο 

δηδαρέο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ησλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο ηνπο. 

 

6.3Οι απόψεις της διευθύντριας του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών 

Ζακυνθίων για το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα129 

[…]Σν βησκαηηθό εξγαζηήξην δξακαηηθήο ηέρλεο «Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζαο 

Μηραιίηζε», πνπ ζρεδηάζηεθε από ηελ θ. Πελειόπε Αβνύξε, Τπεύζπλε ηνπ ΚΠΔ 

Ληζαθηάο, ζηνρεύεη ζηε ζύλζεζε εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνύ. 

Απηή ε ζύλζεζε εληζρύζεθε από ηελ ζηαζεξή πνιηηηθή ηνπ Μνπζείνπ γηα πνιιαπιέο 

αλαγλώζεηο ηεο ζπιινγήο ηνπ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ εηο βάζνο πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνύ 

ηνπ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο, 

κεηαηξέπνληάο ην ζε δσληαλό θύηηαξν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο […] 

                                                           
129

 Σν θείκελν απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε ηεο θύξηαο Γεκέηε ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην πνπ έγηλε γηα 

ην κνπζεηνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα, «Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζαο Μηραιίηζε», θαη δεκνζηεύηεθε ζην 

πξνζσπηθό ηεο blog ζηηο  8/12/2016. Αλαθηήζεθε ζηηο 10/12/2016. 

http://intooutlook.blogspot.gr/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2017-

01-01T00:00:00-08:00&max-results=27  

http://intooutlook.blogspot.gr/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-08:00&max-results=27
http://intooutlook.blogspot.gr/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-08:00&max-results=27
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Πξηλ όκσο αλαθεξζώ ζην πεξηερόκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, όπσο ην 

παξαθνινύζεζα ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ, ηελ άλνημε ηεο εθεηηλήο 

ρξνληάο, ζεσξώ απαξαίηεην λα δηαζαθελίζσ όηη όια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηα 

ηειεπηαία 16 ρξόληα ην Μνπζείν πινπνηεί, ζρεδηάδνληαη απεπζπλόκελα ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ αηόκσλ πνπ ην επηζθέπηεηαη. Απηό ηνλ 

δηαρσξηζκό, κε ραξά δηαπηζηώζακε, όηη αθνινύζεζε θαη ε θ. Αβνύξε ζηελ εθπόλεζε 

ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο. […] 

ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα "Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζαο Μηραιίηζε", ε δηδαθηηθή 

πξάμε νξηνζεηείηαη σο θνξπθαίν πνιηηηζκηθό γεγνλόο ηεο δσήο θάζε αλζξώπνπ, 

ηδηαίηεξα ηνπ κηθξνύ παηδηνύ. Απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο, θαισζόξηζκα ελόο «ελ 

δπλάκεη ελήιηθα», ζηνλ θόζκν ησλ ηαμηδεπηώλ ηνπ ρξόλνπ, ηνπ ρώξνπ θαη ηεο 

ζθέςεο, ζηνλ θόζκν ηεο γλώζεο θαη ηεο αλαδήηεζεο, ζην ρώξν ηεο έθθξαζεο  θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο. 

Καιώληαο ηηο Σέρλεο: ην Θέαηξν, ηε Μνπζηθή, ην Υνξό θαη ηελ Κίλεζε, ηελ 

Δηθαζηηθή θαη Οπηηθναθνπζηηθή Έθθξαζε, λα ζπκβάιινπλ ζε κηα αξθεηά 

πξσηόηππε ζύλζεζε, ην πξόγξακκα  “Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζαο Μηραιίηζε”, επηρεηξεί 

αθξηβώο λα αλαδείμεη ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, απνθαζηζηώληαο 

ζηηο ζπλεηδήζεηο δαζθάισλ θαη καζεηώλ κηα αθόκα παξακειεκέλε «ηέρλε», ηελ 

ηέρλε λα δηδάζθεηο, λα κπνξείο λα γνεηεύεηο, λα επηηξέπεηο ζηνλ άιιν λα 

απνιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Κη απηό, πέξα από ηε δηδαθηηθή κέζνδν, 

πέξα από ηελ επηζηεκνληθή –παηδαγσγηθή αλαδήηεζε, απνηειεί ηε δηαρξνληθή αμία 

ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη γηα κέλα σο αξραηνιόγν πνπ αζρνινύκαζηε κε ην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζαο Μηραιίηζε», νη έλλνηεο 

Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκόο, Πνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε, είλαη έλλνηεο άξξεθηα 

δεκέλεο. Γύν έλλνηεο ζε ζπλερή δηάινγν. […] 

Με νδεγνύο δύν θνύθιεο – καξόηεο, νη νπνίεο ζε ξόιν ηζηνξηθήο πξνζσπηθόηεηαο, ε 

κία ελζαξθώλεη ηελ «θνληέζα Έιελα Μηραιίηζε» θαη ε άιιε ηελ «θνληέζα Διηζάβεη 

Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ», ηα παηδηά εμνηθεηώλνληαη θαη’ αξρήλ κε ην ρώξν ηνπ 

Μνπζείνπ. Πιεξνθνξνύληαη από ηηο εηδηθέο θαξηέιεο ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ πνπ έιαβαλ πξόζθιεζε γηα ηελ ρνξνεζπεξίδα  ηνπ δεύγνπο 

Μαξηηλέγθνπ θαη παίξλνπλ θαξηειάθηα κε ην όλνκα ηεο ηζηνξηθήο πξνζσπηθόηεηαο 

πνπ ζα ελζαξθώζεη ην θαζέλα. […] 

Ζ κνπζηθή πνπ ζπλνδεύεη ηελ ρνξνεζπεξίδα θαη θπζηθά όιε ηε δξάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, είλαη κνπζηθή πνπ πξνέξρεηαη από παξηηηνύξεο ηνπ Παύινπ Καξξέξ, 
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ην Αξρείν ηνπ νπνίνπ θπιάζζεηαη ζην Μνπζείν θαη έρεη κνλαδηθά δσληαλέςεη ζε 

παξαγσγέο ηνπ «σκαηείνπ ησλ Φίισλ» […] ηνπ Μνπζείνπ. 

Μέζα από εηδηθέο θαξηέιεο θαη εηδηθό εθηππσκέλν θσηνγξαθηθό πιηθό, ηα παηδηά 

παίξλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα αξρνληηθά ηεο Εαθύλζνπ ηνλ 19ν αηώλα […] 

Ο κνλαδηθόο, πξσηόηππνο θαη πνιπζήκαληνο ηξόπνο ζύλζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  “Σν ξηπίδηνλ ηεο θνληέζαο Μηραιίηζε”, ζπλζέηεη ηελ αηκόζθαηξα ηεο 

αιινηηλήο Εαθύλζνπ ηνπ 19νπ αηώλα, ηελ πινπηίδεη, ηεο δίλεη ρξώκα, ήρν, θίλεζε, 

εηθόλα. Πιαηζηώλεη αηζζεηηθά ην ιόγν, ηζρπξνπνηεί ην κήλπκα θαη εκπινπηίδεη 

ζαπκάζηα ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο ηνπ δαζθάινπ. Δίλαη κηα αθόκα καηηά ζηελ 

επηζηεκνληθή γλώζε, πην δεζηή θαη νηθεία, αιιά εμίζνπ δηεξεπλεηηθή. Μαηηά 

πξνζσπηθή, αιιά θαη παγθόζκηα. 

 

6.4Οι απόψεις της κριτικής φίλης  

Σν θιίκα κέζα ζηελ ηάμε θαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ησλ ΘΠ απνηππώζεθε θαη ζηηο 

ζεηηθέο απόςεηο ηεο θξηηηθήο θίιεο θαο Αγγειηθήο Γαιαθηάξε,  ε νπνία ζηελ ηειηθή 

αμηνιόγεζε θαη απνηίκεζε ηεο έξεπλαο επεζήκαλε ηα εμήο: 

ε ζρέζε κε ην βαζηθό εξώηεκα ηεο έξεπλαο «Οι ηεσνικέρ ηηρ Δπαμαηικήρ 

Τέσνηρ ζηην εκπαίδεςζη είναι επαπκή επγαλεία ζηο πλαίζιο ενόρ Ιζηοπικού 

Μοςζείος για ηην ενεπγοποίηζη ηηρ ιζηοπικήρ θανηαζίαρ ηων μαθηηών/ηπιών και 

ηην μάθηζη θεμαηικών πεπιοσών ηηρ πολιηικήρ – κοινωνικήρ – καλλιηεσνικήρ 

ηοπικήρ ιζηοπίαρ;» θαη ην πξώην εξεπλεηηθό ππνεξώηεκα: «Οι ηεσνικέρ ηηρ 

δπαμαηικήρ ηέσνηρ ζηην εκπαίδεςζη είναι επαπκείρ ωρ επγαλεία για ηην ανάπηςξη 

ηηρ ιζηοπικήρ καηανόηζηρ και ενζςναίζθηζηρ ηων μαθηηών/ηπιών πος λαμβάνοςν 

μέπορ ζηο θεαηποπαιδαγωγικό ππόγπαμμα ζηο μοςζείο;» ε θξηηηθή θίιε ηνλίδεη: 

«Ζ ελζνπζηώδεο θαη δηαξθήο ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ όισλ ησλ 

καζεηηθώλ νκάδσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

απνδεηθλύνπλ όηη νη ηερληθέο δξακαηηθήο ηέρλεο πνπ επηιέρζεθε λα εθαξκνζζνύλ 

ήηαλ απόιπηα εύζηνρεο θαη νη πιένλ θαηάιιειεο/ελδεδεηγκέλεο γηα ηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη καζεηέο/ηξηεο θηλήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ κνπζείνπ 

ζεβόκελνη ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο, αλαδεηώληαο θαη αλαθαιύπηνληαο ζηνηρεία 

κηαο αιινηηλήο επνρήο. Υξεζηκνπνίεζαλ ηελ πεξηέξγεηα θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά 

ηνπο, παξαηήξεζαλ, ζπλεξγάζηεθαλ, ππνδύζεθαλ θαη πξνζέγγηζαλ ην 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθό πιαίζην ηεο Εαθύλζνπ ηνπ 19
νπ

 αηώλα».   

ε ζρέζε κε ην δεύηεξν εξεπλεηηθό ππνεξώηεκα «Η σπήζη ηηρ κούκλαρ 

μαπόηαρ ζε «πόλο ιζηοπικήρ πποζωπικόηηηαρ» ενδείκνςηαι ωρ επγαλείο για ηην 



Κεφάλαιο 6ο : Τα ποιοτικά αποτελέσματα  της συμμετοχικής παρατήρησης 

 115 

εθαπμογή ενόρ θεαηποπαιδαγωγικού ππογπάμμαηορ ζηο μοςζείο;» ε θξηηηθή θίιε 

ζεκεηώλεη: 

«Ζ ρξήζε θνύθιαο καξόηαο είρε θνκβηθό ξόιν ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπ 

βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ. Ζ θπζηνγλσκηθή θαη ελδπκαηνινγηθή νκνηόηεηα κηαο εμ 

απηώλ κε ην αληίζηνηρν πνξηξέην ηνπ κνπζείνπ αξρηθά εληππσζίαζε ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο, θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηνπο/ηηο έθαλε λα ληώζνπλ άλεηα. Ζ 

ηδηαηηεξόηεηα ησλ ξνύρσλ ηνπο (ελδύκαηα 19
νπ

 αηώλα), ε ηζηνξία ηεο δσήο ηνπο, αιιά 

θαη ν ηξόπνο ηεο νκηιίαο θαη ησλ αθεγήζεσλ ηνπο σο ηζηνξηθέο πξνζσπηθόηεηεο, 

ηαμίδεςαλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζην ρξόλν θαη δεκηνύξγεζαλ ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, λα ζθέθηνληαη, λα εθθξάδνληαη θαη λα 

δξνπλ σο  κέιε ηεο θνηλσλίαο ηνπ 19
νπ

 αηώλα».  

ε ζρέζε κε ην ηξίην εξεπλεηηθό ππνεξώηεκα «Οι μαθηηέρ/ηπιερ θα 

εξοικειωθούν  με ηα μοςζειακά ανηικείμενα και δομήζοςν ηιρ πποζωπικέρ ηοςρ 

αθηγήζειρ ζσεηικά με ηο παπελθόν;»  θαη ην ηέηαξην εξεπλεηηθό ππνεξώηεκα «Οι 

μαθηηέρ/ηπιερ θα ζςνειδηηοποιήζοςν ηην άμεζη ζύνδεζη ηος παπελθόνηορ με ηην 

πποζωπική ηοςρ ιζηοπία, ηο παπόν και ηο μέλλον ηοςρ;»  

«Οη καζεηέο/ηξηεο, κέζσ απηήο ηεο βησκαηηθήο δξάζεο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη 

ε δσή ηνπ Σόηε θαη ηνπ Σώξα έρνπλ πνιύ κεγάιεο δηαθνξέο όζνλ αθνξά ηα είδε 

δηαηξνθήο – θαζαξηόηεηαο (ηόηε θπξίσο ηνπηθά πξντόληα) θαη ηνλ ηξόπν ςπραγσγίαο 

(κνπζηθή/ρνξόο) θαη θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο (ζέζε ησλ δπν θύισλ/δηθαηώκαηα 

θαη ππνρξεώζεηο). Παξαηεξώληαο ηηο δηαθνξέο απηέο θαη ηηο αιιαγέο ζηε δόκεζε ηεο 

Εαθύλζνπ αιιά θαη ησλ νηθηώλ, κέζσ ησλ εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ θαη ησλ 

αθεγήζεσλ, νη καζεηέο/ηξηεο θαηάθεξαλ αθελόο λα δνκήζνπλ αθεγήζεηο γηα ην 

παξειζόλ (πνιινί από απηνύο/ηεο πξνζάξκνζαλ ηελ νκηιία θαη ζέζε - ζηάζε 

ζώκαηνο αλάινγα κε ην γεγνλόο θαη ηνλ ξόιν ηνπο) θαη αθεηέξνπ λα ζπλδέζνπλ - 

ζπγθξίλνπλ ην παξειζόλ κε ην παξόλ, εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αιιαγέο 

ζην πεξηβάιινλ (θπζηθό θαη δνκεκέλν) θαη ηνλ ηξόπν δσήο (επαγγέικαηα, 

δηαζθέδαζε, θνηλσληθνπνίεζε)».  

 

6.5Εστιασμένες ομαδικές συνεντεύξεις των μαθητών/τριών 

Γπν εβδνκάδεο κεηά από θάζε παηδαγσγηθή παξέκβαζε ε εξεπλήηξηα, ζπλάληεζε 

ηπραίν δείγκα ησλ καζεηώλ/ηξησλ ζηα ζρνιεία ηνπο θαη ζπδήηεζε καδί ηνπο. ε 

θιίκα ήξεκν θαη θηιηθό ηνπο ππέβαιε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

1. Σι ζαρ έκανε πεπιζζόηεπη ενηύπωζη από αςηά πος είδαμε, είπαμε και κάναμε ζηο 

Μοςζείο και γιαηί; 
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2. Σι ζαρ κούπαζε ή δεν ζαρ θάνηκε ενδιαθέπον και θα θέλαηε να ηο αποθύγοςμε άλλη 

θοπά; 

3. Σι θα θέλαηε να ξανακάνοςμε; 

4. Σι θα θέλαηε να κάνοςμε πος δεν έγινε όηαν ήπθαηε ζηο Μοςζείο; 

Οη καζεηέο/ηξηεο ηνπ πξώηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ πνπ επηζθέθηεθε ε 

εξεπλήηξηα ήηαλ νη πιένλ πεηζαξρεκέλνη θαη ελζνπζηώδεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο. Οη νθηώ (8) καζεηέο/ηξηεο  πνπ επέιεμαλ ηπραία νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεηο γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εζηηαζκέλε νκαδηθή 

ζπλέληεπμε, έδεημαλ λα ραίξνληαη όηαλ αλαγλώξηζαλ ηελ εξεπλήηξηα θαη ηελ 

ξώηεζαλ «πόηε ζα μαλαπάλε ζην Μνπζείν λα παίμνπκε». 

ηελ πξώηε εξώηεζε ηα αγόξηα απάληεζαλ νκόθσλα όηη ηα εληππσζίαζε 

πεξηζζόηεξν ν Αληώληνο Μαξηηλέγθνο δηόηη αγαπνύζε θαη πξνζηάηεπε ηνπο 

θησρνύο.
130

 Δλώ ηα θνξίηζηα εζηίαζαλ ζηηο ηερλνινγηθέο δηαθνξέο ηνπ 19
νπ 

αηώλα 

από ηνλ 21
ν
 αηώλα. Μηα κάιηζηα είπε ραξαθηεξηζηηθά «Κπξία, αθόκα δελ κπνξώ λα 

ην πηζηέςσ όηη καγείξεπαλ ζην ηδάθη». 

ηελ δεύηεξε εξώηεζε απάληεζαλ όηη δελ ηνπο θνύξαζε ηίπνηε θαη ήζειαλ λα 

ηα μαλαθάλνπλ όια όζα έθαλαλ γηαηί «κάζακε έλα ζσξό πξάκαηα ρσξίο λα θάλνπκε 

κάζεκα». 

ηελ ηξίηε εξώηεζε απάληεζαλ όηη ζα ήζειαλ λα θάλνπλ «θη άιιν ζεαηξηθό 

έξγν» θαη πξόηεηλαλ δηάθνξνπο πξσηαγσληζηέο από ηνπο ξόινπο πνπ είραλ ππνδπζεί. 

ηελ ηέηαξηε εξώηεζε απάληεζαλ «λα πάκε επάλσ», ελλνώληαο ηνλ ηειεπηαίν όξνθν 

ηνπ κνπζείνπ πνπ ζηεγάδεη ηελ βηβιηνζήθε. Έλαο καζεηήο ήζειε λα μαλαπαίμνπκε ην 

«ζεαηξηθό» ζην ζαινλάθη ηεο Διηζάβεη. 

ην επόκελν Γεκνηηθό ρνιείν νη εθπαηδεπηηθνί επέιεμαλ νθηώ (8) 

καζεηέο/ηξηεο από ηελ Δ΄ ηάμε θαη ηέζζεξεηο από ηελ η΄ ηάμε. Γελ ππήξμαλ 

ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ/ηξησλ. 

ηελ πξώηε εξώηεζε νη απαληήζεηο εζηηάζηεθαλ ζηελ δηαθνξά ηνπ 

γισζζηθνύ ηδηώκαηνο ζηα θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην παθέην εμεξεύλεζεο, 

θαη ζρνιίαζαλ όηη όηαλ ηα δηάβαζαλ θαηάιαβαλ πόζν ιάζνο είραλ γξάςεη ηελ 

πξόζθιεζε ηνπ Νηθόιανπ Μαξηηλέγθνπ γηα ηελ ρνξνεζπεξίδα. «Κη απηό ιάζνο είλαη» 

είπε κάιηζηα έλαο καζεηήο «ν παππνύο κνπ ιέεη όηη “κπάινο” ιεγόηαλε». 

ηελ δεύηεξε εξώηεζε νξηζκέλνη καζεηέο είραλ ηελ άπνςε όηη ζα έπξεπε λα 

γξάθνπλ ιηγόηεξν θαη θάπνηνη άιινη δηαθώλεζαλ καδί ηνπο ππνζηεξίδνληαο όηη «καο 

ρξεηαζηήθαλε [απηά πνπ έγξαθαλ] ζηελ παξνπζίαζε (ηνπ Μαλδύα ηνπ Δηδηθνύ)». 
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 Ζ ιατθή βάζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Αλησλίνπ Μαξηηλέγθνπ ήηαλ νη ρσξηθνί ηεο Εαθύλζνπ, κηα 

θνηλσληθή ηάμε ρσξίο πνιηηηθά δηθαηώκαηα ηελ επνρή εθείλε. 
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ηελ ηξίηε εξώηεζε επέβαιαλ ηελ άπνςε ηνπο ηα θνξίηζηα πνπ επέκεηλαλ κε 

θσλέο θαη παξαδείγκαηα όηη ζα ήζειαλ λα μαλαπαίμνπλ ηνπο ξόινπο ηνπο αιιά απηή 

ηελ θνξά νη ζπλνδνί ηνπο λα αζρνινύληαη πεξηζζόηεξν καδί ηνπο! 

ηελ ηέηαξηε εξώηεζε απάληεζαλ όηη ζέινπλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα θαη γηα 

άιια πνξηξαίηα θαη έλα από ηα θνξίηζηα ζπκπιήξσζε «θαη λα πάξεη θη άιια 

γπλαηθεία πνξηξαίηα ην κνπζείν». 

ην ηξίην θαηά ζεηξά Γεκνηηθό ρνιείν πνπ επηζθέθηεθε ε εξεπλήηξηα 

έιαβαλ κέξνο δπν καζεηέο από θάζε ηκήκα (ζύλνιν νθηώ καζεηέο/ηξηεο) αιιά ηελ 

ζπδήηεζε κνλνπώιεζαλ νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν είρε δηαθνπεί ην 

κνπζεηνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα ιέγνληαο όηη «ζπδεηήζακε κε ηνπο ππόινηπνπο 

(καζεηέο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε) καο είπαλ ηη θάλαλε 

θαη ιππεζήθακε πνιύ πνπ κε ηελ ζπκπεξηθνξά καο ράζακε ηα ππόινηπα παηρλίδηα 

ζην κνπζείν». 

Απηό πνπ ηνπο εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν ήηαλ πνπ ήηαλ «ειεύζεξνη» κέζα 

ζην κνπζείν λα δνπλ όηη ήζειαλ. Σνπο θνύξαζαλ ηα θπιιάδηα, γηαηί όπσο είπαλ 

νξηζκέλνη καζεηέο «έπξεπε λα γξάςνπκε όια απηά γηα ηηο δνπιεηέο». Οη 

καζεηέο/ηξηεο ησλ άιισλ ηκεκάησλ δηαθώλεζαλ ιέγνληαο όηη εηδηθά «απηά πνπ 

κάζακε γηα ηελ κνπζηθή καο άξεζαλ». 

Οη καζεηέο πνπ δελ νινθιήξσζαλ ηελ παξέκβαζε είπαλ όηη ήζειαλ λα έξζνπλ 

ζην κνπζείν θαη λα ηειεηώζνπλ ην πξόγξακκα, ελώ νη ππόινηπνη ζπκθώλεζαλ κεηαμύ 

ηνπο όηη δελ ήζειαλ θάηη άιιν.   

Οη καζεηέο/ηξηεο ηνπ ηέηαξηνπ θαηά ζεηξά Γεκνηηθνύ ρνιείνπ πνπ 

επηζθέθηεθε ε εξεπλήηξηα ήηαλ ραξνύκελα θαη πξόζπκα παηδηά αιιά κε ηδηαίηεξα 

ρακειό καζεζηαθό επίπεδν, δπζθνιεύνληαλ λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη νη 

ζησπέο ήηαλ κεγάιεο. 

ηελ πξώηε εξώηεζε απάληεζαλ όηη ηα εληππσζίαζαλ νη θνύθιεο θαη κεηά 

από κηα κεγάιε ζησπή ξώηεζαλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο. Έλα αγόξη 

ζήθσζε ην ρέξη ηνπ θαη ξώηεζε κε κεγάιν δηζηαγκό γηαηί δελ ππήξρε θαη ε θνύθια 

ηνπ επαλαζηάηε (ηνπ Αληώληνπ Μαξηηλέγθνπ). 

πκθώλεζαλ όηη δελ ηνπο θνύξαζε ηίπνηα θαη ζα ήζειαλ λα μαλαέξζνπλ λα 

παίμνπλ ζην κνπζείν, ζα ήζειαλ όκσο λα ρεηξηζηνύλ ηηο θνύθιεο νη ίδηνη απηή ηε 

θνξά. 

πκπεξαζκαηηθά από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηηο εζηηαζκέλεο 

ζπλεληεύμεηο θάλεθε ε ζεηηθή αληαπόθξηζε ηνπο ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε σο εξγαιείνπ γηα ηελ βησκαηηθή κάζεζε ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο (θνηλσληθήο – πνιηηηθήο – θαιιηηερληθήο) ζην κνπζεηνπαηδαγσγηθό 
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εξγαζηήξην θαη ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο 

Πξνζσπηθόηεηαο, ε εμνηθείσζε ηνπο κε ην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ηα κνπζεηαθά 

αληηθείκελα, ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο, θαηαλόεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο 

θαη ηέινο ε ηθαλόηεηα δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ πνπ έρνπλ ηελ αθεηεξία 

ηνπο ζηα κνπζεηαθά αληηθείκελα θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία. 

 

6.6Επι-λογικά  

Σειεηώλνληαο ηελ ζπδήηεζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε 

επηγξακκαηηθά θαη ηα παξαθάησ δεηήκαηα πνπ πξόεθπςαλ από ηελ ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε:  

1. Σελ πξόζπκε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθώλ ζην 

βησκαηηθό εξγαζηήξην ζε ξόιν ζπκκεηέρνληνο ζηελ ρνξνεζπεξίδα. 

2. Σηο κεγάιεο δηαθνξέο καζεζηαθνύ επηπέδνπ πνπ δηαπηζηώζεθαλ αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο ησλ ζρνιείσλ ηεο πόιεο κε απηά ηεο ππαίζξνπ γεληθά, αιιά εηδηθόηεξα 

ζην ζέκα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ εμνηθείσζεο ηνπο κε ηερληθέο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε, θαζόηη ζηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία ηεο πόιεο δηδάζθεηαη ην κάζεκα 

ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, κε απνηέιεζκα λα αλαγλσξίζνπλ θάπνηεο από ηηο ηερληθέο θαη 

λα ηηο αλαθέξνπλ θαη νλνκαζηηθά, ελώ από ηα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ ειάρηζηα 

δηαζέηνπλ ζεαηξνιόγν. 

3. Σηο δύν Ρνκά καζήηξηεο πνπ θνηηνύλ ζηελ Δ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Γεξαθαξίνπ θαη νη νπνίεο κόιηο έρνπλ αξρίζεη λα καζαίλνπλ λα γξάθνπλ θαη 

δηαβάδνπλ, παξόια απηά παξαθνινύζεζαλ ην εξγαζηήξην κε ηδηαίηεξν θέθη θαη ηελ 

πξόζπκε ζπλεξγαζία θαη  βνήζεηα ησλ ζπκκαζεηώλ/ηξηώλ ηνπο.  

4. Σνλ εηδηθώλ ηθαλνηήησλ καζεηή πνπ θνηηνύζε ζε έλα από ηα ηέζζεξα ζρνιεία θαη 

παξαθνινύζεζε επηηπρώο ην πξόγξακκα καδί κε ηελ εηδηθή παηδαγσγό κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάδεηαη.  
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«[Κάθε κείμενο] συγκροτείται ως μωσαϊκό  

παραθεμάτων, κάθε κείμενο είναι απορρόφηση 

 και μετασχηματισμός ενός άλλου κειμένου»  

Julia Kristeva (1969:85) 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο ζην κνπζείν σο δηαλνεηηθήο θαη θνηλσληθήο 

δεμηόηεηαο, εμαξηάηαη αθελόο από ηε λννηξνπία, ηε κέζνδν θαη ηνπο ζηόρνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ θαηεπζύλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθώλ 

πξνγξακκάησλ, θαη αθεηέξνπ από ηελ ειηθία, ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θνηλνύ, δειαδή ηηο παξαζηάζεηο, ηα 

θίλεηξα, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ηα άηνκα θαη νη νκάδεο πνπ 

επηζθέπηνληαη ην κνπζεηαθό ρώξν δηαζέηνπλ γηα λα ζπλνκηινύλ κε ηα εθζέκαηα θαη 

λα εξκελεύνπλ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα σο καξηπξίεο ηνπ πιηθνύ πνιηηηζκνύ 

(Νάθνπ, 2000:228-229). 

Με ζηόρν λα δηεξεπλεζεί ην έθδειν θαη ην ιαλζάλσλ (άδειν) πεξηερόκελν 

ησλ θεηκέλσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, λα δνζνύλ θαη λα ηεθκεξησζνύλ απαληήζεηο ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ, ε επεμεξγαζία ζηα Φύιια Γξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθόηεξα, ε εξεπλήηξηα 

επεμεξγάζηεθε ηηο επηινγέο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηα «δώξα γηα ηελ γηνξηή ηεο 

Διηζάβεη», ην ζεκείσκα ηνπ θιέθηε πνπ νινθιήξσζε κε ηελ ηερληθή  «ζπκπιήξσζε 

αλνινθιήξσηνπ πιηθνύ», ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο θινπήο ηνπ ξηπηδίνπ ηεο θνληέζζαο 

Μηραιίηζε, απνζπάζκαηα ηνπ «πξνζσπηθνύ εκεξνινγίνπ» ησλ ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ 

πνπ αλέιαβαλ λα ελζαξθώζνπλ νη καζεηέο/ξηεο ζην ζεαηξηθό δξώκελν ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο ρνξνεζπεξίδαο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ αλαζηνραζηηθώλ 

εξσηήζεσλ «ηη έκαζα», «ηη κνπ άξεζε πεξηζζόηεξν», «ηη κνπ άξεζε ιηγόηεξν»  θαη «ηη 

άιιν ζα ήζεια λα θάλσ». 

Σν ζύζηεκα ελλνηνινγηθώλ θαηεγνξηώλ ζην νπνίν θαηαηάρζεθαλ ηα πνηνηηθά 

δεδνκέλα θαη βαζίζηεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ δηαηππώζεθε από πξηλ, δειαδή 

ζπγθξνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ, θαζνξίζηεθε 

από ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο,
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 ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ην γεληθό ζεσξεηηθό 

ηεο ππόβαζξν θαη είλαη ην εμήο: 

1. Δμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ηα κνπζεηαθά 

αληηθείκελα. 

2. Αλάπηπμε ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο. 
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 Βι. Κεθάιαην 5.3.2, ζζ. 89 - 91 
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3. Αλάπηπμε ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο: ύλδεζε ηνπ παξειζόληνο ηνπ 19νπ αηώλα 

κε ην παξόλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 

4. Ηθαλόηεηα δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ. 

5. Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο Γξακαηηθήο 

Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε σο εξγαιείνπ γηα ηελ βησκαηηθή κάζεζε ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο (θνηλσληθήο – πνιηηηθήο – θαιιηηερληθήο) ζην κνπζεηνπαηδαγσγηθό 

εξγαζηήξην. 

6. Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνύθιαο ζε 

Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο. 

ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζεί νη 

απαληήζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηα Φύιια Γξαζηεξηνηήησλ ταξινομούνται in vivo, 

δειαδή ε θσδηθνπνίεζε πξνέθπςε απζόξκεηα ηελ ζηηγκή πνπ ε εξεπλήηξηα 

δηαβάδνληαο ην πιηθό θαη ζηνραδόκελε πάλσ ζε απηό επέιεμε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 

θξάζεηο πνπ ζεσξεί όηη εξκελεύνπλ έλα ελδηαθέξνλ απόζπαζκα (Κόιιηαο, 2014:499) 

κε βάζε ην ζύζηεκα  ελλνηνινγηθώλ θαηεγνξηώλ πνπ ζπδεηήζεθε παξαπάλσ. 

 

7.1 Δώρα για την Ελισάβετ 

 

ύκθσλα κε ην δξακαηηθό ζελάξην πνπ πινπνηήζεθε ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο: 

«Ζ ληόπαληξε Διηζάβεη Μνπηζά - Μαξηηλέγθνπ ζηηο 24 Απξηιίνπ 

έρεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο ενξηή. Ο ζύδπγνο ηεο, Νηθόιανο Μαξηηλέγθνο, 

απνθαζίδεη κε ηελ επθαηξία λα δηνξγαλώζεη ζην ζπίηη ηνπ 

ζηελ Πιαηεία Ρνύγα  κηα ρνξνεζπεξίδα γηα λα παξνπζηάζεη 

ηε λεαξή ζύδπγό ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ».
132

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξώηεο δηδαθηηθήο ώξαο θάζε βησκαηηθνύ 

εξγαζηεξίνπ νη καζεηέο/ηξηεο γλσξίδνληαλ κε ηελ Κνύθια ζε ξόιν Ηζηνξηθήο 

Πξνζσπηθόηεηαο Διηζάβεη Μνπηζά – Μαξηηλέγθνπ, ε νπνία ηνπο δηεγνύληαλ κε 

ζπληνκία ηελ ηζηνξία ηεο θαη κνηξαδόηαλ καδί ηνπο ηελ αγσλία ηεο γηα ηε 

δηνξγάλσζε ηεο ρνξνεζπεξίδαο δεηώληαο παξάιιεια ηελ βνήζεηα ηνπο. Μηα βνήζεηα 

πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξείραλ κέζσ ηεο ηερληθήο ν Μαλδύαο ηνπ Δηδηθνύ. 
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ηελ ζπλέρεηα κε ηελ δξακαηνπνίεζε ηεο ρνξνεζπεξίδαο νη νκάδεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλαπαξίζηαλαλ ηελ θνηλσληθή δσή ηεο θνηλόηεηαο (ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ηεο Εαθύλζνπ ηνλ 19
ν
 αηώλα), ζηελ νπνία ν Malinowski (1923:301-309) 

δίλεη κεγάιε έκθαζε δηόηη, όπσο ππνζηεξίδεη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ όξν «πνιηηηζκηθό 

πεξηβάιινλ» πξνθεηκέλνπ λα δειώζεη ην θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό ππόβαζξν ησλ 

νκηιεηώλ ή θαη ζπγγξαθέσλ, ην λόεκα κηαο ιέμεο εξκελεύεηαη κε αλαθνξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθό πιαίζην ζην νπνίν γξάθεηαη ή εθθέξεηαη. Ζ αθξηβήο 

εθηίκεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ρξνηάο, ησλ απνρξώζεσλ θαη ησλ ιεπηνκεξεηώλ κηαο 

έθθξαζεο ιόγνπ απαηηεί ηελ πιήξε γλώζε ησλ ηνπηθώλ εζίκσλ θαη ηεο ςπρνινγίαο 

ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, ηνπ νπνίνπ απνηειεί κέινο ν/ε νκηιώλ/νύζα ή ν/ε 

γξάθσλ/νπζα, ηηο ηειεηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο, ηηο 

γεσγξαθηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ην εηζαγσγηθό θαη εμαγσγηθό 

εκπόξην θαη ηηο αθκάδνπζεο θαη κε επηρεηξήζεηο. 

Οη καζεηέο/ηξηεο ζε ξόιν θαιεζκέλσλ ζηελ ρνξνεζπεξίδα ηνπ δεύγνπο 

Μαξηηλέγθνπ έπξεπε λα επηιέμνπλ ηα ελδύκαηα, ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζεο ηνπο θαη 

ηέινο λα δηαιέμνπλ ηα δώξα πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηελ ενξηάδνπζα. 

Καηεγνξία 1
ε
: Δμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ηα 

κνπζεηαθά αληηθείκελα 

Οη καζεηέο κε ηηο γξαπηέο απαληήζεηο ηνπο ζην θύιιν δξαζηεξηνηήησλ 

θαηαζθεύαζαλ κηθξέο αθεγήζεηο γηα ην παξειζόλ, δειαδή θείκελα. Ο όξνο 

«θείκελν» ζηελ ζύγρξνλε ζεκεησηηθή επηζηήκε ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε «έλα κήλπκα 

πνπ έρεη δηθή ηνπ θπζηθή ύπαξμε, αλεμάξηεηε από απηήλ ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ 

παξαιήπηε», κπνξεί  λα είλαη ιεθηηθό, κε-ιεθηηθό, ή θαη ηα δύν, αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε είλαη κηα ζπιινγή ζεκείσλ (ιέμεηο, εηθόλεο, ήρνη ή/θαη ρεηξνλνκίεο 

δεκηνπξγεκέλεο θαη εξκελεπκέλεο) ζύκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

εθάζηνηε ινγνηερληθό είδνο (O’ Sullivan θαη αι., 1994:317). 

Έλα θείκελν, όκσο, δε λνείηαη ρσξίο ην πεξηθείκελό ηνπ, δειαδή ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ην θαζηζηνύλ θαηαλνήζηκν: ην δεκηνπξγό, ην δέθηε, ηνλ ηόπν θαη 

ρξόλν παξαγσγήο θαη πξόζιεςήο ηνπ, ηηο πξνζέζεηο ηνπ γξάθνληνο, ηνλ ζθνπό πνπ 

ππεξεηεί, ηα άιια θείκελα θαη ηηο γισζζηθέο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ηόζν ε 

δεκηνπξγία όζν θαη ε πξόζιεςή ηνπ (Γεσξγαθνπνύινπ & Γνύηζνο, 1999: 54). Γη 

απηό ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο γλώζεο σο δηαλνεηηθήο θαη θνηλσληθήο δεμηόηεηαο 

αθνξά άκεζα ηα άηνκα θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, ηνπο εθνδηάδεη κε κεζνδνινγηθά 
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εξγαιεία γηα λα εξκελεύνπλ ην παξειζόλ, λα θαηαλννύλ ην παξόλ θαη λα θνηηάδνπλ 

πξνο ην κέιινλ (Νάθνπ, 2000:224). 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζεκαληηθό κέξνο ηνπ πεξηθεηκέλνπ απνηεινύλ 

ηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ πνπ πεξηεγήζεθαλ, παξαηήξεζαλ θαη 

ζρνιίαζαλ νη καζεηέο/ηξηεο ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο.  

Από ηελ πξώηε θηόιαο δξαζηεξηόηεηα εμεξεύλεζεο ηνπ κνπζείνπ νη 

καζεηέο/ηξηεο όισλ ησλ νκάδσλ πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ην πνξηξαίην ηεο 

Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ, ην αλαθάιπςαλ θαη ην ζπλέθξηλαλ κε ηελ θνύθια Διηζάβεη 

αλαθαιύπηνληαο παξάιιεια ηελ πιεζώξα πνξηξαίησλ θαη πηλάθσλ πνπ 

θηινμελνύληαη ζην κνπζείν. Απνθαζίδνληαο γηα ην δώξν ηεο Διηζάβεη θάπνηνη από 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο, όπσο ν Γ.., ε Μ.Γ. θαη ε Κ. .,  ζέιεζαλ λα ηεο πξνζθέξνπλ 

«Σν πνξηξαίην ηεο». Δλώ θάπνηνη. όπσο  ε Η. Κ., «Έλα πίλαθα», ν Γ.Γ. «Έλαλ αθξηβό 

πίλαθα» θαη ε  Α.Κ «Έλα κεγάιν πίλαθα δσγξαθηθήο γηα ην δσκάηην ηεο».  

