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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Δ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηελ έξεπλα δξάζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

παξεκβάζεηο Αξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Βθπαίδεπζε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016- 17. 

Έγηλε ρξήζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη δηεξεπλήζεθε 

ε ππφζεζε πσο ε Αξακαηηθή Σέρλε ζηελ Βθπαίδεπζε απνηειεί κέζν 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθήβσλ απέλαληη ζε ξαηζηζηηθά θαηλφκελα. Δ εθαξκνγή ηεο 

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νκάδα εθήβσλ ειηθίαο 13- 14 εηψλ ηνπ ζεαηξηθνχ 

εξγαζηεξίνπ γηα παηδηά θαη εθήβνπο ηνπ ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ. Πάηξαο. 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη δίλεηαη 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηφζν ζηελ έλλνηα ηνπ Ραηζηζκνχ, ηεο 

Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο φζν θαη ηεο Αξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Βθπαίδεπζε. ηε 

ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ ΑΣΒ κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ, κέζα απφ ζεσξίεο, κειέηεο θαη έξεπλεο.   

 Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα. Παξαηίζεληαη 

κεζνδνινγία, αλάιπζε δεδνκέλσλ, επξήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σέινο, πξνηείλνληαη ζέκαηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζεο θαη έξεπλαο ζην 

πιαίζην ηεο Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο. 

 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Βθπαίδεπζε, Ραηζηζκφο, ηεξεφηππα, Βηεξφηεηα, 

Αηαπνιηηηζκηθφηεηα, Αξακαηηθή Σέρλε.  
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ABSTRACT 

 

The present work is concerned with the research of action carried out by 

Drama in  Education during the school year 2016-17. The use of qualitative and 

quantitative means of data collection has been investigated and the hypothesis that 

Dramatic Art in Education is a means of sensitizing teenagers towards racist 

phenomena. The implementation of the survey was carried out in a group of teenagers 

aged 13-14 years of the theater workshop for children and adolescents of the 

Municipal Theater of Patras.         

 In the first part of the paper a bibliographic review is given and the theoretical 

framework is given regarding both the concept of Racism, Intercultural Education and 

Drama in Education. In the following, we analyze the application of D.Ε.E. methods 

aiming at the cultivation of intercultural skills through theories, studies and 

researches.           

 The second part of the thesis concerns the present research. Methodology, data 

analysis, findings and limitations of the research process are presented. Finally, issues 

of further discussion and research are proposed in the context of Intercultural 

Education. 

 

Key words: Education, Racism, Stereotypes, Diversity, Interculturalism, Dramatic 

Art.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

«Σν λα είζαη πνιίηεο δε ζεκαίλεη φηη δεηο ζε κηα θνηλσλία,                                                

ζεκαίλεη φηη ηελ αιιάδεηο.» (Boal, 2009) 

 

Βίλαη πιένλ γεγνλφο φηη ζηελ επνρή καο ην ειιεληθφ ζρνιείν έρεη κεηαηξαπεί 

ζε πνιππνιηηηζκηθφ. Ώπφ ηα ηέιε ηνπ 1980 θαη ηηο αξρέο ηνπ 1990 ε ρψξα καο 

δέρεηαη καδηθά θχκαηα κεηαλαζηψλ φρη κφλν απφ ηα ΐαιθάληα αιιά θη απφ ρψξεο ηεο 

πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ηεο Ώθξηθήο θαη ηεο Ώζίαο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

ε Βιιάδα ζηακάηεζε λα είλαη ρψξα απ‟ φπνπ μεθηλνχλ ην ηαμίδη ηνπο νη κεηαλάζηεο 

θαη έγηλε ρψξα ζηελ νπνία θαηαθζάλνπλ  κεηαλάζηεο (Baldwin-Edwards, 2004). 

Παξφηη κέρξη ηφηε νη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηε ρψξα καο νκνηνγελή, ε αιήζεηα είλαη 

πσο αλέθαζελ ππήξραλ κεηνλφηεηεο ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο πνπ δνχζαλ εδψ 

(Κεζίδνπ, 2008). Δ ηξαγσδία ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πξνζθπγηάο έρεη καθξά 

ηζηνξία, άιισζηε. Ξεθηλά απφ ηφηε πνπ ππήξραλ πφιεκνη, δηψμεηο, δηαθξίζεηο θαη 

κηζαιινδνμία (Νάλνπ, & αββνπνχινπ, 2013). 

ηηο κέξεο καο, ε ξνή ηεο κεηαλάζηεπζεο  θαη ιαζξνκεηαλάζηεπζεο πνπ φιν 

θαη απμάλεηαη έρεη πιένλ κεηαζρεκαηίζεη ηελ θνηλσλία καο ζε κηα θνηλσλία  

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Ο πνιππνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο ρψξαο καο κπνξεί 

εχθνια λα εληνπηζηεί απφ ηελ έξεπλα πάλσ ζηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ ζρνιείσλ. 

«Σν πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ αλέξρεηαη ζην 8,1% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, 

πνζνζηφ πνπ ζπλερψο αλεβαίλεη θαη θαηαηάζζεη ηε ρψξα καο ζηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαηέρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αιινδαπψλ ζπγθξηηηθά κε 

ηνλ πιεζπζκφ ηεο» (Μάξθνπ, 2010: 30). 

Δ δπζαξέζθεηα θαη νη αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο δελ 

άξγεζαλ λα θαλνχλ. Παξάιιεια νη ζηάζεηο απηέο κεηνπζηψζεθαλ ζε αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο πνιχ γλψξηκεο πεξίπησζεηο ζπκκεηνρήο 

ησλ παηδηψλ  κεηαλαζηψλ ζε παξειάζεηο σο ζεκαηνθφξσλ, πνπ απαζρνινχλ ηα ΜΜΒ 

κέρξη θαη ζήκεξα ζε θάζε εζληθή καο επέηεην (Tzanelli, 2006). 

Δ θνηλσλία καο δελ είλαη κφλν πνιππνιηηηζκηθή αιιά  πνιπγισζζηθή θαη 

πνιπθπιεηηθή. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ν ξαηζηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

θνηλσληθνςπρνινγηθή ηνπ ζεψξεζε, έρεη πιένλ κεηαβιεζεί ζεκαληηθά. Αε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ άκεζνπο θαη επηζεηηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο αιιά εθθξάδεηαη 

εκκέζσο θαη ππνγείσο θάλνληαο ηνπο ζχηεο λα αξλνχληαη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 
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ραξαθηεξηζκφ σο ξαηζηζηέο θαη ηνπο επηζηήκνλεο λα αλαδεηνχλ κεζφδνπο λα 

αλαιχζνπλ απηφ ην λέν είδνο ξαηζηζκνχ (McConahay, 1986).  ηε ρψξα καο 

άιισζηε νη θνηλσληθνί δξάζηεο δε ζηεξίδνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαηά ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηε θπιεηηθή δηαθνξεηηθφηεηα αιιά ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή 

αλαθέξνληαη ζηε δηαηάξαμε ηεο αζθάιεηαο ηεο θνηλσλίαο (Figgou et al., 2011). 

Οη πιεζπζκηαθέο απηέο αιιαγέο φξηζαλ επηηαθηηθή ηελ αλακφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Τπάξρεη άκεζε αλάγθε αιιαγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ψζηε κε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα νη καζεηέο λα απαιιαγνχλ 

απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ εκπνηίδνληαη ζπρλά απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηα 

Μέζα Μαδηθήο Βλεκέξσζεο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σν ζρνιείν θαιείηαη λα 

αλαπηχμεη κεζφδνπο γηα λα εληάμεη νκαιά ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο αιιά παξάιιεια  

λα βνεζήζεη ηνπο ληφπηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηξφπνπο ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ 

λέν πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ. Βηδηθά ζε ζρνιεία κε κεγάιε ζπξξνή αιινδαπψλ, 

ζπλαληψληαη θαηλφκελα ξαηζηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο αθνχ ε μελνθνβία ζπρλά 

ραξαθηεξίδεη  ηνπο αλζξψπνπο. Μέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη πσο νη καζεηέο 

δχλαληαη λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ αληαιιάζζνληαο ζηνηρεία θνπιηνχξαο θαη πνιηηηζκνχ θαη 

λα κεηαηξέςνπλ ηελ μελνθνβία ζε γλψζε θαη εκπεηξία (Γαξδηθηψηεο, & Υαληδή, 

2009). 

Πψο, φκσο, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ ζε πνιππνιηηηζκηθφ ρσξίο αληηδξάζεηο θαη θπξίσο ρσξίο έμαξζε 

ησλ ξαηζηζηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ Βιιήλσλ φζν θαη απφ εθείλε 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ;          

 Δ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, βέβαηα, δελ αθνξά κφλν ζηηο θπιεηηθέο 

δηαθξίζεηο αιιά ζε φια ηα είδε δηάθξηζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Δ ρξήζε ηεο 

επηηάζζεηαη ζε πεξηπηψζεηο ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηελ 

εκθάληζε, ηε ζξεζθεία, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηα άηνκα κε αλαπεξία, ην 

επάγγεικα, ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ηελ ηδενινγία θ.α. Δ επίδξαζή ηεο, 

ζε επίπεδν πξφιεςεο, απέλαληη ζε ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαίλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθή. Αχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ αλάρσκα ζηελ εμάπισζε ηνπ ξαηζηζκνχ 

αξθεί λα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, φρη κφλν απφ εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο 

αιιά θαη απφ ην ίδην ην θξάηνο (Φσηφπνπινο, 2013). 
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Δ αλάγθε, ινηπφλ, δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο νδήγεζε ηελ 

ειιεληθή πνιηηεία λα κεηαηξέςεη ηα ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνχζαλ καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο ζε ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Με ηνλ Νφκν 

2413/1996 (ΦΒΚ 124 η.Ώ΄/17-6-1996) ην ζχζηεκα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

ζεζπίδεηαη ζηελ Βιιάδα. θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί  «ε 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο» (Γαξγαιηάλνο, 2007).  

Με φπιν, ινηπφλ, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ζθνπφ ηελ απνδπλάκσζε 

ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ,  ηελ εμαζζέλεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 

απνθιεηζκνχ, ζηφρνο, εληέιεη, γίλεηαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ ζπλπθαίλνληαη κε απηφλ.      

 ηελ παξνχζα εξγαζία, ε νπνία απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο, ζηνρεχνπκε 

λα κειεηήζνπκε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ ηνπ Θεαηξηθνχ Βξγαζηεξίνπ γηα 

Παηδηά θαη Βθήβνπο ηνπ Αεκνηηθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Θεάηξνπ Πάηξαο απέλαληη ζε 

ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα δξάζεο, νη καζεηέο θαηαλφεζαλ ηηο 

έλλνηεο ζηεξεφηππν, πξνθαηάιεςε, δηάθξηζε, ξαηζηζκφο θαη κε εξγαιεία κεζφδνπο 

θαη ηερληθέο ηεο Αξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Βθπαίδεπζε θαηάθεξαλ κέζα απφ ηηο 

παξεκβάζεηο καο λα πξνζεγγίζνπλ ζέκαηα εηεξφηεηαο θαη λα αλαπηχμνπλ ηε 

δεμηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ο καγηθφο θφζκνο ηνπ ζεάηξνπ ηνπο κεηέθεξε ζε 

άιιεο ρψξεο, επνρέο θαη θαηαζηάζεηο θαη κε φπιν ηε θαληαζία ηνπο κπφξεζαλ λα 

εθθξαζηνχλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ. Δ κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ηερληθή ηεο ηξηγσλνπνίεζεο. Με ρξήζε πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ κέζσλ. Αφζεθε ζηαζκηζκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ζηνλ α) 

παξαδνζηαθφ θαη β) κνληέξλν ξαηζηζκφ θαη ηελ γ) δηαπνιηηηζκηθφηεηα, πξηλ θαη κεηά 

ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ. Βπίζεο, θξαηήζεθε εκεξνιφγην απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη 

ζε θάζε παξέκβαζε γηλφηαλ ιήςε βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ. ε θξίζηκα ζεκεία ηεο 

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εζηηαζκέλεο νκάδεο (focus groups) Δ έξεπλα δηήξθεζε 

πεξίπνπ ηέζζεξηο κήλεο θαη έιαβαλ κέξνο 20 έθεβνη 13- 14 εηψλ, κεηά ηελ 

ελππφγξαθε ζπκθσλία ησλ θεδεκφλσλ ηνπο.       

 Δ παξνχζα έξεπλα επηζπκεί λα απνηειέζεη πεδίν ζπδήηεζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη ίζσο θίλεηξν πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο. Παξφηη ν 

ξαηζηζκφο είλαη έλα ζέκα πνιπζπδεηεκέλν ε έξεπλα αλαθάιπςε πσο ε αλάγθε ησλ 
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παηδηψλ γηα δηεπθξίλεζε, βησκαηηθή δξάζε θαη απελνρνπνίεζε παξακέλεη αθκαία. Σν 

βίσκα πνπ παξέρεη ε Αξακαηηθή Σέρλε ζηελ Βθπαίδεπζε θαίλεηαη θαη ζε απηή ηε 

κειέηε πνιχηηκν.           

Δ επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ζα ππνζηεξηρζεί εθηελψο απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά, ελψ ζα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ 

κέζσλζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο, ηεο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη θπζηθά ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα έξεπλαο ζηεξηγκέλεο ζε 

βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ζε ζέκαηα ξαηζηζκνχ. Θα αλαιπζνχλ ηα είδε, νη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο, ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο αιιά θαη ηα κνληέια 

δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ εθεβηθή ειηθία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζε ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν. Σν θεθάιαην ζα νινθιεξσζεί κε ηε 

κειέηε ηεο Αξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Βθπαίδεπζε θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο 

ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξαζέζεη 

επηζηεκνληθά ζηνηρεία θαη έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε πνξεία ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο δνκήο ησλ παξεκβάζεσλ.  

 

1.1    ΡΑΣΗΜΟ 

Ξέλνο. Ο «μέλνο», φπσο θη αλ δχλαηαη λα νξηζηεί, σο εμσηηθφο ή θαη 

επηθίλδπλνο εηζβνιέαο, αθφκα σο ακθηζβεηίαο ή σο «ζπκπιήξσκα» ηνπ εαπηνχ, 

απνηειεί βαζηθφ πξφζσπν δηαθφξσλ εηδψλ ηζηνξηθήο αθήγεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνξεία ηνπ αλζξψπνπ σο δεκηνπξγνχ πνιηηηζκνχ. Οη ζπλαληήζεηο πνιηηηζκψλ, 

σζηφζν, θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο, παξφηη δηαρξνληθά ππάξρνπλ, ηα ηειεπηαία κφιηο 

ρξφληα απνηέιεζαλ αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ ζηα πιαίζηα ησλ παηδαγσγηθψλ 

επηζηεκψλ. Δ αλάγθε θαηαλφεζεο ηνπ μέλνπ θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

απνηειεί πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παηδαγσγηθήο (Γθφβαξεο, 2001). Ο θφβνο 

γηα ην δηαθνξεηηθφ νινέλα δεκηνπξγεί λέεο κνξθέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ. ην ζρνιείν, ε έιιεηςε δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο 

δχλαηαη λα ζεκαηνδνηεί θαλνληζηηθή ¨παξαιπζία¨ θαη αληθαλφηεηα ππεξάζπηζεο ελφο 

αμηαθνχ θαλφλα (Γθφβαξεο, 2002).        

 Aξρηθά ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ «ξαηζηζκνχ». Βίλαη 

ε ηδενινγία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηάθξηζε πξνο νκάδεο αλζξψπσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (Κακπαγηάλλεο, 2012: 9). «Ο ξαηζηζκφο 

είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλίζηαηαη ζην λα πεξηθξνλνχκε έλα άηνκν πνπ έρεη θπζηθά 

ή πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα ζεσξνχκε δηαθνξεηηθά απφ ηα δηθά καο» 

(Vaillant, 2002: 4). Βίλαη έλα θαηλφκελν πνπ απαληάηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

απφ πνιχ παιηά έσο ζήκεξα θαη απνηειεί αηηία γηα αδηθίεο, θαθνκεηαρείξηζε αιιά 



 
 

6 
 

θαη πφιεκν.            

 Δ λνεκαηηθή αθεηεξία ηνπ φξνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηάθξηζε ηεο θπιήο, ξάηζαο, 

θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία κεηαλαζηψλ. Οη νκηιίεο πνιηηηθψλ  ζηηο ρψξεο ηεο 

Απηηθήο Βπξψπεο δεκηνχξγεζε δηάζεζε απνθιεηζκνχ θαη δηάθξηζεο πξνο ηνπο 

κεηαλάζηεο. Ο ζηφρνο είλαη λα επηζηξέςνπλ νη κεηαλάζηεο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο 

ηνπο γηαηί έρνπλ ρξένο λα παξακέλνπλ κε ηνπο «νκνίνπο» ηνπο. Βθεί ζηεξίδεηαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Miles, ε δεκηνπξγία ηνπ φξνπ «λένο ξαηζηζκφο» (ή λενξαηζηζκφο), ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα λα ραξαθηεξηζηεί ν μελνθνβηθφο ιφγνο απφ ηνλ 

Barker. Δ Γαιιία κάιηζηα, ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ πξνζπάζεζε λα λνκηκνπνηήζεη 

πνιηηηθέο απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεψλ ηνπο, 

θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή επνρή. Ο Μπαιηκπάξ (1991) κίιεζε γηα «ξαηζηζκφ ρσξίο 

θπιέο» θαη ηφληζε πσο δελ αθνξά κφλν ηε βηνινγηθή θιεξνλνκηθφηεηα αιιά θαη κε 

αλαγψγηκεο δηαθνξέο ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα. Ώξρηθά δελ εληνπίδνληαη 

ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ θάπνηνο ζηελ πξηκνδφηεζε  θπξίαξρσλ νκάδσλ θαη ιαψλ αιιά 

θαηαγγέινληαη νη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ θαηάξγεζε 

ησλ ζπλφξσλ θαη εζηηάδνπλ ζηνλ αζχκβαην ηξφπν δσήο θαη ζηηο αζπλδίαζηεο 

παξαδφζεηο  (Σξνπκπέηα, 2000).  

Ο Κακπαγηάλλεο (2012) ζεκεηψλεη πσο «ζηελ πην θαζαξή θαη ρπδαία κνξθή 

ηνπ, ν ξαηζηζκφο είλαη θπιεηηθφο: ρσξίδεη ηελ αλζξσπφηεηα ζε θπιέο, νη νπνίεο είλαη 

ππνηηζέκελα «θαζαξέο» (ζει.9),  θαη ζηε ζπλέρεηα ηεξαξρεί απηέο ηηο θπιέο, κε ηνπο 

ιεπθνχο λα είλαη αλψηεξνη απφ ηνπο έγρξσκνπο». Φαηλφκελα ξαηζηζκνχ 

παξαηεξήζεθαλ αξρηθά ηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
  αηψλα κε ηελ βίαηε κεηαθνξά εθαηνκκπξίσλ 

Ώθξηθαλψλ ζηηο θπηείεο ηνπ Νένπ Κφζκνπ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δνχινη. 

Σελ ίδηα πεξίνδν μεζπνχλ αζηηθέο επαλαζηάζεηο πξνο ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, πεξίνδνο ηνπ Αηαθσηηζκνχ. Ο ξαηζηζκφο, ινηπφλ, αξρηθά πξνβιήζεθε 

σο επηζηήκε, πνπ εξεπλνχζε βηνινγηθά ζηνηρεία κεηαμχ ησλ θπιψλ. Γίλνληαλ κειέηεο 

θαη κεηξήζεηο κεγέζνπο θξαλίσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζψπσλ. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ εμεγνχζαλ ηελ ππνηηζέκελε ηάζε νιφθιεξσλ 

πιεζπζκψλ ζηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Με αθνξκή ηα ζπκπεξάζκαηα απηά 

ηνπο αξλνχληαλ ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε.       

 ηελ Βιιάδα, δε, είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκα ελζηαιαγκέλε ζηε 

ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ ε αληίιεςε κηαο θνηλσλίαο εζληθά «θαζαξήο». Οη Έιιελεο 

σο πξφηππα πνιηηηζκνχ θαη αλδξείαο, Υξηζηηαλνχ Οξζφδνμνη. ήκεξα, βέβαηα, θάζε 
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επηρεηξεκαηνινγία πνπ αθνξά ην ςεπην- επηζηεκνληθφ ηδενιφγεκα ησλ γνληδίσλ έρεη 

απνξξηθζεί παληειψο. Δ έλλνηα ηνπ ¨βηνινγηθνχ δηαρσξηζκνχ¨ δελ κπνξεί λα 

ζηεξηρζεί ζε θακία κειέηε DNA αθνχ θαίλεηαη πσο ν θαζέλαο καο θέξεη γνλίδηα 

πνιιψλ ιαψλ θαη θνπιηνχξσλ (Κακπαγηάλλεο, 2012).  

ηηο κέξεο καο, ν ξαηζηζκφο δελ εθθξάδεηαη ζπρλά ηφζν άκεζα αιιά  

ππνβφζθεη θαη θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Έηζη νη 

εξεπλεηέο δηαηχπσζαλ δχν ζεσξίεο γηα ηνλ «ζπκβνιηθφ» ή «θιαζηθφ» ή 

«παξαδνζηαθφ» (Sears, & Kinder, 1971·  Sears, & McConahay, 1973) θαη ηνλ 

«κνληέξλν» ξαηζηζκφ ή «λενξαηζηζκφ», φπσο εηπψζεθε παξαπάλσ (McConahay, 

1986). Οη δχν δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο δελ νξίδνπλ παξά ειάρηζηεο κηθξέο δηαθνξέο 

ζην λφεκά ηνπο. Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ θαη νη δπν ηχπνη ξαηζηζκνχ ππνζηεξίδνπλ 

είλαη φηη κε δεδνκέλε ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ λφξκσλ απέλαληη ζηνλ ξαηζηζκφ, ν 

ηξφπνο πνπ εθθξάδεηαη έρεη αιιάμεη θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαληηθά. Χζηφζν, 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληί ζηνπο μέλνπο ηνπο, κε ηελ 

αηηηνινγία ηνπ θφβνπ, ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο ακεραλίαο ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο καδί ηνπο. Έηζη, νη «κνληέξλνη» ξαηζηζηέο δε δέρνληαη ηα κέιε ηεο καχξεο 

θπιήο φρη γηα ην δηαθνξεηηθφ ρξψκα ηνπο πνπ ηνπο θαζηζηά «θαηψηεξε θπιή» 

ζχκθσλα κε ηνλ θιαζηθφ ξαηζηζκφ, αιιά κε δηθαηνινγία ηελ παξαβίαζε ησλ αξρψλ 

ηεο ηζφηεηαο, ηελ Πξνηεζηαληηθή εξγαζηαθή εζηθή θαη ηελ πεηζαξρία. Δ παξαπάλσ 

ζέζε ζρεηίδεηαη κε ηηο εμήο παξαδνρέο: 1.Σα κέιε ηεο  καχξεο θπιήο  δελ 

αληηκεησπίδνληαη πιένλ απφ απηά ηεο ιεπθήο πξνθαηεηιεκκέλα ή ξαηζηζηηθά.  2. Οη 

ίδηνη επζχλνληαη γηα ηελ απνπζία θνηλσληθήο ηνπο πξνφδνπ αθνχ αδπλαηνχλ λα 

δνπιέςνπλ. 3. Έρνπλ κεγάιεο απαηηήζεηο. 4. Έρνπλ απνθηήζεη πεξηζζφηεξα 

δηθαηψκαηα απφ φζα πξαγκαηηθά αμίδνπλ (Sears, & Henry, 2003). 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο θηηάρηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζηφρν 

λα κεηξεζεί ν θιαζζηθφο θαη ν κνληέξλνο ξαηζηζκφο (McConahay, 1986). Οη έξεπλεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη θιίκαθεο κνληέξλνπ θαη θιαζηθνχ ξαηζηζκνχ, ελψ παξνπζηάδνπλ 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, επί ηεο νπζίαο απνηεινχλ δχν δηαθξηηέο θαηαζθεπέο 

(Akrami, Ekehammar, & Araya, 2000· Sears, & Henry, 2003). 

 Σν θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ, ινηπφλ, παξνπζηάδεη κηα κεγάιε πνηθηιία 

κνξθψλ εθδήισζεο ζε πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν απέλαληη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ζε φπνηνλ, δειαδή, δηαθέξεη ζε εζληθφ, θπιεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, 

θνηλσληθνπνιηηηθφ επίπεδν.  O πξνβιεκαηηζκφο πνπ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηηο έξεπλεο 
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φζν θαη απφ θαζεκεξηλά δεηήκαηα ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αθνξά ηελ αξρή ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο. Δ ζηαζεξή δπζκελήο κεηαρείξηζε κε θίλεηξν έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ζπληζηά ζνβαξή θιηκάθσζε ζε ζρέζε κε κεκνλσκέλν ζπκβάλ 

άδηθεο κεηαρείξηζεο. ηηο κέξεο καο απαληψληαη ζπκβάληα έληνλεο ξαηζηζηηθήο βίαο 

πνπ ζπρλά νδεγεί ζε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Δ ζπκπεξηθνξά απηή αληαλαθιά ηελ 

ππνηίκεζε ή ηελ πιήξε απαμίσζε ηνπ αλζξψπνπ σο θνξέα αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

Σφζν ε ξαηζηζηηθή βία φζν θαη νη δηαθξίζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ έθθξαζε απαμίσζεο 

ζηα πξφζσπα πνπ θέξνπλ κηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα θαη φρη ζε πξνζσπηθή εκπάζεηα ή 

ηδηνηέιεηα. ην εζηθφ αιιά θαη πνιηηηθφ πιαίζην, ην ζηνηρείν πνπ πξνθαιεί έληνλε 

απέρζεηα είλαη ε θαλεξή απφξξηςε ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ ζε θαζνιηθφ επίπεδν. Δ 

βία, ινηπφλ, νπζηαζηηθά θνξπθψλεη ηηο ζχλζεηεο ζπιινγηθέο ζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ απελνρνπνίεζεο ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη 

ζηνλ δηαθνξεηηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ, θαηψηεξν.       

Δ δξακαηηθή αχμεζε ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο πιήηηεη ηηο επάισηεο θαη 

επαίζζεηεο θνηλσληθά νκάδεο πνπ βηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ηε δηάθξηζε 

θαη ηνλ απνθιεηζκφ. Δ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη εληείλεη ην πξφβιεκα αθνχ ν θφβνο 

πνιχ ζπρλά δεκηνπξγεί έλα ηξνκαθηηθφ μελνθνβηθφ θαη αληηκεηαλαζηεπηηθφ θιίκα. 

Εδηαηηέξσο ηελ ηξέρνπζα δηδαθηηθή ρξνληά 2016- 17, γίλακε κάξηπξεο έληνλσλ 

ζπκβάλησλ ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αξλήζεθαλ ηελ 

έληαμε πξνζθχγσλ καζεηψλ. Φπζηθά, ην γεγνλφο απηφ δελ είλαη πξσηνθαλέο αθνχ 

αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο έρνπλ ππάξμεη ζην παξειζφλ γηα καζεηέο Ρνκά, καζεηέο κε 

αλαπεξίεο αθφκα θαη εθπαηδεπηηθνχο κε αθνξκή ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπο. «Ο επίηξνπνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, Νηιο 

Μνχηδληεθο, ν νπνίνο βξέζεθε ζηελ Αζήλα ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 2013, κίιεζε γηα ηελ 

απεηιή ηνπ ξαηζηζκνχ απέλαληη ζηελ ειιεληθή Γεκνθξαηία, ελψ δήηεζε δηψμεηο γηα ηνπο 

ζχηεο ησλ ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ, ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ παξαβαίλνπλ ην θαζήθνλ 

ηνπο, αιιά θαη ηα κέιε ηεο Υξπζήο Απγήο πνπ πξνβαίλνπλ ζε επηζέζεηο κίζνπο» 

(Γαδάθεο, πξξή, & Σάθεο, 2014). 

Δ θαιιηέξγεηα ηεο μελνθνβίαο θαη νη επηζεηηθέο ηάζεηο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

έλαληη θπξίσο ησλ κεηαλαζηψλ ζρεηίδεηαη κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ. Σα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη απηά πνπ δηνγθψλνπλ ην ζπλαίζζεκα απηφ. Πξνθχπηνπλ 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζηεξεφηππεο ηδέεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο «δηαθνξεηηθνχο», 



 
 

9 
 

έρνπλ παγησζεί ζηνλ λνπ ησλ πνιηηψλ, εληζρχνληαη απφ ηα αθξνδεμηά θφκκαηα θαη 

ηειηθά ζξέθνπλ ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

1.1.2  ΣΑ ΔΗΓΖ ΡΑΣΗΜΟΤ 

Ο ξαηζηζκφο, θαζψο θαίλεηαη κέζα ζηα ρξφληα, θαηαθέξλεη λα είλαη επέιηθηνο 

θαη λα κεηαζρεκαηίδεη ην αληηθείκελφ ηνπ.  Σν ζηνηρείν πνπ ζηαζεξά παξακέλεη ίδην 

είλαη ε πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο απφ ηελ θπξηαξρνχκελε. Ο 

δηαρσξηζκφο απηφο ζηεξίδεηαη ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνγείσο έρνπλ ηελ 

ηάζε λα θπιεηηθνπνηνχληαη γηα λα θαηαθέξνπλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο ζπζηεκαηηθέο 

δηαθξίζεηο. Πψο, φκσο, κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηνλ ξαηζηζκφ θαη πψο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα είδε ηνπ;        

 Ξεθηλψληαο ηελ απφπεηξα νξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ θαη ζπζηεκηθνχ ξαηζηζκνχ 

παξαηεξνχκε πσο ν ξαηζηζκφο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη κεηαμχ αηφκσλ, ζε 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν, αιιά παξάιιεια δχλαηαη λα είλαη ελζσκαησκέλνο ζε 

νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα κέζσ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηδενινγηψλ. Φπζηθά 

θαίλεηαη επθνιφηεξν λα αλαγλσξίζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο ξαηζηζηή ή 

δηαπξνζσπηθέο πξάμεηο ξαηζηζκνχ. Ο  «αηνκηθφο» ξαηζηζκφο δελ έρεη  πξνθχςεη 

αλεμάξηεηα ηνπ πιαηζίνπ αιιά αληίζεηα πξνθχπηεη απφ ζεκειηψδεηο πεπνηζήζεηο κηαο 

θνηλσλίαο θαη εθδειψλεηαη ζε νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα θαη ζπζηήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ώλαθέξεηαη ζε ξαηζηζηηθέο παξαδνρέο, 

πεπνηζήζεηο ή ζπκπεξηθνξέο ελφο αηφκνπ θαη απνηειεί κηα κνξθή θπιεηηθήο 

δηάθξηζεο πνπ απνξξέεη απφ ζπλεηδεηέο ή θαη αζπλείδεηεο πξνζσπηθέο 

πξνθαηαιήςεηο (Henry, & Tator, 2006). Ο «αηνκηθφο» ξαηζηζκφο ζπλδέεηαη θαη 

πνιιέο θνξέο εληζρχεηαη απφ «ζπζηεκηθφ» ξαηζηζκφ. Ο «ζπζηεκηθφο» ξαηζηζκφο 

αθνξά ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ νρπξψλνληαη ζε ζεζκνχο, πνπ νδεγνχλ 

ζηνλ απνθιεηζκφ ή ζηελ πξνψζεζε  θαζνξηζκέλσλ νκάδσλ. ΐαζηθή ηνπ δηαθνξά 

απφ ηηο εκθαλείο δηαθξίζεηο απνηειεί ην γεγνλφο φηη θακία αηνκηθή πξφζεζε δελ είλαη 

απαξαίηεηε αθνχ ζηεξίδεηαη ζε κηα εγθαηεζηεκέλε πεπνίζεζε ή πξνθαηάιεςε ζηελ 

νπνία ην άηνκν δχλαηαη λα κελ εθθξάδεη πξνζσπηθή άπνςε (Henry, & Tator, 2006). 

Οη κνξθέο θαη ηα είδε ηνπ ξαηζηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε πνηθηιία: 

 Φπιεηηθφο: ζηεξίδεηαη ζηε δηάθξηζε ησλ αλζξψπσλ εμαηηίαο ηνπ δεξκαηηθνχ ηνπο 

ρξψκαηνο ή ηεο θπιεηηθήο ηνπο θαηαγσγήο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ εκθάληζε ησλ Ελδηάλσλ απνηεινχλ ιφγν λα ζεσξνχληαη θαηψηεξνη 
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άλζξσπνη, αλαθνξηθά κε ηνλ θπιεηηθφ ξαηζηζκφ. Ώλ απφ ηελ άιιε κεξηά εθείλνη 

πηζηεχνπλ πσο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο είλαη αλψηεξνη ησλ άιισλ είλαη ην ίδην 

ξαηζηζηέο. Σα ζηνηρεία απηνχ ηνπ είδνπο ξαηζηζκνχ αληινχληαη απφ ηελ ηδενινγία 

ηνπ εζληθηζκνχ θαη εθθξάδνληαη πνιηηηθά κέζα απφ ην λαδηζκφ. 

 Βζληθφο: ζηεξίδεηαη ζηε δηάθξηζε ιφγσ ηεο εζληθήο θαηαγσγήο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ε Γεξκαλνί, νη νπνίνη ζηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζεσξνχζαλ ην έζλνο 

ηνπο αλψηεξν.  

 Θξεζθεπηηθφο: ζηεξίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ κε γλψκνλα ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο. 

Καηψηεξνη ζεσξνχληαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ ζε κηα δηαθνξεηηθή ζξεζθεία.  

 Πνιηηηζκηθφο: ζηεξίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ βάζεη ηνπ πνιηηηζκηθνχ επηπέδνπ. Δ 

πεπνίζεζε γηα ηελ πνιηηηζκηθή αλσηεξφηεηα ηεο Αχζεο απαληάηαη ζπρλά, ζε ζρέζε 

πρ. κε ηνλ Σξίην Κφζκν. ΐαζίδεηαη ζην εμήο επηρείξεκα: Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο δε 

ζπκβηβάδνληαη. Δ πνιηηηζκηθή ελζσκάησζε μέλσλ αληηθεηκεληθά δε δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Άξα κέζα απφ κεξνιεπηηθή κεηαρείξηζε ελάληησλ ηνπο, 

δεκηνπξγείηαη εκπφδην ζε θάζε αλάκεημή ηνπο κε ηνπο απηφρζνλεο θαη έηζη 

επηβηψλνπλ ζε κηα ρψξα κε ηε ζηάκπα ησλ «πνιηηψλ δεχηεξεο θαηεγνξίαο».      

 Κνηλσληθννηθνλνκηθφο: ζηεξίδεηαη ζηε δηάθξηζε κε γλψκνλα ην θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ επίπεδν. Δ κφξθσζε, ην θχιν, ην επάγγεικα, ε ζσκαηηθή ή λνεηηθή 

ηθαλφηεηα, ε πγεία, νη ζπλήζεηεο, ε ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε, ε εκθάληζε απνηεινχλ 

θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ. 

 Πνιηηηθφο: ζηεξίδεηαη ζηε δηάθξηζε κε θξηηήξην ηελ πνιηηηθή ή αθφκα θαη ηελ 

θνκκαηηθή ηδενινγία (Goulbourne, 2001). 

ζνλ αθνξά ζηνλ θπιεηηθφ ξαηζηζκφ, ζηνλ νπνίν θπξίσο έρεη εζηηάζεη ε 

έξεπλά καο, πνιιά είλαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθιείζνπκε κεηαλάζηεο ή πξφζθπγεο απφ ηε ρψξα καο. Σα επηρεηξήκαηα, φπσο θαη 

γεληθφηεξα ν ξαηζηζκφο, ζηεξίδνληαη ζηελ πεηζψ κέζσ ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ 

πξνθαιείηαη ζηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο. Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχληαη 

επηρεηξήκαηα φπσο ¨αθνχ νη κεηαλάζηεο πξνθαινχλ κείσζε ηεο νηθνλνκίαο, δελ 

ρσξάλε άιινη πνιίηεο ζηελ Διιάδα, νη κεηαλάζηεο είλαη ππαίηηνη γηα ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, νη κεηαλάζηεο πξνθαινχλ αλεξγία αθνχ κεηψλνπλ ηα 

κεξνθάκαηα, νη κεηαλάζηεο πιήηηνπλ ηελ νηθνλνκία ζηέιλνληαο εκβάζκαηα ζηηο 

παηξίδεο ηνπο, νη κεηαλάζηεο απνηεινχλ πγεηνλνκηθφ θίλδπλν αθνχ θέξνπλ αξξψζηηεο 

θαη νη Έιιελεο πνιεκνχλ γηα ηελ παηξίδα, δελ ηελ εγθαηαιείπνπλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο¨.  



 
 

11 
 

Δ αιήζεηα είλαη πσο, αθνχ νη παξαπάλσ ζέζεηο κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα 

απνδεηρηνχλ πσο δελ επζηαζνχλ ζην ειάρηζην. Μειεηψληαο κάιηζηα ην παξάδεηγκα 

πνιιψλ  Βιιήλσλ κεηαλαζηψλ, αληηιακβαλφκαζηε πσο, αλ έλαο πιεζπζκφο 

κεηαλαζηψλ λνκηκνπνηεζεί θαη θαηαθέξεη λα δνπιέςεη κπνξεί λα εληαρζεί ζηα λέα 

δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο, λα δηακνξθψζεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα, παξφιεο ηηο ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αξρηθά ίζσο αληηκεηψπηζε (Κακπνγηάλλεο, 2012· Vaillant, 2002).        

 Πψο δεκηνπξγείηαη φκσο ν ξαηζηζκφο; Ση πξνυπάξρεη θαη εληζρχεη ηε 

δεκηνπξγία δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκνχ; 

  

1.1.3     ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ 

Ώλαδεηψληαο ηα εκπφδηα γηα κηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, ν Hogan (2007) αλαγλψξηζε ηε γιψζζα (ιεθηηθή 

επηθνηλσλία), ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ηα ζηεξεφηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο 

δηαθξίζεηο, ηηο επηθξίζεηο,  ην άγρνο, ηνπο θαλφλεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο 

πνπ δελ είλαη  θηιηθέο πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Δ Κνληνγηάλλε (2008α) ζην ίδην 

ζέκα ζπδήηεζεο εζηηάδεη ζηα ζηεξεφηππα.      

 Ο Walter Lippmann (1922) ήηαλ εθείλνο πνπ πξψηνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν 

«ζηεξεφηππν» θαη ηνλ εηζήγαγε ζην γισζζάξη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ε δηθή 

ηνπ εξκελεία γηα ηα ζηεξεφηππα είλαη πσο απνηεινχλ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε 

«εηθφλεο ζην κπαιφ καο» ή «ράξηεο ηνπ θφζκνπ» πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

αληηκεησπίδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ην πεξηβάιινλ θαη βάζεη απηψλ, νη 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα δηθαηνινγνχλ ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζε άιινπο 

αλζξψπνπο, φπσο επίζεο θαη ζπγθξνχζεηο ή βίαηα ζπκβάληα.    

 Oη Macrae, Stangor θαη Hewstone (1996) φξηζαλ ηα ζηεξεφηππα σο έλα 

ζχλνιν δνκψλ απφ πεπνηζήζεηο γηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ νκάδεο. Οη δνκέο 

απηέο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη θξίλνπλ, θαηεγνξηνπνηνχλ θαη 

παξνπζηάδνπλ ηα κέιε απηή ηεο νκάδαο θαη πσο απηά ηα ίδηα κέιε απαληνχλ ζε απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο.    

Σν ζηεξεφηππν ζε κηα άιιε ζεψξεζε, απνηειεί  έλαλ εγγελή ηξφπν 

νξγάλσζεο ηεο γλψζεο καο αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία φκσο ηειηθά 

ηελ  ππεξαπινπζηεχεη κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε πην πινχζησλ ζηνηρείσλ ή ιφγσ ηεο 

αλάγθεο γηα απηνάκπλα (Ώδίδη - Καιαληδή,  Γψληνπ-ηδέξε & ΐιάρνπ, 2011). Δ 
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Κνληνγηάλλε (2008α) θάλεη λχμε γηα γεληθεχζεηο πνπ δηαηππψλνληαη κε απζαηξεζία 

απέλαληη ζε θάηη δηαθνξεηηθφ αιιά θαη γηα πξνθαηαιήςεηο θαη κεξνιεςίεο πνπ έρνπλ 

ήδε ζρεκαηηζηεί πξηλ απφ θάζε επαθή ή γλσξηκία κε ζπγθεθξηκέλα άηνκα ε νκάδεο, 

νη νπνίεο πξνθαινχλ δπζκελή κεηαρείξηζε θαη δεκηνπξγνχλ «απνδηνπνκπαίνπο 

ηξάγνπο».   

Με βαζηά θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, o 

ςπρνιφγνο ηνπ Υάξβαξλη, Allport Gordon (1954) δηεμήγαγε έξεπλα γηα λα 

αλαθαιχςεη ηηο ξίδεο θαη ηε θχζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Σν έξγν ηνπ παξακέλεη 

πξφηππν ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο, κηα νινθιεξσκέλε θαη δηεηζδπηηθή εξγαζία ε 

νπνία εμεηάδεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή 

ςπρνινγία, ηηο πνηθίιεο ηεο εθθξάζεηο, ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηα άηνκα θαη ηηο 

θνηλφηεηεο. Μειεηά ηε θπιεηηθή, ζξεζθεπηηθή, εζλνηηθή, νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή 

πξνθαηάιεςε θαη πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηελ ειάηησζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο. Δ έξεπλα ηνπ Ώllport γηα πνιιέο δεθαεηίεο ππήξμε ε πην δηαδεδνκέλε θαη έδηλε 

ην ζηίγκα ησλ ζηεξενηχπσλ σο απφςεσλ ππεξβνιηθψλ, αλεπαξθψλ θαη ιαλζαζκέλσλ. 

Οη  Meertens & Pettigrew (1997) ζεκεηψλνπλ πσο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή 

αιιαγή αθφκα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδεηαη ν ξαηζηζκφο πιένλ θηλνχκελνο κεηαμχ 

«ιεπηήο» (subtle) θαη «θξαπγαιέαο» (blatant) πξνθαηάιεςεο. Δ ζεσξία ηνπο 

ζηεξίρζεθαλ πάλσ νη θιίκαθεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ζηελ Βπξψπε. χκθσλα κε απηέο, ηξία ζηνηρεία 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ «ιεπηή» πξνθαηάιεςε: ε ππεξάζπηζε ησλ αμηψλ ηεο παξάδνζεο, 

ε έληνλε έκθαζε ζηηο δηαθνξέο ησλ πνιηηηζκψλ θαη ε παληειήο απνπζία ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ πξνο ηελ εμσ-νκάδα. Δ εμέηαζε ηεο λέαο απηήο ζεσξίαο έγηλε κε 

απην-αλαθνξηθά εξσηεκαηνιφγηα ζε θιίκαθεο Likert.  

χκθσλα κε ηνλ Cummins (2005), ηα κέιε ησλ ππνηειψλ νκάδσλ 

παξαηεξείηαη φηη εζσηεξηθεχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε θπξίαξρε νκάδα ηα πξνζδηνξίδεη κε 

απνηέιεζκα λα ππνηηκνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, γεγνλφο πνπ επηδξά ζεκαληηθά ηφζν 

ζηελ θνηλσληθνπνίεζε φζν θαη ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Concetta Pirrone (2012) ζε δεκνηηθφ 

ζρνιείν ηεο Εηαιίαο, ε νπνία θαηέδεημε πσο ε ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

δαζθάισλ λα ραξαθηεξίζνπλ ηνπο καζεηέο θαινχο ή θαθνχο ζέηεη ζνβαξφ γλσζηηθφ 

θξέλν ζηε κειινληηθή  ζρνιηθή ηνπο επηηπρία.    

 



 
 

13 
 

1.1.4  ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΡΑΣΗΜΟΤ     

 

 Πνηεο φκσο είλαη νη ζηξαηεγηθέο ελάληηα ζηνλ ξαηζηζκφ; Σελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ ξαηζηζκνχ δεζκεχηεθε λα πξαγκαηνπνηήζεη ε ρψξα ζε επίπεδν λνκηθφ, κε ην Ν.  

494/1970. Με απηφλ ηνλ λφκν ε χκβαζε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ ηεο 21.12.1965 πνπ 

αθνξά ζηελ εμάιεηςε φισλ ησλ εηδψλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ επί ηεο νπζίαο ηέζεθε 

ζε ηζρχ επίζεκα θαη ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηεο Βιιάδαο. 

    Δ ηζρπξφηεξε αλάγθε, σζηφζν,  πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ 

απφ ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο νδήγεζε ην 2008 ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο 

λφκνπ. ηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο δεκνζηεχηεθε ν λφκνο 4285/2014 (ΦΒΚ 

Ώ΄ 191), πνπ ηηηινθνξείηαη «Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 927/1979 (Ώ΄ 139) θαη πξνζαξκνγή 

ηνπ ζηελ απφθαζε- πιαίζην 2008/913/ΑΒΤ ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ 

ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ (L 328) θαη άιιεο δηαηάμεηο».      

 Σν Άξζξν 1 αλαθέξεηαη ζε θάζε ππνθηλεηή ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 

δηαθξίζεσλ, κίζνπο ή βίαο ελαληίσλ αηφκσλ ή νκάδσλ κε θξηηήξην ηε θπιή, ηε 

ζξεζθεία, ην ρξψκα, ηελ εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηηο γελεαινγηθέο θαηαβνιέο, 

ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ή ηελ αλαπεξία, ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ν νπνίνο ζέηεη 

ζε θίλδπλν, άκεζν ή έκκεζν, ηε δεκφζηα ηάμε ή απνηειεί απεηιή γηα ηελ ειεπζεξία, 

ηε δσή ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ παξαπάλσ αηφκσλ. Δ πνηλή γηα ηελ πξάμε 

ηνπ απηή είλαη ε θπιάθηζε ηξηψλ (3) κελψλ έσο θαη ηξηψλ (3) εηψλ θαη ε ρξεκαηηθή 

πνηλή πέληε έσο θαη είθνζη ρηιηάδσλ (5.000 − 20.000) επξψ. 

 Σν άξζξν απηφ είλαη ζεκαληηθφ πσο αλαθέξεηαη ζε φια ηα είδε ξαηζηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο ηαπηφηεηαο 

θχινπ, πνπ κέρξη ηφηε δελ είρε λνκηθά θαηνρπξσζεί.  

  «Παξά ινηπφλ ηηο φπνηεο βειηηψζεηο ηνπ, ν «αληηξαηζηζηηθφο» λφκνο, φπσο θαη ν 

κεδέπνηε εθαξκνζζείο ζηελ πξάμε λ. 927/1979 αθνινπζνχλ έλα κνληέιν πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο «πξνζβιεηηθψλ ηδεψλ» θαη πνιχ 

ιηγφηεξν ζηελ θαζαπηφ θαηαπνιέκεζε ησλ ξαηζηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ είλαη ηφζν 

έθδειεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο θνηλσληθήο καο δσήο. Πξνσζεί ηε ζπκβνιηθή 

ηηκσξία ηδεψλ ζην πξφζσπν ησλ θνξέσλ ηνπο, ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαθφςεη πξαγκαηηθά ηε δηάδνζή ηνπο, πνπ ζα εμαθνινπζεί εχθνια ζην δηαδίθηπν, 

θαη ηηο ¨εξσνπνηεί¨» (Γαδάθεο, πξξή, & Σάθεο, 2014: 57). 
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 Ώπηφ, σζηφζν, πνιινί κειεηεηέο ηνπ ξαηζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ηζρπξίδνληαη  

πσο ε θαηαπνιέκεζε ησλ ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ δε ζα ζπληειεζηεί κε 

πνηληθνπνίεζε ησλ ζπκβάλησλ. χλζεηεο ζηξαηεγηθέο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ μεθηλψληαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη 

επξχηεξα, κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο ζηελ θνηλσλία καο θαη 

ηελ απφξξηςε θάζε είδνπο απνθιεηζκνχ θαη δηάθξηζεο.  

 

  

1.1.5 ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ 

ηελ Βιιάδα, κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε παξερφκελε 

εθπαίδεπζε απφ ην δεκφζην ζρνιείν ήηαλ ακηγψο κνλνπνιηηηζκηθή θαη ζα έιεγε 

θαλείο, ζθιεξά εζλνθεληξηθή (Φξαγθνπδάθε, & Αξαγψλα, 1997). Δ δηαρείξηζε, 

ινηπφλ, ηεο εηεξφηεηαο απνηέιεζε κείδνλ δήηεκα γηα ηελ νκαιή ζπκβίσζε ησλ 

καζεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο. Βξρφκελνο, ινηπφλ, ν 

αιινδαπφο καζεηήο ζηε ρψξα ππνδνρήο επηιέγεη ή αλαγθάδεηαη λα αθνινπζήζεη 

θάπνην απφ ηα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνηείλεη ν Μάξθνπ (1996β) θαη ζπκθσλεί θαη ν 

Γεσξγνγηάλλεο (1999).  :  

ΑΦΟΜΟΗΧΖ: Οη καζεηέο αλεμαξηήησο θαηαγσγήο, ππνρξενχληαη λα 

κάζνπλ ηε γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα ζηε ρψξα πνπ πιένλ δνπλ, έηζη ψζηε λα 

θαηαθέξνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή. Θα πξέπεη λα μεράζνπλ φζα ηνπο 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηε ρψξα ππνδνρήο. Ώπνηεινχλ ηνπο «ειιεηκκαηηθνχο»  καζεηέο, 

πνπ αθνχ δε γλσξίδνπλ θαιά ηε γιψζζα, απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζην επίπεδν ηεο 

ηάμεο θαη θπζηθά δελ είλαη θαινδερνχκελνη (Κεζίδνπ, 2008).  Τπνρξενχληαη λα κελ 

«θέξλνπλ ζην ζρνιείν» νπνηνδήπνηε ζηνηρείν αλαδεηθλχεη ην δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Κνχξηε - Καδνχιε, 1999). ηφρνο, 

ινηπφλ, είλαη ν πνιηηηζκηθφο εγθιηκαηηζκφο (αθνκνίσζε) ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

θαη ε πιήξεο νκνγελνπνίεζε κε ηελ θνηλή εζληθή θνπιηνχξα (Μάξθνπ, 2010). 

Φπζηθά ην κνληέιν απηφ είλαη θαζαξά εζλνθεληξηθφ
1
 (Κεζίδνπ, 2008). Ώπνηειεί 

                                                           
1
 Βζλνθεληξηζκφο:  χκθσλα κε ηελ Ώζθνχλε (1997) είλαη ε ρξήζε ηεο ηδηαίηεξεο εζληθήο θνπιηνχξαο 

ή πνιηηηζκνχ σο κέηξν ζχγθξηζεο θαη θξηηηθήο ζεψξεζεο άιισλ θνπιηνπξψλ ή πνιηηηζκψλ απφ 

κεκνλσκέλα άηνκα ή θνηλσληθέο νκάδεο, πεξηθιείνληαο ζπρλά θαη ηελ πεπνίζεζε γηα ηελ αλσηεξφηεηα 

ηεο, ηελ ηζηνξηθή ηεο ππεξνρή θαη ηελ  εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηεο νκνηγέλεηα. (Ώζθνχλε, 1997) 
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ζίγνπξα κέζν δηαζθάιηζεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη απνηειεί ηζνδπλακία θήξπμεο 

πνιέκνπ ελάληηα ζην δηαθνξεηηθφ θαη μέλν (Γθφβαξεο, 2001). Δ εθαξκνγή ηεο, 

ηνλίδεη ν Μάγνο, νδήγεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ 

καζεηψλ ζε ζρνιηθή απνηπρία (Μάγνο, 2006).   

ΔΝΧΜΑΣΧΖ:  ηελ πεξίπησζε απηή ε θπξίαξρε νκάδα ζπλερίδεη λα 

δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο, σζηφζν δέρεηαη ηα ζηνηρεία πνιηηηζκνχ πνπ θέξνπλ νη 

αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ηεο, ηα νπνία θπζηθά δηαθέξνπλ απφ ηα δηθά ηεο, σζηφζν δελ 

ηα πξνζιακβάλνπλ σο πξνζβνιή. Ώλαγλσξίδεη πσο απνηεινχλ κηα απηφλνκε 

πνιηηηζκηθή νκάδα, ε νπνία δελ έρεη απνθνπεί απφ ηηο πνιηηηζκηθέο ηεο ξίδεο.    

Δ κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη νη άιιεο εθθάλζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο κπνξνχλ 

λα πθίζηαληαη κφλν ζην πιαίζην ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο. ηφρνο ε απνθπγή ηνπ 

θηλδχλνπ αιινίσζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ αξρψλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (Νηθνιάνπ, 

2011). Φπζηθά ην ζρνιείν παξακέλεη κνλνπνιηηηζκηθφ. Οπζηαζηηθά ν ζηφρνο 

παξακέλεη ε ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη δελ γίλεηαη λχμε γηα 

αληαιιαγή ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο (Κεζίδνπ, 2008: 25). 

ΠΟΛΤΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ: Δ πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε 

μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη πεξίπνπ ην 1970 κεηά ηε δηαπίζησζε πσο ην κνληέιν ηφζν 

ηεο αθνκνίσζεο φζν θαη ηεο ελζσκάησζεο δελ ιεηηνχξγεζαλ άξηηα αθνχ ηα 

πξνβιήκαηα ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζπλέρηδαλ λα πθίζηαληαη 

έληνλα. Δ πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε «βαζίδεηαη ζηε ινγηθή φηη ε πξνζδνθψκελε 

θνηλσληθή ζπλνρή ζα επέιζεη, εάλ δνζεί ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ δηαβηνχλ ζε κηα 

θνηλσλία ε δπλαηφηεηα  λα αλαπηχζζνληαη ηζφηηκα» (Κεζίδνπ, 2008: 26). Αειψλεηαη ε 

επηηαθηηθή αλάγθε ν θάζε αιινδαπφο καζεηήο λα έρεη ηελ ειεπζεξία λα κπνξεί λα 

κνξθψλεηαη ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα θαη  πάληα ζχκθσλα κε  ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ππφβαζξν αθνχ αλαγλσξίδνληαη νη εθάζηνηε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (Νηθνιάνπ, 

2011). Έηζη, δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά ζρνιεία ή πξνγξάκκαηα γηα ηα παηδηά ηεο 

έμσ- νκάδαο. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα, ζην αξρηθά εχζηνρα ζρεδηαζκέλν κνληέιν, 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο απνκνλψλνληαη, δελ αιιειεπηδξνχλ θαη έηζη 

δεκηνπξγνχληαη «παξάιιειεο θνηλσλίεο» κέζα ζηελ ίδηα θνηλσλία, κε απνηέιεζκα λα 

κελ επηηπγράλεηαη ην δεηνχκελν γηα θνηλσληθή ζπλνρή (Κεζίδνπ, 2008). Γίλεηαη 

εζηίαζε απνθιεηζηηθά ζηηο «πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο», πξνβάιινληαο ηελ εηεξφηεηα, 

γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ην θιείζηκν ηνπ θαζέλα ζην «πνιηηηζκηθφ ηνπ θαβνχθη» 

(Νηθνιάνπ, 2011).  
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ΑΝΣΗΡΑΣΗΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: Ώπνηειεί ην επφκελν κνληέιν 

πινπξαιηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν.  Σν κνληέιν απηφ δίλεη ιχζε ζηελ αλάγθε ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο άξζεο ηνπ ξαηζηζκνχ φρη κφλν ζην ζρνιείν αιιά γεληθφηεξα  ζηελ 

θνηλσλία. Πξνζπαζεί λα εζηηάζεη ζηηο αηηίεο πνπ ηα παηδηά ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ 

παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζηελ επίδνζή ηνπο θαη νδεγνχληαη ζε ζρνιηθή απνηπρία. 