Καηεγνξία 2
ε
: Αλάπηπμε ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο 

«Γπν αζεκέληα θεξνπήγηα» επέιεμαλ δεθαέμη (16) καζεηέο/ηξηεο ζπλδπάδνληαο ην 

δώξν ζηελ ενξηάδνπζα κε ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

Μαλδύα ηνπ εηδηθνύ γηα ηηο αλάγθεο θσηηζκνύ ζηε Εάθπλζν ηνπ 1830 θαη ηα 

εθζέκαηα ησλ ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ. 

 
Εικόνα 25 

Μπρούτζινα Κηροπήγια 
Αίθουσα Κολυβά 

Μουσείο ολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων 
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Καηεγνξία 3
ε
:  Αλάπηπμε ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο: ύλδεζε ηνπ παξειζόληνο ηνπ 19νπ 

αηώλα κε ην παξόλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

Μηα κεγάιε κεξίδα ησλ καζεηώλ/ηξησλ επέιεμαλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ ληόπαληξε 

Διηζάβεη θνζκήκαηα βάδνληαο ηνλ εαπηό ηνπο ζηε ζέζε «ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

γακπξνύ» Νηθόιανπ Μαξηηλέγθνπ. Σν έζηκν ηεο πξνζθνξάο θνζκεκάησλ ζηε λεαξή 

λύθε έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνπο πξνεγνύκελνπο αηώλεο θαη ζηελ Εάθπλζν ζπλερίδεηαη 

κέρξη ζήκεξα. Οξηζκέλεο από ηηο καζήηξηεο κάιηζηα, κπήθαλ ζηελ ζέζε ηεο κεηέξαο 

ηνπ Νηθόιανπ Μαξηηλέγθνπ, ηεο «πεζεξάο» πνπ παξαδνζηαθά ραξίδεη ζηελ λύθε ην 

«γνξδόλη», κηα ζθαιηζηή ρξπζή αιπζίδα (Εώεο, Β΄, 1963:530 – 531), όπσο ε .Μ. 

πνπ ζεκείσζε ζην θύιιν δξαζηεξηνηήησλ «Θα ηεο πξνζθέξσ έλα ρξπζό θνιηέ». Ζ 

Η.. πνπ παξαηήξεζε όηη ε θνύθια κε Ηζηνξηθή Πξνζσπηθόηεηα δελ θνξνύζε 

θνζκήκαηα ζε κηα ηόζν ζεκαληηθή εθδήισζε απνθάζηζε λα ηεο πξνζθέξεη «Έλα 

θνιηέ γηαηί ζα πεγαίλεη σξαία ζην ιαηκό ηεο». Ζ N.Λ. ιακβάλνληαο ππόςε ηεο όηη ε 

αζρεκνύια Διηζάβεη δελ είρε ειπίδεο λα γίλεη ην θέληξν ηεο πξνζνρήο ζε κηα 

θνηλσληθή εθδήισζε απνθάζηζε «Θα ηεο πάξσ έλα θνιηέ κε έλα κεγάιν δηακάληη γηα 

λα ηξαβάλε ηελ πξνζνρή πάλσ ηεο». Σέινο,  ε  Δ.Γ. πνπ κε ην δώξν ηεο εθθξάδεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ηεο εκπινθή ζην δξώκελν ζα ηεο δσξίζεη «Έλα όκνξθν πνιπηειέο 

βξαρηόιη γηα λα ηεο δείμσ πόζν ηελ αγαπώ». 

Οξηζκέλνη άιινη καζεηέο/ηξηεο «κπαίλνληαο ζηελ ζέζε» ησλ νηθνγελεηαθώλ 

θίισλ πξόζθεξαλ ζηελ Διηζάβεη θξπζηάιιηλα βάδα, πνξζειάληλα ή αζεκέληα 

ζεξβίηζηα θαη είδε πξνηθόο όπσο ε Γ.Μ. πνπ ζεκεηώλεη ραξαθηεξηζηηθά «Λεπθά 

ζεληόληα γηα λα ηεο θέξνπλ θαιή ηύρε ζην γάκν ηεο».  

Σν ζέκα ηεο «γπλαηθείαο θνθεηαξίαο» ελέπλεπζε πνιινύο καζεηέο/ηξηεο. Οη   

πεξηζζόηεξνη ζεκείσζαλ σο δώξν «Έλα θόξεκα», όπσο ν Α. πνπ εμεγεί θαη ηνπο 

ιόγνπο ηεο επηινγήο ηνπ «ζα ηεο έπαηξλα έλα θόξεκα γηα λα θαίλεηαη ιίγν πην 

όκνξθε». Οξηζκέλνη καζεηέο/ηξηεο όκσο, ζθέθηεθαλ ηηο δηαθνξέο ηνπ ηόηε θαη ηνπ 

ηώξα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηνλ αλαζηνραζκό πνπ αθνινύζεζε ηνλ Μαλδύα ηνπ Δηδηθνύ, 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη θαηαζηήκαηα εηνίκσλ ελδπκάησλ δελ ππήξραλ ηνλ 19
ν
 αηώλα 

θαη απνθάζηζαλ λα ηεο πξνζθέξνπλ, όπσο νη  Κ.Α. «Τθάζκαηα θεξκέλα από ην 

εμσηεξηθό γηα θηηάμεη όκνξθα θνξέκαηα» θαη Α.Μ. «Ύθαζκα γηα λα ξάςεη θόξεκα». 

Άιινη είραλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο, όπσο  ν Λ.Μ. πξόζθεξε ζηελ Διηζάβεη «Μηα 

θνιόληα» θαη ν Δ.Γ. πνπ ε απάληεζε ηνπ ζπλδύαδε ην ζήκεξα ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

Λαγαλά κε ην ρζεο ηεο αγγιηθήο «απνηθηνθξαηηθήο» πξνζηαζίαο «Μηα θνιόληα πνπ 

ηεο έθεξα από ην Λνλδίλν». 
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Καηεγνξία 4
ε
: Ηθαλόηεηα δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ 

Σν πνξηξαίην ηεο Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ θπιάζζεηαη ζην Μνπζείν ζε έλα ζαινλάθη 

κε έπηπια ηνπ 19
νπ

 αηώλα, ζην νπνίν κηα θνύθια ληπκέλε κε ξνύρα επνρήο είλαη 

θαζηζκέλε ζην πηάλν ηνπ ειάζζνλνο πνηεηή Ησάλλε Σζαθαζηάλνπ. ην ίδην ζαιόλη 

θηινμελείηαη ην πνξηξαίην ηεο Μαξξηέηαο Γηαλνπνύινπ-Μηλώηνπ, θαη ν πίλαθαο 

«Κπξία κε θαζξέθηε». Οη  αθεγήζεηο ηνπ παξειζόληνο πνπ δνκήζεθαλ από ην 

ζύλνιν ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζπκθσλνύζαλ όηη παίδεη πηάλν ε Διηζάβεη κε 

απνηέιεζκα λα ηεο δσξίζνπλ: 

Ο Α.Κ. «Έλα πηάλν, γηαηί μέξσ όηη ηεο αξέζνπλ ηα πηαλα», θαη  ε .Σ. «Θα ηεο 

πάξσ έλα ζθακπό γηα λα θάζεηαη λα παίδεη πηάλν», ελώ ε Ε. Κ «Έλα παλέκνξθν 

κεγάιν πηάλν, γηαηί ηεο αξέζεη πνιύ λα παίδεη». ην ζαινλάθη ηεο Διηζάβεη ην πηάλν 

είλαη «κηθξό» δειαδή όξζην, ζε αληίζεζε κε ηα ηξία πηάλα κε νπξά πνπ αλήθνπλ ζηηο 

ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ, δηόηη αλ θαη ηαιαληνύρνο κνπζηθόο ν Η. Σζαθαζηάλνο δελ είρε 

ηελ νηθνλνκηθή άλεζε ηεο αγνξάο πηάλνπ κε νπξά, ζε αληίζεζε κε άιιεο δαθπλζηλέο 

νηθνγέλεηεο όπσο απηή ηνπ κνπζνπξγνύ Παύινπ Καξξέξ,  νη νπνίεο κεηά ηνλ ζεηζκό 

ηνπ 1953 δώξηζαλ ζην κνπζείν ηα πηάλα κε νπξά πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ζπιινγέο 

ησλ εθζεκάησλ.  

 

 
Εικόνα 26 

Σο σαλονάκι της Ελισάβετ 
Μουσείο ολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων 
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Καηεγνξία 6
ε
:  Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

Οξηζκέλα από ηα δώξα πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο ζπλ-δειώλνπλ ην ζθεληθό θείκελν 

πνπ εξκήλεπζε ε Κνύθια κε Ηζηνξηθή Πξνζσπηθόηεηα Διηζάβεη,
133

  παξνπζηάδνληαο 

ηνλ εαπηό ηεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο (Pavis, 2006:263). 

Ζ κόξθσζε θαη ε απηνκόξθσζε ηεο ήηαλ έλα από ηα ζέκαηα πνπ ζπδήηεζε 

κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο ε Κνύθια Διηζάβεη ζηελ αξρή ηεο 

γλσξηκίαο ηεο καδί ηνπο θαη εθείλνη αληαπνθξίζεθαλ δσξίδνληαο ηεο: Ο .Γ. «Έλα 

βηβιίν γηαηί ηελ ελδηαθέξνπλ», ε Π.Κ. «Θα ηεο έθεξλα έλα βηβιίν, ηεο αξέζνπλ ηα 

βηβιία» θαη έλαο καζεηήο πνπ δελ θαηαρώξηζε ην όλνκα ηνπ ζην θύιιν 

δξαζηεξηνηήησλ αιιά ζεκείσζε όηη αλέιαβε ηνλ ξόιν ηνπ Γεώξγηνπ θήθα «Βηβιία 

επεηδή ζα ηεο ήηαλ ρξήζηκα».  

ηελ γλσξηκία κε ηελ Κνύθια ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο Διηζάβεη 

θαη ζηνλ αλαζηνραζκό πνπ αθνινύζεζε δόζεθε έκθαζε ζηελ ζπγγξαθηθή ηεο 

ηδηόηεηα, ηελ ηόζν ζπάληα γηα κηα γπλαίθα ηεο επνρήο ηεο, έηζη νη καζεηέο/ηξηεο 

έζπεπζαλ λα ηεο πξνκεζεύζνπλ ηα πιηθά γξαθήο πνπ επέβαιε ε επνρή πνπ έδεζε, ε 

Δ. Κ. απνθάζηζε λα ηεο δσξίζεη «Μηα πέλα» θαη ν Η.Μ. «Μειάλη γηα λα γξάθεη».  

Αληαπνθξηλόκελα ζηελ επηζήκαλζε ηεο Διηζάβεη γηα ηελ πεξηνξηζκέλε ζηα 

ζηελά όξηα ηνπ ζπηηηνύ ηεο δσή πνπ έδεζε, δύν από ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ηεο πξόζθεξαλ ηα κέζα ηεο απόδξαζεο, ν  Γ.Π. 

«Έλα καύξν άινγν γηα πεγαίλεη βόιηα» θαη ν Α.Σ. « Μηα άκαμα». 

Δλώ δύν από ηηο καζήηξηεο πξνζπάζεζαλ λα ηελ θαιισπίζνπλ γηα λα γίλεη πην 

όκνξθε πξνθέξνληαο ηεο ε Γ.Π. «Μηα θξεκά νκνξθηάο κήπσο γηλόηαλ ιίγν πην 

όκνξθε κε ηελ θαιή έλλνηα», ε Μ.Γ. «Μηα ρηέλα γηα ηα καιιηά γηαηί πξέπεη λα είλαη 

όκνξθε θαη θαινρηεληζκέλε».  

Σέινο, ηα θνξίηζηα ζθέθηεθαλ ηα αμεζνπάξ πνπ ρξεηάδεηαη κηα θπξία, έηζη ε 

Δ.Κ. ηεο πξόζθεξε «Μηα νκπξέια ηεο επνρήο» (νκπξειίλν, parasol), αλαθαιώληαο 

εηθόλεο  ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ έξγσλ πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη θαη ε παξαηεξεηηθή 

Δ.Ρ. «Έλα θαπέιν». 
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 «Ζ ζπλδήισζε είλαη έλαο πξνζδηνξηζκόο, µηα ζρέζε, µηα αλαθνξά, έλα ραξαθηεξηζηηθό, πνπ 

αλαθέξεηαη ζε παιαηόηεξεο, ζε επόκελεο ή ζε εμσηεξηθέο αλαθνξέο, ζε άιινπο ηόπνπο ηνπ θεηκέλνπ ή 

ελόο άιινπ θεηκέλνπ […],γελλώληαο εμ νξηζκνύ ην δηπιό λόεκα» (Barthes, 2007[1970]:19-20). 
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Εικόνα 27 

Claude Monet, Woman with a Parasol - Madame Monet and Her Son, 1875, 
National Gallery of Art, Washington DC 

 

Σν κπνλέ (bonnet) ηεο Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ είλαη αλεπηηπρώο δσγξαθηζκέλν θαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ θπιάζζεηαη ζην κνπζείν νισκνύ θαη ζε απηόλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Δζληθή πηλαθνζήθε  (ν νπνίνο απνηεινύζε κέξνο ηνπ ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ 

επεμεξγάζηεθαλ νη καζεηέο/ηξηεο) θαη θαίλεηαη ζαλ ζθνπθάθη ύπλνπ. 

 

                    

                    Δηθόλα 28                                                             Δηθόλα 29 

Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ,                                Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ  

   Νηθόιανο Καληνύλεο, 1832                         ην έξγν απνδίδεηαη ζηνλ Νηθόιαν Καληνύλε 

       Δζληθή Πηλαθνζήθε                               Μνπζείν νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ 
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7.1.1 Ποσοτικό intermezzo - τα δώρα για την Ελισάβετ που γιορτάζει 

Όπσο θαίλεηαη από ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ηα θνζκήκαηα επέιεμαλ νη καζεηέο/ηξηεο 

σο δώξν ζε πνζνζηό 47%. Γεύηεξε θνηλή πξνηίκεζε απνηειέζαλ ηα θεξνπήγηα ζε 

πνζνζηό 17%, ε ζπδήηεζε γηα ηνπο ηξόπνπο θσηηζκνύ ηνλ 19
ν
 αηώλα εληππσζίαζε 

ηδηαίηεξα ηηο νκάδεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο 

καζεηέο/ηξηεο. 

 

Γράφημα 9: Δώρα που επέλεξαν και οι μαθητές και οι μαθήτριες 

 

 

 

Γράφημα 10: Δώρα που επέλεξαν και οι μαθητές και οι μαθήτριες 
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Οη καζήηξηεο επέιεμαλ σο δώξν ηα θνξέκαηα ζε πνζνζηό 46% , ηα γακήιηα δώξα ζε 

πνζνζηό 28% θαη ηα γπλαηθεία αμεζνπάξ ζε πνζνζηό 16%. 

 

 
Γράφημα 11  

Δώρα μαθητριών για την Ελισάβετ 

 

 
Γράφημα 12 

Δώρα μαθητριών για την Ελισάβετ 
 
 

Οη καζεηέο επέιεμαλ πην ζπκβαηηθά δώξα. ε πνζνζηό 57% επέιεμαλ θξπζηάιιηλα 

βάδα, έλα γακήιην δώξν δειαδή, ζε πνζνζηό 14% γιπθά, ην ζύλεζεο δώξν όηαλ 

επηζθεπηόκαζηε έλα θηιηθό ζπίηη. Δλδηαθέξνπζεο επηινγέο απνηέιεζαλ ηα πθάζκαηα 

10% θαη νη θνιόληεο 9%. Ζ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κέζνπ κεηαθίλεζεο είρε λα θάλεη, 

όπσο ζπδεηήζεθε θαη παξαπάλσ, κε ηελ πεξηνξηζκέλε θαη ζηεξεκέλε από εηθόλεο 

ηνπ έμσ θόζκνπ δσή ηεο Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ.  
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Γράφημα 13 

Δώρα μαθητών για την Ελισάβετ 

 

 
Γράφημα 14 

Δώρα μαθητών για την Ελισάβετ 

 

 
Γράφημα 15 

Δώρα μαθητών και μαθητριών για την Ελισάβετ 
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Γράφημα 16134 

Δώρα μαθητών και μαθητριών για την Ελισάβετ 
 

 
πλνςίδνληαο, κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη κε ηελ επηινγή ησλ δώξσλ γηα ηελ 

Διηζάβεη, νη καζεηέο/ηξηεο δείρλνπλ όηη αθνπγθξάζηεθαλ πνιύ πξνζεθηηθά ηηο 

αλάγθεο ηεο θαη δόκεζαλ πξσηόηππεο αθεγήζεηο. 

7.2 Σο σημείωμα του κλέφτη 

Μηα από ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζε ε γξάθνπζα ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ήηαλ ε απάληεζε ζηελ εξώηεζε «Πνηνο είλαη ν θιέθηεο ηεο βεληάιηαο;» 

θαη ηελ ζνινκώληεηα ιύζε έδσζε ε θπξία Κνληνγηάλλε πξνηείλνληαο λα αθήζνπκε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο/ηξηεο  λα απνθαζίζνπλ. 
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 Σν Α αγόξηα θαη ην Κ θνξίηζηα ζεκαηνδνηνύλ επηινγέο δώξσλ πνπ έθαλαλ κόλν ηα θνξίηζηα ή θαη 

κόλν ηα αγόξηα πνπ έιαβαλ κέξνο ζην βησκαηηθό εξγαζηήξην. ε απηό ην πξώην κέξνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζπκκεηείρε ην ζύλνιν ησλ 201 καζεηώλ/ηξηώλ. 
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Είδη γραφής  

Είδη καλλωπισμού - Κ   
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Κηροπήγια 

Κολόνια – Α  
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Πιάνο  

Πίνακες Ζωγραφικής  

Πορσελάνινο Σερβίτσιο   

Σκαμπό για πιάνο - Κ  

Το πορτραίτο της  

Υφάσματα - Α  
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ηελ ηειεπηαία ζθελή ηνπ δξώκελνπ έλαο από ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο ζε 

ξόιν «θακαξηέξαο ή κπάηιεξ» αλάινγα κε ην θύιν ηνπ, πιεξνθνξνύζε ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο όηη είδε θάπνηνλ λα θεύγεη ηξέρνληαο. Σα παηδηά ζε ξόιν ληεηέθηηβ 

μερύλνληαλ ζην κνπζείν λα αλαθαιύςνπλ ηνλ παξείζαθην θαη αθνπκπηζκέλν ζηελ 

βηηξίλα ησλ ξηπηδίσλ έβξηζθαλ ην ξηπίδην ηεο θνληέζζαο Μηραιίηζε καδί κε έλα 

κηζνηειεησκέλν γξάκκα: 

«Αμηόηηκε θα. Μαξηηλέγθνπ, 

αο γξάθσ απηό ην ζύληνκν ζεκείσκα, 

γηα λα ζαο επηζηξέςσ ην ξηπίδηνλ ζαο 

θαη  λα ζαο εθθξάζσ ηελ εηιηθξηλή κνπ  ζπγλώκε 

γηα ηελ αλαζηάησζε πνπ ζαο πξνθάιεζα. 

Γλσξίδσ όηη δελ ππάξρεη δηθαηνινγία δηα ηελ πξάμε ηεο θινπήο, 

αιιά ζα ήζεια λα ζαο εμεγήζσ…» 

 

Σα θύιια δξαζηεξηνηήησλ πξνέηξεπαλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ 

ζπλέρεηα. 

Καηεγνξία 2
ε
: Αλάπηπμε ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο θαη Καηεγνξία 3

ε
: 

Αλάπηπμε ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο: ύλδεζε ηνπ παξειζόληνο ηνπ 19νπ αηώλα κε ην 

παξόλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

Μηα κεγάιε κεξίδα καζεηώλ, κεηαλαζηώλ θπξίσο, αιιά θαη δαθπλζηλώλ εζηίαζε ζηηο 

πξνζσπηθέο ή νηθνγελεηαθέο νηθνλνκηθέο αλάγθεο πνπ ν θιέθηεο ζέιεζε λα θαιύςεη. 

Οη απαληήζεηο θπκαίλνληαλ από ηηο απιέο, όπσο ηνπ Α. πνπ ελζάξθσλε ηνλ Δξκάλλν 

Λνύληδε: «Νόκηδα όηη αλ ηελ έπαηξλα θαη ηελ πνύιαγα ζα έβγαδα ιίγα ιεθηά», θαη ηηο 

απιέο πνπ ζπλνδεύνληαλ από αίηεζε ζπγλώκεο, όπσο ηνπ Μ.Κ. «Δίρα αλάγθε από 

ιεθηά αιιά ην κεηάλησζα θαη ζέισ λα δεηήζσ ζπγλώκε» ζε πην επθάληαζηεο θαη 

ζύλζεηεο, όπσο ηεο Ν.. «Δγώ ε ππεξέηξηα έθιεςα ηελ βεληάιηα γηαηί άμηδε ζίγνπξα 

πνιιέο ιίξεο θαη βιέπεηε δελ έρνπκε ρξήκαηα γηα λα ηαΐζνπκε ηα παηδηά καο θη αλ 

πνπινύζα ηε βεληάιηα ζα έβγαδα αξθεηά» ή πην επαλαζηαηηθέο θαη βίαηεο, όπσο ηνπ 

Α.Μ.  «Δκείο νη θησρνί θάπνηεο θνξέο ζνιώλεη ην κπαιό καο από ηα πινύηε ζαο θαη 

ζέινπκε λα θάλνπκε θαθό ζε ζαο ηνπο πινύζηνπο» ή ηηο απαληήζεηο ζην πξόηππν ηνπ 

Ρνκπέλ ησλ Γαζώλ,  όπσο ηνπ Κ.Λ. πνπ ελζάξθσλε ηνλ δαθπλζηλό δηαθσηηζηή 

Αληώλην Μάηεζε: «Σελ πήξα γηα λα ηελ πνπιήζσ θαη ηα ρξήκαηα λα ηα πάσ ζηνπο 

θησρνύο», ή απηέο πνπ επηθαινύληαη ηελ αλέρεηα θαη ηελ θξνληίδα ησλ παηδηώλ ελώ 

εθ παξαιιήινπ απνπνηνύληαη ηελ επζύλε, όπσο ν Γ.Χ.: «Έθιεςε ην ξηπίδηνλ γηαηί 
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απηόο ήηαλ πνιύ θησρόο θαη δελ είρε δνπιεηά θαη ήζειε λα ηελ πνπιήζεη γηα λα πάξεη 

ιεθηά λα ηα δώζεη ζηελ γπλαίθα ηνπ λα ηαΐζεη ην παηδί ηνπο». 

Δίλαη πνιύ ελδηαθέξνλ θαη ζπλάδεη κε ηελ πξνζπάζεηα λα ζπιιεθζεί από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε ε αλζξώπηλε θαη πξνζσπηθή πιεπξά 

ηεο Ηζηνξίαο ην όηη νη καζεηέο/ηξηεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο 

θύζεσο νη απινί άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ όιεο ηηο επνρέο. 

Καηεγνξία 4
ε
: Ηθαλόηεηα δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ 

Μηα πξώηε κεξίδα καζεηώλ/ηξηώλ απνπνηήζεθε ηελ επζύλε ηεο θινπήο 

ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο δηθαηνινγίεο, πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν επθάληαζηεο θαη 

επηηπρεκέλεο, όπσο νη απαληήζεηο ησλ Γ.Γ. «Ήηαλ ζθηζκέλε θαη ήζειε επηδηόξζσζε, 

ηελ έθηηαμα θαη ζαο ηελ επηζηξέθσ, ζπγλώκε γηα ηελ αλαζηάησζε πνπ  πξνθάιεζα» θαη 

Β.Μ. «Ήζεια λα ηελ αγνξάζσ αιιά δελ ζαο έβξηζθα, λα ζαο δώζσ ηα ρξήκαηα» πνπ 

αλ θαη επγεληθέο παξνπζηάδνπλ απίζαλεο εμεγήζεηο, όπσο ε επηδηόξζσζε θαη ε αγνξά 

ηεο βεληάιηαο.  

Κάπνηνη άιινη καζεηέο/ ηξηεο ζεκεηώλνπλ, όπσο ε  Α.Ν. «Σελ βεληάιηα ηελ πήξα γηαηί 

δεζηαηλόκνπλ θαη ήζεια λα θάλσ αέξα» ή ν Α.Σ. πνπ γξάθεη ζην ηξίην πξόζσπν «Σελ 

πήξε γηα λα ηελ δεη θαη έγηλε παξεμήγεζε» θαη ε Χ Κ. πνπ γξάθεη ζηνλ εληθό κε 

αλάξκνζηε γηα ηελ επνρή νηθεηόηεηα «Πήξα ηελ βεληάιηα ζνπ γηα λα ηελ θπιάμσ». 

Σέινο, κηα ηξίηε θαηεγνξία, όπσο ν Π.Γ. «Σελ έθιεςαλ γηαηί ηνπο θαηλόηαλ πνιύηηκε 

θαη αθξηβή» θαη ε Γ.Μ. «Ο κλεζηήξαο κνπ λόκηδε όηη ζα πνπιεζεί αθξηβά, αιιά θαλείο 

δελ ηελ ήζειε θαη έηζη ζαο ηελ επηζηξέθεη» απέδσζαλ ηελ θινπή ζε άιια πξόζσπα 

νηθεία ή κε. 

Οξηζκέλνη από ηνπο θιέθηεο ήζειαλ λα δσξίζνπλ ηελ βεληάιηα ζε πξνζθηιή ηνπο 

πξόζσπα. Ο Γ. (ρσξίο επώλπκν) κε ζαθή πξνβιήκαηα ζηελ γξαπηή έθθξαζε αιιά κε 

κεγάιε επγέλεηα ζεκεηώλεη «Όηη είρα παληξεπηεί θαη ήζεια θάηη γηα ηελ 

αξξαβσληαζηηθή κνπ, ρίιηα ζπγγλώκε γηα ηελ αλαζηάησζε θαη θαιή ζαο κέξα». Με κηα 

ειαθξά δόζε δήιεηαο θαη πηθξίαο δνκεί ηελ ηζηνξία ηεο ε  Δ.Κ. «Ο κλεζηήξαο κνπ 

πήξε ην ξηπίδηνλ γηα λα ην δσξίζεη ζηελ αδεξθή ηνπ», ελώ ε νιηγόινγε  Γ.Μ ζεκεηώλεη 

«Γηα λα θάλεη έλα δώξν ζηε γπλαίθα ηνπ». 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ δύν απαληήζεηο πξνέθεβσλ θνξηηζηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηελ εξσηηθή ίληξηγθα σο αηηία ηεο θινπήο. Ζ Γ.Χ. ζεκεηώλεη «επεηδή είκαη 

εξσηεπκέλε κε ηνλ ζύδπγό ζαο θαη ήζεια λα ζαο ηαξάμσ». Δλώ ε Λ.Μ. πνπ 
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ζπγθηλήζεθε από ηελ ηζηνξία ηνπ επαλαζηάηε Αληώληνπ Μαξηηλέγθνπ «Γηαηί 

αγαπνύζα θη εγώ ηνλ Αληώλην γη απηό δήιεςα θαη απνθάζηζα λα ηελ πάξσ».
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Ζ δήιηα θαηά ηελ άπνςε πνιιώλ από ηα θνξίηζηα ήηαλ ε αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ 

θινπή. Ζ.Μ. ζεκεηώλεη «Ζ δήιηα θνύλησζε κέζα κνπ θαη δελ κπνξνύζα λα ζθεθηώ 

θαζαξά. πγρσξέζηε κε.» θαη ε Α.Φ. ζπκπιεξώλεη «Ζ αιήζεηα είλαη όηη δήιεπα γηαηί 

κνπ άξεζε πνιύ». Σέινο νη Κ.Β. θαη Α. Κ. απνδίδνπλ ηελ θινπή ζε … άιινπο 

δειηάξεδεο  «Γηαηί ηελ δήιεπαλ επεηδή ήηαλ πνιύηηκε».  

Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη ηα θνξίηζηα απνδίδνπλ ηελ θινπή ζηελ δήιεηα πνπ ηνπο 

πξνθάιεζε ε θαηνρή ελόο σξαίνπ αληηθεηκέλνπ ελώ ηα αγόξηα ζηελ δήιεηα πνπ 

πξνθάιεζε ε θαηνρή ελόο πνιύηηκνπ αληηθεηκέλνπ. 

Ζ ζπαληόηεηα θαη ε νκνξθηά ηνπ θνκςνηερλήκαηνο νδήγεζε ζηελ θινπή αξθεηνύο 

καζεηέο θαη καζήηξηεο, όπσο ε Φ. . «Πήξα ηελ βεληάιηα γηαηί κνπ άξεζε πνιύ θαη 

ήζεια λα ηελ θάλσ δηθά κνπ. Δίρε θαηαπιεθηηθό ρξώκα θαη από ηελ ώξα πνπ ηελ είδα 

ήζεια λα ηελ πάξσ»,  ν Α.Μ. «Μνπ άξεζε θαη ηελ έθιεςα» θαη ε Α.Γ. «Θακπώζεθα 

από ηελ νκνξθηά ηεο ζπαλίαο βεληάιηαο» ή νη  Α.Σ. θαη Μ.. «Γηαηί ήηαλ πνιύ σξαία 

θαη αθξηβή θαη ζπάληα βξίζθεηο ηέηνηα βεληάιηα». 

Οη νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θνκςόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

νδήγεζαλ ζηελ θινπή ηελ Ν.Κ. «Γηαηί ήηαλ πνιύ σξαία θαη εγώ πνηέ δελ ζα 

κπνξνύζα λα πάξσ κηα ζαλ απηήλ», ελώ γηα ηελ  Η.. αηηία ήηαλ ε ηζηγθνπληά ηνπ 

ζπδύγνπ ηεο  «Σν ξηπίδην ην πήξα γηαηί ην δήιεπα, γηαηί ν ζύδπγνο κνπ δελ κνπ παίξλεη 

ηέηνηα παλάθξηβα δώξα». 

Ζ δήιηα θαη ν θνηλσληθόο αληαγσληζκόο νδήγεζε ζηελ θινπή κηα κεξίδα θνξηηζηώλ 

όπσο ε .. « Έρσ κεηαληώζεη πξαγκαηηθά. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ζαο δήιεπα θαη αθόκα 

ζαο δειεύσ. Πνηέ κνπ δελ έρσ μαλαθάλεη θάηη ηέηνην πξαγκαηηθά. Καη πάιη ρίιηα 

ζπγλώκε», ε Μ. πνπ ππνδύζεθε ηελ  Άλλα Μαθξή  «Μηα κέξα είπα ζηνλ εαπηό κνπ 

όηη πξέπεη λα πάξσ ηε βεληάιηα γηα λα δείμσ όηη είκαη πην όκνξθε από ηελ Διηζάβεη. 

Αιιά ηώξα πξέπεη λα ηελ επηζηξέςσ» θαη ε Κ.Κ. «αο δήιεπα πνπ έρεηε ηόζα πνιιά 

πξάγκαηα». 

Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο ήηαλ νη αηηίεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο Δ.Ρ. 

ε νπνία δνκεί κηα ελδηαθέξνπζα ηζηνξία «αο δήιεπα όρη γηα ηελ ιίγε νκνξθηά ζαο 

άιια γηα ηνλ άληξα ζαο θαη ηα ιεθηά ζαο. Δίκαη κηα απιή ρσξηαηνπνύια ζαο θαζαξίδσ 
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 Ζ βεληάιηα ηνπ δξώκελνπ ήηαλ δώξν ηνπ Αληώληνπ Μαξηηλέγθνπ ζηελ αγαπεκέλε ηνπ Έιελα 

Μηραιίηζε. 
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ζπρλά αιιά δελ κπνξώ λα απνθαιπθζώ ιόγσ ηνπ όηη ζα κπσ θπιαθή. Γελ ζα ην 

μαλαθάλσ νύηε ην έρσ μαλαθάλεη». 

Ζ πξνζσπηθή αληηπάζεηα θαη ε θαθή πξόζεζε ήηαλ αίηην ηεο θινπήο γηα ηελ Κ.Ε. «Σν 

ξηπίδην ην έθιεςα γηα λα γίλεη ξεδίιη ε θπξία Διηζάβεη θαη λα ηελ ζρνιηάδνπλ» θαη ηνλ 

Σ.Κ πνπ ζεκείσζε «Γηα λα ηελ δώζσ ζε άιιε γπλαίθα πην όκνξθε». 

Ζ .Μ. δελ θηαίεη, ηελ αλάγθαζε ν ζύδπγνο  ηεο, ν νπνίνο ζύκθσλα κε ηελ ηζηνξία 

πνπ επηλόεζε δελ ζπκπαζνύζε ηδηαίηεξα ηελ Διηζάβεη «Με έβαιε ν ζύδπγνο κνπ λα 

ηελ θιέςσ γηα λα κελ κπνξείηε λα ηελ βξείηε θαη λα αλαζηαησζείηε».  

Ο Γ.Μ  ηέινο, απνδίδεη ηελ θινπή ζε δηάζεζε γηα θάξζα: «Γηαηί ήζεια λα ηελ θξύςσ 

γηα λα ςάμεηε λα ηελ βξείηε». 

Ζ ζπιινγή ζπάλησλ αληηθεηκέλσλ πξνβάιιεηαη σο αηηία ηεο θινπήο από  ηελ Η.Κ. 

«Γηαηί ήηαλ ζπάληα θαη σξαία» θαη ηνλ Α.Λ. πνπ δνκεί κηα νιόθιεξε νηθνγελεηαθή 

ηζηνξία «Ο άληξαο κνπ ήηαλ θαπεηάληνο θαη ζε θάπνην ηνπ ηαμίδη γλώξηζε κηα γπλαίθα 

πνπ ήηαλ ζπιιέθηξηα βεληαιηώλ θαη  θόιιεζε… από ηόηε ςάρλεη ηηο πην πεξίεξγεο, όπσο 

ε δηθά ζαο».  

7.2.1 Ποσοτικό intermezzo -  το σημείωμα του κλέφτη 

Ζ δήιεηα ήηαλ ζε πνζνζηό 27% ε αηηία ηεο θινπήο γηα ηα θνξίηζηα, ηα νπνία ζε 

πνζνζηό 21% ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξεο δηθαηνινγίεο γηα λα αξλεζνύλ ηελ πξάμε ηεο 

θινπήο. 

 
Γράφημα 17: Απαντήσεις Κοριτσιών 
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Γράφημα 18: Απαντήσεις Κοριτσιών 

 

 

 

 

 
Γράφημα 19: Απαντήσεις Αγοριών 
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Γράφημα 20: Απαντήσεις Αγοριών 

 

 
Γράφημα 21: Οι συνολικές απαντήσεις  

 

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη όηη καζεηέο απέδσζαλ ζε πνζνζηό 47% ηελ θινπή ζηηο 
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7.3 Σο ημερολόγιο του ήρωα 
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πξσηνηππία. Οξηζκέλα σζηόζν απνζπάζκαηα ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνληα. 
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Καηεγνξία 2
ε
: Αλάπηπμε ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο  

Ζ αλαδήηεζε ηεο ρακέλεο βεληάιηαο ζρνιηάζηεθε από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κάιηζηα ν ζρνιηαζκόο κεηέθεξε πνιύ επηηπρεκέλα ηελ 

ραξαθηεξνδνκή ηνπ ξόινπ πνπ ελζάξθσζαλ όπσο απηή πεξηγξαθόηαλ ζηηο θαξηέιεο 

ξόινπ, εηδηθά ν Θ.Κ. πνπ ελζάξθσζε ηνλ Γεκήηξην νισκό γξάθεη «Ζ θνληέζα έραζε 

ην ξηπίδηνλ ηεο θαη καο έβαιε λα ην ςάρλνπκε. Δπηπρώο ην βξήθε ν Ησάλλεο 

Σζαθαζηάλνο. Σελ επόκελε κέξα ήκνπλ πνιύ θνπξαζκέλνο από ην ςάμηκν. Γελ 

μαλαπεγαίλσ ζηελ ρνξνεζπεξίδα ηεο, γηαηί θάζε ρξόλν ράλεη θάηη θη εκείο πξέπεη λα 

ςάρλνπκε λα ηεο ην βξνύκε!». Καη ε Μ.Σ. πνπ έπαημε κε επηηπρία ηελ ζπληεξεηηθή θαη 

ζηξηκκέλε δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζειέσλ Ησάλλα Μπάθε Κνιπβά «Ζ 

ρνξνεζπεξίδα ηεο Διηζάβεη δελ κνπ άξεζε γηαηί ην ζπίηη δελ ήηαλ ηνπ γνύζηνπ κνπ αιιά 

θαη γηαηί έπξεπε λα ςάρλνπκε ην ξηπίδηνλ ηεο».
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Καηεγνξία 3
ε
: Αλάπηπμε ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο: ύλδεζε ηνπ παξειζόληνο ηνπ 19νπ 

αηώλα κε ην παξόλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

Μαζεηέο/ηξηεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ κνπζηθή ελέηαμαλ ζην εκεξνιόγην ηνπο 

ζρόιηα, όπσο ε Μ.Β. «Ο πηαλίζηαο ήηαλ πνιύ θαιόο» θαη ν Α.. «ζε έλα από ηα 

ηξαγνύδηα ν κνπζηθόο κπέξδεςε ιίγν ηηο λόηεο», ελώ ε N.Λ. ζίγεη ηα θιέγνληα ζέκαηα 

ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία 

όισλ ησλ επνρώλ «Σεο δείμακε (ηεο Διηζάβεη) όηη επεηδή είλαη άζρεκε δελ είλαη ιόγνο 

λα κελ ηεο δίλνπκε ζεκαζία». 

Καηεγνξία 4
ε
: Ηθαλόηεηα δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ 

Ο  Λ.Μ. πνπ ελζάξθσζε ηνλ κνπζνπξγό Παύιν Καξξέξ ελζνπζηαζκέλνο κε ηελ 

επθαηξία πνπ ηνπ δόζεθε λα παίμεη ηνλ ληεηέθηηβ θαη ζρνιηάδεη «Σν πάξηη είρε πνιύ 

κπζηήξην γηαηί ςάρλακε ηε βεληάιηα» θαη ζηελ εξώηεζε «ηη κνπ άξεζε πεξηζζόηεξν;» 

ζίγεη ην ίδην ζέκα  «Μνπ άξεζε πνπ έπξεπε λα βξνύκε ηελ βεληάιηα». 