Πξνζπαζεί, επίζεο, λα παξέρεη ζηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο ηνπο πφξνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε φξνπο ηζφηεηαο θαη  ζθνπφ ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν. ζνλ αθνξά 

ζην ζρνιηθφ πιαίζην, ζηφρνο είλαη ε απνδνρή θαη ε εθηίκεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Δ αλάπηπμε επζέσο δηαιφγνπ κε ζρέζε κε ηα επίκαρα θνηλσληθά δεηεκάηα κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ελάληηα ζελ πξνζέγγηζε ζπγθάιπςεο ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ηζρπξηζκνχ κε χπαξμήο ηνπο. Βίλαη δεδνκέλν φηη ην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνχ δελ 

αθνξά κφλν ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο πνπ εθδειψλνπλ νη άλζξσπνη ν έλαο γηα ηνλ άιιν, 

αιιά θαη ηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, 

ζηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ ζπρλά ξαηζηζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (Σζηάθαινο, 

2000). Οη επηθξηηέο ηνπ κνληέινπ απηνχ ππνζηεξίδνπλ πσο ηα ζρνιεία δε κπνξνχλ 

απφ κφλα ηνπο λα εμαιείςνπλ ην ξαηζηζκφ θαη ηελ αληζφηεηα ζηελ επξχηεξε 

θνηλσλία θαη φηη νη αληηξαηζηζηέο πνιηηηθνπνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαηαιήγνληαο ζε 

αληηξαηζηζηηθή πξνπαγάλδα (Μάγνο, 2006•  Γεσξγνγηάλλεο, 1999).  

 ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ: Ώπνηειεί, ζχκθσλα κε ηνπο 

κειεηεηέο Μάξθνπ (1996β), Γεσξγνγηάλλε (1999) αιιά θαη φινπο ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην δήηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο, ην ηδαληθφ 

κνληέιν εθπαίδεπζεο αθνχ είλαη ην πην δεκνθξαηηθφ θαη ζηνρεχεη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. Ξεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζηελ Βπξψπε θαη δειψλεη 

κηα δηαιεθηηθή ζρέζε. ΐαζίδεηαη ζηελ αξρή πσο φινη νη πνιηηηζκνί είλαη ηζφηηκνη. 

ηνρεχεη ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ηελ αλνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ Άιινπ, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ αιιειεγγχε θαη έρεη σο φξακά 

ηεο ηελ εμάιεηςε ησλ εζληθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ δηαθξίζεσλ, ζηεξενηχπσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ. Βίλαη ζαθψο ην πην νινθιεξσκέλν κνληέιν. Τπελζπκίδεη πσο ε 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θάζε νκάδαο νπζηαζηηθά απνηειεί κέξνο ηεο θνπιηνχξαο κηαο 

ρψξαο θαη αιεζηλφ κέξνο ηεο παγθφζκηαο θνπιηνχξαο. 

«Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ε UNESCO θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε ελλννχλ κε 

ηελ έλλνηα «δηαπνιηηηζκηθή» εθπαίδεπζε, ην κέζν ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, πνπ κέζα 
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απφ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα επηηχρεη ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

αιιά θαη ηελ θνηλσλία» (Γεσξγνγηάλλεο, 1999: 50). Ο Γεσξγνγηάλλεο (1999) 

ζπλνςίδεη επίζεο, 3 βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, κε βάζε ηηο 

νπνίεο δηακνξθψλεηαη ην πεξηερφκελν θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε 

νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ φπσο θαη ε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

1. Παξνρή πνιηηηζκηθά θαηάιιειεο (culturally appropriate) θαη αληαπνθξηηηθήο 

(responsive) πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία 

ζεβαζκνχ ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή. 2) Παξνρή απαξαίηεηεο 

πνιηηηζκηθήο γλψζεο θαζψο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα πεηχρεη ηελ ελεξγφ θαη ηδαληθά 

ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσλία. 3) Παξνρή απαξαίηεηεο πνιηηηζκηθήο 

γλψζεο, δεμηφηεηαο πνπ θαζηζηνχλ ηνλ θάζε καζεηή ηθαλφ λα ζπκβάιεη ηφζν ζηνλ 

ζεβαζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε φζν θαη ζηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ησλ 

εζλνηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ εζλψλ 

(Unesco, 2007). 

Με δεδνκέλε ηελ παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσληθή δξάζε, κε θάζε κνξθή  

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (Νηθνιάνπ, 2000).  Βίλαη ην φξακα ελφο 

δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ πνπ παξέρεη εθπαίδεπζε κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ 

(Γψληνπ-ηδέξε, 2004).  

Δ πνιχπινθε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ηεο κνλάδαο ζηε λέα πνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο 

θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Dickopp (1984) σο κηα λέα κνξθή επηβίσζεο ζηελ νπνία, 

βαζηδφκελνο ζην πξψην ζπλζεηηθφ ηεο ιέμεο «δηα», ππάξρεη αιιεινθαηαλφεζε θαη 

αιιειναλνρή. Δ φπνηα απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη αλεθηή, νη 

ζπλήζεηεο, ε γιψζζα, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο απνηεινχλ πξνζσπηθή επηινγή 

θαη επηδηψθεηαη ε επαθή κε άηνκα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ππνβάζξσλ. ΐαζίδεηαη 

ζηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ ακνηβαηφηεηα θαη πξνσζεί ηελ αιεζηλή αιιειεγγχε. 

ηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ελεξγψλ θαη  θνηλσληθψλ αηφκσλ (Καλαθίδνπ, & 

Παπαγηάλλε, 1994). Ο Fuchs (2001) νξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θάλεη ιφγν γηα θαζνιηθή παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, έληαμε ζηε γεληθή 

αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αληηκεηψπηζε ζηεξενηχπσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ.  
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Ο  Μάξθνπ (1997α) αλαθέξεη πσο ν Essinger ζηε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηηο 

βαζηθέο αξρέο θάλεη λχμε γηα κηα εθπαίδεπζε πνπ εζηηάδεη ζηελ ελζπλαίζζεζε, ηνλ 

πνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ, ηελ αιιειεγγχε θαη δξα ελάληηα ζε θάζε εζληθηζηηθφ ηξφπν 

ζθέςεο. Ο Αακαλάθεο (2005) πξνρσξά εηζάγνληαο ηα ηξία βαζηθά αμηψκαηα γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε: κηιάεη γηα ηζνηηκία πνιηηηζκψλ, δεκηνπξγία 

δηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ θαη πξνζζέηεη ην αμίσκα παξνρήο 

ίζσλ επθαηξηψλ. Ο Cummins (2005) αλαθέξεηαη ζηε «δπλακηθή δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο» πνπ ζέηεη σο ζηφρν ηελ απηνζπλεηδεζία, ηελ εμέιημε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη, εληέιεη, ηελ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Δ αιιεινθαηαλφεζε 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ε εθαηέξσζελ απνδνρή θαη αλαγλψξηζε ηεο εθάζηνηε 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο δεκηνπξγεί ηε ζπλείδεζε πσο ν δηαθνξεηηθφο ζπκκαζεηήο 

είλαη ζπλάλζξσπνο. Οη δηαθνξέο ζηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ηνπο 

ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο δελ απνξξίπηνληαη πηα αιιά γίλνληαη εππξφζδεθηνη θνξείο 

πνιηηηζκνχ. Δ εθπαίδεπζε δηακεζνιαβεί γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ (Cummins, 2005).  

 

1.1.6 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, άιισζηε, αθφκα θαη ζήκεξα 

παξαηεξείηαη απφ έλα πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ ε βίαηε απφξξηςε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ζεψξεζεο. Δ ελίζρπζε ηνπ κνλνπνιηηηζκηθνχ παηδαγσγηθνχ  κνληέινπ εμάιινπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή δαζθαινθεληξηθή κεησπηθή πξνζέγγηζε πνπ 

ζπλερίδεη λα επηθξαηεί ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο, παξφηη ην κνληέιν 

απηφ  απνδεηθλχεηαη αλεπαξθέο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο 

εμειίμεηο θαη πξνθαλψο αθαηάιιειν πξνο ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο  

(Νηθνιάνπ, 2011). Ώλαδεηψληαο ζηνηρεία γηα ηελ Βιιάδα, ζηελ έξεπλα ησλ 

Σξηαληαθχιινπ θαη Γξψπα (2007) πνπ ζηεξίρζεθε ζε πξσηνγελέο θαη δεπηεξνγελέο 

πιηθφ, απνδεηθλχεηαη, αλάκεζα ζε άιια, πσο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απαηηεί 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ εηεξνηήησλ πνπ πθίζηαληαη ζην κεηαλαζηεπηηθφ ζρνιηθφ 

πιεζπζκφ.  

Δ πνιππνιηηηζκηθφηεηα δελ ζπλεπάγεηαη ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, άιισζηε. 

Βίλαη θνηλψο απνδεθηφ απφ ηνπο εξεπλεηέο φηη ε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, εκπεξηερνκέλνπ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιππνιηηηζκηθνχ 
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ειιεληθνχ ζρνιείνπ, κε δεδνκέλε απιά θαη κφλν ηε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ δελ επαξθεί γηα λα εμαθαληζηεί ε πξνθαηάιεςε ηεο κηαο 

νκάδαο πξνο ηελ άιιε (Mάγνο, & ηκφπνπινο, 2009). 

ε έξεπλα ησλ Cooper, Johnson, Johnson θαη  Wilderson (1980), ηνλίζηεθε ε 

αιιαγή ζηε ζηάζε ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη εθδήισζαλ αξρηθά πξνθαηαιήςεηο θαηά 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, κεηά απφ ζπλεξγαζία καδί ηνπο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. 

Ώληίζεηα, θακία αιιαγή ζηε ζηάζε ησλ καζεηψλ κε πξνθαηάιεςε δε ζεκεηψζεθε 

φηαλ εξγάδνληαλ ζηελ ηάμε αηνκηθά θαη αληαγσληζηηθά.   

Ώπαξαίηεην ζηνηρείν, σζηφζν, γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή 

ηθαλφηεηα. χκθσλα κε ηελ Lynch (1999) απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί θάπνηνο 

λα ζθέθηεηαη, λα αηζζάλεηαη θαη επίζεο  λα δξα κε θαηάιιεινπο ηξφπνπο ψζηε λα 

αλαγλσξίδεη, λα ζέβεηαη θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε πνηθηιίαο ζε εζληθφ, 

πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ επίπεδν κέζα ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

Ο Γθφβαξεο (2001) θάλεη αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα μεθηλψληαο απφ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζπλερίδεη κε 

γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαζθεπή θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ φπσο απηήο ηνπ 

«έζλνπο», ηεο «θπιήο», αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ηφζν ζηεξενηχπσλ 

φζν θαη  πξνθαηαιήςεσλ αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ αλαπηχζζνπλ ζηα πιαίζηα 

ηεο θνηλσλίαο, θαη νινθιεξψλεη κε εζηθέο αμίεο ζαλ απηή ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

 Λεηηνπξγνί ηεο δηαπνιηηηζκηθήο  εθπαίδεπζεο νξίδνληαη εθείλνη πνπ έρνπλ 

ήδε γίλεη θνηλσλνί ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο, πνπ έρνπλ δηαλχζεη ηε 

δηαπνιηηηζκηθή πνξεία θαη θπζηθά δηαζέηνπλ δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα (Spitzberg, & 

Changnon, 2009). Εθαλφηεηα δειαδή, λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά θαη κε 

θαηάιιεινπο ηξφπνπο ζε δηαπνιηηηζκηθέο θαηαζηάζεηο, έρνληαο σο εξγαιείν 

δηαπνιηηηζκηθέο γλψζεηο,  δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο (Deardorff, 2004).  

 Γηα λα επηηχρνπκε ηε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ζην πιαίζην κηαο νκάδαο 

εθπαηδεπφκελσλ, ρξεηάδεηαη θάζε ηφζν λα επηβεβαηψλνπκε φηη ν θαζέλαο αηνκηθά 

αθνινπζεί ηα ζηάδηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο. Δ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

κάζεζεο  αθνξά ζηελ γλψζε θαη επαθή κε μέλνπο πνιηηηζκνχο θαη ηαπηφρξνλε 

θξηηηθή αληηπαξάζεζε κε ηνλ «δηθφ καο» πνιηηηζκφ θαη ηελ «δηθή καο» θνηλσλία. 

Λακβάλεη δηαζηάζεηο ηφζν γλσζηηθέο φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ελψ ηαπηφρξνλα 

ζηφρν έρεη λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα απηνζηνραζκνχ θαη δξάζεο. (Mαληάηεο, 
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2008). Σα ζηάδηά ηεο, νδεγνχλ ηελ νκάδα λα δηαλχζεη ηε ιεγφκελε δηαπνιηηηζκηθή 

πνξεία.           

 O Νηθνιάνπ (2011) πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

πνξείαο,   ηεο ζπλάληεζεο δειαδή ησλ ππνθεηκέλσλ δηαθνξεηηθά πξνεξρφκελσλ πνπ 

απνηεινχλ ηα κέιε κηαο νκάδαο πνπ κεηέξρνληαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο. «1) 

Γλσξηκία κε ηνλ Άιιν. Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ άξζε ζηεξενηχπσλ, 

πξνθαηαιήςεσλ θαη δηαθξίζεσλ, 2) Ώπφθηεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Να ππάξμεη 

κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ άιινλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζπλεξγαζία καδί ηνπ. 3) Δ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηα δχν πξνεγνχκελα βήκαηα, αθνχ έηζη 

κφλν ην κήλπκα πνπ εθπέκπεη ν «πνκπφο» πθίζηαηαη ιηγφηεξεο αιινηψζεηο απφ ηα 

«θίιηξα» ηνπ δέθηε. 4) Δ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ ζε 

επνηθνδνκεηηθφ επίπεδν» (Νηθνιάνπ, 2011:  211-212). 

Καζίζηαηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε πξνθαηαιήςεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην έζλνο, ηε γιψζζα, ηε  ζξεζθεία, ηε θπιή θαη ην θνηλσληθφ θχιν 

θαη έρεη απψηεξν ζθνπφ λα κεηψζεη ηε θνηλσληθή αληζφηεηα. Με θίλεηξν ηελ 

ελδπλάκσζε, ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο αιιά θπξίσο ηελ 

απφθηεζε γλψζεο γηα ηνλ Βαπηφ θαη ηνλ Άιιν θαη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο, λα ζπλδηαιέγνληαη κε θξηηηθή ηθαλφηεηα κε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα θαηαθέξνπλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

(Giusti, 2005). Χζηφζν, επί ηεο νπζίαο δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν θαη ηίπνηα 

ιηγφηεξν απφ κηα αλνηρηή πξφζθιεζε γηα δηάινγν κε ηξφπν πνπ ν θαζέλαο καο 

λνεκαηνδνηεί ηνλ θφζκν θαη ηελ ζέζε ηνπ κέζα ζε απηφλ, πνπ λα ζίγεη πξαγκαηηθά 

δεηήκαηα θνζκνζεσξήζεσλ θαη ηαπηνηήησλ (Bennett, & Bennett, 2001). 
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1.2.   Ο ΔΦΖΒΟ ΚΑΗ Ζ ΡΑΣΗΣΗΚΖ  ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

«Ο θαζέλαο κπνξεί λα ζπκψλεη- απηφ είλαη εχθνιν.                                                                                

Αιιά ην λα ζπκψλεη θαλείο κε ην ζσζηφ άηνκν, ζην ζσζηφ βαζκφ                                                         

θαη ζηε ζσζηή ζηηγκή, γηα ηε ζσζηή αηηία                                                                                                  

θαη κε ην ζσζηφ ηξφπν- απηφ δελ είλαη εχθνιν.»                                                                                 

(Ώξηζηνηέιεο,  Ζζηθά Νηθνκάρεηα) 

Δ εθεβεία έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο επηζηήκνλεο ιφγσ ησλ πνιιψλ 

δηαθπκάλζεσλ πνπ πξνθαιεί ηφζν ζην ζψκα φζν θαη ζην ζπλαίζζεκα ηνπ αλζξψπνπ. 

χκθσλα κε νκάδα ςπρνιφγσλ:  

 

 «ε εθεβεία είλαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο αλάκεζα ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ 

ψξηκε ειηθία, φπνπ ζπληεινχληαη κεγάιεο αιιαγέο ζηα νξγαληθά-βηνινγηθά θαη 

ζηα ςπρηθά θαη ςπρνθνηλσληθά δεδνκέλα. Ζ εθεβεία εθθξάδεη ην πέξαζκα απφ 

κηα παξαζηηηθή, παηδηθή δσή, ζε κηα απηφλνκε δσή θαη ν έθεβνο ζα πεξάζεη 

απφ ηελ θεδεκνλία, ζε κηα θάζε πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ» 

(www. psyhotherapeia.net.gr) .  

Οη αηηίεο θξίζεσλ θαη γεληθφηεξεο ςπρνινγηθήο αληζνξξνπίαο πξνθχπηνπλ 

εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ηεο αλάγθεο λα πάξνπλ 

ηε δσή ζηα ρέξηα ηνπο. Ώπφ έθεβν ζε έθεβν δηαθέξεη ηφζν ην εχξνο φζν θαη ε 

έληαζε, φπσο επίζεο θαη ε κνξθή ηεο θξίζεο, ζπλεπψο θαη ε ιχζε πνπ δχλαηαη λα 

δνζεί. Δ πεξίνδνο απηή, ε ιεγφκελε ήβε, αθνξά ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

βηνζσκαηηθέο κεηαβνιέο, ππεχζπλεο γηα ηε ζεμνπαιηθή σξίκαλζε ηνπ εθήβνπ        

(psyhotherapeia.net.gr). 

 Δ πνξεία ηνπ παηδηνχ πξνο ηελ εθεβεία εμαξηάηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζηε 

δσή, ηα βηψκαηά ηνπ. O έθεβνο πθίζηαηαη κηα ζεηξά απφ λεπξνβηνινγηθέο αιιαγέο, 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ κέρξη λα δηακνξθψζεη κηα ζηαζεξή λνεηηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ώπηέο νη αιιαγέο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη απφ ηελ 

παηδηθή ειηθία. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δσήο ηνπ είλαη απηέο πνπ ηνπ δεκηνπξγνχλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη ρηίδνπλ ηνλ 

αμηαθφ ηνπ θψδηθα. Βίλαη απηή ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ δηακνξθψλεη πνηθηιία 

ζπκπεξηθνξψλ ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο: εκπηζηνζχλε, ληξνπαιφηεηα, 

θνηλσληθφηεηα, δπζπηζηία θαη αλαπηχζζεη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ ή θαη 
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καηαίσζεο. Δ παηδηθή ηνπ ειηθία, ινηπφλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζή 

ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία, θαζηζηνχλ ηηο νξγαληθέο θαη 

λνεηηθέο αιιαγέο ηεο εθεβείαο ηνπ αθνξκή γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ή νκαιή 

εμέιημε. Άιισζηε «θαηά ηελ εθεβεία ε ελφξκεζε ζπρλά ππεξληθά ηε ζθέςε. Σν δξαλ 

ππεξηζρχεη ηνπ πξάηηεηλ» (κηλη- Κηηζίθε, 2005: 13). 

Δ εθεβεία είλαη κηα πεξίνδνο κεγάισλ αιιαγψλ γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο, 

φηαλ νη ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ έρνπλ επηηαρπλφκελν ξπζκφ. Ώιιά ε 

εθεβεία δελ ραξαθηεξίδεηαη κφλν απφ θπζηθέο αιιαγέο - νη λένη αληηκεησπίδνπλ 

επίζεο γλσζηηθέο, θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο αιιαγέο. Καζψο 

κεγαιψλνπλ νη λένη επεξεάδνληαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην πεξηβάιινλ, 

ν πνιηηηζκφο, ε ζξεζθεία, ην ζρνιείν θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. Μάιηζηα, νη πηέζεηο 

πνπ αζθνχλ ηα θνηλσληθά πξφηππα θαηά ηελ ηξπθεξή απηή πεξίνδν 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ εθήβσλ νδεγνχλ ζε ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ηα θνξίηζηα 

πηνζεηνχλ κηα πην ζηνξγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ αληίζεηα ηα 

αγφξηα καζαίλνπλ λα θαηαπηέδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο.  

Ο Spano (2004) ζεκεηψλεη πσο έρεη πξνηαζεί έλαο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ 

ζεσξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθεβηθή αλάπηπμε. Τπάξρνπλ βηνινγηθέο απφςεηο (Hall, 

1904), ςπρνινγηθέο πξνβνιέο (Freud), ςπρνθνηλσληθέο απφςεηο (Erikson, 1968), 

γλσζηαθέο ζεσξήζεηο (Piaget), νηθνινγηθέο απφςεηο (Bronfenbrenner, 1979), ε 

θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία κάζεζεο (Bandura), θαη πνιηηηζηηθέο απφςεηο (Mead, 

1928). Κάζε ζεσξία έρεη κηα κνλαδηθή εζηίαζε, αιιά ππάξρνπλ πνιιά παξφκνηα 

ζηνηρεία (Spano, 2004).        

 Κπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθήβνπ, σζηφζν, πνπ ηνλίδεηαη απφ ηνπο 

κειεηεηέο είλαη ην εθεβηθφ πάζνο. χκθσλα κε ηε κηλη- Κηηζίθε (2005), ην πάζνο 

απηφ δηαθξίλεηαη ζε ζεξκφ θαη ςπρξφ πάζνο.      

        

«Σν ζεξκφ πάζνο αληηζηνηρεί ζηελ επηζπκία θαηνρήο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

 πξνθχπηεη απφ ζχγθξνπζε θαη ηξαπκαηηζκφ ζηελ πξψηκε ζρέζε κεηέξαο-    

 παηδηνχ. Σν ςπρξφ πάζνο ππνδειψλεη επηζπκία γηα θαηνρή, θξχβεη ςπρηθή   

 απφγλσζε θαη εθδειψλεηαη κε έληαζε θαη πξνζήισζε ζε αξλεηηθνχο ζηφρνπο. 

 […] Ζ ππεξρείιηζε ηνπ ςπρξνχ πάζνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ θαλαηηζκφ, 

 φπνπ ε ελφξκεζε έρεη θπξηαξρεζεί απφ κνλντδεαηηζκφ, απνθιείνληαο ηελ     

 αλνρή πξνο ην άιιν θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, απνβιέπνληαο ζηελ θαζππφηαμε 

 θαη κεηεξρφκελε αθφκα θαη βίαησλ κέζσλ» (ζει. 16).   
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 ηελ αξρή ηεο εθεβηθήο ειηθίαο ε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή, αθνχ νη έθεβνη είλαη επηξξεπείο ζην λα επηδεηθλχνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή αληηδξαζηηθφηεηα. Παξαηεξείηαη έληνλε επεξεζηζηφηεηα θαη 

αλαζθάιεηα, ε νπνία ηνπο θαζηζηά ζπλαηζζεκαηηθά επάισηνπο. ηα ρξφληα πνπ 

αθνινπζνχλ σξηκάδνπλ ηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ εγθεθάινπ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ ηφζν ζπνπδαία ηθαλφηεηα ηεο απηνξξχζκηζεο (Gross, 

Richards, & Oliver, 2006).  Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ελψ ζηα πξψηα 

εθεβηθά ρξφληα ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα ηαπηίδνληαη, κέρξη θαλαηηζκνχ, κε ηηο 

αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ, ζηα φςηκα ρξφληα ηεο εθεβείαο νη 

λένη γίλνληαη πεξηζζφηεξν επηιεθηηθνί, ζέινπλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα θαη επηιέγνπλ εθείλεο ηηο νκάδεο ζπλνκειίθσλ πνπ ηαηξηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζην δηθφ ηνπο αμηαθφ ζχζηεκα (Hazen, Schlozman, & Beresin, 2008). 

Πψο, ινηπφλ, ζα ραξαθηεξίδακε ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ απαληάηαη 

ηφζν ζπρλά ζηνπο εθήβνπο; χκθσλα κε ςπρνιφγνπο ε επηζεηηθφηεηα είλαη έλα κέζν 

δηαζθάιηζεο ησλ πξνζσπηθψλ νξίσλ ηνπ εθήβνπ, θαζψο έηζη βξίζθεη ηξφπν λα 

αληηκεησπίζεη ππαξμηαθά άγρε θαη λα εθθξάζεη ηε λέα ηνπ ηαπηφηεηα. πλεπψο 

ραξαθηεξίδεηαη σο θπζηνινγηθή θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, αλαγθαία αθνχ είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ληψζεη αλεμαξηεζία θαη επάξθεηα 

(www.efiveia.gr).         

 Δ Santos (2015) αλαιχεη ηνλ ηξφπν πνπ ν θαζέλαο καο κπνξεί λα 

κεηαζρεκαηίζεη ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηε ζχγθξνπζε. εκεηψλεη πσο: 

 

 «ε ζχγθξνπζε είλαη ε εμσηεξηθή φςε κηαο ζεηξάο απφ δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αδηθία, ηα πξνλφκηα, ηε κηζαιινδνμία θη άιινπο 

παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε δνκψλ πνπ επεξεάδνπλ ή θαη θαζνξίδνπλ 

ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ θαζνξηζηηθή πεγή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» 

(ζει.36). 

ηαλ, σζηφζν, ε ηάζε γηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εθήβνπ εμειίζζεηαη ζε 

βία, ζηνπο θίινπο, ζπκκαζεηέο, ηνπο γνλείο, ηελ εξσηηθή ζρέζε, ηνπο θαζεγεηέο κα 

θαη ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, ηα γεγνλφηα ιακβάλνπλ άιιε δηάζηαζε.   

 ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο ΐαιηηκφξεο ην 

1990 κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ¨Οδεγνχ θαηά ηεο Βίαο ζηνπο Νένπο¨, βξέζεθε φηη έλαο 

ζηνπο ηέζζεξηο εθήβνπο είρε δεη έλα θφλν θαη ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο ήμεξε θάπνηνλ 

http://www.efiveia.gr/
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πνπ είρε ππξνβνιεζεί. Οη ζηαηηζηηθέο ιέλε είλαη φηη νη λένη καο ράλνπλ ηε δσή ηνπο 

ζε αξηζκνχο ξεθφξ. Βίλαη ζχκαηα ζε έλαλ πνιηηηζκφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ φπια, 

θηψρεηα θαη παξακέιεζε απφ γνλείο θαη θνηλφηεηα. Γλσξίδνπκε πνιιά γηα ην πνηνο 

δηαπξάηηεη βία θαη ηελ αηηία ηεο. πρλά απηή είλαη ν ξαηζηζκφο (Reisman, 1995).

 Μηα άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Μέηλ ηεο Ώκεξηθήο απφ ηελ Τπεξεζία 

Τγείαο Μεηέξαο- Παηδηνχ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Ελζηηηνχην Muskie, ζρεηηθά 

κε ηνπο ηχπνπο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ζηηο θνηλφηεηέο 

ηνπο, έδσζε ζηα απνηειέζκαηά ηεο πνζνζηφ 65% ζε ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

(θπιεηηθέο, θχινπ, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζξεζθεπηηθέο, εζλνηήησλ, θιπ)  

(Hart et al., 1993).  

ηελ έξεπλά ηεο γηα ηε ζρνιηθή βία, ε Ώξηηλνπνχινπ παξαζέηεη ζηνηρεία 

εξεπλψλ απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο. (νπεδία, Οιιαλδία, Γεξκαλία, Ααλία, Ώγγιία, 

Εζπαλία, Γαιιία, Φηλιαλδία, ΐέιγην, Ώπζηξία, Εξιαλδία, Εηαιία, Πνξηνγαιία, 

Λνπμεκβνχξγν). πγθξηηηθά κε ηελ Ώκεξηθή, είλαη αμηνζεκείσην, φηη ηα πνζνζηά 

είλαη πεξηνξηζκέλα.  

Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη άηνκα πνπ έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα απφ ξαηζηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ ζην κέιινλ  

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, πξνζέρνπλ ιηγφηεξν ηελ πγεία ηνπο θαη ζπρλά εθδειψλνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο. Δ ίδηα έξεπλα επηζεκαίλεη ηα ρακειά επίπεδα 

απηνπεπνίζεζεο θαη ηηο απμεκέλεο πηζαλφηεηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. ηαλ 

ν ξαηζηζκφο κάιηζηα παξαηεξείηαη ζε επίπεδν ζπζηεκηθφ ην άγρνο απμάλεηαη θαη 

κπνξεί λα επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηε δσή ηνπ αηφκνπ ζε δξακαηηθά επίπεδα (Paradies, 

2006) .  

ε κεηα- έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μειβνχξλεο, ε νπνία εζηίαζε  ζηελ 

βηβιηνγξαθία γηα ην αληίθηππν ηνπ ξαηζηζκνχ ζηνπο λένπο, παξαηεξήζακε πσο ε 

επίδξαζε ησλ ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ μεθηλά ήδε απφ ηελ εθεβηθή ειηθία. Οη 

έθεβνη ληψζνπλ κνλαμηά αθνχ αηζζάλνληαη μέλνη, απνκνλσκέλνη θαη ζπρλά πέθηνπλ 

ζχκαηα θαη ζσκαηηθήο βίαο απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο, γεγνλφο πνπ επηδξά θαη 

ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Ώλαιπηηθφηεξα, νη έθεβνη ζχκαηα ξαηζηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απνδεηθλχεηαη πσο εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε ή έληνλν άγρνο. Δ πνηφηεηα 

δσήο ησλ λεαξψλ ζπκάησλ θισλίδεηαη πνηθηινηξφπσο (Priest et al., 2013). 

ηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηελ Ώξηηλνπνχινπ (2001), «ζε πξφζθαηε έξεπλα 

πνπ δηεμήρζε ζε παλειιαδηθφ δείγκα καζεηψλ, θαίλεηαη πσο ην πξφβιεκα 

ελδνζρνιηθήο βίαο κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν νμχ θαη εθηεηακέλν φζν ζε άιιεο 
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επξσπατθέο ρψξεο». Σα ειιελφπνπια θαίλεηαη λα αληηδξνχλ ζηε καδηθή πξνζέιεπζε 

κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο, κε πηνζέηεζε ξαηζηζηηθψλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ. ηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη πην ζνβαξά πεξηζηαηηθά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπκπινθέο αλάκεζα ζε ζπκκνξίεο λέσλ. Σέινο, ηα πςειφηεξα πνζνζηά έθθξαζεο 

βίαο αθνξνχλ βαλδαιηζκνχο, πνπ νη έθεβνη δελ ζπγθαηαιέγνπλ ζε θάπνηα κνξθή 

βίαο αιιά θαίλεηαη λα είλαη θάηη πνιχ ζχλεζεο θαη αζψν (Ώξηηλνπνχινπ, 2001). 

Χζηφζν, απηφ δε ζεκαίλεη φηη έλα ηέηνην ζέκα δελ επηδέρεηαη παξεκβάζεηο. Άιισζηε 

ηα πξφζθαηα πεξηζηαηηθά Γηαθνπκάθε, Φχζζα θ.α. θξνχνπλ ηνλ θψδσλα θηλδχλνπ 

θαη επηηάζζνπλ πξφιεςε θαη πξνζνρή. Τπάξρεη πάληα ε αλάγθε γηα παξέκβαζε θαη 

έιεγρν ζπκπεξηθνξψλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα δηαπηζηψζνπκε ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηεο Αξακαηηθήο 

Σέρλεο ζηελ Βθπαίδεπζε, πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη αληηξαηζηζηηθήο ζπλείδεζεο. Με ρξήζηκα εξγαιεία κεζφδνπο θαη ηερληθέο, κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη θαζνξηζηηθά  ζηελ πνιππνιηηηζκηθή επίγλσζε θαη λα αλαπηχμεη ηε 

δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα φισλ, αλεμαηξέησο, ησλ καζεηψλ.  

 

  

1.3   Ζ ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

«Ζ πην βαζηά ψζεζε ήηαλ ε επηζπκία λα θάλσ  ηε κάζεζε 

 κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο.» 

Williams (Neelands, 2002) 

 

 Δ Αξακαηηθή Σέρλε ζηελ Βθπαίδεπζε (ΑΣΒ) (Drama in Education (DiE), 

ζπλδέεηαη κε ην Δλσκέλν ΐαζίιεην θαη ηελ Ώπζηξαιία θαη απέθηεζε ην φλνκά ηεο 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1960. Οη Άγγινη πξσηνπφξνη απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε Dorothy 

Heathcote θαη ν καζεηήο ηεο, Gavin Bolton, ελψ ζηελ Ώπζηξαιία επηθαλήο 

ππέξκαρφο ηεο, ν John O‟ Toole. Σα κνληέια ησλ ζπνπδαίσλ απηψλ εθπξνζψπσλ 

εληάζζνληαη ζηελ ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή παξάδνζε πνπ φξηζαλ ζεσξεηηθνί ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ο John Dewey ηφληζε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ηερλψλ σο δξαζηεξηνηήησλ 

πξαθηηθήο  καζεζηαθψλ εξγαζηψλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ ηάμε, νη νπνίεο 

έρνπλ απφιπηε ζαθήλεηα κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ο Jerome Bruner εζηίαζε ζηελ 

επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ¨βήκα πξνο βήκα¨ δηακέζνπ ηεο ζχλδεζεο 
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ηφζν ζπλαηζζεκαηηθψλ φζν θαη γλσζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο κάζεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο. Φπζηθά, ν Lev Vygotski, πνπ  αλαθέξζεθε  ζηελ θνηλσληθή κάζεζε, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηνλ φξν ηεο «δψλεο επηθείκελεο κάζεζεο» (Κνληνγηάλλε, 2008α). 

 Δ δηδαζθαιία απνηειεί ζεκειηψδε ιίζν ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky ζπλδεφκελε 

κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζσ ηεο εγγχηεξεο δπλεηηθήο αλάπηπμεο 

ZPD (Lloyd, 1998). Δ έλλνηα απηή απνηειεί θπξίαξρν επηρείξεκα ππέξ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμίαο πνπ έρεη ε ηερληθή «δάζθαινο ζε ξφιν». Μέζνδνο, πνπ εηζήγαγε 

ε Dorothy Heathcote,  θαη επηηξέπεη ζηνλ δάζθαιν λα εκπινπηίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κέζα απφ ηε δξακαηηθή ηέρλε. Ο Paulo Freire, θπζηθά, κε ηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή ηνπ παηδαγσγηθή, απνηειεί κέληνξα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο 

αθνχ εηζαγάγεη ηηο δηεπθνιπληηθέο, παξά ηηο θαζνδεγεηηθέο, κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

Δ δηαινγηθή κέζνδνο απνζθνπεί λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ καζεηή ζε ξφιν ζεκαληηθνχ 

αξρηηέθηνλα ζην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο (Κνληνγηάλλε, 2008α).     

O Piaget έθαλε λχμε γηα ηελ απηφλνκε πξάμε θαη ηε κάζεζε κέζσ ηεο 

αλαθάιπςεο θαη φξηζε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο σο ην θιεηδί γηα απφθηεζε γλψζεο 

(Lloyd, 1998). Βμαηξεηηθή είλαη ε δηαπίζησζε πσο ε Αξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Βθπαίδεπζε (ζην εμήο ΑΣΒ) αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεσξίεο φισλ απηψλ ησλ 

ζπνπδαίσλ ςπρνιφγσλ πνπ κειέηεζαλ  ηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο ηνπ 

παηδηνχ.             

 Δ ρξήζε ηεο ΑΣΒ ζα πξέπεη λα απνηειεί ζπκβφιαην ελφο ζπκκεηνρηθνχ, 

επνηθνδνκεηηθνχ θαη δηαινγηθνχ κνληέινπ παηδαγσγηθήο. (Νeelands, 2008). Ο Peter 

Slade επηλνεί ην «παηδηθφ δξάκα» ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δψζεη ζην ζρνιηθφ ζέαηξν 

έλαλ θαζαξά παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Ο Jonathan Neelands ζπλνςίδεη ηηο 

πνιηηηζκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζεάηξνπ θαη πξνηείλεη ηε ξηδηθή επαλεθηίκεζε ηεο 

ζρέζεο ηνπ δξάκαηνο κε ηελ εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθή, πνιηηηζκηθή, 

θνηλνηηθή θαη θνηλσληθνπνιηηηθή δηάζηαζε αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε πνπ πξνζθέξεη. 

Ο David Davis αλαθέξεηαη ζηε δχλακε ηνπ ζεάηξνπ σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

γλσζηηθήο δηάζηαζεο (Κνληνγηάλλε, 2008α).     

 Καη θπζηθά γηα λα επηηχρεη ε δηαδηθαζία ηεο ΑΣΒ, απαηηείηαη ν εκςπρσηήο- 

δάζθαινο. ∆ελ έρεη ζπκπεξηθνξά πνπ νδεγεί ζηε δηδαζθαιία ή ηε ζθελνζεζία, 

ζχκθσλα  µε ηηο παξαδνζηαθέο παηξνλαξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Αελ ζέηεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ εθηφο ηεο δηαδηθαζίαο παίξλνληαο ραξαθηήξα απηνλφεηνπ, αφξαηνπ θαη 

αδηαπξαγκάηεπηνπ, ζαλ αηφκνπ πνπ δε δηαζέηεη ηαπηφηεηα (Μάγνο, & ηκφπνπινο, 
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2009). Ώληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θνξείο ελφο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζκνχ αθνχ ν 

ηξφπνο εκςχρσζήο ηνπο είλαη πξντφλ πνιηηηζκηθφ θαη κνλαδηθφ. Ο Rogers θαη Lewin 

(Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010) κίιεζαλ γηα ην ξφιν ηνπ leader- εκςπρσηή 

εζηηάδνληαο ζηε κέζνδν «κε θαηεπζπλφηεηαο». Δ άπνςε ηεο κεζφδνπ απηήο δελ είλαη 

παξαίηεζε νχηε αδηαθνξία αληηζέησο είλαη παηδαγσγηθφο ηξφπνο πνπ δείρλεη 

εκπηζηνζχλε ζηνλ καζεηή, πνπ είλαη ειεχζεξνο λα πάξεη ηνλ δξφκν πνπ ηνπ 

ηαηξηάδεη. Ο εκςπρσηήο γίλεηαη δηεπθνιπληήο (facilitator) κάζεζεο, νπζηαζηηθά 

ζπλαηζζεκαηηθφο, γλσζηηθφο θαη γισζζηθφο δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηνλ καζεηή 

θαη ηε γλψζε (Μηραινπνχινπ, 2006). ΐξίζθεηαη ζηελ απφιπηε ππεξεζία ηεο νµάδαο. 

Αε δηδάζθεη, δε ζθελνζεηεί αιιά παξέρεη εξεζίζµαηα, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο, γηα λα 

αλαπηχμεη ηε θαληαζία θαη ηε δεµηνπξγηθφηεηα ησλ ζπµµεηερφλησλ. Λεηηνπξγεί σο 

δηαπνιηηηζµηθφο µεζνιαβεηήο, πνπ είλαη ηθαλφο λα δηαρεηξηζηεί ζπγθξνχζεηο, 

ρεηξηδφκελνο εξγαιεία απφ ην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ αιιά θαη απφ ηνλ θνηλσληθν-

παηδαγσγηθφ ρψξν. Βίλαη απηφο πνπ ζα νδεγήζεη ηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ην 

ζέαηξν ρσξίο λα ηα κεηακνξθψζεη ζε «ηειεγξαθφμπια». αλ έλα ζηεκέλν έιαην, 

φπσο ιέεη ν Hildergard Brenner (Page, 2008). Ο εκςπρσηήο ελεξγνπνηεί ηα παηδηά θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ζηελ νκάδα. Αελ απνηειεί απζεληία, πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηα παηδηά ζε πξάμεηο ςπρνινγηθήο βίαο, αιιά ηα βνεζά ζηελ εμεξεχλεζε 

ηνπ ζεάηξνπ (Page, 2008). Εδαληθά ν ξφινο ηνπ δελ είλαη απφιπηα δηαρσξηζκέλνο απφ 

απηφλ ηνπ καζεηή, αθνχ θαη νη δχν ιακβάλνπλ κέξνο ζε κηα δηαδηθαζία πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη ίδηνη θαη θαζνξίδνπλ απφ θνηλνχ (Freire, 2009).   

 Άιισζηε, ε «κεηαγλψζε» πξνθχπηεη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά πνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αλαζηνραζκνχ (feedback), πνπ ζπληειείηαη ζπλήζσο πξνο ην ηέινο θάζε 

παξέκβαζεο ΑΣΒ θαη αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο γλψζεο απφ ην 

παηδί κε ηηο δηθέο ηνπ γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ξπζκίδεη 

ηνλ δηθφ ηνπ λνεηηθφ θφζκν, φπσο επηζήκαλε ν Markman (Lloyd, 1998).  Δ 

δηδαζθαιία «εθ ησλ έζσ», ινηπφλ, κπνξεί λα απνηειέζεη γεξή βάζε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζεαηξηθήο θφξκαο (Bolton, 2008).     

 πλπθαζκέλε κε ηελ κεηαγλψζε είλαη θαη ε «κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε». Δ 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε είλαη κηα δηεξγαζία άθξσο νξζνινγηθή κε ηφζν 

ζπγθηλεζηαθέο φζν θαη δηαηζζεηηθέο αιιά θαη θαληαζηαθέο δηαζηάζεηο (Mezirow, 

1997).  H εκπεηξία απνηειεί ηε βάζε θάζε κνξθήο κάζεζεο αθνχ ζηελ νπζία ηεο 

ππάξρεη πάληα ε αλαδήηεζε λνήκαηνο κέζα απφ ηελ εκπεηξία. Ο Mezirow ην 

ππνγξάκκηζε απηφ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηε 
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κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε (Rogers, 1998).     

 Σφληζε πσο ν ηξφπνο εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ζχζηεκα αληηιήςεσλ ηνπ θαζέλα. Ώπηφ ην ζχζηεκα κάο έρεη επηβιεζεί 

απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ην έρνπκε αζπλείδεηα εζσηεξηθεχζεη παξφηη ζπρλά 

πεξηέρεη δηαζηξεβισκέλεο πεπνηζήζεηο (Κφθθνο, 2005).  Βίλαη εμαηξεηηθά βαζηά 

ραξαγκέλν κέζα καο θη έηζη ηείλνπκε λα απνδερφκαζηε κφλν ηηο εχθνια 

πξνζαξκφζηκεο εκπεηξίεο ζε απηφ, δεκηνπξγψληαο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνπξνζαλαηνιηζηηθά δηιήκκαηα πνπ 

ηφζν ζπρλά απνηεινχλ εζσηεξηθέο θξίζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πνπ φηαλ 

αληηιακβάλνληαη φηη θάηη πηζαλά  δπζιεηηνπξγεί ζηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη 

λνεκαηνδνηνχλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο σζνχληαη  ζηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ 

παξαδνρψλ ηνπο.        

 Kαηά ηε ιήμε ζπλήζσο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, ν 

εκςπρσηήο θαιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαιχζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο, λα 

εθθξάζνπλ ην ζπλαίζζεκα ή ηελ άπνςή ηνπο κέζσ ηνπ αλαζηνραζκνχ λα 

αμηνινγήζνπλ θαη λα αλαδνκήζνπλ, δειαδή, φζα βίσζαλ, πξνθεηκέλνπ λα βγεη έλα 

λέν λφεκα, κηα πιεξνθνξία ή έλα ζπκπέξαζκα, απφ ηελ ηνπο εκπεηξία. Ώπηφο ν 

αλαζηνραζκφο ηεο εκπεηξίαο ζα ηνλ νδεγήζεη ζε δξάζε, κάζεζε θαη γλψζε 

(Andresen, Boud, & Cohen, 2000).  

      Δ αξρή, ινηπφλ, ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ηνλίδεη φηη ε κάζεζε είλαη ε 

δηεξγαζία απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη γλψζε. Δ γλψζε κπνξεί λα είλαη είηε ην 

απνηέιεζκα ηεο αληαιιαγήο ζηνηρείσλ θνηλσληθήο γλψζεο ή θαη πξνζσπηθήο 

γλψζεο. Γηα λα δεκηνπξγήζεη ην θάζε άηνκν ηελ πξνζσπηθή γλψζε πξέπεη λα κπεη 

ζηε δηαδηθαζία λα ζρεκαηίζεη θαη λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ ιεθζείζα  θνηλσληθή γλψζε 

κε έλαλ ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα θαηαθέξεη λα γίλεη πξνζηηή ζε απηφλ θαη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ ελζσκάησζε ζηηο γλσζηηθέο ηνπ δνκέο (Kolb, 1984· Kolb, & Kolb, 

2009).           

 Δ ΑΣΒ δίλεη ηελ επθαηξία ζπλδπαζκνχ ηφζν ηεο γλσζηηθήο φζν θαη ηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο αθνχ παξέρεη ηα θαηάιιεια καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Έρεη 

πςειά απνηειέζκαηα σο πξνο ηε κάζεζε- δηδαζθαιία, πνπ νθείινληαη ζηελ νιηζηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζε βησκαηηθέο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο. Βλεξγνπνηεί ην 

παηδί, επηηξέπεη λα αλαδεηθηνχλ νη πνιππξηζκαηηθέο δηαζηάζεηο ελφο ζέκαηνο, 

εζηηάδεη ζε ιεπηνκέξεηεο ή απνθαιχπηεη λέεο πηπρέο, ην θαζηζηά ππεχζπλν λα 
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δηαρεηξηζηεί ζέκαηα θαη λα πάξεη απνθάζεηο. Δ ΑΣΒ είλαη ηθαλή λα απνηειέζεη 

πνιχηηκε κέζνδν γηα λα εθαξκνζηεί ε κεηαζρεκαηηζηηθή παηδαγσγηθή. Σν παηδί 

κπνξεί λα κεηαζρεκαηίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ην ζρνιείν ηνπ, νιφθιεξν ηνλ θφζκν, 

ιακβάλνληαο θνηλσληθή δξάζε (Κνληνγηάλλε, 2008β).   

    

1.4   ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ                 

ΜΔΧ ΓΣΔ. 

                                                        «Ζ δχλακε ηνπ δξάκαηνο είλαη φηη κπνξεί λα θηλεί, 

λα παξέρεη ην forum γηα ηε ζπδήηεζε εζηθψλ δεηεκάησλ,                                           

φπσο ηη ζεκαίλεη λα είζαη άλζξσπνο,                                                                                         

                                                    λα θέξλεη αληηξξήζεηο θαη    

λα εμεξεπλά ηελ αιιαγή»       

                                                                                                        (Sommers, 2002).  

 

 Πξνζπαζνχκε λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ αζθάιεηα ζηνλ θφζκν. Σν 

κεγαιχηεξν εξψηεκα ηεο επνρήο καο είλαη αλ ζα θαηαθέξνπκε λα ελψζνπκε μαλά 

ηνπο ιανχο θαη ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε ή αλ ζα 

ζπλερίζνπκε λα βηψλνπκε έλα ζηείξν θαη ζπλερέο ζρίζκα, πνπ ζα καο θαζηζηά 

αλαζθαιείο γηα φιε ηε δσή καο θαη ζα ζπληξίςεη ην νηθνδφκεκα θνηλσληψλ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, πνιπθπιεηηθφηεηαο θαη πνιπζξεζθεπηηθφηεηαο πνπ ρηίδακε 

ηφζα ρξφληα (Neelands,2002). Ώπηφ είλαη ην εξψηεκα πνπ ζέηεη ν ζπνπδαίνο 

ζεαηξνπαηδαγσγφο Jonnathan Neelands θαη έηζη δηαηππψλεη άςνγα ηελ αλάγθε 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία σζηφζν ζχκθσλα κε ηνλ Zhu (2011: 117-119), 

ζπλαληά εκπφδηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ηξνθνδνηνχλ 

ε κία ηελ άιιε: ηα ζηεξεφηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ έιιεηςε πνιηηηζκηθήο 

επαηζζεζίαο.                                       

 Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ζπκπξνζαλαηνιηζκφο απνηειεί απάληεζε ζηα παξαπάλσ 

εκπφδηα θαη αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηαζεζηκφηεηα θαη ζηε εθνχζηα ζπκκεηνρή 

ηφζν ζηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο φζν θαη ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο κηαο άιιεο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο. Χο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ζπκπξνζαλαηνιηζκνχ, ε Camilleri (2002) αθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Gaston (1992). χκθσλα κε απηή, ν ζπλαηζζεκαηηθφο 



 
 

30 
 

ζπκπξνζαλαηνιηζκφο πεξλάεη απφ ηέζζεξα δηαδνρηθά ζηάδηα: αλαγλψξηζε, 

αληίδξαζε, ελζπλαίζζεζε θαη ζεβαζκφο.  

Δ αιιειεπηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά απνηειεί ζπνπδαία δεμηφηεηα θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί θάπνηνο λα ζπκπεξηθεξζεί θαηάιιεια ζε θάζε 

θνηλσληθή πεξίζηαζε. Δ ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία απνηεινχλ επηκέξνπο 

δεμηφηεηεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ώλαθνξηθά κε ηε γιψζζα, ππάξρεη 

επηζήκαλζε απφ ζεσξεηηθέο απφςεηο πσο ε χπαξμε δηγισζζίαο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ απνηειεί ζεηηθφ θαηλφκελν αθνχ απνθαιχπηεη ηε δηάζηαζε ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ δηάθνξσλ γισζζψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα δίγισζζα παηδηά 

θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηε ζθέςε.  Πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ απνζθνπά ζηε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ είλαη ε ζθφπηκε ρξήζε θαη 

πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο ρξήζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Δ πνιπγισζζία, άιισζηε, 

απνηειεί αθνξκή θαη γφληκν έδαθνο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο ηξίηνπ ηφπνπ 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πνιηηηζκψλ θαη θνπιηνπξψλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχγθξηζεο, αληαιιαγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο  

(θνχξηνπ, 2002). 

Δ Camilleri (2002), κε βάζε ηα παξαπάλσ, ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηερληθψλ 

ηεο ΑΣΒ, αθνχ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο λα εθθξάζνπλ 

ειεχζεξα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο αιιά θαη λα ελζπλαηζζαλζνχλ. Να 

αληηιεθζνχλ ηηο ζθέςεηο αιιά  θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Οη ηερληθέο ηεο ΑΣΒ 

δίλνπλ ρψξν γηα απηνέθθξαζε, ελζαξξχλνπλ ηφζν ηε ζπλεξγαζία, πξνσζνχλ ηελ 

επηθνηλσλία κέζα ζηελ νκάδα θαη νδεγνχλ ηελ  πξνζνρή ησλ καζεηψλ πξνο ηνπο 

ηξφπνπο θαη ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

Δ δπζθνιία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο, ζχκθσλα κε έξεπλεο, είλαη απμεκέλε θαζψο παξάγνληεο φπσο ε δεκνηηθφηεηα, 

ε απηναληίιεςε αιιά θαη ε θνηλσληθή ηάμε, αθφκα θαη ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο 

θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ (Drewry, & Clark, 1985). 

Ο Halliman (1976) έξρεηαη λα πξνζζέζεη θαη ηνλ παξάγνληα  ησλ παξερφκελσλ 

επθαηξηψλ σο ηξνρνπέδε γηα ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. χκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ 

ζηηο «παξαδνζηαθέο» ζρνιηθέο ηάμεηο πθίζηαηαη έλαο ηχπνο θηιίαο πνπ ηεξαξρεί ηα 

δεκνθηιή παηδηά, ηα νπνία δίλνπλ ιίγεο επθαηξίεο επηθνηλσλίαο κε ηα ππφινηπα 

παηδηά. Έξεπλεο ησλ Asher θαη Coie (1990) απνδεηθλχνπλ  πσο ε πξνέιεπζε ησλ 
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παηδηψλ ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν, επεξεάδνπλ εμαηξεηηθά 

ηε δηακφξθσζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.   

Ο Winnicott (1979), αζρνιήζεθε κε ην αλζξψπηλν φλ, φηαλ παίδεη. χκθσλα 

κε ηελ άπνςή ηνπ φηη κφλν ην παηρλίδη δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκάησζεο ζηνλ 

άλζξσπν. Σφζν ν ελήιηθαο φζν θαη ην παηδί, έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηε 

δεκηνπξγηθή ζπλαίζζεζε. Δ δεμηφηεηα απηή είλαη πνπ ζηε ζπλέρεηα καο πξνζθέξεη 

βαζηά ηθαλνπνίεζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ίδηαο ηεο δσήο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα ππάξρεη δηάρπηε ε ζπζρέηηζε θνηλσληθήο πγείαο θαη 

ζεάηξνπ. Ο Evreinov απφ ην 1927 ήδε ηφληζε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεάηξνπ ζε 

αλάγθε δσηηθφηεηαο γηα ηνλ άλζξσπν αθνχ ηελ εμίζσζε κε ηελ ηξνθή, ην λεξφ, ηνλ 

αέξα θαη ηνλ έξσηα.  Δ ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ πγεία ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο κέξεο καο 

ζηηο θνηλσληθέο, ςπρηαηξηθέο, παηδαγσγηθέο επηζηήκεο ζπκπεξαίλνληαο, παξφιεο ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο, πσο ε βησκαηηθή δηαδηθαζία ηνπ ζεάηξνπ εθηφο απφ 

αλαςπρή απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν δηαηήξεζεο θαη αθφκα απνθαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο (Landy, 2001). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ε ΑΣΒ, κε ην πιήζνο εξγαιείσλ ηεο 

ζπκβάιεη ζηελ πγηή θνηλσληθή δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ αθνχ κεηαηξέπεη ην 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζε πξνζσπηθφ βίσκα. Ώπηφ ην ζηνηρείν ζεσξείηαη 

απαξαίηεην θαηά θνηλή ζεσξεηηθή νκνινγία ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί νπνηαδήπνηε 

αιιαγή. Ο θεληξηθφο ζηφρνο άιισζηε είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ εζσηεξηθνχ εαπηνχ θαη 

ηεο χπαξμήο ηνπ ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηελ 

πξαγκαηηθή κάζεζε (Ώπδή, & Υαηδεγεσξγίνπ, 2007). 

Δ ΑΣΒ άιισζηε απνηειεί ζπνπδαίν κέζν γηα ηελ ¨ελίζρπζε δεμηνηήησλ αλνρήο 

αληηθάζεσλ¨ ζχκθσλα κε ηνλ Γεσξγνγηάλλε (1996). Σελ ακνηβαία αλνρή ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ην άηνκν αληέρεη ηε δπζαξέζθεηα  πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ε επαθή ηνπ κε 

ην δηαθνξεηηθφ. Ο ραξαθηήξαο ζπιινγηθφηεηαο ηεο ΑΣΒ, αιιειεπίδξαζεο, 

ζπλδεκηνπξγίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο απνθφξηηζεο ηελ θαζηζηά πνιχηηκν εξγαιείν 

ελζσκάησζεο θαη πξφιεςεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ, αθνχ θαηαθέξλεη λα 

νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγηθή εθηφλσζε ηεο έληαζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ζπλαληάηαη αιιεινζχγθξνπζε αλαγθψλ κεηαμχ ησλ αιιειεπηδξψλησλ καζεηψλ.  Σα 

παηδηά ηεο κε θπξίαξρεο νκάδαο κέζα απφ ηα παηρλίδηα θαη ηηο δξάζεηο, ληψζνπλ φηη 

γίλνληαη απνδεθηά γη‟ απηφ πνπ είλαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε απηνεηθφλα 

ηνπο θαη δηεπθνιχλεηαη ε θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή (Νηθνιάνπ, 2011).  
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Δ ΑΣΒ άιισζηε, δίλεη ηελ απάληεζή ηεο ζηελ ππέξβαζε ηεο 

«παηδαγσγίδνπζαο» αληίιεςεο γηα ηε ζεαηξηθή δεκηνπξγία ζην ζρνιείν, πνπ 

αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηε «ζρνιεηνπνίεζε» ηνπ ζεάηξνπ θαη ζέηεη φξηα ζηελ ειεχζεξε 

θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ θαη ε ππέξβαζε ηεο αηζζεηηθν - θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο, πνπ είλαη απνιχησο θαηεπζπλφκελε θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο καζεηέο σο 

θεξέθσλα θαιιηηερληθψλ νξακάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηφρνη ηεο ε αλάδεημε ηνπ 

ζεάηξνπ σο πιαηζίνπ δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη επξχηεξεο παηδείαο ησλ καζεηψλ. 

Υψξνπ ζπλάληεζεο πξνζσπηθνηήησλ, εηεξνηήησλ θαη νπζηαζηηθήο απνδνρήο θαη 

αιιειεπίδξαζεο. Δ παξνρή ηεο ζπληειείηαη κε ηξφπν ζπκβαηφ πξνο ηελ 

παηδαγσγηθή, ηε ςπρνινγία θαη ηε ζεαηξνινγία θαη νδεγεί ζηελ αιιαγή ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηδάζθνληα θαη δηδαζθφκελνπ θαη ηελ αλαλέσζε 

ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο (Σδακαξγηάο, 2002).   