Οξηζκέλνη από ηνπο καζεηέο/ηξηεο δόκεζαλ ελδηαθέξνπζεο αθεγήζεηο ζηεξηγκέλεο 

ζηηο θαξηέιεο ξόισλ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο από απηέο: 

«ηε δεμίσζε πέξαζα θαληαζηηθά, ζπλάληεζα θαη κηα παιηά κνπ ζπκκαζήηξηα ηελ 

Αιεμάλδξα [νηνβίθε]» γξάθεη ζπλδπάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξείραλ νη 
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 ύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ηεο επνρήο, ε απζηεξώλ αξρώλ Ησάλλα Μπάθε Κνιπβά όηαλ ε 

καζήηξηα ηεο Οπξαλία Μπξάθε ζε ειηθία ελλέα ρξνλώλ ζπκκεηείρε ζε εξαζηηερληθό δξακαηηθό ζίαζν 

λα ηελ απνβάιεη από ην ζρνιείν. Χξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηνπ δεκάξρνπ Φξαγθίζθνπ Σδνπιάηε γηα 

λα κπνξέζεη ε κηθξή Οπξαλία λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο (Λάζθαξεο, Β΄, 1939:27·Μνπζκνύηεο, 

2000:152). 
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Καξηέιεο Ρόισλ ε καζήηξηα .Γ.  πνπ ππνδύζεθε ηνλ ξόιν ηεο εζνπνηνύ Οπξαλίαο 

Μπξάθε.
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Ζ Γ.Χ. από ηελ πιεπξά ηεο επηδίδεηαη κε ηδηαίηεξε επηηπρία ζηελ θνηλσληθή θξηηηθή 

(θνπηζνκπνιηό): «Σν θαγεηό ήηαλ εμαηξεηηθό αιιά ε Διηζάβεη ήηαλ  ιίγν μηλή επεηδή 

είλαη έγθπνο. Καη απηή ε Καηεξίλα ηνπ Λνκβάξδνπ πάιη κε θαηλνύξην ζπλνιάθη ήξζε, ν 

άληξαο ηεο πξέπεη λα έρεη πνιιά ρξήκαηα». 

Καηεγνξία 5
ε
: Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε σο εξγαιείνπ γηα ηελ βησκαηηθή κάζεζε ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο (θνηλσληθήο – πνιηηηθήο – θαιιηηερληθήο) ζην κνπζεηνπαηδαγσγηθό 

εξγαζηήξην 

Ζ «παγσκέλε εηθόλα» ζρνιηάζηεθε εθηελώο ζηα εκεξνιόγηα ησλ παηδηώλ κε 

θεληξηθό ζέκα ην ρνξό θαη ηνλ/ηελ ζπλνδό ηνπο: 

Ο Α.Σ. γξάθεη «Σα πέξαζα κηα ραξά ζηε γηνξηή κε ηελ παλέκνξθε ζύδπγό κνπ. 

Πεξηζζόηεξν κνπ άξεζε πνπ ήκαζηαλ θαιεζκέλνη θαη πνπ είρα όκνξθν δεπγάξη». Δλώ ν 

Δ.Γ. ζεκεηώλεη «ήκεξα αλαγθάζηεθα λα ρνξέςσ κε ηελ γπλαίθα κνπ (!)». 

Παξάπνλα γηα ηνπο ζπλνδνύο ηνπο εθθξάδνπλ νξηζκέλεο από ηηο καζήηξηεο. Ζ Δ.Γ. 

γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «Ζ ρνξνεζπεξίδα ζήκεξα ήηαλ ιίγν βαξεηή γηαηί δελ είρα 

ζπλνδό λα ρνξέςσ, κόλν ηνλ ζείν κνπ ηνλ Νηθόιαν Λνύληδε, αιιά απηόο ρόξεπε κε ηελ 

ζεία κνπ»,  ε Κ.Κ. ζεκεηώλεη κε αγαλάθηεζε «ηελ ρνξνεζπεξίδα ν άληξαο κνπ δελ 

ήζειε λα ρνξέςεη καδί κνπ, κε έθαλε ξεδίιη γηαηί ρόξεπα κε ηνλ κπακπά κνπ ελώ όιεο νη 

άιιεο γπλαίθεο ρόξεπαλ κε ηνπο άληξεο ηνπο» θαη ε Χ.Α. «Πέξαζα θαιά αιιά ν 

αδεξθόο κνπ (Κσλ/λνο Λνκβάξδνο) δελ κνπ είπε λα ρνξέςνπκε». Αληίζεηα ν Ζ.Μ. 

είλαη πνιύ επραξηζηεκέλνο: «Υόξεςα ηόζν πνιύ πνπ θνπξάζηεθα» όπσο θαη ε Ν.Κ.  

«Πέξαζα ππέξνρα γηαηί ππήξρε κπνπθέο θαη ρνξόο». 

Καηεγνξία 6
ε
: Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

Ο .Μ. γξάθεη γηα ηελ Διηζάβεη «[Ζ ρνξνεζπεξίδα] ήηαλ κηα επθαηξία λα γλσξίζσ 

ηελ Διηζάβεη πνπ είλαη άζρεκε αιιά έρεη θαιή θαξδηά». Αληηζέησο, ε Γ.Χ. ζεκεηώλεη 

«Ζ Διηζάβεη ήηαλ  ιίγν μηλή επεηδή είλαη έγθπνο». Ζ εγθπκνζύλε απνηεινύζε κέξνο 

ηνπ ζελαξίνπ, ην «μηλή»  απνηειεί πξνζσπηθή άπνςε ηεο καζήηξηαο γηα ηηο εγθύνπο ή 

ίζσο εκπεηξία από ηελ εγθπκνζύλε ηεο κεηέξαο ηεο. 
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 Βι. Παξάξηεκα IV: Οη θαξηέιεο Ρόισλ. 
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7.4.Οι Αναστοχαστικές Ερωτήσεις 

 

Οη ζύγρξνλεο (κνληέξλεο θαη κεηακνληέξλεο) πξνζεγγίζεηο ηεο ηζηνξηθήο 

εθπαίδεπζεο ζεσξνύλ όηη ε γλώζε δνκείηαη θαη αλαπηύζζεηαη από ηα ζθεπηόκελα 

ππνθείκελα κέζσ ζύλζεησλ καζεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ, πνπ επεξεάδνληαη από ηηο 

δηαλνεηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ αηόκσλ θαη ησλ νκάδσλ, 

αιιά θαη από ην ηδηαίηεξν θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε 

γλώζε ζπγθξνηείηαη θαη θνηλνπνηείηαη κε ηελ άξζξσζε ιόγνπ. Ζ ηζηνξηθή εξκελεία 

θαηαινίπσλ ηνπ παξειζόληνο από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζεσξείηαη βαζηθό κέζν ηεο 

ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο ηνπο πνπ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα δνκήζνπλ νπζηαζηηθή 

ηζηνξηθή γλώζε κε παξάιιειε αλάπηπμε θξηηηθήο ηζηνξηθήο ζθέςεο (Νάθνπ, 

2000:223). 

ηηο αλαζηνραζηηθέο εξσηήζεηο απάληεζαλ εθαηόλ νγδόληα νρηώ (188) 

καζεηέο/ηξηεο, δηόηη όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην Δ1 ηκήκα ηνπ Γεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ Παληνθξάηνξα δελ νινθιήξσζε ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. 

 

7.4.1 Η ερώτηση «Σι έμαθα σήμερα;» 

Κάθε σημαντική, σοβαρή αναφορά  
στη σύγχρονη εποχή χρειάζεται  

μια γνήσια εικόνα του παρελθόντος,   
τη γνήσια άλλη γλώσσα ενός άλλου χρόνου»  

Μπαχτίν (1995:67) 
 

ηελ εξώηεζε «Ση έκαζα ζήκεξα;» νη απαληήζεηο ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ αθνξνύζαλ ηνλ ηξόπν δσήο ησλ Εαθπλζηλώλ ην 1830, ηηο ζπλήζεηεο, 

ηα ήζε θαη έζηκα ηεο επνρήο θαη ηηο ηζηνξηθέο πξνζσπηθόηεηεο. 

Καηεγνξία 2
ε
: Αλάπηπμε ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ θαηά ηελ γλώκε ηεο εξεπλήηξηαο έρνπλ 

πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ είλαη εθείλεο πνπ αθνξνύλ άκεζα ή έκκεζα ηνλ πνιηηηθό θαη 

θνηλσληθό επαλαζηάηε Αληώλην Μαξηηλέγθν. Ο Σ. . γξάθεη «Έκαζα γηα πνηνπο 

ιόγνπο πήγε θπιαθή ν Αληώληνο Μαξηηλέγθνο». Ζ . Δ. ζπκπιεξώλεη «Έκαζα πσο ε 

Διέλε θαη ν Μαξηηλέγθνο ηα είραλε θηηάμεη (!)». Ο Γ. Μ. «Γηα ηελ θπξία Μηραιίηζε, 

ηνλ άληξα ηεο (sic) θαη ην ζθνηεηλό παξειζόλ ηνπ». Ζ Ρ.Δ. είδε ηελ ξνκαληηθή πιεπξά 

ηεο ηζηνξίαο «ήκεξα έκαζα όηη ε Έιελα Μηραιίηζε είρε πεξάζεη δύζθνια ρξόληα». 
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Σέινο, ε Μ. Π. ζεκεηώλεη «έκαζα πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ νηθνγέλεηα Μαξηηλέγθνπ 

θαη γηα ηελ θπξία Διέλε.  

Καηεγνξία 4
ε
: Ηθαλόηεηα δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ 

Ζ ίδηα καζήηξηα (Μ. Π.) ζεκεηώλεη ζηε ζπλέρεηα: «Δπίζεο έκαζα λα εθθξάδνκαη πην 

επίζεκα», θάλνληαο κηα αλαθνξά ζηελ «πξόζθιεζε γηα ηελ ρνξνεζπεξίδα» πνπ 

θιήζεθαλ νη καζεηέο/ηξηεο λα γξάςνπλ ζην θύιιν δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ 

Νηθόιανπ Μαξηηλέγθνπ θαη ηελ δηαθνξά ζηνλ ηξόπν νκηιίαο θαη γξαθήο ηνλ 19
ν
 

αηώλα θαη ζήκεξα πνπ ζπδεηήζεθε εμαληιεηηθά ζηνλ αλαζηνραζκό πνπ αθνινπζνύζε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. ε έλα κάιηζηα από ηα εξγαζηήξηα ν ζπλνδόο 

εθπαηδεπηηθόο έγξαςε ηελ πξόζθιεζε πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ πξνθαιώληαο κηα 

πνιύ ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε: 

 

«Προς τον ευγενέστατον Βαρωνέτον Π.Α. 
Ενταύθα  

Ευγενέστατε Βαρωνέτε Π. 
Παρακαλείσθε θερμώς όπως τιμήσετε ημάς 
δια της παρουσίας σας εις την οικίαν μας, 

κειμένην εις την Πλατεία Ρούγα της πόλεως μας, 
κατά την χοροεσπερίδα προς τιμήν 

της χαριεστάτης συζύγου μου Ελισάβετ, 
δοθησομένην εν αυτή κατά την 

24ην ενεστώτος μηνός Απριλίου 1830, 
ώρα προσέλευσης η 8η εσπερινή. 

Η παρουσία σας θα αγλαΐσει 
την ευγενή ομήγυρη των εκλαμπροτάτων αρχόντων. 

Με τιμή 
Κόντε Νικόλαος Μαρτινέγκος» 

 

7.4.1.1 Ποσοτικό intermezzo – Σι έμαθα σήμερα; 
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Γράφημα 23 

 

Δλδηαθέξνλ είλαη όηη ε Κνύθια ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο Έιελα Μηραιίηζε 

δελ έγηλε ηδηαίηεξα ζπκπαζήο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο, ελώ αληίζεηα βξήθαλ πνιύ 

ελδηαθέξνπζα ηελ ηζηνξία ηνπ Αληώληνπ Μαξηηλέγθνπ πνπ ηνπο δηεγήζεθε.   

 

7.4.2 Η ερώτηση «Σι μου άρεσε περισσότερο;» 

Καηεγνξία 1
ε
: Δμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ηα 

κνπζεηαθά αληηθείκελα 

ε κεξηθνύο καζεηέο άξεζε ε εμεξεύλεζε ηνπ κνπζείνπ γηα λα βξνπλ ηα πνξηξαίηα 

ησλ πξνζώπσλ πνπ ελζάξθσλαλ, όπσο ν Σ. Κ. «Μνπ άξεζε πεξηζζόηεξν όηαλ 

ςάρλακε ηηο εηθόλεο ηνπ εαπηνύ καο» θαη ν Α.Κ.  «Όηαλ ςάρλακε ζηα πνξηξαίηα ηνπο 

ραξαθηήξεο καο». 

ε θάπνηνπο άιινπο από ηνπο καζεηέο/ηξηεο άξεζε πεξηζζόηεξν ε απηελέξγεηα ζηελ 

εμεξεύλεζε ηνπ Μνπζείνπ. Ο Γ. Μ. γξάθεη «Πνπ ςάρλακε πξάγκαηα ζην κνπζείν», 

ελώ ε .Κ. γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλε « Όηαλ ςάρλακε ζηνηρεία γηα ηνπο ραξαθηήξεο 

καο», όπσο θαη ε Μ. Ε. «Πνπ καο άθεζαλ λα ςάμνπκε κνλνί καο ζην κνπζείν γηα 

απηόλ πνπ ελζαξθώλακε» θαη ε Σ. Κ. «Πνπ ςάρλακε πνηνη είκαζηε, ηα νηθόζεκα καο 

θαη ηη λα θνξέζνπκε».  

Καηεγνξία 2
ε
: Αλάπηπμε ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο. 

Με ηελ ηερληθή ηεο αλαθξηηηθήο θαξέθιαο νη καζεηέο/ηξηεο ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ 

ξνκαληηθή ηζηνξία ηνπ επαλαζηάηε Αληώληνπ Μαξηηλέγθνπ θαη ηεο Έιελαο 

Μηραιίηζε. Ζ Μ.Π. «Πνπ γλσξίζακε ηελ Έιελα». Ο Μ. Ψ. , ε Α. Γ. θαη ε Ν.Μ. «Πνπ 

κίιεζα κε ηελ Έιελα». Ο Θ. Κ. «Πνπ θάλακε εξσηήζεηο ζηελ Έιελα». Ζ Α. Σ. γίλεηαη 

ζαθέζηεξε θαη εθθξάδεηαη κε νηθεηόηεηα «Σν θιεξη ηεο Έιελαο θαη ηνπ Αληώλε». Ο  

27% 

23% 20% 

15% 

8% 
7% 

Τι έμαθα σήμερα; 

Ζάκυνθος 1830 

Ελισάβετ 

Αντώνιος Μαρτινέγκος 

Αντώνιος και Έλενα 

Έλενα 

Ελισάβετ και Έλενα 



Κεφάλαιο 7ο: Η ποιοτική ανάλυση δεδομένων 

 143 

Α.. ζεκεηώλεη «Ζ ηζηνξία ηνπ Μαξηηλέγθνπ» θαη ζηελ εξώηεζε «ηη κνπ άξεζε 

ιηγόηεξν» δίλεη ηελ ελδηαθέξνπζα απάληεζε  «Γελ κνπ άξεζε ε θα Μηραιίηζε (πνπ 

ηνλ εγθαηέιεηςε)».  

Καηεγνξία 4
ε
: Ηθαλόηεηα δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ 

Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηελ απάληεζε ηεο αλώλπκεο κεηαλάζηξηαο 

καζήηξηαο  «Όηαλ θάλακε ζα λα ήκαζηαλ πινύζηνη», πνπ ζπλδέεη κε κνλαδηθό ηξόπν 

ην παξειζόλ κε ην παξόλ. 

Οξηζκέλνη από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηαπηίζηεθαλ κε ηνπο ραξαθηήξεο ν Σ.Γ. «Μνπ 

άξεζε όηη ήκνπλ ν Γεκήηξηνο νισκόο», ε  .Σ.  πνπ ελζάξθσζε ηελ Γηακαληίλα 

Ρώκα  θαη γξάθεη «Μνπ άξεζε πνπ δηαιέμακε ραξαθηήξεο θαη κνπ άξεζε θαη ν 

ραξαθηήξαο πνπ δηάιεμα γηαηί κνπ κνηάδεη ςπρηθά» θαη ε Α. Κ. «Όηαλ ρόξεπα κε ηνλ 

ζύδπγν κνπ». 

Καηεγνξία 5:
ε
 Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε σο εξγαιείνπ γηα ηελ βησκαηηθή κάζεζε ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο (θνηλσληθήο – πνιηηηθήο – θαιιηηερληθήο) ζην κνπζεηνπαηδαγσγηθό 

εξγαζηήξην 

Ζ ηερληθή ην Παθέην Δμεξεύλεζεο ελζνπζίαζε αξθεηνύο από ηνπο καζεηέο/ηξηεο, 

όπσο ν Ρ.Ε. «κνπ άξεζε ην κπανύιν» θαη ν Μ.Γ. «Σν θνπηί κε ηα δώξα θαη πνπ 

ςάρλακε ηελ βεληάιηα» 

Ο Μαλδύαο ηνπ Δηδηθνύ είρε επίζεο ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο /ηξηεο. Ο . Μ. θαη 

Γ. Π. πξνθαλώο κειεηνύλ κνπζηθά όξγαλα έηζη θαη νη δύν ζεκεηώλνπλ «Σν παηρλίδη 

πνπ αλαδεηήζακε ηε κνπζηθή». Δλώ ε Μ. Φ. «Όηαλ θάλακε ηηο εηνηκαζίεο γηα ηελ 

ρνξνεζπεξίδα» θαη ε Σ. Μ. «Πνπ βξήθακε δηάθνξα ζηνηρεία γηα ην πώο ζα 

πξνεηνηκάζνπκε ην πάξηη», ελδηαθέξζεθαλ γηα ην ζύλνιν ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

ε πνιινύο καζεηέο/ηξηεο απηό πνπ άξεζε πεξηζζόηεξν ήηαλ ε ππόδεζε ξόισλ. Ο Γ. 

Ε. ζεκεηώλεη  «Όηαλ πήξακε ηηο θαξηέιεο καο» θαη ε Ρ. Κ. εμεγεί «Πνπ ρνξεύακε θαη 

καο έδσζαλ ηακπειάθηα κε “άιινπο” ραξαθηήξεο». Ο Π.Σ. γξάθεη: «Με ηνπο ξόινπο 

είρε πιάθα». Ζ .Δ. γίλεηαη πην αλαιπηηθή «Μνπ άξεζε πνπ παίμακε ην παηρλίδη κε 

ξόινπο δηάθνξσλ αλζξώπσλ πνπ έδεζαλ παιηά» όπσο θαη ν Λ. Σ. «Όηαλ θάλακε όηη 

είκαζηε θαιεζκέλνη ζηελ ρνξνεζπεξίδα». Οη Γ. Φ. θαη Μ. Μ. πνπ ζεκεηώλνπλ «Πνπ 

θάλακε ζεαηξηθό», ελώ ε Μ. Ξ. «Ζ δξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο» θαη ν Μ . Γ. «Ζ 

αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνεζπεξίδαο», γλσξίδνπλ ηελ ζεαηξηθή νξνινγία δηόηη ζην 

ζρνιείν ηνπο έρνπλ ην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο. 
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Ζ Φ. Σ. ηέινο, γξάθνληαο «Μνπ άξεζε πεξηζζόηεξν όηη δελ θνηηάγακε αιιά κάζακε κηα 

ηζηνξία» ζέηεη ην ζέκα ηεο εκπινθήο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ηζηνξηθήο αλαδήηεζεο  κε ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ αλαθάιπςεο πνπ κεηαβάινπλ 

ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν ζε επράξηζηε εκπεηξία.  

Καηεγνξία 6
ε
:  Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

Οη Κνύθιεο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο γνήηεςαλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο. Ο 

Σ.. γξάθεη «Ζ θνύθια Μηραιίηζε» θαη ν Γ. Α. «Όηαλ ήξζε ε Διηζάβεη», ηα θνξίηζηα 

είλαη πην αλαιπηηθά, ε Λ.Α. ζεκεηώλεη «Πνπ γλώξηζα ηελ Διηζάβεη ζε θνύθια» θαη ε 

. «Μνπ άξεζε πνπ θάλακε κηα σξαία ππόθιηζε ζηελ άζρεκε θπξία». 

 

7.4.2.1 Ποσοτικό intermezzo - Σι μου άρεσε περισσότερο; 
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Γράφημα 24 

 

7.4.3 Η ερώτηση «Σι μου άρεσε λιγότερο» 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιόγνπ δηεξεπλάηαη, κειεηάηαη, αλαιύεηαη 

θαη εξκελεύεηαη ην επηθνηλσληαθό ζπγθείκελν (context) θάζε δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

θαη πξόζιεςεο ιόγνπ κεηαμύ αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο, 

επαγγεικαηηθέο, νηθνλνκηθέο ηάμεηο: νη νκηιεηέο, ν ρώξνο θαη ν ρξόλνο, ην ζέκα θαη ε 

κνξθή ηεο επηθνηλσληαθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε ζρέζε µε ην ζθνπό θαη ηελ πξόζεζε 

ησλ πνκπώλ θαη ησλ απνδεθηώλ ιόγνπ, δειαδή ην δηαθεηκεληθό-πνιηηηζκηθό 

θεθάιαην, ην νπνίν αλαθαιείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα όηαλ 

δηαβάδνπκε ή γξάθνπκε νπνηνδήπνηε θείκελν (Van Dijk 2001:356-357). 

Καηεγνξία 1
ε
: Δμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ηα 

κνπζεηαθά αληηθείκελα 

Γώδεθα (12) από ηηο καζήηξηεο εμέθξαζαλ ηελ δπζαξέζθεηα ηνπο γηα ηελ έιιεηςε 

γπλαηθείσλ πνξηξαίησλ ζην Μνπζείν νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ 

ζεκεηώλνληαο, όπσο ε Δ. Γ. «Όηαλ ςάρλακε ην κνπζείν λα βξνύκε ηνπο ξόινπο καο 
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θαη δελ βξήθα ηνλ δηθό κνπ (ηεο Αηθαηεξίλεο Βηαγθίλε)» ή ε Μ. Π. «Ληγόηεξν κνπ 

άξεζε όηη δελ βξήθα ην πνξηξαίην ηνπ ξόινπ κνπ ηεο Ηζαβέιιαο Ηαηξά». 

Καηεγνξία 2
ε
: Αλάπηπμε ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο 

Με ηελ Κνύθια Διηζάβεη ζπκπάζρεη θαη ε .Π., δελ ηεο άξεζε «Πνπ ε Διηζάβεη ήηαλ 

δπζηπρηζκέλε». Πξάγκα πνπ δελ είρε λα θάλεη κε ηα γεγνλόηα ηνπ δξώκελνπ αιιά κε 

ηελ ηζηνξία ηεο Διηζάβεη Μνπηζά Μαξηηλέγθνπ όπσο ηνπο ηελ δηεγήζεθε ε Κνύθια 

Διηζάβεη ρξεζηκνπνηώληαο σο θακβά γηα ηελ αθήγεζε ηεο ηελ απηνβηνγξαθία ηεο 

ζπγγξαθέσο. 

Ζ Θ. Γ. πνπ δηάβαζε πνιύ πξνζεθηηθά θαη ηελ δηθή ηεο θαξηέια ξόινπ θαη ηνπ 

παηέξα ηεο ζην δξώκελν ζεκείσζε όηη δελ ηεο άξεζε «Πνπ ήκνπλα ε θόξε ηνπ 

Γεκήηξηνπ νισκνύ». 

Καηεγνξία 3
ε
: Αλάπηπμε ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο: ύλδεζε ηνπ παξειζόληνο ηνπ 19νπ 

αηώλα κε ην παξόλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

«Όηαλ ε Διηζάβεη έραζε ηελ βεληάιηα γηαηί θη έκελα δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ όηαλ 

ράλσ ηα πξάγκαηα κνπ» ζεκεηώλεη ν Μ.Ν. πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ Κνύθια Διηζάβεη 

θαη ζπκπάζρεη.  

Καηεγνξία 4
ε
: Ηθαλόηεηα δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ 

ηελ πνιύ θαζώο πξέπεη Κ.. δελ άξεζε «Ζ ζηηγκή πνπ άξρηζαλ ηα θνπηζνκπνιηά».   

«Όηαλ δελ βξήθα ηελ βεληάιηα» , «πνπ δελ βξήθα ηελ βεληάιηα», «πνπ βξήθε ν Ν. ηελ 

βεληάιηα», θαη άιιεο παξόκνηεο απαληήζεηο δόζεθαλ από καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ 

έλνησζαλ όηη «έραζαλ» ζην παηρλίδη «βξεο ηελ βεληάιηα». 

Καηεγνξία 5
ε
: Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε σο εξγαιείνπ γηα ηελ βησκαηηθή κάζεζε ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο (θνηλσληθήο – πνιηηηθήο – θαιιηηερληθήο) ζην κνπζεηνπαηδαγσγηθό 

εξγαζηήξην 

ηνλ  Β.Σ.  δελ άξεζε «Ζ παγσκέλε εηθόλα», ήμεξε όκσο ηελ νλνκαζία ηεο ηερληθήο. 

ηελ Ρ.Κ. δελ άξεζε πνπ ζην πιαίζην ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ ζπλνδώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζην βησκαηηθό εξγαζηήξη «Δίρα άληξα ηνλ θ. Γηάλλε θαη έλνησζα 

άβνια».   

Καηεγνξία 6
ε
: Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

ηνλ .Β. ηέινο δελ άξεζε «Ζ θνύθια πνπ ήηαλ άζρεκε». Σν ζέκα ηεο «αζρήκηαο» 

ηεο Διηζάβεη απαζρόιεζε πνιύ ηα παηδηά θαη ζηνλ αλαζηνραζκό. 
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7.4.3.1 Ποσοτικό intermezzo - – Σι μου άρεσε λιγότερο; 

 
Γράφημα 25 

 

 

Γράφημα 26 

Σν 82% ησλ καζεηώλ/ηξηώλ απάληεζε κε ζεηηθό ηξόπν ζηελ εξώηεζε, ην ελδηαθέξνλ 

όκσο είλαη ν ηξόπνο. Σα θνξίηζηα ζεώξεζαλ όηη «όια ήηαλ ππέξνρα», ελώ ηα αγόξηα 

απάληεζαλ πην πξνζσπηθά «κνπ άξεζαλ όια».  

7.4.4 Σι άλλο θα ήθελα να κάνω; 

ύκθσλα κε ηηο «κεηακνληέξλεο» κνπζεηνινγηθέο ηδέεο, ηα κνπζεία πξνβάιινπλ ηελ 

πνιπζεκία ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηα παξνπζηάδνπλ «αλνηθηά» γηα ελαιιαθηηθέο 

ηζηνξηθέο εξκελείεο, ππνζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Ο ηύπνο ηζηνξηθήο γλώζεο θαη 

ζθέςεο πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κέζα ζε έλα κεηακνληέξλν κνπζείν εμαξηάηαη 
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θπξίσο από ηα εξσηήκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επηζθεπηώλ, όπσο απηά 

δηακνξθώλνληαη ζε ζρέζε κε ην πεξηερόκελν ηνπ κνπζείνπ, αιιά θαη ην θνηλσληθό, 

πνιηηηζκηθό θαη ηδενινγηθό πεξηβάιινλ ηνπο (Νάθνπ, 2000:228). 

Καηεγνξία 1
ε
: Δμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ηα 

κνπζεηαθά αληηθείκελα 

Σα έπηπια θαη ηα κνπζηθά όξγαλα ησλ ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ θαη 

Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ είλαη ηνπνζεηεκέλα έηζη ώζηε λα πξνθαινύλ ηελ ςεπδαίζζεζε 

ηεο αηκόζθαηξαο ελόο ζπηηηνύ ηνπ 19
νπ

 αηώλα. ε πξνζθαινύλ λα θαζίζεηο λα 

μεθνπξαζηείο ή λα δηαβάζεηο, λα παίμεηο πηάλν, λα αζρνιεζείο κε ηελ αιιεινγξαθία 

ζνπ. 

 

 
Δηθόλα 30 

Ζ θα Γεκέηε κε ηελ Κνύθια Διηζάβεη κειεηνύλ  

ηα Φύιια Γξαζηεξηνηήησλ ζην γξαθείν ηνπ Νηθνιάνπ Κνιπβά 

Αίζνπζα Νηθνιάνπ θαη Θάιεηαο Κνιπβά 

Μνπζείν νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ 

 

Οη καζεηέο καζήηξηεο πνπ βίσζαλ απηή ηελ αηκόζθαηξα αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά: 

Ζ Μ.Β. πνπ θαη ζε άιιε ηεο απάληεζε δείρλεη ηελ ελαζρόιεζε ηεο κε ηελ θιαζηθή 

κνπζηθή  ζεκεηώλεη «Θα ήζεια λα κε άθελαλ λα παίμσ κε ην πηάλν πνπ ππάξρεη ζην 

κνπζείν». 

Δλώ ν Π.Ε. εμέθξαζε ην παξάπνλν ηνπ «Θα ήζεια λα κπσ ζην ζαινλάθη ηεο 

θνύθιαο», επεηδή  ην ζαινλάθη  ηεο Διηζάβεη είλαη θιεηζκέλν κε θνξδόλη γηα λα κελ 

κπαίλνπλ νη επηζθέπηεο λα μεθνπξαζηνύλ θαη ηαιαηπσξνύλ ηα έπηπια πνπ δελ έρνπλ 

ζπληεξεζεί. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο σο επί ην πιείζηνλ 

επηθεληξώλνληαλ ζην πξώην όξνθν ηνπ κνπζείνπ, νπόηε νξηζκέλνη καζεηέο ζέιεζαλ 

όπσο ν Σ.Κ. «Να δσ πην θαιά ηνλ άιιν όξνθν».  
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ηνλ ηειεπηαίν όξνθν, ηελ αίζνπζα Νηάξρνπ, ζηεγάδεηαη ην ηκήκα ηεθκεξίσζεο ηνπ 

Μνπζείνπ θαη ε βηβιηνζήθε, ηα νπνία όκσο ιόγσ ειιείςεσο πξνζσπηθνύ δελ είλαη 

αλνηθηά ζηνπο κηθξνύο επηζθέπηεο. Οξηζκέλνη καζεηέο  θαη καζήηξηεο ην 

παξαηήξεζαλ θαη ην ζρνιίαζαλ. Ο  Γ.Δ. ζεκεηώλεη «Να δσ ηνπο ρώξνπο ηνπ κνπζείνπ 

πνπ δελ είδα» θαη ε Κ.Μ. ζπκπιεξώλεη «Θα ήζεια λα πάσ ζηνλ επάλσ όξνθν ηνπ 

Μνπζείνπ», ελώ ν .. πξνηείλεη ηελ πινπνίεζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ Μνπζείνπ «Θα ήζεια λα θάλνπκε έλα κεγάιν 

θπλήγη ζεζαπξνύ κέζα ζην κνπζείν». Σέινο, ν  Α.Γ.  ζπλνςίδεη «Θα ήζεια λα 

εξρόκνπλα ζπρλά». 

Ζ Μ.. από ηελ πιεπξά ηεο επαλέξρεηαη ζην ζέκα ηεο έιιεηςεο γπλαηθείσλ 

πνξηξαίησλ ζην Μνπζείν νισκνύ θαη Δπηθαλώλ Εαθπλζίσλ. «Θα ήζεια», γξάθεη, 

«α δσ ην πνξηξαίην ηεο θαο Μηραιίηζε». Σν πνξηξαίην ηεο Έιελαο Μηραιίηζε δε 

ζώδεηαη. Ζ πξνθνξηθή παξάδνζε ηαπηίδεη ηελ Έιελα Μηραιίηζε κε ηε Μαγδαιελή ζε 

πίλαθα ηνπ Νηθόιανπ Κνπηνύδε πνπ θπιάζζεηαη ζην Μεηαβπδαληηλό Μνπζείν 

Εαθύλζνπ θαη εμεγεί όηη ν δσγξάθνο ηελ εθδηθήζεθε κε απηό ηνλ ηξόπν «επεηδή 

αξλήζεθε ηνλ έξσηα ηνπ».
138

 

Ο . Π., ηέινο, ελζνπζηάζηεθε από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζην κνπζείν θαη ππέθπςε 

ζηελ ζπλήζεηα ηεο γεληάο ηνπ λα απνζαλαηίδεη κε ην θηλεηό ηειέθσλν ηελ θάζε 

ζηηγκή. Όηαλ ηνπ εμεγήζακε πσο νη θσηνγξαθίεο κέζα ζην Μνπζείν απαγνξεύνληαη, 

ζπκκνξθώζεθε ακέζσο θαη ζηελ απάληεζε ηνπ εμέθξαζε ην παξάπνλν ηνπ «Θα 

ήζεια λα βγάισ θσηνγξαθίεο λα ηηο δείμσ ζηνπο γνλείο κνπ». 

Καηεγνξία 2
ε
: Αλάπηπμε ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαηαλόεζεο 

Ζ Σ.Ν. πνπ ππνδύζεθε ηελ soprano assoluta Ηζαβέιια Ηαηξά θαη ζπκκεηείρε κε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ ζπδήηεζε γηα ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο ηνλ 19
ν
 αηώλα 

ζεκεηώλεη «Θα ήζεια λα κάζσ θη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ηζαβέιια Ηαηξά».  

 Ο Α. Γ. πάιη γξάθεη ζα ήζεια «Να κάζσ θη άιια γηα ηελ θπξία Έιελα θαη ηνλ Κύξην 

Μαξηηλέγθν». Ζ ξνκαληηθή ηζηνξία ηνπ Αληώληνπ Μαξηηλέγθνπ θαη ηεο θπξίαο 

Έιελαο, όπσο ηελ απνθαινύζαλ ηα παηδηά, αλήθεη ζηνπο ηνπηθνύο αζηηθνύο κύζνπο 

θαη δηεξεπλήζεθε κε ηηο ηερληθέο ηνπ Παθέηνπ Δμεξεύλεζεο θαη ηεο Καξέθιαο ησλ 

Απνθαιύςεσλ κε ζηόρν λα ζπδεηεζεί ε  επαλάζηαζε ηνπ 1801 θαη ε αλαθήξπμε ηεο 

Εαθύλζνπ ζε αλεμάξηεην θξάηνο. Αλάπηπμε ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο: ύλδεζε ηνπ 

παξειζόληνο ηνπ 19νπ αηώλα κε ην παξόλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 

                                                           
138

 Μαγδαιελέο ιέγνληαη ζηα Δπηάλεζα νη αλήζηθεο γπλαίθεο. 
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Εικόνα 31 

Ισαβέλλα Ιατρά, έργο του πατέρα της Κωνσταντίνου Ιατρά 

Εθνική Πινακοθήκη 

 

Καηεγνξία 3
ε
: ύλδεζε ηνπ παξειζόληνο ηνπ 19νπ αηώλα κε ην παξόλ ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ (ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε) 

Όπσο επηζεκαίλεη ν Μηραήι Μπαρηίλ  «ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ελζαξθσζεί εμ 

νινθιήξνπ κέζα ζηελ θνηλσληθν-ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ θαηξνύ ηνπ» 

(Μπαρηίλ 1995:67). 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνεζπεξίδαο γνήηεςε ηνπο καζεηέο/ηξηεο. «Θα ήζεια ην 

πάξηη λα ήηαλ αιεζηλό» ζεκεηώλεη κεγάιε κεξίδα καζεηώλ θαη καζεηξηώλ.  Ζ Σ.Α. 

γίλεηαη πην ζαθήο θαη ζπλδέεη ην ηόηε κε ην ηώξα «Να θάλσ εγώ δεμίσζε».  Ζ  .Β. 

δνκεί κηα ζπγθεθξηκέλε αθήγεζε «Να θάλακε κηα αιεζηλή ρνξνεζπεξίδα όπσο ζην 

1830, λα βάδακε ηα θνξέκαηα εθείλα θαη λα θάλακε πξάγκαηα όπσο ηόηε». Δλώ ε Σ. 

Μ. ζηελ αθήγεζε ηεο κπεξδεύεη ηελ εκπεηξία ηεο από ηνλ Μαλδύα ηνπ Δηδηθνύ ζηνλ 

νπνίν ζπδεηήζεθαλ νη νηθηαθέο εξγαζίεο πνπ αλέιαβε ην πξνζσπηθό ηνπ 

ληνκηληθάιε
139

 Μαξηηλέγθνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δεμίσζεο κε ηελ 

                                                           
139

 Νηνκηληθάιε:Σν κέγαξν. 



Κεφάλαιο 7ο: Η ποιοτική ανάλυση δεδομένων 

 151 

αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνεζπεξίδαο πνπ ηνλ 19
ν
 αηώλα αθνξά κηα άιιε θνηλσληθή 

ηάμε ζαθώο δηαρσξηζκέλε από ην ππεξεηηθό πξνζσπηθό θαη γξάθεη «Να θάλακε κηα 

ρνξνεζπεξίδα όπσο ηόηε, λα θνξάγακε αιεζηλά θνξέκαηα θαη λα καγεηξεύακε». 

ηελ Εάθπλζν ηηο Απόθξηεο πνιινί θαξλαβαιηζηέο επηιέγνπλ θνζηνύκηα ηεο Δλεηηθήο 

πεξηόδνπ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο γίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο γθηόζηξαο θαη νη 

γθηνζηξάληεδεο θαη νη δέζπνηλεο ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζην αγώληζκα  ληπκέλνη κε 

θνζηνύκηα ηεο ίδηαο επνρήο. Ζ Δ. Γ. βιέπνληαο ζην Μνπζείν ηελ πεγή έκπλεπζεο 

ησλ ελδπκαηνιόγσλ ζπλόςηζε ηελ επηζπκία ηεο «Θα ήζεια λα θνξέζσ ξνύρα 

πξηγθηπηθά». 

Καηεγνξία 4
ε
: Ηθαλόηεηα δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ. 

Σν ζεαηξηθό δξώκελν κεηέθεξε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζηνλ 19
ν
 αηώλα θαη ζπγθίλεζε 

νξηζκέλνπο από απηνύο, ε Ρ. Μ. ζεκεηώλεη ραξαθηεξηζηηθά «Θα ήζεια λα ηελ δνύζα 

απηή ηελ ηζηνξία» θαη ε Κ. Β., έλα ζπλεζηαικέλν θαη ηξπθεξό παηδί πνπ ππνδύζεθε 

ηελ Γηακαληίλα Ρώκα γξάθεη  «Θα ήζεια λα δσ ηνπο γνλείο κνπ ηνπ έξγνπ», δειαδή 

ηνλ θόληε Γεώξγην Καληηάλν Ρώκα θαη ηε ζύδπγό ηνπ θόκηζζα Όξζνια Βαιζάκνπ, 

ησλ νπνίσλ ηα πνξηξαίηα δελ ππάξρνπλ ζην Μνπζείν. 

Καηεγνξία 5
ε
: Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε σο εξγαιείνπ γηα ηελ βησκαηηθή κάζεζε ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο (θνηλσληθήο – πνιηηηθήο – θαιιηηερληθήο) ζην κνπζεηνπαηδαγσγηθό 

εξγαζηήξην 

Ο Π. Β. ζεκεηώλεη «Θα ήζεια λα θάλσ ιίγν αθόκα ην ξόιν κνπ» θαη  ν πιεζσξηθόο  

Γ. Θ. ν νπνίνο θαηλόηαλ ηδηαίηεξα  εμνηθεησκέλνο κε ηηο ζεαηξηθέο ηερληθέο πηζαλά 

ιόγσ ησλ απνγεκαηηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δειώλεη «Θα ήζεια λα παίμσ θη άιινπο 

ξόινπο». 