Δ ΑΣΒ είλαη έλα είδνο θνηλσληθήο κνξθήο ηέρλεο. Μειεηά ην πψο νη 

άλζξσπνη ζρεηίδνληαη κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ θφζκν πνπ δνχλε. Πσο 

αιιειεπηδξνχλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία (Woolland, 

1999). Βίλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ζεαηξηθψλ ηερληθψλ 

θαη δξάζεσλ. Δ Κνληνγηάλλε ππνγξακκίδεη πσο «είλαη ζα λα θάλεηο κηα πξφβα, κηα 

δνθηκή ζηε δσή, αλαθαιχπηνληαο έλα θξπκκέλν θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ζνπ» 

(Κνληνγηάλλε, 2008β: 28).                    

Σν ζέαηξν, σο κέζν θαιιηηερληθφ γηα λα πεηχρνπκε επηθνηλσλία θαη 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία, πνπ ζπλδπάδεη ηελ απειεπζεξσηηθή 

εθπαηδεπηηθή θαη ηελ θνηλσληθή δχλακε ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο 

δηαιφγνπ κε θνηλέο πξνζέζεηο, κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο 

γηα ην «πνηνη είκαζηε» αιιά θαη πξνο ηα πνχ πνξεπφκαζηε (Pammenter, 2008).  

Σν 2008, κε αθνξκή ηνλ πξψην ενξηαζκφ ηεο Παγθφζκηαο Δκέξαο γηα ην 

Θέαηξν ζηελ Βθπαίδεπζε, πνπ θαζηεξψζεθε απφ ηνλ Αηεζλή Οξγαληζκφ γηα ην 

Θέαηξν ζηελ Βθπαίδεπζε IDEA, ν πξφεδξφο ηεο Dan Baron- Cohen, είπε ζην κήλπκά 

ηνπ:  

«Καζηεξψλνπκε ζήκεξα ηε δηθή καο εκέξα γηα λα γηνξηάζνπκε ηε γλψζε θαη ηηο 

δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ πνιχκνξθε θαη μερσξηζηή ζέζε ηνπ Θεάηξνπ ζηελ 

Δθπαίδεπζε, ζηελ πξνζπάζεηά καο γηα αλζξσπηζηηθή παηδεία, δηαζθάιηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη εηξήλε ζηνλ θφζκν, θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο λένπο, ηα 

παηδηά θαη ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο πνπ απεηινχληαη απφ ηε βία» (Καιδή, 
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2009).             

 ην πιαίζην ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζε έξεπλα ησλ Dimakos & 

Tasiopoulou (2003), έγηλε ρξήζε Κιηκαθσλ Μνληέξλνπ Ραηζηζκνχ κε ζθνπφ λα 

εμεηάζνπλ ηα επίπεδα πξνθαηάιεςεο ησλ καζεηψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Βιιάδα 

αλαθνξηθά κε ηνπο κεηαλάζηεο ζπκκαζεηέο ηνπο. Βπίζεο, εξεπλήζεθε ε 

πξνθαηάιεςε ησλ δαζθάισλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο κεηαλάζηεο (Γαξδηθηψηεο & 

Υαληδή, 2009).  

Βπίζεο, ζηελ έξεπλα πεδίνπ ησλ Αξαγψλα, Κνπδέιε θαη Ώζθνχλε (Ώζθνχλε, 

1997) θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχλ μελνθνβηθή ζηάζε, ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηελ αληίιεςε αλσηεξφηεηάο ηνπο ιφγσ ηεο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο καο. 

  Σν ζέαηξν άιισζηε απνηειεί έλα θαηλφκελν νχησο ή άιισο δηαπνιηηηζκηθφ. 

Καη απηφ πεγάδεη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη άξα πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ θαζηέξσζε ηεο 

έλλνηαο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο.  Δ ΑΣΒ κε ηηο ζπνπδαίεο ηερληθέο ηεο πνπ αθνξνχλ 

ην παηρλίδη ξφισλ, ηνπο απηνζρεδηαζκνχο θαη ηηο δξακαηνπνηήζεηο, ην ζεαηξηθφ 

παηρλίδη, ην ζέαηξν ζθηψλ θαη θνπθινζέαηξν, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε καζεηή κε 

πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα λα αιιειεπηδξάζεη, λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ειπίδεο ηνπ κέζα απφ 

ξφινπο, αθνχ κφλνο ηνπ ηνπο επηιέγεη, θαη επηπιένλ λα αζθεζεί ζ‟ απηνχο ψζηε λα 

πξνζεγγίζεη αθφκα θη έλα δπζλφεην θείκελν, ππνβνεζνχκελνο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζεαηξηθήο ζχκβαζεο (Γαξγαιηάλνο, 2006). 

  Δ Dodgson ζεσξεί φηη σο πιηθφ δξακαηνπνίεζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνζσπηθέο καξηπξίεο θαη βηψκαηα, ήζε θαη έζηκα ψζηε ε δξάζε 

λα είλαη επεξγεηηθή γηα ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ αθνχ 

ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα δσληαλέςνπλ 

ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο (Καλαθίδνπ, & Παπαγηάλλε, 1994). Βληζρχεηαη ε  

ζπιινγηθφηεηα, ην αίζζεκα επζχλεο σο κέινο κηαο νκάδαο, αλεμάξηεηα απφ θάζε 

θαηαγσγή, γιψζζα ή εζληθφηεηα. Αίλεηαη ζεκαζία ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, πνπ 

θάλνπλ φινη νη καζεηέο καδί, ζπληνληζκέλα θαη ππεχζπλα. Με ηε ΑΣΒ, επίζεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη εμαηξεηηθή εμάζθεζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, θαηά ηε δηάξθεηα 

αλαπαξαγσγήο θάπνηνπ ξφινπ. Ώλαπηχζζεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε 

αιιεινθαηαλφεζε, ε ηζφηεηα θαη ν αιιεινζεβαζκφο (Καλαθίδνπ, & Παπαγηάλλε, 

1994). «Δίλαη ην είδνο ηεο κάζεζεο φπνπ θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ην βίσκα θαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ην βίσκα ηνπ άιινπ, ζα πξέπεη λα ζπλ-αηζζαλζνχκε θαη 

λα ζπλ-θηλεζνχκε.» (Μπαθηξηδήο, 2005). Δ ρξήζε ΑΣΒ θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά 
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σθέιηκε ζηελ εμεξεχλεζε ζεµάησλ δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, θαζψο ζπµβάιιεη ηφζν 

ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ φπσο ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα, ε ελζπλαίζζεζε, ε απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνλ εαπηφ, ε αλαζηνραζηηθή 

ηθαλφηεηα, ε αλνρή ησλ αληηθάζεσλ, ε θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ξφινπο, κε 

ρηνχµνξ θαη θαληαζία φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Αεμηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ ηε δηαπνιηηηζµηθή ηθαλφηεηα θαη πνπ, βέβαηα, είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηε γφληµε ζπλχπαξμε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ ζε 

µηα πνιππνιηηηζµηθή θνηλσλία (Γξακκαηάο, 2004). Βηδηθά ζηελ εθεβηθή ειηθία, φπνπ 

ην πάζνο ζπρλά κε βξίζθνληαο δηεμφδνπο, νδεγεί ζηε βία θαη ηνλ ξαηζηζκφ, ε ΑΣΒ 

παξέρεη γφληκεο κεζφδνπο έθθξαζεο, δηαπξαγκάηεπζεο θαη αλαθάιπςεο ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ. Οη έθεβνί καο, ζήκεξα φζν πνηέ, ρξεηάδνληαη ηξφπνπο 

έθθξαζεο θαη  απηνεθηίκεζεο: «Νηψζνπλ ζπρλά λα θαηαπηέδνληαη, θαζψο αλαδεηνχλ 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζηε κεηαβαηηθή θάζε ηεο δσήο ηνπο απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηε 

ελειηθίσζε» (Ώπδή & Υαηδεγεσξγίνπ, 2007: 386).       

 Δ νηθνλνκηθή θξίζε, ε ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε, ε θξίζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε αλεξγία θαη ε έληνλε αλάπηπμε πνιιαπιψλ κνξθψλ βίαο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο θάλεη αθφκα πην έληνλν ην αίζζεκα ηεο θαηαπίεζεο. Με ηδηαίηεξε επηηπρία 

έρνπκε δεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα γίλεηαη ρξήζε κεζφδσλ φπσο ην Θέαηξν Φφξνπκ 

(Forum Theatre) ηνπ Augusto Boal, ηδηαηηέξσο ζε λένπο.     

 Ο Boal (2006a) εμεγεί ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ 

ζεκεηψλνληαο ηα εμήο:   «Ζ πξάμε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ δξα κεηαζρεκαηηζηηθά. Ο 

ζεαηήο- εζνπνηφο (spect- actor) έξρεηαη ζηε ζθελή θαη κεηαζρεκαηίδεη ηηο εηθφλεο πνπ 

βιέπεη θαη δελ ηνπ αξέζνπλ. Σηο κεηαζρεκαηίδεη ζε εηθφλεο αξεζηέο θαη επηζπκεηέο, 

εηθφλεο κηαο επράξηζηεο θνηλσλίαο. Με ην λα παίδεη ζηε ζθελή κεηαζρεκαηίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε γιχπηε,  κνπζηθφ, πνηεηή, κε ην λα παίδεη ζηε ζθελή εθθξάδεη ηε ζέιεζή 

ηνπ γηα δξάζε, γίλεηαη εζνπνηφο, γίλεηαη ν πξσηαγσληζηήο θαη κεηαζρεκαηίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε πνιίηε» .         

 Σν Θέαηξν Φφξνπκ (Forum Theatre) απνηειεί κία απφ ηηο ηερληθέο ηνπ 

Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ. Βίλαη έλα δηαδξαζηηθφ ζέαηξν πνπ επηλνήζεθε απφ ηνλ 

βξαδηιηάλν ζθελνζέηε Augusto Boal ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 (Boal, 

2006b). Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο 

αθνχ πξνζθέξεη έλαλ αζθαιή ρψξν γηα «πξφβα» ηεο δσήο. χκθσλα κε ηε Γψληνπ 

(2015) κπνξεί ν θαζέλαο λα δνθηκάζεη ηερληθέο απνηίλαμεο ηεο θαηαπίεζεο θαη λα 

αλαθαιχςεη κέζα απειεπζέξσζεο, πνπ δε γλψξηδε φηη έρεη κέζα απφ ηελ θαηάξγεζε 
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ηεο  «θνπιηνχξα ηεο ζησπήο».       

 Σν ζέαηξν Φφξνπκ απνξξίπηεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ηελ εζηθνινγία 

θαη ηνλ παηεξλαιηζκφ θαη πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ 

ηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή έθθξαζε βησκάησλ θαη δεκηνπξγνχλ αζθαιή πιαίζηα 

αληαιιαγήο θαη επεμεξγαζίαο εκπεηξηψλ. ρεηίδνπλ ηνλ εαπηφ κε ηνλ Άιιν θαη δίλνπλ 

ρψξν ζηελ θξηηηθή αλαζεψξεζε γλψζεσλ ρξφληα παγησκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 

επαλαπξνζέγγηζε (Boal, 2013).      

 χκθσλα κε ηνπο Γθφβα & Γψληνπ (2010) «πξνσζνχλ φινπο ηνπο ηχπνπο 

έθθξαζεο θαη κάζεζεο ηνλ νπηηθφ, ηνλ αθνπζηηθφ, ηνλ θηλαηζζεηηθφ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ αλαηξψληαο θάζε εκπφδην 

θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ. ΐαζίδνληαη ζηε ζπκκεην-ρηθή 

δηαδηθαζία θαη ηε ζπλεξγαζία θαη πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα» (ζει. 39). 

Σν Θέαηξν Φφξνπκ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθήβνπο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο αιιά θαη ζπιινγηθέο πξνθιήζεηο ηεο δσήο ηνπο, κε αζθάιεηα, δίλνληάο 

ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ ηηο απφςεηο κα θαη ηνπο θφβνπο ηνπο θαη λα 

αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. χκθσλα κε 

έξεπλεο δξάζεο  ην ζέαηξν Φφξνπκ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθήβνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ ζπλζήθεο ιηηφηεηαο θαη νηθνγελεηαθήο αζηάζεηαο, βίαο θαη λα 

δηεξεπλήζεη δχζθνια δεηήκαηα φπσο ε κεηάβαζε ζε κηα λέα ρψξα.  Αίλεη επίζεο 

επθαηξία αλαθάιπςεο ηξφπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπλεηηθά αξλεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο νη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Hewson, 2007).   

 Oη Tromski & Doston (2003) ζε έξεπλα δξάζεο πνπ δηεμήγαγαλ ζε εθήβνπο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ Δ.Π.Ώ. επηβεβαίσζαλ ηε κεγάιε επηξξνή ηεο ΑΣΒ ζε επίπεδν 

επαηζζεηνπνίεζεο, θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Οη έθεβνη 

δπζθνιεχηεθαλ αξρηθά πνιχ λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε πξνζσπηθφηεηεο δηαθνξεηηθέο 

απφ ηνπο ίδηνπο. Δ βησκαηηθή, σζηφζν, δηαδηθαζία ηεο ΑΣΒ θάλεθε πνιχ πην άκεζα 

θαη έληνλα επηδξαζηηθή ζε ζρέζε κε ηελ γλσζηηθή θαη ινγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο. Δ 

«αζηάζεηα», φπσο ηελ νλνκάδεη ν Piaget (1952) έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηνλ επζχ δηάινγν 

θαη ηε δξάζε. Σν πξνβάδηζκα ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ θιαζηθή 

δηδαζθαιία αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

ξαηζηζκνχ έρνπλ άιισζηε, λσξίηεξα ηνλίζεη νη Tyler θαη Guth (1999), βαζηδφκελνη 

ζην κνληέιν βησκαηηθήο απην-ζεψξεζεο (Cognitive- Experiential Self- Theory), ηνπ 

Epstein (1994).   
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H Enciso (2011) ρξεζηκνπνίεζε σο βαζηθφ εξγαιείν ηεο ΑΣΒ γηα ηελ έξεπλα 

δξάζεο ηεο ζην Οράην ηεο Ώκεξηθήο, ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ (storytelling) θαη 

δηεξεχλεζε πψο κέζα απφ ηε βησκαηηθή δηαδηθαζία αθήγεζεο ηζηνξηψλ, νη έθεβνη 

θαηάθεξαλ λα κεηαθηλήζνπλ ηνλ ηνίρν κεηαμχ ησλ ληφπησλ (θπξίαξρεο) θαη  

κεηαλαζηψλ (κε θπξίαξρεο νκάδαο) καζεηψλ. 

ε έξεπλα δξάζεο πνπ έιαβε ρψξα ζε εθπαηδεπηηθνχο, ζηα πιαίζηα 

Πξνγξάκκαηνο Σέρλεο γηα Βθήβνπο αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή αδηθία ζηε Νφηηα 

Καιηθφξληα απφ ηελ Gale (2011), γίλεηαη λχμε γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ νη λένη δχλαηαη 

λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα νκνθνβίαο. Βξγαιείν ησλ παξεκβάζεσλ ην Θέαηξν 

Φφξνπκ. ηφρνο ε πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθήο αιιαγήο. Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

πξνθαιεί ε πξνζσπηθή θαηαγξαθή ηεο εξεπλήηξηαο: «Δίδα ηελ εμαηξεηηθή δχλακε, ηελ 

έληνλε θαη απνηειεζκαηηθή ελέξγεηα, ηεο ζεαηξηθήο εθδήισζεο ζε ηνκείο εθηφο ηνπ 

ζεάηξνπ: ηνλ πνιηηηθφ, ηνλ θνηλσληθφ, ηνλ ρψξν εθπαίδεπζεο θαη ςπρνζεξαπείαο. ηελ 

πνξεία, δελ θέξδηζα κφλν εξγαιεία θαη ηερληθέο, αιιά θαη κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ξήμεο ζηνλ θφζκν»  Gale (2011).  

Άιιε κία θαηλνηφκνο έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Σζίαξα (2017). Δ  

έξεπλα δξάζεο κε ηίηιν «Σν δηαδηθαζηηθφ δξάκα σο κέζν δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο 

ζηε ζρνιηθή ηάμε ζην 3/ζ Γεκνηηθφ ζρνιείν Νέαο Σίξπλζαο» εζηίαζε ζηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηφληζε ηε ζπκβνιή ηεο ζηε 

δηαρείξηζε θάζε είδνπο εηεξφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Μέζα απφ βησκαηηθά 

εξγαζηήξηα - παξεκβάζεηο δηαδηθαζηηθνχ δξάκαηνο κε εξγαιείν ηνπ ηελ αθήγεζε 

ελφο επηλνεκέλνπ ζελαξίνπ πνπ εθηέιεζε ν δάζθαινο-εκςπρσηή ζε ξφιν, 

δεκηνχξγεζε κηα ζπλζήθε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγεηηθά ζηε 

δξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο θαη αλαθάιπςαλ ηε θχζε ηεο εηεξφηεηαο, ελψ 

παξάιιεια επηηπγράλζεθε ε επαηζζεηνπνίεζε ζηελ απνδνρή ηνπ άιινπ.   

Βλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε έξεπλα πνπ εθάξκνζε ν Μάξδαο (2016) ζηε 

κεηαπηπρηαθή ηνπ δηαηξηβή, ν νπνίνο κειέηεζε ηελ επηξξνή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο ζηελ ελζπλαίζζεζε ησλ εθήβσλ ζην Μνπζηθφ ρνιείν Ώιίκνπ. ΐάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ θάλεθε πσο νη καζεηέο  «κεηαηνπίζηεθαλ», άιινηε ιηγφηεξν θαη 

άιινηε πεξηζζφηεξν, αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο πνπ δηέζεηαλ. ινη, 

φκσο, πξνβιεκαηίζηεθαλ ζε ζέκαηα ζρέζεσλ, ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο 

ελζπλαηζζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο άιινπο. 
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ηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηψξα, ζε ζπγρξνληθή έξεπλα πνπ 

κειέηεζε ηηο ζηάζεηο θνηηεηψλ πξψηνπ θαη ηέηαξηνπ έηνπο ηνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ 

ηεο Βθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Διηθία ηνπ Αεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 

ζρεηηθά κε ηε Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, θαη ηαπηφρξνλα κέηξεζε ηα επίπεδα 

Μνληέξλνπ θαη Παξαδνζηαθνχ Ραηζηζκνχ, ηα απνηειέζκαηα πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ. 

139 θνηηεηέο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ απηφ - αλαθνξάο απνδείρηεθε φηη ε θνίηεζε ζην ΣΒΒΠΔ ηνπ ΑΠΘ 

ηνπο βνήζεζε  λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε πξνο ηε Αηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε. Παξφηη ππήξρε έληνλε δηαθνξά ζηάζεσλ ησλ πξσηνεηψλ θαη ησλ 

ηεηαξηνεηψλ θνηηεηψλ αλαθνξηθά κε ηε Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε εληνχηνηο δελ 

παξαηεξήζεθε ην ίδην ζηηο βαζκνινγίεο ζρεηηθά κε ηηο θιίκαθεο Παξαδνζηαθνχ θαη 

Μνληέξλνπ ξαηζηζκνχ. Σν εχξεκα απηφ πνπ θαηλνκεληθά θαληάδεη παξάδνμν 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη θπζηθά ην παλεπηζηήκην δελ απνηειεί κφλε 

αθεηεξία δηακφξθσζεο απφςεσλ.  Βληνχηνηο, νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε κηαο ζπλερνχο 

εγξήγνξζεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε δηδαζθαιία θαη ε 

νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ 

(απνπληδήο et al., 2016) 

Κάπνηα ρξφληα λσξίηεξα ν Νηθνιάνπ (1999) είρε κειεηήζεη ην ζέκα ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Βζηίαζε ζηελ πξνζπάζεηα 

νκαιήο έληαμεο καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο κέζα απφ παηδαγσγηθέο θαη 

δηδαθηηθέο δξάζεηο πνπ εθάξκνζαλ εθαπηδεπηηθνί. Οη δπλαηφηεηεο γηα δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε πξηλ απφ 18 ρξφληα, αλαγλσξίδνληαη σο ειάρηζηεο, θαζψο ην ειιεληθφ 

θξάηνο δελ παξείρε ζην ζρνιείν ηηο ππνδνκέο, πνπ απνιάκβαλαλ άιια θξάηε φπσο ε 

Γεξκαλία. Χζηφζν, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ δαζθάισλ 

ραξαθηεξίδεηαη ζεκαληηθή θαη ειπηδνθφξα γηα ην κέιινλ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο καο 

ρψξαο. Ο Νηθνιάνπ επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε δνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ βαζηζκέλε ζηνπο ππιψλεο ηφζν ηεο ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο φζν θαη ηεο 

εκπεηξίαο απφ ηελ απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή. 

Ο Μάγνο (2004) ιίγα ρξφληα κεηά, εξεχλεζε ην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαρείξηζε εζλνπνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ εζηηάδνληαο ζηε 

πεξίπησζε ησλ πιεηνλνηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Μεηνλνηηθά ρνιεία ηεο Θξάθεο. 

ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο  78 εθπαηδεπηηθνί ηεο πιεηνλφηεηαο, πνπ εξγάδνληαλ ζηα  

Μεηνλνηηθά ρνιεία ηεο Θξάθεο  θαη νη νπνίνη γηα δχν ρξφληα επηκνξθψζεθαλ ζε 
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ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Δ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο αλέδεημε κηα ζεηξά αιιαγψλ ζηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επηκφξθσζε, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηε  δηαρείξηζε  ησλ 

εζλνπνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ θαη ηεο γεληθφηεξεο εηεξνγέλεηαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

φζν θαη ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  θαη ην παηδαγσγηθφ 

ηνπ έξγν.          

 Δ Γψληνπ (2016) εξεχλεζε, ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο, ηε 

ζπκβνιή ηνπ  Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ θαη άιισλ δξακαηηθψλ ηερληθψλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ζέκα ηεο έξεπλάο 

ηεο πξνέθπςε κεηά ηε δηαπίζησζε πνιιψλ εξεπλψλ, ζηηο νπνίεο απνδεηθλπφηαλ πσο 

ηφζν ε αξρηθή φζν σζηφζν θαη ε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε  

εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, έρεη 

θαζψο θαίλεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νξηζζεί ζε ιαλζαζκέλν πιαίζην, αθνχ 

δίλεη έκθαζε θπξίσο ζηελ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηελ 

παξαδνζηαθή, κεησπηθή, δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία. Έηζη, ζέινληαο λα εληζρχζεη 

ηε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βαζηθφ εξγαιείν ην ζέαηξν, 

πινπνίεζε έλα πξφγξακκα επηκφξθσζήο ηνπο πξσηφηππν θαη εληαηηθφ. Σα 

απνηειέζκαηα  παξέρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία::  

«ε ζεαηξηθφηεηα απνηειεί έλα πεδίν αζθαινχο πεηξακαηηζκνχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ ηνπ εαπηνχ θαη ε ρξήζε παξαζηαηηθψλ ηερλψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ κπνξεί, πξάγκαηη, λα παξάζρεη έλα πξνζηαηεπκέλν θαη 

επράξηζην πεξηβάιινλ νκαδηθφηεηαο θαη ζπληξνθηθφηεηαο, φπνπ κπνξνχλ λα 

δηεξεπλεζνχλ ζέκαηα φπσο ε αηνκηθή θαη ε νκαδηθή ηαπηφηεηα, ε εηεξφηεηα, ν 

εηεξνπξνζδηνξηζκφο, ε δηάδξαζε θαη ν δηάινγνο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ 

παξαζηαηηθψλ ηερλψλ ζπκβάιιεη παξάιιεια ζηελ θαιιηέξγεηα  δεμηνηήησλ 

φπσο είλαη ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε ελζπλαίζζεζε, ε αλνρή ησλ αληηθάζεσλ, ε 

απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνλ εαπηφ, ε θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ξφινπο, ην 

ρηνχκνξ, ε θαληαζία, θαη ηθαλνηήησλ φπσο είλαη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ε 

αλαζηνραζηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ»  

(ζει.466).                                                          

πλνςίδνληαο, παξαηεξνχκε ηε δχλακε ησλ εξγαιείσλ ηεο ΑΣΒ ζε ζρέζε κε 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε παηδηψλ θαη λέσλ θαη ζε ζέκαηα εηεξφηεηαο. Δ ζπκκεηνρή θαη 
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ην βίσκα, έρνπλ ηέηνηα ηζρχ πνπ κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα θαηαζηήζνπλ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αθφκα πην άκεζα εθαξκφζηκε.    

 Δ επθπήο εθπαίδεπζε ηνπ 21
νπ

 αηψλα, φπσο ηελ δηαηχπσζε ν Delors (Delors 

et al., 1996), έρεη 4 φςεηο κάζεζεο: Μαζαίλσ ηνλ ηξφπν λα καζαίλσ, καζαίλσ λα 

πξάηησ, καζαίλσ λα δσ καδί κε ηνπο άιινπο θαη καζαίλσ λα είκαη/λα ππάξρσ, 

κνηάδεη λα θηλδπλεχεη ζνβαξά λα ζπξξηθλσζεί ζηηο δχν πξψηεο δηεξγαζίεο. Δ 

κεηαλεσηεξηθφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα αλαηξέπεη ηηο 

ζπιινγηθφηεηεο, λα απνδνκεί ηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο θαη ηηο ηδενινγίεο (Νηθνιάνπ, 

2011). H Myers (2006) ζεκεηψλεη πσο αλ φια ηα ζρνιεία ήηαλ ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηηο φςεηο, πξαγκαηηθά, νη λένη ζα ήηαλ εμνπιηζκέλνη γηα ηε 

δσή.           

 Φηάλνληαο ζην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ δηαπηζηψλνπκε πσο ε ΑΣΒ έρεη ηα 

εξγαιεία γηα ηελ επθπή εθπαίδεπζε θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ κπαίλεη ζηελ ππεξεζία ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο 

αλζξσπηάο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ θαη ηνπ αλζξψπνπ (Γθφβαο, 2011). Ο ξαηζηζκφο είλαη έλα πνιχπινθν ζέκα 

κε πνιιέο δηαζηάζεηο θαη παξακέηξνπο θαη ε αλάγθε θαηαλφεζεο, αλάιπζεο θαη 

αληηκεηψπηζήο ηνπ, εηδηθά ζηε θξίζηκε ειηθηαθή πεξίνδν ηεο εθεβείαο, θαζίζηαηαη 

αλαγθαία. Με εξγαιείν ηηο ηερληθέο ηεο ΑΣΒ ν ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαίλεηαη ιηγφηεξν καθξηλφο.         

 ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη πιήξεο αλαθνξά ηεο κεζνδνινγίαο, ηεο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ θαη ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δξάζεο πνπ ζηφρν είρε ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε εθήβσλ ζε ζέκαηα ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 
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       KΔΦΑΛΑΗΟ 2:  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ην θεθάιαην απηφ ζα δνζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, ηνλ ηξφπν επηινγήο ζέκαηνο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

Θα αλαιπζεί ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο, ε ρξήζε εξεπλεηηθψλ 

εξγαιείσλ αιιά θαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνέξεπλαο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο. 

ηφρνο κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ.   

2.1   ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ – ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ 

Δ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία ζρεδηάζηεθε γηα λα κειεηήζεη ηε ζπκβνιή ηεο 

Αξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε  εθήβσλ ζε ζέκαηα ξαηζηζκνχ κε εζηίαζε 

ζην θπιεηηθφ ξαηζηζκφ. Βξέζηζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο 

απνηειεί ε επίθαηξε θαηάζηαζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο ζηε ρψξα καο, φζν θαη 

ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο εξεπλήηξηαο σο εκςπρψηξηα κεηθηήο νκάδσλ εθήβσλ απφ 

ηελ Βιιάδα θαη αζπλφδεπησλ εθήβσλ πξνζθχγσλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Ώζίαο θαη 

ηεο Ώθξηθήο.          

 Δ κεηαθίλεζε ησλ εθήβσλ ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε αιινεζλείο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ε ππέξνρε επηθνηλσλία πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπο, παξά 

ηελ ηξνρνπέδε ηεο γιψζζαο, ε θαηάξξηςε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ, ηνπ θφβνπ θαη ηεο ακεραλίαο, έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο 

εξεπλήηξηαο ζηελ επηζπκία αλαδήηεζεο πην εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.   

 Δ παξνχζα έξεπλα έρεη ζηφρν λα κειεηήζεη ηε κεηαθίλεζε ησλ εθήβσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο παξεκβάζεηο ΑΣΒ ζε ζρέζε κε ζέκαηα εηεξφηεηαο, ξαηζηζκνχ 

θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Μέζα απφ θαζαξά βησκαηηθή δηαδηθαζία νη έθεβνη 

αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο ελζπλαίζζεζεο, αιιειεπηδξνχλ, ζπλδεκηνπξγνχλ, 

πξνβιεκαηίδνληαη θαη εθζέηνπλ επηρεηξήκαηα ψζηε ηειηθά λα έξζνπλ πην θνληά ζηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηνλ Άιινλ. Σν ζέαηξν, σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ρσξίο λα 

παξαβιέπεη ην ζηνηρείν ηεο αηζζεηηθήο, εζηηάδεη ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

εθήβνπ. Σνπ δίλεη βήκα λα εθθξαζηεί, λα ακθηζβεηήζεη θαη κπνξέζεη λα δηαθξίλεη ηηο 

πνιιαπιέο ππνθεηκεληθέο αθεγήζεηο ελφο ζέκαηνο.      

 ηφρνο ηεο εξεπλήηξηαο είλαη λα αληρλεχζεη καδί κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ 

απνηεινχλ θνξείο δξάζεο, ηηο δεδνκέλεο απφςεηο θαη ζπλζήθεο, λα ηηο 

κεηαζρεκαηίζεη ζε παξαγσγηθέο ιέμεηο θαη παξαγσγηθά ζέκαηα θαη έρνληαο φια απηά 



 
 

41 
 

λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθή δηαιφγνπ, κέζα απφ ηνλ νπνίν νη έθεβνη ζα 

ιάβνπλ γλψζε θαη εκπεηξία ζπλεηδεηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δπλάκεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δσή ηνπο (Γξφιιηνο θ.α., 2003).        

2.2   ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ  

    Δ βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε βαζίδεηαη ζην αλ ε Αξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Βθπαίδεπζε κε εθαξκνγή ζε εθήβνπο, επηδξά ζεηηθά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη 

ζε ξαηζηζηηθά θαηλφκελα θη αλ κεηά απφ έλα ζχλνιν παξεκβάζεσλ θάλεη ηνπο 

εθήβνπο λα αλαπηχζζνπλ δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο. Πην αλαιπηηθά ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ δεηνχλ απάληεζε είλαη:          

1) Ώλαπηχρζεθε ε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα, κέζσ ηεο Αξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Βθπαίδεπζε;                                     

2) Πνηεο νη ζηάζεηο ησλ εθήβσλ πξηλ θαη πνηεο κεηά ηηο παξεκβάζεηο ΑΣΒ ζηηο εμήο 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ηνπ Μνληέξλνπ Ραηζηζκνχ, Παξαδνζηαθνχ Ραηζηζκνχ θαη 

Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο;              

3) Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηνπο παξάγνληεο φπσο 

θχιν, ζπγγέλεηα κε κεηαλάζηεο ή κε αιινεζλείο θαη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζεαηξηθήο 

βησκαηηθήο δξάζεο;                                                                     

 2.3   ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ  

Δ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε έξεπλα δξάζεο. 

Παξεκβάζεηο ζρεδηαζκέλσλ δξάζεσλ, δειαδή, πνπ ζηφρν είραλ κέζα απφ ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη απφ ηνλ αλαζηνραζκφ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο γεληθφηεξεο 

δξάζεο ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο (Altrichteret, Posch, & Somekh, 

2001). ΐαζηθφ ζέκα ηεο έξεπλαο δξάζεο απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

αιιαγήο κέζσ κηαο  πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ δξάζεο (Candace, 

2013). Δ έξεπλα δξάζεο ζχκθσλα κε ηελ Κσζηή (2014) «απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή 

θαη επέιηθηε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζπλδπάδεη ηε δξάζε κε ηελ έξεπλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε κηαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δξάζεο. Ο εξεπλεηήο γίλεηαη νξγαληθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

εκπιέθεηαη ν ίδηνο. χκθσλα κε ηα ζηάδηα ηεο Έξεπλαο Γξάζεο θαη ηε κέζνδν 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη κηα ζηαζεξή ζπγθξηηηθή αλάιπζε»  (Κσζηή, 

2014 ).     
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Ο αλαζηνραζκφο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο έξεπλαο δξάζεο. Μέζα 

απφ απηφλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηαθέξλνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο παξεκβάζεηο 

ηνπο θαη επηηπγράλνπλ αλαδηάηαμε δπλάκεσλ, αμηνπνηψληαο δεκηνπξγηθά ηε 

ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία. Δ επηλφεζε ηνπ φξνπ «action research» απνδίδεηαη ζηνλ 

Kurt Levin, ν νπνίνο δηαηχπσζε ηελ ηδέα πσο «ε θνηλσληθή δηαδηθαζία κπνξεί λα 

δηεξεπλεζεί κέζσ ηεο εηζαγσγήο αιιαγψλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο παξαηήξεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ ησλ αιιαγψλ»  (Πνπξθφο, & Ααθέξκνο, 2010: 43)  

 Δ έξεπλα ζηεξίρηεθε ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Δ κέζνδνο απηή, πνπ «ζπλδπάδεη δχν ή πεξηζζφηεξα κέζα ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ γηα ηε κειέηε θάπνηαο πιεπξάο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ιέγεηαη  

ηξηγσλνπνίεζε» (Cohen, Manion, & Morrison, 1997) θαη βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

πνιιαπιψλ πεγψλ δεδνκέλσλ (Bell, 2004). Σν απνηέιεζκα ηεο ζπιινγήο 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηε δηαζηαχξσζε κέζσ ηνπ ηξηγσλνπνίεζεο 

(Καξαζαββίδεο, 2010).  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο, έγηλε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ πξηλ αιιά θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη αλάιπζή ηνπ ζην SPSS. 

ην πιαίζην πνηνηηθψλ κέζσλ, έγηλε ρξήζε εκεξνινγίνπ θαη φιε ε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ βηληενζθνπήζεθε, κε ηε γξαπηή άδεηα θπζηθά ησλ γνλέσλ. Βπίζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ άηππνπ ηχπνπ ζπλεληεχμεηο, ζε κνξθή ζπδήηεζεο (focus 

groups), πνπ θαηαγξάθηεθαλ θη απηέο κέζσ βηληενθάκεξαο, αθνχ είρε δεκηνπξγεζεί 

θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξίλεηαο ζηελ νκάδα (Candace, 2013). Ώπηή ε πνηθηιία 

ησλ κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ηθαλή λα δηαζθαιίζεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ αθνχ γίλεηαη δπλαηή ε αληηπαξαβνιή θαη ζχγθξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ίδην ζέκα.                             

 Ώξρηθά, επηιέρζεθε  ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Chen θαη Starosta (2000) γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα βαζηζκέλν ζην ¨The Development and Validation of the 

Intercultural Sensitivity Scale¨. ηε ζπλέρεηα θαηφπηλ δηεξεχλεζεο, εληνπίζηεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ McConahay (1986) πνπ έρεη ήδε κεηαθξαζηεί θαη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Βιιάδα. Σν μελφγισζζν θάλεθε λα είλαη  θαιχηεξα δνκεκέλν, 

επεηδή έρεη θαιχηεξε αλάιπζε παξαγφλησλ. Σν κεηαθξαζκέλν έρεη κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία κε ιηγφηεξνπο παξάγνληεο. Δ αμηνπηζηία είλαη θξίζεθε ζεκαληηθφηεξε θαη 

ζπλεπψο, επηιέρζεθε ην δεχηεξν. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

αθνξά ηηο θιίκαθεο Μνληέξλνπ θαη  Παξαδνζηαθνχ ξαηζηζκνχ. ΐαζίζηεθε ζηελ 

θιίκαθα πνπ αλέπηπμε ν McConahay (1986) θαη πξνζαξκφζηεθε ζε Βπξσπατθά 
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δεδνκέλα απφ ηνπο Akrami, Ekehammar θαη Araya (2000). ηε ρψξα καο ην 

εξσηεκαηνιφγην απηφ πξνζαξκφζηεθε απφ ηνπο Γαξδηθηψηε θαη Υαληδή (2009) θαη 

αθνχ έγηλε ρξήζε ηνπ, ε θιίκαθα Μνληέξλνπ ξαηζηζκνχ θάλεθε λα έρεη αμηνπηζηία. 

Γηα ηελ θιίκαθα ζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα πνπ αλέπηπμαλ νη Αεκεηξηάδνπ θαη Μαδαξάθε (2013). 

Δ θιίκαθα ξαηζηζκνχ, απνηειείηαη απφ 16 εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο 9 κεηξνχλ ηνλ 

Μνληέξλν ξαηζηζκφ θαη 7 ηνλ Παξαδνζηαθφ. Δ θιίκαθα ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζηε Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειείηαη απφ 6 εξσηήζεηο.  

 Οη πςειέο βαζκνινγίεο φζνλ αθνξά ζηε Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

δειψλνπλ ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ηεο θαη νη πςειέο βαζκνινγίεο ζε 

Μνληέξλν θαη Παξαδνζηαθφ ξαηζηζκφ, δείρλνπλ απμεκέλα επίπεδα ξαηζηζκνχ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε επηαβάζκηα θιίκαθα Likert, πνπ θπκαηλφηαλ απφ ην 1 (δηαθσλψ 

πάξα πνιχ) σο ην 7 (ζπκθσλψ πάξα πνιχ). Δ ζπλνιηθή αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ  ππεξβαίλεη ην 0,70 ζηνλ δείθηε Cronbach alpha (Cronbach alpha= 

.822)  άξα κπνξεί άλεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί.  

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο ήηαλ ε παξαηήξεζε, ην εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηα focus groups. Οη 

παξεκβάζεηο μεθίλεζαλ κε ςπρνθηλεηηθά παηρλίδηα κε ζθνπφ ηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο, 

ηε ζπγθέληξσζε, ηε ζπλελνρή, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην δέζηκν ηεο νκάδαο. Δ έλαξμε 

θάζε παξέκβαζεο αθνξνχζε παηρλίδηα ελεξγνπνίεζεο, ζπληνληζκνχ, ξπζκνχ, 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο, κέζα απφ ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη ην 

δέζηακα ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ.        

 Οη ηερληθέο ΑΣΒ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ πεξπαηήκαηα ζε ζπλζήθεο, 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ, παηρλίδηα ξφισλ, δπλακηθέο εηθφλεο, απηνζρεδηαζκνί, 

θαηεπζπλφκελνη απηνζρεδηαζκνί, δξακαηνπνηήζεηο, αλίρλεπζε ζθέςεο, εζσηεξηθή 

θσλή, αλαθξηηηθή θαξέθια, δάζθαινο ζε ξφιν, αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ, 

δεκηνπξγηθή γξαθή, κεηξήζεηο ζηνλ ρψξν, ζχλζεζε δξάζεσλ, ηερληθέο ζεάηξνπ 

θφξνπκ θ.α. 

 

  2.4   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ- ΠΡΟΔΡΔΤΝΑ   

Ώξρηθά, δφζεθε άδεηα απφ ηνλ Καιιηηερληθφ Αηεπζπληή ηνπ Αεκνηηθνχ 

Πεξηθεξεηαθνχ Θεάηξνπ Πάηξαο, θ. Κψζηα Καδάθνπ θαη ηνλ Πξνέδξν ηνπ 
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Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Ώλδξέα Σεξδή,  πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θχξηα έξεπλα. Δ 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ήηαλ 4 κήλεο (Ννέκβξηνο- Φεβξνπάξηνο 2016), δειαδή 12 

παξεκβάζεηο κε ηερληθέο ηεο Αξακαηηθήο Σέρλεο, κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, δηάξθεηαο 

δχν σξψλ. Ώθνχ νη έθεβνη ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα δηεμαρζεί θαη έζεζαλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία, 

δεηήζεθε ελππφγξαθε άδεηα ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ηνπο γνλείο ηνπο, φπσο θαη άδεηα 

βηληενζθφπεζεο. ηε ζπλέρεηα δφζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Σν ίδην εξσηεκαηνιφγην 

κε ηηο εξσηήζεηο ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά, δφζεθε θαη κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. 

Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ήηαλ  15- 20 ιεπηά.   

 Ο βαζηθφο ζρεδηαζκφο ησλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηελ 

έλαξμή ηνπο, σζηφζν ρξεηάζηεθε λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ αθνχ θάζε παξέκβαζε 

δεκηνπξγνχζε εξσηήκαηα θαη αλάγθε πεξαηηέξσ έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθέο. Έηζη, επί ηεο νπζίαο, ε νκάδα δεκηνχξγεζε ην πιαίζην ηεο έξεπλαο. 

2.5   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ  

    Δ έξεπλα δηεμήρζε ζηε κηα απφ ηηο ηξεηο νκάδεο εθήβσλ ηνπ Θεαηξηθνχ 

Βξγαζηεξίνπ γηα Παηδηά θαη Βθήβνπο ηνπ ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ. Πάηξαο. Σν δείγκα επηιέρζεθε 

ζηελ νιφηεηά ηνπ. πκκεηείραλ 20 έθεβνη ειηθίαο 13 έσο 14 εηψλ. 6 αγφξηα θαη 14 

θνξίηζηα. Αεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κφλν ζε κία νκάδα εθήβσλ, 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην πξφγξακκα παξέκβαζεο, 

ην θχιν, ε ζπγγέλεηα κε κεηαλάζηεο ή αιινεζλείο, ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο ζε 

ζεαηξηθέο βησκαηηθέο δξάζεηο κέζσ ΑΣΒ, νη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ, ε 

αλάπηπμε ζε άιινπο ηνκείο φπσο λνεηηθή αλάπηπμε θαη θπζηθά ε πξνζσπηθφηεηα. 

Ώληίζεηα ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε, φπσο απηή 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε κεηαβνιή ζηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θιίκαθαο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα ξαηζηζκνχ (κνληέξλνπ θαη παξαδνζηαθνχ)  

θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηαο.        

 Δ ζπγθεθξηκέλε νκάδα επηιέρηεθε γηαηί απνηεινχληαλ απφ παιηνχο αιιά θαη 

απφ λένπο καζεηέο, ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε νκάδεο ΑΣΒ θαη επίζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο δηαλχνπλ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθεβείαο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο 

θαζηζηά αλαπνθάζηζηνπο θαη ζπρλά κπεξδεκέλνπο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ 

ζηε ζθνπνζεζία ηεο έξεπλαο.        
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 Δ έξεπλα, ινηπφλ, απνηειεί κηα πξνζσπηθή αλάγθε ηεο εξεπλήηξηαο λα 

αλαθαιχςεη ηε δχλακε ηεο ΑΣΒ απέλαληη ζηηο ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηεο κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ ζηελ εηεξφηεηα.   
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ   

 Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ην θχξην κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αθνχ 

ζε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε 

επίπεδα πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αλάιπζεο. Δ κελ πνζνηηθή ζηεξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ ιάβακε απφ ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ε δε πνηνηηθή απφ ηε 

ρξήζε εξγαιείσλ ΑΣΒ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ. Οη ππνελφηεηεο 

ρσξίδνληαη κε βάζε ηεο ζεκαηηθέο πνπ ε εξεπλήηξηα ζεσξεί ζεκαληηθέο ζην πιαίζην 

ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθήβσλ.   

3.1   ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ  & ΔΠΑΓΧΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ   

 Ώξρηθά, έγηλε ρξήζε Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο γηα λα αλαιπζεί ην ζχλνιν 

ησλ δεδνκέλσλ θαη λα ζπγθεληξσζνχλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ δείγκαηνο. Με ηε βνήζεηα 

ηνπ S.P.S.S. έγηλε δπλαηή ε αλάιπζε ηφζν ησλ πνηνηηθψλ φζν θαη ησλ πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ (Μπαηζίδεο, 2014). Έγηλε θσδηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

επαλαζχλδεζή ηνπο γηα λα αλαδεηρζεί ε δεηνχκελε ζεσξία (Mertler, 2012). Οη 

απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ έδσζαλ κεηξήζεηο γηα κέζνπο φξνπο θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο. Βπηπιένλ έγηλε έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο παξαγφλησλ κε ηνλ 

δείθηε αμηνπηζηίαο A-Cronbach γηα θαζεκία απφ ηηο ηξείο ελφηεηεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ μερσξηζηά. (Μνληέξλνο Ραηζηζκφο, Παξαδνζηαθφο Ραηζηζκφο θαη 

Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε). ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή αλάιπζε 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο. Ώθνινχζεζε ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Βιέρζεζαλ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε ηε ζχγθξηζε ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ κηαο 

κεηαβιεηήο πνπ έρνπλ κεηξεζεί ζηελ ίδηα θιίκαθα, ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο.  

 Δ πνηνηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ παξεκβάζεσλ ζηελ νκάδα 

εθήβσλ  κε ηε ρξήζε ηερληθψλ ΑΣΒ.   

 

3.2   ΠΟΟΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

Δ πνζνηηθή αλάιπζε έδσζε απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ εθήβσλ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. Δ αιήζεηα είλαη πσο ε πνζνηηθνπνίεζε 

δε βνεζά πάληα ζηελ θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ νχηε είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ ηξφπνπ πνπ νη άλζξσπνη βηψλνπλ θαη εξκελεχνπλ ηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα (Robson, 2007). Χζηφζν, δίλεη ην ζηίγκα ηεο κεηαθίλεζεο.   

 ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκκεηέρνπλ 20 άηνκα (Ν=20), εθ ησλ νπνίσλ 14 

είλαη αγφξηα, απνηειψληαο ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, ελψ ηα θνξίηζηα είλαη 6, 

απνηειψληαο, αληίζηνηρα, ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο. Ώπφ ηνπο 20 καζεηέο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, 10 δήισζαλ φηη έρνπλ ζπγγελείο κεηαλάζηεο ή 

αιινδαπνχο κε πνζνζηφ 50% ελψ νη ππφινηπνη 10 δήισζαλ φηη δελ έρνπλ ζπγγελείο 

κεηαλάζηεο ή αιινδαπνχο κε πνζνζηφ 50%. Βκπεηξία ζεάηξνπ απφ πξνεγνχκελν 

ρξφλν δήισζαλ φηη έρνπλ 11 καζεηέο κε πνζνζηφ 55%, ελψ νη ππφινηπνη 9 δήισζαλ 

φηη δελ έρνπλ εκπεηξία ζεάηξνπ απφ πξνεγνχκελν ρξφλν, κε πνζνζηφ 45%. 

Πίλαθαο 1.  

Καηαλνκή πρλνηήησλ, πρλνηήησλ %, (Ν=20) 

Μεηαβιεηέο Φχιν πγγελείο κεηαλάζηεο 

ή αιινδαπνί 

Βκπεηξία ζεάηξνπ απφ 

πξνεγνχκελν ρξφλν 

 
Θήιπ Άξξελ Ναη ρη Ναη ρη 

πρλφηεηα 6 14 10 10 11 9 

πρλφηεηα 

% 

30% 70% 50% 50% 55% 45% 

 

ηνλ πίλαθα 2. παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο (Μ.Ο.) θαη ε ηππηθή απφθιηζή 

(Σ.Ώ.) ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πξηλ θαη κεηά 

ηελ παξέκβαζε. Οη κεηαβιεηέο έρνπλ κεηξεζεί ζε θαηεγνξηθή θιίκαθα (Nominal 

Scale) ζπλεπψο, ν θαηαιιειφηεξνο δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο είλαη ε δεζπφδνπζα ηηκή 

(Α.Σ.) θαζψο καο επηηξέπεη λα εληνπίζνπκε πνηα θαηεγνξία εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα.  

 

 

Πίλαθαο 2.  

Μέζνο ξνο, Αεζπφδνπζα Σηκή, Σππηθή Ώπφθιηζε,  (N = 20) 

Μεηαβιεηέο Μ.Ο. Α.Σ. Σ.Ώ. 

Παξαδνζηαθφο Ραηζηζκφο Πξηλ 3.335 3.050 0.920 

Παξαδνζηαθφο Ραηζηζκφο Μεηά 3.242 2.950 1.315 

Μνληέξλνο Ραηζηζκφο Πξηλ 4.055 4.050 1.080 

Μνληέξλνο Ραηζηζκφο Μεηά 4.061 2.850 2.286 

Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε 4.625 5.250 1.605 

Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε 4.858 6.525 2.759 
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Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ην δείθηε Cronbach's α (alpha) γηα ηνλ Παξαδνζηαθφ Ραηζηζκφ, 

ην Μνληέξλν Ραηζηζκφ θαη ηε Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε, ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3. 

Πίλαθαο 3.  

Βγθπξφηεηα Βξσηεκαηνινγίνπ  Cronbach's α (alpha), (Ν=20) 

 

Παξαδνζηαθφο 

Ραηζηζκφο 

Μνληέξλνο 

Ραηζηζκφο  

Αηαπνιηηηζκηθή 

Βθπαίδεπζε 
Cronbach's 

α (alpha) 
0.851 0.844 0.916 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο       

κε ην ζηαηηζηηθφ ηεζη ησλ Shapiro-Wilk γηα ηνλ Παξαδνζηαθφ Ραηζηζκφ, ην 

Μνληέξλν Ραηζηζκφ θαη ηε Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε, ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4. 

Πίλαθαο 4.  

Έιεγρνο Καλνληθφηεηαο,  (Ν=20) 

 

Παξαδνζηαθφο 

Ραηζηζκφο 

Μνληέξλνο 

Ραηζηζκφο  

Αηαπνιηηηζκηθή 

Βθπαίδεπζε 
Statistic 0.888 0.910 0.834 

df 7 9 6 

Sig. 0.264 0.316 0.117 

 

Δ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην δείγκα καο 

παξνπζηάδεηαη πξνζεγγηζηηθά θαλνληθή κε ηηκέο Sig. = 0.264 = 26.4% > 5% γηα ηνλ 

Παξαδνζηαθφ Ραηζηζκφ, Sig. = 0.316 = 31.6% > 5% γηα ηνλ Μνληέξλν Ραηζηζκφ θαη 

Sig. = 0.117 = 11.7%  > 5% γηα ηε Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε, ζπλεπψο δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη ε θαηαλνκή είλαη πξνζεγγηζηηθά 

θαλνληθή. Σέινο, εμεηάζακε θαηά πφζν ε εθαξκνγή ηεο Αξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

εθπαίδεπζε επηδξά ζηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ πνπ πήξαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην t-student θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην paired t-test, ειέγρνληαο ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

κεηαβνιήο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δειψζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, κε 
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ζχγθξηζε ηεο ηηκήο sig. κε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5. 

Μεδεληθή ππφζεζε Ho: Οη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ πξηλ θαη κεηά 

ηελ παξέκβαζε είλαη ίζνη, κπ=κκ 

Βλαιιαθηηθή ππφζεζε Δa: Οη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ πξηλ θαη 

κεηά ηελ παξέκβαζε δελ είλαη ίζνη, κπ≠κκ 

 

Πίλαθαο 5.  

χγθξηζε Μ.Ο. ησλ Μεηαβιεηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ  Παξέκβαζε, t-student,  (Ν=20) 

 

Παξαδνζηαθφο 

Ραηζηζκφο 

Μνληέξλνο 

Ραηζηζκφο  

Αηαπνιηηηζκηθή 

Βθπαίδεπζε 
t-value 0.301 -0.13 -0.455 

Sig.(2-

tailed) 0.774 0.990 0.668 

Αελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο Αξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε ηηκέο Sig. = 0.774/2 = 0.387 = 38.7% > 5% γηα ηνλ Παξαδνζηαθφ 

Ραηζηζκφ, Sig. = 0.990/2 = 0.495 = 49.5% > 5% γηα ηνλ Μνληέξλν Ραηζηζκφ θαη Sig. 

= 0.668/2 = 0.334 = 33.4%  > 5% γηα ηε Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε. 

 

3.3   ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ               

            Δ δηαδηθαζία ησλ εξεπλεηηθψλ παξεκβάζεσλ απνδείρηεθε εμαηξεηηθά 

παξαγσγηθή θαη ελδηαθέξνπζα γηα ηα ίδηα ηα παηδηά αιιά θαη ηελ εξεπλήηξηα. 

Ώμηνζεκείσηεο ήηαλ νη ζηηγκέο πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηαιάληεπζεο αιιά θαη εθείλεο 

φπνπ θαηλφηαλ θαζαξά ε αιιαγή νπηηθήο ησλ εθήβσλ. Δ αιήζεηα είλαη φηη ζηελ 

ειηθία 13 - 14 εηψλ νη έθεβνη αθξνβαηνχλ κεηαμχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο 

εθεβηθήο. Δ σξηκφηεηά ηνπο ζπρλά εμέπιεμε ηελ εξεπλήηξηα ζεηηθά θαη ζπαληφηεξα 

κε αξλεηηθφ ηξφπν.        

 Δ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαίλεηαη πνιχ ρξήζηκε ζηελ έξεπλά καο, 

φπσο θαη ζε θάζε έξεπλα δξάζεο, θαζψο παξέρεη νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, εθδειψλεη κεγαιχηεξε επαηζζεζία γηα ηελ επίδξαζε ηνπ εξεπλεηή 
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ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνηηκά ηηο «θπζηθέο» πεγέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ νπηηθή ησλ ππνθεηκέλσλ, ηελ εζσηεξηθή δσή ηνπο θαη φρη κφλν 

ηηο εμσηεξηθέο εθδειψζεηο ηνπο θαη έρεη αλζξσπηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Freebody, 

2003).                     

 Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο παξαηήξεζεο έγηλε κε ηε βνήζεηα 

βηληενζθφπεζεο. Ώπφ ηελ πξψηε θηφιαο ζπλάληεζε νη έθεβνη γλψξηδαλ ηελ χπαξμε 

βηληενθάκεξαο ζηνλ ρψξν. Ώξρηθά, αζρνιήζεθαλ έληνλα καδί ηεο. Δ εξεπλήηξηα 

εμήγεζε πσο είλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ θαη φηη δε 

ρξεηάδεηαη λα ληψζνπλ θακία δέζκεπζε ή έθζεζε αθνχ ε ρξήζε ηεο ζα γίλεη κφλν απφ 

ηελ ίδηα θαη δε ζα δεκνζηνπνηεζεί θαλέλα απφζπαζκα. Βπίζεο, εμήγεζε πσο θάπνηεο 

θνξέο ίζσο ρξεηαζηεί λα ζεκεηψλεη θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιφγηφ ηεο θαη 

δήηεζε ηελ αλνρή ηνπο θαη ζε απηφ ην επίπεδν. Σέινο, ηνπο δήηεζε λα ζπκπιεξψζνπλ 

έλα αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην ζηε πξψηε θαη ηειεπηαία παξέκβαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σνπο έγηλε ζαθήο ε ζπνπδαηφηεηα ηεο έξεπλαο, αθνχ απηή πξνάγεη 

ηελ επηζηήκε θαη δίλεη πξσηνπφξεο ηδέεο θαη απφ ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή ζπκκεηνρή 

ζε απηή. Οη έθεβνη έλησζαλ θνιαθεπκέλνη απφ ηελ επηινγή ηεο δηθήο ηνπο νκάδαο 

γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη απνδέρηεθαλ ηνπο φξνπο κε ραξά θαη 

ππεπζπλφηεηα. Δ πξψηε ζπλάληεζε έιεμε κεηά ηα παηρλίδηα γλσξηκίαο θαη ηε 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.                   

Δ εξεπλήηξηα ζηηο 7/ 10/ 16 θαηέγξαςε ζην εκεξνιφγηφ ηεο:   

         «Δίδα ηελ αγσλία θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζηα κάηηα ησλ θαηλνχξησλ, θπξίσο, 

καζεηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο πηζηεχσ πσο έζησ θαη ιίγν πξνθάιεζε άγρνο. Σα 

κάηηα ηεο Α. βνχξθσζαλ. Ο παηέξαο ηεο κνπ κίιεζε γηα έλα πνιχ ληξνπαιφ παηδί, πνπ 

δε παξακέλεη ζε θακία δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηεο εζσζηξέθεηάο ηνπ. Αιιά θαη ν Γ. 

βξηζθφηαλ ζε παξφκνηα θαηάζηαζε, πνιχ ππνηνληθφο θαη αγρσκέλνο. Θα πξέπεη λα 

βνεζήζσ ηα παηδηά απηά λα ληψζνπλ άλεηα θαη λα εκπηζηεπηνχλ ηελ νκάδα».    