 Καηεγνξία 6
ε
:  Αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Κνύθιαο ζε Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

Οη θνύθιεο πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ εηδηθά ησλ θνξηηζηώλ θαη δηθαίσο δηόηη δελ 

ππήξρε αγόξη θνύθια γηα λα ηαπηηζηνύλ ηα αγόξηα καδί ηνπ. Έηζη ε Γ. Γ. γξάθεη «Να 

παίδακε ιίγν αθόκα ην παηρλίδη κε ηηο θνύθιεο» θαη ε Σ. Β. «Να κάζσ πεξηζζόηεξα γηα 

ηελ θίιε κνπ ηελ Διηζάβεη», ελώ ε Α. . ηνλίδεη «Θα ήζεια λα είκαη ζηε ζέζε ηεο 

Διηζάβεη», ηέινο ε Ν. Μ. επαλέξρεηαη ζην ζέκα ηεο εμσηεξηθήο κνξθήο ηεο 

ζπγγξαθέσο ζα ήζειε λα θάλεη «Σελ Διηζάβεη πην όκνξθε».  
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7.4.4.1 Ποσοτικό intermezzo - – Σι άλλο θα ήθελα να κάνω; 

 
Γράφημα 27 

 

 
Γράφημα 28 

 

7.5 Επιλογικές  Παρατηρήσεις 
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ζηαζνύκε ζε δπν ζεκεία: 

«Οη αζθήζεηο ηεο θσηνηππίαο» δελ άξεζαλ ζε ηέζζεξεηο από ηνπο καζεηέο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα. Ζ δηαηύπσζε δπζηπρώο παξαπέκπεη ζηνλ ηξόπν 

ρξήζεο ησλ θσηνηππηώλ ζην ζρνιείν.  
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Ζ εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ απαζρόιεζε πνιύ θαη κε πνιινύο 

ηξόπνπο όιεο ηηο καζεηηθέο νκάδεο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ παηδαγσγηθή 

παξέκβαζε. 
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θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθαξκνγήο ελόο κνπζεηνπαηδαγσγηθνύ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ ζε καζεηέο/ηξηεο  

ηεο Ε΄ θαη η΄ ηάμεο ηεζζάξσλ (4) Δεκνηηθώλ ρνιείσλ ηεο Ζαθύλζνπ ζηηο αίζνπζεο 

ησλ ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ θαη Επηθαλώλ Ζαθπλζίσλ πνπ πινπνηήζεθε 

κε ηηο ηερληθέο Δξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, όπσο 

πξναλαθέξζεθε  δηεξεπλήζεθαλ: α) ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ην ρώξν 

ελόο ηζηνξηθνύ Μνπζείνπ θαη ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα β) ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο 

θαληαζίαο θαηαλόεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γ) ε ηθαλόηεηα 

δόκεζεο πξνζσπηθώλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην παξειζόλ δ) ε αληαπόθξηζε ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ ζηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνύθιαο ζε Ρόιν Θζηνξηθήο 

Πξνζσπηθόηεηαο θαη ε ρξήζε ηεο Δξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Εθπαίδεπζε σο 

εξγαιείνπ γηα ηελ βησκαηηθή κάζεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο (θνηλσληθήο – πνιηηηθήο – 

θαιιηηερληθήο) ζην κνπζεηνπαηδαγσγηθό εξγαζηήξην. 

Το ενδιαθέρον και η πρωηοησπία ηης παρούζας έρεσνας έγκειηαι ακριβώς ζηελ 

εθαξκνγή  ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ελόο κνπζεηνπαηδαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ νπνίνπ 

νη δξαζηεξηόηεηεο αληιήζεθαλ από ηηο ηερληθέο ηεο Δξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

Εθπαίδεπζε  θαη ηελ ρξήζε ηεο Κνύθιαο ζε Ρόιν Θζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δώδεθα (12) 

εξγαζηήξηα πνπ δηήξθεζαλ από ηνλ Μάξηην κέρξη θαη ηνλ Μάην ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

2015, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ κειεηήζεθαλ κε ηελ κέζνδν ηεο εγγελνύο 

κειέηεο πεξίπησζεο (Ξσρέιιεο, 2007 ·Kazdin, 2003). 

Ωζηόζν, ζε αληίζεζε κε ηε κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ ππαξρνπζώλ παηδαγσγηθώλ 

εξεπλώλ αλεμαξηήησο ζεκαηνινγίαο, εκείο επηιέμακε ε κειέηε απηή λα γίλεη ακηγώο 

κε πνηνηηθέο κεζόδνπο,
140

 θαη επηπιένλ κε ηε ρξήζε ηνπ ιηγόηεξν θαηεπζπληηθνύ 

κέζνπ, πνπ ζα κπνξνύζακε λα επηιέμνπκε ηεξνπκέλσλ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ 

εξεπλεηηθνύ πεδίνπ, ην νπνίν ήηαλ, θαηά ηελ άπνςή καο, ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε, ε πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ θύιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο/ηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη ε 

εζηηαζκέλε νκαδηθή ζπλέληεπμε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ (Αβνύξεο & αι., 2009: 

21·Creswell, 2011:257). 

                                                           
140

 Οη πνηνηηθέο κέζνδνη εθαξκόδνληαη ζε εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα θαη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ σο 

βαζηθό ζηόρν ηελ δηεξεύλεζε θνηλσληθώλ πνηνηήησλ, δειαδή ηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη 

θαηαλόεζε θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη νκάδσλ θαη απαληνύλ θπξίσο ζηα εξσηήκαηα 

«πσο» θαη «γηαηί» (Θσζεθίδεο, 2001). 
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Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο δελ πξνζθέξνληαη γηα γελίθεπζε, θαζώο νη καζεηέο πνπ 

δηακόξθσζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο δελ απνηεινύλ αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ 

γεληθνύ πιεζπζκνύ, ηνπ ζπλόινπ δειαδή ησλ καζεηώλ ηεο Ε΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ 

Δεκνηηθνύ ζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο καο, σζηόζν έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηειέζνπλ 

αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ησλ καζεηώλ/ηξησλ ησλ Δεκνηηθώλ ρνιείσλ ηεο 

Ζαθύλζνπ. 

ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, νη παξαθάησ δηαπηζηώζεηο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ σο 

νδεγόο γηα κεηαγελέζηεξεο θαη κεγαιύηεξεο ζε εύξνο έξεπλεο κε παξεκθεξή 

ζεκαηνινγία. 

Ξεθηλώληαο ηε ζπδήηεζε γηα ην βαζηθό εξεπλεηηθό καο εξώηεκα, «Οι ηεσνικέρ ηηρ 

Δπαμαηικήρ Τέσνηρ ζηην εκπαίδεςζη είναι επαπκή επγαλεία ζηο πλαίζιο ενόρ 

Ιζηοπικού Μοςζείος για ηην ενεπγοποίηζη ηηρ ιζηοπικήρ θανηαζίαρ ηων 

μαθηηών/ηπιών και ηην μάθηζη θεμαηικών πεπιοσών ηηρ πολιηικήρ – κοινωνικήρ – 

καλλιηεσνικήρ ηοπικήρ ιζηοπίαρ;» θαη ην πξώην εξεπλεηηθό ππνεξώηεκα «Οι 

ηεσνικέρ ηηρ δπαμαηικήρ ηέσνηρ ζηην εκπαίδεςζη είναι επαπκείρ ωρ επγαλεία για 

ηην ανάπηςξη ηηρ ιζηοπικήρ καηανόηζηρ και ενζςναίζθηζηρ ηων μαθηηών/ηπιών 

πος λαμβάνοςν μέπορ ζηο θεαηποπαιδαγωγικό ππόγπαμμα ζηο μοςζείο;»  πξέπεη λα 

ππνγξακκίζνπκε ηα εμήο:  

Δηαπηζηώζεθε όηη, όπσο ππνζηεξίδεη ν Egan (1986:14), νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εκπιέθνπλ ζηε θαληαζία ηνπο ηζηνξίεο 

θαη παηρλίδη. Η ρξήζε ησλ ηερληθώλ ηεο Δξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Εθπαίδεπζε 

απνδείρζεθε απνιύησο επαξθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο δηόηη, 

όπσο ζπδεηήζεθε ζην 6
ν
 θαη 7ν θεθάιαην, κέζσ ησλ ζεαηξηθώλ ηερληθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνεζπεξίδαο νη ζπκκεηέρνληεο 

γλώξηζαλ ζεκαληηθνύο εθπξνζώπνπο ηνπ πνιηηηζηηθνύ γίγλεζζαη  θαη «κπήζεθαλ» 

ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Ζαθύλζνπ ηνλ 19ν αηώλα  ηηο 

κνξθέο δηαθπβέξλεζεο, ηηο ζρέζεηο κεηαμύ νκάδσλ θαη ζξεζθεηώλ.
141

 Παξάιιεια, 

επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζηηο αιιαγέο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο ηεο 

Ζαθύλζνπ ηνπο δπν ηειεπηαίνπο αηώλεο πνπ νθείινληαη ζε θπζηθά θαηλόκελα (ηνπο 

ζεηζκνύο ηνπ 1893 θαη ηνπ 1953) θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. Όπσο 

ππνζηεξίδεη ε ζεσξία ηεο δηακεζνιαβεκέλεο δξάζεο (Levstik & Barton, 1997:26-35) 

ε αλαπιαηζίσζε ηεο ηζηνξηθήο θαηαλόεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κπνξεί λα γίλεη 

                                                           
141

 Σνλ 19
ν
 αηώλα ζπλππήξραλ ζηελ θνηλσλία ηεο Ζαθύλζνπ νξζόδνμνη ρξηζηηαλνί, θαζνιηθνί θαη 

εβξαίνη. 
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εθηθηή κέζα από ηελ αθήγεζε, ηελ εκπινθή ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο 

αλαδήηεζεο  θαη ηε ρξήζε πξνεγνύκελσλ γλώζεώλ ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο 

θαη ηεο κάζεζεο. 

Με ηελ ηερληθή ν Μανδύαρ ηος Ειδικού νη καζεηέο/ηξηεο λα ζπλέθξηλαλ ην ηόηε ηνπ 

19νπ αηώλα κε ην ηώξα ηνπ 21νπ ζπδήηεζαλ εζλνγξαθηθά ζέκαηα (Minder 2007:121) 

όπσο ε θαηνηθία, ε επίπισζε, ε έλδπζε, ε νηθνγέλεηα, ε πόιε, ε ζέξκαλζε, ν 

θσηηζκόο, ηα κνπζηθά όξγαλα θαη ε κνπζηθή ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα 

όπσο νη κεηαθνξέο, ν ηερληθόο εμνπιηζκόο, ε ελέξγεηα, ε δηαηξνθή, ε εμέιημε ηεο 

γεσξγίαο. 

Όιεο  νη  νκάδεο ζπκκεηερόλησλ επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνλ Μανδύα ηος 

Ειδικού θαη ηελ Αναπαπάζηαζη ηηρ Χοποεζπεπίδαρ ην  δξακαηηθό πεξηβάιινλ πνπ 

ππνδεηθλπόηαλ από ηα έπηπια θαη ηα κηθξναληηθείκελα ησλ ζπιινγώλ ηνπ κνπζείνπ, 

απνδεηθλύνληαο όηη  ν νπηηθόο εγγξακκαηηζκόο ζην κνπζείν (Williams, 1992:119 

·Housen, 1983:53-55), πνπ πεξηιακβάλεη παξαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζθέςε θαη 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα ζε πνηθηιία πιαηζίσλ θαη 

αλαζηνραζηηθή δηαηύπσζε θξίζεσλ ππήξμε επηηπρήο.  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ κεγάιε πξνζπκία ζηελ αλάιεςε ξόισλ, 

εμνηθεηώζεθαλ  κε  ηνπο  ηζηνξηθνύο ραξαθηήξεο, γλώξηζαλ δπζθνιίεο, αδηθίεο  θαη 

πξνβιεκαηηζκνύο π.ρ. ραξαθηεξηζηηθή ππήξμε ε αληίδξαζε ηεο καζήηξηαο πνπ 

θώλαμε αγαλαθηηζκέλε «Μα εγώ είκαη δηεπζύληξηα ζρνιεηνύ!!! Καη δελ ππάξρεη ζην 

κνπζείν ην πνξηξαίην κνπ!» θαη αλαθάιπςαλ ηε κηθξντζηνξία, δειαδή ηελ ηζηνξία 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηόκσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (Iggers,1999:129-

137).  

Σέινο, νη καζεηέο/ηξηεο θαηαλόεζαλ  ηα   γεγνλόηα  πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

επαλαζηαηηθό θίλεκα ηνπ 1800 κέζσ  ησλ ηερληθώλ ηεο Καπέκλαρ ηυν Αποκαλύτευν 

θαη ηνπ Πακέηος Εξεπεύνηζηρ, ηα  εξκήλεπζαλ, ηα έθξηλαλ θαη  ζπδήηεζαλ πάλσ ζ’ 

απηά.   

Εμνηθεηώζεθαλ, δειαδή, κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία, ην ηζηνξηθό γίγλεζζαη ηεο Ζαθύλζνπ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν, ζπλεμεηάδνληαο ηηο ζπλήζεηεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο 

ζπκπεξηθνξέο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ λννηξνπία ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (Αζσλίηεο 

& Παππάο, 2006:19). 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη όιεο νη καζεηηθέο νκάδεο επέδεημαλ ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε, 

ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ θαηαλόεζε ησλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη έδξαζαλ 

κ’ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζην παξειζόλ (Yeager & Foster, 2001) θαη ηνλ ηξόπν κε 
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ηνλ νπνίν ηα αηζζήκαηά ηνπο επεξέαζαλ ηηο απνθάζεηο ηνπο (Lee & Ashby, 2001:24), 

ώζηε λα δηαζαθεληζηεί ην ηζηνξηθό πιαίζην, νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηα ηζηνξηθά ηεθκήξηα ( Foster, 2001:173).  

ε ζρέζε κε ην δεύηεξν εξεπλεηηθό ππνεξώηεκα «Η σπήζη ηηρ κούκλαρ - μαπόηαρ ζε 

Ρόλο Ιζηοπικήρ Πποζυπικόηηηαρ ενδείκνςηαι υρ επγαλείο για ηην εθαπμογή ενόρ 

θεαηποπαιδαγυγικού ππογπάμμαηορ ζηο μοςζείο;» δηαπηζηώζεθε όηη ε θνύθια 

απνηέιεζε άξηζην εξγαιείν πξνζέγγηζεο ησλ ζπιινγώλ ελόο ηζηνξηθνύ κνπζείνπ. Οη 

καζεηέο/ηξηεο ζπλδέζεθαλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ηηο δπν θνύθιεο ζε Ρόιν Θζηνξηθήο 

Πξνζσπηθόηεηαο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξόγξακκα θαη βιέπνληαο ηα εθζέκαηα 

κέζα από ηα κάηηα ηνπο, όπσο ππνζηεξίδεη ε O’Hare (2005:2) ζπλδέζεθαλ 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο ηζηνξίεο, ηνπο ραξαθηήξεο, 

αιιά θαη ηελ ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ηνπο.  

Έλδεημε ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη ζπκκεηέρνληεο  ησλ 

παηδαγσγηθώλ παξεκβάζεσλ  ζηηο εμνξκήζεηο ηνπο ζηηο αίζνπζεο ησλ ζπιινγώλ γηα 

λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αξρηθά αλαδήηεζαλ 

ην ζαινλάθη κε ην πνξηξαίην ηεο Ειηζάβεη Μαξηηλέγθνπ γηα λα ην ζπγθξίλνπλ κε ηελ 

εκθάληζε ηεο θνύθιαο θαη ην ζρόιην πνπ αθνύζηεθε πνιιέο θνξέο  ήηαλ: «Η 

θαεκέλε, ήηαλ όλησο πνιύ άζρεκε! Αιιά εγώ ηελ ζπκπαζώ». Επίζεο νη εξσηήζεηο 

πνπ απεύζπλαλ ζηελ Έιελα Μηραιίηζε όηαλ θάζηζε ζηελ Καπέκλα ηυν Αποκαλύτευν 

ήηαλ ελδηαθέξνπζεο, απαιιαγκέλεο από ηελ ζπζηνιή πνπ πηζαλόηαηα ζα ζπλόδεπε 

ηηο εξσηήζεηο ζε έλαλ performer θαη ζρεηηθέο κε ην πεξηερόκελν ηνπ Πακέηος 

Εξεπεύνηζηρ  θαη ηηο ζπλδειώζεηο ηνπ. 

ε ζρέζε κε ην ηξίην εξεπλεηηθό ππνεξώηεκ: «Οι μαθηηέρ/ηπιερ θα εξοικειωθούν  

με ηα μοςζειακά ανηικείμενα και δομήζοςν ηιρ πποζωπικέρ ηοςρ αθηγήζειρ 

ζσεηικά με ηο παπελθόν;»,  πνπ ζπλάδεη κε ηε ζεσξία ηνπ Holt (1990)  όηη ε ηζηνξηθή 

θαηαλόεζε πξνθύπηεη όηαλ νη καζεηέο/ηξηεο είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

ηζηνξηθή θαληαζία γηα λα δνκήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αθεγήζεηο ζρεηηθά κε ην παξειζόλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηεθκήξηα πνπ ππάξρνπλ, νη καζεηέο/ηξηεο αθεγήζεθαλ ηελ 

ηζηνξία ησλ πξνζώπσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ ρνξνεζπεξίδα πνπ δόζεθε γηα ηελ 

νλνκαζηηθή ενξηή ηεο Ειηζάβεη Μαξηηλέγθνπ ρξεζηκνπνηώληαο επηηπρώο ηηο 

Καξηέιεο Ρόισλ θαη ηα πνξηξαίηα ησλ δαθπλζηλώλ ηνπ 19
νπ

 αηώλα πνπ θηινμελνύληαη 

ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά όηη νη απαληήζεηο ηνπο ζηελ 

Ανίσνεςζη ηηρ κέτηρ έδεημαλ ηαύηηζε κε ηνλ ξόιν θαη κεγάιν βαζκό 

ελζπλαίζζεζεο.   



Κεφάλαιο 8ο: Συμπεράσματα 

 159 

ε ζρέζε κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθό ππνεξώηεκα «Οι μαθηηέρ/ηπιερ θα 

ζςνειδηηοποιήζοςν ηην άμεζη ζύνδεζη ηος παπελθόνηορ με ηην πποζωπική ηοςρ 

ιζηοπία, ηο παπόν και ηο μέλλον ηοςρ;» δηαπηζηώζεθε όηη από ηελ αξρή ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζην παηρλίδη γλσξηκίαο κε ηελ εκςπρώηξηα  κε ηελ ππόδεημε: «Πεο κνπ 

ην όλνκα ζνπ θαη πνπ ζα ήζειεο λα ηαμηδέςεηο» κεγάιε κεξίδα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

ήζειε λα ηαμηδέςεη ζην παξειζόλ γηα λα γλσξίζεη ηνπο πξνγόλνπο ηεο θαη ηνλ ηξόπν 

δσήο ηνπο θαη εηδηθόηεξα ζηελ Ζάθπλζν ηελ επνρή ηεο Ειιεληθήο Επαλάζηαζεο. 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ Μανδύα ηος Ειδικού ζπλέθξηλαλ επαλεηιεκκέλα ζεκεξηλέο 

ηερληθέο, κεζόδνπο, ζπλήζεηεο αιιά θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ ρζεο ηνπ 19
νπ

 αηώλα κε ην 

ζήκεξα ηνπ 21
νπ

. Επίζεο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ξόισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 

ρνξνεζπεξίδα, ζε θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεηο κε ηελ εκςπρώηξηα ηαύηηζαλ ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο κε ηα νηθόζεκα ηνπ πξνζαιάκνπ ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Μνπζείνπ θαη ηνπο 

πξνγόλνπο ηνπο κε ηα πνξηξαίηα ησλ ζπιινγώλ (Ferren, 2000:80). 

Όζνλ αθνξά ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ Δξακαηηθή 

Σέρλε ζηελ Εθπαίδεπζε δηαπηζηώζεθαλ ηα αθόινπζα:  

Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο επηδηώρζεθε ε εηζαγσγή θαη ε εμνηθείσζε 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ηηο ηερληθέο ηεο Δξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Εθπαίδεπζε. Σν 

πξόγξακκα πεξηιάκβαλε παηγληώδεηο δξάζεηο πνπ  ζθνπό ηνπο  είραλ  ηε ζπλνρή ηεο  

νκάδαο, ηνλ απηνζεβαζκό,  ηελ  εκπηζηνζύλε  ζηνλ   εαπηό   θαη  ηελ   ηθαλόηεηα  γηα 

απηνπεηζαξρία. Επίζεο, κέζσ ησλ απηνζρεδηαζκώλ δόζεθε έκθαζε ζηηο 

ζθελνζεηηθέο νδεγίεο,  ζηελ εμνηθείσζε  κε ην ρώξν θαη ηα αληηθείκελα. ηόρνο  ήηαλ  

ε θαιιηέξγεηα ησλ ζεαηξηθώλ δεμηνηήησλ ησλ  παηδηώλ, ν ζπλδπαζκόο δειαδή  ηεο 

απνθηεζείζαο ηζηνξηθήο γλώζεο κε ηελ εκπεηξία πνπ πξνζθέξνπλ νη ζεαηξηθέο 

ηερληθέο (Neelands & Goode, 2015). 

πλεζηαικέλνη καζεηέο/ηξηεο  έδεημαλ λα εμνηθεηώλνληαη ζηαδηαθά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηε ζεαηξηθή δξάζε  θαη  λα  αηζζάλνληαη  κεγαιύηεξε αζθάιεηα  

λα αλαιάβνπλ θάπνην ξόιν, ελώ παξαηεξήζεθαλ θαη πεξηπηώζεηο καζεηώλ/ηξηώλ πνπ 

δνθίκαδαλ αιιαγέο ζηνλ ηόλν θαη ην ύθνο ζηελ  πξνζπάζεηά ηνπο  λα κπνπλ ζην ξόιν 

ηνπο (Άιθεζηηο, 2008· Απδή & Χαηδεγεσξγίνπ, 2007). 

Πξηλ νινθιεξώζνπκε ηελ εξγαζία καο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνβνύκε ζηε 

δηαηύπσζε κηαο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο. Όπσο θάλεθε θαη από ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλάο καο, ην πεδίν ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο κε ηηο ηερληθέο ηεο δξακαηηθήο 

ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο 

αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ όζνλ 
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αθνξά ηελ δηάζεζε ηνπο γηα πεξαηηέξσ επηζθέςεηο ζην κνπζείν θαη  δεκηνπξγηθή 

κάζεζε ζηηο αίζνπζεο ζπιινγώλ. Θα ήηαλ ινηπόλ ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ λα 

κειεηεζνύλ νη παξάκεηξνη ηεο  αιιαγήο ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ/ηξησλ  γηα ηελ 

επίζθεςε ζε κνπζείν κεηά από έλα κνπζεηνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα κε ηηο ηερληθέο 

ηεο Δξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Εθπαίδεπζε. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο  παξνπζίαζεο ηνπ  πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη  ζθόπηκν 

λα δηαηππσζνύλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ηόζν  γηα ην ίδην ην πξόγξακκα θαη 

ηηο επηπηώζεηο ηνπ όζν θαη ηε δηαδηθαζία έξεπλαο  πνπ αθνινπζήζεθε, ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Με βάζε ηα  ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ζεσξείηαη ζεκαληηθό λα ζπδεηεζνύλ 

αξρηθά νη ζηόρνη  πνπ  έζεηε ην πξόγξακκα. Αλαιπηηθόηεξα, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί  όηη  ην  πξόγξακκα  είρε  ζεηηθέο  επηπηώζεηο  ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαζώο επηηεύρζεθε ν ζθνπόο λα πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο  θαη 

νη καζήηξηεο ηα αληηθείκελα ησλ ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ θαη Επηθαλώλ 

Ζαθπλζίσλ θαζώο θαη ηνλ 19
ν
 αηώλα ζηε Ζάθπλζν κέζσ ησλ ηερληθώλ ηεο 

δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο/ηξηεο εξγάζηεθαλ νκαδηθά, 

αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο, αμηνπνίεζαλ κνξθέο  ηεο  αλαθαιππηηθήο  κάζεζεο, 

ελώ  ε εθπαηδεπηηθόο-εξεπλήηξηα ιεηηνύξγεζε σο ζπληνλίζηξηα θαη 

εκςπρώηξηα. Όινη  νη ζπκκεηέρνληεο εμνηθεηώζεθαλ ηόζν  κε ηηο ζπιινγέο ηνπ 

κνπζείνπ νισκνύ, όζν θαη κε ην ππνζηεξηθηηθό πιηθό, ηηο Κνύθιεο ζε Ρόιν 

Θζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο θαη ηε ρξήζε ησλ επηιεγκέλσλ ηερληθώλ ηεο 

δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, έθαλαλ ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ θαη 

Επηθαλώλ Ζαθπλζίσλ, ζπλδηαιέρζεθαλ κε ηηο Κνύθιεο ζε Ρόιν Θζηνξηθήο 

Πξνζσπηθόηεηαο, αληάιιαμαλ  εκπεηξίεο  θαη  απόςεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

αλαζηνραζκνύ, πξνβιεκαηίζηεθαλ ηόζν κε ην ππνζηεξηθηηθό πιηθό ηνπ Μαλδύα 

ηνπ Εηδηθνύ όζν θαη κε απηό ηνπ Παθέηνπ Εμεξεύλεζεο, ζπλέδεζαλ, ηέινο, ην ηόηε 

ηνπ 19νπ αηώλα κε ην ζήκεξα ηνπ 21νπ. 

ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κπνξνύλ λα ζεκεησζνύλ ηα εμήο: 

1. Παξά ην γεγνλόο όηη ν ζρεδηαζκόο ππήξμε δηεμνδηθόο θαη απνιύησο απαξαίηεηνο 

ζε  θάζε  δξαζηεξηόηεηα ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ, είλαη ινγηθό πσο  δελ ήηαλ 

δπλαηόλ λα  πξνβιεθζνύλ ηα πάληα. Απηό  είρε σο  απνηέιεζκα ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία λα είλαη επνηθνδνκεηηθή  θαη γηα  ηελ ίδηα  ηελ εθπαηδεπηηθό, θαζώο 
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έπξεπε λα αλαζηνράδεηαη ζπλερώο πάλσ ζε ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ησλ βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο  πεξηπηώζεηο 

όπνπ δελ είρε επαξθέζεη ν ρξόλνο ιόγσ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεηώπηδαλ νη 

καζεηέο/ηξηεο. 

2. Όζνλ αθνξά, ηε  κειέηε  πεξίπησζεο σο  κέζνδν  εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο πξέπεη   

λα  αλαθεξζεί  όηη  θξύβεη  πνιιέο   δπζθνιίεο,  θπξίσο   γηα  κηα  αξράξηα 

εξεπλήηξηα.   Ο  όγθνο  ησλ   δεδνκέλσλ  πνπ   ζπιιέγεηαη είλαη  κεγάινο,  κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπζθνιία όζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνιόγεζή 

ηνπο. Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ  ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ζαθή θαη 

απζηεξά θαζνξηζκέλα, νη ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζπρλά ζπλεηζθέξνπλ πνιιά 

δεδνκέλα, ηα νπνία δε δηαζθαιίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ όηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

ζπιιερζνύλ απαληνύλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

3. ηελ παξνύζα κειέηε επηιέρζεθαλ  νη  ηερληθέο ηεο ρξήζεο θιείδαο παξαηήξεζεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθώλ πξνγξακκάησλ,  ηεο 

θαηαγξαθήο εκεξνινγίνπ κεηά  από θάζε  πξόγξακκα θαη ε βηληενζθόπεζε όισλ  

ησλ  παηδαγσγηθώλ παξεκβάζεσλ,  δηόηη ζεσξήζεθε δύζθνιν λα αλαθαιεί από ηε 

κλήκε ηεο ε εξεπλήηξηα αθξηβείο ιεπηνκέξεηεο   πνπ αθνξνύζαλ ηελ πινπνίεζε θάζε  

πξνγξάκκαηνο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θαη θαηά ηε βηληενζθόπεζε 

παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο πνπ ζρεηηδόηαλ κε ην γεγνλόο  όηη δε ρξεζηκνπνηήζεθε 

επαγγεικαηηθή θάκεξα θαη ιόγσ εμσηεξηθώλ ζνξύβσλ ζε θάπνηα ζεκεία δελ 

αθνπγόηαλ θαζαξά νη ζπλνκηιίεο. Ωζηόζν, ζπγθεληξώζεθε έλα πιηθό πνπ  βνήζεζε  

ζηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ, ηα νπνία κε ηελ παξαηήξεζε κπνξεί  λα  είραλ  δηαθύγεη  

ηεο  πξνζνρήο ηεο  εκςπρώηξηαο-εξεπλήηξηαο.  

Με βάζε,  ινηπόλ, ηα  ζπκπεξάζκαηα ηεο  παξνύζαο έξεπλαο  θαη  κε ηεθκεξησκέλε  

πιένλ  ηε  ζεκαζία  πνπ   είρε  απηή   γηα   ηνπο   καζεηέο/ηξηεο πνπ παξαθνινύζεζαλ 

ην πξόγξακκα, ζεσξνύκε όηη είλαη ζθόπηκν  λα αλαδεηεζεί   έλαο   ηξόπνο   

εθαξκνγήο αληίζηνηρσλ   ελαιιαθηηθώλ   πξνζεγγίζεσλ από ηνπο παηδαγσγνύο – 

εκςπρσηέο ησλ Μνπζείσλ.  

 

Γη’ απηό ην ιόγν επειπηζηνύκε ε παξνύζα εξγαζία λα απνηειέζεη παξαθαηαζήθε   

γηα επόκελνπο  καζεηέο θαη καζήηξηεο, εθπαηδεπηηθνύο εξεπλεηέο ή θαη επηζθέπηεο 

ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ θαη Επηθαλώλ Ζαθπλζίσλ θαη λα ζπκβάιεη  ζηελ όζν ην 

δπλαηόλ νπζηαζηηθόηεξε εμνηθείσζε ηνπο κε ηηο αίζνπζεο ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ 

θαη ηελ ρξήζε ησλ ηερληθώλ ηεο Δξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Εθπαίδεπζε θαη ηελ δηα 
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βίνπ κάζεζε. Άιισζηε, βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη 

ηελ ρξήζε ησλ ηερληθώλ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο σο δηδαθηηθώλ εξγαιείσλ ζε ζέκαηα 

πνπ άπηνληαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη  λα δεκηνπξγήζεη  λέεο 

πξννπηηθέο θαη  πξαθηηθέο όζνλ αθνξά ηελ κνπζεηαθή παηδαγσγηθή εκπεηξία. 
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Σχολείο...……………………………… 

Τάξη… ………….Τμήμα………………. 

 

που επισκέφτηκε το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών 

Ζακυνθίων  στις  ….. / ……. / …… 

και παρακολούθησε  

              το Μουσειοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα  

                                                                             με τίτλο:  

«Το ριπίδιον της κοντέσας Μιχαλίτση» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 194 

 

 

Σε ποια ιστορική εποχή θα ήθελες να ταξιδέψεις; 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Γράψε την πρόσκληση για την δεξίωση στο σπίτι του Νικόλαου Μαρτινέγκου. 
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Γράψε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου για την προετοιμασία της δεξίωσης: 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Έλαβες πρόσκληση για την δεξίωση του Μαρτινέγκου; 

  

Γράψε το όνομα του προσώπου που θα ενσαρκώσεις: 

………………………………………………………………… 
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Γράψε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου για την προετοιμασία της δεξίωσης: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Έλαβες πρόσκληση για την δεξίωση του Μαρτινέγκου; 

  

Γράψε το όνομα του προσώπου που θα ενσαρκώσεις: 

………………………………………………………………………………………………… 
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Κάνε την περιγραφή του οικοσήμου της οικογενείας του 

ρόλου που ενσαρκώνεις ή αν η οικογένεια δεν έχει οικόσημο 

φτιάξε ένα δικό σου. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

   

 

Γράψε το δώρο που θα προσφέρεις στην Ελισάβετ και εξήγησε 

γιατί το επέλεξες. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Με ποιο μεταφορικό μέσο θα πας στην 

χοροεσπερίδα; 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Περιέγραψε το κοστούμι που θα φορέσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199 

   

 

Περιέγραψε το κοστούμι που θα φορέσεις: 
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Γράψε τις ερωτήσεις που θέλεις να κάνεις στην κοντέσα Μιχαλίτση. 

 

……………………………..................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

. 
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Ζάκυνθος  24 Απριλίου 1830 

Αξιότιμη κα. Μαρτινέγκου, 

Σας γράφω αυτό το σύντομο σημείωμα, για 

να σας επιστρέψω το ριπίδιον σας και  να σας 

εκφράσω την ειλικρινή μου  συγνώμη  για 

την αναστάτωση που σας προκάλεσα. 

Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία δια την 

πράξη της κλοπής, αλλά θα ήθελα να σας 

εξηγήσω………………….………………

………………………..…………………

………………………..…………………        

          ………………...………………….. 

 ……………….………………………

…………………..………………………

………………...…….………………….. 
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                                                                              Αγαπημένο μου ημερολόγιο 
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Αναστοχαστικές Ερωτήσεις 

 

                   Τι έμαθα σήμερα; 

 

 

 

Τι άλλο θα ήθελα να κάνω;  

 

 

 

 

     Τι μου άρεσε περισσότερο;;   

 

 

 

 

 Τι μου άρεσε λιγότερο;  

 

 

 

 

    Πως ένοιωσα; 
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Ντύστε την χάρτινη κούκλα 

 



 205 
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Ντύστε την χάρτινη κούκλα 
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Παράρτημα ΙΙΙ: Κάρτες και Καρτέλες ρόλων 
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Κάρτες Ρόλων 
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 212 
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Καρτέλες Ρόλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 216 

 

 

 

 

 

Αγγελική Φορέστη 

 

 

 

 

Θφξε  ηνπ πξφμελνπ ηεο Κεγάιεο 

Βξεηαλίαο Πππξίδσλα Φνξέζηε. 

Έιαβε θαιή αλαηξνθή θαη κφξθσζε. 

Γλψξηδε ηηαιηθά, αγγιηθά θαη γαιιηθά 

θαη έπαηδε πηάλν.  

Ξαληξεχηεθε ππαθνχνληαο ζηε ζέιεζε ησλ γνληψλ ηεο, ηνλ ειηθησκέλν 

Ανηώνιο Κομμούηο θαη δελ απφθηεζε καδί ηνπ παηδηά. 

Δπγεληθή θαη θαιφγλσκε, αηζηφδνμε θαη θαινθάγαζε, γηλφηαλ ακέζσο 

ζπκπαζήο ζε φπνηνλ ηελ γλψξηδε. Ξξνηηκνχζε φκσο λα πεξλά απαξαηήξεηε 

θαη λα θξνληίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπδχγνπ ηεο γηαηί ήηαλ άηνικε θαη 

επηθπιαθηηθή.  

Δπεηδή ήηαλ γη απηήλ πνιχ ζεκαληηθφ πξάγκα ην λα γίλεη κεηέξα, πηνζέηεζε 

καδί κε ηνλ άληξα ηεο έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη θαη αθνζηψζεθε ζηελ 

αλαηξνθή ηνπο.  

Ξξνζηαηεπηηθή θαη πξνζερηηθή  ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο, έγηλε ηδαληθή 

κεηέξα.  
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Αδαμαντία οτοβίκη 

 

 

Ζ Γηακαληίλα Πνηνβίθε γελλήζεθε ζηελ 

Εάθπλζν. Ξαληξεχηεθε πνιχ λέα θαη έραζε 

ηνλ άληξα ηεο, φηαλ ε θφξε ηεο ήηαλ κφιηο 

δπν εηψλ. 

Σήξα θαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηε, θξφληηδε 

ηελ πεξηνπζία ηεο κε ζχλεζε θαη ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηεο αζρνινχληαλ κε ηα 

γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο. 

Γπλαίθα  κε ειεχζεξν πλεχκα θαη γεκάηε απηνπεπνίζεζε. Μέξεη ηη ηεο αξέζεη, 

μέξεη ηη ζέιεη, θαη θπζηθά μέξεη θαη πψο λα ην απνθηήζεη. Γελ ηεο αξέζνπλ νη 

δεζκεχζεηο θαη ηα φξηα. Ρελ ραξαθηεξίδεη ε άλεζή ηεο θαη ε ελέξγεηα πνπ 

μερεηιίδεη. Δίλαη απηφ πνπ ιέκε ε ςπρή ηεο παξέαο.  

πήξμε ηδξπηηθφ ζηέιερνο  ηνπ δαθπλζηλνχ εξαζηηερληθνχ δξακαηηθνχ ζηάζνπ 

«Αξηζηνθάλεο», ζηνλ νπνίν ζπκκεηείρε καδί κε ηελ θφξε ηεο  Αλεξάνδπα 

οηοβίκε, ηνλ Ιωάννε Σζακαζιάνο, ηνλ Γεώπγιο θήκα θαη ηελ 

Οςπανία Μςπάκε. 

Πηηο 9 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1876 δφζεθε ζην ζέαηξν «Φψζθνινο» ε «Δπεξγεηηθή» 

ηεο παξάζηαζε κε αγλψζηνπ ηίηινπ έξγν. 

 

Ππκκεηείρε  ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ εξαζηηερληθνχ ζηάζνπ ζηελ Ζιεία θαη ηελ 

Θεθαινληά θαη φηαλ δηαιχζεθε, επέζηξεςε ζηηο ππφινηπεο αζρνιίεο ηεο. 
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Αικατερίνη Βιαγκίνη 

 

 

 

Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 1817 ηδξχεηαη 

απφ θηινπάηξηδεο δαθπλζηλνχο ε  Nobile 

Societa Filodrammatica  del Zante  θαη ην 

Teatro dei Filopatrii. Πηνλ εξαζηηερληθφ 

δξακαηηθφ ζίαζν ζπκκεηέρεη κία κφλν 

γπλαίθα, ε  Αηθαηεξίλε Βηαγθίλε. 

 

Νη γνλείο ηεο πξννδεπηηθά κέιε ηεο 

αζηηθήο ηάμεο θαη ππέξκαρνη ηεο 

Διεπζεξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Έλσζεο ησλ Δπηαλήζσλ, ηεο 

επέηξεςαλ λα ζπκκεηάζρεη γηα 

θάπνην δηάζηεκα ζην ζίαζν εθφζνλ 

ην εηζπξαηηφκελν απφ ηα εηζηηήξηα 

πνζφ δηδφηαλ γηα   θηιαλζξσπηθνχο 

ζθνπνχο. 

 

Ζ Αηθαηεξίλε ήζειε λα γίλεη επαγγεικαηίαο εζνπνηφο αιιά νη δηθνί ηεο ην 

απαγφξεςαλ. Θαη φηαλ εθείλε επέκεηλε ηηο απαγφξεςαλ λα παίδεη ζηνλ 

εξαζηηερληθφ ζίαζν θαη ηελ πάληξεςαλ κε ην γην ελφο νηθνγελεηαθνχ θίινπ.  

 

 

 

 

 

 



 219 

 

 

 

 

 

 

Αικατερίνη Λομβάρδου 

 

 

Αδειθή ηνπ Θσλζηαληίλνπ Ινκβάξδνπ 

θαη ζχδπγνο ηνπ Γεκεηξίνπ Αξγαζάξε.  

Κεηέξα ηνπ πνιηηηθνχ δηαδφρνπ ηνπ 

Θσλζηαληίλνπ Ινκβάξδνπ, 

Θσλζηαληίλνπ Αξγαζάξε Ινκβάξδνπ. 

Θφξε πινχζηαο αζηηθήο νηθνγελείαο κε πξνζσπηθφηεηα θπζηθή, ραιαξή 

θαη  πξνζγεησκέλε. 

Μερψξηδε γηα ηε κεζνδηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο. Ήηαλ αηζηφδνμε, 

θαινθάγαζε θαη αθνζησκέλε ζην ζχδπγν θαη ηα παηδηά ηεο. Ήηαλ 

ληξνπαιή, δπζθνιεπφηαλ ζηηο ζρέζεηο ηεο θαη αληηδξνχζε ππεξβνιηθά 

φηαλ πηεδφηαλ. Αιιά ήηαλ ππνκνλεηηθή θαη πξαθηηθή. Πθαθηφηαλ πνιχ 

πξηλ πξάμεη θαη πξνζπαζνχζε λα είλαη πάληα άςνγε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Ήζειε λα έρεη πάληα θάπνηνλ δίπια ηεο λα ηελ αγαπά, λα ηελ πξνζηαηεχεη 

θαη λα ηεο θέξεηαη ηξπθεξά. Αγαπνχζε ππεξβνιηθά ηα παηδηά ηεο θαη 

ζηήξηδε πάληα ηνπο θίινπο ηεο. Αλαιάκβαλε πξσηνβνπιίεο, κηζνχζε ηελ 

αδηθία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε. 
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Αλεξάνδρα οτοβίκη 

 

 

Ρν 1875, παηδνχια αθφκε, ζπκκεηείρε ζηνλ 

εξαζηηερληθφ δξακαηηθφ ζίαζν 

«Αξηζηνθάλεο» καδί κε ηελ κεηέξα ηεο 

Αδαμανηία οηοβίκε, ηελ Οςπανία 

Μςπάκε, ηνλ Γεώπγιο θήκα θαη ηνλ 

Ιωάννε Σζακαζιάνο. 

ηαλ ν ζίαζνο δηαιχζεθε, ζπλέρηζε ην 
ζρνιείν θαη κεγαιψλνληαο ζπνχδαζε θαη 

έγηλε δαζθάια.  

Κνξθσκέλε θαη θνηλσληθή, ήμεξε λα κεηαδίδεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο απφςεηο 

ηεο ζηηο καζήηξηεο ηεο. Ζ αθνζίσζε θαη ε εηιηθξίλεηα ήηαλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο, θαη ήηαλ πνιχ πξνζερηηθή ζε ζέκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. Δίρε γηα πξφηππν ηελ δαζθάια ηεο ησλ ηηαιηθψλ, θπξία 

Έλενα Ρώζζε θήκα. 

Γπλαίθα κε ειεχζεξν πλεχκα, νηθνλνκηθά  αλεμάξηεηε θαη ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο, δελ παληξεχηεθε, δηφηη πξνηίκεζε λα 

αθνζησζεί ζηηο κειέηεο θαη ζηηο καζήηξηεο ηεο. Δίρε αλεπηπγκέλε αίζζεζε 

ηνπ ρηνχκνξ, ηεο άξεζαλ νη αιιαγέο, ιάηξεπε ηα ηαμίδηα θαη είρε έλα ζσξφ 

ρφκπη.  
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Άννα Μακρή 

 

 

 

Αδειθή ηνπ πνιηηηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ 

Βαζηιείνπ Καθξή θαη ζχδπγνο ηνπ θφκε 

Αλδξέα Θνπηνχβαιε. 

Έιαβε θαιή αλαηξνθή θαη κφξθσζε. 

Γλψξηδε ηηαιηθά, αγγιηθά θαη γαιιηθά 

θαη έπαηδε πηάλν.  

Δπγεληθή θαη θαιφγλσκε, γηλφηαλ 
ακέζσο ζπκπαζήο ζε φπνηνλ ηελ 

γλψξηδε. Ρεο άξεζαλ νη εθπιήμεηο,  βαξηφηαλ εχθνια θαη αλαδεηνχζε 
πάληα κηα λέα πξφθιεζε, αιιά ήμεξε λα ζπγρσξεί θαη λα ελψλεη. 
 
 
Δπαίζζεηε πξνζσπηθφηεηα, ξνκαληηθή θαη  νλεηξνπφια κε ειαθξά 
ηάζε πξνο ην κειφδξακα θαη ηελ ππεξβνιή, αζθπθηηνχζε ζηνλ 
αζθαιή θαη βαξεηφ γάκν πνπ θαλφληζε ν αδειθφο ηεο αιιά 
ακθηηαιαληεπφηαλ φηαλ έπξεπε λα ιάβεη απνθάζεηο γηα 
ζεκαληηθά ζέκαηα δελ ήηαλ ηφζν δπλαηή ψζηε λα ξηζθάξεη λα 
δηαθσλήζεη κε ηηο επηζπκίεο ηεο νηθνγελείαο ηεο. 
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Αννέτα  ολωμού 

 

Θφξε ηνπ Γεκεηξίνπ Πνισκνχ, αδειθνχ 

ηνπ εζληθνχ πνηεηή θαη ζχδπγνο ηνπ 

Ληθνιάνπ Θνξξάδνπ Ινχληδε. 

Έιαβε θαιή αλαηξνθή θαη κφξθσζε. 

Γλψξηδε ηηαιηθά, αγγιηθά θαη γαιιηθά θαη έπαηδε πηάλν.  

Δπγεληθή θαη θαιφγλσκε, γηλφηαλ ακέζσο ζπκπαζήο ζε φπνηνλ ηελ γλψξηδε. 

Κνξθσκέλε θαη θνηλσληθή, ήηαλ πξνζερηηθή ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο. 
Ήζειε λα έρεη πάληα θάπνηνλ δίπια ηεο λα ηελ αγαπά, λα ηελ πξνζηαηεχεη 
θαη λα ηεο θέξεηαη ηξπθεξά. Αγαπνχζε ππεξβνιηθά ηα παηδηά ηεο θαη ζηήξηδε 
πάληα ηνπο θίινπο ηεο.  

Αλαιάκβαλε πξσηνβνπιίεο, κηζνχζε ηελ αδηθία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε.  

Δίρε αλεπηπγκέλε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, ήηαλ αηζηφδνμε ππνκνλεηηθή θαη 
δεκηνπξγηθή. Γπζθνιεπφηαλ λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο, αιιά κε 
φζνπο αγαπνχζε είλαη ζεξκή θαη ηξπθεξή. 

 Πθαθηφηαλ πνιχ πξηλ πξάμεη θαη πξνζπαζνχζε λα είλαη πάληα άςνγε ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο. 
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Διαμαντίνα Ρώμα 

 

Γελλήζεθε ην 1832 ζηε Εάθπλζν. 

Γνλείο  ηεο ν θφληεο Γεψξγηνο Θαληηάλνο Οψκαο 
θαη ε ζχδπγφο ηνπ θφκηζζα ξζνια Βαξζακνχ. 
Ζ Γηακαληίλα ήηαλ ην δέθαην απφ ηα έληεθα 
παηδηά ηνπο.  
Ν παηέξαο ηεο δηεηέιεζε πξφεδξνο ηεο Ηνλίνπ 

Γεξνπζίαο απφ ην 1850 έσο ην 1856,  θαη ηηκήζεθε γηα ηελ πνίεζε ηνπ απφ ηε 
βαζίιηζζα Βηθηφξηα. 
 
Ζ Γηακαληίλα έιαβε πξνλνκηαθή εθπαίδεπζε θαη θαιή αλαηξνθή θαη ήηαλ 
εμνηθεησκέλε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ 
δηπισκαηία. 
 
Κηινχζε αγγιηθά θαη ηηαιηθά θαη  κπνξνχζε λα παίμεη πηάλν θαη λα 
ηξαγνπδήζεη θαιά, αθφκε θαη ρσξίο παξηηηνχξα. 
 
Νη ζχγρξνλνί ηεο ηελ πεξηέγξαςαλ σο «ιεπηή αιιά ραξηησκέλε» θαη  σο 
«φκνξθε», αιιά απηφο ν δεχηεξνο ραξαθηεξηζκφο κεηξηάδεηαη ίζσο απφ ηελ 
παξαηήξεζε ε «νκνξθηά ηεο είλαη ζηελ έθθξαζή θαη φρη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο».  
 
Πηηο 28 Απξίιηνπ ηνπ 1856  παληξεχηεθε ηνλ Sir George Bowen, πνιηηηθφ 
γξακκαηέα ηνπ βξεηαληθνχ πξνηεθηνξάηνπ, θαη πξψελ Ξξχηαλε ηεο Ηνλίνπ 
Αθαδεκίαο ζην Ξαιάηη ησλ Αγίσλ Κηραήι θαη Γεσξγίνπ ζηελ Θέξθπξα. 
 
Ιίγεο κέξεο κεηά ηνλ γάκν ηνπο, ν ζχδπγνο ηεο έγηλε ηππφηεο θαη κεξηθά 
ρξφληα αξγφηεξα πξψηνο θπβεξλήηεο ηεο Απζηξαιίαο. Δμαηηίαο ηεο  θαξηέξαο 
ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ε νηθνγέλεηα ηαμίδεςε ζε φιν ηνλ θφζκν, δηφηη νη 
απνζπάζεηο ηνπ θπβεξλήηε ήηαλ ζπλήζσο γηα κηα πεξίνδν πέληε εηψλ. 
 
Ζ Γηακαληίλα παξαθνινπζνχζε ηελ ιεηηνπξγία ζηελ ειιεληθή νξζφδνμε 
εθθιεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ζην Ινλδίλν κεηά ηελ 
ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη δηαηήξεζε ηε 
ζρέζε ηεο κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηεο ξίδεο ζε φιε ηε δσή ηεο, παξά ηα  ρξφληα 
πνπ πέξαζε ζηηο βξεηαληθέο απνηθίεο. 
 
Ξέζαλε ζηελ Αγγιία ζηηο 17 Λνέκβξε ηνπ 1893 απφ νμεία βξνγρίηηδα θαη 
βξίζθεηαη ζακκέλε ζην Ινλδίλν. 
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Έλενα Αρβανιτάκη 

 

 

 

Πχδπγνο ηνπ Γεκεηξίνπ Πνισκνχ.  

Γξαζηήξηα, κε ειαθξά ηάζε πξνο ην 

κειφδξακα θαη ηελ ππεξβνιή, θηιφδνμε θαη ηζρπξνγλψκσλ γπλαίθα, ηεο 

άξεζε ν εαπηφο ηεο θαη είρε αξθεηή απηνπεπνίζεζε αιιά ηελ ελδηάθεξε 

αξθεηά ε γλψκε πνπ έρνπλ νη άιινη γηα εθείλε. 

Ιφγσ ηνπ έληνλνπ πφζνπ ηεο γηα εμνπζία, ρξήκα θαη δχλακε, 
ζπκπεξηθεξφηαλ παξνξκεηηθά θαη νδεγνχληαλ ζε ιαλζαζκέλεο επηινγέο. 

Ήηαλ  ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη έιθνληαλ απφ ηνπο ξνκαληηθνχο 
αλζξψπνπο. Βαξηφηαλ θαη δήιεπε εχθνια, επεηδή θνβφηαλ πνιχ κελ 
εμαπαηεζεί θαη πιεγσζεί. 
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Ευγενία Ρώσση  

 

 

Γελλήζεθε  ζην Ρνξίλν, αιιά πέξαζε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δσήο ηεο ζηελ Εάθπλζν. 

Ρν 1884 παληξεχηεθε ηνλ εξαζηηέρλε εζνπνηφ θαη 

κεηαθξαζηή Γεώπγιο θήκα θαη ηνλ βνήζεζε ζην 

κεηαθξαζηηθφ αιιά θαη ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν σο 

Ιπθεηάξρνπ. 

Ήηαλ κηα ήζπρε θαη θηινκαζήο θπξία, ε νπνία 

είρε αλάγθε λα βξίζθεηαη ζε αζθαιέο 

πεξηβάιινλ. Αλαδεηνχζε ζηε δσή ηεο ηε 

ζηαζεξφηεηα, ηε ζηγνπξηά, ηελ αγάπε θαη ηελ 

αζθάιεηα.  Αθνζησκέλε ζην ζχδπγν θαη ηα παηδηά ηεο, εξγαηηθή θαη  

ππνκνλεηηθή, αζρνινχληαλ πνιχ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηεο. 

Γηαθξηλφηαλ γηα ηελ ηξπθεξφηεηα θαη ηελ πξνζηαηεπηηθφηεηα ηεο. 

Ήηαλ πξνζγεησκέλε θαη ήμεξε ηη δεηνχζε ζηε δσή ηεο. Γελ ηεο άξεζαλ νη 

κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο θαη πξνηηκνχζε λα θνηκάηαη λσξίο. 

Υο θαζεγήηξηα ηεο Ηηαιηθήο έθαλε ηδησηηθέο παξαδφζεηο καζεκάησλ κε 

κεγάιε επηηπρία ζηελ κεηάδνζε ηεο γιψζζαο. Αγαπνχζε ηηο καζήηξηεο ηεο 

θαη εθείλεο κνηξάδνληαλ ηα κπζηηθά ηνπο καδί ηεο.  
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Ισαβέλλα Ιατρά 

Γελλήζεθε πεξίπνπ ην 1837. Ππνχδαζε 

θιαζηθφ ηξαγνχδη ζηελ Ηηαιία θαη 

ηξαγνχδεζε ηα κέξε ηεο πςηθψλνπ ζε 

παξαζηάζεηο ζηάζσλ φπεξαο ζηελ Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθφ. Αγάπεζε θαη 

παληξεχηεθε ηνλ κνπζνπξγφ Παύλο 

Καππέπ.  

«…Ρνπ ζεάηξνπ Εαθχλζνπ ηελ εξγνιαβίαλ δηα ην έηνο 1857 – 58 είρελ 

αλαιάβεη ν θχξηνο Θσλζηαληίλνο Ηαηξάο, φζηηο ηελ κνλνγελήλ απηνχ 

ζπγαηέξα νλφκαηη Ηζαβέιια, ράξηλ ηεο σξαίαο θσλήο ηεο, ηελ είρε πξν εηψλ 

εηο Βνιψληαλ, ζπνπδάδνπζα ηελ κνπζηθήλ ππφ εγθξίηνπο δηδαζθάινπο. Δπεηδή 

δε ε εηθνζαεηήο λέα εδείθλπελ πιένλ έηνηκε φπσο αξρίζεη ην ζηάδηνλ ηεο, δηα 

ηνχην ν παηήξ ελφκηζελ θαιφλ λ’ αλαιάβε ηελ εξγνιαβίαλ ηνπ ζεάηξνπ ηεο 

παηξίδνο ηνπ θαη νχησ ππφ ηελ παηξηθήλ ηνπ πξνζηαζίαλ θαη κε ηελ βεβαίαλ 

ελζάξξπλζηλ ησλ ζπκπαηξησηψλ ηεο δψζεη ηελ έλαξμίλ ηεο εηο ην ζεαηξηθφλ 

ζηάδηνλ…  

… ήιζελ ν θχξηνο Ηαηξάο θαη κνη επξφηεηλελ λα ηνπ δψζσ πξνο παξάζηαζηλ ελ 

ησ ζεάηξσ Εαθχλζνπ ηελ «Isabelle d’ Aspeno» θαη ηελ νπνίαλ ήζειε 

ζπνπδάζε θαη εθηειέζε ε ζπγαηέξα ηνπ Ηζαβέιια. πφ ηνλ θφβν φκσο κήπσο 

ε λεαξά ανηδφο δελ επηηχγραλε, ησ απήληεζα φηη ηελ επραξίζηεζηλ ηελ έρσ 

φπσο δνζεί ην έξγν κνπ, αιιά πξέπεη λα ηδψ θαη λα αθνχζσ επί ηεο ζθελήο 

ηελ ζπγαηέξα ηνπ θαη κεηέπεηηα απνθαζίδνκελ...  

 

…Ζ έλαξμηο ησλ παξαζηάζεσλ έγηλε θαηά ηα κέζα Λνεκβξίνπ κε ηνλ θαηά 

πξψηελ θνξάλ ελ Εαθχλζσ παξηζηαλφκελνλ «Travatore» ηνπ Βέξδε. Ζ 

επηηπρία ήην πιεξέζηαηε, ην δε θνηλφλ θαηελζνπζηάζζε θαη δηά ηελ δαηκφληαλ 

κνπζηθήλ θαη δηά ηελ ιακπξάλ εθηέιεζηλ εθ κέξνπο φινπ ηνπ ζηάζνπ, αιιά 

πξνπάλησλ εθ ηεο λέαο Εαθπλζίαο Ηζαβέιιαο Ηαηξά... 
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… επήγα δηάθνξεο θνξέο ελ ηε κηθξά νηθία ηνπ θπξίνπ Ηαηξά θαη κε ζπκπαζή 

θ’  επγελή ηξφπνλ κ’ εδέρεην ε δεζπνηλίο Ηζαβέιια κεηά ηεο αγαζήο κεηξφο 

ηεο, θαη εζπνχδαδελ καδί κνπ δη’ ελφο άζιηεζηάηνπ πηάλνπ ην κέξνο ηεο ελ ηε 

«Izabella»… 

 

…εθέξζελ εηο Εάθπλζνλ, φζελ κε πεξίκελαλ φπσο αξρίζσζηλ ηαο δνθηκάο. Θαη 

ηελ εζπέξαλ ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1858 εδφζε ε πξψηε παξαζηάζηο ηεο 

«Izabelle d’ Aspeno» εθηειέζζεηζα παξά ηεο δεζπνζχλεο Ηζαβέιιαο Ηαηξά 

θαη  θπξίαο Benini, ησλ θπξίσλ Manaresi, Bonafede  θαη Chinni …  

 

…Δπφκελνλ ήην, κεηά ηαο επαλεηιεκκέλαο επηηπρίαο απηνχ ηνπ έξγνπ θαη εηο 

Θέξθπξαλ θαη εηο Ηηαιίαλ, λα ιάβεη ε ππνδνρήλ αληάμηαλ θαη εηο ηελ παηξίδα 

ηνπ ζπγγξαθέσο. Ξνιχ πεξηζζφηεξν δε, εθηεινπκέλνλ ιακπξφηεηα απφ ηελ 

Εαθπλζίαλ λέαλ ανηδφλ Ηζαβέιιαλ Ηαηξά, ήηηο είρελ ήδε θαηελζνπζηάζεη ην 

θνηλφλ δηά ηνπ «Trovatore» θαη ηεο «Sonnambaile».  

 

Κεηά ην ηέινο ηεο παξαζηάζεσο θαη ησλ παηαγσδψλ ελδείμεσλ ηνπ 

θαηελζνπζηαζκέλν θνηλνχ, επνξεχζελ εηο ην ηδηαίηεξνλ δσκάηηνλ ηεο 

δεζπνζχλεο Ηζαβέιιαο, φπσο ηελ επραξηζηήζσ θαη ελψπηνλ ησλ γνλέσλ ηεο. 

Ρελ ελεγθαιίζζελ θαη ηελ εζπάζζελ ζεξκψο. Αιιά απηφο ν θαιιηηερληθφο 

αζπαζκφο επέπξσην λα θέξεη ξίδαο θαη θαξπνχο φισο δηφινπ δηαθνξεηηθνχο»  

                                                                Απομνημονεύμαηα ηος Παύλος Καππέπ 

 

 

 «Ρν ζέαηξν θηινμελεί ηε λεαξή Εαθπλζηληά πξηκαληφλα Ηζαβέιια Γηαηξά, κε 

ζπνπδέο ζηελ Ηηαιία θαη ηκπξεζάξην ηνλ παηέξα ηεο. Πηελ Δπηηξνπή ηνπ 

ζεάηξνπ είλαη ν Γ. Κειηζζελφο, ν Γ. Κεζζαιάο θαη ν Γ. Βιαζηφο, νη νπνίνη 

παξεμεγήζεθαλ κε ηνλ ηκπξεζάξην αιιά θαη κε ηνλ ηνπνηεξεηή πνπ 

ζπκπαζνχζε ηε Γηαηξά επεηδή είρε Αγγιίδα κεηέξα. Απφ θείλε ηε ζηηγκή 

άξρηζε έλαο πφιεκνο αλάκεζα ζηνπο ζπκπαζνχληεο ηνλ Γηαηξά θαη ηελ θφξε 

ηνπ θαη ηνπο ζπκπαζνχληεο ηελ Barbetti. Ζ πιαηεία, βιέπνληαο ηελ 

αληηπάζεηα ησλ ζεσξηψλ πξνο ηε Γηαηξά, πήγε κε ην κέξνο ηεο θαη άξρηζε λα 

ηε δεησθξαπγάδεη. Ν αληαγσληζκφο ήηαλ ηφζν έληνλνο ψζηε γξήγνξα πήξε 

θνκκαηηθφ ραξαθηήξα θαη εμειίρζεθε ζε πφιεκν ηεο Γεκνθξαηίαο ελαληίνλ 

ηεο Αξηζηνθξαηίαο.» 

Ημεπολόγιο ηος Ανηωνίος Μελιζζηνού 
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Ιωάννα Μπάφη Κολυβά 

 

 

 

 

Ζ νηθνγέλεηα ηεο θαηαγφηαλ απφ ην 

ρσξηφ Θαιαξξχηεο ηεο Ζπείξνπ θαη ήηαλ 

ρξπζνρφνη. 

Ζ Ησάλλα απφ κηθξή έδεημε θιίζε ζηα 

γξάκκαηα θαη θαιή θαη επηκειήο 

καζήηξηα. 

ηαλ κεγάισζε ν παηέξαο ηεο απνθάζηζε λα ηελ ζηείιεη λα ζπνπδάζεη 

δαζθάια. Ρειείσζε ηηο ζπνπδέο ηεο κε πνιχ θαινχο βαζκνχο, επέζηξεςε 

ζηελ Εάθπλζν θαη παληξεχηεθε ηνλ θχξην Θνιπβά.  

Ν παηέξαο ηεο, σο κέξνο ηεο πξνίθαο ηεο, ηεο παξείρε ηα κέζα λα ηδξχζεη 

ην «ηδηνζπληήξεην» ( ηδησηηθφ) δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ νλεηξεπφηαλ. 

Πηε δσή ηεο ηα δχν πην ζεκαληηθά πξάγκαηα ήηαλ ε νηθνγέλεηα θαη ε 

ζηαδηνδξνκία ηεο. Ζ εμππλάδα θαη ε εξγαζηνκαλία ηεο ζπλέβαιαλ ψζηε 

λα είλαη πεηπρεκέλε ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο.  

Ζ Ησάλλα ήηαλ πνιχ ζπληεξεηηθή κε απνηέιεζκα φηαλ ε καζήηξηα ηεο 

Οςπανία Μςπάκε ζε ειηθία ελλέα ρξνλψλ ζπκκεηείρε ζε εξαζηηερληθφ 

ζίαζν λα ηελ απνβάιεη απφ ην ζρνιείν. Σξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηνπ 

δεκάξρνπ Φξαγθίζθνπ Ρδνπιάηε γηα λα κπνξέζεη ε κηθξή Νπξαλία λα 

ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο.  

 

 

 

 



 229 

 

 

 

 

Μαρία Λούντζη 

 

Θφξε ηνπ ηζηνξηθνχ Δπμάννος 

Λούνηδε, γελλήζεθε ην 1836. 

 

Ξαληξεχηεθε ηνλ θφληε Alvise Mocenigo 

– Sale θαη έθηνηε κνίξαδε ηνλ ρξφλν ηεο 

αλάκεζα ζηελ Εάθπλζν θαη ηελ Βελεηία 

φπνπ έγηλε γλσζηή κε ηελ πξνζσλπκία 

«la belle Greca» (ε σξαία Διιελίδα). 

 

«Ρν 1857 ε Καξία, λέα θαη άπεηξε, 

παξαζχξζεθε απφ ηνπο ζπγγελείο ηεο  

ζηνλ ρακεινχ επηπέδνπ πνιέκνπ κεηαμχ ησλ αζηψλ νπαδψλ ηεο πςηθψλνπ 

Ηζαβέιιαο Ηαηξά θαη ησλ  αξηζηνθξαηψλ πνπ ήηαλ κε ην κέξνο ηεο θνληξάιην 

Barbetti, ηελ νπνία επεπθεκνχζαλ θαη θάπνηα ζηηγκή, ηελ ψξα πνπ 

ηξαγνπδνχζε, έβαιαλ ηε Καξία λα πεηάμεη ζηε ζθελή σξαηφηαηεο θακέιηεο. 

Απηφ φκσο ρεηξνηέξεςε ηα πξάγκαηα. Νη νπαδνί ηεο Ηζαβέιιαο άξρηζαλ λα 

ηελ ππνζηεξίδνπλ κε πεξηζζφηεξε ζέξκε. Ρν ηξαγηθφ φκσο ζπλέβε φηαλ 

εθείλνο ν αρξείνο Γηάλλεο Βνχιηζνο πέηαμε απφ ην ζεσξείν ηνπ, πάλσ ζηε 

ζθελή, έλα ςφθην πνληίθη ηπιηγκέλν ζε ραξηί (ελψ ηξαγνπδνχζε ε Ηζαβέιια). 

Ζ πιαηεία ηνπ ζεάηξνπ άξρηζε λα καίλεηαη θαηά ησλ αξρφλησλ. Ρα ζεσξεία 

άδεηαζαλ γξήγνξα θαη, απφ θφβν, παξέκεηλαλ θελά γηα αξθεηέο εκέξεο.» 

(Απφζπαζκα απφ ην Ζκεξνιφγην ηνπ Αλησλίνπ Κειηζζελνχ) 

 

Ρνλ ρεηκψλα ηνπ 1879, θαίλεηαη πσο ηνλ πέξαζε ζηελ Εάθπλζν θαη 

παξαθνινχζεζε ηηο παξαζηάζεηο ηεο φπεξαο πνπ δφζεθαλ ζην ζέαηξν 

Φψζθνινο. Νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο γξάθνπλ γηα κηα αλζνδέζκε απφ 500 

κελεμέδεο πνπ κηα θπξία ηεο αξηζηνθξαηίαο πξφζθεξε ζηελ πςίθσλν Avonia 

Bonney. 

To 1881 ε Avonia Bonney αθηέξσζε ηελ ζχλζεζε «Κε κε μερλάο» ζηελ θίιε 

ηεο, θνληέζα Καξία Ινχληδε. 
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Μαρία Μυράκη 

 

 

 

Γπλαίθα  κε ειεχζεξν πλεχκα, αλαδεηνχζε 

αλεμαξηεζία θαη πεξηπέηεηα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηεο. πήξμε θαιή κεηέξα 

θαη λνηθνθπξά, αιιά έλησζε ηελ αλάγθε 

εθηφλσζεο κέζα απφ άιιεο αζρνιίεο θαη 

ρφκπη. 

πήξμε απφ ηηο πξψηεο γπλαίθεο ηεο 

θιεηζηήο ζπληεξεηηθήο θνηλσλίαο ηεο 

Εαθχλζνπ πνπ πήξαλ ην ξίζθν λα ηνικήζνπλ λα αλέβνπλ ζηελ ζθελή, ηελ 

επνρή πνπ ηνπο γπλαηθείνπο ξφινπο ηνπο έπαηδαλ ππνρξεσηηθά άλδξεο. 

Ζ ζεαηξηθή πνξεία ηεο φκσο, είρε ζχληνκε δηάξθεηα θαη άηπρν ζθεληθφ ηέινο. 

Ρν 1866, θαηά ηελ δηάξθεηα παξάζηαζεο ζηε δηαζθεπαζκέλε ζε ζεαηξηθή 

αίζνπζα απνζήθε Οψδε, ζην ηζφγεην ηεο νηθίαο Εέδα, κε ηνλ εξαζηηερληθφ 

ζίαζν ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ θαη νη Θσλζηαληίλνο Γξαγψλαο, Γεώπγιορ 

θήκαρ, Αλαζηάζηνο Σαιηθηψπνπινο, Ιωάννερ Σζακαζιάνορ, έπαζε έλα 

ηξαγηθφ αηχρεκα. 

Κεηά απφ κηα ηξαγηθή ζθελή ζηελ νπνία έβγαηλε καληψδεο ζηε ζθελή, 

επηζηξέθνληαο ζηα παξαζθήληα ρσξίο λα πξνζέμεη έπεζε πάλσ ζηα αλακκέλα 

θεξηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο πεγή θσηηζκνχ κε απνηέιεζκα λα πάξνπλ 

θσηηά ηα καιιηά ηεο. 

Ήηαλ ε κεηέξα ηεο εζνπνηνχ Οςπανίαρ Μςπάκε Καδούπε. 
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Μαρίνα Μεσσαλά 

 

Θφξε ηνπ θφκεηνο Αλαζηαζίνπ Κεζζαιά θαη 
ζχδπγνο ηνπ Ινπδνβίθνπ Καξηδψθε. 

Δίλαη κνξθσκέλε, επθπήο θαη παιαηψλ αξρψλ.  

Ονκαληηθή, αξηζηνθξαηηθή, αιιά άηνικε θαη επηθπιαθηηθή, θάηη πνπ ηελ 
έθαλε λα κνηάδεη ςπρξή. Γπζθνιεπφηαλ λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο, αιιά φηαλ 
έλνησζε ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα, απνθηνχζε απηνπεπνίζεζε θαη γηλφηαλ άιινο 
άλζξσπνο.  

Ήζειε λα έρεη πάληα θάπνηνλ δίπια ηεο λα ηελ αγαπά, λα ηελ πξνζηαηεχεη 
θαη λα ηεο θέξεηαη ηξπθεξά. Σξεηαδφηαλ θξνληίδα, πεξηπνίεζε, αγάπε θαη 
πξνζηαζία. 

Ήηαλ ληξνπαιή, θαη αληηδξνχζε ππεξβνιηθά φηαλ πηεδφηαλ. Αιιά ήηαλ 

ππνκνλεηηθή θαη πξαθηηθή. Πθεθηφηαλ πνιχ πξηλ πξάμεη θαη πξνζπαζνχζε λα 

είλαη πάληα άςνγε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Ακθηηαιαληεπφηαλ φηαλ έπξεπε λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα γηαηί δελ είλαη ηφζν δπλαηή ψζηε λα 

ξηζθάξεη 

Αγαπνχζε ππεξβνιηθά ηα παηδηά ηεο θαη ζηήξηδε πάληα ηνπο θίινπο ηεο. 
Κηζνχζε  ηελ αδηθία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε. 

  

 

 

 

 



 232 

 

 

 

 

 

Ματθίλδη κόμισσα Χρυσοπλεύρη.  

 

 

 

Ζ ηειεπηαία απφγνλνο ηεο νηθνγελείαο ηεο.  

Θφξε ηνπ Ησάλλε Σξπζνπιεχξε θαη ζχδπγνο 

ηνπ Αλαζηαζίνπ Βνιηαίξα. 

 Ηδηνθηήηξηα ηεο ηζηνξηθήο εμνρηθήο έπαπιεο Ξηξηπηκπή ζην Αθξσηήξη.  

Ρεο επεηξάπε λα θέξεη ηνλ ηίηιν θφκηζα Σξπζνπιεχξε θαη λα ηνλ 

κεηαβηβάζεη ζηα παηδηά ηεο ππφ ηελ επσλπκία Βνιηέξα θνκήηεο 

Σξπζνπιεχξε.  

Έιαβε  πξνλνκηαθή εθπαίδεπζε θαη θαιή αλαηξνθή θαη ήηαλ εμνηθεησκέλε 

κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ δηπισκαηία. 

 

Κηινχζε αγγιηθά θαη ηηαιηθά θαη  κπνξνχζε λα παίμεη πηάλν θαη λα 

ηξαγνπδήζεη θαιά, αθφκε θαη ρσξίο παξηηηνχξα. 

 

Ονκαληηθή, αξηζηνθξαηηθή θαη έμππλε. Πθεπηφηαλ πνιχ πξηλ πξάμεη θαη 

πξνζπαζνχζε λα είλαη πάληα άςνγε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Μερψξηδε γηα ηε 

κεζνδηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο. 

Ξξφζερε πνιχ ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηα αγαπεκέλα ηεο πξφζσπα. Ήηαλ 

θαινζπλάηε θαη ήζειε λα πξνζθέξεη θαη λα βνεζά, βξηζθφηαλ πάληα δίπια ζε 

απηνχο πνπ έλνησζε δηθνχο ηεο αλζξψπνπο, φηαλ είραλ ηελ αλάγθε ηεο. 
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Ουρανία Μυράκη Καζούρη 

 

Γελλήζεθε ην 1863, έλα ρξφλν πξηλ ηελ 

Έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ Διιάδα.  

Ρν 1872 ζε ειηθία ελλέα εηψλ έιαβε κέξνο ζηηο εξαζηηερληθέο παξαζηάζεηο 

πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ ζίαζν ησλ Θσλζηαληίλνπ Γξαγψλα, Γεώπγιος 

θήκα, Αλαζηάζηνπ Σαιηθηψπνπινπ, Ιωάννε Σζακαζιάνος, ζηελ 

πξφρεηξε ζθελή πνπ είρε ζηεζεί ζηελ ηζφγεηα αίζνπζα ηνπ αλεγεηξφκελνπ 

ζεάηξνπ «Φψζθνινο». Ρελ επνρή εθείλε ήηαλ καζήηξηα θαη φηαλ έγηλε 

γλσζηή ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζίαζν ε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ Ιωάννα 

Μπάθε Κολςβά ηελ απέβαιε δηά παληψο! Σξεηάζηεθε ε επέκβαζε ηνπ 

δεκάξρνπ Εαθχλζνπ Φξαγθίζθνπ Ρδνπιάηε γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη 

ηηο ζπνπδέο ηεο. 

Πηηο παξαζηάζεηο απηέο έπαημε ηνλ κηθξφ Δξξίθν ζην έξγν ηνπ Boudoin 

Daubigny  «Νη δπν ινρίαη» θαη ζπκκεηείρε ζηελ «Ινπΐδα Κίιιεξ» ηνπ 

Πίιιεξ. Ιίγν αξγφηεξα αθνινχζεζε ηνλ ζίαζν ηνπ Ξαληφπνπινπ ζηηο 

παξαζηάζεηο ηνπ ζηνλ Ξχξγν ηεο Ζιίαο θαη ζηελ Θεθαινληά θαη φηαλ ν 

ζίαζνο δηαιχζεθε, κεηαθφκηζε ζηελ Αζήλα θαη έγηλε επαγγεικαηίαο 

εζνπνηφο. 

Ππλεξγάζηεθε κε πνιινχο επαγγεικαηηθνχο ζηάζνπο θαη έπαημε ζε ζέαηξα 

ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Πκχξλεο, ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ηεο Αζήλαο, 

ζηελ Δξκνχπνιε ηεο Πχξνπ, ζην ζέαηξν «Απφιισλ» ηεο Ξάηξαο. 

Ρν 1885 παληξεχηεθε ηνλ εζνπνηφ Γεκήηξην Θαδνχξε. 

ηαλ πήξε ηελ ζχληαμε ηεο επέζηξεςε ζηελ Εάθπλζν θαη έθαλε 

πξνζπάζεηεο λα ηδξχζεη δξακαηηθή ζρνιή.    
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Φαουστίνα Αβούρη 

 

Θφξε ηνπ εθιακπξνηάηνπ θαη ζνθνηάηνπ 

(ζχκθσλα κε ηνλ Ιεσλίδα Εψε) δφθηνξνο 

Κάξθνπ Αβνχξε, ρήξα ηνπ Πππξίδσλνο 

Βαιζακνχ ηνλ νπνίν παληξεχηεθε ζε λεαξή 

ειηθία θαη γηαγηά ηεο Γιαμανηίναρ Ρώμα 

θαη ηνπ Γεώπγιος Βεπύκιος. 

 

Ήηαλ ηδαληθή κεηέξα γηα ηα παηδηά ηεο θαη θαιή λνηθνθπξά, αιιά έλησζε 
ηελ αλάγθε λα εθηνλψλεηε κέζα απφ άιιεο αζρνιίεο θαη ρφκπη. 

Ξξνζερηηθή ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο, κνξθσκέλε θαη θνηλσληθή,  ήμεξε 
λα επηβάιεη ηηο απφςεηο ηεο θαη λα μερσξίδνπλ ζην θνηλσληθφ ηεο 
πεξηβάιινλ. 

Ήηαλ απφ ηελ θχζε ηεο έλαο ηδηφξξπζκνο άλζξσπνο κε απμεκέλε 

θαληαζία θαη ηεο άξεζε λα νλεηξνπνιεί. Γηέζεηε ξνκαληηζκφ, πίζηε θαη 

ζηαζεξφηεηα.  Ρα ζπλαηζζήκαηά ηεο γηα έλαλ άλζξσπν πξνφδεπαλ αξγά 

θαη δελ αιιάδνπλ εχθνια. 

Δίρε αλάγθε απφ ζηηγκέο κνλαμηάο θαη κπνξεί αλά πεξηφδνπο λα ήηαλ 

αλάκεζα ζε αλζξψπνπο αιιά ζηελ νπζία λα έλησζε κνλαρηθά!  
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Αντώνιος  κόμης  Κομμούτος,                                                                                                                                                                                                  

Ηγεμών,  

Πρίγκιψ της Επτανήσου Πολιτείας  

                      και  Πρόεδρος της Γερουσίας 
 

 

 

 

Ππνχδαζε θηινζνθία, ειιεληθή θαη ιαηηληθή θηινινγία θαη λνκηθά ζηελ 

Ξαβία, φπνπ ππήξμε καζεηήο ηνπ Αληψληνπ Θαηήθνξνπ. 

Ρνλ ηηκνχζαλ γηα ηελ εππξεπή ζπκπεξηθνξά, ηελ γιπθχηεηα ηνπ 

ραξαθηήξα, ηα θηιφζξεζθα θαη θηιάλζξσπα αηζζήκαηα ηνπ. 