 ηελ επφκελε παξέκβαζε ε Ώ. δελ παξαβξέζεθε θαη ιάβακε ηειεθψλεκα απφ 

ηνλ παηέξα γηα ηελ αδπλακία ηεο λα μεπεξάζεη ην ζέκα ηεο ληξνπήο. Ο Γ. σζηφζν, 

παξαβξέζεθε θαη παξέκεηλε σο ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, παξνπζηάδνληαο 

ζεακαηηθή βειηίσζε ζηε δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεψλ ηνπ, ζηε δηαζεζηκφηεηα 

θαη ηελ εθθξαζηηθφηεηά ηνπ. Έηζη ε νκάδα θαηέιεμε λα έρεη 20 κέιε.  

 Δ θαηαγξαθή ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο εξεπλήηξηαο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπάληα 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη θπξίσο κεηά ην πέξαο θάζε παξέκβαζεο θαη αθνχ είραλ 
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απνρσξήζεη ηα κέιε ηεο νκάδαο. Δ εξεπλήηξηα ζε ήξεκν πεξηβάιινλ θαη ρσξίο λα 

έρεη απνζηαζηνπνηεζεί πιήξσο απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλζήθε ηεο παξέκβαζεο, 

θαηέγξαθε φια ηα ζεκεία πνπ ζεσξνχζε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην ζπλαίζζεκα, ηηο 

απφςεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.     

 Δ θαηαγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα γηλφηαλ ηελ επνκέλε 

ησλ παξεκβάζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ βίληεν. Δ δηαδηθαζία απηή 

ππήξμε ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε θαζψο ε εξεπλήηξηα αλαγθάζηεθε πνιιέο θνξέο λα 

επαλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ βίληεν επαλειεκέλα γηα λα θαηαγξάςεη κε 

αζθάιεηα ηα ιφγηα θαη ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ.      

 Δ αλάπηπμε ησλ  focus group έγηλαλ ζηελ αξρή ησλ παξεκβάζεσλ θαη ζε 

ζεκεία πνπ ε εξεπλήηξηα ζεσξνχζε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ΐνήζεζε εμαηξεηηθά ζηελ θαηαζηάιαμε ησλ απφςεσλ 

θαη ζηε δεκηνπξγία κεηαγλψζεο.  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ 

 Παξαθάησ, αλαθέξνληαη ζηηγκηφηππα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ε εξεπλήηξηα 

ζεσξεί ελδεηθηηθά ηεο έθθξαζεο θαη κεηαθίλεζεο ησλ ζέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

κέζσ ηερληθψλ ΑΣΒ  ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ξαηζηζκνχ, ηα ζηεξεφηππα αιιά θαη 

σο απνηειέζκαηα ηεο αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο.   

 

3.3.1   ΜΗΑ ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ. 

ην μεθίλεκα ηεο ζχζηαζεο ηεο νκάδαο, δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα 

εθθξάζνπλ ηελ πξνζδνθία ηνπο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κε κηα ιέμε: 

Ώθνχζηεθαλ νη ιέμεηο: φλεηξν, θίινη, έκπλεπζε, ππνθξηηηθή, ραξά, πξνβιεκαηηζκνί, 

ηέρλε, ραιάξσζε, δηαζθέδαζε,  παηρλίδη, ηαμίδη, κεηακθίεζε, έθθξαζε, παξέα, 

παηρλίδη, αιιαγή, ξφινη,  φλεηξα, έκπλεπζε, πεξηπέηεηα.    

 Σα παηδηά, πξνηνχ θαλ λα ηνπο δεηεζεί, έζεζαλ ηα ζέκαηα ζπλέπεηαο,  

δηαζεζηκφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη ζεβαζκνχ ζηελ νκάδα. ε απηφ ζίγνπξα απνηέιεζε 

εθαιηήξην ε εκπεηξία πξνεγνχκελεο ζπκκεηνρήο ζην ζεαηξηθφ εξγαζηήξη, αθνχ απηά 

ηα παηδηά μεθίλεζαλ ηελ αλαθνξά. Ώθνχ, ινηπφλ, ζεζπίζηεθε ην «καζεζηαθφ 
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ζπκβφιαην» ε θνπβέληα ζπλερίζηεθε κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο. Δ εξεπλήηξηα δήηεζε 

ζηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ην ζέκα κέζα απφ ην παξαθάησ παηρλίδη. Δ 

θξνπηνζαιάηα νδήγεζε ζην ¨Ν‟ αιιάμνπλ ζέζε φζνη...¨. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ πξνέθπςαλ νη εμήο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκάδα: Τπάξρνπλ ξίδεο 

θαηαγσγήο απφ Ώγγιία, Εξιαλδία, Σνπξθία, Πνισλία, Εηαιία, Γαιιία. εκεηψζεθαλ 

άζρεκεο εκπεηξίεο απφ αιινδαπνχο. Κπξίσο  θινπέο απφ Ρνκά θαη ηζαθσκφ 

αιινεζλψλ πξνγφλσλ κεηαμχ ηνπο. Δ Μ. κίιεζε γηα αλεξγία ησλ γνληψλ ηεο πηζαλά 

εμαηηίαο ησλ πνιιψλ κεηαλαζηψλ πνπ δνπιεχνπλ κε πνιχ ρακειά κεξνθάκαηα.  

 Σν πξψην focus group έιαβε ρψξα κε αθνξκή ηελ ζέζε: Αελ είλαη θαιφ γηα ηα 

«ληφπηα» παηδηά ην γεγνλφο φηη θνηηνχλ ζε κηθηά ζρνιεία κε παηδηά κεηαλαζηψλ, ε 

νπνία ζέζε απνηειεί κία απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πξψηε ζέιεζε λα 

εθθξαζηεί ε Π., ε νπνία ηνπνζεηήζεθε σο εμήο: «Γελ είλαη θαιφ γηαηί ηα παηδηά απηά 

δελ μέξνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα». Ο π. ζπλέρηζε: « ια ηα παηδηά δηθαηνχληαη 

κφξθσζε θαη γη’ απηφ πξέπεη λα δερφκαζηε ηα μέλα παηδηά κε ραξά!». Ο Φ. είπε: 

«Δίκαη θάπνπ ζηε κέζε. Γηαηί λα κελ πεγαίλνπλ ζε έλα ζρνιείν θαη λα καζαίλνπλ ηε 

γιψζζα ηνπο θαη λα πξέπεη λα κάζνπλ ειιεληθά;». Ο Λ.: «Σα μέλα παηδηά δελ είλαη 

θαηψηεξα παηδηά απφ εκάο. Έρνπλ δηθαίσκα γηα κάζεζε αιιά θπξίσο έρνπλ αλάγθε λα 

ηα απνδερηνχκε θη εκείο. Πξέπεη λα είλαη ζηα δηθά καο ζρνιεία!». Ο Θ. ζπκθψλεζε θαη 

ηφληζε: « πσο θη εκείο, αλ ήκαζηαλ ζε κηα άιιε ρψξα, ζα ζέιακε λα καο δερηνχλ ζην 

ζρνιείν έηζη θη απηά ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα είλαη ζην ζρνιείν καο». Δ  Υξ. είπε : 

«Πηζηεχσ πσο ηα μέλα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα κφξθσζεο αιιά ζθέθηνκαη ηα 

πξνβιήκαηα. Απηά ηα παηδηά, εθηφο απφ άιιε γιψζζα, έρνπλ θαη άιιεο ζπλήζεηεο απφ 

εκάο. Θα ληψζνπλ ζίγνπξα δηαθνξεηηθά. Μήπσο πξέπεη λα ππάξρεη κηα άιιε ηάμε γη’ 

απηά; Γε ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ γιψζζα αιιά ηη ζα γίλεη θαη κε ηα ζξεζθεπηηθά;» . Ο 

Γ. είπε: «Μπνξεί λα ππάξρνπλ παηδηά πξφζπκα λα κάζνπλ ηε γιψζζα καο. Αο έξρνληαη 

απηά θαη φπνηα κφλν ζέινπλ». Δ Μ. πξφζζεζε: «Αλ απηά ηα παηδηά κείλνπλ γηα ιίγν 

θαηξφ ζηελ Διιάδα, δελ έρεη λφεκα λα έξρνληαη ζηα ζρνιεία καο. Οχηε ηε γιψζζα 

μέξνπλ. Αλ, φκσο, ζέινπλ λα κείλνπλ γηα πάληα, λα έξρνληαη.» Ο Φ. είπε : «Δίκαη ζηε 

κέζε. Απηά ηα παηδηά ίζσο πξέπεη λα θάλνπλ κφλν ηα πξαθηηθά καζήκαηα καδί καο, 

φπσο Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθή, θαη γηα ηα άιια καζήκαηα λα ππάξρεη εηδηθή ηάμε.» Δ 

Ώ. παξάζεζε κηα πξνζσπηθή ηεο εκπεηξία: «ην ζρνιείν έρνπκε έλα μέλν θνξίηζη πνπ 

δε κηιάεη ειιεληθά θαη είλαη δχζθνιν λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα αιιά θαη λα θάλεη 

θίινπο. Πηζηεχσ πσο ην Τπνπξγείν ζα έπξεπε λα παξέρεη δαζθάιεο πνπ ζα βνεζάλε ηα 

παηδηά απηά λα κάζνπλ ηε γιψζζα θαη κεηά λα έξζνπλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, γηαηί 
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αιιηψο δελ έρεη λφεκα.» Δ Έ. ζπκθψλεζε κε ηελ Ώ. γηα ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

αηνκηθήο εθπαίδεπζεο πξηλ ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε. Ο Γ., ε Γ. θαη ε Μ., 

επίζεο, ζπκθψλεζαλ. Δ Θ. πηζηεχεη πσο «αθφκα θαη γηα έλαλ κήλα λα κείλνπλ ηα 

παηδηά ζηελ Διιάδα, ζα είλαη θαιφ γηα φινπο λα έξζνπλ ζην ζρνιείν. Θα κπνξέζνπλ 

έηζη λα κάζνπλ γηα ηνλ δηθφ καο πνιηηηζκφ θη εκείο γηα ηνλ δηθφ ηνπο».    

 Σα πεξηζζφηεξα παηδηά πήξαλ ζέζε θάλνληαο έλα βήκα πξνο ηε κέζε, 

αλαγλσξίδνληαο πάληα ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε αιιά πξνβιεκαηηδφκελα 

γηα ηνλ ηξφπν έληαμεο. Φάλεθε πσο ην θάζε επηρείξεκα επεξέαδε ηελ νκάδα. Σα 

παηδηά θπζηθά δελ έρνπλ παγησκέλεο απφςεηο. Βπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο 

φηη ηα πεξηζζφηεξα εθθξάζηεθαλ γηα ηα ¨μέλα¨ παηδηά θαη ηη είλαη σθέιηκν γηα εθείλα 

θαη φρη γηα ηα ¨ληφπηα¨. Βπηπξνζζέησο, ζπγθξίλνληαο ηηο ζέζεηο πνπ πήξαλ ζην focus 

group κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην παξαηεξείηαη ην εμήο θαηλφκελν: 

Ώπφ ηα 20 παηδηά, έλα κφλν ήηαλ απφιπηα αληίζεην ζηελ χπαξμε κηθηψλ ζρνιείσλ, 

έλα πνιχ αληίζεην, ηξία αληίζεηα, έλα ζηε κέζε, ελψ ηα ππφινηπα 14 ήηαλ ζχκθσλα 

έσο αθξαία ζχκθσλα. Δ παξαδνρή ησλ απφςεσλ ζηελ νκάδα πηζαλφλ έθαλε 

θάπνηνπο λα μαλαζθεθηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο, θάπνηνπο λα εθθξάζνπλ αθξηβψο ηηο 

αληίζεηεο, αθνχ απηφ θάλεθε πην απνδεθηφ ζηελ νκάδα, θαη άιινπο πηζαλά λα 

αλαζεσξήζνπλ. Βπίζεο, ηα παηδηά πνπ κίιεζαλ απφιπηα ζεηηθά κε έληαζε θαη 

ππεξαζπηδφκελα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θάλεθε λα ζπλεπήξαλ φια ηα άιια. Σα 

παηδηά, πάλησο, θάλεθε πξαγκαηηθά λα πξνβιεκαηίδνληαη πάλσ ζην ζέκα, βήκα πνιχ 

επνίσλν γηα ην ηφζν αξρηθφ ζηάδην ηεο έξεπλαο.     

 Δ παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε ηε δεκηνπξγία κηαο εηθφλαο γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φπσο είλαη ζήκεξα, θαη ζηε ζπλέρεηα, φπσο ζα ήζειαλ λα 

είλαη. Μεγάιε αιιαγή απφ ηελ αλία, ηνλ ζπκφ, ηελ αδηαθνξία ζε ραξά, 

δεκηνπξγηθφηεηα, ελεξγεηηθφηεηα!       

 Δ εξεπλήηξηα ζην εκεξνιφγηφ ηεο ζηηο 8/ 10/ 16 ζεκεηψλεη:       

 « ... Οη απφςεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ παηδηψλ ζηεξίρζεθαλ ζε πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα. Αληηιακβάλνληαη ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ απνδνρή 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αιιά εληφπηζαλ ηελ αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα 

επηιχζεη. Ζ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, άιισζηε, είλαη έθδειε 

λνεκάησλ». 
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3.3.2   ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ  

Έρνπλ εθθξαζηεί πνιιέο ζεσξίεο θαη νξηζκνί γηα ηελ ελζπλαίζζεζε. ηηο 

αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ν Lipps, θηιφζνθνο απφ ηε Γεξκαλία, επηρεηξεί κηα πξνζέγγηζε 

ηεο έλλνηαο νξίδνληαο ην εχξνο ηεο «απφ ην αίζζεκα ηεο απηναληίιεςεο κέρξη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλαηζζάλεηαη θαλείο καδί κε ηνλ άιιν» (Wispé, 1987: 18).  Σνλίδεη, 

κάιηζηα, ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο γηα ηε βαζχηεξε έλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο κε ηνλ 

θφζκν.          

 Πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη έξεπλεο ρψξηζαλ ηελ ελζπλαίζζεζε ζε λνεηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή. Ώλ κείλνπκε πηζηνί ζηε ζεκεξηλή ρξήζε ηνπ φξνπ σο «κπαίλσ ζηα 

παπνχηζηα ηνπ άιινπ» ή «ν εαπηφο κνπ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ» ζα ζπκθσλήζνπκε κε ηε 

ζεσξία ηεο Gallo (1989), απνδερφκελνη πσο ε ελζπλαίζζεζε απνηειεί ην εχξεκα 

ζηελ άκεζε έθζεζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ άιινπ. Δ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 

ηελ αλαγλψξηζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ζπλδπάδεη ηε λνεηηθή 

αιιά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο πιεπξά.      

 ε θχθιν θάζε παηδί πεξηέγξαςε κε κηα ιέμε κηα δνζκέλε θαηάζηαζε απφ ηηο 

παξαθάησ. Δ άζθεζε απηή έρεη ζηφρν ηελ εηζαγσγή ζηελ ελζπλαίζζεζε. Σα παηδηά 

δίλνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπλζήθεο θαη ζηε ζπλέρεηα απηνζρεδηάδνπλ.  

Βθεβεία: ζππξάθηα, δηάβαζκα, ζπκφο, ιεθηά, κνλαμηά, καγθηά, βφιηεο, αιθννιηζκφο, 

έξσηαο, γέιηα, αγάπε, ίληεξλεη, έληνλα ζπλαηζζήκαηα, ζρέζε, θηλεηφ, θφβνη. 

Πφιεκνο: ζάλαηνο, φπια, αίκα, άγρνο, βφκβεο, πφλνο, ηζηραληηζηέο, πηψκα, 

θαθνπρίεο, ζηξαηφο, ζθαίξεο, πξφζθπγαο, πφλνο, εκπφξην, απνραηξεηηζκφο, άδηθν, 

παηδί. 

Πξφζθπγαο: πφιεκνο, απφγλσζε, ραιαζκφο, δνπιεηά, θφβνο, θνπξαζκέλνο, πείλα, 

βαιίηζα, αγσλία, ηαμίδη, εμσηεξηθφ, άδεηα δηακνλήο, πξία, θαξκαθείν, ζιίςε, 

απνκφλσζε.          

 ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά θιήζεθαλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν νκάδεο. Σα παηρλίδηα 

ξφισλ είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Οη δχν νκάδεο 

ζε δχν νξηδφληηεο γξακκέο, ε κηα απέλαληη απφ ηελ άιιε. ε δεπγάξηα δεηήζεθε κηα 

ζπλάληεζε. Με θάζε έλλνηα ηνπ φξνπ, γλσξηδφκαζηε ή δελ γλσξηδφκαζηε. Σα 

δεπγάξηα δίπνισλ ξφισλ ήηαλ: θησρφο- πινχζηνο, φκνξθνο- άζρεκνο, λένο- γέξνο, 

θαζαξφο- βξψκηθνο, ζχκα- ζχηεο, αθεληηθφ- εξγάηεο, Έιιελαο- μέλνο, μέλνο- μέλνο, 
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άζπξν- καχξν. ε δχν νκάδεο έγηλε νκαδηθή ζπλάληεζε ζην δεπγάξη ιέμεσλ θαιφ- 

θαθφ. Οη δχν νκάδεο αληάιιαμαλ ξφινπο, έγηλαλ θαη νη δπν θαιφ θαη θαθφ. 

Βμαηξεηηθή ζηηγκή ήηαλ φηαλ ν Έιιελαο έηξεμε λα βνεζήζεη ηνλ μέλν λα βξεη ηνλ 

δξφκν ηνπ! Θα πεξίκελε θαλείο φηη ηα παηδηά επεξεαζκέλα απφ ηα πξνεγνχκελα 

δίπνια ζα ιεηηνπξγνχζαλ ερζξηθά. Ώιιά ζπλέβε ην αληίζεην. Βπίζεο, σξαία ζηηγκή 

ήηαλ φηαλ ε θαινζχλε ηνπ άζπξνπ θφβηζε ην καχξν!   

 Ήηαλ θαηαπιεθηηθή ε δπζθνιία ή ε επθνιία λα αλαιάβνπλ ηφζν 

ζηεξενηππηθνχο ξφινπο. Δ αιιειεπίδξαζε ησλ δίπνισλ είρε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ! 

 ε ηαπηφρξνλν θαζνδεγνχκελν απηνζρεδηαζκφ ζε ζπλζήθε πνιχσξνπ 

πεξπαηήκαηνο, θξχνπ θαη πείλαο κε ηε κέζνδν αλίρλεπζεο ζθέςεο ηα παηδηά έρηηζαλ 

ηνπο εμήο ξφινπο:                 

«Δίκαη ζηελ Υίν θαη πεξπαηψ ζε κηα πιαγηά. Έρσ έξζεη πξφζθπγαο απφ ηελ Αζία θαη κε 

θπλεγνχλ. Γελ έθαλα ηίπνηα θαθφ αιιά κε θπλεγνχλ. Μάιινλ ζέινπλ λα κε γπξίζνπλ 

πίζσ ζηελ παηξίδα κνπ.» 

«Δίκαη ζηε Ννξβεγία, ζε κηα παγσκέλε ρψξα θαη ςάρλσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Κάπνηνη 

επηθίλδπλνη ηελ πήξαλ...» 

«Δίκαη ζηα ζχλνξα. Θέισ λα ηξέμσ κα δελ κπνξψ γηαηί πεξπαηψ κέξεο. Με θπλεγάεη ε 

αζηπλνκία γηαηί είκαη παξάλνκνο.» 

«Δίκαη κηα θξαηνχκελε πνπ απέδξαζα απφ ηε θπιαθή. Ζ αζηπλνκία κε θπλεγάεη...» 

«Δίκαη κπζηηθφο πξάθηνξαο, ζε κπζηηθή απνζηνιή...» 

«Με ιέλε Αιί θαη έξρνκαη απφ ηελ Σνπξθία» 

«Με ιέλε Μαξία θαη έξρνκαη απφ ηελ Διιάδα.» 

Με αθνξκή ην απφζπαζκα απφ ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Μάηθ Κέλπ «Σν αγφξη 

κε ηε βαιίηζα» (Παξάξηεκα) ηα παηδηά ζπλέζεζαλ δπλακηθέο εηθφλεο.  

Με ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλίρλεπζεο ζθέςεο ηα παηδηά εθθξάζηεθαλ σο εμήο:  

«Γηαηί πξέπεη λα θχγσ; Γελ θαηαιαβαίλσ!» 

«Μακά! Μακά, έια γξήγνξα!» 
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«Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί πξέπεη λα αθήζσ ην ζπίηη κνπ, ηνπο θίινπο, ηε γεηηνληά κνπ... 

Δίκαη απειπηζκέλε!» 

«Έγηλαλ φια ηφζν γξήγνξα! Υσξίο θαλέλα ιφγν...» 

«Γηαηί λα ζπκβεί ζηε δηθή καο νηθνγέλεηα απηφ;» 

«Γε ζέισ λα θχγσ!» 

«Ση λα θάλσ ηψξα;» 

«Βξέρεη; Ση βξέρεη;» 

«Δίκαη πνιχ ζπκσκέλε πνπ ν κπακπάο κνπ απνθάζηζε λα θχγνπκε.» 

«Άξαγε γηα πφζν θαηξφ ζα ιείςνπκε;» 

«Γεηα ζνπ, παηξίδα κνπ! Διπίδσ λα ζε μαλαδψ ζχληνκα!» 

«Γηαηί λα ζπκβαίλεη ηψξα απηφ; ε ηη θηαίμακε;» 

«Μα θαιά... πνχ πάκε; Γηαηί δελ κνπ είραλ πεη ηίπνηα πην πξηλ;» 

«Μακά! Φνβάκαη πνιχ! Πνχ ζα πάκε;» 

«Ση γίλεηαη; Γηαηί;» 

«Να ην πάξσ απηφ; Γελ μέξσ ηη λα θάλσ; Πνχ πάκε; Γηαηί;» 

«Πφζν ζα ιείςνπκε; Πνχ πάκε;» 

Δ εξεπλήηξηα ζεκεηψλεη ζηηο 4/11/16:      

 « Ζ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ήηαλ εληππσζηαθή! Αξρηθά ε Υξ. θαη ε Π., δχν 

λέα κέιε ηεο νκάδαο, γεινχζαλ απφ ακεραλία. Παξαθνινπζνχζαλ ηνπο γχξσ γηα λα 

βξνπλ ζπλέλνρνπο ζηε δηαζπαζηηθή δηάζεζή ηνπο. Ζ ππφινηπε νκάδα, φκσο, ήηαλ ηφζν 

ζπγθεληξσκέλε, πνπ πνιχ γξήγνξα κεηάδσζε ηνλ παικφ ηεο θαη ζηα δχν θνξίηζηα. Ζ 

ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο ήηαλ ζεκαληηθή αθνχ ελέπιεμε πνιχ γξήγνξα ηα παηδηά ζηε 

ζπλζήθε. Οη αληηδξάζεηο ηνπο ήηαλ ζπγθηλεηηθέο. Έβιεπε θαλείο ηελ ελζπλαίζζεζε 

νινθάζαξα. Ζ ζσκαηηθφηεηά ηνπο, ε έθθξαζε θαη ν ηφλνο ηεο θσλήο ηνπο 

καξηπξνχζαλ ηελ εκπινθή ηνπο θαη ηνλ ζνβαξφ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο».   
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 Άιιε κία δξάζε πνπ βνήζεζε πνιχ ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ήηαλ 

απηή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγγξαθή ελφο 

γξάκκαηνο ζε θάπνην αγαπεκέλν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη πίζσ ζηελ παηξίδα. Δ 

δξάζε απηή ήηαλ ε ηειεπηαία ηεο παξέκβαζεο πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα. Σα παηδηά, 

επεξεαζκέλα απφ ην πλεχκα ησλ εκεξψλ, έγξαςαλ ηα παξαθάησ:   

 Μ: Ώγαπεκέλε κνπ αδεξθή, είκαη πηα ζηελ Βιιάδα. ηελ Πάηξα νη άλζξσπνη 

κνπ θέξνληαη θαιά. Θα πξέπεη λα έρσ πίζηε θαη ππνκνλή. ηαλ θηάζσ ζηελ Ώγγιία 

ζα βξσ δνπιεηά θαη ζα ζνπ ζηείισ ηα εηζηηήξηα λα έξζεηο! Μνπ ιείπεηο πνιχ! Μαθάξη 

ην 2017 λα καο ελψζεη μαλά!        

 Θ: Μαλνχια κνπ, ν πφλνο καθξηά ζνπ δε κεηξηέηαη... Κάζε κέξα ξσηάσ αλ 

έγηλε θάηη άζρεκν ζηελ παηξίδα... Πεξλάσ θαιά, κελ αλεζπρείο! Πξνζεχρνκαη γηα 

ζέλα... Καιέο γηνξηέο!         

 Β: Ώγαπεκέλε κνπ κακά, εδψ φια είλαη θαιά! Οη άλζξσπνη θηηάρλνπλ δέληξα 

θαη ιέλε θάιαληα! Βίλαη ραξνχκελνη θαη καο θξνληίδνπλ. Θέισ λα ζνπ ζηείισ θηιηά 

θαη αγθαιηέο! Κάζε βξάδπ ζε βιέπσ ζηνλ χπλν κνπ!     

 Λ: Μακά κνπ, ηη θάλεηο; Πεξηκέλσ ηελ ψξα πνπ ζα ζε ζπλαληήζσ ζηε 

Γεξκαλία. Θα βξσ θακηά θαιή δνπιεηά θαη ζα ζνπ ζηείισ ιεθηά λα έξζεηο θη εζχ. 

Κάλε ππνκνλή θαη πξφζερε! Κάζε κέξα ζε ζθέθηνκαη θαη θιαίσ...    

 Κ: Παηέξα, φια θαιά! Βίκαη αζθαιήο ηψξα. Έθαλα φ,ηη κνπ είπεο θαη ηα 

θαηάθεξα! Λίγν κέλεη αθφκα. Να πξνζέρεηο ηε κακά. Θα ιείπσ απφ ην γηνξηηλφ 

ηξαπέδη θέηνο κα ε ζθέςε κνπ είλαη εθεί. αο αγαπψ!    

 Δ δξάζε απηή δπζθφιεςε ηα παηδηά. Λίγα κφλν αθνζηψζεθαλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν κήλπκα. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά έγξαςαλ επρέο φπσο ¨Καιή ρξνληά¨, 

¨Τγεία θαη Ώγάπε¨, ¨Βηξήλε ζε φιν ηνλ θφζκν¨. Δ ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, εηδηθά 

ηελ Υξηζηνπγελληάηηθε απηή πεξίνδν πνπ ήδε είλαη θνξηηζκέλα, απνδείρηεθε 

δπζβάζηαρηε γηα ηα παηδηά.  

 

3.3.3   ΑΝΣΗΠΑΡΑΘΔΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΧΝ 

 Βμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνδείρηεθε ε δξάζε αληηπαξάζεζεο επηρεηξεκάησλ 

πνπ έιαβε ρψξα κε ζέκα ηνλ πφιεκν θαη ηελ πξνζθπγηά. Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε 

δχν νκάδεο θαη είραλ δέθα ιεπηά γηα  λα βξνπλ επηρεηξήκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ 
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άπνςε φηη:                                                                                                                                                     

Ώ΄ Οκάδα:  ¨ε πεξίπησζε πνιέκνπ ζα γηλφκνπλ πξφζθπγαο¨ 

ΐ΄ Οκάδα:  ¨ε πεξίπησζε πνιέκνπ ζα έκελα ζηε ρψξα κνπ¨.  

Κάζε εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο απέλαληη ζηνλ άιιν, εμέζεηε θαη αληηπαξέζεηε 

επηρεηξήκαηα. ε πηζαλφ αδηέμνδν ή ππεξίζρπζε ηεο αληίπαιεο νκάδαο, θαζέλαο 

κπνξνχζε λα δεηήζεη ΑΕΏΚΟΠΔ, ψζηε λα ζπζθεθζεί κε ηελ νκάδα ηνπ θαη λα 

αλαλεψζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ. Ο δηάινγνο πνπ αλαπηχρζεθε ήηαλ ν εμήο:    

Φ. : Αλ θχγεηο απφ ηελ παηξίδα ζνπ, ην κέιινλ ζνπ ζα είλαη αβέβαην. 

Λ: Αλ κείλεηο ζηελ ρψξα ζνπ κπνξείο θαη λα πεζάλεηο. 

Φ: Κη αλ θχγεηο κπνξεί λα ζπκβεί απηφ. 

Λ: Δγψ έρσ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δήζσ, αθνχ ζα πάσ ζε κηα πην αζθαιή ρψξα. 

Φ: Οηηδήπνηε κπνξεί λα πάεη ζηξαβά ζην ηαμίδη. Γεο πφζνη πεζαίλνπλ ζην Αηγαίν. 

Λ: Ναη, αιιά δε ζα δσ κέζα ζηνλ θφβν κήπσο κνπ έξζεη θακηά βφκβα ζην θεθάιη. 

Φ: Καη πάιη ζα έρεηο ηνλ θφβν κελ πεζάλεηο ζηα αηειείσηα ηαμίδηα πνπ ζα θάλεηο! 

(...)Λ : Γελ είλαη φηη δελ αγαπάο ηελ παηξίδα ζνπ. Φεχγεηο γηα έλα θαιχηεξν αχξην. 

π: Αλ θχγεηο εζχ, ζα ζε αθνινπζήζνπλ θη άιινη. Καη ζα ραζεί πιεζπζκφο. Καη ζα 

ραζεί πνιηηηζκφο. Καη ζε ιίγν θαηξφ δε ζα ππάξρεη ε παηξίδα ζνπ. Θα πξέπεη λα είζαη 

κεγάινο εγσηζηήο, αλ δε ζε ελδηαθέξεη ηη ζα απνγίλεη ε παηξίδα ζνπ. Καη ηη ζα γίλεη κε 

ηνπο ζηξαηηψηεο; Πνηνο ζα ηνπο βνεζήζεη; Υξεηάδνληαη θαγεηφ, ζηήξημε. 

Λ: Έρεηο δίθην ζε απηφ. κσο, αλ κείλεηο ζηελ παηξίδα ζνπ δε ζα κπνξείο λα θάλεηο 

ηίπνηα. ηαλ ν νπξαλφο βξέρεη βφκβεο, δε ζα θάηζεηο λα θηηάμεηο θαγεηφ γηα ην ζηξαηφ, 

ζα θχγεηο λα γιηηψζεηο απφ ην ζάλαην. 

π: Απηφ γίλεηαη εθεί θάησ πνπ νη άλζξσπνη είλαη εγσηζηέο θαη δε ηνπο ελδηαθέξεη ε 

ρψξα ηνπο. Γελ είλαη εγσηζηέο, εληάμεη, αιιά θνβνχληαη. πνηνο δε θνβάηαη, θάζεηαη 

ζηελ παηξίδα θαη πνιεκάεη γηα εθείλε θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Γελ είλαη κφλν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ. Θέιεη λα βνεζήζεη ηνπο ζηξαηηψηεο πνπ πνιεκνχλ γηα εθείλνλ θαη γηα ηηο 
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νηθνγέλεηέο ηνπο. Αλ θχγεηο, ζα βηψζεηο ηνλ ρεηξφηεξν απνραηξεηηζκφ ηεο δσήο ζνπ. Γη’ 

απηφ θαιχηεξα λα κε ην θάλεηο θαη λα κείλεηο λα βνεζήζεηο ηνπο ζηξαηηψηεο πνπ 

πνιεκνχλ γηα ζέλα. 

Λ: Καιά! Πεο αιήζεηα! Θα πάξεηο φπιν λα ζθνηψζεηο; 

π: ηελ Διιάδα δε ζα έθεπγε θαλέλαο. ηελ Διιάδα δε θνβνχληαη νη άλζξσπνη. 

Αγαπνχλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη ζα πνιέκαγαλ γη’ απηήλ. Καλείο δε θνβάηαη! 

Λ: ινη θνβνχληαη ηνλ πφιεκν! 

(...)π: Καη αλ θχγνπλ νη άλζξσπνη ζα ραζεί ν πνιηηηζκφο ηνπο. Θα πάλε ζε άιιε ρψξα 

λα κάζνπλ άιιε γιψζζα, λα θάλνπλ παηδηά κε άιινπο αλζξψπνπο θαη ε ρψξα ηνπο ζα 

μεραζηεί. 

Λ: Πξνηηκάο, λα θχγνπλ νη άλζξσπνη θαη λα ζσζνχλ ή λα ζθνησζνχλ φινη θαη λα 

εμαθαληζηεί έηζη θη αιιηψο ν πνιηηηζκφο ηνπο; Αλ θχγνπλ, ζα κπνξέζνπλ, ηνπιάρηζηνλ, 

λα δήζνπλ. Αλ κείλνπλ εδψ ζα πεζάλνπλ έηζη θη αιιηψο.  

 π: Αλ δήζνπλ θαη θχγνπλ, κεηά ζα ηελ μεράζνπλ ηε ρψξα ηνπο.  

(...)Λ: Καηαξράο, αλ θχγεηο απφ ηε ρψξα ζνπ, ζα κπνξέζεηο λα δηαδψζεηο ηνλ 

ειιεληζκφ. ινο ν θφζκνο ζα κάζεη γηα ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη ηα 

έζηκά καο. Έηζη, ζα δερηνχκε βνήζεηα θαη απφ άιιεο ρψξεο. Γε ζα είκαζηε κφλνη καο.   

π: Αλ θχγνπκε, κέρξη λα δηαδνζεί ν ειιεληζκφο, δε ζα ππάξρεη πηα ε Διιάδα. Δπίζεο, 

απηνί πνπ θεχγνπλ είλαη θπξίσο παηδηά. Πσο ζα δηαδψζνπλ ηνλ ειιεληζκφ αθνχ δελ 

ηνλ έρνπλ δήζεη θαιά- θαιά; 

Λ: Καη ζηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν νη Έιιελεο κεηαλάζηεπζαλ θαηά ρηιηάδεο. Καη 

γέκηζαλ ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Καη δηαηήξεζαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κέρξη ζήκεξα. 

ηνλ  θχθιν ηψξα, ε εκςπρψηξηα ζπλεράξε ηα παηδηά γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

δξάζεο ηνπο θαη ηελ πξνζήισζή ηνπο θαη δήηεζε ζην θαζέλα λα ηνπνζεηεζεί ζε 

ζρέζε κε ηε δξάζε, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ηνπο άπνςεο ζε 

ζρέζε κε ην ζέκα πνπ ηέζεθε.  Βμήγεζε πσο απηφ ην ζέκα είλαη δπζεπίιπην θαη 

ξψηεζε αλ θάπνηνο έρεη κηα ζίγνπξε απάληεζε.       

 Ο Λ. πνπ αλέπηπμε επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο θπγήο δήισζε πσο ζα έκελε ζηελ 
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παηξίδα ηνπ κε ζηγνπξηά θαη απηφ απνηέιεζε κεγάιε έθπιεμε γηα ηελ νκάδα, αθνχ 

ηνλ ηαπηίζακε πνιχ κε ηελ αληίζεηε άπνςε, ηελ νπνία ππνζηήξημε κε ζζέλνο. Δ Γ. 

είπε κε ζηγνπξηά πσο ζα έθεπγε. Ο Θ., επίζεο, δήισζε κε βεβαηφηεηα πσο ζα έκελε 

λα πνιεκήζεη. Δ Ν. κάιινλ ζα έκελε αθνχ, φπσο είπε, αγαπά ηελ παηξίδα ηεο θαη ζα 

ήζειε λα αγσληζηεί γη‟ απηήλ. Δ Μ. είπε πσο πξαγκαηηθά δελ μέξεη αιιά ηείλεη πξνο 

ην λα θχγεη. Δ Θ. είπε πσο δε κπνξεί λα απνθαζίζεη πνηνο ηελ έπεηζε θαη είλαη 

κπεξδεκέλε αιιά πξηλ ην debate ζα έιεγε πσο ζα έθεπγε. Ο Γ. κάιινλ ζα έκελε. Δ Ώ. 

ππνζηήξημε πσο παξφηη δε ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη θάηη ζεκαληηθφ ζηελ παηξίδα 

ηεο, πηζηεχεη πσο ίζσο ήηαλ θαιχηεξα λα κείλεη γηα φζε ζηήξημε ζα κπνξνχζε λα 

παξέρεη. Δ Β. πηζαλά λα έθεπγε. Δ Μ. είπε πσο αγαπά ηελ παηξίδα ηεο θαη κάιινλ 

απηφ ζα ηελ νδεγνχζε ζην λα κείλεη. Δ Π. κάιινλ ζα έκελε φπσο θαη ε Λ. θαη ν Φ. Δ 

δεχηεξε έθπιεμε ήηαλ ε παξαδνρή ηνπ π. φηη ηνλ έπεηζαλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Λ. 

θαη φηη κάιινλ ζα έθεπγε. ην ηέινο ηνπ αλαζηνραζκνχ ε εκςπρψηξηα έζεζε ην 

εξψηεκα αλ φζνη θεχγνπλ απφ ηελ παηξίδα ηνπο ηελ αγαπνχλ ιηγφηεξν απφ απηνχο 

πνπ κέλνπλ. Δ νκάδα ζψπαζε γηα ιίγν θαη νκφθσλα απάληεζε φρη. Κάπνηνη 

πξφζζεζαλ φηη ίζσο θνβνχληαη, ελψ άιινη ζπκθψλεζαλ πσο φζνη κέλνπλ κάιινλ ζα 

θνβνχληαη πεξηζζφηεξν.        

 πσο θάλεθε, ε αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ πξαγκαηηθά πξνβιεκάηηζε ηα 

παηδηά. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Λ. ήηαλ θαλεξά πην ηζρπξά θαη ζπλεπήξαλ ην 

ζπλαίζζεκα φισλ, αθνχ μχπλεζαλ ηελ εζληθή ζπλείδεζε θαη ηδέεο πνπ έρνπλ έληνλα 

απνηππσζεί ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ ηζηνξία θαη ηηο εζληθέο επεηείνπο.

 ηε ζπλείδεζή καο πάληα νη Έιιελεο ππεξέρνπλ ζαλ ιαφο γηα ηελ αλδξεία θαη 

ηελ αγάπε ηνπο γηα ηελ παηξίδα. Καη ηα δπν παηδηά ζηαδηαθά αλέβαζαλ ηνλ ηφλν ηεο 

θσλήο ηνπο ελψ ην ζψκα ηνπο ήηαλ πνιχ εθθξαζηηθφ θαη ζηαζεξά βξηζθφηαλ ζε 

εγξήγνξζε. Οη νκάδεο παξαθνινπζνχζαλ κε ακείσην ελδηαθέξνλ ελψ ζηα πιαίζηα 

ηεο ζπδήηεζεο ππήξρε έληαζε θαη πιήξεο εκπινθή κε ην ζέκα. Δ δηαζεζηκφηεηα θαη 

ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζην ζέκα έδεημε ην πξαγκαηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ φρη κφλν λα 

αλαπηχμνπλ ηζρπξά επηρεηξήκαηα αιιά πξαγκαηηθά λα αλαθαιχςνπλ πηπρέο ηνπ 

ζέκαηνο. Δ δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ σζηφζν θάλεθε λα δπζθνιεχεη 

πξαγκαηηθά ηνπο εθήβνπο. Βλψ πξηλ ραιαξνί, κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ φπνηα 

ζέζε κπνξνχζαλ, ηψξα ε ζχγρπζε θαη ε αβεβαηφηεηα έγηλαλ έθδειεο.  

 Ο ζηφρνο ηνπ debate, βέβαηα, δελ ήηαλ λα ιεθζεί κηα απφθαζε αιιά λα 

απνθαιπθζνχλ δηάθνξεο νπηηθέο ηνπ ζέκαηνο, λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιεκαηηζκνί 

θαη κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο λα αληηιεθζνχκε ηε δπζθνιία κηαο ηφζν δχζθνιεο 
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απφθαζεο.         

 Ώθνχ θάζηζαλ ζηνλ θχθιν, ε εκςπρψηξηα δήηεζε λα γίλεη κηα αλαζθφπεζε 

απφ ηελ αξρή ησλ παξεκβάζεσλ κέρξη ηψξα θαη λα ζθεθηνχλ έλαλ ηίηιν. Με έλα 

κπαιάθη, ινηπφλ, δήηεζε θαζέλαο λα δψζεη έλαλ ηίηιν ζε απηή ηε ζεκαηηθή. Σν 

κπαιάθη θηλείηαη δεμηφζηξνθα θαη νπζηαζηηθά δίλεη ηνλ ιφγν ζε θάζε κέινο ηεο 

νκάδαο γηα λα κηιήζεη. Ώθνχζηεθαλ νη ηίηινη: ¨Δ δσή ησλ πξνζθχγσλ¨, ¨Έξρνκαη 

ζηε ζέζε ελφο πξφζθπγα¨, ¨Πφιεκνο θαη άλζξσπνη¨, ¨Οη πξφζθπγεο ζηε ζεκεξηλή 

επνρή¨, ¨Βλδηαθέξνλ γηα ην μέλν¨, ¨Δ ρακέλε βαιίηζα ηνπ Ναδ¨, ¨Οη δπζθνιίεο ησλ 

πξνζθχγσλ¨, ¨Δ απειπηζία¨, ¨Θέαηξν θαη Πξφζθπγαο¨, ¨θέθηνκαη ζαλ πξφζθπγαο¨, 

¨Ώλαδεηψληαο ην παηδί ηνπ πνιέκνπ¨, ¨Δ βαιίηζα¨, ¨Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Ναδ¨, ¨Σα 7 

δχζθνια ηαμίδηα¨, ¨Κη αλ ήκνπλ εγψ;¨, ¨Δ ηζηνξία ελφο πξφζθπγα¨. 

 

3.3.4   ΡΑΣΗΜΟ: ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΟΡΗΜΟΤ  

Ση είλαη ν ξαηζηζκφο; Δ εκςπρψηξηα (Βκς. ην εμήο) δήηεζε απφ ηα παηδηά λα 

ζθεθηνχλ ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη φινη καδί λα 

ζπλζέζνπλ, ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ θνκκάηη, ην παδι ηνπ νξηζκνχ ηνπ. Σα παηδηά 

απάληεζαλ ηα εμήο: 

Θ: Ραηζηζκφο είλαη φηαλ έξρεηαη έλα παηδί ζην ζρνιείν απφ άιιε ρψξα θαη εκείο δε ην 

δερφκαζηε. 

Λ: Δίλαη φηαλ θάπνηνη άλζξσπνη δέρνληαη θνξντδεπηηθά ζρφιηα γηα ηελ θαηαγσγή, ην 

ρξψκα, ηε ζξεζθεία ηνπο. 

Δ: ηαλ νη άλζξσπνη πεξηγεινχλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Μ: Ραηζηζκφο, λνκίδσ, είλαη λα κε δερφκαζηε ην δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ καο.  

Π: ηαλ θάπνηνο θνξντδεχεη θάπνηνλ άιιν γηαηί έρεη θάηη πνπ δελ ηνπ αξέζεη. 

Υ: Ραηζηζκφο είλαη φηαλ δελ δερφκαζηε θάπνηνλ γηαηί έρεη παξαπάλσ θηιά, είλαη θνληφο 

ή άζρεκνο. 

Λ: ηαλ δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη δηαθνξεηηθνί απφ εκάο 

ζηελ ηαπηφηεηα ή ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. 
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Δ:  Πξνέξρεηαη απφ ηε ξάηζα, δειαδή ηε θπιή θαη ηελ θαηαγσγή.  

Γ: Λεθηηθή, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή βία ζην δηαθνξεηηθφ. 

Φ: Δίλαη κηα ηαπείλσζε θαη έλαο ππνβηβαζκφο. 

Μ: Ο ξαηζηζκφο πξνθαιείηαη απφ αλζξψπνπο πνπ πηζηεχνπλ πσο είλαη αλψηεξνη απφ 

ηνπο άιινπο ή πνπ πξαγκαηηθά είλαη θαηψηεξνη. 

: Ραηζηζκφο είλαη φηαλ θάπνηνο θνξντδεχεη θάπνηνλ πνπ έρεη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα ή θνηλσληθά. 

Μ:Δίλαη φηαλ ιέκε φηη νη νκνθπιφθηινη είλαη ιάζε ηεο θχζεο. 

Δ: Ο ξαηζηζκφο εμεγείηαη απφ ηνλ θφβν πνπ ληψζνπκε πξνο ην μέλν. 

Α: Ραηζηζκφο είλαη φηαλ απνξξίπηνπκε θάπνηνλ κε βάζε ηηο ηδέεο ηνπ. 

Ν: Ραηζηζκφο είλαη λα ρσξίδνληαη νη άλζξσπνη ζε θησρνχο θαη πινχζηνπο.   

: Να θξίλνπκε θάπνηνλ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ληχλεηαη. 

Θ: Να πηζηεχνπκε πσο κφλν νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ζπνπδάζεη αμίδνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο άιινπο. 

Δ  εξεπλήηξηα έγξαςε ζην εκεξνιφγηφ ηεο ζηηο 19/ 11/ 10: 

«ησπή έπεζε ζηελ νκάδα. ινη πξνζπάζεζαλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζην ζέκα θαη 

λα εθθξάζνπλ φζα ζθέθηνληαλ κε ζαθήλεηα. Ζ νκάδα έζημε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ξαηζηζκνχ, ηελ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγεί. Φαίλεηαη ηα 

παηδηά λα είλαη εμνηθεησκέλα κε ην θαηλφκελν θαη ζε θάπνην επίπεδν ελεκεξσκέλα γηα 

ηηο κνξθέο θαη ηηο εθθάλζεηο ηνπ ξαηζηζκνχ». 

 

3.3.5   ΡΑΣΗΜΟ: ΘΤΜΑ Ή ΘΤΣΖ; 

 Ώπφ ηηο πην δχζθνιεο δξάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ απηέο πνπ απαηηνχζαλ 

κηα πξνζσπηθή παξαδνρή ζπκπεξηθνξάο ή ζθέςεο πνπ αθνξνχζε ξαηζηζηηθά 

θαηλφκελα. Δ έθζεζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη φρη κε ηελ θάιπςε ελφο ξφινπ, 
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θάλεθε λα δπζθφιεςε ηδηαηηέξσο ηα παηδηά, αθνχ ε δεκφζηα εηθφλα ηνπο ηα 

ελδηαθέξεη εμαηξεηηθά. Δ επφκελε δξάζε ήηαλ κία απφ απηέο.  

 ΒΝΏ ΐΔΜΏ ΜΠΡΟΣΏ: ινη ζηνλ θχθιν θάλνπλ έλα βήκα ζην θέληξν 

φζνη ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε πνπ εηπψλεηαη θάζε θνξά.   

 ¨ζνη έρνπλ θεξζεί έζησ θαη κία θνξά ζηε δσή ηνπο ξαηζηζηηθά¨ . 

 Ξεθίλεζαλ ηέζζεξα άηνκα κε βήκα ζηνλ θχθιν, αλάκεζά ηνπο θαη ε Βκς., θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζπλέρηζαλ φινη εθηφο ηεο Μ. θαη ηεο Υ., παξαδερφκελνη πσο έρνπλ 

θεξζεί έζησ θαη κηα θνξά, αθφκα θαη αθνχζηα, ξαηζηζηηθά.  Δ Βκς. μεθίλεζε 

ιέγνληαο πσο κηα απφ ηηο θνξέο πνπ θέξζεθε ξαηζηζηηθά ήηαλ φηαλ, βιέπνληαο έλα 

δεπγάξη κε κηα πνιχ φκνξθε γπλαίθα θαη έλαλ φρη θαη ηφζν φκνξθν άληξα αιιά 

νηθνλνκηθά επθαηάζηαην, ζεψξεζε πσο ηνλ παληξεχηεθε γηα ηα ρξήκαηά ηνπ. Σα 

ζπκβάληα πνπ αθνχζηεθαλ απφ ηα παηδηά ήηαλ ηα εμήο: θνξντδίεο γηα εμσηεξηθή 

εκθάληζε παηδηψλ, γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, γηα θαινχο ή θαθνχο καζεηέο, γηα 

μέλνπο καζεηέο, γηα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα, γηα δεηηάλνπο θαη γηα Ρνκά.  

 Δ Ν. μεθηλψληαο λα πεξηγξάθεη ηελ αληίδξαζή ηεο, φηαλ αληίθξπζε έλαλ 

θχξην κε εηδηθέο αλάγθεο, άξρηζε λα γειάεη αθαηάπαπζηα. Μαο πεξηέγξαθε πφζν 

παξάμελνο ήηαλ θαη πφζν αζηείν ηεο θάλεθε απηφ. Μεξηθά παηδηά άξρηζαλ επίζεο λα 

γεινχλ, ελψ άιια θάλεθαλ λα εθλεπξίδνληαη. Δ ίδηα απνινγήζεθε γηα ηελ αληίδξαζή 

ηεο πνπ ηεο βγήθε απζφξκεηα. Ήηαλ σζηφζν αμηνζεκείσηνο ν ηξφπνο πνπ ηα παηδηά 

εμέθξαζαλ ηελ ακεραλία ηνπο ζε ζρέζε κε απηφ ην γέιην, πνπ θαηά ηελ άπνςε ηεο 

εξεπλήηξηαο ήηαλ επίζεο έλα γέιην ακεραλίαο θαη θξηηηθήο, φρη ηφζν ζην πξφζσπν 

απηφ αιιά ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. Δ Βκς. ηφληζε πσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο καο ζε θαηαζηάζεηο, είηε απηέο είλαη επράξηζηεο είηε δπζάξεζηεο, είλαη 

θαηαλνεηέο θαη απνδεθηέο, αθνχ ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ θαηά θχξην ιφγν είλαη ε 

δπλαηφηεηα έθθξαζεο φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

¨΄Οζνη έρνπλ δερηεί έζησ θαη κία θνξά ζηε δσή ηνπο ξαηζηζκφ¨.   

  Δ Βκς. μεθίλεζε πάιη κηιψληαο γηα θάπνηεο πσιήηξηεο ξνχρσλ πνπ κε ην 

βιέκκα ή ηα ιφγηα ηνπο ηελ θάλνπλ λα ληψζεη άζρεκα γηα ηα θηιά ηεο. Μφλν ηα νθηψ 

απφ ηα είθνζη παηδηά παξαδέρηεθαλ αλάινγα ζπκβάληα πνπ αθνξνχζαλ γπαιηά, 

επίδνζε ζην ζρνιείν, δπζιεμία, θαθή επίδνζε ζε αζιήκαηα. ην ηέινο ηεο άζθεζεο ε 

Π. παξαδέρηεθε πσο έρεη δερηεί ξαηζηζκφ γηα ην χςνο ηεο.     

 Ήηαλ θαλεξή ε πνιχ κεγαιχηεξε ακεραλία ησλ παηδηψλ ζε απηή ηε ζέζε 

απνδνρήο ξαηζηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξφθιεζεο ξαηζηζκνχ. Κάζε 
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παηδί πνπ κηινχζε γηα ην ζπκβάλ ήηαλ ζα λα έλησζε άζρεκα γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ ηνπ είρε απνδνζεί ζηα πιαίζηα ηεο ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δ εηθφλα γηα ηνπο 

εθήβνπο απνδεηθλχεηαη αθφκα κηα θνξά ζεκαληηθή φζν θαη ν θφβνο ελδνζθφπεζεο 

θαη απηνεθηίκεζεο.          

 Δ  εξεπλήηξηα ζεκείσζε ζηηο 26/ 11/ 10 ζην εκεξνιφγηφ ηεο:  

  

«... Ζ Π. ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ήηαλ ζα λα παξαδέρηεθε: ¨Δληάμεη, θη εγψ γηα ην 

χςνο κνπ¨! Δίρε κηα έληνλε αληίζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο θαη ζην ηέινο 

ζέιεζε λα ην κνηξαζηεί κε ηελ νκάδα. Πξάμε ζπνπδαίαο γελλαηφηεηαο. Πηζηεχσ πσο 

θαη άιια κέιε ηεο νκάδαο ζα ήζειαλ λα κηιήζνπλ, φκσο ζε θακία πεξίπησζε, δελ 

ήζεια λα πηέζσ γη’ απηφ. Διπίδσ πσο ζηε ζπλέρεηα ησλ παξεκβάζεσλ ζα βξνπλ ηνλ 

ρξφλν θαη ηνλ ρψξν λα εθθξάζνπλ φζα ληψζνπλ.»     

 Κιείλνληαο, ε Βκς. παξφηξπλε ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο 

γχξσ ηνπο κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα θέξνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο ζηελ νκάδα. Δ παξαηήξεζε είλαη ην ζπνπδαίν εξγαιείν ηνπ εξεπλεηή 

θαη ηνπ εζνπνηνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηηο ζεαηξηθέο παξεκβάζεηο σο 

εθαιηήξην δξάζεο.    

 

3.3.6   ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΔΗ 

Δ 9ε παξέκβαζε αθηεξψζεθε ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ 

δνζκέλα θείκελα. Μεηά ην δέζηακα θαη ηε δεκηνπξγία ηξηψλ νκάδσλ, ε Βκς. έδσζε 

ζε θάζε νκάδα έλα δηαθνξεηηθφ ζέκα πνπ αθνξνχζε ζηνλ ξαηζηζκφ. Δ νκάδα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ειεχζεξα κία δξάζε πάλσ ζηα θείκελα απηά. Σα δχν 

θείκελα απνηεινχζαλ ληνθνπκέληα. Σν πξψην ήηαλ ε ζπλέληεπμε ηνπ Πάλνπ 

Γνπξλαηδίδε, ελφο εζνπνηνχ κε αλαπεξία ζρεηηθά κε ηνλ λφκν 370/'83 πνπ νξίδεη πσο 

νη ππνςήθηνη γηα ηηο Αξακαηηθέο ρνιέο ζηελ Βιιάδα, « πξέπεη λα έρνπλ αξηηκέιεηα, 

ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηελ εμεηαζηηθή Βπηηξνπή». Σν δεχηεξν θείκελν ήηαλ έλα 

άξζξν δηαδηθηπαθήο εθεκεξίδαο κε ηίηιν «ρηδνθξελήο κε εκκνλή ζηνλ αξηζκφ 13 ν 

δνινθφλνο ηνπ ειηθησκέλνπ ζηελ Πξέβεδα» θαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ επηζηεκνληθφ 

θείκελν κε ηίηιν «ρηδνθξέλεηα: Μχζνη θαη πξαγκαηηθφηεηα». Σν ηξίην θείκελν 

πξνεξρφηαλ απφ ηα Θεαηξνπαηδαγσγηθά Πξνγξάκκαηα κε Σερληθέο Θεάηξνπ Φφξνπκ 
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γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Κνηλσληθή Βλζσκάησζε, ¨Αηαθπγέο… απφ θάζε Βμάξηεζε. 

Μηθξέο θελέο Καζεκεξηλήο ΐίαο¨ ( Γθφβαο, & Γψληνπ, 2010). (Παξάξηεκα). 

 Οη ηξεηο νκάδεο είραλ 45 ιεπηά γηα λα κειεηήζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ.  

 Πξψηε νκάδα πνπ παξνπζίαζε ηε δξάζε ηεο ήηαλ ε κπιε νκάδα. 

Παξνπζίαζαλ ηνλ θεληξηθφ ήξσα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία ηνπ 

θαη ηνλ λφκν πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νλείξνπ ηνπ. Πνιχ θαιά 

δνκεκέλε δξάζε κε ξπζκφ, ξνή θαη ιφγν πνπ πεηχραηλε άςνγα ηνλ ζηφρν λα 

πξνβιεκαηίζεη θαη λα ζπγθηλήζεη ην θνηλφ ζην ζέκα ηνπ ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ.  

 Δ επφκελε νκάδα ήηαλ ε θφθθηλε νκάδα. Δ νκάδα απηή ζέιεζε λα δείμεη ηε 

ξαηζηζηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο. 

Σα παηδηά παξνπζίαζαλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπ ζρηδνθξελή κε ηξφπν ζηεξενηππηθφ. 