Ξαληξεχηεθε ζε κεγάιε ειηθία ηελ Αγγειηθή Φνξέζηε. 

Αλαθεξχρηεθε εγεκφλαο ηεο Ηνλίνπ Ξνιηηείαο ην 1803. Ζ άθημε ηνπ ην 

1804ζηελ Θέξθπξα,  πξσηεχνπζα ηνπ Ηφληνπ θξάηνπο, ενξηάζηεθε κε 

θνληαξνθηχπεκα, ζην νπνίν έιαβαλ κέξνο πνιινί λένη εππαηξίδεο. 

Ν Αιέμαλδξνο Α΄ ηεο Οσζίαο, ηνπ έγξαςε ζπγραξεηήξηα επηζηνιή θαη  

ηνπ δψξηζε κηα ηακπαθηέξα κε ην πνξηξαίην ηνπ θαη ν βαζηιηάο ηεο Κ.   

Βξεηαλίαο Γεψξγηνο Α΄ ηνλ αλαθήξπμε ηππφηε Κεγαιφζηαπξν ηνπ  

Ράγκαηνο ησλ Αγίσλ Κηραήι θαη Γεσξγίνπ θαη ηνπ δψξηζε κηα επίζεκε  

ζηνιή. 

 Γηαρεηξίζηεθε δξαζηήξηα θαη δίθαηα ηα θαζήθνληα ηνπ. 

Ξέζαλε ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 1833 θαη ηάθεθε ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηνπ Αγίνπ  

Ληθνιάνπ ησλ Μέλσλ. 
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Αντώνιος Γαήτας 

 

Ππνχδαζε λνκηθά ζηελ Ηηαιία θαη 

έθαλε ηελ δηαηξηβή ηνπ ζην Ξαξίζη, 

φπνπ παξάιιεια ζπνχδαζε θαη 

πνιηηηθέο επηζηήκεο.  

Ήηαλ θηιειεχζεξνο θαη αγσλίζηεθε 

γηα ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

Δπηαλεζίσλ θαη θαηά ηεο Βξεηαληθήο «πξνζηαζίαο». 

Ππλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο ηεο Κάιηαο «Mediteraneo», 

αξζξνγξαθεί δεηψληαο ζπληαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηα Δπηάλεζα. 

Θαηαδηψρηεθε γηα ηηο ηδέεο ηνπ αιιά αληί λα απνγνεηεπηεί πήγε ζην 

Ινλδίλν θαη ζε αθξφαζε πνπ δήηεζε απφ ηελ βαζίιηζζα Βηθησξία 

θαηέζεζε αλαθνξά πνπ δεηνχζε ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ε βαζίιηζζα 

ζπλαίλεζε.  

Δμέδσζε ηελ εθεκεξίδα ην Κέιινλ. Δθιέρζεθε βνπιεπηήο ζηελ Θ΄ 

Βνπιή θαη θαηφπηλ δηνξίζηεθε δηθαζηήο ζηελ Θεθαινληά. Κεηά ηελ 

έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ Διιάδα εμέδσζε ηελ εθεκεξίδα 

Νκφλνηα. 

Γνινθνλήζεθε ζηηο 14 Ηνπλίνπ 1867, επεηδή αξζξνγξαθνχζε θαηά ηεο 

πνιηηηθήο δηαθζνξάο. 

Νη δαθπλζηλνί πέλζεζαλ ηνλ ζάλαην ηνπ κε ηελ αξέθηα: 

«Ινκπαξδηαλνί ηα θάκαλε ην θνληθφ ζηνλ Άκκν 

Γηα λα επραξηζηήζνπλε ηνλ θχξην Ινκβάξδν» 
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Αντώνιος Μάτεσις 

 

  

 

Θεαηξηθόο  ζπγγξαθέαο θαη ιπξηθόο πνηεηήο, 

γελλήζεθε ην 1794 ζηε Εάθπλζν θαη πέζαλε ην 1874 

ζηε ύξν. Ήηαλ κέινο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο θαη 

δηεηέιεζε δεκνηηθόο ζύκβνπινο επί ηεο Παηδείαο θαη 

ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ ηεο Εαθύλζνπ.   

Γνλείο ηνπ ήηαλ ν Γεκήηξηνο θαη ε Βεαηξίθε ην 

γέλνο Σεξηζέηε, εύπνξνη θαη αξηζηνθξάηεο ζηελ θαηαγσγή, ησλ νπνίσλ ε 

νηθνγέλεηα ήηαλ από ην 1794, θαηαρσξεκέλε ζην libro d’oro ηνπ λεζηνύ.  

πνύδαζε ηηαιηθή θηινινγία θαη θηινζνθία κε ηνλ Αββά Ρώζζε θαη ηνλ 

Αληώλην Μαξηειάν, ν νπνίνο ηνλ γλώξηζε κε ηνπο πξννδεπηηθνύο άλδξεο         

ηεο επνρήο, ελώ βειηίσζε κόλνο ηνπ ηηο γλώζεηο ηνπ ζηα γαιιηθά, ηα 

αγγιηθά θαη ηα ηηαιηθά. Ήηαλ ζπκκαζεηήο ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνύ θαη ηνπ 

Γεσξγίνπ Σεξηζέηε. Γηαθξίζεθε γηα ηελ ηηκηόηεηα θαη ηελ θηινπαηξία ηνπ 

θαη δηεηέιεζε κέινο πνιιώλ θηιαλζξσπηθώλ επηηξνπώλ θαη ηδξπκάησλ. Σν 

1875 εγθαηέιεηςε ηε Εάθπλζν γηα νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο θαη πήγε ζηε 

ύξν, όπνπ πέζαλε έλα ρξόλν αξγόηεξα.  

Μεηέθξαζε ην έξγν ηνπ Ugo Foscolo «Οη ηάθνη», θαη έξγα ησλ Βνθθάθηνπ, 

Αιθηέξη, Πεηξάξρε, κηα ειεύζεξε απόδνζε νθηώ ηηαιηθώλ ζνλέησλ από ηε 

ζπιινγή ηνπ νισκνύ «Rime improvvisate», πνπ είραλ εθδνζεί ζηελ 

Κέξθπξα ην 1822, ηεο απθνύο, ηνπ Δπξηπίδε θαη ηνπ Κηθέξσλα.  

Έγξαςε πνιιά εξσηηθά θαη παηξησηηθά πνηήκαηα θαη ειεγείεο. Αζάλαην 

παξακέλεη ην δξάκα «Βασιλικός» ην νπνίν έγξαςε ην 1830, όπνπ δίλεη κηα 

αλάγιπθε θαη δσληαλή εηθόλα ηεο θνηλσληθήο δνκήο ηεο επνρήο ηνπ ζηε 

Εάθπλζν, εζνγξάθεκα γξακκέλν ζε ηνπηθή δηάιεθην κε πνιιέο μεληθέο ιέμεηο. Ο 

ίδηνο ραξαθηεξίδεη ην έξγν απηό σο θνηλσληθό δξάκα θαη απνηειεί ηελ αξρή ελόο 

λένπ είδνπο ινγνηερλίαο. Πξόθεηηαη γηα πεληάπξαθην δξάκα κε επηξξνέο από ηνλ 

επξσπατθό δηαθσηηζκό. Ζ πξώηε ηνπ παξάζηαζε δόζεθε ην 1832 ζηε Εάθπλζν 

από ζίαζν εξαζηηερλώλ.  
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Βασίλειος Μακρής 

 

Ππνχδαζε λνκηθά ζηελ Ηηαιία. Ξινχζηνο θαη κε 

κεγάιε πνιηηηθή επηξξνή. Γηεηέιεζε πξέζβεο επί 

Δπηαλήζνπ Ξνιηηείαο. Αλακίρηεθε ζε φιεο ηηο 

εκθχιηεο αλαηαξαρέο ζηελ Εάθπλζν σο αξρεγφο 

θαηξίαο. 

Ξνιέκεζε ζηα Νξισθηθά κε ην ζψκα ησλ 

δαθπλζηλψλ πνιεκηζηψλ θαη ζπλέβαιε ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ξχξγνπ θαη 

ηεο Γαζηνχλεο. Κεηά ηελ ήηηα ησλ Νξιψθ θαηέθπγε ζηελ Κάλε. 

 Δπί γάιισλ δεκνθξαηηθψλ θαηαξρήλ πξνζπάζεζε λα πξνζεηαηξηζηεί 

ηνπο «θαξκαληφινπο» (γαιιφθηινπο) θαη φηαλ απέηπρε ζπκκεηείρε ζηελ 

δσξνδνθία ηνπ δηνηθεηή Ρδεληίιε γηα λα ζσζνχλ νη αξηζηνθξάηεο απφ ηα 

αληίπνηλα ησλ πνιηηηθψλ ηνπο αληηπάισλ. 

Δπί ξσζφηνπξθσλ καδί κε ηνλ Αληψλην Καξηηλέγθν απέθηεζαλ θηιηθέο 

ζρέζεηο κε ηνλ ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή Θηλρανπδελ, αλέιαβαλ ηελ 

πξνζσξηλή θπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ θαη απέθιεηζαλ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο 

αληηπάινπο απφ ηελ δηνίθεζε. Ξαξαβίαδαλ ην πξνζσξηλφ ζχληαγκα θαη 

αξλνχληαλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηαλεζηαθήο 

γεξνπζίαο. 

Ζ γεξνπζία έζηεηιε έλα πινίν κε ηνχξθνπο ζηξαηηψηεο γηα λα ηνπο 

αλαγθάζεη λα ζπκκνξθσζνχλ αιιά ν Καξηηλέγθνο αλαθήξπμε ηελ 

Εάθπλζν απηνδηνίθεηε θαη αλεμάξηεηε θαη ηελ δηαρψξηζε απφ ηελ 

Δπηαλεζηαθή Ππκπνιηηεία θαη νη πνιηηηθνί ηνπ θίινη εμνπιίζηεθαλ θαη 

απέθιεηζαλ ην ιηκάλη γηα λα κελ κπνξνχλ νη ηνχξθνη λα απνβηβαζηνχλ. 
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Γεώργιος Βερύκιος 

 

Γηφο ηνπ Ησάλλε Βεξχθηνπ, πνπ ππήξμε κέινο ηεο 

Φηιηθήο Δηαηξείαο θαη βνπιεπηήο ηεο 4εο Ηνλίνπ 

Βνπιήο θαη ηεο Πηπιηαλήο Βαιζάκνπ,  γελλήζεθε ην 

1818  ή ην 1819. 

Ρν 1848 εμέδσζε ην δσδεθαζέιηδν θπιιάδην ν 

«Κάγνο ή νιίγα ηηλά πεξί ηχπνπ»,  ζην νπνίν  

«θαπηεξίαδε ηελ αιινηηλή ελεηνθξαηία θαη ην 

θενπδαξρηθφ θαηεζηεκέλν ηνπ λεζηνχ».  Ρν θπιιάδην 

έγηλε πνιχ δεκνθηιέο γηαηί ν Βεξχθηνο  ήηαλ απφ 

ηνπο πξψηνπο πνπ χςσζαλ ηελ θσλή ηνπο ππέξ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ Δπηαλεζηαθνχ ιανχ.  Νη πνιηηηθνί 

ηνπ αληίπαινη ζεψξεζαλ φηη «θαηεθέξεην θαηά ησλ 

αξρφλησλ θαη ηεο Βελεηίαο πξνο θνιαθείαλ ηνπ 

ρσξηθνχ ζηνηρείνπ».   

Απφ ην 1849 ζπλέηαζζε ηελ εθεκεξίδα «Ππηλζήξ» πνπ θαπηεξίαδε ηηο 

θαηαρξήζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπο αληηιατθνχο λφκνπο. Ρν 1851 

άξρηζε ε ζπλεξγαζία ηνπ Βεξχθηνπ κε ηελ πνιηηηθή θαη θηινινγηθή 

εθεκεξίδα «Οήγαο»  φξγαλν ησλ δαθπλζίσλ ξηδνζπαζηψλ πνπ εθηφο 

απφ ην εζληθφ αίηεκα ηεο Έλσζεο κάρνληαλ θαη γηα ηελ πηψζε ηνπ 

θενπδαξρηθνχ θαηεζηεκέλνπ θαη ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή 

ησλ Δπηαλήζσλ. «Δπηδίσμαλ ηελ εζληθν – θνηλσληθή ζχδεπμε ηνπ 

ηνπηθνχ ξηδνζπαζηηζκνχ», δηφηη ζηελ Εάθπλζν «ππήξρε θαη ε ηαμηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζαλ ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ησλ ηδηφηππσλ θαη 

ηδηφξξπζκσλ ζπλζεθψλ ηνπ λεζηνχ».   

Ρν 1853 ν Ward ηνλ δηέγξαςε «εθ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ ηε εθινγίκσλ θαη 

εθινγέσλ Εαθχλζνπ» κε ηελ δηθαηνινγία φηη δελ θαηείρε ηελ πξνζσπηθή 

πεξηνπζία πνπ φξηδε ν λφκνο. Αλαγθάζηεθε φκσο κεηά απφ επίζεκε 

εθηίκεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, λα ηνλ επαλαθέξεη.  
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Γεώργιος φήκας 
Γελλήζεθε ζηηο 30 Απξηιίνπ 1846, γηφο ηνπ 

Θσλζηαληίλνπ Πθήθα θαη ηεο Αλαζηαζίαο 

Θνληνξίθε. Ππνχδαζε ειιεληθά, ηηαιηθά θαη 

γαιιηθά. 

Ρν 1884 παληξεχηεθε ηελ Δπγελία Οψζζε απφ 

ην Ρνξίλν, ε νπνία ηνλ βνήζεζε ζην δηδαθηηθφ 

ηνπ έξγν σο Ιπθεηάξρνπ. 

 

Ν θνξπθαίνο ίζσο επηαλήζηνο κεηαθξαζηήο 

ηνπ 19νπ αηψλα, κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε 

ζεαηξηθή δσή, εμέδσζε κεγάιν αξηζκφ 

κεηαθξάζεσλ, πνπ πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη 

ζε κεγάιν βαζκφ αληηζηνηρνχλ ζε παξαζηάζεηο 

ησλ κεηαθξαδνκέλσλ δξακάησλ. Αγαπεκέλνο 

ηνπ ζπγγξαθέαο ν Ξάνιν Ρδηαθνκέηη, ηνπ νπνίνπ κεηαθξάδεη ηα: 

Σάπα και Κάπολορ θαη Λοςκπηηία Μαπία Δάβιδζων.  

Κεηαθξάδεη επίζεο ην Μιρ Μούληων ηνπ D’ Ennery, ην αγποηικό 

ειδύλλιο «Οςπανία» ηος Ιενπφιλην Καξέλθν  ,  ην «Κηδεία και σοπόρ» 

ηος Θακεξφλη, «Ο Γεπο-Μαπηέν» ηων Cormon θαη Grange θαη άιια 

πνιιά.  

Ν Πθήθαο κεηαθξάδεη επίζεο έιιελεο ζπγγξαθείο πνπ πξσηνέγξαςαλ ζε 

μέλε γιψζζα. «Τα λςπηπά αποηελέζμαηα ηηρ θιλοδοξίαρ» ηνπ Ππ. Θαινχ. 

θαη «Το σαπηοθςλάκιον» θαη «Γπηγόπιορ Πέμπηορ» ηνπ Άγγεινπ 

Θαιθάλε, αιιά θαη κεινδξάκαηα φπσο ε «Μαπία Ανηωνιέηηα». 

 

Σαξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Ιεσλίδα Εψε σο «Ρχπνο αγαζφηεηνο θαη 

άλζξσπνο ελ σ δφινο δελ ππήξρε». 

 

Ξέζαλε ζηηο 3 Πεπηεκβξίνπ 1921. 
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Δημήτριος Γουζέλης  

 

ΟΝ Γεκήηξηνο Γνπδέιεο γελλήζεθε ην 1774 ζηε 

Εάθπλζν, γηνο ηνπ Γηνλπζίνπ Η. Γνπδέιε θαη ηεο 

Ηζαβέιιαο θφξεο ηνπ Γεκεηξίνπ Καξηειάνπ.  

Αληςηφο θαη καζεηήο ηνπ πνηεηή Αληψληνπ 

Καξηειάνπ, κειέηεζε θνληά ηνπ ζε λεαξή ειηθία 

ηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή γξακκαηεία. Ν 

Καξηειάνο έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ λεαξνχ ηφηε 

Γνπδέιε. Πηε ζπλέρεηα θνίηεζε ζηε Πρνιή ηνπ 

Φξαγθηζθαληθνχ κνλαζηεξηνχ Santa Maria delle 

Grazie, φπνπ έκαζε ηηαιηθά θαη γαιιηθά, θνληά 

ζηνλ ηεξέα Nicolo Reinaud.  

Δλζνπζηψδεο θαη αλήζπρν πλεχκα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Δλεηηθήο 

θπξηαξρίαο ζηα Δπηάλεζα ηάρζεθε ππέξ ησλ γάιισλ δεκνθξαηηθψλ, 

επεξεαζκέλνο απφ ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ.  

Ρν 1793 έγηλε κέινο ηεο Ιέζρεο Θαξκαληφισλ, πνπ ίδξπζε ν ηφηε 

γάιινο πξφμελνο ζηε Εάθπλζν Constantine – Hyacinte Guys, ελψ πήξε 

κέξνο θαη ζηελ ελζνπζηψδε ππνδνρή ησλ γάιισλ δεκνθξαηηθψλ ζην 

λεζί, πνπ κεηά ηε ιήμε ηεο Δλεηνθξαηίαο (1797) ζήκαλε ηελ 

κεηαηξνπή ησλ Δπηαλήζσλ ζε θηήζε ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο. Ρνλ 

επφκελν ρξφλν έγηλε ινραγφο ηεο Γαιιηθήο Ξνιηηνθπιαθήο.  

Κε ην αμίσκα απηφ αγσλίζηεθε ππφ ηνλ Θφληε Γεκήηξην Κεξθάηε θαη 

ζπλειήθζε απφ ηνλ ξσζνηνπξθηθφ ζηξαηφ κεηά ηελ παξάδνζε ηεο 

γαιιηθήο θξνπξάο ηνπ θάζηξνπ ηεο Εαθχλζνπ. Θαηέιεμε ζηηο 

ηνπξθηθέο θπιαθέο Bagnia ζηελ Θσλζηαληηλνχπνιε. Διεπζεξψζεθε 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο γαιινηνπξθηθήο ζπλζήθεο θαη επέζηξεςε ζηε 

Εάθπλζν.  
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Ζ αξλεηηθή ππνδνρή πνπ ηνπ επηθχιαμαλ νη αξηζηνθξαηηθνί θχθινη ηνπ 

λεζηνχ ηνλ αλάγθαζε λα θχγεη μαλά, αξρηθά γηα ηελ Ρεξγέζηε θαη απφ 

εθεί γηα ην Κηιάλν, φπνπ έγηλε ππνινραγφο ηεο γαιιηθήο ιεγεψλαο ηνπ 

Λαπνιένληα.  

Ρν 1801 ηαμίδεςε ζην Ξαξίζη, φπνπ πήξε ην βαζκφ ηνπ ινραγνχ. Κεηά 

ηελ πηψζε ηνπ Λαπνιένληα έθπγε ζηε Βελεηία θαη απφ εθεί ζηελ 

Ρεξγέζηε, φπνπ αζρνιήζεθε κε θηινινγηθέο κειέηεο θαη κεηαθξάζεηο 

θαη εξγάζηεθε σο δάζθαινο ζην ζρνιείν ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο, ζε 

ζπίηηα ειιήλσλ εκπφξσλ θαη ζηε ζρνιή Scuole Reali.  

Ρν 1819 κπήζεθε ζηελ Φηιηθή Δηαηξεία θαη κε ηελ έλαξμε ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο ζηάιζεθε ζηε Εάθπλζν, φπνπ ζηξαηνιφγεζε 

ζπκπαηξηψηεο ηνπ θαη πέξαζε ζηελ Ξεινπφλλεζν. Ξνιέκεζε ζηελ 

Ρξηπνιηηζά, ζηελ πνιηνξθία ηεο Κεζψλεο θαη ηνπ Λενθάζηξνπ 

(ζεκεξηλή Ξχινο). Γηα ηε δξάζε ηνπ δηψρηεθε απφ ηηο Βξεηαληθέο Αξρέο 

ηεο Εαθχλζνπ θαη θαηαδηθάζηεθε εξήκελ ηνπ ζε εμνξία θαη δήκεπζε 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.  

Κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αλέιαβε δηθαζηηθά 

αμηψκαηα θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. 

Ν Γνπδέιεο αζρνιήζεθε κε ηελ πνίεζε, ην εξσηθφ έπνο, ηε κεηάθξαζε 

θαη ην παηξησηηθφ δξάκα, πήξε σζηφζν ηελ μερσξηζηή ζέζε ηνπ ζηελ 

ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ράξε ζηε λεαληθή θσκσδία ηνπ Ο 

Χάζηρ, ε νπνία πξσηνθπθινθφξεζε ην 1790 θαη ζε δεχηεξε, 

αλαζεσξεκέλε θαη ζπκπιεξσκέλε κνξθή ην 1795. 

Ξιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ πσο παξαζηάζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1800 

ζηε Εάθπλζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Απνθξηάο, ελψ ήδε απφ ην 1795 

ζθελέο ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ‘νκηιίεο’ ζε απνθξηάηηθεο γηνξηέο απφ 

εξαζηηέρλεο εζνπνηνχο. Δπίζεκα θαη κε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ην έξγν 

παξαζηάζεθε ζην ζέαηξν Αδάκ ηεο Εαθχλζνπ γχξσ ζην 1826. 
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Δημήτριος ολωμός 

 

Γελλήζεθε ην 1801. 

Αδειθφο ηνπ εζληθνχ πνηεηή Γηνλπζίνπ 

Πνισκνχ. 

Άλδξαο κε ζηαζεξέο πεπνηζήζεηο, αλήθε 

ζην θηινθπβεξλεηηθφ θφκκα, φπσο θαη φινη 

φζνη ζεσξνχζαλ φηη ε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε κε ηελ επηθπξηαξρία ηεο Αγγιίαο ηνχο εμαζθάιηδε ηα ζπκθέξνληα 

θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Ξξνθαλψο νη θηινθπβεξλεηηθνί , εθηφο ησλ άιισλ 

σθειεηψλ, ζπκκεηείραλ θαη ζηε δηνίθεζε ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαη 

δεκηνχξγεζαλ κηα θνηλσληθή νκάδα, ε νπνία αληηζηεθφηαλ ιπζζαιέα ζε θάζε 

αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο. 

Υο εθ ηνχηνπ ν Γεκήηξηνο Πνισκφο δηνξίζηεθε ην 1850 Έπαξρνο  Εαθχλζνπ, 

ην 1857 γεξνπζηαζηήο ζηελ Ηφλην Βνπιή θαη φηαλ έγηλε αξκνζηήο ν Νπάξδνο 

εμειέγε Ξξφεδξνο ηεο Ηνλίνπ Βνπιήο θαη αλαθεξχρηεθε  ηππφηεο 

Κεγαιφζηαπξνο ηνπ  

Ράγκαηνο ησλ Αγίσλ Κηραήι θαη Γεσξγίνπ. 

Νη πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη ηνλ θαηεγνξνχζαλ φηη σο πξφεδξνο ηεο Βνπιήο 

αληηηάρηεθε ζηελ άκεζε θαζηέξσζε ηεο Διιεληθήο σο επίζεκεο γιψζζαο ηνπ 

Ηνλίνπ Θξάηνπο. 

Ξαληξεχηεθε ηελ Έιελα Αξβαληηάθε. 

Ξέζαλε ην 1883. 

 

εμείωζε: Νη πνιηηηθνί πνπ αληηζηέθνληαλ ζζελαξά ζε θάζε πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ επνρή ηεο Αγγινθξαηίαο, έγηλαλ 

γλσζηνί σο νπαδνί ηεο «Ξξνζηαζίαο» θαη ηνπο απνθαινχζαλ «Ξξνζηαζηαλνχο» 

ή «Θαηαρζφληνπο». Ρν θφκκα ησλ «Θαηαρζφλησλ» ην ζπγθξνηνχζαλ θαη ην 

ππνζηήξηδαλ ζηνηρεία ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθά θαη αληηδξαζηηθά, ζηελνί 

ζπλεξγάηεο θαη κηκεηέο ησλ Άγγισλ. Νη «Θαηαρζφληνη» ήηαλ εθείλνη πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα θαηαπλίμνπλ θάζε θηιειεχζεξε θίλεζε, αληέδξαζαλ ζηελ 

παξαρψξεζε ζπληαγκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη θπξίσο απηνί πνπ πνιέκεζαλ 

κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ηελ ηδέα ηεο έλσζεο ησλ λεζηψλ κε ην ειιεληθφ θξάηνο. 
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Διονύσιος Μονδίνος 

 

 

Γελλήζεθε γχξσ ζην 1828. 

Γξαζηεξηνπνηήζεθε κε ην θφκκα ησλ 

ξηδνζπαζηψλ κε απνηέιεζκα ην 1851 λα 

εμνξηζηεί ζηα Θχζεξα απφ ηελ ςειή 

Αζηπλνκία. 

Γξαπέηεπζε απφ ηα Θχζεξα θαη πήγε ζηελ Ηηαιία φπνπ ήξζε ζε 

επαθή κε  ζηάζνπο φπεξαο. ηαλ επέζηξεςε ζηελ Εάθπλζν 

ζπλεξγάζηεθε σο ηκπξεζάξηνο ηηαιηθψλ ζηάζσλ κε ην ζέαηξν 

«Απφιισλ» αξρηθά, θαη αξγφηεξα κε ην ζέαηξν «Φψζθνινο». 

Ρελ επνρή ηνπ βαζηιηά ζσλα ζπλέζεζε κπζηζηφξεκα κε ηίηιν «Ν 

εμφξηζηνο» ή «Ζ κειαίλε αίζνπζα» θαη ζηφρν ηελ δηάδνζε ησλ 

γξακκάησλ. Νξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη φηη ήηαλ δηαζθεπή ηηαιηθνχ 

έξγνπ. 

Κεηέθξαζε δξάκαηα, θσκσδίεο θαη ηξαγσδίεο. 
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Διονύσιος Ρώμας 

Γελλήζεθε  ην 1771. Γηνο ηνπ Γεσξγίνπ Ρώκα 

θαη ηεο Γηακαληίλαο Καπλίζε. Πέξαζε ηα 

παηδηθά ηνπ ρξόληα ζηε Εάθπλζν. ηε ζπλέρεηα έθπγε ζηελ Πάδνβα όπνπ 

ζπνύδαζε λνκηθά. Σν 1794 δηαδέρηεθε ηνλ παηέξα ηνπ ζηε ζέζε ηνπ 

Γεληθνύ Πξνμέλνπ ηεο Βελεηίαο ζην Μνξηά θαη ζηε Ρνύκειε. Ζ πνιηηηθή 

θαξηέξα ηνπ άξρηζε ην 1803 όηαλ εμειέγεη κέινο ηεο πληαθηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ ςήθηζε ηνπ Δπηαλεζηαθνύ πληάγκαηνο, ηξία ρξόληα 

αξγόηεξα δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ Πξύηαλε ηεο Κέξθπξαο από ηελ νπνία 

ζέζε δηαρεηξίζηεθε ηηο ππνζέζεηο ησλ λεζηώλ κε παξαδεηγκαηηθή επζύλε. 

Σν 1809 εμειέγεη γεξνπζηαζηήο. Σν 1816 όκσο ζπγθξνύζηεθε κε ηνλ 

Ύπαην Αξκνζηή ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, Θσκά Μαίηιαλη ν νπνίνο επέβαιε 

ζηα λεζηά απνιπηαξρηθό θαζεζηώο θαη εγθαηέιεηςε ηελ Κέξθπξα γηα λα 

εγθαηαζηαζεί ζηε Εάθπλζν, όπνπ άξρηζε  ε παηξησηηθή ηνπ δξάζε.  

Μπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία ηνλ Απξίιε ηνπ 1819 θαη κεηέηξεςε ην 

αξρνληηθό ηνπ ζε ηόπν ζπλάληεζεο ησλ αγσληζηώλ ηεο Δπαλάζηαζεο. 

Σν 1824 ίδξπζε ηελ Δπηηξνπή Εαθύλζνπ κε ζθνπό ηελ νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή ελίζρπζε ηνπ αγώλα. Γηέζεζε κεγάιν κέξνο από ηελ πεξηνπζία 

ηνπ γηα ηελ αγνξά πνιεκνθνδίσλ ηα νπνία εζηάιεζαλ ζηνπο 

αγσληδόκελνπο Έιιελεο.  

Σν 1833 βξέζεθε ζην Ναύπιην γηα ηελ ππνδνρή ηνπ Όζσλα. Όκσο θάπνηα 

ρξόληα αξγόηεξα καδί κε ηνλ Κνινθνηξώλε θαη Πιαπνύηα θαηεγνξήζεθε 

γηα ζπλσκνζία ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά αιιά αζσώζεθε θαη κάιηζηα ν 

Όζσλαο ηνλ ηίκεζε κε ην αλώηεξν παξάζεκν ηνπ Σαμηάξρε ηνπ σηήξνο 

θαη ηνλ νλόκαζε ύκβνπιν ηεο Δπηθξαηείαο.  

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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Διονύσιος Σαβουλάρης  

 

 

Κεγάισζε ζηε Εάθπλζν φπνπ έθαλε θαη ηα πξψηα ηνπ ζεαηξηθά βήκαηα.  

πήξμε έλαο απφ ηνπο πξψηνπο επαγγεικαηίεο εζνπνηνχο ηεο ειεχζεξεο  

Διιάδαο.   

Ν Ραβνπιάξεο κε ηε κεγάιε ηνπ κφξθσζε, πνπ ηελ απφθηεζε δηαβάδνληαο 

κφλνο ηνπ (ήμεξε λα κηιά θαη λα κεηαθξάδεη, ηηαιηθά, αγγιηθά θαη γαιιηθά) 

κεηέθξαζε ζεαηξηθά έξγα κεγάισλ μέλσλ δξακαηνπξγψλ, θαη κε ην ζίαζν ηνπ 

έδσζε παξαζηάζεηο ζ' φιε ηελ ηφηε Διιάδα, ελψ επηρείξεζε κεγάιεο 

πεξηνδείεο θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Ρν 1857  έθαλε πεξηνδείεο κε κεγάιε επηηπρία, καδί κε ηνλ αδεξθφ ηνπ 

Ππχξν ζηελ Θσλ/πνιε, ζηε Ονπκαλία θαη ηελ Ρνπξθία.  

Πηελ Θσλζηαληηλνχπνιε ην 1862 ζα ζπλεξγαζηεί θαη κε ην ζίαζν ηνπ 

Βαζίιε Αλδξνλφπνπινπ θαη ζα γλσξίζεη ηε κεηέπεηηα ζχδπγφ ηνπ Πνθία.  

Αξγφηεξα έδσζε παξαζηάζεηο θαη πάιη κε δηθφ ηνπ ζίαζν κε ηνλ αδειθφ 

ηνπ θαη ηε ζχδπγφ ηνπ Πνθία.  

Ρν 1868 αλεβάδεη δηάθνξα έξγα ζηελ Δξκνχπνιε ηεο Πχξνπ πνπ δηέζεηε ηφηε 

έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζέαηξα. Ρν 1889 γνεηεχεη ην Αζελατθφ θνηλφ καδί ηνλ 

Ξαληφπνπιν ζηελ δεκνθηιέζηαηε «Ρχρε ηεο Καξνχιαο» ηνπ Θνξνκειά. 

Ιίγν αξγφηεξα εγθαζίζηαηαη κφληκα ζηελ Αζήλα θαη ζπκκεηέρεη ζην ζίαζν ηεο 

Λέαο ζθελήο ηνπ Σξεζηνκάλνπ θαη ζην Βαζηιηθφ Θέαηξν φπνπ ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνπο κεγαιχηεξνπο εζνπνηνχο ηεο επνρήο ηνπ.  

Απνγνεηεπκέλνο απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην Βαζηιηθφ Θέαηξν, 

κεηαλάζηεπζε ην 1903 ζηελ Ακεξηθή φπνπ απνπεηξάζεθε αλεπηηπρψο λα 

ζπζηήζεη ζίαζν. 

Ππλέγξαςε ηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, κε ηίηιν «Απνκλεκνλεχκαηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εκψλ Δζληθήο Πθελήο» θαη κεηέθξαζε ζεαηξηθά έξγα απφ ηα 

γαιιηθά, ηα ηηαιηθά θαη ηα αγγιηθά.  

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1857
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1862
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1868
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1889
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1903
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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Ερμάννος Λούντζης 

 

Γελλήζεθε  ζηε Εάθπλζν ζηηο 25 Πεπηεκβξίνπ 1806, 

γηνο ηνπ θφκε Αλαζηάζηνπ Κάξθνπ  Ινχληδε θαη ηεο 

γεξκαλίδαο Maria von Martens, θφξεο ηνπ πξφμελνπ ηεο Γαλίαο ζηε Βελεηία. 

Ρελ αξρηθή ηνπ κφξθσζε ηελ πήξε ζηε       Εάθπλζν θαη ην 1823 αλαρψξεζε 

γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ ζε Πηέλλα, Ξίδα (πηπρίν ζην αζηηθφ δίθαην), 

Φισξεληία, Βελεηία, Κηιάλν, Ξαξίζη, Γελεχε, πάιη Ξαξίζη, Ινλδίλν, 

Κφλαρν, Βεξνιίλν παξαθνινπζψληαο καζήκαηα θηινζνθίαο θαη θηινινγίαο 

απφ κεγάινπο  δηαλνεηέο ηεο επνρήο.  

Ρν 1834 επηζηξέθεη ζηε Εάθπλζν θαη παληξεχεηαη ηελ Ησάλλα-Γηακαληίλα 

Βνιηέξξα Καξηηλέγθνπ, ζπγγελή ηνπ Ugo Foscolo, κε ηελ νπνία έθαλε έμη    

παηδηά: ηε Καξία       πνπ παληξεχηεθε ηνλ επγελή Alvise Mocenigo-Salle,  

απφγνλν Γφγεδσλ θαη έδεζε ζηε Βελεηία, ηνλ Ληθφιαν-Ησάλλε, ηελ Δινχηα 

ή Ιηδίλα, ηνλ Αλαζηάζην, ηνλ Ησάλλε Γνπιηέικν, θαη ηελ Αβηγαήι . 

Αζρνιήζεθε κε ηε δηαρείξηζε ηεο νηθνγελεηαθήο θηεκαηηθήο πεξηνπζίαο θαη      

παξάιιεια επηδφζεθε ζηε ζπγγξαθή ηαμηδησηηθψλ εληππψζεσλ, 

κπζηζηνξεκάησλ θαη θηινζνθηθψλ δνθηκίσλ. 

Απφ ην 1843 φπνπ ε γπλαίθα ηνπ αζζέλεζε βαξηά θαη ηειηθά θηινμελήζεθε 

κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηεο ζε ίδξπκα ηεο Λάπνιεο ην βάξνο ηεο αλαηξνθήο 

ησλ παηδηψλ έπεζε πάλσ ηνπ, θαη έθηνηε δηέκεηλε ζρεδφλ απνκνλσκέλνο 

ζηελ εμνρηθή ηνπ έπαπιε Παξαθίλα, κειεηψληαο θαη γξάθνληαο.  

Ρν 1852 εμειέγεη βνπιεπηήο ηνπ Οηδνζπαζηηθνχ θηλήκαηνο. Ρέζζεξα ρξφληα 

αξγφηεξα εμέδσζε ζηα ειιεληθά ην γλσζηφ έξγν ηνπ γηα ηελ «Ενεηοκπαηία 

ζηα Επηάνηζα» θαη ηνλ επφκελν ρξφλν ην «Πεπί ηηρ εν Επηανήζω 

διοπγανώζεωρ ηηρ δημοζίαρ εκπαιδεύζεωρ».  

Ξέζαλε ζηηο 30 Απξηιίνπ 1868 ζηελ έπαπιή ηνπ. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%A6%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1852
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Ιωάννης Σσακασιάνος 

Γηφο ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Καξίαο, ην γέλνο 

Καξκαξά, γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν, ζηηο 10 

Απγνχζηνπ 1853. Ν παηέξαο ηνπ (πέζαλε φηαλ ν 

Ρζαθαζηάλνο ήηαλ κφιηο εθηά ρξφλσλ) θαηαγφηαλ 

απφ αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα ηεο Βελεηίαο θαη ε κεηέξα ηνπ ήηαλ πθάληξα.  

Δίρε πέληε αδέξθηα, δχν θνξίηζηα θαη ηξία αγφξηα. Πε παηδηθή ειηθία 

δνχιεςε ζην θνπξείν ηνπ ζείνπ ηνπ, Ληφληνπ Ρζαθαζηάλνπ. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ θνληά ζην ζείν ηνπ, ν Ησάλλεο ήξζε ζε επαθή 

κε πνηεηέο θαη θαιιηηέρλεο θαη κειέηεζε πνίεζε (θπξίσο ην Γηνλχζην 

Πνισκφ), θηζάξα θαη μέλεο γιψζζεο. Ν δήινο ηνπ ήηαλ κεγάινο θαη ζηα 

δεθανρηψ ηνπ ρξφληα γλψξηδε γαιιηθά, ηηαιηθά θαη αγγιηθά θαη έπαηδε θαιά 

θηζάξα, ηθαλφηεηεο πνπ ηνλ έθαλαλ δεκνθηιή ζηνπο αξηζηνθξαηηθνχο 

θχθινπο ηεο επνρήο. 

Τελ ίδηα επνρή έγηλε ζπληδξπηήο (κε ηνπο Καξηδψθε, Δπηζθνπφπνπιν, 

Γεβηάδε, Ξειεθάζε θαη άιινπο) θαη βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

«Ξνηεηηθφο Αλζψλ». Ρν πεξηνδηθφ έγηλε δεθηφ κε ελζνπζηαζκφ απφ 

ιφγηνπο, φπσο ν Αλδξέαο Ιαζθαξάηνο θαη ν Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο, 

επαηλέζεθε απφ ηνπο αζελατθνχο ινγνηερληθνχο θχθινπο. Πηηο ζειίδεο ηνπ 

ν Ρζαθαζηάλνο δεκνζίεπζε πιήζνο ζηίρσλ, θπξίσο κε ην ςεπδψλπκν 

«Ππνπξγίηεο». 

Ζ γλσξηκία ηνπ κε κηα πξσηαγσλίζηξηα ηνπ ζεάηξνπ Ονζζίλη, ζηε Λάπνιε, 

ηνπ γέλλεζε ηελ ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ζηάζνπ, ν νπνίνο, φκσο, δελ 

επδνθίκεζε θαη νδήγεζε ηνλ Ρζαθαζηάλν ζε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. 