Έλαο άλζξσπνο πνπ κηιά κφλνο ηνπ θαη θαηαπίλεη ράπηα πξηλ λα πάεη λα δεηήζεη 

δνπιεηά. ην βηνγξαθηθφ ηνπ, επίζεο, δειψλεηαη ξεηά ε αζζέλεηά ηνπ θαη απηφ 

απνηειεί ιφγν απφξξηςεο απφ δχν νκάδεο εξγνδνηψλ, φρη φκσο θαη απφ ηνλ ηξίην 

εξγνδφηε πνπ ηνλ πξνζιακβάλεη, αθνχ κάιηζηα ραξνχκελνο έρεη δηαβάζεη πσο είλαη 

ζρηδνθξελήο. Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο έδεημε κε αθξίβεηα ηελ εηθφλα ησλ παηδηψλ γηα 

ηνπο ςπρηθά αζζελείο. Φάλεθε ζα λα δεηείηαη απφ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε λα 

απνδερηεί ¨πξνβιεκαηηθά άηνκα¨, πνπ δελ έρνπλ θακία επαθή κε ην πεξηβάιινλ θαη 

είλαη αλίθαλα λα εξγαζηνχλ,  ψζηε λα απνδεηρηεί αλνηρηφκπαιε θαη πξννδεπηηθή. Σν 

επηζηεκνληθφ άξζξν κε ηνπο κχζνπο ζρεηηθά κε ηε ζρηδνθξέλεηα έδηλε αθξηβψο ην 

ζηίγκα, σζηφζν ηα παηδηά θάλεθε πσο δελ ην κειέηεζαλ επαξθψο ή παξφια απηά ε 

ζηεξενηππηθή εηθφλα παξέκεηλε ζην κπαιφ ηνπο. Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο πνπ έζημαλ 

ήηαλ πνιχ εχζηνρνο πξνβιεκαηηζκφο. Δ ακεραλία ζε ζρέζε κε ην ζέκα ήηαλ 

εκθαλήο.          

 Δ θίηξηλε νκάδα επεμεξγάζηεθε ην ζέκα ηνπ θπιεηηθνχ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ 

ζηεξεφηππνπ πσο πίζσ απφ κηα παξάλνκε δξάζε θξχβεηαη θάπνηνο αιινδαπφο. Σα 

παηδηά θάλεθε λα θαηάιαβαλ αθξηβψο ην ζέκα θαη ην εμέθξαζαλ κε κηα 

δξακαηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηνπο ξφινπο πνπ δφζεθαλ. Αελ έθαλαλ ζρφιην πάλσ 

ζην θείκελν αιιά δηάιεμαλ θάπνηεο ζθελέο πνπ δξακαηνπνίεζαλ. Οη ξφινη ζχκηδαλ 

θαζεκεξηλή ηειενπηηθή ζεηξά κε ππεξβνιέο θαη κεινδξακαηηζκνχο. Χζηφζν ην 

ζηίγκα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ δφζεθε επαξθψο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ην 

ζηεξεφηππν ηνπ μέλνπ έρεη αξρίζεη λα απνδπλακψλεηαη.    

 ε θχθιν φινη καδί ζρνιηάζακε φζα είδακε θαη θάζε νκάδα επηζήκαλε ηα 
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αδχλακα ζεκεία θαη ηηο πξννπηηθέο βειηίσζεο ηεο δξάζεο ηεο. Σα παηδηά θάλεθε λα 

πξνβιεκαηίδνληαη ηδηαηηέξσο κε ζέκαηα αηφκσλ κε ςπρηθά λνζήκαηα. Σνπο θάλεθε 

μέλν θαη ηξνκαρηηθφ απηφ ην ζέκα. Πνιιά παηδηά παξαδέρηεθαλ πσο ζξίιεξ πνπ 

έρνπλ δεη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ηξνκαρηηθή εηθφλα γηα ηα άηνκα απηά. Βπίζεο, ηα 

ΜΜΒ ππεξηνλίδνπλ εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηα άηνκα απηά, φπσο ην άξζξν πνπ 

επεμεξγάζηεθαλ.        

 Μεηά απφ ηελ παξέκβαζε απηή, ήηαλ μεθάζαξν πσο ππήξρε αλάγθε 

επηζηξνθήο ζην ζέκα ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ζηελ πεξαηηέξσ κειέηε πεξηπηψζεσλ 

ςπρηθά λνζνχλησλ. Σα παηδηά έρνπλ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ ξαηζηζκφ ζε 

γεληθά επίπεδα, αιιά φρη ζε ζρέζε κε ηα ςπρηθά λνζήκαηα. Δ επφκελε παξέκβαζε 

εζηίαζε ζε απηφ ην κείδνλ ζέκα. 

 

3.3.7   ΣΔΡΔΟΣΤΠΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ 

Δ πνξεία ησλ παξεκβάζεσλ νδήγεζε ηα παηδηά ζηελ εξψηεζε «Πψο γελληέηαη ε 

δχλακε ηνπ ξαηζηζκνχ; ». Δ απάληεζε δφζεθε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ηεο 

παξαθάησ δξάζεο.       

 Φξνπηνζαιάηα ή λα αιιάμνπλ ζέζε φζνη: Δ Βκς. ζην θέληξν ηνπ θχθινπ 

θάιεζε λα αιιάμνπλ ζέζε πξνζπαζψληαο λα κελ πηάζεη εθείλε ηε δηθή ηνπο ζέζε, 

αθνχ ζεθψζνπλ ην ρέξη ηνπο ςειά:       

 ¨ζνη πηζηεχνπλ πσο ηα πην κηθξφζσκα παηδηά είλαη πην εχθνιν λα πέζνπλ 

ζχκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο.¨ Αψδεθα παηδηά άιιαμαλ ζέζε. Δ Βκς. έκεηλε ζην θέληξν 

αθνχ δελ θαηάθεξε λα πηάζεη ηε ζέζε θάπνηνπ απφ ηα παηδηά πνπ άιιαμαλ ζέζε θαη 

έηζη δήηεζε λα αιιάμνπλ ζέζε φζνη:        

 ¨ζνη πηζηεχνπλ πσο νη άλζξσπνη κε ζθνχξν δέξκα είλαη θαηψηεξνη απφ 

απηνχο κε ην ιεπθφ¨. Αελ άιιαμε θαλείο ζέζε! Οπφηε δηαηχπσζε κηα λέα ζέζε γηα 

φζνπο:          

 ¨ζνη πηζηεχνπλ πσο νη πινχζηνη είλαη ππεξφπηεο¨. Βπίζεο, θακία αιιαγή 

ζέζεο. Δ επφκελή ηεο θξάζε ήηαλ λα αιιάμνπλ ζέζε φζνη:    

 ¨ζνη πηζηεχνπλ πσο νη ηζηγγάλνη θιέβνπλ¨. Δ Βκς. ζήθσζε ην ρέξη ηεο κε 

ζηφρν λα δεη θαηά πφζν ε δηθή ηεο ζέζε ζα επεξεάζεη ηε ζέζε ησλ παηδηψλ. Καη ζη‟ 

αιήζεηα απηφ ζπλέβε! Βλψ ζηελ αξρή δελ ππήξρε θαλέλα ζεθσκέλν ρέξη ζπκθσλίαο, 

δέθα άηνκα ηειηθά άιιαμαλ ζέζε. Ο Θ., πνπ έκεηλε ζην θέληξν, θάλεθε λα πηέδεηαη 
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θαη λα ληψζεη άζρεκα αθνχ δελ είρε ζθεθηεί λα πεη θάηη. Δ Βκς. ηνλ ξψηεζε πσο 

αηζζάλεηαη. Κη εθείλνο απάληεζε πσο δελ έρεη ζθεθηεί ηίπνηα λα πεη θαη ληψζεη ραδφο. 

Δ Βκς. ηνπ πξφηεηλε λα δεηήζεη λα αιιάμνπλ ζέζε φζνη ληψζνπλ ραδνί φηαλ δελ 

έρνπλ θάηη λα πνπλ. Άιιαμαλ ζέζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο! Ο Θ. μαλαβξέζεθε ζην 

θέληξν ηνπ θχθινπ αθνχ δελ θαηάθεξε λα πάξεη θάπνηα ζέζε θαη δήηεζε λα 

αιιάμνπλ ζέζε:        

 ¨ζνη πηζηεχνπλ πσο  φινη νη γχθηνη θιέβνπλ¨. Σα παηδηά δηακαξηπξήζεθαλ 

πσο είραλ ήδε εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπο πάλσ ζε απηφ, φκσο ε Βκς. παξαηήξεζε ηε 

λέα δηαηχπσζε ηεο θξάζεο δίλνληαο έκθαζε ζην ¨φινη¨. Ώπηή ηε θνξά δελ άιιαμε 

θαλείο ζέζε! πλέρηζε πξνηείλνληαο λα αιιάμνπλ ζέζε:   

 ¨ζνη ζεσξνχλ πσο νη πινχζηνη δελ είλαη θαινί άλζξσπνη¨. Βπίζεο, δελ 

άιιαμε θαλείο. ηελ άπνςε φηη νη ¨κάγθεο¨ κπνξνχλ πην εχθνια λα θιέςνπλ άιιαμαλ 

ζρεδφλ φινη ζέζε. Δ Ώ. ζην θέληξν δήηεζε λα αιιάμνπλ ζέζε:   

 ¨ζνη πηζηεχνπλ πσο φζνη θνξάλε καχξα έρνπλ θάπνην ςπρνινγηθφ 

πξφβιεκα¨. Ο . ζήθσζε έληνλα θαη ρακνγειαζηά ην ρέξη ηνπ θη φινη μέζπαζαλ ζε 

γέιηα, αθνχ εθείλνο θνξά ζπλέρεηα ζθνχξα ρξψκαηα. Αελ άιιαμε θαλείο ζέζε. 

Ώλαζθεχαζε ιέγνληαο πσο απηνί πνπ θνξνχλ καχξα πηζαλά λα έρνπλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Άιιαμαλ ζέζε νη κηζνί. ην θέληξν ε Μ. δήηεζε λα αιιάμνπλ ζέζε:

 ¨ζνη πηζηεχνπλ πσο νη παρχζαξθνη άλζξσπνη δε κπνξνχλ πνηέ λα βξνπλ 

ηαίξη¨. Αελ άιιαμε θαλείο ζέζε ιφγσ ηεο αθξφηεηαο ηεο πξφηαζεο. Δ Βκς. ηεο 

δήηεζε λα αλαζθεπάζεη ηελ πξφηαζή ηεο θη εθείλε είπε λα αιιάμνπλ ζέζε:  

 ¨ζνη ζεσξνχλ πσο νη παρχζαξθνη άλζείλαη πνιχ δχζθνιν λα βξνπλ ηαίξη¨.  

Άιιαμαλ έμη άηνκα. Δ Μ. πάιη ζην θέληξν δηαηχπσζε ηελ πξφηαζε πσο απηνί πνπ 

θάλνπλ ηέιεηα ηα καζήκαηά ηνπο είλαη ζπαζίθιεο. Άιιαμαλ ζέζε νθηψ άηνκα. Δ 

Βκς. ζην θέληξν πξφηεηλε λα αιιάμνπλ ζέζε:      

 ¨ζνη πηζηεχνπλ πσο ηα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα δελ έρνπλ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εκθάληζή ηνπο πνπ λα θάλνπλ θαλεξή ηελ αζζέλεηά ηνπο¨. 

Άιιαμαλ ζέζε ηξία παηδηά απφ ηα δεθαελληά. Μεηαμχ απηψλ ε Λ. πνπ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξέκβαζε έπαημε ην ξφιν ηεο ζρηδνθξελνχο πνπ είρε αιιφθνηε 

ζπκπεξηθνξά! Δ ίδηα ζέιεζε λα ζρνιηάζεη ηε ζέζε ηεο: «Ννκίδσ πσο ηψξα 

θαηάιαβα. Ο ξαηζηζκφο ζηεξίδεηαη ζε απηέο ηηο απφςεηο πνπ πνιιέο θνξέο αθνχκε γχξσ 

καο θαη είλαη αθξαίεο. Γηα παξάδεηγκα πσο φινη νη γχθηνη θιέβνπλ ή πσο νη μαλζηέο 

είλαη ραδέο». Δ Βκς. δήηεζε ζηα παηδηά λα πνπλ ηελ άπνςή ηνπο πάλσ ζε απηφ ην 

ζέκα πνπ έζημε ε Λ. Ο . είπε πσο ζπρλά δελ μέξνπκε θάπνηα πξάγκαηα θαη 
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αθνχγνληαο κηα αθξαία άπνςε, αθφκα θη αλ θαηαιαβαίλνπκε πσο είλαη αθξαία, 

επεξεαδφκαζηε. Δ Μ. είπε πσο νη γνλείο ηεο, πνπ είλαη άλεξγνη, πάληα θαηεγνξνχλ 

ηνπο κεηαλάζηεο πσο ηνπο παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο, ελψ εθείλε έρεη αξρίζεη λα 

ακθηβάιεη.           

 Δ εξεπλήηξηα  ζηηο 9/ 12/ 16 έγξαςε ζην εκεξνιφγηφ ηεο:   

«Μέζα απφ έλα απιφ παηρλίδη ηα παηδηά αληηιήθζεθαλ ηελ έλλνηα ηνπ 

ζηεξεφηππνπ θαη ηελ εμέθξαζαλ φρη κφλν κε ζαθήλεηα θαη πιήξε αληίιεςε αιιά θαη κε 

πξνζσπηθά βηψκαηα! Σα παηδηά αλαθάιπςαλ κφλα ηνπο θαη έθξηλαλ ηα ζηεξεφηππα, 

ρσξίο θακία δηθή κνπ παξέκβαζε».        

 Δ ζπλέρεηα ηεο παξέκβαζεο εζηίαζε ζηα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα. Δ Βκς. 

δήηεζε ηε ζπλεπηθνπξία ηεο Φπρνιφγνπ ηνπ Θεαηξηθνχ Βξγαζηεξίνπ γηα παηδηά θαη 

εθήβνπο, θαο Αήκεηξαο Μαληδάλα, πνπ θαηέρεη εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζηα ςπρηθά 

λνζήκαηα. Δ επζχλε ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ δεηήκαηνο ζε ζρέζε κε ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπκπεξηθνξέο θαη είδε κνηξάζηεθε θαη ε ζπλεξγαζία ιεηηνχξγεζε άςνγα!  

 Δ Βκς. δήηεζε απφ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ κηα γξακκή, ν έλαο πίζσ απφ ηνλ 

άιιν. Ο ρψξνο αξηζηεξά ηεο γξακκήο είλαη ν ρψξνο ¨ζπκθσλψ¨ θαη ν ρψξνο δεμηά 

είλαη ν ρψξνο ¨δηαθσλψ¨. ζν πην καθξηά απφ ηε γξακκή ηνπνζεηνχκαζηε ηφζν πην 

έληνλε ε ζπκθσλία θαη ε δηαθσλία, αληίζηνηρα. Οη ζέζεηο πνπ αθνχζηεθαλ ήηαλ νη 

εμήο: 

- Σα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα κπνξνχλ πην εχθνια λα δηαπξάμνπλ έγθιεκα.  

- Σα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα κπνξνχλ λα θάλνπλ νηθνγέλεηα θαη λα κεγαιψζνπλ 

πγηή παηδηά. 

  Καη ζηηο δχν πξνηάζεηο ηα παηδηά βξίζθνληαλ πην θνληά ζην θέληξν, αθνχ ήηαλ 

θαλεξή ε ακθηβνιία ηνπο γηα ηελ ηθαλφηεηα λα απαληήζνπλ. Βπίζεο, πνιχ ζπρλά γίλεηαη 

θαλεξφ πσο ηα παηδηά ζεσξνχλ πσο ζα ραξαθηεξηζηνχλ σο ξαηζηζηέο έζησ θαη κφλν ζηε 

ζθέςε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ή ηεο εκςπρψηξηαο θαη δίλνπλ ηελ ιηγφηεξε ξαηζηζηηθή 

απάληεζε, ελψ ε πξαγκαηηθή ηνπο πεπνίζεζε πάληα πξνθχπηεη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ησλ 

δξάζεσλ.           

 Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη ηνπο δφζεθαλ θάπνηεο θσηνγξαθίεο αλζξψπσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ςπρηθά λνζήκαηα. Θα κπνξνχζαλ λα είλαη αζζελείο, γηαηξνί, ζπγγελείο ή 

θίινη αζζελψλ. Οη θσηνγξαθίεο πάξζεθαλ απφ ζπλεληεχμεηο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη 

επηιέρζεθαλ απφ ηελ ςπρνιφγν. Σα παηδηά είραλ 15 ιεπηά λα κειεηήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο 
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θαη λα απνθαζίζνπλ πνηα άηνκα αζζελνχλ θαη πνηα είλαη εηδηθνί ςπρηθήο πγείαο ή ζπγγελείο 

αζζελψλ. Κάζε κία νκάδα παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο ζηελ νινκέιεηα, 

κέζσ δχν εθπξνζψπσλ ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα ηεο παξνπζίαζεο είλαη ηα εμήο:

 «Απηφο ν άλζξσπνο είλαη ζρηδνθξελήο, γηαηί θαίλεηαη λα πίλεη, θαίλεηαη λα είλαη 

αιθννιηθφο, θαίλεηαη λα θαπλίδεη, ηα κάηηα ηνπ θαίλνληαη βνπξθσκέλα ζα λα έρεη θιάςεη ή ζα 

λα κελ έρεη θνηκεζεί θαζφινπ.»       

 «Απηφο καο θαίλεηαη φηη είλαη γηαηί δελ πξνζέρεη θαζφινπ ηνλ εαπηφ ηνπ.»  

 «Ο άλζξσπνο πνπ θάλεη πνδήιαην δελ είλαη ζρηδνθξελήο γηαηί απινχζηαηα αζιείηαη. 

Μπνξεί λα είλαη έλαο αζιεηήο πνπ κηιάεη γηα ηελ ςπρηθή πάζεζε.»     

 «Απηφο ν άλζξσπνο δελ είλαη αζζελήο γηαηί εθθσλεί θάηη κπξνζηά ζε θνηλφ. Καλέλαο 

δε ζα δηαθηλδχλεπε λα πάξεη έλαλ άλζξσπν λα κηιήζεη έηζη ζε κηθξφθσλν».   

 «Απηφο ν άλζξσπνο θάζεηαη θαη κηιάεη. Γελ πηζηεχνπκε πσο είλαη παξφηη ε θσηνγξαθία 

ηνλ έρεη πάξεη ιίγν κε απιαλέο βιέκκα, ρακέλν θαη ζηξαβφ ζηφκα. Δίλαη έλαο απιφο άλζξσπνο, 

κπνξεί λα είλαη θαη παηέξαο. Εεη θαλνληθά ζε έλα θαλνληθφ ζπίηη. Μπνξεί λα είλαη ςπρνιφγνο, 

ςπρίαηξνο ή ζπγγελήο ελφο αζζελνχο.»      

 «Απηή ε θπξία λνζεί γηαηί ηα κάγνπιά ηεο είλαη πνιχ θφθθηλα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

είλαη πνιχ καδεκέλα, θαίλνληαη ηα θφθθαιά ηεο ζηε κχηε. Έρεη αδχλαην πξφζσπν ζρεηηθά κε 

ηηο αλαινγίεο ηνπ ζψκαηφο ηεο.»       

 «Απηή πηζηεχνπκε πσο δελ έρεη ζρηδνθξέλεηα γηαηί δνπιεχεη ζην Παλεπηζηήκην, φπσο 

γξάθεη ε ιεδάληα. Οπφηε δελ κπνξεί λα είλαη.»      

 «Απηή δε καο θαίλεηαη λα έρεη γηαηί έρεη κηθξφθσλν, κηιάεη ζην θνηλφ θαη ε άλεζε κε  ηα 

ρέξηα ηεο δείρλεη πσο κπνξεί λα εθθξάδεη απηά πνπ ζθέθηεηαη.»   

 «Απηή ε θνπέια θνηηάεη θάπνπ, ηειείσο αιινχ. Σα καιιηά ηεο είλαη κπεξδεκέλα, πξάγκα 

πνπ δείρλεη πσο δελ πεξηπνηείηαη ηνλ εαπηφ ηεο. Δπίζεο ε κπινχδα ηεο έρεη θχγεη απφ ηε ζέζε 

ηεο. Καη ην πξφζσπφ ηεο είλαη πξνο ηα θάησ. Οπφηε έρεη ζρηδνθξέλεηα.»   

 «Καη απηφο ν λεαξφο πηζηεχνπκε πσο έρεη γηαηί ην πεξηβάιινλ ηνπ είλαη πνιχ ζθνηεηλφ. 

Έρεη κφλν έλα θσο. Κη απηφο δε ζέιεη λα θνηηάμεη ηελ θάκεξα, ζα λα απνθεχγεη λα κηιήζεη γηα 

ηελ αζζέλεηά ηνπ. Φνξάεη καχξα θαη δε θαίλεηαη θαιά ην πξφζσπφ ηνπ θαη γη’ απηφ πηζηεχνπκε 

πσο έρεη θάπνην πξφβιεκα.»         

 « Ζ θπξία απηή δε κπνξεί λα έρεη θάπνην ςπρνινγηθφ πξφβιεκα γηαηί κηιάεη ζε θνηλφ 

θαη μέξνπκε πσο νη ζρηδνθξελείο δε κπνξνχλ λα κηινχλ ζε καδεκέλνπο αλζξψπνπο.» 

 «Απηή ε θνπέια δε κπνξεί λα έρεη θάπνην πξφβιεκα θαζψο είλαη πνιχ επράξηζηε θαη 

πεξηπνηεκέλε.»          

 ηε ζπλέρεηα ε Βκς. αλαθνίλσζε ζηα παηδηά πσο φια ηα πξφζσπα ησλ θσηνγξαθηψλ 
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πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα. Σα παηδηά έκεηλαλ εκβξφληεηα ελψ ν Λ. ζρνιίαζε «Σν ήμεξα!»

 Δ Φπρνιφγνο ζεκείσζε: «πνηνη, ινηπφλ, λνζνχλ, έρνπλ αιιφθνηε εκθάληζε. Ενπλ ζε 

ζθνηεηλά κέξε. Ίζσο είλαη βνπξθσκέλνη ή θιαίλε. Σν βιέκκα ηνπο είλαη ζνιφ. Μπνξεί λα είλαη 

αλακαιιηαζκέλνη. Δίλαη πνιχ αδχλαηνη. Έρνπλ πνιχ έληνλα ραξαθηεξηζηηθά.  Έρνπλ ζάπηα 

δφληηα. Γείρλνπλ ιππεκέλνη θαη ρακέλνη.»       

 Δ Φπρνιφγνο ξψηεζε ηα παηδηά αλ έρεη ηχρεη πνηέ λα βγνπλ έμσ ρσξίο λα πιχλνπλ ηα 

δφληηα ηνπο ή ρσξίο λα ρηεληζηνχλ. Ώλ έρνπλ θπθινθνξήζεη πνηέ κε πξεζκέλα κάηηα απφ ην 

θιάκα ελφο ηζαθσκνχ. Σα παηδηά απάληεζαλ καδηθά γειψληαο ζεηηθά. Καη ζπλέρηζε, 

ζπλνςίδνληαο πσο δε κπνξεί λα είλαη ζρηδνθξελήο κηα πνιχ φκνξθε θαη πεξηπνηεκέλε 

γπλαίθα. Μηα θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ. Γηαηί; Σα παηδηά απάληεζαλ πσο νη ζρηδνθξελείο 

δε κπνξνχλ λα κηινχλ κπξνζηά ζε θφζκν. Ώλ είλαη θαζεγήηξηα ζέιεη λα κάζεη πξάγκαηα. Οη 

ζρηδνθξελείο δε ζέινπλ λα κάζνπλ. Αε κπνξνχλ λα είλαη ππεχζπλνη ζε ζρέζε κε ηα παηδηά. 

Βίλαη επηθίλδπλνη. Δ Φπρνιφγνο ξψηεζε ηα παηδηά αλ νη θαζεγεηέο ηνπο παζαίλνπλ θξίζε 

ζπκνχ θαη θσλάδνπλ θάπνηεο ζηηγκέο. Ώπάληεζαλ καδηθά πσο ζπλέρεηα ζπκβαίλεη απηφ. Άξα 

είλαη ζρηδνθξελείο; Ναη, απάληεζαλ γειψληαο. Δ ίδηα ηνπο κίιεζε γηα ηηο θπξηαθάηηθεο 

θξίζεηο ζπκνχ ηεο κακάο ηεο. «Ννκίδνπκε πσο νη ζρηδνθξελείο ζα πάζνπλ κηα αλαίηηα θξίζε 

θαη ζα θάλνπλ έλα κπακ εθεί πνπ δελ ην πεξηκέλνπκε», είπε. «Θεσξνχκε, επίζεο, πσο φζνη 

αζινχληαη δε κπνξεί λα λνζνχλ». Ο Λ. ζρνιίαζε πσο πηζαλά έλαο ζρηδνθξελήο λα κπνξεί λα 

είλαη πνδειάηεο αθνχ είλαη κνλαρηθφ άζιεκα, δε ζπλαλαζηξέθεζαη κε άιινπο θαη δελ είλαη 

αληαγσληζηηθφ, γηα λα ππάξρεη θφβνο μεζπάζκαηνο κε βία. Δ Φπρνιφγνο πξφζζεζε πσο ίζσο 

είλαη θαιφ θάπνηνο πνπ λνζεί λα θάλεη άζιεκα, αθνχ ζηα πιαίζηα ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα 

θάλεη πξάγκαηα πνπ ηνλ εξεκνχλ. Δ Ώ. είπε πσο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα είρε λνζήζεη ζην 

παξειζφλ, λα ην έρεη μεπεξάζεη θαη ηψξα λα αζιείηαη. Δ ςπρνιφγνο έζεζε ην εμήο εξψηεκα: 

«Πηζηεχεηε πσο θάπνηνο πνπ πέξαζε κηα θξίζε θαη δηαγλψζηεθε κε ζρηδνθξέλεηα, ζεσξείηαη 

ζρηδνθξελήο γηα φιε ηνπ ηε δσή;». ινη απάληεζαλ πσο φρη. Σφληζε πφζν πνιχ δχζθνιν 

εξψηεκα είλαη απηφ. ¨Θεσξεηηθά είλαη γηα φιε ηνπ ηε δσή. Δίλαη κηα ηακπέια πνπ δε κπνξεί 

εχθνια λα βγεη. Έλαο κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

λφζνπ ιέεη πσο είλαη πνιχ άδηθν γηα εθείλνπο λα θέξνπλ ηελ ηακπέια. Γηαηί ε ηακπέια 

ππεξηζρχεη φισλ. Αλ θάπνηνο κπεη ζε κηα νκάδα θαη πεη πσο είλαη ζρηδνθξελήο ζηακαηά λα 

είλαη πρ. ςπρνιφγνο, ραξηησκέλνο, επράξηζηνο. Δίλαη απιά ζρηδνθξελήο. Έρνπκε πάληα, επίζεο, 

ηελ εληχπσζε πσο θάπνηνο πνπ έρεη ζρηδνθξέλεηα, δε κνηάδεη θαλνληθφο. ίγνπξα έρεη πάλσ 

ηνπ θάηη πνπ ην πξνδίδεη. Κη φκσο...¨         

  Δ ζηηγκή πνπ ε Βκς. αλαθνηλψλεη πσο φια απηά ηα άηνκα έρνπλ ζρηδνθξέλεηα, 

βξίζθεη ηα παηδηά εκβξφληεηα κε αλνηρηφ ην ζηφκα. Οη ζθέςεηο ηνπο κεηά ηελ αλαθνίλσζε 
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είλαη εληππσζηαθέο. Δ Υ. είπε «Άιιαμα γλψκε! Πίζηεπα πσο έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά θάπνηνη δε θαίλνληαη θαζφινπ. Δίλαη θαλνληθνί ζαλ θη εκάο». Ζ Α. είπε: 

«δελ έρνπλ θάπνηα εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά». Δ ςπρνιφγνο δηεπθξίληζε πσο έρεη λα θάλεη κε 

ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ζρηδνθξελείο δελ έρνπλ φινη ην ίδην επίπεδν 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο Λ. είπε «λνκίδσ πσο ηα άηνκα πνπ πζηεξνχλ ζε θάπνην ηνκέα έρνπλ πην 

πνιχ αλεπηπγκέλε θάπνηα άιιε δεμηφηεηα». Δ Μ. ηφληζε «δνχζακε κέζα ζε έλα ζηεξεφηππν!» Δ 

Βκς. ξψηεζε πνηφο πηζηεχνπλ πσο θαηαζθεχαζε απηφ ην ζηεξεφηππν. Σα παηδηά κίιεζαλ γηα 

ηελ ηειεφξαζε, ηηο ηαηλίεο ζξίιεξ, ηα ΜΜΒ. Γηα εηδήζεηο κε ηίηινπο ¨ρηδνθξελήο ζθφησζε ή 

έθιεςε¨, κε επαλάιεςε θαη ηξνκαθηηθή κνπζηθή επέλδπζε. Γηα θφβν θαη παληθφ πνπ 

δεκηνπξγεί ην άθνπζκα απηήο ηεο αζζέλεηαο. Καη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ αθφκα θη αλ 

θάπνηνο ζέιεη λα πεη φηη έρεη απηή ηελ αζζέλεηα, δε ην θάλεη γηαηί νη άιινη ζα θνβεζνχλ πσο 

είλαη επηθίλδπλνο. Δ Υ. ξψηεζε αλ είλαη πξάγκαηη νη ζρηδνθξελείο επηθίλδπλνη. Δ απάληεζε 

δφζεθε σο εμήο: «ινη νη άλζξσπνη κπνξνχκε λα βγνχκε εθηφο εαπηνχ. Αζρέησο αζζέλεηαο. Οη 

ζρηδνθξελείο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ επηζεηηθφηεηα».    

 Δ ςπρνιφγνο εμνκνινγήζεθε έλα πξνζσπηθφ πεξηζηαηηθφ πνπ απνδεηθλχεη πσο νη 

άλζξσπνη κε ςπρηθφ λφζεκα κπνξνχλ λα παληξεπηνχλ θαη λα δήζνπλ κηα θαιή δσή. Δ ίδηα, 

φηαλ έκαζε κηα ηε δηάγλσζε ηνπ παηέξα ηεο γηα ςπρηθφ λφζεκα, θνβήζεθε αθφκα θαη γηα ηε 

δσή ηεο, επεξεαζκέλε απφ ηελ παξαπιεξνθφξεζε πνπ είρε δερηεί σο έθεβε. χληνκα 

θαηάιαβε πφζν παξάινγνο ήηαλ ν θφβνο ηεο. Δ ίδηα δήισζε πσο ζα άθελε ηα παηδηά ηεο καδί 

ηνπ ρσξίο θαλέλα θφβν θαη ζα παληξεπφηαλ έλαλ ηέηεην άλζξσπν γηαηί δελ είλαη ε αζζέλεηα 

πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη αιιά ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Παξφια απηά φ,ηη είλαη μέλν, καο 

ηξνκάδεη. ηε ζπλέρεηα παξαθνινπζήζακε έλα εμαηξεηηθφ βίληεν κηαο θαζεγήηξηαο 

Παλεπηζηεκίνπ ζηε Ννκηθή ηνπ Γέηι. Σα παηδηά θάλεθε λα ζπγθινλίζηεθαλ κε  ηε κάδα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δέρηεθαλ.         

 Δ εξεπλήηξηα  ζεκείσζε ζην εκεξνιφγηφ ηεο ζηηο 9/12/16:   

«Ζ ζεκεξηλή παξέκβαζε ήηαλ ίζσο ε πην έληνλε νιφθιεξεο ηεο κέρξη ηψξα έξεπλαο ζε 

επίπεδν κεηαζρεκαηίδνπζαο γλψζεο θαη κεηαβνιήο ηεο θξίζεο ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά 

ζνθαξίζηεθαλ φηαλ αληηιήθζεθαλ πφζν εζθαικέλε εηθφλα είραλ γηα ηα άηνκα κε ςπρηθά 

λνζήκαηα. Ζ ζηηγκή ηεο απνθάιπςεο ησλ θσηνγξαθηψλ ήηαλ ζπγθινληζηηθή! Σα παηδηά 

θνθθάισζαλ, πάγσζαλ. Λίγα ιεπηά πξηλ, είραλ αλαθαιχςεη ηελ έλλνηα ησλ ζηεξενηχπσλ θαη 

θαηάιαβαλ πφζν επεξεαζκέλα είλαη θαη ηα ίδηα θαη πφζν εθδήισζαλ ηελ πξνθαηάιεςή ηνπο. 

Δπηζθξάγηζκα ηεο κεηαγλψζεο ηνπο απνηέιεζε ε επαλάιεςε ηεο απιήο κέηξεζεο ζηνλ ρψξν». 

  Δ Βκς. δήηεζε απφ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ εθ λένπ κηα γξακκή, ν έλαο πίζσ απφ ηνλ 
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άιιν. Ο ρψξνο αξηζηεξά ηεο γξακκήο είλαη ν ρψξνο ¨ζπκθσλψ¨ θαη ν ρψξνο δεμηά είλαη ν 

ρψξνο ¨δηαθσλψ¨. ζν πην καθξηά απφ ηε γξακκή ηνπνζεηνχκαζηε ηφζν πην έληνλε ε 

ζπκθσλία θαη ε δηαθσλία, αληίζηνηρα. Δ ζέζε πνπ αθνχζηεθε ήηαλ ε εμήο: 

• «Σα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα κπνξνχλ πην εχθνια λα δηαπξάμνπλ 

έγθιεκα». 

ηε ζπλέρεηα αθνχζηεθε ε ζέζε: 

• «Σα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα κπνξνχλ λα θάλνπλ νηθνγέλεηα θαη λα 

κεγαιψζνπλ πγηή παηδηά». 

Σα παηδηά ηψξα κε ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε πήξαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηνλ 

ρψξν, απνδεηθλχνληαο πσο ην ζηεξεφηππν γηα ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο θαηαξξίθζεθε! Δ 

κάδα ησλ πιεξνθνξηψλ έθαλε ηελ απνρψξεζε ησλ παηδηψλ πξσηνθαλψο ζησπειή. 

Βίραλ ηφζα λα ζθεθηνχλ...     

 

3.3.8   ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΕΟΤΑ ΜΑΘΖΖ 

Δ παξαπάλσ παξέκβαζε, φπσο θαη νη άιιεο παξεκβάζεηο ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο, ζηεξίρζεθε ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο.  

 Βηδηθφηεξα, ζηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε κε ηνπο εθήβνπο, αθνχ 

δηαπηζηψζεθε κηα δηαζηξεβισκέλε αληίιεςε ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, επηδηψμακε κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ φπνπ 

απεηθνλίδνληαη δηάθνξνη άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε βίληεν γηα ηε ςπρηθή λφζν -

ηα νπνία είλαη αλαξηεκέλα ζην YouTube- λα δηεξεπλήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αλζξψπσλ πνπ λνζνχλ. Παξνπζηάδνληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζε κηθξέο νκάδεο εθήβσλ 

δεηήζακε λα καο πνπλ αλ ζεσξνχλ πσο ν άλζξσπνο πνπ απεηθνλίδεηαη είλαη ςπρηθά 

αζζελήο ή φρη θαη γηαηί. Ώπηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλα θξηηηθφ εξψηεκα πνπ 

ππξνδφηεζε ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο θαη άλνημε ην δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ θαη γλψζεσλ. Οη καζεηέο, αθνχ ηεθκεξίσζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο 

ππννκάδεο δίλνληαο πινχζην πιηθφ γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα απηά, παξνπζίαζαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα κέζσ ελφο εθπξνζψπνπ.        
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 Σν απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα θαλεξψζεθε φηαλ έκαζαλ πσο φινη νη 

άλζξσπνη ζηηο θσηνγξαθίεο είραλ δηαγλσζηεί κε θάπνην ςπρηθφ λφζεκα, αθφκε θαη 

απηνί πνπ νη ίδηνη νη έθεβνη ζεψξεζαλ φηη θαίλνληαη θαη είλαη πνιχ πγηείο. Ώπηφ 

δεκηνχξγεζε ζχγρπζε θαη έθπιεμε ζηνπο εθήβνπο, ηνπο νπνίνπο πξνζθαιέζακε λα 

επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ εθ λένπ ηα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ 

ζπλδεζεί κε ηελ ςπρηθή λφζν θαη λα δηεξσηεζνχλ απφ πνχ ηα έρνπλ κάζεη θαη πψο 

(π.ρ. ηειεφξαζε, εθεκεξίδεο, ζξίιεξ θηι.). Οη έθεβνη θαηέιεμαλ λα κηινχλ γηα 

εκπεηξίεο πνπ έρνπλ νη ίδηνη δήζεη κε θάπνηνλ άλζξσπν πνπ ςπρηθά λνζεί, νη νπνίεο 

ήηαλ κάιηζηα πνιχ επράξηζηεο θαη θαζφινπ επηθίλδπλεο ή απξφβιεπηεο ή λνζεξέο. 

Ώπηφ ην απνηέιεζκα, ε ζχλδεζε ηεο δηθήο ηνπο εκπεηξίαο θαη ε λνεκαηνδφηεζή ηεο 

ήηαλ θαη είλαη κε απιά ιφγηα ην «θιεηδί» ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο.  

 

3.3.9  ΘΔΑΣΡΟ ΦΟΡΟΤΜ.        

  

Δ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ Φφξνπκ σο εξγαιείνπ πξφιεςεο βίαο θαη 

ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηνπο εθήβνπο γίλεηαη θαλεξφ ηφζν ζε πξαθηηθφ φζν θαη 

ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, αθνχ θαίλεηαη λα θαηέρεη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ελφο 

επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο. χκθσλα κε ηνλ Goleman (2011) ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο πεξηιακβάλνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, γλσζηηθέο δεμηφηεηεο  θαη δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο- 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο.       

 Ώθνχ ε Βκς. εμήγεζε ηε κεζνδνινγία ηνπ ζεάηξνπ Φφξνπκ θάιεζε ηα παηδηά 

λα πξνηείλνπλ κε πνην πξφζσπν ηεο ηζηνξίαο πνπ είρε δνζεί ζηελ θίηξηλε νκάδα ζα 

ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ. Σα παηδηά ζπκθψλεζαλ πσο ηε κεγαιχηεξε θαηαπίεζε ζηελ 

ηζηνξία απηή,  δέρεηαη ν γηφο ησλ κεηαλαζηψλ, Μνπρηάξ, θαη ζέιεζαλ λα αζρνιεζνχλ 

κε απηφλ ηνλ ξφιν. Έζηεζαλ, ινηπφλ, ελ ζπληνκία φιεο ηηο ζθελέο αιιά επέκεηλαλ 

ζηε ζθελή κε ηελ επίζεζε ησλ ηεζζάξσλ γπλαηθψλ κε αθνξκή ηελ θινπή. Σα ιφγηα 

δηαβάδνληαλ απφ θσηνηππίεο θαη απηφ εκπφδηδε ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ππνθξηηηθήο 

θαη επηθνηλσλίαο επί ζθελήο. Χζηφζν, ε ηζηνξία έγηλε αληηιεπηή. Βπαλαιήθζεθε 

κφλν ε ζθελή ηεο επίζεζεο. Με ην ζηνπ, ε δξάζε ζηακαηνχζε. Οη αληηθαηαζηάζεηο 

πνπ έγηλαλ ήηαλ άιινηε απνδνηηθέο θαη άιινηε φρη. Ο Θ. πξφηεηλε βία θαη θσλέο πνπ 

νδήγεζαλ ζε κεγαιχηεξε έληαζε θαη επηηαθηηθή απεηιή γηα θιήζε ηεο αζηπλνκίαο. Δ 
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Β. σο κεηαλάζηεο άξρηζε λα θαινπηάλεη κε θνιαθείεο ηε Ρία θαη ηε κεηέξα ηεο κε 

απνηέιεζκα εθείλε λα ζεσξήζεη πσο πξνθαιεί εξσηηθά ηελ θφξε ηεο θαη λα 

εθλεπξηζηεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Δ Θ. δηεθδίθεζε ην δηθαίσκά ηεο λα κηιήζεη θαη λα 

εθθξάζεη ηελ άπνςή ηεο. Πξφηεηλε ηελ ήξεκε θνπβέληα θαη κε επηρεηξήκαηα εμήγεζε 

πσο ν ¨χπνπηνο¨ αδεξθφο ηεο ιείπεη εθηφο Ώζελψλ θαη είλαη εληειψο απίζαλν λα 

δηέπξαμε κηα ηέηνηα, απαξάδεθηε πξάμε. Φάλεθε λα ελζπλαηζζάλεηαη ην ζπκφ ηεο 

Ρίαο θαη λα ηνλ δηθαηνινγεί θαη δε ζηάζεθε θαζφινπ ζε πξνζβιεηηθά ζρφιηα. 

Κξάηεζε ςχρξαηκε απφζηαζε απφ ηηο γπλαίθεο θαη κε ήξεκε θσλή θαη ζηαζεξή, 

θαηάθεξε λα ηηο θάλεη λα ηελ αθνχζνπλ. Δ ζθελή ηειείσζε κε ηηο γπλαίθεο λα 

απνρσξνχλ, κε ζηφρν λα θαιέζνπλ ηελ αζηπλνκία λα ιχζεη ηελ ππφζεζε θαη κε 

ακθηβνιία γηα ην πξφζσπν ηνπ δξάζηε.      

 ηνλ αλαζηνραζκφ ηα παηδηά εμέθξαζαλ ηε δπζθνιία λα επηθνηλσλήζνπλ φρη 

κφλν ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο αιιά φινη νη άλζξσπνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Έθαλαλ λχμε γηα ζπκφ, πνπ φινη θέξνπκε θαη ςάρλνπκε ¨ζχκαηα¨ γηα λα ηνλ 

εθθξάζνπκε. Μίιεζαλ γηα ζθελέο ξαηζηζηηθήο βίαο, πνπ βηψλνπλ ζην ζρνιείν, ηνλ 

δξφκν, ην ζνχπεξ- κάξθεη. Βζηίαζαλ ηδηαηηέξσο ζηελ έιιεηςε ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο! «Ο θαζέλαο ιέεη ηα δηθά ηνπ, ρσξίο λα αθνχεη ηνλ άιιν θαη ρσξίο ζη‟ 

αιήζεηα λα ζέιεη λα αθνχζεη ηίπνηα!», είπε ν . Δ Βκς. θάιεζε ηα παηδηά λα 

ζθεθηνχλ πφζν ζπρλά είκαζηε θαινί αθξναηέο. Δ ίδηα εμέθξαζε ηελ αδπλακία ηεο λα 

είλαη θαιή αθξνάηξηα ζην παηδί ηεο ή θαη ζηνπο καζεηέο ηεο, φηαλ βηάδεηαη ή πηέδεηαη 

απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο. Σν ίδην παξαδέρηεθαλ θαη ηα παηδηά, ζε αλαθνξά θπξίσο κε 

ηνπο γνλείο ηνπο. «Δάλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηνπο άιινπο, ζα πξέπεη λα αιιάμνπκε 

πξψηα ηνλ εαπηφ καο», είπε ε Ν. ινη πξνβιεκαηηζκέλνη, ζπκθψλεζαλ. Δ δξάζε καο 

ηειείσζε κε απηή ηε ξήζε ηνπ σθξάηε θαη γηα άιιε κηα θνξά γεκάηνη 

πξνβιεκαηηζκφ αιιά ελδπλακσκέλνη θαιελπρηίζακε ηελ νκάδα καο.    

 

3.4   ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ 

Οη παξεκβάζεηο έιαβαλ ρψξα ζην Θεαηξηθφ Βξγαζηήξη γηα παηδηά & εθήβνπο 

ηνπ ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ. Πάηξαο, ζε δηακνξθσκέλν ρψξν κε κνθέηα, θαζαξφ θαη κεγάιν, 

ψζηε ηα παηδηά λα ληψζνπλ άλεηα θαη δεζηά. Οη 12 παξεκβάζεηο δηήξθεζαλ 24 ψξεο 

ζπλνιηθά ψξεο ε θαζεκία, ρξφλν ηθαλνπνηεηηθφ γηα λα νινθιεξψλεηαη κηα ελφηεηα 

θάζε θνξά.           



 
 

75 
 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζπλεπείο θαη δηαζέζηκνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

Τπήξμαλ θάπνηεο απνπζίεο, αιιά δε δπζθφιεςαλ ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο. 

Δ κεηαμχ ηνπο ζρέζε ήηαλ θαιή, ρσξίο δπζθνιίεο θαη εληάζεηο. Οη ζέζεηο ησλ 

παηδηψλ ζηνλ θχθιν, πνπ ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ ήηαλ θαηακεξηζκέλεο ζε αγφξηα θαη 

θνξίηζηα, πξνβιεκάηηζαλ αξρηθά ηελ Βκς. ηελ πνξεία ησλ παξεκβάζεσλ απηφ 

άιιαδε θάπνηεο θνξέο θαη θάπνηεο επαλέξρνληαλ ζε απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ. Σν ζεηηθφ 

ζηνηρείν ήηαλ πσο δελ ππήξρε ηάζε δηαρσξηζκνχ ζε κηθξέο νκάδεο- θιίθεο. Βπίζεο, 

ηξία θνξίηζηα έλησζαλ ζπρλά άβνια ζηελ έθζεζε ιφγσ ηεο ληξνπαιήο 

ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο θαη έλα αγφξη εμαξρήο έρεη δπζαξζξία ιφγσ ηεο ληξνπήο ηνπ, ε 

νπνία βειηηψζεθε ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαη έλα αγφξη 

επίζεο, κε έληνλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εμαξρήο ληξεπφηαλ πνιχ αιιά ζηε 

ζπλέρεηα θάλεθε λα εκπηζηεχεηαη ηελ νκάδα θαη λα εθθξάδεηαη πην άλεηα. Σν 

ζπνπδαίν ήηαλ φηη φινη πξνζπάζεζαλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγεηηθά θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο δεμηφηεηέο ηνπο.     

 Σν εξσηεκαηνιφγην πξνβιεκάηηζε ηα παηδηά, εηδηθά ζηελ πξψηε ζπκπιήξσζή 

ηνπ. Απζθνιεχηεθαλ λα αληηιεθζνχλ απφιπηα ηηο εξσηήζεηο θαη λα απαληήζνπλ, 

αθνχ θαλεξψζεθε ε ηαιάλησζή ηνπο ζηελ θαηάιιειε απάληεζε γηα ηνπο ίδηνπο. Δ 

δεχηεξε ιήςε ήηαλ εκθαλψο αξηηφηεξε, αθνχ είραλ ήδε έξζεη ζε επαθή κε έλλνηεο 

θαη ζεκαζίεο.           

  

3.5   ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

πλνςίδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε εξεπλήηξηα ζεσξεί 

ζεκαληηθή ηε δηάθξηζή ηνπο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. Ο δηαρσξηζκφο έγηλε κε 

βάζε ηελ εμέιημε ηεο νκάδαο θαη ηα ζηάδηα πνπ πέξαζε σο ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θχθινπ ησλ παξεκβάζεσλ:       

 Δλζπλαίζζεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο, άιινη πην γξήγνξα θαη άιινη αξγφηεξα θαη 

ν θαζέλαο ζην δηθφ ηνπ βαζκφ αλέπηπμαλ ηε δεμηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. Δ 

δηαζεζηκφηεηά ηνπο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα «κπνπλ ζηα παπνχηζηα ηνπ άιινπ» 

απνηέιεζε εθαιηήξην ηεο αξρηθήο ηνπο επαηζζεηνπνίεζεο ζην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνχ. 

Με ηα πνιχηηκα εξγαιεία ηεο ΑΣΒ φπσο νη δπλακηθέο εηθφλεο, νη ηαπηφρξνλνη 

απηνζρεδηαζκνί, ε αλαθξηηηθή θαξέθια, νη δξακαηνπνηήζεηο, ε εζσηεξηθή θσλή, ε 

αλίρλεπζε ζθέςεσλ θ.α. θαηάθεξαλ λα βηψζνπλ ζπλαηζζήκαηα πξσηφγλσξα, λα 
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πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα εηζαρζνχλ νκαιά θαη κε αζθάιεηα ζην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνχ. 

Ώξρηθά πξνζέγγηζαλ ηηο ζεκαηηθέο ηνπ πνιέκνπ, ηεο απφξξηςεο θαη ηεο απνκφλσζεο. 

ηελ ηειηθφ αλαζηνραζκφ ηεο νκάδαο εηπψζεθε ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ Υ. πσο ε 

πην έληνλε ζηηγκή γηα εθείλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ:  

«ήηαλ ε ζηηγκή πνπ θηηάμακε ηελ εηθφλα ηνπ ηξέλνπ θαη ηνπ απνρσξηζκνχ ησλ 

ζηξαηησηψλ απφ ηνπο δηθνχο ηνπο. Ήηαλ κε αθνξκή ηελ 28ε Οθησβξίνπ θαη ηνλ 

πφιεκν. Έλησζα πσο ήκνπλ εθεί θαη βίσλα φιν ηνλ πφλν θαη ηνλ θφβν απηψλ ησλ 

αλζξψπσλ».             

 Καη ε Θ. είπε πσο γη΄απηήλ ε πην έληνλε ζηηγκή ηεο ήηαλ φηαλ δηάβαζε ζηελ 

νκάδα ηεο ηνλ κνλφινγν ηνπ αζπλφδεπηνπ πξφζθπγα. Έλησζε πφζν δχζθνια πεξλάεη 

θαη πφζν άδηθν είλαη απηφ γηα έλα κηθξφ παηδί. Ο Φ. είπε πσο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

εθείλνο ζηε ζέζε ηνπ. Δ Β. πξφζζεζε πσο γηα εθείλε ζπνπδαία ήηαλ ε ζηηγκή πνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηαπηφρξνλνπ απηνζρεδηαζκνχ, ελψ βξίζθνληαλ ήξεκνη κέζα ζην 

ζπίηη έπξεπε μαθληθά λα θηηάμνπλ κηα βαιίηζα θαη λα θχγνπλ! Βίπε πσο έλησζε ηε 

βία ηνπ πνιέκνπ κφλν θαη κφλν απφ απηή ηε ζηηγκή ηνπ απνρσξηζκνχ απφ ην ζπίηη 

ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε. Σα παηδηά αλαξσηήζεθαλ αλ απηφ ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Δ Βκς. ηα ξψηεζε αλ ζεσξνχλ ¨ππεξβνιηθφ¨ ην έξγν  «Σν αγφξη κε 

ηε βαιίηζα» πνπ δνχιεςαλ θαη εθείλα είπαλ πσο απηή ήηαλ κηα θαιή ηζηνξία ζε 

ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο θαηαθέξλεη λα θηάζεη 

πγηήο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 

Ζζηθή απελνρνπνίεζε. Σν επφκελν ζηάδην θάλεθε λα ιεηηνπξγεί ιπηξσηηθά 

γηα ηνπο εθήβνπο. Δ μερσξηζηή απηή νκάδα αξρηθά θάλεθε λα ηίζεηαη ρσξίο 

ελδνηαζκνχο ελαληίνλ θάζε ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σα παηδηά απηά δελ 

απνηεινχλ ηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπο άξα θαη αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα γηα ηελ έξεπλα καο. Χζηφζν ην αμηνζεκείσην είλαη πσο ε αληηξαηζηζηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά θάλεθε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ζπλνδεχεηαη απφ εζηθέο ελνρέο ζε 

ζρέζε κε εθνχζηα ή αθνχζηα ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην παξειζφλ.  

 ην ζεκείν ησλ παξεκβάζεσλ,  ζην παηρλίδη ηεο θξνπηνζαιάηαο, φηαλ  

δεηήζεθε λα αιιάμνπλ ζέζε φζνη έρνπλ θεξζεί ξαηζηζηηθά ζην παξειζφλ, θαλέλαο δε 

θάλεθε λα θηλεηνπνηείηαη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε εκςπρψηξηα παξαδέρηεθε 

πξνζσπηθή ηεο αλάκεημε ζε ξαηζηζηηθφ ζπκβάλ. Σφηε απελνρνπνηεκέλνη δήισζαλ νη 

πεξηζζφηεξνη αληίζηνηρε εκπεηξία. Βλδεηθηηθή ππήξμε ε ζηηγκή πνπ ε Ώ. 
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αλαξσηήζεθε πψο γίλεηαη λα έρνπκε φινη ξαηζηζκφ κέζα καο. Δ Βκς. είπε πσο 

εθείλε έρεη θαηαιάβεη απφ ηελ πξνζσπηθή ηεο εκπεηξία φηη φινη έρνπκε έλαλ κηθξφ 

ξαηζηζηή κέζα καο. Ώλ ηνλ ηαΎδνπκε, ζα κεγαιψζεη. Ώλ φρη ζα κείλεη κηθξφο θαη 

άθαθνο. Καη ηνλ ηαΎδνπκε κε ηηο πξάμεηο θαη ηα ιφγηα καο. Μπνξεί λα ληψζνπκε ηνλ 

ξαηζηζηή κέζα καο αιιά εκείο πάληα έρνπκε ηελ επηινγή γηα ηε ζπκπεξηθνξά καο. Δ 

Λ. είπε πσο απηή ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε ζηηγκή ηεο! 

 ¨Έθπγε έλα ηεξάζηην βάξνο απφ πάλσ κνπ!¨, είπε. ινη ζπκθψλεζαλ 

γειψληαο. 

πλεηδεηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε. πλερίδνληαο ηελ πνξεία ησλ 

παξεκβάζεσλ ε νκάδα θάλεθε λα πεξλάεη ζην ζηάδην ηεο νπζηαζηηθήο επαθήο ηεο κε 

ην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνχ. Δ ζθελή φπνπ παξνπζίαζαλ ηνλ ¨πξνβιεκαηηθφ¨ ζρηδνθξελή 

λα πξνζιακβάλεηαη κεηά ραξάο απφ έλαλ ¨αληηξαηζηζηή¨ επηρεηξεκαηία έδσζε ζαθείο 

ελδείμεηο γηα ηελ αζπλείδεηα αληηξαηζηζηηθή ζηάζε ησλ εθήβσλ. Δ παξέκβαζε κε 

ζέκα ηα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα ιεηηνχξγεζε εμαηξεηηθά ζηελ θαηάξξηςε ησλ 

ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ ηνπο.        

 Δ Λ. κίιεζε γηα  ηε ζηηγκή πνπ έκαζε πσο ηα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη 

επηθίλδπλα φπσο ζεσξνχζε σο ηφηε. Δ Β. δηαηχπσζε κε πνιχ εθθξαζηηθφ ηξφπν ηελ 

αλαθνχθηζή ηεο κεηά απφ απηή ηελ παξέκβαζε, θαζψο απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο θφβνπο ηεο. Να βξεζεί ζε ίδην πεξηβάιινλ κε έλα άηνκν κε ςπρηθφ 

λφζεκα. Δ Θ. εζηίαζε ζηε ζηηγκή πνπ ε Βκς.  είπε πσο φιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ 

πήξαλ ζηα ρέξηα ηνπο ήηαλ πξφζσπα ζρηδνθξελψλ. «Ννκίδσ πσο έκεηλα κε αλνηρηφ ην 

ζηφκα. Δίρα εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα γηα ηνπο ζρηδνθξελείο. Σνπο θαληαδφκνπλ κε 

έλα πξηφλη ζηα ρέξηα», είπε. Ο . πξφζζεζε πσο ζεσξνχζε πσο ηα άηνκα κε 

ζρηδνθξέλεηα θσλάδνπλ θαη ρηππνχλ ή είλαη δεκέλα ζε ςπρηαηξεία. Καη δε ζα 

κπνξνχζαλ κε ηίπνηα λα είλαη παξαγσγηθά ζηε δσή ηνπο, πφζν κάιινλ λα είλαη 

θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, φπσο είδε ζηε θσηνγξαθία πνπ έηπρε ζηελ νκάδα ηνπ. Δ 

Ώ. ζπκπιήξσζε πσο απηφ ήηαλ πνιχ ζνθαξηζηηθφ θαη απξφζκελν αθνχ γηα φιεο ηηο 

ζεκαηηθέο ησλ παξεκβάζεσλ είραλ βαζηθέο γλψζεηο ελψ γη‟ απηφ ην ζέκα είραλ πνιχ 

ιαλζαζκέλε θαη ξαηζηζηηθή εηθφλα.        

 Δ αληίιεςε ηεο έλλνηαο «ζηεξεφηππν» ιεηηνχξγεζε θαζνξηζηηθά ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ. Γηα φιεο ηηο επφκελεο ζπλαληήζεηο θαηέθξηλαλ δπλαηά ηνλ 

εαπηφ ηνπο θάζε θνξά πνπ κηινχζαλ ζηεξενηππηθά. Δ Ώ. είπε γεκάηε ηθαλνπνίεζε:          
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«θαηάιαβα ηη είλαη ηα ζηεξεφηππα θαη απφ ηφηε κπνξψ λα ηα αλαγλσξίζσ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά κνπ θαη λα αληηζηέθνκαη!».       

 Βμαηξεηηθή, επίζεο, ήηαλ θαη ε ζηηγκή πνπ ε Φπρνιφγνο ζπκθψλεζε ζηελ 

πξφηαζε πσο νη Ρνκά θιέβνπλ. Βμήγεζε ηελ πξνζσπηθή ηεο δπζάξεζηε εκπεηξία. 

Χζηφζν δηαθψλεζε ζηε θξάζε ¨ινη νη Ρνκά θιέβνπλ¨.  Ο ηξφπνο ηεο βνήζεζε ηα 

παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο θάζε πεξίπησζεο θαη ηελ 

απνθπγή γεληθεχζεσλ θαη ζηηγκαηηζκφ νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ.         

 Γηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. Δ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο ρσξίο 

ζηεξενηππηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη πξνθαηαιήςεηο θάλεθε λα απνηειεί ζπνπδαίν 

θαη νπζηαζηηθφ φπιν ελάληηα ζηνλ ξαηζηζκφ. χληνκα φκσο νη έθεβνη έλησζαλ ηελ 

αλάγθε νπζηαζηηθήο επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην δηαθνξεηηθφ.   

 Ο Λ. ζηνλ ηειηθφ αλαζηνραζκφ κίιεζε γηα ηε ζηηγκή πνπ δηάβαζε ηνλ 

κνλφινγν ησλ ζπλνκήιηθσλ πξνζθχγσλ. «Θα ήζεια αλ πνηέ βξεζψ ζε κηα παξφκνηα 

θαηάζηαζε λα κνπ θεξζνχλ σξαία ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Έηζη φπσο ζέισ θη εγψ λα 

θάλσ κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ δεηνχλ θαηαθχγην εδψ ζηελ Διιάδα. Θα ήηαλ άιισζηε 

κηα ζπάληα επθαηξία λα κάζσ γηα λένπο πνιηηηζκνχο θαη δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα». 

 Δ Γ. κίιεζε γηα ηε ζηηγκή πνπ κειέηεζε ζηελ νκάδα ηεο ηνλ λφκν πνπ 

απαγνξεχεη ζηνπο αλάπεξνπο λα γίλνπλ εζνπνηνί. Έλησζε ζπκφ πνπ ππάξρνπλ ηφζνη 

λφκνη πνπ εκπνδίδνπλ ηα φλεηξα ησλ αλζξψπσλ. Δ Μ. πξφζζεζε πσο νη αλάπεξνη 

ζηελ Βιιάδα βηψλνπλ θνβεξφ ξαηζηζκφ, αθνχ δε ηνπο ζέβεηαη θαλείο θαη δε κπνξνχλ 

νχηε λα θπθινθνξήζνπλ ζηνλ δξφκν, αθνχ φινη παξθάξνπλ κπξνζηά ζε ξάκπεο θαη 

ζέζεηο αλαπήξσλ. Σνλίζηεθε απφ φινπο ε ππνρξέσζή καο λα πξνζαπηδφκαζηε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.        

 πλείδεζε ελεξγνύ πνιίηε. Σν επηζηέγκαζκα ησλ παξεκβάζεσλ, πνπ 

απνηειεί ζηφρν κηαο έξεπλαο δξάζεο κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζε 

ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο  απνηειεί ε ελδπλάκσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε 

ζπλεηδεηή επηζπκία ηνπο λα πάξνπλ ζέζε θαη λα δξάζνπλ.  Οη έθεβνη θάλεθε λα 

νινθιεξψλνπλ ηηο παξεκβάζεηο, εθνδηαζκέλνη κε απηνπεπνίζεζε θαη γλψζε. Οη 

ηερληθέο Θεάηξνπ Φφξνπκ παξείραλ πξαγκαηηθή ελδπλάκσζε ζηνπο εθήβνπο αθνχ 

είραλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ κηα «πξφβα» ψζηε λα κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο δσή. Υαξαθηεξηζηηθά ν Φ. είπε πσο ηνλ ζηηγκάηηζε ε ζηηγκή πνπ 

θαηεγφξεζαλ άδηθα ηνλ κεηαλάζηε γηα ηελ θινπή ηεο κεραλήο θαη έλησζε ην άδηθν 

λα ηνλ πλίγεη. Ήζειε λα επέκβεη.  Δ Μ. είπε φηη ζχκσζε πνιχ κε απηή ηε ζθελή γηαηί 
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ήηαλ παξάινγε θαη έλησζε πσο ήζειε λα ππεξαζπηζηεί ηνλ ¨θαηαπηεζκέλν¨. Γηα 

εθείλε δπλαηή ήηαλ ε πην δπλαηή ζηηγκή πνπ ν θαηαπηεζκέλνο κεηαλάζηεο βξήθε ην 

ζάξξνο λα κηιήζεη ζην ζέαηξν Φφξνπκ θαη λα απνδείμεη ηελ αζσφηεηά ηνπ. Δ Κ. 

πξφζζεζε πσο  ηελ ζεκάδεςε ε ζηηγκή πνπ ηειείσζε ην Φφξνπκ θαη θαηάιαβε πσο ν 

θαζέλαο καο κπνξεί λα ράζεη ην δίθην ηνπ αλ δε κηιήζεη ή αλ κηιήζεη κε ηξφπν πνπ 

δελ επηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο ή αλ δε βξεζεί θαλείο λα ηνλ ππεξαζπηζηεί.. Πξέπεη 

λα βξίζθνπκε ζπλέρεηα ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεγγχεο.   

 Σέινο ε Π. κίιεζε γηα «ηε ζηηγκή πνπ θηηάμακε ηνπο δχν ρψξνπο: πφιεκνο 

θαη εηξήλε. Καηάιαβα πφζν θνληά θαη πφζν καθξηά είλαη θαη πσο απηφ δελ είλαη θάηη 

πνπ αθνξά ηνπο άιινπο αιιά θαη εκάο. ινπο καο!». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΤΡΖΜΑΣΑ   

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Αίλεη 

ζηνηρεία γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαη πξνηείλεη ζρεηηθά ζέκαηα γηα πηζαλέο 

κειινληηθέο έξεπλεο. 

4.1  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Δ παξνχζα έξεπλα αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ε ΑΣΒ αλαπηχζζεη ηηο 

δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο ησλ εθήβσλ θαη ιεηηνπξγεί εμαηξεηηθά ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ελάληηα ζε ξαηζηζηηθά θαηλφκελα. Δ νκάδα ηεο έξεπλαο πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ παξέκβαζε θαίλεηαη λα δέρηεθε επηξξνή απφ ηε ΑΣΒ ζε ζρέζε κε 

ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζέζεηο ηεο ζην ζέκα ηεο απνδνρήο ηεο θπιεηηθήο θαη άιισλ 

κνξθψλ εηεξφηεηαο.  πλνςίδνληαο, δηαπηζηψλνπκε ηελ πξαγκαηηθή κεηαθίλεζε ησλ 

παηδηψλ ζε ζέκαηα ξαηζηζκνχ. Οη κέζνδνη ηεο ΑΣΒ θάλεθε λα επηδξνχλ ζεκαληηθά 

ζηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο, πξνβιεκαηηζκνχ θαη ιήςεο ζέζεο. Σφζα ηα πνζνηηθά φζν 

θαη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν θαη ην επίπεδν 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γλψζεο ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηε βησκαηηθή δηαδηθαζία. 

 ηαηηζηηθά παξαηεξείηαη κηθξή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ εθήβσλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηνλ Παξαδνζηαθφ Ραηζηζκφ, ελψ πην ζεκαληηθή δηαθνξά 

παξαηεξήζεθε ζε ζρέζε κε ηνλ Μνληέξλν Ραηζηζκφ θαη ηελ Αηαπνιηηηζκηθφηεηα. 

Βπίζεο, θάλεθε πσο ηφζν ην θχιν, ε ζπγγέλεηα κε κεηαλάζηεο ή αιινεζλείο θαη ε 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζεαηξηθέο παξεκβάζεηο κε κεζφδνπο ΑΣΒ επεξέαζαλ ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.       

 ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε πεξηνξηζκέλε δηαθνξά ζε ζρέζε κε 

ηνλ Παξαδνζηαθφ Ραηζηζκφ, γηα ηνλ νπνίν νη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο είλαη 

ζηεξενηππηθέο. Γηα παξάδεηγκα, νη κεηαλάζηεο είλαη γεληθά έληηκνη άλζξσπνη ή 

θξαηνχλ ηα ζπίηηα ηνπο θαζαξά. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηα παηδηά 

ζπγθιίλνπλ ζηελ απάληεζε ¨νχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ¨. Παξφηη νη αξλεηηθέο 

απαληήζεηο ηχπνπ ¨δελ ζπκθσλψ θαζφινπ¨, κεηψλνπλ ην πνζνζηφ ξαηζηζκνχ ζε 

επίπεδν απνηειεζκάησλ, ηα παηδηά αληηιήθζεθαλ ην ζηεξενηππηθφ χθνο ησλ 

εξσηήζεσλ θαη δήισζαλ άγλνηα, δηφηη ζεψξεζαλ αδχλαην λα ραξαθηεξίζνπλ κηα 

νιφθιεξε νκάδα αλζξψπσλ κε έλα ραξαθηεξηζηηθφ. Βπίζεο, πνιιά παηδηά ζρνιίαζαλ 

ηα αίηηα, γηα παξάδεηγκα, ηεο ειιηπνχο πγηεηλήο, αθνχ φπσο ζρνιίαζε ν Λ. «αλ 

ηαμηδεχνπλ γηα κέξεο πξνθαλψο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θξαηήζνπλ ηνπο θαλφλεο 
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πγηεηλήο». Σν ζηνηρείν απηφ ηθαλνπνίεζε ζεκαληηθά ηελ εξεπλήηξηα, αθνχ 

απνθάιπςε ηελ νπζηαζηηθή αιιαγή ζηάζεο ησλ παηδηψλ ζηα ζηεξεφηππα. Ώληίζεηα 

ζε εξψηεζε ηνπ Παξαδνζηαθνχ Ραηζηζκνχ : ¨Δίκαη ππέξ ηνπ νη κεηαλάζηεο λα 

εγθαηαιείπνπλ πιήξσο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο θαη λα πηνζεηνχλ ηνλ 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ¨, ε δηαθνξά ήηαλ αμηνζεκείσηε αθνχ, θαη ηα είθνζη παηδηά 

απάληεζαλ έλα ερεξφ «δε ζπκθσλψ θαζφινπ».     

 ρεηηθά κε ηνλ Μνληέξλν Ραηζηζκφ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά κηθξέο 

δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο. Πνιχ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ππνζηήξημαλ νκφθσλα κηα 

θνηλσλία πνιππνιηηηζκηθή, κε επθαηξίεο γηα φινπο θαη απφιπην ζεβαζκφ φρη κφλν 

ζηε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα αιιά θαη ζηελ αλάγθε αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηζκψλ. 

Ώλαθνξηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο 

απνδεηθλχεηαη πνιχηηκε ε ρξήζε ηεο ΑΣΒ ψζηε λα αλαπηπρζεί ε δηαπνιηηηζκηθή 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ, αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο έθεβνη πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά. Οη ζηάζεηο ησλ εθήβσλ πξηλ ηελ έξεπλα 

θάλεθαλ αξλεηηθέο απέλαληη ζηνλ ξαηζηζκφ, αλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ δηαθάλεθε ε επηθαλεηαθφηεηα ησλ ζηάζεσλ απηψλ, αθνχ ηα παηδηά 

παξαηεξήζεθε λα αληηδξνχλ ζηνλ ξαηζηζκφ, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο κνξθέο ηνπ. Με ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ ΑΣΒ νη έθεβνη 

θάλεθαλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη θαηαζηαιαγκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο  ζπγθεθξηκέλεο 

έλλνηεο ηνπ κνληέξλνπ ξαηζηζκνχ, ηνπ παξαδνζηαθνχ ξαηζηζκνχ θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Τπνζηήξημαλ νκφθσλα ηελ αλάγθε δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε θάζε θνηλσλία πνιππνιηηηζκηθή αιιά θαη ην δηθαίσκα ησλ 

αιινεζλψλ λα δηαηεξνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε απηά ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ζην πιαίζην αιιεινζεβαζκνχ 

ηαπηνηήησλ θαη θνπιηνχξσλ. Σέινο, θάλεθε λα ππάξρεη ζρέζε ζηε ξαηζηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ παξάγνληα ζπγγέλεηα κε κεηαλάζηεο ή κε αιινεζλείο, αθνχ νη 

έθεβνη απηνί θάλεθε λα είλαη πην αξλεηηθά δηαθείκελνη ζηνλ ξαηζηζκφ εμαξρήο φπσο 

θαη φζνη είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζεαηξηθήο βησκαηηθήο δξάζεο θάλεθε λα έρνπλ 

ήδε πξνβιεκαηηζηεί ζην παξειζφλ γηα ην ζέκα. Ώληίζεηα, ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ 

δελ έδσζε ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα αθνχ αθελφο ην δείγκα ησλ αγνξηψλ (6) ζε ζρέζε 

κε ηα θνξίηζηα (14) ήηαλ πεξηνξηζκέλν θαη αθεηέξνπ δελ έδεημαλ λα αληηζηέθνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά, φπσο ζα πεξηκέλακε ίζσο, αιιά θάλεθε λα επαηζζεηνπνηνχληαη, λα 
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πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα ελζπλαηζζάλνληαη φζν θαη ηα θνξίηζηα.      

 Δ ζηάζε απηή θάλεθε φρη ηφζν ζηα εξσηεκαηνιφγηα αιιά θπξίσο ζηε 

δηαδηθαζία ησλ παξεκβάζεσλ θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Οη έθεβνη 

πξνβιεκαηίζηεθαλ, έζεζαλ εξσηήκαηα, δηαθψλεζαλ θαη ηειηθά πήξαλ ζέζε. Οη 

ηερληθέο ΑΣΒ βνήζεζαλ ζεκαληηθά, αθνχ κέζα απφ ηελ ελζπλαίζζεζε ηα παηδηά 

βίσζαλ ηελ απφξξηςε, αλαθάιεζαλ γεγνλφηα πνπ έρνπλ δήζεη θαη έδεζαλ λέα, γεκάηα 

πεξηπέηεηα κέζα απφ ηα παηρλίδηα ξφισλ. Πνιιέο ήηαλ νη ζηηγκέο ηεο ζησπήο θαη ηεο 

θαλεξήο ζπγθίλεζεο. Δ δηαζεζηκφηεηά ηνπο ηνχο επέηξεςε λα βηψζνπλ έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηηο ζεαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα επηηξέςνπλ ηελ 

κεηαζρεκαηηζηηθή δηεξγαζία.        

 Ο αλαζηνραζκφο ζην ηέινο θάζε παξέκβαζεο απνδείρηεθε πνιχηηκνο, αθνχ 

θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ νη έθεβνη εθθξάδνληαλ ειεχζεξα, κνηξαδφκελνη ηηο εκπεηξίεο, 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, πνπ εληέιεη κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε γλψζε. Δ 

αζηάζεηα θαη ην ζπκεηάβιεην, άιισζηε, ησλ απφςεψλ ηνπο ήηαλ έληνλα. Σν ζηίγκα 

ηνπ ξαηζηζκνχ είλαη βαξχ γηα φινπο. Χζηφζν, ε ζπλεηδεηή επηινγή ελάληηα ζηνλ 

ξαηζηζκφ θάλεθε εμαξρήο πσο δελ ππήξρε. Καηαθηήζεθε ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ κε αξγά θαη αβέβαηα βήκαηα, αθνχ εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ δε κπνξνχλ λα 

απαληεζνχλ ζε απφιπην βαζκφ. Δ παξαδνρή ηεο εκςπρψηξηαο πσο έρεη 

ζπκπεξηθεξζεί ξαηζηζηηθά θαη έρεη δερηεί ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά απελνρνπνίεζε ηα 

παηδηά, ηα νπνία αληηιήθζεθαλ πσο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ήηαλ ε 

ζηνρνπνίεζε θαη ε θξηηηθή αιιά ε θαηαλφεζε, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε κεηαθίλεζε.

 Οη έθεβνη βίσζαλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ Άιινπ θαη πνιινί απφ απηνχο 

αλαζεψξεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο, ελψ άιινη θαίλεηαη πσο εμαξρήο ήηαλ ππέξ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη έηζη εληζρχζεθαλ νη ππάξρνπζεο απφςεηο ηνπο.   

 ηε ζπλέρεηα ηεο ρξνληάο νη έθεβνη επέιεμαλ λα αζρνιεζνχλ κε ην θείκελν 

ηεο Βηξήλεο Μάξξα «Σα θφθθηλα ινπζηξίληα». Ο θνηλσληθφο ξαηζηζκφο, απηή ηε 

θνξά, ηνπο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ. Σα παηδηά θαλεξά ελδπλακσκέλα, ελεξγά θαη 

απνθαζηζκέλα έδσζαλ ηελ εληχπσζε ηεο ¨ηδενινγηθήο ηνπο ελειηθίσζεο¨. 

Ώζρνιήζεθαλ ζνβαξά κε ην θείκελν θαη αλαθάιπςαλ λνήκαηα ζπνπδαία. Δ 

ηειεπηαία θξάζε ηνπ θεηκέλνπ, φπσο ζρνιίαζε ν π., ήηαλ θαη ην επηζηέγαζκα ηεο 

δνπιεηάο ηνπο ζην Θεαηξηθφ Βξγαζηήξη. «Σν άιιν πξσί πήγε ζηε δνπιεηά ιίγν πην 

ψξηκνο. Παξήγγεηιε γιπθχ βξαζηφ θαθέ θη έπηαζε ηε θαιηζέηα κε ην ηξαγνχδη.» 
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4.2    ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ   

ΐαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο, πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηε γελίθεπζή ηεο, 

είλαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ δείγκαηνο, αθνχ πξφθεηηαη γηα 

Μειέηε Πεξίπησζεο. Μπνξεί, σζηφζν, λα δψζεη κηα γεληθή εηθφλα φζσλ ζπκβαίλνπλ 

ζηελ πεξίπησζε, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη (Mertler, 2012). Βπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα λέσλ δε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηππηθφ δείγκα, αθνχ ε ελαζρφιεζή ηεο 

κε ηελ ηέρλε θαη ε απηφβνπιε επηζπκία ηεο γη‟ απηφ, πξνζδίδεη ζηα κέιε ηεο θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ πξνθαλψο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ κέζν φξν ησλ 

παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπο.        

 Άιινο έλαο πεξηνξηζκφο είλαη ε πηζαλή αλεηιηθξίλεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθήβσλ. Παξφηη ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν, νη ξαηζηζηηθέο ηάζεηο είλαη ζε 

γεληθά πιαίζηα θαηαθξηηέεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ζεκαληηθή ηελ πηζαλφηεηα 

αλεηιηθξηλψλ απαληήζεσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην, επίζεο, ζε 24 εξσηήζεηο, ηξηψλ 

θαηεγνξηψλ, δίλεη κηα αίζζεζε γεληθήο άπνςεο θαη δελ είλαη αλαιπηηθφ. Δ ζεκαηηθή 

ηνπ Παξαδνζηαθνχ Ραηζηζκνχ  δεκηνχξγεζε ζχγρπζε ζηα παηδηά, πνπ ρξεηάδνληαλ 

δηεπθξηλίζεηο. Δ βηαζχλε ησλ εθήβσλ, εμάιινπ, λα ηειεηψζνπλ ζχληνκα θαη ε κε 

νπζηαζηηθή πξνζνρή ηνπο ζην ζέκα αξρηθά, πηζαλά λα αιινηψλνπλ ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ, γεγνλφο πνπ  ειαηηψλεη ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΑΣΒ. 

 

4.3   ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Δ έξεπλα απνθάιπςε πσο παξφηη νη λένη έρνπλ ζθαηξηθέο γλψζεηο γηα ηνλ 

ξαηζηζκφ θαη ηηο κνξθέο ηνπ, έρνπλ κάζεη κε θάπνην ηξφπν λα ππνζηεξίδνπλ ζηάζεηο 

ππέξ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο γηαηί έηζη ληψζνπλ απνδεθηνί, σζηφζν νη απφςεηο απηέο 

δελ είλαη εδξαησκέλεο κέζα ηνπο. Σα ζηεξεφηππα ππάξρνπλ θαη ηνπο δεκηνπξγνχλ 

κεγάια δηιήκκαηα. Δ βησκαηηθή δηαδηθαζία ηνπο βνήζεζε πνιχ λα ελζπλαηζζαλζνχλ 

θαη λα ζπλ- θηλεζνχλ θαη λα παγηψζνπλ έηζη ηηο απφςεηο ηνπο ππέξ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο.      

 Δ δξάζε πάλησο πνπ, φληαο εληειψο πξσηφγλσξε γη‟ απηνχο, ηνπο θαζήισζε 

ήηαλ απηή πνπ αθνξνχζε ηα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα. Ο βαζκφο ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο γλψζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ήηαλ εληππσζηαθφο. Σα 
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παηδηά άιιαμαλ άπνςε θαη ελεκεξψζεθαλ γηα έλα ζέκα πνπ είραλ πιήξε άγλνηα.  

 Δ αλάγθε έξεπλαο ζε ζέκαηα ξαηζηζκνχ ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα, φπσο νη 

ςπρηθέο αζζέλεηεο, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε θπζηθή εκθάληζε θ.α., 

θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή. Δ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο απνηειεί ζέκα δπζεπίιπην 

θαη ρξνλνβφξν. Δ βησκαηηθή δηαδηθαζία κε ηερληθέο ΑΣΒ, σζηφζν, απνδεηθλχεηαη γηα 

αθφκα κηα θνξά ηφζν απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή, πνπ θαηαθέξλεη λα 

κεηαζρεκαηίζεη επηηπρψο ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη ζηάζε. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Δ ΑΣΒ ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη  

δηαπηζηψλεηαη ε επηηπρία ηεο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηε δηαινγηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. ηαλ εθαξκφδεηαη απφ θαηαξηηζκέλνπο εκςπρσηέο 

ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ, κπνξεί λα δηεξεπλά θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα αηνκηθήο 

θαη νκαδηθήο ηαπηφηεηαο, θαη δεηήκαηα φπσο ν εηεξνπξνζδηνξηζκφο, ε απνμέλσζε 

θαη  ε εηεξφηεηα. Δ δηαπνιηηηζκηθφηεηα σο ζηφρνο θνηλσληθήο εμέιημεο απαηηεί 

ηζφηηκε αληηπξνζψπεπζε ζηνλ δεκφζην ρψξν.      

 Δ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016- 17 ζε νκάδα 

εθήβσλ ηνπ Θεαηξηθνχ Βξγαζηεξίνπ γηα παηδηά & εθήβνπο ηνπ ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ. Πάηξαο, 

κε ζηφρν λα κειεηήζεη θαηά πφζν ε Αξακαηηθή Σέρλε ζηελ Βθπαίδεπζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ απέλαληη ζε 

ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 20 έθεβνη, 13- 14 εηψλ, 14 

θνξίηζηα θαη 6 αγφξηα, νη νπνίνη κέζα απφ 12 δίσξεο παξεκβάζεηο βησκαηηθνχ 

ραξαθηήξα επεμεξγάζηεθαλ ζέκαηα εηεξφηεηαο, ξαηζηζκνχ θαη ζηεξενηχπσλ.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηφζν κε βάζε ηηο πνηνηηθέο φζν θαη ηηο 

πνζνηηθέο κεηξήζεηο είλαη αμηφινγα. Οη έθεβνη επαηζζεηνπνηήζεθαλ εμαηξεηηθά ζε 

ζέκαηα απνθιεηζκνχ εηεξνηήησλ θαη δηακφξθσζαλ πξνζσπηθή άπνςε. Καηαλφεζαλ 

ηελ έλλνηα ηνπ ζηεξενηχπνπ θαη απέξξηςαλ θάζε ηνπ εθδνρή. Ώηθληδηάζηεθαλ απφ 

ζέκαηα πνπ δελ είραλ πξνζεγγίζεη μαλά ζην παξειζφλ φπσο ηα ςπρηθά λνζήκαηα.   

Πξνβιεκαηίζηεθαλ ζε ζέζεηο ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη αλέπηπμαλ 

επηρεηξήκαηα. Δ ζπγγέλεηα κε κεηαλάζηεο ή αιινεζλείο θαη ε πξνεγνχκελε ζεαηξηθή 

εκπεηξία επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φρη φκσο θαη ην θχιν.  

 Σν κεγάιν θέξδνο, σζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε ηεο εκςπρψηξηαο- 
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εξεπλήηξηαο είλαη ε πξαγκαηηθή ελζπλαίζζεζε πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δξάζεσλ. Ώπηή πνπ πξνθαιεί ηελ ζπλ- θίλεζε, ηελ επηζπκία δειαδή λα έξζνπκε 

πην θνληά ζηνλ ζπλάλζξσπφ καο, λα ηνλ θαηαλνήζνπκε, λα αιιειεπηδξάζνπκε θαη λα 

γίλνπκε «θαιχηεξνη άλζξσπνη» θαη πην ελεξγνί πνιίηεο, εξρφκελνη αληηκέησπνη κε 

θάζε κνξθή αδηθίαο ή άληζεο αληηκεηψπηζεο. Σα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη απηή ε έξεπλα 

ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ θαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο.    

 Ο πινπξαιηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλ απνδερηνχκε ηελ πνιηηηζκηθή 

πνιιαπιφηεηα ζηνλ δεκφζην ρψξν. Καη, θπζηθά, απηφ αθνξά θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Ο 

ζπνπδαίνο ξφινο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηε δίθαηε θαη 

νξζνινγηζηηθή ζπγθξφηεζε κηαο θνηλσληθήο ηάμεο «ε νπνία εμαζθαιίδεη δηθαηνζχλε 

θαη νξζνινγηθφηεηα, επεηδή αθξηβψο ζεκειηψλεηαη ζηελ αξρή αλαγλψξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο, δηαζθαιίδνληαο ζπζηεκαηηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα "είζαη δηαθνξεηηθφο 

ρσξίο θφβν"» (Γθφβαξεο, 2002: 44). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΔΝΤΠΟΓΡΑΦΖ ΔΓΚΡΗΖ 

 

ΕΓΚΡΙΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΡΕΤΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ.  
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με εςτίαςθ ςτισ ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ των εφιβων.   

 τα πλαίςια τθσ ζρευνασ κα χρθςιμοποιθκοφν ανϊνυμα 

ερωτηματολόγια και  λήψη με κάμερα για τισ ανάγκεσ  τθσ ερευνιτριασ 

χωρίσ δθμοςιοποίθςθ των προςώπων των παιδιών. Η ζρευνα ζχει 

εγκρικεί από τον πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Πάτρασ, κο Ανδρζα Σερηι.  
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ΠΑΡΑΣΖΜΑ ΗΗ: ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

Κχθισζε κία απφ ηηο επηά απαληήζεηο ζε θάζε ππφζεζε.                                               

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν. Ώπάληεζε εληειψο ειεχζεξα! 

1. Οη κεηαλάζηεο δελ δηαηεξνχλ ηα ζπίηηα ηνπο θαζαξά. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ 

2. Σα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ ηξαβνχλ πνιχ ιίγν ηελ πξνζνρή ησλ ΜΜΒ. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ  

3. Οη κεηαλάζηεο είλαη γεληθά έληηκνη άλζξσπνη. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ  

4. Σα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ πξέπεη λα καζαίλνπλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηελ γιψζζα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο ζην Βιιεληθφ ζρνιείν. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  
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2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ  

5. Οη κεηαλάζηεο έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο γπλαίθεο. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ 

6. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα δέρνληαη επηπιένλ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα  

7. Αελ ππάξρνπλ νκάδεο ξαηζηζηψλ πνπ λα απνηεινχλ απεηιή γηα ηνπο κεηαλάζηεο. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  
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7. πκθσλψ πάξα πνιχ  

8. Βίλαη θαηαλνεηέο νη απαηηήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γηα ίζα δηθαηψκαηα. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ  

9. Βίλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή θάπνησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζην Βιιεληθφ ζρνιείν. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ 

10. Οη κεηαλάζηεο έρνπλ γίλεη πνιχ πηεζηηθνί ζηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα ίζα δηθαηψκαηα. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ 

11. Βίλαη ζεκαληηθφ λα επελδπζνχλ ρξήκαηα γηα λα δηδάζθνληαη νη κεηαλάζηεο ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  
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4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ  

12. Βίλαη θαιφ ε Βιιάδα λα είλαη πνιππνιηηηζκηθή. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ 

13. Οη κεηαλάζηεο δελ θξνληίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγηεηλή. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ 

14. Αελ είλαη απαξαίηεηε ε επαθή ησλ «ληφπησλ» παηδηψλ κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ ζηα πιαίζηα 

ηεο δηδαζθαιίαο. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ  
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15. Τπάξρνπλ ήδε αξθεηά πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα γηα ηε δεκηνπξγία εξγαζηψλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ 

16. Οη κεηαλάζηεο γεληθά δελ είλαη πνιχ επθπείο. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ 

17. Βίλαη απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη 

ηελ απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ. 

18. Υξεηάδνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο εξγαζηψλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  
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4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ  

19. Δ πξνθαηάιεςε θαηά ησλ κεηαλαζηψλ δελ είλαη πιένλ πξφβιεκα ζηελ Βιιάδα. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ  

20. Γεληθά νη κεηαλάζηεο έρνπλ πςειέο εζηθέο αξρέο. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ  

21. Αελ είλαη θαιφ γηα ηα «ληφπηα» παηδηά ην γεγνλφο φηη θνηηνχλ ζε κηθηά ζρνιεία κε παηδηά 

κεηαλαζηψλ. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ 
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22. Βίκαη ππέξ ηνπ νη κεηαλάζηεο λα εγθαηαιείπνπλ πιήξσο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο 

θαη λα πηνζεηνχλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. 

1. Αηαθσλψ πάξα πνιχ  

2. Αηαθσλψ αξθεηά 

3. Αηαθσλψ ιίγν  

4. Οχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ    

5. πκθσλψ ιίγν   

6. πκθσλψ αξθεηά  

7. πκθσλψ πάξα πνιχ 

 

ΒΤΥΏΡΕΣΧ ΠΟΛΤ ΓΕΏ ΣΔ ΐΟΔΘΒΕΏ ΟΤ!!! 
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Appendix A. Intercultural Sensitivity Scale  

 Below is a series of statements concerning intercultural communication. 

There are no right or wrong answers. Please work quickly and record your first 

impression by indicating thc degree to which you agree or disagree with the 

statement.  

Thank you for your cooperation. 

5   = strongly agree 

4    = agree  

3  = uncertain  

                  2     = disagree 

                  1     = strongly disagree  

(Please put the number corresponding to your answer in the blank before the 

statement)  

1. I enjoy interacting with people from different cultures. 

 2. I think people from other cultures are narrow-minded.  

3. I am pretty sure of myself in interacting with people from different cultures.  

4. I find it very hard to talk in front of people from different cultures.  

5. I always know what to say when interacting with people from different 

cultures. 

 6. I can be as sociable as I want to be when interacting with people from 

different  

cultures.  

7. I don't like to be with people from different cultures. 

 8. I respect the values of people from different cultures.  

9. I get upset easily when interacting with people from different cultures.  

10. I feel confident when interacting with people from different cultures.  
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11. I tend to wait before forming an impression of culturally-distinct 

counterparts.  

12. I often get discouraged when I am with people from different cultures. 

 13. I am open-minded to people from different cultures.  

14. I am very observant when interacting with people from different cultures.  

15. I often feel useless when interacting with people from different cultures.  

16. I respect the ways people from different cultures behave.  

17. I try to obtain as much information as I can when interacting with people 

from different cultures.  

18. I would not accept the opinions of people from different cultures. 

 19. I am sensitive to my culturally-distinct counterpart's subtle meanings 

duringour interaction.  

20. I think my culture is better than other cultures. 

 21. I often give positive responses to my 'culturally different counterpart 

during our interaction.  

22. I avoid those situations where I will have to deal with culturally-distinct 

persons.  

23. I often show my culturally-distinct counterpart my understanding through 

verbal or nonverbal cues. 

 24. I have a feeling of enjoyment towards differences between my culturally-

distinct counterpart and me.  

Note. Items 2, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 20, and 22 are reverse-coded before 

summing the 24 items. Interaction Engagement items are 1, 11, 13, 21, 22, 23, and 24, 

Respect for Cultural Differences items are 2, 7, 8, 16, 18, and 20, Interaction 
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Confidence items are 3, 4, 5, 6, and 10, Interaction Enjoyment items are 9, 12, and 15, 

and Interaction Attentiveness items are 14, 17, and 19. 

 

ΠΑΡΑΣΖΜΑ ΗII: ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ 

 

ΠΡΧΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

Με ηελ πξνζέιεπζε ησλ εθήβσλ ζηνλ ρψξν, ηνπο δεηήζεθε λα βγάινπλ ηα 

παπνχηζηα ηνπο θαη λα θαζίζνπλ ζην ραιί.  Δ εκςπρψηξηα εμήγεζε ζηα κέιε φηη 

ππάξρεη ε πξφζεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ νκάδα ηνπο έλα ζεαηξηθνπαηδαγσγηθφ 

πξφγξακκα 12 παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή έξεπλαο δξάζεο γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ Παλ/κηνπ Πεινπνλλήζνπ. Σνπο έγηλε ζαθήο ε ζπνπδαηφηεηα ηεο έξεπλαο, αθνχ 

απηή πξνάγεη ηελ επηζηήκε θαη δίλεη πξσηνπφξεο ηδέεο. Γηα λα γίλεη έπξεπε λα 

ζπκθσλήζνπλ αξρηθά θαη αθεηέξνπ λα επηηξέςνπλ ηε βηληενζθφπεζεο θαη ηε 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην πιηθφ ησλ νπνίσλ δε ζα δεκνζηεπηεί κε ηξφπν 

πνπ ζα εθζέηεη ή ζα πξνζβάιιεη. Οη γνλείο ηνπο έπξεπε, αθνχ νη ίδηνη είλαη αλήιηθνη, 

λα ππνγξάςνπλ φηη ζπκθσλνχλ.  

 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: Σα παηδηά ζπκθψλεζαλ θαη ακέζσο ηνπο 

κνηξάζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Ο ρξφλνο πνπ ηνπο δφζεθε ήηαλ 25ιεπηά. Δ 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ αθηέξσζε φιν ηνλ ρξφλν πνπ ηνπο δφζεθε ελψ κφλν δχν 

παηδηά νινθιήξσζαλ ζηα 15ιεπηά.  

Δ έλαξμε ηεο ζχζηαζεο ηεο νκάδαο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κάιινλ 

δελ ήηαλ ηδαληθή. Γη‟ απηφ έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα λα ¨ζπάζεη ν πάγνο¨ γξήγνξα!  

 ΥΑΡΗΔ ΜΟΤ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΟΤ: Ο θάζε ζπκκεηέρσλ  κε ηε ζεηξά ηνπ 

θξαηψληαο ην ρέξη ηνπ ζην ζεκείν ηεο θαξδηάο πξνζέθεξε ζηελ νκάδα ην φλνκά ηνπ 

ιέγνληάο ην δπλαηά ζε φινπο. Ώπηή ε άζθεζε ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν ζαλ 

πξνζέξκαλζε θαη βνήζεζε ζην λα αθνπζηνχλ γξήγνξα ηα νλφκαηα φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Δ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε δελ είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθε νχηε επηηειεί ζεκαληηθνχο 

παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο. Βίλαη φκσο έλαο εχθνινο θαη σξαίνο ηξφπνο λα απνθεπρζεί 

ελδερφκελε ακεραλία θαηά ην μεθίλεκα ελφο εξγαζηεξίνπ, ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Σα 
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ιαλζαζκέλα νλφκαηα θαη νη κηθξέο απξνζεμίεο ζχληνκα δεκηνχξγεζαλ γέιηα θαη 

ραξά!  

 ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΟΤ ΚΑΗ ΜΗΑ ΚΗΝΖΖ: Μπαίλνπκε ζε θχθιν ρσξίο λα 

πηάλνπκε ρέξηα. Σζεθάξνπκε ηα πφδηα καο: δελ πξέπεη λα είλαη νχηε πην κέζα νχηε 

πην έμσ απφ ηνπο δηπιαλνχο καο. ε θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ ν ηέιεηνο θχθινο έρεη 

επηηεπρζεί! Μπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ πνηφηεηά ηνπ, εάλ κπνξνχκε λα δνχκε ηνπο 

παξαδηπιαλνχο καο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ζθχςνπκε. Έλαο- έλαο ηψξα θάλεη έλα 

βήκα ζην θέληξν ηνπ θχθινπ. Λέεη ην φλνκά ηνπ θαη θάλεη κία θίλεζε πνπ ηνλ 

ραξαθηεξίδεη ή πνπ ηνπ αξέζεη λα θάλεη. Βθθξάζεηο άγρνπο, αλαπνθαζηζηηθφηεηαο, 

ζπκνχ αιιά θαη ρνξφο, δσγξαθηθή θαη κνπζηθή ήηαλ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά 

ζηηγκηφηππα ηεο άζθεζεο.      

 ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ: O θαζέλαο  πήξε έλα πξνζσπηθφ 

αληηθείκελν απφ ηελ ηζάληα ηνπ. Οηηδήπνηε είρε. Έλα ιαζηηράθη γηα ηα καιιηά, ην 

ξνιφη ηνπ, ζεκεησκαηάξηα, θάιηζεο! ηελ αξρή είπακε ζηελ νκάδα δπν ιφγηα γηα ην 

αληηθείκελν καο. ζνη δελ είραλ θάηη λα πνχλε επηλφεζαλ κηα ηζηνξία γη‟ απηφ. Μφιηο 

αθνχζηεθε ην ερεηηθφ ζήκα φινη μεθίλεζαλ λα πεξπαηνχλ δίλνληαο ζηνλ πξψην πνπ 

ζπλάληεζαλ ην αληηθείκελν ηνπο θαη ιέγνληαο ην φλνκά ηνπο θαη θάηη ζεκαληηθφ γη‟ 

απηνχο: πρ. ¨Γεηα, είκαη ε Μαξία θαη νλεηξεχνκαη λα ηαμηδεςσ ζε φινλ ηνλ θφζκν¨. 

Όζηεξα απηφο ν νπνίνο πήξε ην ξνιφη ην δίλεη ζηνλ επφκελν πνπ ζα ζπλαληήζεη 

κπξνζηά ηνπ ιέγνληαο. «Γεηά, είκαη ε Γηνχιε θαη απηφ είλαη ην ξνιφη ηεο Μαξίαο, ε 

νπνία νλεηξεχεηαη λα ηαμηδέςεη ζε φινλ ηνλ θφζκν θαη ζα πάξεη ην αληηθείκελν θάπνηνπ 

άιινπ». ινη αιιάδνπλ αληηθείκελα κε ηνπο άιινπο ιέγνληαο ην φλνκά ηνπο.  ην 

ηέινο έγηλε έλαο κεγάινο θχθινο. Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα ζπκνχληαη πνηνχ ην 

αληηθείκελν έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη λα ην επηζηξέςνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ιέγνληαο 

ην ζεκαληηθφ ηνπ ζηνηρείν. 

 ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ: ε θαζηζηφ θχθιν, ινηπφλ, ηψξα ε εκςπρψηξηα δήηεζε 

απφ ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα λα ζθεθηεί ηνλ ιφγν πνπ βξίζθεηαη ζε κηα νκάδα 

ζεάηξνπ θαη λα ηνλ εθθξάζεη κε κηα ιέμε. Δ ¨καξάθα ηεο ραξάο¨ μεθίλεζε ην ηαμίδη 

ηεο ζηε ραξνχκελε νκάδα εθήβσλ θαη γέκηζε κε ηηο ιέμεηο.  

 ΚΛΔΦΔ ΣΟ ΣΑΗΡΗ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ: Αχν ζεηξέο θαξέθιεο ηνπνζεηνχληαη 

αληηθξηζηά. Μεξηθά άηνκα ήηαλ θαζηζκέλα θαη θάπνηνο άιινο ζηεθφηαλ φξζηνο πίζσ 

απφ ηελ θαξέθια ηνπο, ελψ θάπνηνη άιινη ζηέθνληαλ φξζηνη πίζσ απφ άδεηεο 

θαξέθιεο. Ώπηνί νη ηειεπηαίνη, πνπ δελ έρνπλ «ηαίξη» ζηελ θαξέθια ηνπο, 
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πξνζπαζνχζαλ κε ην βιέκκα ή έλα λεχκα λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε θάπνηνλ απφ 

απηνχο πνπ θάζνληαλ ζηελ απέλαληη ζεηξά, ψζηε λα ηνλ ηξαβήμνπλ ζηελ δηθή ηνπο 

θαξέθια. ηαλ ε νπηηθή επηθνηλσλία επηηεπρζεί ν θαζηζκέλνο ζεθσλφηαλ ηξέρνληαο 

απφ ηελ θαξέθια ηνπ θαη μεθεχγνληαο απφ ηνλ επηηεξεηή ηνπ, πνπ ζηεθφηαλ φξζηνο 

πίζσ ηνπ, πξνζπαζψληαο λα θαζίζεη απέλαληη ζηελ άδεηα θαξέθια. Ώλ ν επηηεξεηήο 

ηνπ ηνλ αθνπκπνχζε απηφο έπξεπε λα γπξίζεη πίζσ. θνπφο ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ λα 

«θιέςνπκε» ηνλ ζχληξνθν ηνπ άιινπ. ηφρνο ηεο άζθεζεο είλαη λα κάζεη ε νκάδα λα 

επηθνηλσλεί ρσξίο ιφγηα. Πνιχ δηαζθεδαζηηθφο ηξφπνο θιεηζίκαηνο. Σα παηδηά 

επραξηζηήζεθαλ ην παηρλίδη! 

 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

 

 Ο ΡΤΘΜΟ ΣΖ BARBARA:  Δ εκςπρψηξηα πξφηεηλε έλα ξπζκφ απιφ κε 

ηα δάρηπιά ηεο, ζε θχθιν. Μφιηο ηνλ ζηαζεξνπνηήζακε, ζηακαηήζακε πηα λα ηνλ 

ρηππάκε αιιά ηνλ ζπγθξαηήζακε ζην κπαιφ καο απαξάιιαθην. Μεηά απφ 4 ρξφλνπο 

μεθηλήζακε φιε ε νκάδα ηαπηφρξνλα! ε επφκελε θάζε, μεθίλεζε έλαο ηε θνξά, κε 

ηε ζεηξά, λα ηνλ εθηειεί. Ο ξπζκφο πξέπεη λα δηαηεξεζεί ίδηνο γηα φινπο! Μφιηο 

νινθιεξψζεθε ν θχθινο, ηνλ επαλαιάβακε αλά δχν, ζηνλ επφκελν γχξν αλά ηξεηο, 

θηι. Δ άζθεζε απηή καο βνήζεζε πνιχ λα ζπγθεληξψζνπκε ηε ζθέςε καο ζην ¨εδψ 

θαη ην ηψξα¨. 

 ΥΑΡΗΔ ΜΟΤ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΟΤ: Ο θάζε ζπκκεηέρσλ  κε ηε ζεηξά ηνπ 

θξαηψληαο ην ρέξη ηνπ ζην ζεκείν ηεο θαξδηάο πξνζέθεξε ζηελ νκάδα ην φλνκα ηνπ 

ιέγνληάο ην δπλαηά ζε φινπο. Ώπηή ε άζθεζε έγηλε θαη ζηε πξψηε ζπλάληεζε θαη 

ζθνπφ ηψξα είρε ηελ ππελζχκηζε ησλ νλνκάησλ ηεο νκάδαο.  

 Ν’ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΘΔΖ ΟΟΗ... : ινη παηνχλ πάλσ ζην καμηιάξη- θσιηά 

θαη ε εκςπρψηξηα ζην θέληξν ηνπ θχθινπ. Καιεί λα αιιάμνπλ ζέζε φζνη ζπκθσλνχλ 

κε ηελ πξφηαζε πνπ ζα πεη, ρσξίο σζηφζν λα  πάξεη εθείλε ηε ζέζε ηνπο. Δ πξφηαζή 

κπνξνχζε λα μεθηλά κε ην ¨φζνη αγαπνχλ, κηζνχλ, θνβνχληαη, ζηραίλνληαη, 

νλεηξεχνληαη, έρνπλ δεη, ζέινπλ λα.. θ.α.¨ θαη έπξεπε λα εθθξάδεη κηα αιεζηλή ηνπο 

ζηάζε.  Παηρλίδη εηνηκφηεηαο, ζηξαηεγηθήο, κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηαρχηεηαο!  

 ΤΕΖΣΖΖ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ: Δ εκςπρψηξηα έζεζε ζα ζέκα ζπδήηεζεο κηα 

απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πνπ είρε δνζεί ζηα παηδηά ζηε πξψηε 

ζπλάληεζε θαη απαζρνιεί πνιχ ηα ΜΜΒ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ:    
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Γελ είλαη θαιφ γηα ηα «ληφπηα» παηδηά ην γεγνλφο φηη θνηηνχλ ζε κηθηά ζρνιεία κε 

παηδηά κεηαλαζηψλ.  

 ΠΔΡΠΑΣΖΜΑ ΣΟΝ ΥΧΡΟ: Σα παηδηά πεξπαηνχλ ειεχζεξα ζηνλ ρψξν 

κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο. Με θάζε ζηνπ ηεο κνπζηθήο κέλνπλ ζε δπλακηθή αθηλεζία.  

Μεηά απφ κεξηθά ζηακαηήκαηα, δφζεθε ε νδεγία λα ραηξεηηνχληαη νη αγθψλεο, νη 

ψκνη, ηα γφλαηα θαη ηα δαρηπιάθηα ηνπο. ην ηέινο δεηήζεθαλ 10 ελσκέλεο πιάηεο. 

Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ 2 νκάδεο. Δ κία θάζηζε θαη ε άιιε ζπλέρηζε ην πεξπάηεκα ζε 

ζπλζήθε ¨ςάρλσ θάηη πνιχ πνιχηηκν γηα εκέλα θαη δε ην βξίζθσ¨.  

 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΗΚΟΝΧΝ: ην ζηνπ ηεο κνπζηθήο ε εκςπρψηξηα δήηεζε 

απφ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαλ ζε ζέζε ζεαηψλ λα δψζνπλ έλαλ ηίηιν ζηελ εηθφλα πνπ 

έβιεπαλ.  

 ΤΝΘΔΖ ΔΗΚΟΝΑ: ηε ζπλέρεηα ην ζέκα ηεο εηθφλαο πνπ ηέζεθε ήηαλ 

ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. Οξίζηεθε ρψξνο ζθελήο θαη έλα- έλα ηα παηδηά 

έπαηξλαλ ζέζε αθίλεηε. ην ηέινο δεκηνπξγήζεθε κηα εηθφλα κε φινπο. Με ην ρηχπν 

ηνπ ηπκπάλνπ ηα παηδηά θιήζεθαλ λα θηηάμνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φπσο ζα 

ήζειαλ λα είλαη.  

 ΟΜΑΓΗΚΟ ΜΑΑΕ: Ήξζε ε ψξα ηεο απνθφξηηζεο. ινη ζηάζεθαλ ζε 

θχθιν κε ηνπο ψκνπο λα είλαη θνιιεκέλνη. Έθαλαλ ζηξνθή πξνο ηα δεμηά θαη άξρηζαλ 

έλα ειαθξχ καζάδ ζηνπο ψκνπο ηνπ κπξνζηηλνχ ηνπο κε νδεγίεο ηεο εκςπρψηξηαο.  

Έηζη φιε ε νκάδα έθαλε αθξηβψο ην ίδην καζάδ. Οινθιήξσζε κε έλα γιπθφ ράδη ζην 

θεθάιη θαη αλαλέσζε ηνπ ξαληεβνχ καο γηα ηελ επφκελε εβδνκάδα.   

 

                ΣΡΗΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ.  

 ΠΑΛΑΜΑΚΗ: ε θχθιν, ε εκςπρψηξηα ρηππάεη παιακάθη. ινη πξέπεη λα 

ζπγρξνληζηνχλ γηα λα αθνπζηεί έλα ζπληνληζκέλν παιακάθη. Δ νκάδα καο ζπρλά 

βξίζθεηαη ζε έληαζε θαη ζέιεη ιίγν ρξφλν λα ζπληνληζηεί. Δ άζθεζε ζπγθέληξσζεο θαη 

ζπληνληζκνχ κε ην παιακάθη βνήζεζε πνιχ λα ζπληνληζηνχκε ζε πνιχ ιίγν ρξφλν.  

 ΑΠΟ ΣΟ 1 ΔΧ ΣΟ 20: Μεηά ηελ πξψηε άζθεζε, άιιε κηα άζθεζε κε ζηφρν ηε 

ζπγθέληξσζε ιεηηνχξγεζε εμαηξεηηθά! ε θχθιν, ζε ζέζε εηνηκφηεηαο, δεηήζεθε απφ ηελ 

νκάδα λα κεηξήζεη απφ ην 1 έσο ην 20 ρσξίο λα ππάξρεη πξνζπλελλφεζε. Κάζε παηδί ιέεη 

ηνλ αχμνληα αξηζκφ ρσξίο λα ζπκπέζεη κε θάπνην άιιν. Ώλ ζπκβεί απηφ ην κέηξεκα 

μεθηλά απφ ηελ αξρή. Υξεηάζηεθε θάπνηεο θνξέο λα ηνληζηεί πσο δε βηαδφκαζηε θαη λα 

κπνχκε ζε ζέζε εηνηκφηεηαο κε παξάιιεια πφδηα, ειαθξά ιπγηζκέλα γφλαηα, ραιαξά 
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ρέξηα θαη ίζην θνξκφ. Δ άζθεζε, πνπ απαηηεί πνιχ θαιή ζπγθέληξσζε, καο δπζθφιεςε 

αξθεηά.  

 ΠΔΡΠΑΣΖΜΑ ΜΔ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΤ: Με ραξνχκελε κνπζηθή, πεξπαηήζακε 

νπδέηεξνη. ην ζηνπ δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα ραηξεηεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 

ηππηθά, θηιηθά, έλζεξκα, νπδέηεξα, επηθπιαθηηθά, θνβηζκέλα, ζπκσκέλα. Σα παηδηά 

ιεηηνχξγεζαλ πνιχ ζεηηθά θαη δεκηνπξγηθά ζηε δξάζε. Οη παξαπάλσ αζθήζεηο θάλεθε λα 

βνήζεζαλ πνιχ ζε απηφ. 

  ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΘΔΣΧΝ: Σα παηδηά ζε δχν νξηδφληηεο γξακκέο, ε κηα 

απέλαληη απφ ηελ άιιε. ε δεπγάξηα δεηήζεθε κηα ζπλάληεζε. Με θάζε έλλνηα ηνπ 

φξνπ, γλσξηδφκαζηε ή δελ γλσξηδφκαζηε. Σα δεπγάξηα αληίζεησλ ξφισλ ήηαλ: θησρφο- 

πινχζηνο, φκνξθνο- άζρεκνο, λένο- γέξνο, θαζαξφο- βξψκηθνο, ζχκα- ζχηεο, αθεληηθφ- 

εξγάηεο, Έιιελαο- μέλνο, μέλνο- μέλνο, άζπξν- καχξν. ε 2 νκάδεο έγηλε νκαδηθή 

ζπλάληεζε ζην δεπγάξη ιέμεσλ θαιφ- θαθφ. Οη δχν νκάδεο αληάιιαμαλ ξφινπο, έγηλαλ 

θαη νη δπν θαιφ θαη θαθφ.  

 ΠΔΡΠΑΣΖΜΑ Δ ΤΝΘΖΚΔ: Με έληνλε κνπζηθή ηα παηδηά πεξπάηεζαλ ζε 

ζπλζήθεο:  Έρεηο αξγήζεη, ε παξαθνινπζνχλ, ε θπλεγνχλ, Πεξπαηάο κέξεο θαη 

ηέινο... Πεξπαηάο κέξεο, κε κηα βαιίηζα ζην ρέξη, πεηλαζκέλνο θαη παγσκέλνο θαη ζε 

θπλεγνχλ.  Δ αιιαγή ηεο ζπλζήθεο έγηλε κε ζηνπ, φπνπ ηα παηδηά πάγσλαλ ζε αθηλεζία. 

Πάληα ππάξρεη ε ελζάξξπλζε λα θαιχπηνπλ ηα θελά ηνπ ρψξνπ πεξπαηψληαο θαη λα 

θηλνχληαη ζηα ηξία επίπεδα (θάησ, κεζαίν, πάλσ). 

 ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΔΦΖ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ζπλζήθεο ππήξραλ 

ζηνπ, φπνπ ε εκςπρψηξηα αθνπκπνχζε ηελ πιάηε θάπνησλ παηδηψλ θάλνληαο κηα 

εξψηεζε.  

 ΒΑΛΗΣΑ ΣΟΤ ΝΑΕ: ηνλ θχθιν θαζηζηνί, ε εκςπρψηξηα εκθάληζε κηα βαιίηζα. 

Βλζάξξπλε ηα παηδηά λα ηελ αλνίμνπλ θαη λα πεξηεξγαζηνχλ ηα αληηθείκελα. Έλα 

πνπιφβεξ, έλαλ βφιν ζε έλα θνπηάθη, κηα παηδηθή δσγξαθηά, κηα νηθνγελεηαθή 

θσηνγξαθία πνπ φκσο δε θαίλνληαη πξφζσπα, έλα ζηπιφ,  κηα θαξπνζηάι πνπ έγξαθε: 

«Να ΄καη ηψξα ζηελ άιιε άθξε ηνπ θφζκνπ. Βδψ φια είλαη αιιηψηηθα. Οη άλζξσπνη ζνπ 

ρακνγειάλε. Καη έρεη δνπιεηά γηα φπνηνλ ζέιεη λα δνπιέςεη. ηαλ κπνξέζσ ζα ζαο 

ζηείισ θαη ρξήκαηα.»  Ώθνχζηεθαλ απφςεηο γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηεο βαιίηζαο.  

 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΦΧΝΖ: Κάζε παηδί δηάιεμε έλα αληηθείκελν πνπ επηζπκνχζε θαη 

κηιψληαο ζε α΄ εληθφ, ζα λα ήηαλ εθείλν ην αληηθείκελν, καο είπε ηελ ηζηνξία ηνπ θαη 

πψο βξέζεθε κέζα ζε απηή ηε βαιίηζα.  Αφζεθε ην εμήο παξάδεηγκα:  
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Πνπιφβεξ: Δίκαη έλα δεζηφ αιιά παιηφ πνπιφβεξ. Παιηά ην αγφξη πνπ κε θνξνχζε έπαηδε 

αλέκειν κε ηνπο θίινπο ηνπ πνδφζθαηξν θαη εγψ έλησζα ραξνχκελν φηαλ γέκηδα ρψκαηα θ 

γξαζίδη. Ζ κακά ηνπ κε έπιελε κε ηφζε αγάπε θαη κε άθελε ψξεο πνιιέο ζηνλ ήιην θαη ην 

αεξάθη. Υαηξφκνπλ πνιχ λα αθνχσ ηηο θσλέο θαη ηα ηξαγνχδηα ζην ζπίηη. Καη κεξηθέο 

Κπξηαθέο ν Αληψλεο κε θνξνχζε ζηελ εθθιεζία. Πφζν πεξήθαλν έλησζα φηαλ ν 

παππνχιεο κε ρηχπαγε ζηνξγηθά ζηελ πιάηε θαζψο ραηξεηνχζε ηνλ Αληψλε. Σψξα 

βξίζθνκαη εδψ θαη θαηξφ ζε κηα βαιίηζα. Κιεηζκέλν θαη καξαδσκέλν. Γελ μέξσ πνχ πάσ. 

Κάηη άθνπζα γηα έλα καθξηλφ ηαμίδη αιιά δελ είκαη ζίγνπξν. Έρσ κέξεο λα δσ ην θσο ηνπ 

ήιηνπ. Νηψζσ κεγάιε αγσλία… 

 ΦΤΛΑΚΑ: Ο θχιαθαο θξαηάεη ηνπο αγαπεκέλνπο καο θιεηζκέλνπο ζε κηα θπιαθή. 

Βίλαη βξάδπ θαη απνθνηκηέηαη, ελψ αθξηβψο κπξνζηά ηνπ ππάξρνπλ ηα θιεηδηά ηεο 

θπιαθήο. Κάζε θνξά πνπ απνθνηκηέηαη ε νκάδα κπνξεί λα πεξπαηά ελψ φηαλ μππλά 

κέλνπλ φινη αθίλεηνη. πνηνο θνπληέηαη επηζηξέθεη ζηελ αθεηεξία. ηαλ θάπνηνο 

πιεζηάδεη θαη παίξλεη ηα θιεηδηά, νπηζζνρσξεί, βάδνληαο ηα θιεηδηά πίζσ απφ ηελ πιάηε 

ηνπ. Σν ίδην θάλνπλ φινη. ηφρνο, ν θχιαθαο λα κελ θαηαιάβεη πνηνο πήξε ηα θιεηδηά. 

Κάζε θνξά πνπ αλνίγεη ηα κάηηα, έρεη δηθαίσκα λα ξσηήζεη έλα παηδί αλ έρεη ηα θιεηδηά. 