Δπέζηξεςε ζηε Εάθπλζν θαη άλνημε βηβιηνπσιείν, επηρείξεζε, πνπ επίζεο 

πηψρεπζε. 

Κε παξέκβαζε πνιηηηθψλ θχθισλ ηεο Εαθχλζνπ θαη ελέξγεηεο ηεο Πνθίαο 

Ρξηθνχπε, ππνηειψλεο, αξρηθά ζην Φηζθάξδν θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηελ 

Ηζάθε, ηελ Θππαξηζζία, ηνλ Ξφξν, ηελ Άξηα, ηε Ιεπθάδα, ηε Ιάξηζα θαη ην 

Λαχπιην, φπνπ θαη πέζαλε ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1908, ελψ εηάθε ζηε 

ιαηξεκέλε ηνπ παηξίδα. 

Πεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ είλαη: «Ρα γεινία απνηειέζκαηα ηεο δεινηππίαο», 

«Δξσκέλε ηνπ ζπξκνχ», «Φηιηά θαη θιάυκαηα», «Λπρηεξηλνί ζξήλνη», 

«Πηηρνπξγήκαηα», νη πεξίθεκνη «Ππνπξγίηεο» θ.ά 
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Κωνσταντίνος Λομβάρδος 

 

Γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν ην 1820. Ππνχδαζε ηαηξηθή ζην Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ θαη 
ην 1847 ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Κφλαρν, φπνπ έιαβε ηνλ ηίηιν ηνπ δηδάθηνξα.  

Ξξσηαγσλίζηεζε ζην θίλεκα ησλ Δπηαλεζίσλ Οηδνζπαζηψλ θαη ην 1852, 
εμειέγε γηα πξψηε θνξά, βνπιεπηήο ηεο Ηνλίνπ Βνπιήο. Πηελ Θέξθπξα φπνπ 
δηέκεηλε σο βνπιεπηήο, εμέδσζε ηελ εθεκεξίδα «Ξαιηγγελεζία» 
δεκνζηεχνληαο θινγεξά άξζξα θαηά ηεο Αγγιηθήο πξνζηαζίαο ησλ 
Δπηαλήζσλ. 

Ξξσηαγσλίζηεζε ζηελ έθδνζε ηνπ πεξίθεκνπ Τεθίζκαηνο ηεο Ηνλίνπ 
Βνπιήο ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1857, γηα ηελ άλεπ φξσλ Έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ κε 
ηελ Διιάδα. 

Ήηαλ πιεξεμνχζηνο ηνπ λεζηνχ ηνπ ζηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862. 
Κεηά ηελ έλσζε ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ κε ηελ Διιάδα, εμειέγε βνπιεπηήο 
Εαθχλζνπ ην 1865-1868. Πηηο εθινγέο ηνπ 1868, αθπξψζεθε ε εθινγή ηνπ. 
Δπαλεμειέγε ηξεηο θνξέο θαηά ην δηάζηεκα 1870- 1874 θαη άιιεο 
ηέζζεξηο θνξέο απφ ην 1875 έσο ην 1880. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 1874 
απέηπρε λα εθιεγεί ιφγσ βίαηεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο. Ρφηε 
ζεκεηψζεθαλ νη θνηλνβνπιεπηηθέο θαη ζπληαγκαηηθέο απζαηξεζίεο, πνπ 
έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία, κε ην φλνκα Πηειηηηθά. 

Αξρηθά  πξνζρψξεζε ζην θφκκα ηνπ Αιέμαλδξνπ Θνπκνπλδνχξνπ, αιιά ην 
1871 πξνζρψξεζε ζην ιεγφκελν Ξέκπην Θφκκα κε ηνλ Σαξίιαν Ρξηθνχπε θαη 
άιινπο. 

Θαηά ηα έηε 1870-1875 εμέδσζε ζηε Εάθπλζν ηελ εθεκεξίδα «Φσλή ηνπ 
Ηνλίνπ».  

Ρν 1875 έγηλε ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο ζηελ πξψηε θπβέξλεζε ηνπ Σαξίιανπ 
Ρξηθνχπε. Έθηνηε αλέιαβε δηάθνξα άιια ππνπξγεία, φπσο ησλ Δζσηεξηθψλ 
θαη ηεο Ξαηδείαο. 

Ξέζαλε  ην 1888. 
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 Λουδοβίκος – Ιγνάτιος Μαρτζώκης  

 

 

 

Γελλήζεθε ζηελ Κπνιψληα ζηηο 31 Ηνπιίνπ 1804, γηφο ηνπ Πηεθάλνπ 

θαη ηεο Καηζίιδεο Φνζθαξδίλε. Ππνχδαζε λνκηθά θαη θηινινγία. 

 Ρν 1837 έθηαζε πξφζθπγαο ζηελ Εάθπλζν θαη ιίγν αξγφηεξα 

παληξεχηεθε ηελ θνληέζα Καξίλα Κεζζαιά. 

Ίδξπζε Αθαδεκία φπνπ δίδαζθε ιαηηληθή, ηηαιηθή θαη γαιιηθή 

γξακκαηνινγία θαη θηινζνθία. Αξγφηεξα δηνξίζηεθε πξψηα 

θαζεγεηήο θαη θαηφπηλ δηεπζπληήο ηνπ Ιπθείνπ Εαθχλζνπ. 

Ππκκεηείρε ζηελ ίδξπζε ηππνγξαθείνπ ζηε Εάθπλζν θαη ην 1847 

ίδξπζε ηελ δξακαηηθή εηαηξεία «Ξαξλαζζφο». 

Έγξαςε άξζξα, πεδά, θαη πνηήκαηα. 

Ρηκήζεθε κε ην παξάζεκν ησλ ηππνηψλ ηνπ ηηαιηθνχ ζηέκκαηνο. 

Ξέζαλε ζηηο 28 Νθησβξίνπ 1890 
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Νικολαος – Κορράδος Λούντζης 

 

 

 

Ρν θπξίαξρν ζχλζεκα ηνπ αγψλα ησλ ξηδνζπαζηψλ 

γηα ηελ θαζνιηθή ςεθνθνξία, πνπ κάιηζηα είρε 

επξχηαηε απήρεζε ζηελ ρψξα θαη ηα ρσξηά, ήηαλ 

«Θαη ε ςήθνο ηνπ Κπνιή ζαλ ηνπ θφληε Ληθνιή», ζεκεησηένλ φηη ν  

«θφληε Ληθνιήο» ήηαλ, ν γακπξφο ηνπ Γεκεηξίνπ Πνισκνχ, βνπιεπηήο 

θαη έπαξρνο Ληθφιανο Ινχληδεο  θαη ν «Κπνιήο» έλαο θησρφο εβξαίνο 

γπξνιφγνο ηεο επνρήο. 

Γελλήζεθε ην 1798, ζπνχδαζε ζηε Γεξκαλία θαη ηε Γαλία. 

Έγηλε Έπαξρνο ηεο Εαθχλζνπ ην 1850 θαη επαχζε απφ ηνλ αξκνζηή 

Νπάξδν ην 1852 επεηδή δελ ζπκκνξθψζεθε κε ηηο δηαηαγέο ηνπ γηα ηνλ 

εθινγηθφ απνθιεηζκφ ησλ Εαθπλζίσλ ξηδνζπαζηψλ απφ ηελ 

επηαλεζηαθή γεξνπζία. 

Ρηκήζεθε απφ ηελ Βξεηαληθή θπβέξλεζε κε ην παξάζεκν ηνπ Ράγκαηνο 

ησλ Αγίσλ Κηραήι θαη Γεσξγίνπ. 

Ξαληξεχηεθε ηελ Άλλα, θφξε ηνπ Γεκεηξίνπ Πνισκνχ. 

Έγξαςε πνίεζε θαη κεηάθξαζε απφ ηα γεξκαληθά θηινζνθηθά θαη 

θηινινγηθά έξγα. 

Ξέζαλε ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 1885. 
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Παύλος Καρρέρ 

Καηαγόηαλ από ηζηνξηθή νηθνγέλεηα ηεο 

Εαθύλζνπ κε ξίδεο από ηελ Κύπξν θαη ηε 

Μάιηα. Ήηαλ γηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξξέξ 

θαη ηεο Πεγήο Χαξηάηε. ύδπγόο ηνπ: ε 

πςίθσλνο Ηζαβέιια Ηαηξά, πξσηαγσλίζηξηα 

θαη εξκελεύηξηα ησλ έξγσλ ηνπ. 

πνύδαζε κνπζηθή ζηε Εάθπλζν θαη ηελ 

Κέξθπξα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1850 εγθαηαζηάζεθε ζην Μηιάλν, όπνπ 

παξνπζίαζε κε κεγάιε επηηπρία από ηε 

ζθελή ησλ ζεάηξσλ Carcano θαη Alla Canobbiana ηα πξώηα ηνπ ζθεληθά 

έξγα (ηξεηο όπεξεο θαη δύν κπαιέηα). ηελ ίδηα πόιε ζπλέζεζε 

πνιπάξηζκα έξγα κνπζηθήο δσκαηίνπ. 

Σν 1857 επαλαπαηξίζηεθε θαη έθηνηε παξέκεηλε ζηε Εάθπλζν έσο ην ηέινο   

ηεο δσήο ηνπ, άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ πνιηηηζηηθή δσή ηνπ λεζηνύ. 

Σν 1858 κεηέβε ζηελ Αζήλα θαη εμεηέιεζε ελώπηνλ ηνπ βαζηιηθνύ δεύγνπο, 

Όζσλνο θαη Ακαιίαο, απνζπάζκαηα από ηελ όπεξά ηνπ Μάρκος Βότζαρης.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο ν Καξξέξ επίζεο 

εξγάζηεθε σο κνπζηθνδηδάζθαινο, δηεπζπληήο νξρήζηξαο θαη ζπκβαζηνύρνο 

ηκπξεζάξηνο. 

ην ζπλζεηηθό ηνπ ύθνο εληνπίδνληαη ηηαιηθέο επηδξάζεηο, θπξίσο από ηνλ 

Βέξληη θαη ην όςηκν belcanto. Ήηαλ νπζηαζηηθά ν πξώηνο Έιιελαο "εζληθόο" 

κνπζνπξγόο, ν νπνίνο θαηέζεζε κία νινθιεξσκέλε ζπιινγή από θσλεηηθά 

έξγα κε εζληθά ζέκαηα, ειιελόγισζζα ιηκπξέηα θαη ζηίρνπο θαη κεισδίεο 

εκπλεπζκέλεο από ηε δεκνηηθή παξάδνζε, αιιά θαη ηε λεώηεξε αζηηθνιατθή 

δεκηνπξγία ηεο Διιάδαο.  

Απεβίσζε ζηε Εάθπλζν ζηηο 7 Ηνπλίνπ 1896. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Belcanto&action=edit&redlink=1
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Φραγκίσκος – Λαμπρινός  Δομενεγίνης  

 

 

Γελλήζεθε ην 1809. 

Ήηαλ κνπζηθφο, ζπλζέηεο, δηεπζπληήο νξρήζηξαο, κνπζηθνδηδάζθαινο,  

δσγξάθνο θαη ξηδνζπάζηεο. 

 

Ππνχδαζε ζηε Πηέλα ηεο Ηηαιίαο θαη ζηε Λνκηθή  Πρνιή ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Κπνιφληα.  

Δπηζηξέθνληαο ζηελ Διιάδα ζπλέρηζε ηηο κνπζηθέο ηνπ ζπνπδέο ζηελ 

Θέξθπξα θνληά ζην Ληθφιαν Κάληδαξν.  

Ρν 1829, έιαβε κέξνο ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε σο Αμησκαηηθφο ηνπ 

Ραθηηθνχ Ηππηθνχ θαη δηαθξίζεθε ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Δχβνηαο. 

πέγξαςε ην πξψην ςήθηζκα ηεο Θ’ Ηνλίνπ Βνπιήο θαη έλα ρξφλν 

αξγφηεξα εμνξίζηεθε ζηα Αληηθχζεξα. Θαηά ην δηάζηεκα ηεο εμνξίαο 

ηνπ, επαλεμειέγε Βνπιεπηήο. 

Ρν 1853, επέζηξεςε ζηε Βνπιή θαη ππέβαιε ςήθηζκα, απφ θνηλνχ κε 

ηνλ Θσλ/λν Ινκβάξδν θαη ηνλ Γεψξγην Βεξχθην, γηα ηελ επάλνδν 

απφ ηελ εμνξία ησλ Θεθαιιήλσλ Οηδνζπαζηψλ, Ζιία Εεξβνχ θαη 

Ηάθσβνπ Κνκθεξάηνπ. 

Δίρε αλάκημε ζηα ηηαινειιεληθά θνκηηάηα θαη ήξζε ζε ζπλελλφεζε κε 

ηνλ Γθαξηκπάιληη γηα ηελ έλαξμε ηνπ Δζληθνχ Θηλήκαηνο. 

 Γηεηέιεζε πιεξεμνχζηνο Ξαηξψλ θαη ηηκήζεθε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ζηελ παηξίδα κε ην Δζληθφ Αξηζηείν ηνπ Αγψλνο. Ππλέζεζε πνιιά 

παηξησηηθά κνπζηθά έξγα. 

Ξαληξεχηεθε ηελ Κπεηίλα de Santi ή Eccheli.                                        

Ξέζαλε ην 1874. 
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Κατοικώντας σ’ ένα μουσείο… 

Μια Συνέντευξη με την «Ελισάβετ» στην Κατερίνα Δεμέτη1 

 

ε κηα επνρή πνπ θαηαθιπδόκαζηε όινη από κεγάιε αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ ηνπ 

ηόπνπ καο θαη ησλ παηδηώλ καο, ε πξνζπάζεηα λα βηώζνπκε ηνλ πνιηηηζκό καο σο 

δπλακηθό παξειζόλ, πνπ αζθπθηηά ζην παξόλ θαη επηζπκεί λα εθηηλαρζεί ζην κέιινλ, 

κέζα από ηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ ζηα Μνπζεία καο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα λα μαλαδνύκε ηηο αιήζεηεο καο θαη λα αλαθαιύςνπκε 

μαλά ηνλ ηόπν καο θαη ηε δύλακε ηνπ Πνιηηηζκνύ καο.  

 

Η εκπεηξία καο δε από ην κνπζεηνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα «Ανακαλύπτοντας το 

Μοσσείο Σολωμού σσντρουιά με την Ελισάβετ», ην νπνίν μεθίλεζε ηνλ Αύγνπζην 

ηνπ 2015, ζαλ κηα πξνζπάζεηα γηα ελίζρπζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηνπ Μνπζείνπ 

νισκνύ, πνπ ην ζρεδίαζαλ, ην πινπνίεζαλ θαη ην εκςπρώλνπλ, ε θ. Πελειόπε 

Αβνύξε, ζεαηξνιόγνο (ΜΑ)- εθπαηδεπηηθόο, ππεύζπλε ηνπ Κέληξνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο Ληζαθηάο καδί κε ηελ ππνγξάθνπζα, θαη ζπλερίδεηαη 

κε κεγάιε επηηπρία θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο, καο θάλεη 

μεθάζαξν όηη, ηα Μνπζεία κπνξνύλ λα παίμνπλ ελεξγό ξόιν κέζα ζε κηα ηνπηθή 

θνηλσλία. 

 

Γηαηί θαζώο δελ αλήθνπλ νύηε ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο, πνπ ηόζν έρεη δηαζηξεβιώζεη 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα κέζα από ηελ θαθή ρξήζε ηεο εηθόλαο,  νύηε ζην ρώξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ λνζεί αζεξάπεπηα από έλα εμεηαζηηθό ζύζηεκα πνπ νδεγεί ηα 

παηδηά καθξηά από ηελ αγάπε γηα ην βηβιίν θαη ηε ραξά ηεο γλώζεο, κπνξνύλ κέζα 

από ηελ αιήζεηα ηεο εκπεηξίαο, θαιώληαο ηηο Σέρλεο (Θέαηξν, Μνπζηθή, Σξαγνύδη, 

Χνξό, Κίλεζε, Εηθαζηηθή Έθθξαζε), λα ζπκβάιινπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηελ 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

ήκεξα, πνπ ζπκπιεξώλνληαη ηέζζεξηο κήλεο πνπ ην πξόγξακκα κε ηελ Ειηζάβεη 

πινπνηείηαη ζην Μνπζείν νισκνύ, κηα ζπλέληεπμε καδί ηεο, θσηίδεη κηα αθόκα 

παξακειεκέλε «ηέρλε», ηελ νπνία ε δεκηνπξγόο ηεο γλσξίδεη θαιά: ηελ ηέρλε ηνπ λα 

δηδάζθεηο θαη λα γνεηεύεηο.  

 

                                                 
1
 Η πλέληεπμε ηεο Ειηζάβεη δεκνζηεύηεθε ζην Τέρλεο Λόγηα 10 ζηηο 2/12/2015 
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Αο αθεζνύκε ινηπόλ ζηε γνεηεία ηεο θαη αο ηεο ζέζνπκε ηηο εξσηήζεηο καο. 

 

1. Δεζπνζύλε Ειηζάβεη Μνπηζά- Μαξηηλέγθνπ, ην Σάββαην 22 Απγνύζηνπ, ζηηο 

11.00΄ην πξσί, επηζθέθηεθεο ην πνξηξαίην ζνπ ζην Μνπζείν Σνισκνύ & Επηθαλώλ 

Ζαθπλζίσλ θη απνθάζηζεο λα αλαδεηήζεηο νηθόζεκα, πξόζσπα, αληηθείκελα, 

κνπζηθά όξγαλα ηεο επνρήο ζνπ, θαη λα μελαγήζεηο ηνπο κηθξνύο θίινπο ηνπ 

Μνπζείνπ, πνπ ζέιεζαλ λα ζε αθνινπζήζνπλ ζε απηή ηελ «δηαθνξεηηθή» επίζθεςε. 

Πνηεο ήηαλ νη αληηδξάζεηο ησλ κηθξώλ επηζθεπηώλ ζηε ζέαζε ελόο πνξηξαίηνπ πνπ 

δσληάλεςε μαθληθά κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο θαη πόζν «αλνηρηά» ήηαλ ηα παηδηά 

ζηελ εκπεηξία απηήο ηεο πξσηόηππεο μελάγεζεο; 

 

Αγαπεηή κνπ, θαηαξρήλ νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ πξόεδξν θαη ην δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην ηνπ Μνπζείνπ νισκνύ θαη Επηθαλώλ Ζαθπλζίσλ γηα ηελ επθαηξία 

πνπ κνπ έδσζαλ λα γλσξίζσ από θνληά ην ηειεπηαίν δσληαλό θνκκάηη ηεο 

Ζαθύλζνπ ηεο επνρήο κνπ, ηελ δηεπζύληξηα γηα ηελ ζπλεξγαζία, ηηο θαίξηεο 

παξαηεξήζεηο ηεο, ηηο γόληκεο ηδέεο θαη ηηο γλώζεηο ηεο γηα ηα εθζέκαηα πνπ 

κνηξάζηεθε απιόρεξα καδί κνπ, ηέινο, ην πξνζσπηθό ηνπ Μνπζείνπ γηα ηελ 

δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ηελ θηιηθόηεηα ηνπ. 

 

Η πεξηδηάβαζε ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ κνπ πξνζέθεξε κεγάιε παξεγνξία 

θαη ηελ επθαηξία λα αλαπνιήζσ πξνζθηιή πξόζσπα θαη λα ζπκεζώ γεγνλόηα ηνπ 

παξειζόληνο.  

 

Σα θνξίηζηα θαη ηα αγόξηα,  κε ηα νπνία κνηξάζηεθα ηελ πξώηε κνπ επίζθεςε, 

ζηελ αξρή μαθληάζηεθαλ. Δελ ππήξμα σξαία, δελ γίλνκαη εύθνια ζπκπαζήο … Οη 

«γακήιηεο» πεξηπέηεηεο κνπ, ην απέδεημαλ πεξίηξαλα! 

 

Ωζηόζν, ηα παηδηά βιέπνπλ κε ηα κάηηα ηεο θαζάξηαο θαη επγεληθήο ςπρήο ηνπο 

θαη ηνπο ήηαλ εύθνιν λα κε γλσξίζνπλ, λα κε απνδερηνύλ (θη αο κελ κνηάδσ κε 

ηελ Μπάξκπη) θαη λα δηαζθεδάζνπλ γλσξίδνληαο ην Μνπζείν κέζα από ηελ δηθή 

κνπ νπηηθή. Μνηξαζηήθακε ηζηνξίεο θαη γλώζεηο, παίμακε κε ηα θύιια εξγαζίαο, 

δηεξεπλήζακε πηπρέο ησλ εθζεκάησλ πνπ δελ είλαη εκθαλείο ζηελ πξώηε, 

επηπόιαηε καηηά ηνπ επηζθέπηε. 
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Σέινο, ηα παηδηά ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

καξόηαο, ελόο ηύπνπ θνύθιαο πνπ θηλείηαη κε έλα μύιηλν ξαβδί, πνπ δηαπεξλάεη ην 

ζώκα θαη θαηαιήγεη ζην θεθάιη ηεο πνπ είλαη ζηεξεσκέλν πάλσ ζην μύιν. Ο 

ρεηξηζηήο θξαηάεη ηε καξόηα από ην μύιν ελώ ην έλα ηνπ ρέξη κπαίλεη ζην καλίθη 

ηνπ ξηρηνύ θνξέκαηνο γηα λα δίλεη κε ηελ θίλεζε ηνπ έκθαζε ζηα ιεγόκελα ηεο 

θνύθιαο. Θέιεζαλ λα επεμεξγαζηνύλ ηελ θνύθια Ειηζάβεη θαη λα δνθηκάζνπλ κε 

πνιιή πξνζνρή θαη ζεβαζκό ηνλ ρεηξηζκό ηεο. 

 

2. Ειηζάβεη, πόζν εύθνιν είλαη λα γίλεη θαηαλνεηή ζηα παηδηά ε κεγάιε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ επνρή ζνπ, ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζήκεξα;  

 

Οη γπλαίθεο ζήκεξα, απειεπζεξσκέλεο από ηα δεζκά ηεο ηζεινπδίαο! Σηο βιέπσ 

λα πεξπαηνύλ επζπηελείο θαη ραξνύκελεο θάησ από ην παξάζπξν κνπ, λα γεινύλ 

θαη λα ζπλνκηινύλ κε ηηο θίιεο θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Σηο παξαθνινπζώ λα 

ζπκκεηέρνπλ ηζόηηκα ζηελ θνηλσληθή δσή, λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ην πξσί, λα 

πίλνπλ θαθέ ζηα δαραξνπιαζηεία θαη ηα θαθέ ζαληάλ ην απόγεπκα, λα αξζξώλνπλ 

πνιηηηθό ιόγν, λα ςεθίδνπλ ζηηο εθινγέο θαη ζπγθηλνύκαη. 

 

Άιιαμαλ ηόζα πνιιά από ηελ επνρή πνπ παξαηεξνύζα ηνλ θόζκν πίζσ από ηελ 

ηζεινπδία, άιιαμαλ ηόζα, αθόκε θαη από ηελ επνρή πνπ νη ζνπθξαδέηεο έθαηγαλ 

ηνπο ζηεζόδεζκνπο. 

 

Ωζηόζν δελ άιιαμαλ όια. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ηεζεί κηα ζεηξά από 

δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ άληζε γισζζηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θύιισλ θαη έρνπλ 

πνιιάθηο επηζεκαλζεί νη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ γπλαηθώλ, νη νπνίεο 

πξννξίδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ππνηαγήο: αληηθείκελα εδνλήο θαη 

ππεξέηξηεο, κε εμ αληηθεηκέλνπ απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό ηνπο από ζέζεηο 

ηζρύνο – ηνλ νπνίν νη ίδηεο θαηαιήγνπλ λα ζεσξνύλ σο απόξξνηα ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπο γλσζηηθήο θαη κνξθσηηθήο αλεπάξθεηαο. 

 

Σα ζπκβνιηθά ή ζεσξεηηθά ζρήκαηα πνπ θαηαζθεύαζαλ θνηλσληθνί επηζηήκνλεο, 

όπσο ν Rousseau, ηνπο πξνεγνύκελνπο αηώλεο γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ 

γπλαηθεία θαησηεξόηεηα ελ πνιινίο ηζρύνπλ θαη ζήκεξα ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο.  
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Πηζηεύσ όηη πιήζνο παξαδείγκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηηο ζεηηθέο αιιαγέο πνπ έθεξαλ νη πξνζπάζεηεο ησλ 

εκπλεπζκέλσλ γπλαηθώλ αιιά θαη ηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γηα λα 

επηηεπρζεί ε πιήξεο ηζόηεηα ησλ θύισλ. 

 

3. Εζύ, ζαλ άλζξσπνο ηνπ πλεύκαηνο, πνπ ζπλέγξαςεο ζηα ειιεληθά θαη ηηαιηθά 

δηάθνξα δξάκαηα, ηξαγσδίεο θαη θσκσδίεο θαη ζηελ «Απηνβηνγξαθία» ζνπ, 

απνθξπζηάιισζεο ηελ θαηαπηεζκέλε δσή ζνπ, ηη ιεο ζηα παηδηά γηα ηελ αμία ηεο 

γλώζεο θαη ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο; Πόζν παξεγνξεηηθή κπνξεί λα είλαη ε 

παηδεία θαη πόζν αθππληζηηθή γηα ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ θαηαπηεζκέλσλ; 

 

Πξνζθηιεζηάηε κνπ Καηεξίλα ζα ζνπ απαληήζσ κε έλα απόζπαζκα από ηελ 

απηνβηνγξαθία ηνπ Εξκάλλνπ Λνύληδε, ηελ νπνία κειέηεζα πξνζθάησο: «ε 

εθπαίδεπζηο πξνο κελ ηαο εππνξνύζαο ηάμεηο ηεο θνηλσλίαο είλαη ε πξώηε 

δηαλνεηηθή ηξνθή, πξνο δε ηνλ ιαόλ ε αθηίο ηνπ εμεπγεληζκνύ, ήηηο εηζδύεη εηο ηα 

βάζε ηεο θνηλσλίαο». 

 

4. Αληηθξίδνληαο ηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ από ην παξάζπξν ηνπ Μνπζείνπ ην 

θαινθαίξη, κε ηνπο ηόζνπο Ζαθπλζηλνύο θαη ηνπο ηνπξίζηεο πνπ έβιεπεο λα πεξλνύλ 

από θάησ, πνηα ζεσξείο ηε ζεκαληηθόηεξε δηαθνξά ηεο Ζαθύλζνπ ηνπ ζήκεξα από 

εθείλε ηεο επνρήο ζνπ; 

 

Ο Thomas Gallant ζην έξγν ηνπ «Η εκπεηξία ηεο απνηθηαθήο θπξηαξρίαο» 

(Αιεμάλδξεηα, 2014) ζρνιηάδεη ηνλ γλσζηό πίλαθα ηνπ Edward Dodwell «Άπνςε 

ηεο πιαηείαο ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ κε ηα παξαθάησ ιόγηα: «[…] εθείλν πνπ 

πξνθάιεζε θξίθε ζηνπο βξεηαλνύο επηζθέπηεο ηνπ λεζηνύ είλαη ε θαηλνκεληθή 

αηαμία πνπ θπξηαξρνύζε ζηελ επηαλεζηαθή θνηλσλία. […] Δίπια δίπια 

βξίζθνληαλ ρσξηθνί θαη ρσξαΐηεο, αξηζηνθξάηεο θαη γπξνιόγνη. Λεηηνπξγίεο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο έκνηαδαλ λα ζπκβαίλνπλ θύγδελ κίγδελ: αγνξέο θαη πσιήζεηο, 

ραξηνπαημία θαη θνπηζνκπνιηό, εξγαζία θαη παηγλίδη, θαίλνληαλ λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη ρσξίο θάπνηα, έζησ επηθαλεηαθή, επηαμία ή δνκή. Είλαη 

νινθάλεξε ε αλάκεημε ησλ ηάμεσλ, θαζώο εξγάηεο, πσιεηέο, ζηξαηηώηεο, έκπνξνη 

θαη αξηζηνθξάηεο δηαγθσλίδνληαλ γηα ιίγν ρώξν ζηελ πνιπζύρλαζηε πιαηεία. […] 

Πινύζηνη θαη θησρνί, λένη θαη γέξνη, απνηθηνθξάηεο θαη απνηθηνθξαηνύκελνη, 
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άλζξσπνη θαη δώα, όινη ζπγρξσηίδνληαλ ζην θέληξν ηεο λεζησηηθήο 

πξσηεύνπζαο». 

 

Παξαηεξώληαο ην πιήζνο λα πεγαηλνέξρεηαη ζηελ πιαηεία Αγίνπ Μάξθνπ από ηελ 

πξνλνκηαθή κνπ ζέζε ζην παξάζπξν ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Μνπζείνπ 

ζπλεηδεηνπνίεζα όηη από ηελ εηθόλα πνπ δσγξάθηζε ν  Dodwell ιείπνπλ – 

επηπρώο! -  ζήκεξα νη απνηθηνθξάηεο θαη νη ζηξαηηώηεο ηνπο, νη δαθπλζηλνί κνπ 

παξέκεηλαλ νη ίδηνη! 

 

5. Πώο είλαη ην λα θαηνηθείο κέζα ζ’ έλα κνπζείν;  

 

Ελδηαθέξνλ θαη … νηθείν. Σα έπηπια, ηα πνξηξαίηα, ηα βηβιία, ηα 

κηθξναληηθείκελα νκνηάδνπλ κε εθείλα ηνπ παηξηθνύ κνπ ζπηηηνύ θαη ηεο νηθείαο 

ηνπ ζπδύγνπ κνπ. ην ζαινλάθη πνπ θηινμελεί ην πνξηξαίην κνπ δηαζθεδάδσ 

παίδνληαο ζην πηάλν ηνπ Σζαθαζηάλνπ. ηελ βηβιηνζήθε πεξλάσ επράξηζηεο ώξεο 

μεθπιιίδνληαο ηα βηβιία. ηελ αίζνπζα Ρώκα αλαθάιπςα ην ζέαηξν πξόδαο. ηελ 

αίζνπζα νισκνύ κειεηώ πνίεζε. Κάζε κέξα αλαθαιύπησ θαη θάηη θαηλνύξην. ε 

θάζε γσληά κε πεξηκέλεη κηα έθπιεμε. 

 

6. Η θ. Αλλίηα Παλαξέηνπ, δηδάθηνξαο ηνπ Παλ/κίνπ ηεο Κξήηεο, κε ζπνπδέο ζηελ 

Αγγιηθή θαη Ειιεληθή Φηινινγία,  ζπλέγξαςε ην βηβιίν: « Η παξεγνξία ησλ 

επηζηνιώλ ζνπ..: Επαλζία Καΐξε – Ειηζάβεη Μνπηδάλ- Μαξηηλέγθνπ: 

Αιιεινγξαθώληαο, όπσο ζα ήζειαλ» (εθδ. Ωθεαλίδα, 2007)». Μέζα από ηηο 

θαληαζηηθέο ζειίδεο ηνπ πεξλά ε κηθξντζηνξία Άλδξνπ, Ζαθύλζνπ θαη Σύξνπ, αιιά 

θαη ε θαληαζηηθή ζρέζε δύν ζπνπδαίσλ γπλαηθώλ, πνπ έδεζαλ ηελ ίδηα επνρή, αιιά 

δελ ζπλαληήζεθαλ πνηέ. Ειηζάβεη, πόζν ζνπ ιείπεη κία θίιε από ηελ επνρή ζνπ θαη 

πώο βιέπεηο ηηο θηιίεο, πνπ ρηίδνληαη άκα ηε εκθαλίζεη ζνπ ζην Μνπζείν; 

 

Απέθηεζα, αγαπεηή κνπ, πεξηδηαβαίλνληαο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηηο αίζνπζεο 

ηνπ Μνπζείνπ ηηο ώξεο ηεο ζρόιεο δπν θαηλνύξηεο θηιελάδεο, ηελ θπξία Έιελα 

Μηραιίηζε - Ρώκα θαη ηελ θπξία Θζαβέιια Θαηξά - Καξξέξ θαη ειπίδσ όηη 

ζύληνκα ζα εγθαηαζηαζνύλ θη απηέο εδώ θαη ζα θάλνπκε θαζεκεξηλά ζπληξνθηά. 

Είλαη ηόζν δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο θαη ηόζν ελδηαθέξνπζεο πνπ ε ζπδήηεζε 

καδί ηνπο πνηέ δελ κε θνπξάδεη. 
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Η αγαπεηή Έιελα (- Χξπζνύια θόξε ηνπ Καληηάλνπ Ρώκα), ππήξμε ε 

«δαρηπινδεηθηνύκελε» σξαία ηεο επνρή ηεο, όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 

Δηνλύζηνο Ρώκαο, θαη ηδαληθή εξσκέλε ηνπ κεγάινπ ζείνπ ηνπ ζπδύγνπ κνπ, ηνπ 

Αλησλίνπ Μαξηηλέγθνπ. Ειεύζεξε – ζε αληίζεζε κε κέλα – πινύζηα θαη 

εμππλόηαηε, έθαλε ην θνζκηθό ηεο ζαιόλη θέληξν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

δσήο ηνπ λεζηνύ καο. Οη ηζηνξίεο πνπ κνπ δηεγείηαη, πηθάληηθεο πνιιέο θνξέο, κε 

δηαζθεδάδνπλ θαη θσηίδνπλ ηελ ηνπηθή καο ηζηνξία κε έλαλ ηδηαίηεξν πξνζσπηθό 

ηξόπν. 

 

Φεκηληζηηθό ζύκβνιν κηαο επνρήο πνπ πξνεγείηαη ηεο δηθήο κνπ, όπσο ε θηιηάηε 

Θζαβέιια, ε πξηκαληόλα πνπ ζε πείζκα ησλ ζπγρξόλσλ ηεο, παληξεύηεθε από 

έξσηα ηνλ κνπζνπξγό Καξξέξ θαη παξάιιεια έθαλε θαξηέξα σο ηξαγνπδίζηξηα 

ηεο όπεξαο, θαη ππήξμε ην ζύκβνιν ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο ζηα κέζα ηνπ 

19
ν
 αηώλα. Η σξαία Θζαβέιια κηιά γηα ηα παξαζθήληα ησλ ζεάηξσλ θαη ηηο 

θαιιηηερληθέο αγσλίεο ηνπ ζπλζέηε ζπδύγνπ ηεο κε παξαζηαηηθόηεηα θαη πάζνο 

αμηνδήιεπην. 

 

Η θηιία ηνπο κε ηηκά θαη κε βειηηώλεη σο άλζξσπν θαη σο δηαλννύκελε. 

 

7. Πηζηεύεηο όηη ππάξρνπλ όξηα ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηνγξαθίαο θαη πνηνλ ζεσξείο 

εζύ σο ην ζεκαληηθόηεξν ηζηνξηθό ηεο Επηαλήζνπ; 

 

Αγαπεηή θίιε, απνηειεί θνηλό ηόπν, όηη ζην επξύηεξν θνηλσληθό – πνιηηηθό 

πιαίζην θάζε ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο αλαδύεηαη έλα ζεκαληηθό πνιηηηθό 

δηαθύβεπκα πνπ αθνξά ζηε ζπληεξεηηθόηεηα ή ην κεηαζρεκαηηζκό ηεο εθάζηνηε 

θνηλσλίαο.  

 

Επνκέλσο, ε «ηζηνξία» ηεο ηζηνξηνγξαθίαο δηακνξθώλεηαη από γεγνλόηα θαη ηδέεο 

πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κόλν κε απηά θαζαπηά ηα ηζηνξηθά/θνηλσληθά/πνιηηηθά 

γεγνλόηα κηαο επνρήο, αιιά θαη κε ηηο πνιηηηθέο ή/θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο πνπ 

έρεη ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πιαίζηα ε κία ή ε άιιε εξκελεία ησλ γεγνλόησλ 

απηώλ από ηνλ ηζηνξηθό θαη ε πξόζιεςε ηνπ έξγνπ ηνπ ηζηνξηθνύ από ηνπο 

αλαγλώζηεο ηνπ εηδηθνύο θαη κε εηδηθνύο. 
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ηηο ώξεο ηεο κνλαμηάο κνπ ζην Μνπζείν, δηαβάδσ πνιύ ζηελ βηβιηνζήθε. Από 

ηνπο ηζηνξηθνύο πνπ κειέηεζα μερώξηζα δπν. Σνλ θαηά πέληε ρξόληα λεόηεξν κνπ 

ηζηνξηθό ηεο επνρήο ηνπ δηαθσηηζκνύ Εξκάλλν Λνύληδε, ν νπνίνο, πξσηνπόξνο 

γηα ηελ επνρή ηνπ, αζρνιήζεθε κε ηελ εηο βάζνο κειέηε θαη ηελ εξκελεία ησλ 

πεγώλ, κε απνηέιεζκα ζην έξγν ηνπ λα  θπξηαξρνύλ ηα αγσληώδε εξσηήκαηα γηα 

ηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο δσήο, ηελ νινθιήξσζε ηνπ αηόκνπ θαη ηνπ πνιίηε, ην 

κέγεζνο θαη ην λόεκα ηεο πλεπκαηηθήο εξγαζίαο, ηελ ζύκπιεπζε θαη ηελ απόθιηζε 

από ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο ηεο επνρή ηνπ. Καη ηνλ ζύγρξνλό ζαο ηζηνξηθό, 

Δεκήηξε Αξβαληηάθε, ε επί δηδαθηνξία δηαηξηβή ηνπ νπνίνπ κε ζέκα ην «Ρεκπειηό 

ησλ πνπνιάξσλ», απνκπζνπνηεί ηελ «επαλάζηαζε»  ηνπ 1628  θαη αλαδεηθλύεη όηη 

ν ραξαθηήξαο ηεο  δελ ήηαλ θνηλσληθόο αιιά νηθνλνκηθόο θαη θπξίσο πνιηηηθόο. 

 

Ο Αξβαληηάθεο, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε 

Ζάθπλζν ηνπ 17νπ αηώλα, κειεηά ηηο πξνγελέζηεξεο εξκελείεο ηνπ «ξεκπειηνύ» 

από ζπγγξαθείο, ηζηνξηνδίθεο θαη ινγνηέρλεο θαη εμεηάδεη ηηο θαηαβνιέο ηνπ 

βαζηθνύ θεηκέλνπ γηα ηα γεγνλόηα, ηεο «Δηήγεζεο» ηνπ ζηνξ Άληδνινπ νπκάθε. 

Καηαδεηθλύεη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ ηνπ λεζηνύ πνπ ήξζαλ ζε 

ζύγθξνπζε θαη αλαδεηθλύεη ηηο πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηελ πνιπδηάζπαζε 

ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία ηνλ 17ν αηώλα δηεξρόηαλ κηα πεξίνδν αλαζπγθξόηεζεο 

εμαηηίαο ηεο ζύγθξνπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ δπλάκεσλ θαη ηεο αλακέηξεζεο ησλ 

πνιηηηθώλ αλδξώλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ λεζηνύ θάησ από ηε βελεηηθή δηνίθεζε. 