Ώλ ηα έρεη, ην παηρλίδη μεθηλά μαλά. ηαλ ηα θιεηδηά, αιιάδνληαο ρέξηα, θηάζνπλ ζηελ 

αθεηεξία, ην παηρλίδη νινθιεξψλεηαη θαη μαλαβξίζθνπκε ηνπο αγαπεκέλνπο καο. Σν 

παηρλίδη πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα.  
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ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

    

 ΣΡΔΛΟ ΥΟΡΟ: ην άθνπζκα κηαο ηξειήο κνπζηθήο, ε εκςπρψηξηα 

μεθηλά θάλνληαο  ρνξεπηηθέο θηλήζεηο, δεηψληαο απφ φινπο λα ηελ αληηγξάςνπλ φζν 

θαιχηεξα κπνξνχλ. ε ιίγν θαζέλαο κπήθε ζην θέληξν ηνπ θχθινπ, δίλνληαο κηα 

θαηλνχξηα ρνξεπηηθή θίλεζε πξνο αληηγξαθή! Ο ηξειφο ρνξφο είλαη ππέξνρνο ηξφπνο 

ελεξγνπνίεζεο, απνθφξηηζεο θαη νκαδηθήο ςπραγσγίαο αιιά πξνυπνζέηεη ην δέζηκν 

ηεο νκάδαο θαη ηελ αλνρή ζηελ νκαδηθή έθζεζε, δεμηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ 

θαηαθηεζεί πιήξσο ζηελ νκάδα καο.      

 ΣΔΝΣΧΜΑΣΑ: Με ραιαξσηηθή κνπζηθή ε εκςπρψηξηα δήηεζε λα 

ηεληψζνπκε  ρέξηα, ψκνπο, πφδηα θαη λα ζπγθεληξσζνχκε ζηνλ θχθιν. 

 ΠΑΛΑΜΑΚΗ: Ο ηξειφο ρνξφο έδσζε ραξά θαη ελέξγεηα ζηελ νκάδα αιιά  

απνζπληφληζε ηελ νκαδηθή ζπγθέληξσζε. ε θχθιν, ε εκςπρψηξηα ρηππάεη παιακάθη. 

ινη πξέπεη λα ζπγρξνληζηνχλ γηα λα αθνπζηεί έλα ζπληνληζκέλν παιακάθη. Δ νκάδα 

καο ζπρλά βξίζθεηαη ζε έληαζε θαη ζέιεη ιίγν ρξφλν λα ζπληνληζηεί. Άζθεζε 

ζπγθέληξσζεο θαη ζπληνληζκνχ. 

 ΔΛΑ!: ηνλ θχθιν αιιάμακε ζέζεηο αλά δχν κεηά απφ βιεκκαηηθή επαθή, 

ρσξίο θαζφινπ ιφγν. ηφρνο ε εκπέδσζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ε αλάπηπμε κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. 

 ΠΔΡΠΑΣΖΜΑ: Δ νδεγία πνπ δφζεθε αξρηθά ήηαλ ¨θαιχπησ ηα θελά¨. ην 

ζηνπ, πξνζπαζνχκε γηα δπλακηθή αθηλεζία. Δ επφκελε νδεγία πνπ δφζεθε ήηαλ 

¨πεξπαηψ φζν πην γξήγνξα κπνξψ, ρσξίο λα ηξέρσ θαη ρσξίο λα αθνπκπψ θαλέλαλ, 

fast forward¨. ηε ζπλέρεηα ην αθξηβψο αληίζεην, ¨πεξπαηψ ζε πνιχ αξγή θίλεζε, 

slow motion¨. Βλαιιαγέο ηαρπηήησλ γηα θάπνηεο θνξέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξγνχ 

πεξπαηήκαηνο δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο αθίλεηα. 

Ώθνχζηεθε απφ ηελ εκςπρψηξηα ην εμήο απφζπαζκα απφ ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Μάηθ 

Κέλπ «Σν αγφξη κε ηε βαιίηζα». 

ΠΑΣΔΡΑ     Γξήγνξα. 

   Πξέπεη λα θχγνπκε. 

ΝΑΕ   Μπήθε κέζα ν παηέξαο κνπ. 

ΠΑΣΔΡΑ  Γξήγνξα. 

   Φεχγνπκε. 
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ΝΑΕ   Φεχγνπκε; 

   Γηαηί; 

ΠΑΣΔΡΑ  ΄Αζε ηηο  ραδέο ξσηήζεηο.. 

   Κνπλήζνπ     

ΝΑΕ   Πνχ πάκε; 

ΠΑΣΔΡΑ  Πάξε φ, ηη ρξεηάδεζαη. 

   Σε βαιίηζα ζνπ. 

ΝΑΕ    Γηαηί; 

ΠΑΣΔΡΑ   Γξήγνξα. 

ΝΑΕ   Ζ κάλα πνχ είλαη; 

   Πνχ πάκε; 

ΠΑΣΔΡΑ  Απηφ ζα ην ζθεθηνχκε αξγφηεξα. 

   Αθνχγεηαη   κηα καθξηλή βνή. ινη παγψλνπλ. 

ΝΑΕ                        Βξνληάεη. Δξρεηαη θαηαηγίδα. Μήπσο λα πεξηκέλνπκε ιίγν; 

ΠΑΣΔΡΑ                  Έξρεηαη  θαηαηγίδα, λαη.  Βηαζηείηε.  

   Φεχγεη ηξέρνληαο. 

ΝΑΕ   Κη αλ βξέμεη; 

ΜΖΣΔΡΑ  Απηφ δελ ήηαλε βξνληή 

ΝΑΕ   Ήηαλ. 

ΜΖΣΔΡΑ  ΄Ορη, δελ ήηαλε.  

ΝΑΕ    Ση ήηαλε, ηφηε; 

ΜΖΣΔΡΑ   Καλφληα.   

ΝΑΕ   Ση λα πάξσ καδί κνπ; 

ΜΖΣΔΡΑ  , ηη  ρξεηάδεζαη. 

ΝΑΕ   , ηη ρξεηάδνκαη; Ση ρξεηάδνκαη;    

                   Ρνχρα. 

   Κη άιια ξνχρα. 

   Πφζνλ θαηξφ ζα ιείςνπκε; 

ΜΖΣΔΡΑ  Πνηνο μέξεη; 
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Tα παηδηά ζπλέρηζαλ λα πεξπαηνχλ αξγά. ε ιίγν δφζεθε ε νδεγία ¨γξήγνξα!¨. ηνπ! 

Σα παηδηά έθαλαλ δεπγάξηα κε απηφλ πνπ βξέζεθε πην θνληά ηνπο ζην ζηνπ!. 

 ΓΛΤΠΣΖ- ΑΓΑΛΜΑ: Έλαο είλαη ν γιχπηεο θα ν άιινο ην άγαικα.                       

Ο γιχπηεο πιάζεη ηνλ πειφ ηνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα άγαικα ζχκθσλα κε ην 

απφζπαζκα πνπ αθνχζηεθε.  Γεηήζεθαλ ζηνηρεία ζσκαηηθήο έθθξαζεο, βιεκκαηηθήο 

έθθξαζεο, ρξήζεο επηπέδσλ. Αελ ππάξρεη ιεθηηθή επηθνηλσλία. Ο πειφο αθήλεηαη 

ζηα ρέξηα ηνπ γιχπηε. Με ην ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο, δεηήζεθε ζηα αγάικαηα λα 

θιείζνπλ ηα κάηηα θαη λα απνκλεκνλεχζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζηάζεο ηνπο. 

Ώιιαγή ξφισλ ζηα δεπγάξηα.  

 ΗΣΟΡΗΑ ΓΛΤΠΣΧΝ: ηνλ θχθιν ηψξα φινη ζε ξφιν αγαικάησλ. Με κηα 

κεισδηθή, αξγή κνπζηθή, θαζέλαο κπαίλεη αξγά ζην θέληξν ηνπ θχθινπ θαη παίξλεη 

ηε ζέζε ηνπ σο άγαικα φπσο αθξηβψο ηνλ δεκηνχξγεζε ν γιχπηεο ηνπ. ια ηα παηδηά 

κπήθαλ ζηνλ θχθιν, ρσξίο πξνζπλελλφεζε γηα ηε ζεηξά, κε κηα ππέξνρε ξνή, 

επαηζζεζία θαη ζεβαζκφ. Καλείο δε δίζηαζε. Ήηαλ θαλεξή ε αλάγθε ηνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε απηή. Οη ηαρχηεηεο κφλν έθαλαλ ηε δηαθνξά. Άιια παηδηά 

έκεηλαλ πεξηζζφηεξε ψξα ζηνλ θχθιν θάλνληαο πξαγκαηηθά αξγέο θηλήζεηο θαη άιια 

επίζπεπζαλ ηε δηαδηθαζία, πξνθαλψο απφ ακεραλία. Χζηφζν, φια ηα γιππηά 

εθθξαζηηθά, κε έκθαζε ζηε ιεπηνκέξεηα, καο ελέηαμαλ ζηελ ηζηνξία ηνπ Ναδ, ηνπ 

αγνξηνχ κε ηε βαιίηζα. 

 ΔΚΘΔΖ ΓΛΤΠΣΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ:  ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηα παηδηά 

λα πάξνπλ ζέζεηο ζηνλ ρψξν σο γιππηά. Πξνζηέζεθε ε έλλνηα ηεο ρσξνηαμίαο. Δ 

εκςπρψηξηα πξνέηξεςε ηα γιππηά λα ζθεθηνχλ ηε ζέζε ηνπο σο ξφινη. Ση ζθέθηεηαη 

ν Ναδ ιίγν πξηλ απνραηξεηήζεη ην ζπίηη ηνπ; 

 ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΔΦΖ: Δ εκςπρψηξηα αθνχκπεζε απαιά ηε πιάηε θάζε 

παηδηνχ κε ζθνπφ λα καο πεη ηη ζθέθηεηαη θαη ηη αηζζάλεηαη σο Ναδ.  

 Ζ ΒΑΛΗΣΑ ΣΟΤ ΝΑΕ: Δ εκςπρψηξηα δήηεζε απφ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ 

έλαλ θχθιν. ην θέληξν ηνπ θχθινπ εκθαλίζηεθε ε βαιίηζα ηνπ Ναδ, πνπ είραλ 

εμεξεπλήζεη ζηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε. Βμήγεζε ζηα παηδηά πσο ν Ναδ είλαη ν 

πξσηαγσληζηήο κηαο ηζηνξίαο πνπ γξάθηεθε πξηλ απφ ρξφληα απφ ηνλ Μάηθ Κέλπ. Δ 

ηζηνξία απηή ήηαλ ζρεδφλ πξνθεηηθή, αθνχ ιίγα ρξφληα κεηά πνιινί Ναδ ήξζαλ ζηελ 

παηξίδα καο ιφγσ ηνπ πνιέκνπ. Ξεθαζαξίζακε πσο πξφζθπγαο είλαη εθείλνο πνπ 

εγθαηαιείπεη ηελ παηξίδα ηνπ, ππφ θαζεζηψο βίαο, γηαηί παξαβηάδεηαη θάπνην 

δηθαίσκά ηνπ, θη φρη απφ επηινγή ηνπ γηα θαιχηεξε δσή. 
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ε 6 νκάδεο ηξηψλ θαη δχν αηφκσλ δφζεθε έλα αληηθείκελν απφ ηε βαιίηζα ηνπ Ναδ. 

Ο ζηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κέζα ζε 10ιεπηά κηα κηθξή δξάζε πνπ λα εμεγεί ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ πεξηπέηεηα ηνπ Ναδ απφ ηελ παηξίδα ηνπ, ζηα 

βάζε ηεο Ώζίαο, σο ηελ Βιιάδα πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. 

 ΓΡΑΔΗ: Οη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε ζεαηξηθέο δξάζεηο. 

 ΑΠΟΦΟΡΣΗΖ: Κάζε νκάδα ζηνλ θχθιν ηνπνζέηεζε ην αληηθείκελφ ηεο 

ζηε βαιίηζα ιέγνληαο κηα ιέμε γηα φζα βίσζαλ ζε απηή ηε ζπλάληεζή καο. 

  

ΠΔΜΠΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

 ΦΧΝΑΞΔ ΜΔ! Μπήθακε φινη ζε θχθιν. Με κηα κπάια αλαπηχμακε νπηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο θίινπο καο. Δ νδεγία απιή: ιέσ ην φλνκα ηνπ θίινπ, ηνλ 

θνηηάδσ θαη φηαλ έρνπκε επηθνηλσλήζεη νπηηθά ηνπ πεηψ ηελ κπάια. Ο επφκελνο 

πεηά ηε κπάια ζε θάπνηνλ άιιν θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη. Βίκαζηε φινη ζε 

εηνηκφηεηα θαη θπζηθά δε ζέινπκε λα πέζεη ε κπάια θάησ. ε ιίγν ζην παηρλίδη 

πξνζηέζεθαλ 7 κπάιεο. Δ νκάδα δπζθνιεχεηαη ζηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε ζε θάζε 

δξάζε. ηαλ, σζηφζν, κπεη ζε ξπζκφ, ηα θαηαθέξλεη πεξίθεκα! Σν παηρλίδη 

ρξεηάζηεθε πεξίπνπ δέθα ιεπηά γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε ξπζκφ, παξφηη απιφ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ. Δ νκαδηθφηεηα θαη ε ζχζθημε ηεο νκάδαο θάλεθε πιένλ θαζαξά, 

αθνχ φινη πεηνχζαλ ηηο κπάιεο ζε φινπο δίρσο δηάθξηζε.   

 

 ΚΑΣΑΗΓΗΜΟ ΚΔΦΔΧΝ: ηνλ θέληξν ηνπ θχθινπ ε εκςπρψηξηα κε 

ηελ κπάια. Γήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ κηα ιέμε ζρεηηθά κε ηα εμήο 

ζέκαηα: 

   Θάιαζζα, εθεβεία, πφιεκνο, πξφζθπγαο.  

Με ζηαζεξφ ξπζκφ αθνινπζείηαη ε εμήο πνξεία ηεο κπάιαο: 

Βκςπρσηήο- 1
ν
 παηδί: ΛΒΞΔ: 1

ν
 παηδί- εκςπρσηήο, 

εκςπρσηήο- 2
ν
 παηδί: ΛΒΞΔ: 2

ν
 παηδί- εκςπρσηήο, 

εκςπρσηήο – 3
ν
 παηδί: ΛΒΞΔ: 3

ν
 παηδί- εκςπρσηήο θιπ. 

Σνλίζηεθε απφ ηελ εκςπρψηξηα πσο δελ ππάξρεη ιάζνο ιέμε, φπσο γεληθά δελ 

ππάξρεη ¨ιάζνο¨  ζηηο  δξάζεηο καο αιιά απνπζία απφ ηελ ζπλζήθε. Αε πξέπεη, φκσο,  

λα επαλαιακβάλνληαη ιέμεηο. Βάλ θάπνηνο δελ έρεη ζθεθζεί, επηζηξέθεη ηε κπάια 

ζηελ εκςπρψηξηα ρσξίο λα ραιάζεη ην ξπζκφ ηεο άζθεζεο. Αε ζηακαηάεη ηε ξνή γηα 

λα ζθεθζεί. 
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 ΓΡΑΜΑΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ: Mε κηα νξηδφληηα γξακκή καμηιαξηψλ ε αίζνπζα 

ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε. Γεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα πεξπαηνχλ κε πνιχ αξγφ 

ξπζκφ έρνληαο θαηά λνπ φηη ζε θαζέλα απφ ηα κέξε ηζρχεη ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε. 

Ώιιάδνληαο κέξνο αιιάδεη θαη ε ζπλζήθε. ηφρνο ε νπζηαζηηθή αιιαγή ζε επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθφ, ζσκαηηθφ, εθθξαζηηθφ. 

 

Γεχγε ζπλζεθψλ 2 κεξψλ: άζπξν- καχξν, ειεχζεξνη- ππφδνπινη, αζηπλφκνη- 

θιέθηεο,  

αγάπε- κίζνο, κπνξψ- δε κπνξψ, εηξήλε- πφιεκνο. 

Δ αιιαγή ζην επφκελν δεχγνο ζεκαηνδνηήζεθε κε ην ρηχπν ηνπ ηπκπάλνπ. Με έλα 

stop, δηαθφπεθε ε πξνεγνχκελε άζθεζε θαη πξνέθπςαλ δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο: 

απηή ηεο εηξήλεο θαη εθείλε ηνπ πνιέκνπ. 

 

 DEBATE: Δ θάζε νκάδα είρε 10 ιεπηά γηα  λα βξεη επηρεηξήκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ 

άπνςε φηη:                                                                                                                                 

Ώ΄ Οκάδα:  ¨ε πεξίπησζε πνιέκνπ ζα γηλφκνπλ πξφζθπγαο¨ 

ΐ΄ Οκάδα:  ¨ε πεξίπησζε πνιέκνπ ζα έκελα ζηε ρψξα κνπ¨.  

Δ εκςπρψηξηα ζε ξφιν δηθαζηή, θαζηζκέλε ζε κηα θαξέθια πάλσ ζηε δηαρσξηζηηθή 

γξακκή θαιεί ηηο δχν νκάδεο λα παξαηαρηνχλ απέλαληη ε κηα ζηελ άιιε. Μπξνζηά ζε 

θάζε νκάδα ππάξρεη κηα θαξέθια. Γεηά ζηηο νκάδεο λα νξίζνπλ έλαλ εθπξφζσπν θαη 

ε αληηπαξάζεζε απφςεσλ μεθηλά! 

Ο θάζε εθπξφζσπνο παξαζέηεη έλα επηρείξεκα πνπ εληζρχεη ηε ζέζε ηνπ, ελψ ν 

αληίπαινο εθπξφζσπνο ζα πξέπεη λα ην αληηθξνχζεη αληηηάζζνληαο έλα επηρείξεκα 

πνπ εληζρχεη ηε δηθή ηνπ ζέζε. 

ε φπνην ζεκείν ν εθπξφζσπνο θνιιήζεη κπνξεί λα δεηήζεη time out θαη λα 

ζπκβνπιεπηεί ηελ νκάδα ηνπ γηα ιίγα ιεπηά. Βπίζεο, φπνην κέινο ηεο νκάδαο 

ζεσξήζεη πσο κπνξεί λα εληζρχζεη επηρεηξεκαηνινγηθά ηε ζέζε ηεο, έρεη δηθαίσκα λα 

ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ θσλάδνληαο ¨Ώληηθαηάζηαζε¨ θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

εθπξφζσπν. 

 ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ. 
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ΔΚΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

 ΧΣΖΡΗΑ ΣΖΝ ΑΓΚΑΛΗΑ ΟΤ! : Έλαο παίρηεο θπλεγάεη ηνπο άιινπο. 

πνηνλ αθνπκπά βγαίλεη απφ ην παηρλίδη. Ο κφλνο ηφπνο γηα λα ζσζεί θάπνηνο είλαη 

λα βξεζεί ζηελ αγθαιηά ελφο άιινπ. Οη αγθαιηέο κπνξνχλ λα δηαξθέζνπλ 3 

δεπηεξφιεπηα!  

 ΠΔΡΠΑΣΖΜΑ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΔΝΧΝΧ: Σα παηδηά πεξπάηεζαλ 

ειεχζεξα ζηνλ ρψξν κε κηα εχζπκε κνπζηθή αξρηθά. Σα ζψκαηά ηνπο 

ελεξγνπνηεκέλα πηα, ήηαλ έηνηκα γηα δξάζε. ε θάζε ζηνπ ηεο κνπζηθήο ε 

εκςπρψηξηα δεηνχζε λα ελψζνπλ 3 αγθψλεο, 4 παηνχζεο, 5 πιάηεο, 5 δείθηεο. 

 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ: Οη 5 ελσκέλνη δείθηεο κεηαθέξνπλ κηα 

ραξηνηαηλία ρσξίο λα πέζεη θάησ θαη ρσξίο βνήζεηα απφ ηα άιια ρέξηα. Δ δηαδξνκή 

ζπγθεθξηκέλε γηα φινπο. ηφρνο λα κε κηιάεη θαλείο.  

 ΠΔΡΠΑΣΖΜΑ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΔΝΧΝΧ: Σψξα κε κηα 

ρξηζηνπγελληάηηθε απαιή κνπζηθή, ε εκςπρψηξηα θάιεζε ηα παηδηά λα πεξπαηήζνπλ 

ζησπειά ζηνλ ρψξν θαη λα ζθεθηνχλ ηα Υξηζηνχγελλα:  

«Ση ζεκαίλνπλ γηα ηνλ θαζέλα θαη ηη γηα ηνλ ππφινηπν θφζκν. Πνηνη ζα θάλνπλ 

νλεηξεκέλα Υξηζηνχγελλα θαη ηη είλαη γηα ηνλ θαζέλα ¨νλεηξεκέλν¨. Σα Υξηζηνχγελλα 

πνιινί άλζξσπνη ηαμηδεχνπλ κε αεξνπιάλα, ηξέλα, πινία, κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

πξννξηζκνχο. Οη άλζξσπνη θνπβαινχλ βαιίηζεο κε ξνχρα, δψξα. Κάπνηνη θάλνπλ έλα 

ηαμίδη θαη άιινη πνιιά. Ο εβάρ ν ζαιαζζηλφο έθαλε πνιιά ηαμίδηα!»  Με ην ηέινο  

ηεο κνπζηθήο ε εκςπρψηξηα δήηεζε λα ελσζνχλ 3 πιάηεο. Δ Γ. παξάθακςε ηηο πιάηεο 

ησλ δηπιαλψλ ηεο κε ζηφρν λα ελψζεη πιάηε κε ηελ Μ. Δ εκςπρψηξηα ηφληζε πσο ε 

δηαδηθαζία είλαη νκαδηθή θαη ζα πξέπεη λα είκαζηε αλνηρηνί ζηε ζπλεξγαζία κε 

φινπο. Να κελ απνξξίπηνπκε γηαηί απηφ δεκηνπξγεί κηα αλεπηζχκεηε πνηφηεηα 

ζρέζεσλ ζηελ νκάδα καο. Δ Γ. ην θαηαλφεζε θαη επαλήιζε κφλε ηεο ζηελ νκάδα πνπ 

ήηαλ θνληά ηεο.  Δ κνπζηθή ζπλερίζηεθε θαη ζην ζηνπ ε εκςπρψηξηα δήηεζε λα 

ελσζνχλ 3 θεθάιηα.  Αεκηνπξγήζεθαλ έηζη 7 νκάδεο.       

 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ: Δ θάζε νκάδα παίξλεη ζηα 

ρέξηα ηεο έλα απφ ηα ηαμίδηα ηνπ Ναδ απφ ην ¨Ώγφξη κε ηε βαιίηζα¨ ηνπ Μ.Κέλπ. Βίρε 

δέθα ιεπηά γηα λα δηαβάζεη ην θείκελν, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα θηηάμοη κηα δπλακηθή 

εηθφλα πνπ ζεσξεί πσο αληηπξνζσπεχεη ην θείκελφ ηεο. Δ δπλακηθή εηθφλα ζα πξέπεη 
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λα έρεη εθθξαζηηθά ζψκαηα θαη βιέκκαηα, ρξήζε επηπέδσλ ζψκαηνο, ρσξνηαμία θαη 

λα εκπεξηέρεη δξάζε.   Σα 7 θείκελα ήηαλ ηα εμήο: 

α). «…ΑΝΘΡΩΠΟ       Λνηπφλ, ην πξάγκα γίλεηαη σο εμήο. Σα κηζά ιεθηά ηα δίλεηο ζ' εκέλα.                                                   

                                     Σ' άιια κηζά ζε έλα θίιν.                                                                        

 ΠΑΣΔΡΑ               Πνηνλ θίιν;                                                                                              

 ΑΝΘΡΩΠΟ   Κάπνηνλ πνπ λα ηνπ έρεηο εκπηζηνζχλε. Κξαηάεη ηα ιεθηά κέρξη λα   

                            θηάζεηο εθεί πνπ ζέιεηο.  Σνπ ζηέιλεηο  ηφηε εζχ έλα κήλπκα θαη κνπ 

                          δίλεη εκέλα ηα ππφινηπα. Απιά  πξάγκαηα. 

ΠΑΣΔΡΑ        Πφζα; 

ΑΝΘΡΩΠΟ         Δίλαη αθξηβά. Με αεξνπιάλν; 

ΠΑΣΔΡΑ           Ναη 

ΑΝΘΡΩΠΟ Πφζα έρεηε;     (Ο ΠΑΣΔΡΑ γξάθεη έλα πνζφ ζ’ έλα ραξηί) 

ΑΝΘΡΩΠΟ          Γηα φινπο ζαο; 

ΠΑΣΔΡΑ             Ναη. 

ΑΝΘΡΩΠΟ Γε θηάλνπλ. 

ΠΑΣΔΡΑ           Αλ  δελ πάξνπκε αεξνπιάλν; 

ΑΝΘΡΩΠΟ Δίλαη πνιχ καθξηά. Καη επηθίλδπλα. Καη πάιη δε θηάλνπλ. 

ΠΑΣΔΡΑ  Ναδ. Πεξίκελε ιίγν έμσ . 

ΝΑΕ   Γηαηί;…» 

 

β.) ΝΑΕ 

«…Καη ηφηε ηνπο είδα. Σε κάλα κνπ θαη ηνλ παηέξα κνπ. Καζάξηζα ην ηδάκη γηα λα ηνπο βιέπσ θαιχηεξα. 

ηεθφληνπζαλ  ζ' έλα πςσκαηάθη ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ. Κνπλνχζαλε ηα ρέξηα ηνπο θαη ραηξεηνχζαλ. Κη  
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εγψ θνίηαδα πίζσ κνπ. Ζ κάλα κνπ έθιαηγε .                                                                                                                    

Λέλε πσο ηα δάθξπα είλαη θηηαγκέλα απφ αικπξφ λεξφ. Κάζε δάθξπ θη έλαο σθεαλφο. Ζ κάλα κνπ έκνηαδε 

κε άγαικα πνπ άξρηζε λα ιηψλεη. Nα ιηψλεη κέζα ζηα αικπξά δάθξπα.                                                                  

Ο παηέξαο κνπ ραηξεηνχζε  αθφκα. Σν ιεσθνξείν έζηξηςε ζηε γσλία. Κη απηφ ήηαλ. Δίρα μεθηλήζεη. Κη 

ήκνπλα πηα κφλνο κνπ. Οινκφλαρνο…» 

γ.) ΝΑΕ 

«…Tνπο θνίηαδα λα αλεβαίλνπλ ζην βνπλφ θαζψο έγεξλε ν ήιηνο. Να ζθαξθαιψλνπλ φιν θαη πην ςειά. 

ηεθφκνπλ εθεί ζαλ ειίζηνο. Με θνηηάδαλε θαη ηα πξφβαηα. Γεθάξα δελ έδηλαλ. θέθηεθα. Ση ζα έθαλε 

ηψξα ν εβάρ; Γε ζα θαζφηαλ έηζη. Κη  απηφ ήηαλ ην ηξίην κνπ ηαμίδη. Άξρηζα λ' αλεβαίλσ θη εγψ. Σα 

βνπλά δε κε θφβηδαλ.  ηα βνπλά γελλήζεθα.          Κη αθνχ είρε ρηφλη ζα είρε θαη κπφιηθεο παηεκαζηέο 

θαη ζα κπνξνχζα λα ηνπο αθνινπζψ. Κη απηφ έθαλα.  Άθεζα πξψηα ηελ Κξίζηα θαη ηνλ Βνζθφ λα ραζνχλ 

απφ ηα κάηηα κνπ θαη ηφηε άξρηζα λα ζθαξθαιψλσ. Γελ έπξεπε λα κε δνπλ. ηαλ θηάζακε ζηα ρηφληα  

είρε αξρίζεη λα  ζθνηεηληάδεη. Αιιά ήκνπλα ηπρεξφο. Δίρε θεγγάξη θαη μερψξηδα  ηηο παηεκαζηέο  ηνπο 

πάλσ ζην ρηφλη…» 

 

δ.) ΝΏΓ 

«…Σν   ηέηαξην ηαμίδη κνπ. Σν ηαμίδη πνπ δελ πήγαηλε πνπζελά. Γπν ρξφληα δνπιέςακε γη’ 

απηφλ. Κάζε βδνκάδα βάδακε θάηη ζηελ άθξε. Σξψγνληαο  ιίγν θαη θηελά. Πεξπαηνχζακε 

δίπια ζηε ζάιαζζα θαη ιέγακε γηα ην πνχ ζα πάκε. Γηα ηνλ αδεξθφ κνπ, γηα ην ζείν ηεο. Γηα 

ην  πψο ήηαλ απφ θεη πνπ ήξζακε. ρη, ςέκαηα. Δγψ έιεγα γηα ηα κέξε καο. Ζ Κξίζηα δελ 

κηινχζε πνηέ γηα ηνπο δηθνχο ηεο. Σν βξάδπ πέθηακε μεξνί απφ ηε λχζηα. Κη ε  Κξίζηα πάιη 

έβιεπε άζρεκα φλεηξα. Αιιά νχηε θη απηφ δελ ήζειε λα ην ζπδεηάεη…» 

 

ε.)      ΝΏΓ 

«…Ο λαπηηθφο έζθπςε πξνο ηελ Κξίζηα. Με ην έλα ρέξη θξαηηφηαλ απφ ηελ θνππαζηή. Νφκηζα 

πσο ζα ηελ ηξαβνχζε απάλσ. Αιιά δελ ηελ ηξάβεμε. Σελ έζπξσμε. Δθείλε ηα ‘ραζε. Άλνημε 

ην ζηφκα ηεο λα ηνπ πεη θάηη. Αιιά δελ αθνχζηεθε ηίπνηα. Καζψο έγεηξε  πξνο ηα πίζσ. Έπεζε 

ζηε ζάιαζζα.. Κη ακέζσο ηε ζθέπαζαλ ηα θχκαηα. Σφηε  πήδεμα θη εγψ. Έπεζα ζην λεξφ  κε 

δχλακε. Μνπ θφπεθε ε αλαπλνή. Γελ ηελ έβιεπα πνπζελά. Καη θψλαδα. Κξίζηα! Κξίζηα! 

Αιιά ηίπνηα. Καη θαηάπηλα ζπλέρεηα αικπξφ λεξφ. Κξαηνχζα θαη  ηε βαιίηζα κνπ πνπ 
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ρνξνπεδνχζε κε ηα θχκαηα. Πηάζηεθα απφ  κηα ζαλίδα  γηα λα κε βνπιηάμσ.    Σελ Κξίζηα 

φκσο δελ ηελ  έβιεπα πνπζελά. Γελ είρα ηδέα αλ ήμεξε θνιχκπη. Κνίηαμα πξνο ηα πάλσ θη 

είδα ην θαξάβη. Ο λαπηηθφο  ήηαλ ζθπκκέλνο θαη κε θνίηαδε. Κη χζηεξα ην θαξάβη έθπγε. Κη 

έκεηλα νινκφλαρνο...» 

 

ζη.)  ΝΑΕ 

«…Σν έθην κνπ ηαμίδη. 

Γελ έρσ θαη πνιιά λα πσ. Σξάβεμα θνππί  ζε κηα ζάιαζζα ιάδη άξαμα ζε κηα αθξνγηαιηά 

έμσ απφ κηα πφιε. Μεηά βξέζεθα ζ' έλα  βαγφλη κε θάηη πξφβαηα  θεθηφκνπλα ηελ Κξίζηα 

αιιά ηη λα' ιεγα ζηα πξφβαηα.. Γελ  κπνξνχζα λα ηνπο ιέσ ηζηνξίεο.      

 

η). Έβδνκν ηαμίδη … ζε έλα θνξηεγφ ζην πίζσ κέξνο γεκάην θνχηεο κε απνξξππαληηθά. 

πσο θαη λα ΄λαη ηα θαηάθεξα, έθηαζα εδψ ζην ζπίηη ηνπ αδεξθνχ κνπ. ην Λνλδίλν…» 

 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΡΑΔΧΝ: Καζεκία απφ ηηο νκάδεο κε ηε ζεηξά ηνπ 

ηαμηδηνχ ηεο θιήζεθε λα παξνπζηάζεη ηε δξάζε ηεο, μεθηλψληαο θαη ηειεηψλνληαο ζε 

αθηλεζία. Δ επφκελε νκάδα έρεη 10 δεπηεξφιεπηα λα ιάβεη ηε ζέζε ηεο ζηε ζθελή 

θαη λα ζπλερίζεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη ζα λα βιέπνπκε κηα ζπλερφκελε δξάζε 

θαη φρη 7 απνζπαζκαηηθέο.  

 ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ. 

 

ΔΒΓΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

 ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΘΔΖ ΜΔ ΣΟ 3:  Δ εκςπρψηξηα δεηάεη κε ην 3 φινη λα 

αιιάμνπλ ζέζε φζν πην γξήγνξα κπνξνχλ. Δ αζθεζνχια επαλαιήθζεθε κεξηθέο 

θνξέο ψζπνπ ε νκάδα κπεξδεχηεθε κε αγφξηα θαη θνξίηζηα ζηνλ θχθιν. 

 ΕΗΠ- ΕΑΠ- ΜΠΟΗΝΓΚ: Δ νκάδα ζηνλ θχθιν, θάζε άηνκν επηθνηλσλεί κε 

ηα άιια ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ήρνπο Γηπ, Γαπ θαη Μπφηλγθ. Με ην Γηπ ζηέιλεη έλα 

ρηχπεκα ρεξηψλ θαη επηθνηλσλεί δεμηφζηξνθα ζηνλ δηπιαλφ, κε ην Γαπ πεξλά ην 

κήλπκα απέλαληη θαη κε ην Μπφηλγθ αιιάδεη ηε θνξά ηεο θαηεχζπλζεο. 
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 ΣΗΣΛΟΗ ΜΔ ΜΠΑΛΑΚΗ: Καζηζκέλνη ηψξα ζηνλ θχθιν ε εκςπρψηξηα 

δήηεζε λα γίλεη κηα αλαζθφπεζε απφ ηελ αξρή ησλ παξεκβάζεσλ κέρξη ηψξα θαη λα 

ζθεθηνχκε έλαλ ηίηιν. Με έλα κπαιάθη, ινηπφλ, δήηεζε θαζέλαο λα δψζεη έλαλ ηίηιν 

απηήο ηεο ζεκαηηθήο. Σν κπαιάθη θηλείηαη δεμηφζηξνθα θαη νπζηαζηηθά δίλεη ηνλ ιφγν 

ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο γηα λα κηιήζεη.    

 ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ: Δ εκςπρψηξηα ζχκηζε ζηα παηδηά ηα επηά ηαμίδηα ηνπ 

Ναδ. Πσο μεθίλεζε κφλνο, αθνχ ηα ρξήκαηα ηνπ παηέξα δελ έθηαλαλ γηα φινπο θαη 

έηζη πξνηίκεζαλ λα ζηείινπλ ηνλ Ναδ ζε απηφ ην καθξηλφ ηαμίδη. Σα βνπλά, ηηο 

θαθνπρίεο, ηε θηιία ηνπ κε ηε Κξίζηα, ηελ παηδηθή εξγαζία, ηε ζάιαζζα, ηνλ 

ιαζξέκπνξν θαη ηελ παξάλνκε εηζβνιή ηνπ ζην ηξέλν. Έιπζαλ ην κπζηήξην ηεο 

βαιίηζαο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο. Ώπνθαιχθζεθε πσο ε θάξηα απφ ην Λνλδίλν 

ζηάιζεθε απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ Ναδ. Σα παηδηά ξψηεζαλ πψο ηειεηψλεη ην έξγν θαη 

δφζεθε κηα κηθξή πεξίιεςε. Δ εκςπρψηξηα ξψηεζε ηα παηδηά αλ θαληάδνληαη ηελ 

ειηθία ηνπ Ναδ θη φινη ζπκθψλεζαλ πσο είλαη έλα παηδί ηεο ειηθίαο ηνπο, γχξσ ζηα 

13- 14. ηε ζπλέρεηα ε εκςπρψηξηα ξψηεζε ηα παηδηά, αλ ζεσξνχλ πσο ην ζεαηξηθφ 

έξγν ππεξβνιηθφ ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπέηεηεο. Σα παηδηά φια ζπκθψλεζαλ πσο ίζσο 

ππάξρνπλ αθφκα κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο γηα ηα παηδηά πξφζθπγεο. Δ επφκελε 

εξψηεζε αθνξνχζε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Δ 

εκςπρψηξηα αλέθεξε ηελ χπαξμε ηέγεο πνπ θηινμελεί αζπλφδεπηνπο εθήβνπο ζηελ 

Πάηξα. Ώπηά ηα παηδηά κεηά απφ έλα ζεαηξηθφ εξγαζηήξη γξαθήο δηαηχπσζαλ ηηο 

ηζηνξίεο ηνπο θαη ηα φλεηξά ηνπο ζε έλα βηβιίν πνπ εθδφζεθε πξφζθαηα θαη θέξεη ηνλ 

ηίηιν ¨Μνλφινγνη απφ ην Ώηγαίν¨. Ρψηεζε ηα παηδηά, αλ ζέινπλ, λα αθνχζνπλ 

θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο κνλνιφγνπο θαη ηα παηδηά απάληεζαλ άκεζα θαη γεκάηα 

αγσλία ζεηηθά.  

 « Σν φλνκά κνπ είλαη Ώκπληάια, είκαη 17 ρξνλψλ, απφ ηε πξία.  Βίκαη  απφ θησρή 

νηθνγέλεηα πνπ απνηειείηαη απφ νθηψ  άηνκα· ηνπο γνλείο κνπ, ηξεηο αδειθνχο θαη 

ηξεηο αδειθέο. Παξ‟ φιε ηε θηψρεηα καο, δνχζακε ζηε Αακαζθφ κηα δσή 

επηπρηζκέλε, ρσξίο πξνβιήκαηα. Δ γεηηνληά κνπ είλαη θησρή. Βθεί κέλνπλ θαινί 

άλζξσπνη. ηε πξία ήκνπλ ραξνχκελνο, γηαηί ήκνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ. ηαλ 

μππλνχζα θάζε πξσί θη έβιεπα ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα κνπ, γεινχζακε. Έπεηηα 

πήγαηλα ζην ζρνιείν θη έθαλα δηάθνξα πξάγκαηα κε ηνπο θίινπο κνπ. Ξέξσ φηη 

ήκαζηαλ άηαθηα παηδηά ζην ζρνιείν, φκσο ήκαζηαλ πνιχ ραξνχκελνη. ια 

ηειείσζαλ μαθληθά φηαλ μέζπαζε ν πφιεκνο.                                      



 
 

125 
 

 Οη σξαίεο πιαηείεο θαη ηα πάξθα έγηλαλ πνιεκηθέο δψλεο θη ε αγνξά γέκηζε 

φπια θαη θιεςηέο...κνξθα κέξε, αξραηνινγηθά κλεκεία θαηαζηξάθεθαλ θαη 

πνπιήζεθαλ. Μέρξη ηψξα ππάξρνπλ άλζξσπνη εθεί πνπ αληηζηέθνληαη ζην ζάλαην θαη 

ηελ πείλα. Βγψ φκσο αλαγθάζηεθα λα θχγσ απφ ηελ παηξίδα κνπ. Έθηαζα ζηελ 

Σνπξθία φπνπ, κε θάηη θίινπο, δνχιεπα ζθιεξά δεθαηξείο ψξεο ηελ εκέξα γηα πέληε 

πεξίπνπ κήλεο. Με ηε δνπιεηά ν θαηξφο πέξαζε γξήγνξα. Ώπνθάζηζα λα αλαδεηήζσ 

κηα θαιχηεξε δσή θαη έηζη, ζηηο 5 Μαξηίνπ ηνπ ΄16, έθπγα απφ ηε κχξλε θαη 

μεθίλεζα γηα ηελ Βπξψπε.                                      

 Μπήθακε ζηα πινία ηνπ ζαλάηνπ θαη θηάζακε ζε έλα έξεκν λεζί. Ώπφ εθεί 

κε κηα κηθξή βάξθα καο πήγαλε ζηελ Κσ. Βίρα ζθνπφ λα θηάζσ ζηα ειιεληθά 

ζχλνξα κε ηε εξβία γηα λα πάσ ζηε Γεξκαλία. πλάληεζα φκσο έλαλ κεηαθξαζηή 

απφ ηε πξία, πνπ κε ζπκβνχιεςε λα πάσ εθεί κέζσ ηεο Praksis. Μεηά απφ ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο έκεηλα ζε έλα θέληξν ππνδνρήο πξνζθχγσλ, φπνπ γλσξίζηεθα κε θάηη 

παηδηά πνπ έγηλαλ ζαλ αδέιθηα γηα κέλα θαη πέξαζα θαιέο κέξεο καδί ηνπο.  

  Ώξγφηεξα κε έζηεηιαλ ζηελ Πάηξα, κηα σξαία ηνπξηζηηθή πφιε. Βθεί κνπ 

γλψξηζαλ κηα δαζθάια δσγξαθηθήο θαη  κε ηε βνήζεηά ηεο έθαλα κηα ζεκαληηθή 

έθζεζε δσγξαθηθήο. ,ηη θαιχηεξν έρεη ζπκβεί ζηε δσή κνπ! Σψξα ινηπφλ βξίζθνκαη 

ζηελ Βιιάδα. Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ληψζσ ζρεδφλ ζαλ δεηηάλνο ζηελ άθξε ηνπ 

δξφκνπ. κσο, πηζηεχσ φηη, κεηά απφ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη κε πεξηζζφηεξε 

ππνκνλή, κπνξψ λα γίλσ ζεκαληηθφο άλζξσπνο θαη λα πξνζθέξσ ζηελ θνηλσλία. 

Έρσ ζπλαληήζεη πνιινχο θηιηθνχο αλζξψπνπο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κέλα λα 

βξίζθνκαη αλάκεζά ηνπο. Έρσ ρξένο λα θηηάμσ ηε δσή κνπ θαη λα αθνινπζήζσ ηα 

φλεηξά κνπ. Θα ζπλερίζσ λα παιεχσ γηα απηά.  

πξία, ζα γπξίζνπκε πίζσ!» 

 ΟΜΑΓΔ ΜΔ ΝΟΤΜΔΡΑΚΗΑ: Σν θάζε παηδί ζηελ νκάδα, κε αχμνληα 

αξηζκφ. Δ εκςπρψηξηα δηάιεμε ηπραία αξηζκνχο γηα ηξεηο νκάδεο έμη αηφκσλ. Δ θάζε 

νκάδα επηιέγεη έλα θείκελν απφ ηνπο Μνλνιφγνπο ηνπ Ώηγαίνπ θαη θηηάρλεη κηα 

αληηπξνζσπεπηηθή, δπλακηθή εηθφλα. Ο ρξφλνο πνπ δηαηέζεθε ήηαλ 15ιεπηά. 

 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΡΑΔΧΝ.  

 ΓΡΑΜΜΑ Δ ΔΝΑ ΑΓΑΠΖΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΟ ΑΤΝΟΓΔΤΣΟΤ 

ΔΦΖΒΟΤ: Με ην ηέινο ησλ δξάζεσλ καδεπηήθακε ζηνλ θχθιν θαη ε εκςπρψηξηα 

είπε πσο κε αθνξκή ην ηειεπηαίν κάζεκα πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα πνπ ζπκπίπηεη κε ην 
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ηέινο ηεο ελφηεηαο ησλ πξνζθχγσλ, ζα ήζειε λα γξάςνπλ ηα παηδηά έλα ζχληνκν 

γξάκκα ζε έλα αγαπεκέλν ηνπο πξφζσπν, ζα λα ήηαλ εθείλνη αζπλφδεπηνη έθεβνη.  

 

 

ΟΓΓΟΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

 Ζ ΑΓΔΗΑ ΚΑΡΔΚΛΑ: Ώθνχ κεηξεζήθακε ζηνλ θχθιν, ρσξηζηήθακε ζε 2 

νκάδεο. ηνλ ρψξν ηνπνζεηήζεθαλ 10 θαξέθιεο. Σα 9 κέιε ηεο πξψηεο νκάδαο 

θάζηζαλ ν  θαζέλαο ζε κηα θαξέθια. Μηα θαξέθια έκεηλε άδεηα. Δ άιιε νκάδα 

θαζηζκέλε ζε ξφιν παξαηεξεηή. Δ εκςπρψηξηα έρεη 30΄ ρξφλν πεξπαηψληαο λα 

θαζίζεη ζε κηα άδεηα θαξέθια. Δ νκάδα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο άδεηεο θαξέθιεο. ψζηε 

ε εκςπρψηξηα λα κε βξίζθεη θάπνηα άδεηα θαξέθια λα θαζίζεη. Δ νκάδα είλαη 

ελσκέλε ελάληηα ζηελ εκςπρψηξηα. ηνλ πξψην γχξν ε εκςπρψηξηα βξήθε ειεχζεξε 

θαξέθια θαη θάζηζε ζηα 10΄. Οη παξαηεξεηέο ηεο δεχηεξεο νκάδαο κίιεζαλ γηα 

ζπλεξγαζία, εηνηκφηεηα θαη επηθνηλσλία ηεο νκάδαο γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο.  

 ΜΠΔ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ:  Ώπφ ηε κία άθξε ηεο αίζνπζαο σο ηελ άιιε 

ππάξρεη κηα γξακκή. ηε κία άθξε ηεο αληηζηνηρεί ε θξάζε ¨Πέξαζα ηέιεηα ζηηο 

γηνξηέο¨ ελψ ζηελ άιιε ¨Αελ πέξαζα θαζφινπ θαιά ζηηο γηνξηέο¨. Δ κέζε αληηζηνηρεί  

¨Αελ ηα πέξαζα νχηε θαιά νχηε άζρεκα¨.  Ο θαζέλαο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ ζηε 

γξακκή κε βάζε ηε πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία γηα ηηο γηνξηέο. 

 ΔΝΑ ΤΜΒΑΝ ΡΑΣΗΜΟΤ ΣΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ:  Ο θαζέλαο θάλεη 

έλα βήκα εκπξφο θαη αθεγείηαη έλα ζπκβάλ ξαηζηζκνχ πνπ βίσζε ή παξαηήξεζε ζηηο 

γηνξηέο. Σα παηδηά θαίλεηαη λα δπζθνιεχνληαη πνιχ λα απνθαζίζνπλ, νπφηε ηέζεθε ε 

εμήο εξψηεζε:  

 ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ο ΡΑΣΗΜΟ;   Σα παηδηά απαληνχλ. 

 ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ: Ο ξαηζηζκφο ζηεξίδεηαη ζηα ζηεξεφηππα. ηηο ηδηφηεηεο 

πνπ έρνπλ απνδνζεί ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ κε έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. Σα παηδηά 

ζθέθηεθαλ ζηεξεφηππα: Οη μαλζηέο είλαη ραδέο, νη Παηξηλνί είλαη ηξεινί, νη Πφληηνη 

θάλνπλ βιαθείεο, νη Ρνκά θιέβνπλ, αλ παληξεπηείο πινχζην ζα είζαη επηπρηζκέλε, νη 

γπλαίθεο θάλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, νη άληξεο θέξλνπλ ην ςσκί ζην ζπίηη, νη 

Ώθξηθαλνί βξσκάλε, νη Ρσζίδεο είλαη αλήζηθεο, νη Ώιβαλνί θιέβνπλ, νη άζηεγνη είλαη 

ηεκπέιεδεο.   
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 ΔΝΑ ΒΖΜΑ ΜΠΡΟΣΑ: ηνλ θχθιν θάλνπλ έλα βήκα ζην θέληξν ηνπ 

φζνη έρνπλ θεξζεί έζησ θαη κία θνξά ζηε δσή ηνπο κε ξαηζηζκφ.  

 ΔΝΑ ΒΖΜΑ ΔΜΠΡΟ: ηνλ θχθιν θάλνπλ έλα βήκα ζην θέληξν ηνπ  φζνη 

έρνπλ δερηεί έζησ θαη κία θνξά ζηε δσή ηνπο ξαηζηζκφ.  

 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Κιείλνληαο, ε εκςπρψηξηα παξφηξπλε ηα παηδηά λα 

παξαηεξήζνπλ κέρξη ηελ επφκελε εβδνκάδα ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπο κε ζθνπφ λα 

εληνπίζνπλ ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα θέξνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ νκάδα.    

 

ΔΝΝΑΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

 ΜΖΛΟ ΜΟΤ ΚΟΚΚΗΝΟ: Ο θαζέλαο έρεη έλα κηθξφ, πιαζηηθφ κπαιάθη αλάκεζα 

ζηα ρέξηα ηνπ, ζα ζε θσιηά. Σν δεμί ρέξη απφ πάλσ θαη ην αξηζηεξφ απφ θάησ. Σα ρέξηα 

κπξνζηά απφ ην ζηήζνο. Με ην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, αλνίγνπκε ηα ρέξηα θξαηψληαο ην 

κπαιάθη κε ην δεμί ρέξη θαη ην δίλνπκε ζηνλ δηπιαλφ καο, ελψ ηαπηφρξνλα παίξλνπκε κε ην 

αξηζηεξφ καο ρέξη ην κπαιάθη απφ ηνλ αξηζηεξά καο. Παχζε ζην θέληξν, αιιαγή ρεξηνχ θαη 

ην κπαιάθη πξνρσξά.  

 ΚΟΚΚΗΝΑ, ΚΗΣΡΗΝΑ, ΜΠΛΔ ΜΠΑΛΑΚΗΑ: ην ηέινο ηεο άζθεζεο φζνη έηπρε 

λα έρνπλ κπιε κπαιάθηα έγηλαλ κηα νκάδα θαη αληίζηνηρα φζνη είραλ θφθθηλα θαη θίηξηλα. Οη 

ηξεηο νκάδεο ζα αζρνιεζνχλ κε ηξία δηαθνξεηηθά ζέκαηα ξαηζηζκνχ πνπ ηνπο δφζεθαλ. 

 ΜΠΛΔ ΟΜΑΓΑ:  Άξζξν πεξηνδηθνχ πνπ αθνξά ζπκβάλ ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ.  

Βίκαη Δζνπνηφο θαη Άηνκν κε Ώλαπεξία ζηελ Βιιάδα - Θέισ λα Ώιιάμεη ν 

Ραηζηζηηθφο Νφκνο 370/'83» 

Ο Πάλνο Γνπξλαηδίδεο καο κηιά γηα έλαλ ξαηζηζηηθφ λφκν πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα καο 

εδψ θαη ζρεδφλ 35 ρξφληα. 
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Δ δηθή κνπ ηζηνξία είλαη πνιχ απιή. Βγψ δελ γελλήζεθα κε αλαπεξία, εγψ ηελ 

απέθηεζα ζηε δσή κνπ. Μεγάισζα ζην Ίιηνλ θαη έδεζα εδψ ζε φιε κνπ ηε δσή. 

Ώζρνινχκνπλ ν ίδηνο κε άηνκα κε αλαπεξία, σο εθπαηδεπηήο, σο ζεξαπεπηήο. Ώπηφ 

είλαη ιίγν νμχκσξν. Σν 2001, έπαζα έλα ηξνκεξφ ηξνραίν ζε δηαθνπέο ζηε ίθλν. 

Ήκνπλ ζπλεπηβάηεο ζε έλα απηνθίλεην θαη ρηχπεζα. Πέζακε ζε έλα γθξεκφ, είρακε 

θαη ζχκα. Έραζα κία γλσζηή κνπ θαη εγψ έκεηλα αλάπεξνο. Σφηε ήκνπλ 30 εηψλ. 

Έκαζα γηα ηνλ λφκν 370/'83 πνπ ιέεη πσο νη ππνςήθηνη γηα ηηο Αξακαηηθέο ρνιέο 

ζηελ Βιιάδα, «πξέπεη λα έρνπλ αξηηκέιεηα ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηελ εμεηαζηηθή 

Βπηηξνπή». Βίλαη βαζχηαηα ξαηζηζηηθφ. 

Ώπφ ηελ αξρή ήμεξα απφ ηελ εκπεηξία κνπ, φπσο θαη νη γηαηξνί, φηη δελ ζα 

πεξπαηνχζα μαλά. Βίρα παξαιχζεη απφ ην ζηέξλν θαη θάησ θαη είρα ζπάζεη ηε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε, πιήξεο δηαηνκή λσηηαίνπ κπεινχ. Αελ ζέιεη θαη πνιχ. Ξεθίλεζα 

απνθαηάζηαζε πνπ θξάηεζε ζρεδφλ έλα ρξφλν ζε λνζνθνκεία θαη θέληξα 

απνθαηάζηαζεο ζηελ Βιιάδα θαη θάπνηα ζηηγκή βξέζεθα ζπίηη κφλνο κνπ. Βίπα, 

«ηψξα ηη θάλσ ζηε δσή κνπ;». Ώπνθάζηζα φηη ζα θάλσ απηφ πνπ γνχζηαξα πάληα. 

Έβιεπα πνιχ ζέαηξν. Μνπ άξεζε. Πνιινί θίινη κνπ, κνχ έιεγαλ λα θάλσ ζέαηξν. 
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Κάπνηα ζηηγκή ινηπφλ, είπα ζηνλ εαπηφ κνπ πσο ζα ην θάλσ. Μεηά ην αηχρεκα 

άξρηζα λα ζθέθηνκαη φηη δελ αμίδεη λα κπαίλσ ζηα πξέπεη ησλ άιισλ ή ηεο δσήο, 

επεηδή έρνπκε κηα εηθφλα γηα ηε δσή πνπ είλαη επίπιαζηε, κέζα απφ πεπνηζήζεηο 

άιισλ. Κάπνηα ζηηγκή θηάλεηο ζε έλα ζεκείν πνπ ιεο, «Σειείσζε, ηψξα ζα δήζσ 

φπσο εγψ γνπζηάξσ». Ώξθεί λα κελ ελνριείο θαη ηνλ άιινλ, ελλνείηαη. 

Σφηε βξέζεθε κία θίιε πνπ ήηαλ ζε έλα ζχιινγν παξαπιεγηθψλ θαη θηλεηηθά 

αλαπήξσλ, νη νπνίνη θαηά δηαβνιηθή ζχκπησζε είραλ ζεαηξηθή νκάδα. ηαλ πήγα, 

είραλ μεθηλήζεη ήδε πξφβεο θαη άξρηζα λα θάλσ θαη εγψ. ηελ πνξεία, κε έηξσγε. 

Ώπφ ηελ πξψηε ζηηγκή είπα φηη εγψ δελ ζέισ λα ην θάλσ εξαζηηερληθά. Αελ ζέισ λα 

βηνπνξηζηψ απιά, ζέισ λα ην θάλσ δσή κνπ. Πξνζπάζεζα λα βξσ ηξφπνπο. Κάπνηα 

ζηηγκή κπήθα ζην YouTube θαη είδα ζην εμσηεξηθφ άηνκα κε αλαπεξία λα παίδνπλ 

επαγγεικαηηθά. Τπάξρνπλ θάπνηεο ρνξνζεαηξηθέο νκάδεο θαηαπιεθηηθέο. Πνχ είλαη 

απηά ηα πξάγκαηα ξε γακψην ζηελ Βιιάδα; Σε ρψξα πνπ γέλλεζε ην Θέαηξν, ηηο 

Σέρλεο; Πνχ είλαη; θέθηεθα φηη θάηη ζπκβαίλεη εδψ. Κάπνηα ζηηγκή ινηπφλ, έκαζα 

γηα ηνλ λφκν 370/'83 πνπ ιέεη πσο νη ππνςήθηνη γηα ηηο Αξακαηηθέο ρνιέο ζηελ 

Βιιάδα, «πξέπεη λα έρνπλ αξηηκέιεηα ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηελ εμεηαζηηθή 

Βπηηξνπή. Δ απφθαζε ηεο Βπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε». Βίλαη 

βαζχηαηα ξαηζηζηηθφ. Βπίζεο ιέεη: «Βπηηπρφληεο ζεσξνχληαη: απηνί πνπ έρνπλ 

νπζηαζηηθά πξνζφληα ζεαηξηθήο ηέρλεο, δειαδή θαιή άξζξσζε θαη θαζαξφηεηα 

θσλήο, εθθξαζηηθφηεηα θαη ζθεληθή εκθάληζε». Ση άξζξσζε; πγγλψκε ξε παηδηά, 

θαηαπιεθηηθή εζνπνηφο δελ είλαη ε Φηιηππίδνπ; Μελ ηξειαζνχκε. Ώπηφ πξαγκαηηθά 

κε μεπεξλάεη. Έρνπλ μεράζεη ηε καγθηά ηεο Λακπέηε; Βθηφο ηνπ φηη ήηαλ ςεπδή. Σε 

Λακπέηε πνπ είρε ράζεη ηε θσλή ηεο θαη είρε θάλεη «Σα παηδηά ελφο θαηψηεξνπ 

ζενχ» θαη κάζαηλε λνεκαηηθή, έζησ γηα ην ξφιν, επεηδή έραζε ηε κία ηεο θσλεηηθή 

ρνξδή. Ώλ δνχζε ε Λακπέηε, εγψ είκαη ζίγνπξνο φηη κε ην κπαιφ πνπ είρε, ζα 

ζπλέρηδε λα παίδεη κε ηελ θαηλνχξγηα θαηάζηαζε. Βίρε ην κπαιφ λα ην θάλεη, ηε 

δχλακε. 