Απνδεηθλύνληαο έηζη όηη ηα γεγνλόηα ηνπ «ξεκπειηνύ» ήηαλ απόξξνηα απηήο 

αθξηβώο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλόδνπ ησλ πινύζησλ 

πνπνιάξσλ πνπ δηεθδηθνύζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο απηνλόκεζε θαη ελδπλάκσζε. 

 

8. Όηαλ ηα παηδηά θεύγνπλ θαη ηα θώηα ζην κνπζείν ζβήλνπλ, κε πνην πνξηξαίην ζνπ 

αξέζεη λα ζπλνκηιείο;  

 

Με ηνλ Δηνλύζην Σαβνπιάξε θαη ηνλ Θσάλλε Σζαθαζηάλν. Πάληα κε ζπγθηλνύζαλ 

νη πνπνιάξνη – θη αο πξνζπάζεζε λα εμαιείςεη ν αθξηβόο κνπ Ειηζαβέηηνο ζηελ 

έθδνζε ηεο απηνβηνγξαθίαο ηελ αδπλακία κνπ απηή. 
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Ωζηόζν ππάξρνπλ θαη άιινη ιόγνη πνπ κε ζπγθηλνύλ νη λεαξνί ζπλνκηιεηέο κνπ. 

Έδεζαλ, όζα ιαρηαξνύζα θαη δελ απήιαπζα!  

 

Ο «πνπξγίηεο» Σζαθαζηάλνο, θαπζηηθόο ζην ρηνύκνξ ηνπ … έλαο λεαξόο 

«θνπξεύο» κε αλήζπρν πλεύκα! Καη κε ηη δελ θαηαπηάζηεθε! Πνηεηήο, 

εξαζηηέρλεο εζνπνηόο, ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο – από ηνπο πξώηνπο πνπ 

ζπλέγξαςαλ θσκεηδύιιηα, εθδόηεο θηινινγηθνύ πεξηνδηθνύ κε αλαγλώζηεο ζε 

όιεο ηηο ειιελόθσλεο πεξηνρέο ηεο κεζνγείνπ, ζπλζέηεο – ε κεινπνίεζε ηνπ γηα 

ηελ «Καηαζηξνθή ησλ Ψαξώλ» ηνπ νισκνύ εθηίζεηαη ζην Μνπζείν, ηκπξεζάξηνο 

ηεο όπεξαο πνπ ήηαλ ην πξνζθηιέο ζέακα ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ καο, θαη 

θπζηθά ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο Νενηεξηζκώλ θαη όηαλ δπζηπρώο εθαιίξηζε  

ηειώλεο ζην Ναύπιην γηα λα δήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Οη ηζηνξίεο ηνπ δελ 

ηειεηώλνπλ … θαη ν ηξόπνο πνπ ηηο δηεγείηαη απαξάκηιινο.  

 

Μαζαίλσ όηη ζύληνκα ζα πινπνηήζεηε ζην Μνπζείν πξόγξακκα δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο κε ζέκα ηελ πνξεία ηνπ ζηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο. Μηα πξννπηηθή πνπ 

ηνλ έρεη ελζνπζηάζεη. Όιν γη’ απηό κνπ κηιάεη ηειεπηαία. 

 

Καη ν Σαβνπιάξεο ν δηάζεκνο ζηελ επνρή ηνπ εζνπνηόο, ηαμίδεςε ζηα κέξε πνπ 

νλεηξεύηεθα λα ηαμηδέςσ – Κσλζηαληηλνύπνιε, κύξλε, Ρνπκαλία θαη ζε 

νιόθιεξε ηελ Ειιάδα πνπ εγώ ηελ γλώξηζα κόλν κέζα από ηα βηβιία ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ παηξόο κνπ.  

 

Νηπκέλνο κε ην θνζηνύκη ηνπ Άκιεη, πεξηθέξεηαη ηηο λύρηεο ζην Μνπζείν σξαίνο 

θαη κειαγρνιηθόο. Ω! πόζν ηνλ ζαπκάδσ ... Απηνδίδαθηνο όπσο θη εγώ, ππήξμε 

κεηαθξαζηήο έξγσλ ηνπ αίμπεξ, αιιά θαη γαιιηθώλ θαη ηηαιηθώλ θσκσδηώλ.  

Πηζηεύσ όηη ην επόκελν κνπζεηνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα πνπ ζα επηκειεζείηε ζην 

πιαίζην ηνπ Μνπζείνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δσή θαη ην έξγν ηνπ σο ζέκα.  

 

Πελειόπε (Ειηζάβεη), ζε επραξηζηώ ζεξκά γηα ηε ζπλέληεπμε θαη ηε γεληθόηεξε 

ζπλεξγαζία. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα V 

Πληροφοριακό Υλικό  

για την υλοποίηση της δραστηριότητας 

Ο Μανδύας του Ειδικού 
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Στενόφορος 
 

Ο Στενόφορος και η Piazza dell’ Erbe 
 

Εδώ ευρίσκονται πολλά καπνοσπιρτοπωλεία… 
Εκεί πολλά μπακάλικα και οπωροπωλεία,  

Νυχθημερόν γυρίζουνε με θόρυβο παιδία  
Εκεί εστιατόρια μαγέρικα ποικίλα  

Εκεί κρεμμύδια, ράπανα, ψάρια, κρασιά και μήλα.  
Κολώνιας (1897: 22) 

 
Ο ηελόθνξνο, μεθηλνύζε από ην «Γηνθήξη»

1
 πνπ ρώξηδε ηελ Piazza dell’ Erbe

2
 από 

ηελ Πιαηεία Ρνύγα, ηελ βελεηζηάληθε Strada Larga, θαη νδεγνύζε ζηελ λόηηα πιεπξά 

ηεο πιαηείαο ηνπ Φόξνπ.  

Ήηαλ έλαο δξόκνο ζηελόο θαη ζθνηεηλόο ζην μεθίλεκά ηνπ, εμαηηίαο ησλ 

κπόηδσλ
3
 ησλ ζπηηηώλ ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ, πνπ ζηελ ζπλέρεηα γηλόηαλ πιαηύο θαη 

θσηεηλόο θαζώο πιεζίαδε ην ζηδεξέλην θηγθιίδσκα θαη ηελ θξνπξνύκελε Πύιε
4
 πνπ 

βξηζθόηαλ, ζύκθσλα κε ηνλ Λεσλίδα Εώε, κεηαμύ ηεο νηθίαο ηνπ Παύινπ Κνκνύηνπ 

(αλαηνιηθά) θαη ηεο νηθίαο ηεο νηθνγελείαο νπκάθε (δπηηθά) θαη ηνλ ρώξηδε από ηνλ 

Φόξν. 

ηα κεηδάα
5
 ησλ ζπηηηώλ ηνπ ηελόθνξνπ θάησ από ηνπο κπόηδνπο, πνπ 

πξόζθεξαλ πξνζηαζία από ηελ βξνρή ην ρεηκώλα θαη ζθηά ην θαινθαίξη, ζηεγαδόηαλ 

ε θεληξηθή αγνξά ε Piazza dell’ Erbe. Δθεί πνπινύζαλ ηα πξντόληα ηνπο νη 

νξγαλσκέλνη ζε ζπληερλίεο παληνπώιεο θαη ιαραλνπώιεο («θεπνπξνί») ηεο 

                                                           
1
 Γέθπξα, ε επξεκαηηθή νξζνγξαθηθή επηινγή αλήθεη ζηνλ Λεσλίδα Εώε (Α΄,1963:125).   

2
 Πιαηεία ηεο Λαραλαγνξάο. 

3
 Ο Μπόηδνο ή Πόηδνο, δειαδή ε θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ νξόθνπ κηαο θαηνηθίαο έηζη ώζηε λα 

πξνεμέρεη ζε όιν ην κήθνο ηεο πξνζόςεσο ηεο, απνηεινύζε έλα από ηα πιένλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία 

ηεο αζηηθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο Εαθύλζνπ θαη πξνεξρόηαλ πξνθαλώο από ηελ αλάγθε ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πόιεσο γηα πεξηζζόηεξν ρώξν ζηνλ όξνθν απηό, πνπ ζπλήζσο πεξηειάκβαλε ηνπο ρώξνπο 

ππνδνρήο (Εήβαο, 1970: 45).   
4
 Λεσλίδαο Χ. Εώεο, «Ζ πόιηο Εαθύλζνπ», Αη Μνύζζαη, 5/ 2/ 1927, αξ.797, ζ.1.   

5
 Μεηδάνο, ην ηζόγεην ελόο ζπηηηνύ πνπ ρξεζηκεύεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, σο θαηνηθία, γξαθείν ή 

θαηάζηεκα (Εήβαο, 1970: 42 & 174).   
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Εαθύλζνπ. Από ηα θαηαζηήκαηα ηνπο παληνπσιεία, «ηαξηρνπσιεία»
6
 θαη 

ιαραλνπσιεία, εθηόο από ηνπο δαθπλζηλνύο πξνκεζεύνληαλ δηάθνξα ηξόθηκα θαη νη 

πεξαζηηθνί από ην ιηκάλη ηεο Εαθύλζνπ λαπηηθνί. 

Μηα ελδηαθέξνπζα πεξηγξαθή ηεο αγνξάο ηνπ ηελόθνξνπ ζηηο αξρέο ηνπ 

19νπ αηώλα πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηνπ πεξηεγεηή Christian Muller (1822:29), ν 

νπνίνο γξάθεη : «Παξαπιεύξσο ηεο πιαηεηάο Άγηνπ Μάξθνπ βξίζθεηαη ε αγνξά πνπ 

νλνκάδεηαη Piazza dell’ Erbe θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πώιεζε ησλ πξντόλησλ. 

Δίλαη απιώο κηα ζηελή 

θαη βξώκηθε ισξίδα 

[δξόκνπ], ζηελ νπνία νη 

ρσξηθνί εθζέηνπλ ηα 

ιαραληθά ηνπο, ηα 

θξνύηα, ηα απγά θιπ πξνο 

πώιεζε. Δθεί ππάξρνπλ 

επίζεο θαηαζηήκαηα πνπ 

πνπιάλε παζηά ςάξηα, 

ξνδάθηλα, ρσξηάηηθν 

ρνηξνκέξη, όια καδί 

αλαθαησκέλα».   

Το μέγαρο Σουμάκη 

 

Οη θαηά θαηξνύο ηζύλνληεο θαηέβαιαλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ώζηε λα είλαη πξνζηηέο 

νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ πνπ πσινύληαλ ζηα καγαδηά ηνπ ηελόθνξνπ, θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο θαηαδεηθλύεηαη ζηα απνζπάζκαηα από ην εκεξνιόγην ηνπ 

Richard F. Burton (1883:11), ν νπνίνο επηζθέθηεθε ηελ Εάθπλζν ηελ δεθαεηία ηνπ 

1880. Γξάθεη ν πεξηεγεηήο: «Ζ Εάθπλζνο κνπ θαίλεηαη εμαηξεηηθόο ηόπνο θαηνηθίαο 

γηα κηα κεγάιε νηθνγέλεηα κε κηθξό εηζόδεκα … 

νη πεηεηλνί θνζηίδνπλ ιηγόηεξν από έλα θξάγθν. 

Οη γαινπνύιεο, αλ δελ αγνξαζηνύλ από 

πξνκεζεπηή πινίσλ, δύν θξάγθα θαη κηζό. Σν 

δπλαηό θαη κε θξνπηώδε γεύζε ιεπθό θξαζί ηεο 

Εαθύλζνπ ζπάληα ππεξβαίλεη ηα ηξία ζειίληα ην 

γαιόλη θαη ηηο έμη πέλεο ην κπνπθάιη. Καη ηα άιια 

απαξαίηεηα [ηξόθηκα] έρνπλ αλάινγεο ηηκέο».   

Ο ηελόθνξνο πήξε ηελ ζεκεξηλή ηνπ 

κνξθή κεηά ηελ κεγάιε ππξθαγηά ηεο 1εο 

επηεκβξίνπ ηνπ 1878, πνπ είλαη γλσζηή σο ε 

«ππξθαγηά ηνπ Γηνθεξηνύ». Σελ εκέξα εθείλε 

θάεθε νιόθιεξε ε αγνξά. Σα ζπίηηα 

αλνηθνδνκήζεθαλ αξγόηεξα αθνύ αλνίρηεθε ν 

πιαηύο δξόκνο πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα.                      Μπότζος στο μέγαρο Μεσσαλά                           

                                                                       

                                                           
6
 Ζ ιέμε ηαξηρνπσιεία ζεκαίλεη κπαθάιηθα (Κνλόκνο, 1967:30).   
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                                                                                . 

Τα αρχοντικά της Ζακύνθου τον 19ο αιώνα 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το μέγαρο Μαρτινέγκου στις αρχές του 20ου αιώνα. 

 

Σα κέγαξα ησλ «επγελώλ» πεξηγξάθνληαη από ηνλ Ρώκα, ζην έξγν ηνπ ν 

νπξαθόκεηνο (1967:455 – 456) εθεί δηαβάδνπκε:  

«…Ο κόλνο… ρώξνο ηνπ ζπηηηνύ πνπ είλαη αλάινγνο κε ην 

πόξηεγν [ ηηο αίζνπζεο ππνδνρήο] … είλαη ην ηληξόηην: ε είζνδνο 

ηνπ αξρνληηθνύ. Δίλαη πειώξην… θαη ζηνιίδεηαη κε ηα πνξηξαίηα 

ησλ αληελάησλ,
7
 πνιεκηθά ιάθπξα, η’ αθξνζηόιηζκα (γνξγόλα) 

ηεο νηθνγελεηαθήο γαιέξαο… 

ε κηα γσληά βξίζθεηαη… ε «ιεληίθα» ηεο αξρόληηζζαο. 

Σα ζπίηηα απηά, ζπλερίδεη ν ζπγγξαθέαο «είραλ έλα 

ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα: ην απαξηακέλην λόκπηιε .  Σν επίζεκν 

απηό δηακέξηζκα έπηαλε έλα νιόθιεξν πάησκα, [ ηνλ πξώην 

όξνθν] πνπ απαξηηδόηαλ απνθιεηζηηθά από αίζνπζεο   ππνδνρήο. 

 

Ακρόπλωρο της γαλέρας Ιουδίθ  

της οικογενείας Σιγούρου,  

Μουσείο Σολωμού 

                                                           
7
 Αntenato ηηαιηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη πξόγνλνο.   
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Γηα λα γίλεη αθόκα πην ςεινηάβαλν 

θαη απιόρσξν, «έθιεβε» ρώξν από 

ην γεληθό ύςνο ηνπ ζπηηηνύ. Έηζη νη 

ρώξνη πνπ πεξηζζεύαλε γηα 

θαζεκεξηλή ρξήζε ήηαλ 

ζηελόρσξνη θαη πεξηνξίδνληαλ ζηα 

ιεγόκελα «κεηδνπαηώκαηα».
8
 

Σν ζεόξαην «πόξηεγν»
9
 ηνπ 

απαξηακέληνπ λόκπηιε 

πιαηζηώλεηαη από ηε ηξαπεδαξία, 

ηε κεγάιε ληαξηηζέβεξε
10

 θη έλαλ 

αθαζόξηζην αξηζκό ζαινληώλ…  

Ζ ηξερνύκελε δσή … θπιάεη ηώξα 

πηα ζε άιινπ  ο ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ : 

ζηελ κηθξή ηξαπεδαξία, ζηε 

δεύηεξε ληαξηηζέβεξε, ζην ζαιόην  

Μέγαρο Κομούτου 

ηεο θπξάο θαη πάεη ιέγνληαο. Μνλάρα πνπ ηα θαιόερα ηνύηα νλόκαηα ηα δίλαλε 

γελλαηόδσξα ζε θάηη ρακεινηάβαλεο θαη ζθνηεηλέο θακαξνύιεο ζαλ θειηά, γηαηί ηα 

κεηδνπαηώκαηα δεξβά – δεμηά από ην απαξηακέλην λόκπηιε 

ήηαλ θαηά θαλόλα αλήιηαγα θαη ζηελάρσξα. 

ηνλ δεύηεξν όξνθν ππήξραλ ηα ππλνδσκάηηα θαη πηζαλόλ 

θάπνην ηδηαίηεξν ζαιόλη.  
 

ηελ ζηέγε ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη ν αλακηλάιεο. Δίδνο 

θηόζθη ηεηξάγσλν ή νθηάγσλν πνπ πξνεμέρεη από ηελ 

ζνθίηα ζαλ παξαηεξεηήξην. Σν παξάδνμν ηνύην θηόζθη 

μεπξόβαιιε πάλσ από ηα θεξακίδηα ηεο ζηέγεο θαη ήηαλε 

δσζκέλν νιόγπξα κε παξαζύξηα». 

 

 

 

 

 

Αναμινάλες στο αρχοντικό Καπνίση  

στην πλατεία του Αγίου Λουκός 

                                                           
8
 Μεηδνπαηώκαηα: Μεζνπαηώκαηα.   

9
Πόξηεγν: Πξνζάιακνο, ην κεγαιύηεξν δσκάηην ησλ αιινηηλώλ δαθπλζηλώλ ζπηηηώλ, ην 

κεηαρεηξηδόληνπζαλ ζαλ αίζνπζα ππνδνρήο.   
10

 Νηαξηηζέβεξε: Αίζνπζα ππνδνρήο.   
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Το πράντζο11 

«Σν αξρνληηθό ησλ Μαλδξηθάξδε βξηζθόηαλε ζηελ πιαηεία Ρνύγα.
 12

  

[…] ην ηζόγεην έλα κεγάιν ηληξότην,
13

 κε δηάθνξνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Μηα ιίγν 

πνιύ κεγαιόπξεπε ζθάια νδεγνύζε ζην «πόξηεγν», πνπ ην ηαβάλη ηνπ έθηαλε σο ηα 

θεξακίδηα ηνπ ζπηηηνύ. 

Γεμηά δεξβά ην δίπαην απηό πιαηζησλόηαλε […] από ηξία ρακεινηάβαλα 

παηώκαηα. Αληίζεηα από ην πόξηεγν, πνπ έπηαλε κνλαρό ηνπ ηξία από ηα πέληε κεξηηθά 

ηεο νηθνδνκήο, ηα δσκάηηα ηεο ηξερνύκελεο δσήο […] ήηαλε πνιιά, κηθξά θαη ζηελά 

ζαλ ηα θειηά κηαο θεξήζξαο» (Ρώκαο, 1975: 226-227).  

 

 
Η επίσημη τραπεζαρία του μεγάρου της οικογενείας Κομμούτου. 

 

«Ζ ηξαπεδαξία ηνπ Μαδξηθαξδέηθνπ έπηαλε νιόθιεξν ην κεηδνπάησκα […], γη’ απηό 

ήηαλε θαη ρακεινηάβαλε.  

Κάηνπ από ην βαξύ κπξνύηδηλν πνιύθσην, πνπ ζθνξπνύζε γύξσ ηνπ ην κειί 

θσο ησλ θεξηώλ ηνπ, βξηζθόηαλε ην πνιπθνξησκέλν ηξαπέδη. ηνιηζκέλν κε αζεκέληα 

θαληειέξηα θαη ινπινύδηα […], ιύγηδε ιεο θάησ από ηηο αζήθσηεο αζεκέληεο θαη 

θαξθνπξέληεο
14

 πηαηέιεο, πνπ θξύβαλε νιόηεια ην πινπκηζκέλν κε βελεηζηάληθε 

ληαληέια ηαβινκάληειν. ην θέληξν ηεο θαγνπνηηθήο απηήο λαπηηθήο επίδεημεο 

θάληαδε, ζα λαπαξρίδα, έλα ςεηό παγώλη κ’ νιάλνηρηε ηε ζεόξαηε νπξά ηνπ.
15

 (Σν πώο 

μεπνππνπιηάζηεθε, καγεηξεύηεθε θαη μαλαληύζεθε ηελ πνιύρξσκε ζηνιή ηνπ, γηα λα 

                                                           
11

 Πξάληδν: Δπίζεκν δείπλν. 
12

 Γηα ηελ νηθνγέλεηα Μαληξηθάξδε βι. Εώεο, Α΄, 1963: 388. 
13

 Χσι. 
14

 Πνξζειάληλεο. 
15

 Ζ βελεηζηάληθε θνπδίλα θαη γεληθόηεξα ε θνπδίλα ηνπ Μπαξόθ δηαηεξνύλ ηελ κεζαησληθή 

ππεξπηθάληηθε θαη ππεξαξσκαηηζκέλε καγεηξηθή, ε νπνία ζύκθσλα κε ηνλ Ρώκα «ρξσζηηόηαλε 

ζίγνπξα ζην ππεξβνιηθό ζίηεκα, πνπ από έιιεηςε πάγνπ παζαίλαλε ηα θξέαηα». Ζ καγεηξηθή ζηα 

ηδαληηώηηθα αξρνληηθά αθνινπζνύζε ηε κόδα ηεο πξσηεύνπζαο. Οη πξνβιεπηέο (αλώηεξνη βελεηνί 

αμησκαηνύρνη πνπ θπβεξλνύζαλ ην λεζί) θαη νη ζπνπδαζηέο ηεο Πάληνβαο ήηαλ νη πξεζβεπηέο ησλ 

λενηεξηζκώλ (βι. Ρώκαο, 1975: 433-434, όπνπ αλαθέξνληαη θαη ζπληαγέο ηεο επνρήο). 
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ππνδερηεί ηνπο θαιεζκέλνπο, ζηάζεθε έλα από ηα θύξηα ζέκαηα ηεο ζπδήηεζεο π’ 

νκόξθπλε ην θαηνπηλό θαγνπόηη).  

Γεύηεξν «πέηζν θνλζεξηάην»
16

ηεο γαζηξηκαξγηθήο απηήο ζπλαπιίαο ήηαλε ηέζζεξα ςεηά 

γνπξνπλόπνπια, πνπ πεξηζηνηρίδαλε ην θεληξηθό παγώλη. […] Σα θαινςεκέλα 

ηεηξάπνδα ζηνιίδνληαλ κ’ έλα θόθθηλν κήιν, ζη’ αλνηρηό ηνπο ζηόκα θαη ζπλνδεύνληαλ 

γύξσ γύξσ από δηάθνξεο καγεηξηθέο ηξίιηεο
17

 θαη βαξηαηζηόλεο,
18

 ελνξρεζηξσκέλεο 

από κνηίβα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο ζάξθαο: ζαιηζηζόηα,
19

ζαιάκηα, θέηεο κπέηθνλ θαη 

ινπθάληθα θάζε ινγήο. 

[…]Αθνύ απνζαπκάζαλε ην ηξαπέδη, ηα ληάηα (πάληα θακειηθά δεπγαξσκέλα) 

καηαγύξηζαλ ζην πόξηεγν λα ρνξέςνπλ, ώζπνπ λα έξζεη ε ζεηξά ηνπο λα ζεξβηξηζηνύλ. 

Οη πην ζεβαζηηθνί ηεο ζπληξνθηάο θαζίζαλε γύξσ από ην ηξαπέδη. Οη άιινη, ιίγν πνιύ 

ζηκά ηνπο, όξζηνη ή θαζηζηνί, ιαβαίλαλε από ηηο αξρόληηζζεο θαη ηνπο 

κειηηδαλνληπκέλνπο ιαθέδεο ηα θνξησκέλα πηάηα ηνπο. Μπεγκέλε όξζηα ζην βαζηθό 

«καδέξη θξήαο»
20

 ηεο θάζε κεξίδαο, γπάιηδε ε αζεκέληα «θνξθέηα».
21

 Ο «νπιηζκόο» 

ηνπο ζπκπιεξσλόηαλε κ’ έλα πνηήξη θξπζηάιιηλν, πνπ θάπνηνο πεξηθεξόκελνο 

κειηηδαλνρίηνλαο Γαλπκήδεο μαλαγέκηδε πξόζπκα ζε θάζε ηνπ δηάβα. 

[…]Οιόθιεξε ε ηξαπεδαξία κνζρνβνινύζε ηώξα πηα ζηηεκέλν θξέαο, 

θξεκκπδνζθνξδίια, θαλέιια, κνζρνθάξπδν, γαξνπθαιόθαξθα θαη αξσκαηηθό θξαζί 

καιβαδίαο.
22 (Ρώκαο, 1975: 254-256). 

 

 
«The Peacock Vow»  

«Le Livre des conquetes et faits d’Alexandra», 15th century, Anon., folio 86 recto. 

Paris, Muse Petit-Palais  

                                                           
16

 Πέηζν θνλζεξηάην: βαζηθό ζπκθσληθό θνκκάηη ζπλαπιίαο (. η. .).  
17

 Σξίιηα είλαη ε γξήγνξε ελαιιαγή δύν γεηηνληθώλ κνπζηθώλ θζόγγσλ. Αλήθεη ζηνπο 

«θαιισπηζκνύο».  ηελ Δπξσπατθή κνπζηθή θαιισπηζκνί είλαη νξηζκέλεο κηθξνζθνπηθέο λόηεο πνπ 

κπαίλνπλ πξηλ ή κεηά από ηηο θύξηεο λόηεο ελόο θνκκαηηνύ, κε ζθνπό λα ζηνιίζνπλ ην θνκκάηη  

Γεσξγίνπ Γηακαληή (2001). Ζ θιαζηθή ζεσξία ηεο κνπζηθήο. Αζήλα, Νάθαο. 
18

 Βαξηαηζηόλα, ε παξαιιαγή, ν όξνο αλαθέξεηαη ζε ηερληθή κνπζηθήο ζύλζεζεο, θαηά ηελ νπνία ην 

κνπζηθό πιηθό επαλαιακβάλεηαη παξαιιαγκέλν σο πξνο ηνλ ξπζκό, ηελ αξκνλία, ηε κεισδία, ηελ 

αληίζηημε, ηελ ελνξρήζηξσζε, ή νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ. 
19

 αιηζηζόην: είδνο αιιαληηθνύ, βι. Εώεο, Β΄, 1963: 416 & 421  
20

 Μαδέξη θξήαο: ρνληξό θξεαηνθνςίδη (. η. .). 
21

 Φνξθέηα: Γηραισηό ή κε ηξία δόληηα πηξνύλη  (. η. .). 
22

  Μαιβαδία: Βπδαληηλόο Μνλεκβάζηνο Οίλνο. 
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Η έντεχνη μουσική στην Ζάκυνθο του 19ου αιώνα. 

Μουσική δωματίου και χορευτική μουσική  
 

 

Που στη σάλα οι κοντεσίνες 

του παλιού αρχοντικού τους 

τραγουδούσαν εις το πιάνο 

τα τραγούδια του καιρού τους. 

                  Λαϊκό τετράστιχο23 

 

 

Μουσική Δωματίου 

«ην άπιεηα θσηαγσγεκέλν θαη 

θνκςά επηπισκέλν ζπίηη ηνπ θόληε 

Λνύληδε, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ, 

καο ππνδέρζεθε έλαο πνιπάξηζκνο 

θύθινο πνπ είρε ζπγθεληξσζεί γηα 

ζπλαπιία. Μνινλόηη, κε ηελ 

εμαίξεζε δπν θαιιηηερλώλ πνπ 

είραλε μεκείλεη από ηε ρεηκεξηλή 

όπεξα, παίμαλε θαη ηξαγνύδεζαλ 

εξαζηηέρλεο, ε εθηέιεζε μεπέξαζε ηηο 

πξνζδνθίεο κνπ» (Αλδξηόιαο, 

2007).  

                                                                                

                                                                              Σάλα χορού στο μέγαρο Κομμούτου 

 

«Ζ θπξία Σνπνηεξεηνύ κε εθάιεζε εηο ηνλ ρνξόλ ηεο… Αξγόηεξα παίμακε πηάλν θαη 

ηξαγνπδήζακε» (Αλδξηόιαο, 2007). 

 

«Μεηά ην γεύκα … κε πξνζθάιεζαλ λα ηξαγνπδήζσ κε ηελ θπξίαλ Μειηζζελνύ θαη 

αθνύ έπαημαλ εηο ην θύκβαινλ (πηάλν) ε θπξία Βαιασξίηε θαη ε σζζάλα Ναξαληδή, 

ήηηο παίδεη θαιώο όκσο άλεπ αηζζήκαηνο θαη όζνλ είλαη αζρεκνηάηε, άιινλ ηόζν 

θαίλεηαη θαληαζκέλε…» 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Βαξβηάλεο, 1999, 189. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα VΙ 

 Πληροφοριακό υλικό  

για την δραματοποίηση της χοροεσπερίδας 
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Η Χοροεσπερίδα 

 
A Pavane 

Edwin Austin Abbey, 1897 

 

«Μηα κπαληίλα
1
 από θηζάξεο καληνιίλα, όκπνε, κηα βηόια ληη γθάκπα θ’ έλα 

ηακπνπξίλν […] άξρηζαλ λα παίδνπλε κηα παβάλα.
2
 

Ο ηξόπνο πνπ παζπαιίζηεθε ηόηε κ’ αιαηνπίπεξν ε ζάια ήηαλ ραξαθηεξηζηηθόο: 

Χνξεύαλε νη αληςηνί κε ηηο ζεηάδεο , νη αδειθάδεο κε ηνπο αδειθνύο, νη πεζεξνί θαη νη 

θνπληάδνη κε ηηο λύθεο θ’ νη πεζεξέο κε ηνπο … αγαπεκέλνπο ηνπο γακπξνύο. Πνιινί 

γηνί πξνηηκνύζαλε γηα ληάκα ηε κάλα ηνπο θαη όζνη ηδνβηλόηνη
3
 δε βξίζθαλε ζειπθό 

ηαίξη ρνξεύαλε κεηαμύ ηνπο. 

 Πξώην δεπγάξη, νδεγνύζε ηελ αξγή «πεξηπαηεηηθή» παβάλα, ήηαλ ν Ακθηηξύσλαο 

κε ηελ Κνληέζζα ηνπ. Αθνινπζνύζαλ ν Κόληεο καο κε ηελ ζηληνξίλα Χξπζή, έλαο 

γεξνληνκπαζκέλνο κπάξκπαο ηεο Μαληξηθάξδαηλαο κε ηελ Κνληεζζίλα Φειηηζηηά 

θαη κεηά έλα παξδαιό δεηγκαηνιόγην από ζπγγέλεηεο πνπ δελ ήηαλε θαζόινπ … 

εθιεθηηθέο. 

ηνλ ηξίην γύξν ε κεγάιε πόξηα ηεο ηξαπεδαξίαο άλνημε δηάπιαηα θαη ην πξώην 

δεπγάξη πέξαζε ζηε πινύζηα θσηηζκέλε ζάια νδεγώληαο ηνπο ξέζηνπο.  

 

                                                           
1
 Μπαληίλα: νξρεζηξνύια. 

2
 Παβάλα (pavane ή pavan από ηελ ηηαιηθή ιέμε  padovana = ηεο Πάληνβα). Δπηηθνεπξσπατθόο ρνξόο, 

θπξίσο ησλ αξηζηνθξαηηθώλ θύθισλ, πνπ γλώξηζε κεγάιε αθκή ηνλ 16o θαη 17ν αη. Η πξνέιεπζή ηνπ 

είλαη ηηαιηθή θαη πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ από ηελ πόιε Πάληνβα.   Η παβάλα ήηαλ απιόο ρνξόο· νη 

ρνξεπηέο έθαλαλ δύν κνλά θαη έλα δηπιό βήκα πξνο ηα εκπξόο θαη πξνο ηα πίζσ ζε ξπζκό δύν ή 

ηεζζάξσλ ηεηάξησλ. Η παβάλα, πνπ ζπλδέζεθε κε ηνλ ηηαιηθό ρνξν ζαιηαξέιν (saltarelo) θαη ηελ 

γαιιηθή γθαγηάξληα (gagliarda), ρνξεπόηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ιηηαλεηώλ, ησλ γακήιησλ πνκπώλ 

θαη ηεο Απνθξηάο.  
3
 Σδνβηλόηνη: Νεαξνί. 
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[…] Οη πξσηαγσληζηέο ηεο θνκκεληηέηαο […] αιιάδαλε ηα ξνύρα ηνπο, γηα λα 

γπξίζνπλε ζην πόξηεγν
4
 λα ρνξέςνπλ.  

[…] Από καθξηά έθηαζε ζη’ απηηά ηνπο ν ήρνο ηεο θνπξιάλαο,
5
 ηνπ αγαπεκέλνπ 

ρνξνύ ηεο ληόηεο, θαη ε ζπληξνθηά μερύζεθε κε γέιηα θη ακπνζίεο
6
 ζηε ζθάια, πνηνο 

λα πξσηνθηάζεη ζην πόξηεγν…» 

 

 

 

 

 

 

Furlana 

 

 

 

 

 

                                                                    

Peasants dancing the Furlana  

                                                               Pietro Longhi  

 

 

                                                           
4
 Πόξηεγν: Αίζνπζεο ππνδνρήο. 

5
 Ζσεξόο ρνξόο από ην Φόξιη (Νόηηα Θηαιία). Μνηάδεη κε ηελ ηαξαληέια. Χνξεπόηαλε ζπλήζσο ζηελ 

ύπαηζξν, αιιά ζε θηιηθέο ζπγθεληξώζεηο έκπαηλε ζε εμεπγεληζκέλε κνξθή θαη ζηα ζαιόληα (. η. .). 
6
 Ακπνζίεο: πξσμηέο. 
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Τα πορτραίτα 

 
Η σάλα του μεγάρου της οικογενείας Κομμούτου. 

 

«… Είρελ αξρίζεη από θάκπνζα ρξόληα ε κόδα ηωλ αληελάηωλ.
7
 Κάζε άξρνληαο, 

παλαπεί, ρξωζηνύζε λ’ αθήζεη ζηνπο ηνίρνπο ηνπ θακειηθνύ ληνκηληθάιε ην αρλάξη ηνπ: 

έλα πνξηξαίην πνπ λα ζπκίδεη ζηνπο θαηνπηλνύο ηελ αιινηηλή ηνπ παξνπζία. […] Σηα 

θακειηθά ηνύηα πνξηξαίηα ε νκνηόηε δελ κεηξνύζε θαη ηόζν. (Κάζνπ γύξεπε κεηά από 

εθαηό ρξόληα λα βξεηο αλ ήκνπλα έηζη ή αιιηώο!) Κείλν πνπ είρε ζεκαζία ήηαλε ε 

ζηνιή: ε πεξνύθα, ην ζπαζί θαη παλ’ απ’ όια ην «γξάκκα»! Έλαο θάθεινο, δειαδή, πνπ 

θξαηνύζεο ζην ρέξη θαη πνπ θαλέξωλε ηε ζύζηαζε ζνπ: π.ρ. Al Signor Conte Χ. Υ. 

(αμίωκα), Città del Zante. Απηό ήηαλε θαη ην δηαβαηήξην ζνπ ζηελ αζαλαζία» (Ρώκαο, 

1975:227-228). 

                                                           
7
 Ως Αντενάτοι νοούνται  οι πρόγονοι. 



 275 

 
Το πράσινο σαλόνι του μεγάρου της οικογενείας  Κομμούτου. 
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Το χρυσό σαλόνι του μεγάρου της οικογενείας Κομμούτου. 
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Μέρος της σάλας του χορού και της γαλαρίας  στο μέγαρο της οικογενείας Μερκάτη, στην 

συνοικία της Κυρίας των Αγγέλων. 
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Παράρτημα VII 

Κλείδα Συμμετοχικής Παρατήρησης 
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Κλείδα Σσμμεηοτικής Παραηήρηζης 

Δξγαζηήξην :                     Ζκεξνκελία:                           ρνιείν:                                         Σάμε:                                             

Σκήκα: 

  

 ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Δμνηθείσζε κε ηελ ζεαηξηθή 

πξάμε 

   

Απηνέθθξαζε 

 

   

Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

 

   

Γλσξηκία κε ην ηζηνξηθό θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθό πιαίζην ηεο 

Εαθύλζνπ ηνλ 19ν αηώλα 

   

Γεκηνπξγία δξακαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ 

   

Αλάιεςε ξόισλ 

 

   

Αιιειεπίδξαζε κέζα από ην 

ξόιν 

 

   

Αιιειεπίδξαζε κε ηηο θνύθιεο ζε 

Ρόιν Ηζηνξηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

   

πκκεηνρή ζηνλ αλαζηνραζκό 

 

   

Γλώζεηο γηα ηα εθζέκαηα 

 

   

Δμνηθείσζε κε ηα κνπζεηαθά 

αληηθείκελα 

   

Δξκελεία θνηλσληθώλ δεδνκέλσλ 

κέζσ ησλ εθζεκάησλ 

   

 

Σκοποί και Σηότοι 
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 ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σαμίδη 

 

   

Παξνπζίαζε ζπκκαζεηή/ηξηαο 

 

   

Αιιειεπίδξαζε κε ηελ Διηζάβεη 

 

   

Βξείηε ηα νηθνγελεηαθά Οηθόζεκα 

 

   

Γηάιεμε Κνζηνύκη 

 

   

Δπηινγή Γώξνπ γηα ηελ Διηζάβεη 

 

   

Μέζα Μεηαθνξάο 

 

   

Χηίδσ ηε ζηάζε ηνπ ξόινπ 

 

   

Παγσκέλε Δηθόλα 

 

   

Αλίρλεπζε θέςεο 

 

   

Κύθινο Κνπηζνκπνιηνύ 

 

   

Κνπηί εμεξεύλεζεο 

 

   

Αλαθξηηηθή Καξέθια – 

Αιιειεπίδξαζε κε ηελ Έιελα 

 

   

Βξείηε ηε Βεληάιηα 

 

   

 

Θεαηρικές δράζεις 
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 Α΄ Οκάδα 

θακαξηέξεο 

Β΄ Οκάδα 

θαζηειάλνη 

Γ΄ Οκάδα 

κάγεηξεο/ηζζεο 

Γ΄ Οκάδα 

κνπδηθάληεο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

πλεξγαζία      

Αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ ζηα 

εθζέκαηα 

     

Αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ ζην 

ζπλνδεπηηθό πιηθό 

ηνπ πξνγξάκκαηνο 

     

Χξήζε πξόηεξσλ 

γλώζεσλ 

     

Δξσηήζεηο ζηελ 

εκςπρώηξηα θαη ην 

πξνζσπηθό ηνπ 

κνπζείνπ 

     

Πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο 19
νο

 θαη  

21
νο

 αη 

     

Σερλνινγηθέο 

δηαθνξέο 19νο θαη 

21νο αη 

     

Αγξνηηθή παξαγσγή 

19
νο

 θαη 21
νο

 αη 

     

Ση ζα ςσλίζνπκε; 

19
νο

 θαη 21
νο

 αη 

     

Ση ζα καγεηξέςνπκε; 

19νο θαη 21νο αη 

     

Παξνπζίαζε ζηελ 

νκάδα 

     

Μανδύας ηοσ Ειδικού   
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