Βίπα ινηπφλ, «ηη κε λνηάδεη λα πεξάζσ απφ κία επηηξνπή πνπ εγψ ν ίδηνο δελ εθηηκάσ, 

γηα λα κνπ πνπλ αλ θάλσ γηα ην ζέαηξν ή φρη;» 

Βίπα ινηπφλ, «ηη κε λνηάδεη λα πεξάζσ απφ κία επηηξνπή πνπ εγψ ν ίδηνο δελ εθηηκάσ, 

γηα λα κνπ πνπλ αλ θάλσ γηα ην ζέαηξν ή φρη;». Αελ ην ιέσ ςσλίζηηθα, ην ιέσ φπσο 

ην ληψζσ. Έλησζα φηη ππήξραλ άλζξσπνη ζηηο επηηξνπέο απηέο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ 
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ζα πήγαηλα πνηέ ζην ζέαηξν. Ξεθίλεζα κφλνο κνπ ινηπφλ θαη πήγα ζε έλα ζεαηξηθφ 

εξγαζηήξη ζηελ Πεηξνχπνιε, ην νπνίν ήηαλ πνιχ ζνβαξφ. Βίρε ηνλ θχθιν ζπνπδψλ 

κηαο Αξακαηηθήο ρνιήο ζε θαζεκεξηλή βάζε, πέληε κέξεο ηελ εβδνκάδα, κε 

εμεηάζεηο ζην ηέινο θηι. Μεηά φκσο είδα φηη δελ κε θαιχπηεη κφλν απηφ θαη φηη ζέισ 

λα θάλσ θαη ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη. Πήγα ινηπφλ ζην Παλεπηζηήκην θαη γξάθηεθα 

ζην ηκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ θαη ην ηειείσζα κε 9,5. θνηψζεθα λα δηαβάδσ. 

Καηαιαβαίλσ ηελ αδηθία ηνπ φινπ πξάγκαηνο, αιιά είκαη επίζεο ηεο αληίιεςεο φηη 

φπνηνο δελ θάλεη, δελ θάλεη. ρη επεηδή είλαη αλάπεξνο, αιιά επεηδή δελ θάλεη γηα ην 

ζέαηξν. πσο ζα παο εζχ καδί κε κία άιιε θνπέια θαη εζχ ζα πεξάζεηο ζηε 

Αξακαηηθή ρνιή θαη ε άιιε δελ ζα πεξάζεη, κε ην ίδην ζθεπηηθφ έλα άηνκν κε 

αλαπεξία δελ είλαη ληε θαη θαιά γηα λα ζπνπδάζεη, λα γίλεη εζνπνηφο. κσο, 

θαηαιαβαίλεηο ηελ αδηθία ζε έλαλ άλζξσπν  πνπ δελ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ζπνπδάζεη. Ώπηφ είλαη άιιν πξάγκα. Βπίζεο, ηα ζέαηξα ζηελ Βιιάδα δελ είλαη 

γεληθφηεξα πξνζβάζηκα, νχηε γηα ηνπο ζεαηέο. Αελ είλαη πξνζβάζηκεο νη ζθελέο, δελ 

είλαη δειαδή αλνηρηά ηα πεξηζζφηεξα γηα λα θηινμελήζνπλ εζνπνηνχο κε αλαπεξία 

πάλσ ζηε ζθελή. Σα θακαξίληα είλαη ην ιηγφηεξν. 

Ώπηή ηελ πεξίνδν παίδσ ζην «Lebensraum», ζην ζέαηξν Faust. ηαλ ήξζε ε Πεγή 

Αεκεηξαθνπνχινπ ζην ζέαηξν πνπ έπαηδα κε ηελ νκάδα ΘΒ.ΏΜ.Ώ. (Θέαηξν Ώηφκσλ 

κε Ώλαπεξία), δελ κε ήμεξε. Ήξζε λα καο δεη επεηδή ζε φιε ηελ ηζηνξία κε ην 

θαηέβαζκα ηεο παξάζηαζεο «Εζνξξνπία ηνπο Νash», ηελ είρε ζηεξίμεη ε Κίλεζε 

Καιιηηερλψλ κε Ώλαπεξία. Μπήθε ζε κία δηαδηθαζία θαη αλαξσηήζεθε, «πνηνη είλαη 

απηνί θαη πψο είλαη ηφζν δπλακηθνί;». Ξαθληθά καο έκαζε. Έκαζε φηη ππάξρεη κία 

νκάδα, ε Οκάδα ΘΒ.ΏΜ.Ώ. πνπ αλήθεη ζηελ Κίλεζε, ε νπνία αλεβάδεη έξγν ζην 

ζέαηξν Βκπξφο. Ήξζε μαλά θαη καο είδε ζην Φεζηηβάι Ώζελψλ θαη ηελ επφκελε 

εκέξα κε πήξε θαη κνπ είπε, «θάλσ απηφ, γνπζηάξεηο;». «Γνπζηάξσ», ηεο είπα.  

Ο ΐαζίιεο Οηθνλφκνπ πνπ δεκηνχξγεζε ηελ νκάδα ΘΒ.ΏΜ.Ώ., έρεη καηεπηηθή 

παξάιπζε, δειαδή παξάιπζε ελφο άθξνπ, ηνπ ρεξηνχ. Ο ΐαζίιεο φκσο είλαη ν 

πξψηνο άλζξσπνο πνπ πέξαζε ηηο εμεηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ, σο εμαίξεην ηαιέλην. 

Αελ δήισζε φηη έρεη αλαπεξία θαη πήγε ζηηο εμεηάζεηο έηζη. Βθεί δελ ήμεξαλ ηη λα ηνλ 

θάλνπλ. Αειαδή ηνλ είδαλ, θαηάιαβαλ ακέζσο φηη ην ρέξη ηνπ δελ ιεηηνπξγεί θαη 

έγηλε απφ θάησ έλα ζνχζνπξν. ηελ επηηξνπή ήηαλ θαη ε Φφλζνπ, ε νπνία ζε θάπνηα 
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ζηηγκή ηνπ είπε φηη ζέιεη λα ηνλ πεξάζεη. Μάιηζηα, ήηαλ ν κφλνο πνπ ηνπ είπαλ εμ' 

αξρήο φηη ζα ηνλ πεξάζνπλ, ελψ ζπλήζσο δελ ηα ιέλε απηά ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο. 

Πξέπεη λα ζθεθηεί θάπνηνο, φηη φηαλ γξάθνληαη νη ξφινη, δελ γξάθνληαη ληε θαη θαιά 

γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζσκαηφηππν, γηα κία ζπγθεθξηκέλε άξζξσζε, γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. Κάπνηνο κπνξεί λα ζε ρξεζηκνπνηήζεη σο κε αλάπεξν, 

δειαδή δελ ηνλίδεη ηελ αλαπεξία ζνπ, ζνπ δίλεη ξφινπο θαλνληθά. Ώπηφ ην πξάγκα 

πνπ πξέπεη λα θάλεηο ληε θαη θαιά ηνλ αλάπεξν, εληάμεη…  ραίξσ πνιχ. Ση λα ην 

θάλεηο απηφ; Έλαο ζθελνζέηεο πνπ βιέπεη φηη ηνπ θάλεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

άλζξσπνο γηα ηνλ ξφιν, θαη ηεηξαπιεγηθφο λα είλαη, ζα ηνπ θάλεη. Αε λνκίδσ φκσο 

φηη νη ζθελνζέηεο είλαη ηφζν αλνηρηφκπαινη ζηελ Βιιάδα, έρνπλ κάζεη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξάγκα. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηνη, φπσο ε Πεγή 

Αεκεηξαθνπνχινπ, γηα παξάδεηγκα, πνπ δελ κε είδε πνηέ ζαλ άηνκν κε αλαπεξία.  

κσο, ηελ χπαξμή καο κέρξη πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα δελ ηελ ήμεξε. Καηάιαβεο; 

Δ ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε πνπ αλεβάδνπκε κε ηελ Πεγή κηιάεη γηα ηελ άλνδν ηνπ 

λαδηζκνχ θαη ηνπ θαζηζκνχ ελ γέλεη. Μηιάεη γηα ηνλ θαζηζκφ πνπ έρνπκε θαη εκείο 

κέζα καο, πνπ καο έρεη εκπνηηζηεί. Μηιάεη γηα έλα πείξακα ζην νπνίν θάπνηνο είλαη 

ρεηξηζηήο θαη θάπνηνο απνδέθηεο. Ο απνδέθηεο πάεη ζηελ αξρή λα θάλεη ιίγν 

ρηνπκνξάθη θαη ζην ηέινο αξρίδεη λα ζθνηψλεη ηνλ θφζκν, λνκίδνληαο φηη απηφ είλαη 

πιάθα. Πφζν εχθνια δειαδή είκαζηε ελ δπλάκεη ηα πάληα. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 

έξρνληαη θαη βιέπνπλ έλαλ άλζξσπν ζην ακαμίδην θαη πνιιέο θνξέο θάπνηνη δελ ην 

θαηαιαβαίλνπλ αξρηθά φηη εγψ είκαη φλησο ζε ακαμίδην. Κάπνηνη άιινη θάλνπλ 

ηαπηίζεηο ηνπ ηχπνπ «φηκπιε». Έρεη εηπσζεί θαη κέζα ζην ζέαηξν φηη είκαη ζαλ ηνλ 

«φηκπιε». 

 Θέινπκε ην ηζφηηκν, ην επαγγεικαηηθφ θαη γηα απηφ ην ιφγν δεηάκε θαη ηελ θξηηηθή 

πνπ ζα καο θξίλεη κε βάζε ην θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα. Ώπφ ην 2012, θάλακε 

αηηήζεηο θάζε ρξφλν κε ηελ Οκάδα ΘΒ.ΏΜ.Ώ. γηα λα εληαρζνχκε ζην Φεζηηβάι 

Ώζελψλ θαη Βπηδαχξνπ. ινη καο αγλννχζαλ. Πέξπζη, φηαλ ν λένο θαιιηηερληθφο 

δηεπζπληήο ηνπ θεζηηβάι, ΐαγγέιεο Θενδσξφπνπινο έπξεπε λα βγάιεη ην πξφγξακκα 

θαη είδε ηε δηθή καο ηελ αίηεζε, ήξζε θαη καο είδε ζε πξφβα. Βηνηκάδακε ηνπο 

«Πέξζεο» ηνπ Ώηζρχινπ. Ήξζε, καο είδε θαη καο πήξε. Παίμακε ζηηο 12 θαη 13 

Ενπιίνπ ζηε Νέα θελή ηνπ Βζληθνχ. Ο Θενδσξφπνπινο είλαη ν πξψηνο πνπ άλνημε 

θάπσο ηνπο νξίδνληεο. Οη παξαζηάζεηο ήηαλ sold out, κε 600 αλζξψπνπο απφ θάησ 
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πνπ έβιεπαλ γηα πξψηε θνξά επαγγεικαηηθφ ζέαηξν κε αλζξψπνπο κε αλαπεξία. 

Σνλίδσ ην επαγγεικαηηθφ θαη ηνλίδσ θαη ηε κε θηιαλζξσπία: Αειαδή, εκείο δελ 

απεπζπλφκαζηε ζε αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ, ζέινπκε ην ηζφηηκν, ην 

επαγγεικαηηθφ θαη γηα απηφ ην ιφγν δεηάκε θαη ηελ θξηηηθή πνπ ζα καο θξίλεη κε 

βάζε ην θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα. Ώπηφ καο ελδηαθέξεη. ηαλ μεθίλεζα λα θάλσ 

ζέαηξν, δελ έθαλα επεηδή είκαη αλάπεξνο, έθαλα επεηδή ζέισ λα θάλσ απηφ πνπ 

γνπζηάξσ. Θέισ λα κε θξίλνπλ σο εζνπνηφ, φρη σο άλζξσπν κε αλαπεξία. Ναη, έρσ 

κία αλαπεξία, επίζεο έρσ σξαία κάηηα, είκαη θαξαθιφο, έρσ σξαία θνηιίηζα. Έρσ 

φιν ην παθέην. 

Αελ έρσ φλεηξα γηα ην ηη ξφινπο ζέισ λα παίμσ. Βκέλα ην φλεηξφ κνπ είλαη λα 

ζπλερίζσ λα παίδσ φζν αληέρσ θαη φζν γνπζηάξσ θαη λα θάλσ θαιέο παξαζηάζεηο. 

Βίκαη ιίγν θπληθφο ζε απηά. Σνλ ζθέθηνκαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, κ' αξέζεη πνιχ. Δ 

άπνςή κνπ είλαη φηη αλ ππάξρεη έλα πξάγκα πνπ έρεη κεγαιχηεξε επθνιία, απηφ 

ηειηθά είλαη ν θηλεκαηνγξάθνο, δελ είλαη ην ζέαηξν. ην ζέαηξν θαηαιαβαίλσ ηηο 

αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο θαη ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ. 

Βπεηδή, κελ μερλάο φηη φηαλ έρεηο κία βαξηά αλαπεξία, δελ κπνξείο λα είζαη πνιιέο 

ψξεο ζε έλα ακαμίδην. Πηάλεζαη, δελ αληέρεηο, φζν εθπαίδεπζε θαη λα έρεηο θάλεη. 

Αχν ψξεο πάλσ ζηε ζθελή λα ρηππηέζαη, γίλεζαη αινηθή. Δ επθνιία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ είλαη κεγαιχηεξε. Κάλεηο έλα «cut», ιεο έλα «stop», παίξλεηο κηα 

αλάζα. Βίλαη κηα δηαδηθαζία δηαθνξεηηθή. Ώιιηψο παίδεηο ζην ζέαηξν θαη αιιηψο 

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. ΐέβαηα εγψ πηζηεχσ φηη αλ παίδεηο θαιά ζην ζέαηξν, κπνξείο 

λα παίμεηο παληνχ. Σν αληίζεην φρη. 

Δ ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ Λπδία Κνληφξδνπ, γλσξίδεη ηη ζπκβαίλεη κε ην λφκν. Ώπφ 

ηελ πιεπξά ηνπο, κπνξεί λα ζέζνπλ δηάθνξα επηρεηξήκαηα φπσο, «ηη ζα γίλεη; ζα 

θιείζνπλ νη ζρνιέο πνπ ήδε ππάξρνπλ, γηα λα γίλνπλ πιήξσο πξνζβάζηκεο;». Ώπηή 

ηε ζηηγκή ειάρηζηεο ζρνιέο είλαη πξνζβάζηκεο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίν 

δελ αιιάδνπλ ηνλ λφκν, λνκίδσ φηη είλαη απηφο πνπ κφιηο ζνπ είπα. Φνβνχληαη πνιχ 

φηη αλ αιιάμεη ν λφκνο, ζα μεζεθσζνχλ απηνί πνπ έρνπλ ηδησηηθέο ζρνιέο, επεηδή ζα 

πνπλ, «εληάμεη ξε παηδηά θαη εγψ ηψξα ηη λα θάλσ; Θα κνπ θιείζεηε ηε ζρνιή;». 

Μπνξεί λα ζην πνπλ απηφ θαη δελ είλαη ζέκα αλζξσπηζκνχ, απιά ν άλζξσπνο θάλεη 

ηε δνπιεηά ηνπ. Σν αλ είλαη ζσζηφ ή ιάζνο, ζα ην θξίλεη άιινο, ζα ην θξίλεη θαη ε 

Εζηνξία. Σν βαζηθφ ζέκα βέβαηα, είλαη λα δνχκε ηη ζα γίλεη κε ηηο θξαηηθέο ζρνιέο, 
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πνπ είλαη ζνιφ ην ηνπίν, επεηδή ε Παηδεία είλαη δεκφζηα φπσο θαη λα 'ρεη. Βκείο εθηφο 

απφ δεκφζηα δεηάκε λα είλαη θαη πξνζβάζηκε ζε φινπο, κε ην λα απνζπξζεί ν λφκνο. 

 ΚΟΚΚΗΝΖ ΟΜΑΓΑ: Άξζξν απφ εθεκεξίδα πνπ αθνξά έγθιεκα απφ 

ζρηδνθξελή θαη  επηζηεκνληθφ άξζξν ζρεηηθά κε ηε ζρηδνθξέλεηα. 

 ρηδνθξελήο κε εκκνλή ζηνλ αξηζκό 13 ν δνινθόλνο ηνπ ειηθησκέλνπ ζηελ 

Πξέβεδα 

 

Ο δξάζηεο καραίξσζε 13 θνξέο πηζψπιαηα ηνλ 79ρξνλν αλήκεξα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, γηαηί ην ζχκα ηνλ θνξφηδεπε φπσο ππνζηήξημε θαη ζηηο 13 

Αεθεκβξίνπ έθαςε ην απηνθίλεην ηνπ λένπ ζπληξφθνπ ηεο δεχηεξεο πξψελ ζπδχγνπ 

ηνπ. Υζεο ην πξσί έζπαζε ηνπο ηάθνπο ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ηεο απνζαλνχζαο 

ζπδχγνπ ηνπ, γηα λα …αλαζηεζνχλ 

Έλα ζπάλην έγθιεκα πνπ έγηλε ην απφγεπκα αλήκεξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

εμηρληάζηεθε θαη κάιηζηα άκεζα ζηελ πεξηνρή ηεο Πξέβεδαο. Αξάζηεο 

αλζξσπνθηνλίαο ζε βάξνο ελφο 79ρξνλνπ, απνδείρηεθε πσο ήηαλ έλαο 56ρξνλνο 

ζρηδνθξελήο θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο Λπγηά, φπνπ ην θξηθηφ έγθιεκα έιαβε ρψξα. 

Γηα ηελ ππφζεζε ζπλειήθζε ν δξάζηεο ρζεο ην βξάδπ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ 

ζρεκαηίζζεθε δηθνγξαθία θαθνπξγεκαηηθνχ ραξαθηήξα γηα αλζξσπνθηνλία κε 

πξφζεζε, παξαβάζεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί φπισλ, εκπξεζκφ θαη πεξηχβξηζε λεθξψλ. 
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Ώλαιπηηθφηεξα, ην απφγεπκα, αλήκεξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ν 79ρξνλνο βξέζεθε 

λεθξφο ζηελ πεξηνρή «Ληκαλάθη» ζηε Λπγηά Πξέβεδαο θαη φπσο πξνέθπςε, ήηαλ 

ζχκα εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο, θέξνληαο ηξαχκαηα απφ αηρκεξφ αληηθείκελν. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη αξρηθά νη ηξαπκαηηνθνξείο δελ πξφζεμαλ ηηο 13 καραηξηέο 

πνπ έθεξε ζηελ πιάηε ην ζχκα θαη ηνλ κεηέθεξαλ ζην λεθξνηνκείν ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ηεο πεξηνρήο γηα λα ηνλ δεη ν ηαηξνδηθαζηήο φηαλ ζα επέζηξεθε απφ ηελ άδεηα ηνπ. 

Οη αζηπλνκηθνί φηαλ έθηαζαλ ζην ζεκείν δελ βξήθαλ ην πηψκα, γηαηί νη 

ηξαπκαηηνθνξείο ήδε ηνλ είραλ πάξεη θαη ράξε ζηελ δηθή ηνπο επηκνλή λα δνπλ ην 

πηψκα αλαθαιχθζεθε ην …κάιινλ φρη πξνθαλέο γηα ηνπο ηξαπκαηηνθνξείο, φηη 

επξφθεηην δειαδή γηα αλζξσπνθηνλία! 

ην πιαίζην θαηάιιειεο αμηνπνίεζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ έξεπλα, 

πνπ δηελήξγεζε άκεζα ην Σκήκα Ώζθάιεηαο Πξέβεδαο, πξνέθπςε φηη δξάζηεο ηεο 

αλζξσπνθηνλίαο είλαη ν 56ρξνλνο, ν νπνίνο ην απφγεπκα ηεο 25εο Αεθεκβξίνπ, 

ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα, κε ηε ρξήζε ζηηιέηνπ, ηνλ 79ρξνλν, ηε ζηηγκή πνπ απηφο 

θηλνχληαλ πεδφο ζηε Λπγηά Πξέβεδαο, θαηαθέξλνληάο ηνπ ρηππήκαηα ζην πίζσ κέξνο 

ηνπ ζψκαηνο. 

Οη αζηπλνκηθνί εμέηαζαλ πιηθφ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο πνπ βξέζεθε ζηελ πεξηνρή, 

ζην νπνίν είρε θαηαγξαθεί ιίγα ιεπηά κεηά ην έγθιεκα, ν δξάζηεο λα πιέλεη ηα 

καησκέλα ηνπ ρέξηα ζε κία βξχζε ηνπ δήκνπ θαη ηνλ πξνζήγαγαλ, φπνπ θαηά ηελ 

εμέηαζή ηνπ νκνιφγεζε ζηνπο αζηπλνκηθνχο, πσο εθείλνο καραίξσζε κέρξη ζαλάηνπ 

ηνλ ειηθησκέλν, γηαηί φπσο είπε, φπνηε ηνλ έβιεπε ηνλ θνξφηδεπε θαη ηνλ 

εηξσλεπφηαλ. 

Μάιηζηα, παξαδέρηεθε ζηνπο αζηπλνκηθνχο πσο γηα εθείλνλ ν αξηζκφο 13, είρε ηελ 

δηθή ηνπ μερσξηζηή ζεκαζία. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ν δξάζηεο παξά ηελ ςπρηθή 

ηνπ θαηάζηαζε, θξφληηζε λα πιχλεη ηα ξνχρα πνπ θνξνχζε, λα βξάζεη ην ζηηιέην 

ηχπνπ «πεηαινχδα» θαη λα θάςεη ηα ππνδήκαηά ηνπ, κε ζθνπφ λα εμαθαλίζεη 

ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία ζε βάξνο ηνπ! 

Ώπφ ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο έξεπλαο πξνέθπςε επηπξφζζεηα, φηη ν δξάζηεο 

εκπιέθεηαη θαη ζε εκπξεζκφ Ε.Υ. απηνθηλήηνπ, πνπ έγηλε ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ ζηελ 

Πξέβεδα, θαζψο θαη ζε θζνξέο ζε κλήκαηα πνπ έγηλαλ ρζεο ην πξσί, ζε λεθξνηαθείν 

ζηε Λπγηά Πξέβεδαο. 
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πγθεθξηκέλα, παξαθνινχζεζε ηελ δεχηεξε πξψελ ζχδπγφ ηνπ θαη είδε πσο έμσ απφ 

ην ζπίηη ηεο, ζηάζκεπζε ην απηνθίλεην ηνπ αδεξθνχ ηνπ, ν λένο ηεο ζχληξνθνο, ν 

νπνίνο αλέβεθε ζην ζπίηη. Σφηε ν δξάζηεο πεξηέινπζε κε εχθιεθην πγξφ ην 

απηνθίλεην θαη ην έθαςε. 

Ο ζπιιεθζείο, ν νπνίνο νκνιφγεζε ηελ πξάμε ηνπ, ζα νδεγεζεί κε ηε δηθνγξαθία 

πνπ ζρεκαηίζηεθε ζε βάξνο ηνπ, ζηνλ Βηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Πξέβεδαο, ελψ 

ην πξναλαθξηηηθφ έξγν θαη ηηο αζηπλνκηθέο έξεπλεο δηελεξγεί ην Σκήκα Ώζθάιεηαο 

Πξέβεδαο. 

Ώμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, πσο ν δξάζηεο είρε λνζειεπηεί ην πεξαζκέλν θαινθαίξη 

ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή, κεηά απφ αίηεκα ηεο θφξεο ηνπ. 

 

ρηδνθξέλεηα: Μύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηα 

Αεκνζηεχηεθε απφ Webmaster πξηλ 11 έηε 

Κάζε αζζελήο κε ζρηδνθξέλεηα έρεη δηαθνξεηηθή εμέιημε. Δ ζρηδνθξέλεηα έρεη πνιιέο 

κνξθέο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν έλαξμεο, κε δηαθνξεηηθή πνξεία θαη έθβαζε θαη 

δηαθνξεηηθή αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία. 

Μύζνο: Σα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα είλαη ζπλήζσο βίαηα θαη επηθίλδπλα. 

Ώιήζεηα: Σα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη ζπλήζσο βίαηα θαη επηθίλδπλα. Δ 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηε ζρέζε βίαο θαη ζρηδνθξέλεηαο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

εηθφλα πνπ αλαπαξάγνπλ ηα ζηεξεφηππα. Ώπνηειέζκαηα εξεπλψλ έρνπλ δείμεη φηη: 

Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα δε ρξεζηκνπνηεί βία θαη 

γεληθφηεξα ηα άηνκα κε ςπρηθή αζζέλεηα δελ είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλα αλ 

ζπγθξηζνχλ κε ηνλ πγηή πιεζπζκφ. 

Σα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα εκθαλίδνπλ ειαθξά απμεκέλνπο δείθηεο ζηα εγθιήκαηα 

βίαο. Δ βία φκσο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζρηδνθξέλεηα νθείιεηαη θπξίσο ζηε κε ιήςε 

ησλ θαξκάθσλ ή ζηελ αθαηαιιειφηεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ζηελ έιιεηςε ζηήξημεο θαη 

απνδνρήο. 

http://www.noesi.gr/user/webmaster
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Οη αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε νπζηώλ θαη αιθνόι δηαηξέρνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν γηα εθδήισζε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Οη παξαιεξεηηθέο ηδέεο πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη απεηιεηηθφ γηα ηε δσή ηνπ 

αζζελή απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο. πλεπψο ε 

θαηάιιειε ζεξαπεία ησλ παξαιεξεηηθψλ ηδεψλ κεηψλεη αηζζεηά ηνλ παξαπάλσ 

θίλδπλν. 

Δ βίαηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ζρηδνθξέλεηα ηηο πην πνιιέο θνξέο 

πεξηιακβάλεη βίαηεο εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζή ηνπο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα ζπλήζσο δελ είλαη ζχηεο, αιιά ζχκαηα 

βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ή θαθνπνίεζεο. 

Σα εγθιήκαηα βίαο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα 

έρνπλ δηαθνξεηηθό θίλεηξν θαη δηαθνξεηηθά ζύκαηα ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

δηαπξάηηνληαη απφ ηνπο ιεγφκελνπο «πγηείο». πλήζσο, ζηα πξψηα ζχκαηά ηνπο 

πεξηιακβάλνληαη άηνκα ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη 

αθνινπζνχλ ηα πξφζσπα εμνπζίαο, φπσο πνιηηηθνί, γηαηξνί ή δηθαζηέο. 

Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα κεησζεί ε εθδήισζε βίαηεο θαη επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο 

ζηνπο αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα είλαη ε πξόζβαζε ζε ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο, ε 

ιήςε ηεο θαηάιιειεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη, γεληθφηεξα, ηεο ζεξαπείαο θαζψο 

θαη ε παξάιιειε κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ δηαθξίζεσλ, πνπ απνγνεηεχνπλ θαη 

απνζαξξχλνπλ φζνπο αλαδεηνχλ βνήζεηα γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

Μύζνο: Σα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα έρνπλ δηπιή πξνζσπηθόηεηα ή δηραζκέλε 

πξνζσπηθόηεηα. 

Ώιήζεηα: Σα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα δελ έρνπλ νχηε „δηπιή‟ νχηε "δηραζκέλε 

πξνζσπηθφηεηα". Ώπηφ ζπλήζσο ιέγεηαη γηαηί ηα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα ζπρλά 

ζπκπεξηθέξνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ αληηθαηηθά. Τπάξρνπλ θνξέο, πνπ άιια ιέλε, άιια 

ελλννχλ θαη άιια θάλνπλ, θη ελψ απηφ κπνξεί θάπνηεο ζηηγκέο λα ζπκβεί ζηνλ 

θαζέλα, ζηα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα. Γεληθά, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη έλα άηνκν πνπ εθδειψλεη ζρηδνθξέλεηα καο θαίλεηαη δηαθνξεηηθφ 

επεηδή επεξεάδεηαη ε ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα θαη φρη ζπλνιηθά ε πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ. 
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Μύζνο: Γηα ηε ζρηδνθξέλεηα επζύλνληαη νη γνλείο θαη ην νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ. 

Ώιήζεηα: Δ νηθνγέλεηα δελ επζχλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Αελ 

ππάξρνπλ δεδνκέλα, πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε ειιηπήο 

δηαπαηδαγψγεζε ή ε θαθή αλαηξνθή πξνθαινχλ ζρηδνθξέλεηα. Βλψ αληίζεηα 

ππάξρνπλ εξεπλεηηθά ζηνηρεία, πνπ πηζηνπνηνχλ επαξθψο ηα βηνινγηθά αίηηα ηεο 

λφζνπ. Υηιηάδεο γνλείο ππνθέξνπλ απφ ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο θαη ελνρήο γηαηί 

ζεσξνχλ φηη πηζαλφλ απηνί κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνθάιεζαλ απηή ηελ 

θαηάζηαζε. ήκεξα, έρεη απνδεηρζεί φηη νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κπνξεί λα κελ 

επζχλνληαη γηα ηε γέλεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο αιιά κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηελ εμέιημή ηεο. Βπεηδή ην ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο απφ ηε ζρηδνθξέλεηα 

είλαη ηεξάζηην γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ, απηφ πνπ ρξεηάδνληαη είλαη θαηαλφεζε, 

ζπκπαξάζηαζε θαη ππνζηήξημε θαη ζε θακία πεξίπησζε απφξξηςε θαη ελνρνπνίεζε. 

Μύζνο: Σα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα έρνπλ λνεηηθή ζηέξεζε. 

Ώιήζεηα: ρηδνθξέλεηα θαη λνεηηθή ζηέξεζε είλαη δχν δηαθνξεηηθέο δηαγλψζεηο. Δ 

ζρηδνθξέλεηα πξνζβάιιεη άηνκα αλεμάξηεηα απφ ην λνεηηθφ ηνπο επίπεδν. Έλα άηνκν 

κε λνεηηθή ζηέξεζε δε ζεκαίλεη φηη έρεη απαξαίηεηα θάπνηα άιιε ςπρηθή δηαηαξαρή. 

Οχηε φηη έλα άηνκν κε ζρηδνθξέλεηα, φηαλ εκθαλίδεη πξνβιήκαηα απφ ηε ζθέςε ηνπ, 

ζεκαίλεη φηη έρεη κεησκέλε λνεκνζχλε. Δ ζρηδνθξέλεηα θαη ε λνεηηθή ζηέξεζε 

είλαη δπν ηειείσο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Μύζνο: Σα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα πξέπεη λα θιείλνληαη ζην ςπρηαηξείν. 

Ώιήζεηα: Σα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα πξέπεη λα λνζειεχνληαη φηαλ θαη φζν ην 

ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά. Ώπηφ γίλεηαη, θπξίσο, φηαλ θπξηαξρνχλ ηα νμέα 

ζπκπηώκαηα ηεο λφζνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζε εμσηεξηθή βάζε. Δ 

ζρηδνθξέλεηα ζήκεξα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί πην απνηειεζκαηηθά έμσ απφ ην 

ίδξπκα, ζηελ θνηλφηεηα. Βμάιινπ, ν εγθιεηζκφο ζην ίδξπκα ζηεξεί ηνλ αζζελή απφ 

ηα θνηλσληθά εξεζίζκαηα, ηνλ νδεγεί ζην πεξηζψξην θαη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε 

θαη ζπκβάιιεη έηζη ζηε δηαηψληζε ηνπ ζηίγκαηνο. 
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Μύζνο: Οη άξξσζηνη κε ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη ηθαλνί λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα 

ηε ζεξαπεία ηνπο. 

Ώιήζεηα: Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κπνξνχλ αιιά θαη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζεξαπεία ηνπο. ΐέβαηα ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ιάβνπλ 

αλάινγεο απνθάζεηο δελ είλαη πάληα ε ίδηα ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο αζζέλεηαο. 

Τπάξρνπλ θάζεηο φπσο ε έλαξμε ηεο λφζνπ ή νη ππνηξνπέο φπνπ ε ηθαλφηεηα απηή 

πεξηνξίδεηαη θαη άιιεο θάζεηο φπνπ ν αζζελήο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε 

ζεξαπεία ηνπ. Οη έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, βνεζάεη ζηελ θαιή ζπλεξγαζία κε ην γηαηξφ θαη ηνπο 

ζεξαπεπηέο, βειηηψλεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη εληζρχεη ηε «ζπκκφξθσζε» ζηε 

ζεξαπεία. 

Μύζνο: Σα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα δελ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ. 

Ώιήζεηα: Σα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ, αθφκε θη αλ 

παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη, φηη ηα άηνκα πνπ 

πάζρνπλ απφ ζνβαξέο ςπρηθέο αζζέλεηεο βειηηψλνληαη πνιχ φηαλ εξγάδνληαη θαη 

γεληθά θαίλεηαη φηη ε εξγαζία ζπκβάιιεη ζηε ζεξαπεία. Δ εξγαζία επηηξέπεη ζηα 

άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε νκάδεο πγηψλ θαη απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο. 

 

 

Μύζνο: Καλείο δελ ζεξαπεύεηαη από ηε ζρηδνθξέλεηα. 

Ώιήζεηα: Κάζε αζζελήο κε ζρηδνθξέλεηα έρεη δηαθνξεηηθή εμέιημε. Δ ζρηδνθξέλεηα 

έρεη πνιιέο κνξθέο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν έλαξμεο, κε δηαθνξεηηθή πνξεία θαη 

έθβαζε θαη δηαθνξεηηθή αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία. Δ γελίθεπζε, φηη θαλείο δε 

ζεξαπεχεηαη απφ ηε ζρηδνθξέλεηα πνπ ππνλνεί φηη ε ζρηδνθξέλεηα είλαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο αλίαηε λφζνο, νδεγεί ζε απειπηζία θαη απφγλσζε θαη ηνπο αζζελείο θαη 

ηνπο ζπγγελείο ηνπο. 

Μύζνο: Ζ ζρηδνθξέλεηα πξνθαιείηαη από θαθά πλεύκαηα θαη κάγηα. 
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Ώιήζεηα: Δ ζρηδνθξέλεηα δελ πξνθαιείηαη νχηε απφ θαθά πλεχκαηα νχηε απφ κάγηα. 

Παξφια απηά, ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ αξθεηνί άλζξσπνη πηζηεχνπλ, φηη ε 

ζρηδνθξέλεηα πξνθαιείηαη απφ ηηο ελέξγεηεο θαθψλ πλεπκάησλ ή ηελ επίδξαζε 

καγείαο. 

Οη κύζνη γηα ηε ζρηδνθξέλεηα δελ ζηακαηνύλ όκσο εδώ. 

Βίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, λα γλσξίδνπκε φηη: 

Δ ζρηδνθξέλεηα δελ πξνθαιείηαη απφ θαηάξεο θαη απφ "θαθφ κάηη".                                               

Δ ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη ε ηηκσξία ηνπ Θενχ γηα ηηο ακαξηίεο ηεο νηθνγέλεηαο.                       

Δ ζρηδνθξέλεηα δελ πξνθαιείηαη απφ έιιεηςε ζξεζθεπηηθήο πίζηεο.                                           

Δ ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη ην απνηέιεζκα εξσηηθήο απνγνήηεπζεο.                                                 

Δ ζρηδνθξέλεηα δελ νθείιεηαη ζηελ ππεξβνιηθή κειέηε.                                                                        

Δ ζρηδνθξέλεηα δελ πξνθαιείηαη απφ ηνλ απλαληζκφ.                                                                                    

Δ ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη κεηαδνηηθή. 

Πεγή:  Βλεκεξσηηθφ έληππν ηεο Μνλάδαο Τπνζηήξημεο θαη Παξαθνινχζεζεο 

"Φπραξγψ", γηα ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζηε  δηεχζπλζε: www.msu.gr. 

 ΚΗΣΡΗΝΖ ΟΜΑΓΑ: Kείκελν παξάζηαζεο θφξνπκ ¨Μηθξέο ζθελέο 

θαζεκεξηλήο βίαο¨.  

ηνηρεία ηεο παξάζηαζεο 

Ο ηφπνο: Ώζήλα. Δ δξάζε εθηπιίζζεηαη ζε 3 δηαθνξεηηθά δηακεξίζκαηα ζε 3 

δηαθνξεηηθνχο νξφθνπο ηεο ίδηαο πνιπθαηνηθίαο θάπνπ ζηελ Άλσ Κπςέιε. ε θάζε 

δηακέξηζκα (ξεηηξέ – ελδηάκεζνο φξνθνο – ππφγεην) δεη θαη κηα απφ ηηο 3  νηθνγέλεηεο 

ηεο ηζηνξίαο. 

Ο ρξφλνο: 2010, ε ψξα είλαη γχξσ ζηηο 6 κε 7 ην απφγεπκα. 

Σα πξφζσπα: 

1o δεπγάξη: Μάλα - Κφξε (ξεηηξέ) 

Μάλα-Έιελα: Γπλαίθα γχξσ ζηα 40, θαηάγεηαη απφ ηε Γαράξσ Διείαο. Υακεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Παληξεχηεθε πνιχ κηθξή. Αελ εξγάδεηαη. Έρεη κία θφξε ηε Ρία 

http://www.msu.gr/
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θαη έλα γην. Ο ζχδπγνο (πνπ δελ βιέπνπκε πνηέ φπσο θαη ηνλ γην) νλφκαηη 

«Μπάκπεο» έρεη καγαδί ζηε γεηηνληά κε αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ. Βίλαη θαη απηφο, 

φπσο θαη ε ζχδπγνο ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπο ιατθνί ηχπνη. 

Κφξε-Ρία: Νέν θνξίηζη, καζήηξηα Λπθείνπ 15-16 εηψλ. Έρεη έλα κεραλάθη ηχπνπ 

«vespa». Πεγαίλεη ζην ίδην ζρνιείν κε ηε Γηάλλα ηνπ θάησ νξφθνπ. Σν ρξφλν πνπ δελ 

είλαη ζην ζρνιείν δηαξθψο ςσλίδεη ξνχρα θαη θαιιπληηθά θαη πεγαίλεη γηα θαθέδεο 

θαη πνηά κε ηηο παξέεο ηεο. 

2ν δεπγάξη: Μάλα-Κφξε (ελδηάκεζνο φξνθνο) 

Μάλα-Αέζπνηλα: Γπλαίθα γχξσ ζηα 50, δηαρεηξίζηξηα ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ώπφθνηηνο  

ιπθείνπ, εξγάδεηαη απφ ηφηε σο ππάιιεινο ζε ππεξεζία ηνπ ΕΚΏ. Έρεη κηα 

κνλαρνθφξε ηε Γηάλλα, ν ζχδπγφο ηεο είλαη ινγηζηήο θαη εξγάδεηαη ην πξσί ζε 

εηαηξεία θαη ην απφγεπκα ηδησηηθά. Βίλαη ζνβαξή, αμηνπξεπήο, δελ θνπηζνκπνιεχεη. 

Ώπφ ην κεζεκέξη θαη κεηά πνπ δελ εξγάδεηαη αζρνιείηαη επηζηακέλσο κε ηα νηθηαθά 

θαη βιέπεη καλησδψο ζήξηαι θαη εηδήζεηο ζηελ ηειεφξαζε. 

Κφξε-Γηάλλα: Νεαξή καζήηξηα Λπθείνπ, επίζεο 15-16 εηψλ. ΐξίζθεηαη ζε πεξίνδν 

εμεηάζεσλ. Βίλαη κεηξίσο επαηζζεηνπνηεκέλε ζε θνηλσληθά θαη αλζξσπηζηηθά 

δεηήκαηα. Μέζσ ηνπ ζρνιείνπ θαη ίζσο απφ θάπνηεο παξέεο κε κεγαιχηεξνπο 

θνηηεηέο έρεη έξζεη ζε επαθή κε δηάθνξεο νξγαλψζεηο ππεξάζπηζεο αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. ΐιέπεη ηελ θνηλσληθή αδηθία θαη ηηο δηαθξίζεηο γχξσ ηεο, ελνριείηαη 

πνιχ θαη εμεγείξεηαη εζσηεξηθά, αιιά δελ έρεη αθφκα ηα εθφδηα θαη ηα εξγαιεία λα 

ηα εθθξάζεη φια απηά κε επηρεηξήκαηα. Σν ςάρλεη φκσο θαη κέζα απφ ηηο παξέεο ηεο, 

ελεκεξψλεηαη γχξσ απφ δηάθνξα δεηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ απ‟ φπνπ παίξλεη θαη πνιιά 

εξεζίζκαηα. Βθηφο ησλ άιισλ δελ έρεη αθφκα «θάεη» θαη πνιιέο ξαηζηζηηθέο 

θαηξαπαθηέο. 

3ν δεπγάξη: Μάλα-Γηφο (ππφγεην) 

Μάλα-Άτζα: Μεηέξα κεηαλάζηξηα 50 ρξνλψλ. 

Γηφο-Μνπρηάξ: 18 ρξνλψλ. 

Μεηαλάζηεο Παθηζηαλνί. Ο άληξαο θαη ν έλαο αθφκα κεγαιχηεξνο γηνο δνπιεχνπλ 

κεξνθάκαηα φπνπ βξνπλ θαη εθηφο Ώζελψλ. ήκεξα ζα επηζηξέςνπλ απφ ηελ 

Καιακάηα φπνπ είραλ πάεη γηα 2 κέξεο (πξέπεη λα θαλεί μεθάζαξα απηφ γηαηί έηζη 
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γίλεηαη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θινπή ηεο βέζπαο). 

Δ κάλα έρεη θάλεη ζπζία λα είλαη ζε έλα μέλν ηφπν γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Αελ 

εξγάδεηαη. Μέλεη ζπίηη θαη θξνληίδεη ηελ νηθνγέλεηα. Ο γηφο πάεη ζρνιείν αθφκα γηαηί 

έρεη ράζεη ηάμεηο ιφγσ πξνζαξκνγήο θαη δηαθνξάο γιψζζαο θαη έρεη δηαθνξά ζηελ 

ειηθία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί. Βίλαη ν κεγαιχηεξνο 

ζην ζρνιείν θαη ηνλ θνξντδεχνπλ γηα απηφ.  

Πξφζσπα πνπ δελ εκθαλίδνληαη επί ζθελήο αιιά γίλεηαη ιφγνο γη‟ απηά: ν Παηέξαο 

Ώρκέη θαη ν Γηφο Υαζάλ. ην ζπίηη κηιάλε Οπξληνχ. Ο Αηακεζνιαβεηήο-Βκςπρσηήο 

εμεγεί ζην θνηλφ ηε ζχκβαζε ηεο γιψζζαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Σα ζθεληθά αληηθείκελα: Γηα ην ζθεληθφ ρξεζηκνπνηνχληαη 3 θσηνγξαθίεο πνπ ε κία  

δείρλεη έλα δηακέξηζκα ξεηηξέ κε θφλην θεξαίεο – ηαξάηζεο ζπηηηψλ θαη ζην βάζνο 

ηελ Ώθξφπνιε ή ην Λπθαβεηηφ. Δ δεχηεξε δείρλεη κπαιθφλη πνιπθαηνηθίαο θαη ε 

ηξίηε ηζφγεην ή ππφγεην πνιπθαηνηθίαο. 

Σν ζελάξην 

Σν παξαθάησ ζελάξην απνηειεί ηελ εθδνρή ηεο παξάζηαζεο Θεάηξνπ Φφξνπκ 

Μηθξέο ζθελέο θαζεκεξηλήο βίαο, φπσο δηαζθεπάζηεθε απφ ηελ νκάδα εηδηθά γηα ηα 

ζρνιεία ην Φζηλφπσξν 2010. Σν ζελάξην απνηειεί έλαλ θακβά, βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

επεμεξγαζία θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ην θνηλφ. 

Βηζαγσγή 

Φψηα. Μνπζηθή. Ξεθηλάκε κε παγσκέλεο εηθφλεο. Πξψηε ζεηξά παγσκέλσλ εηθφλσλ: 

φινη καδί. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ παγσκέλεο εηθφλεο πνπ γίλνληαη ελαιιάμ απφ 

κάλεο θαη θφξεο κε ηελ εμήο ζεηξά: κφλν νη κάλεο, κφλν νη θφξεο θαη ν γηφο, κφλν νη 

κάλεο, κφλν νη θφξεο θαη ν γηφο. ηελ ηειεπηαία παγσκέλε εηθφλα δπλακψλεη ε 

κνπζηθή θαη κεηά ζηακαηάεη κε fade out. Ώθνινπζεί ε πξψηε ζθελή πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη ζην δηακέξηζκα ηεο Αέζπνηλαο θαη ηεο Γηάλλαο. 

θελή 1ε 

Αχν νξφθνπο θάησ απφ ην ξεηηξέ, ζην δηακέξηζκα ηεο Αέζπνηλαο θαη ηεο Γηάλλαο. 

Δ Αέζπνηλα θαη ε Γηάλλα είλαη θαζηζκέλεο ζηνλ θαλαπέ ηνπ ζαινληνχ ηνπο. Δ Γηάλλα 

θάζεηαη πνιχ άλεηα, ίζσο ζην πάησκα θαη φρη ζηνλ θαλαπέ. Δ Αέζπνηλα θξαηά ην 
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ηειεθνληξφι ζην ρέξη θαη θάλεη δάπηλγθ θαη ε Γηάλλα θξαηά ζην ρέξη έλα πεξηνδηθφ ή 

κηα εθεκεξίδα θαη δηαβάδεη έλα άξζξν γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηνλνηήησλ. 

Ο δηάινγνο μεθηλάεη κε ηε Αέζπνηλα πνπ –κε ην ηειεθνληξφι ζην ρέξη- δείρλεη ηελ 

αγαλάθηεζε ηεο (θάλνληαο ηζνπθ, ηζνπθ) γηα ην «ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν» 

ζχκθσλα κε φζα δείρλεη ζηελ ηειεφξαζε. Φξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ 

απηνζρεδηαζηηθφ δηάινγν: «Θεσξψ φηη απηφ πνπ είδα ζήκεξα ήηαλ ν πην ηζρπξφο 

ηξφπνο γηα λα καο κάζεη πσο πξέπεη λα «θσλάδεηο» ηε γλψκε ζνπ.» 

Κφξε-Γηάλλα: Μακά κε βιέπεηο ζπλέρεηα ηειεφξαζε. 

Μάλα-Αέζπνηλα: Ση δηαβάδεηο εθεί; είλαη γηα ην ζρνιείν απηφ πνπ δηαβάδεηο; Καη εθεί 

ζηα Βμάξρεηα πνπ παο, φιν θιέβνπλ θαη φιν πξνβιήκαηα έρνπλ κε ηνπο κεηαλάζηεο, 

λα πάιη γη‟ απηά ιέεη ε ηειεφξαζε. 

Κφξε-Γηάλλα: ρη (γη‟ απηφ πνπ δηαβάδεη), δηαβάδσ έλα πνιχ ελδηαθέξνλ άξζξν γηα 

ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηνλνηήησλ, ζέιεηο λα ζνπ πσ πεξί ηίλνο πξφθεηηαη; 

Μάλα-Αέζπνηλα: Βγψ δελ ηα μέξσ απηά… γηα ην ζρνιείν λα κνπ πεηο…. πσο παο κε 

ηα καζήκαηα, δηαβάδεηο; … λα θνηηάο ην ζρνιείν ζνπ θιπ. 

Κφξε-Γηάλλα (εθλεπξίδεηαη):… πάσ λα ζνπ κηιήζσ γηα θάηη άιιν …, έθαηζα ιίγν λα 

ζε δσ, ην ραβά ζνπ εζχ θαη θνιιεκέλε ζηελ ηειεφξαζε! (εθψλεηαη λα θχγεη απφ 

ηνλ θαλαπέ) 

Μάλα-Αέζπνηλα: Κάηζε... δελ ζνπ είπα θαη ηίπνηα. 

Κφξε-Γηάλλα: Β, ρακήισζην ηφηε ιίγν .Φξάζε θιεηδί γηα λα πεξάζνπκε ζηελ 

επφκελε ζθελή: «θαιά δηάβαδε». 

θελή 2ε 

ην δηακέξηζκα ηεο Έιελαο θαη ηεο Ρίαο, ξεηηξέ. 

Ανθηκάδνπλ θαηλνχξγηα θξαγηφλ, ζπδεηνχλ πεξί απηψλ θαη αιιεινζαπκάδνληαη. 

Φξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ απηνζρεδηαζηηθφ δηάινγν: 

Μάλα-Έιελα: Κνχθια είζαη, κπξάβν αγάπε κνπ, γηα δνθίκαζε θαη απηφ ην θξαγηφλ, 

ηέιεηα ζνπ πάεη! (Παξεκπηπηφλησο ζπδεηνχλ θαη γηα ηνπο κεηαλάζηεο ηνπ 

ηζνγείνπ)… δελ ηνπο αληέρσ… λα ζεθσζνχλ λα θχγνπλ… 
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Κφξε-Ρία: …ν γηνο ηνπο θνίηαδε ην κεραλάθη κνπ. Βπίζεο θνπηζνκπνιεχνπλ ηηο 

απνθάησ θαη θπξίσο ηε Γηάλλα 

Μάλα-Έιελα: …θάπνπ έρεη κπιέμεη απηή… ζε ηίπνηα αηξέζεηο, θάλεη πεξηέξγεηεο 

παξέεο…φιν θάηη κνπζάηνη καιιηάδεο κπαηλνβγαίλνπλ ζην ζπίηη… 

Κφξε-Ρία: …. πψο είλαη έηζη, ράιηα ληχλεηαη, νχηε λα βαθηεί δελ μέξεη. Αελ ηελ 

ελδηαθέξεη ην ληχζηκν, αθνχ είλαη «κπαιφ» ην θνξίηζη, θαη ζην ζρνιείν «θπηφ». 

Δ Ρία ζεθψλεηαη, θηηάρλεηαη θαη ιέεη πσο θεχγεη, έρεη ξαληεβνχ κε ηηο θίιεο ηεο γηα 

θαθέ θαη έρεη αξγήζεη. 

Φηιηνχληαη ζηαπξσηά. 

Μάλα-Έιελα: ….ζην θαιφ αγάπε κνπ θαη λα πξνζέρεηο…θαη λα θνξάο ην θξάλνο 

ζνπ… κνπ ην ππφζρεζαη… 

Παξαηήξεζε: Δ Ρία δελ πξέπεη λα βγεη εληειψο «μαλζηά». Σεο βγαίλεη πεξηζζφηεξν 

δήιηα θαη έλα αίζζεκα θαησηεξφηεηαο πνπ ε Γηάλλα είλαη θαιή καζήηξηα. 

θελή 3ε 

Τπφγεην ηεο ίδηαο πνιπθαηνηθίαο. 

Δ κάλα θνξάεη καληίια, είλαη φξζηα θαη θάλεη δνπιεηέο, καγεηξεχεη θαη εηνηκάδεη 

ηξαπέδη. Ο γηφο βιέπεη ηειεφξαζε. 

Φξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ απηνζρεδηαζηηθφ δηάινγν: 

Μάλα – Άτζα: Έια, βνήζεζε ιίγν... ζα έξζεη ν παηέξαο ζνπ θαη ν αδεξθφο ζνπ 

θνπξαζκέλνη λα θάλε, ιείπνπλ ηφζεο κέξεο... φιν ηειεφξαζε βιέπεηο. Να κάζεηο 

γξάκκαηα φρη ηειεφξαζε... (ηνπ ιέεη λα ηελ θιείζεη θαη λα βνεζήζεη ζηηο δνπιεηέο θαη 

λα δηαβάζεη). 

Γηφο - Μνπρηάξ : Άζε κε... φινη νη ζπκκαζεηέο κνπ βιέπνπλ απηφ ην ζήξηαι ζηελ 

ηειεφξαζε... κηιάλε γη‟ απηφ θαη εγψ δελ έρσ ηη λα πσ. 

Μάλα – Άτζα: Αελ είζαη ζαλ ηα άιια παηδηά... είζαη απφ αιινχ. Ο γηφο επηκέλεη πσο 

δελ ζέιεη λα δηαθέξεη απφ ηα άιια παηδηά. 

Μάλα –Άτζα: Αελ βιέπεηο πνπ δελ έξρεηαη θαλείο ζην ζπίηη; 
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Γηφο - Μνπρηάξ: Θέισ λα είκαη ζαλ ηνπο άιινπο. Ο Μνπρηάξ ζβήλεη ηελ ηειεφξαζε 

θαη ζεθψλεηαη λα βνεζήζεη. Βλψ βνεζάεη ηελ κεηέξα ηνπ λα ζηξψζεη ην ηξαπέδη 

μαλά αλνίγεη ηελ ηειεφξαζε. Δ Άτζα αγαλαθηεί θαη μαλαιέεη γηα ην δηάβαζκα. 

θελή 4ε 

Πάιη ζην ξεηηξέ ηεο Έιελαο θαη ηεο Ρίαο. 

Δ Έιελα θαζηζκέλε, βιέπεη ηειεφξαζε, κπαίλεη ε Ρία θνπξηφδα (θαη ζηακαηάεη ε  

κνπζηθή κε fade out), θνβεξά αλαζηαησκέλε θαη ζε θαηάζηαζε πζηεξίαο αξρίδεη λα 

ηζηξίδεη πσο ηεο έθιεςαλ ην κεραλάθη ηεο απηνί νη μέλνη! 

Δ Έιελα αλαζηαηψλεηαη εμίζνπ. 

Μάλα - Έιελα: …ηη ιεο παηδί κνπ … ηψξα ζα δνχλε!  Δ Ρία εμαθνινπζεί λα ηζηξίδεη. 

Δ Έιελα πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηη έγηλε. 

Μάλα - Έιελα: Να πεξηκέλνπκε ηνλ παηέξα ζνπ ….. 

Κφξε - Ρία: …φρη ζέισ ην κεραλάθη κνπ ηψξα… 

Μάλα - Έιελα: …ζα πάξσ ηειέθσλν ηε Αέζπνηλα. 

Σν θάλεη ελ κέζσ θσλψλ ηεο Ρίαο. 

Φψηα ζπγρξφλσο ζην δηακέξηζκα ηεο Αέζπνηλαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζηάζε πνπ 

ηελ αθήζακε (ζηνλ θαλαπέ κε ηε Γηάλλα, ην ηειεθνληξφι ζην ρέξη θαη ε Γηάλλα λα 

δηαβάδεη ην πεξηνδηθφ). Υηππά ην ηειέθσλν, ζεθψλεηαη ε Αέζπνηλα αθνχ ξίρλεη 

εθλεπξηζηηθή καηηά πξνο ηε Γηάλλα πνπ δελ αληηδξά ζηνλ ήρν ηνπ ηειεθψλνπ θαη 

κνπξκνπξίδεη πεξί απηνχ. 

Παξάιιειε ζθελή θαη ζηα 2 δηακεξίζκαηα, ελψ εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζθεληθά 

παξνχζεο θαη νη κεηαλάζηεο ζην δηακέξηζκα ηνπο θαη λα ζπλερίδνπλ ηηο ίδηεο 

θηλήζεηο. 

Αηάινγνο Έιελαο – Αέζπνηλαο ζην ηειέθσλν: Δ Αέζπνηλα πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηη 

έρεη γίλεη. «Έθιεςαλ ην κεραλάθη ηεο θφξεο κνπ απηνί νη μέλνη» ιέεη ε Έιελα. 

Ώθνχγεηαη ε Ρία λα θιαίεη, λα σξχεηαη θαη λα ηζηξίδεη θαη ηέινο «ειάηε θάησ λα 

δνχκε ηη ζα θάλνπκε» ιέεη ε Αέζπνηλα, «εξρφκαζηε ακέζσο» ιέεη ε Έιελα θαη 

θιείλνπλ ην ηειέθσλν. 
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θελή 5ε 

ην δηακέξηζκα ηεο Αέζπνηλαο. Δ Έιελα θαη ε Ρία έξρνληαη απφ κπξνζηά θαη 

θηππνχλ ην θνπδνχλη. Ώλνίγεη ε Αέζπνηλα, ...κπαίλνπλ. Μηιά θπξίσο ε Έιελα πνπ 

ηζρπξίδεηαη πσο απηνί νη μέλνη έθιεςαλ ην κεραλάθη ηεο θφξεο ηεο. Δ Ρία θιαίεη θαη 

ηζηξίδεη. Δ Αέζπνηλα πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηη έγηλε ςχρξαηκα. Παξεκβαίλεη ε 

Γηάλλα θαη έθπιεθηε ξσηά πσο μέξνπλ πσο ην πήξαλ νη κεηαλάζηεο. 

Γηάλλα: ...ηνπο είδαηε λα ην θιέβνπλ; 

Ρία: …απηνί ην πήξαλ ...ην κεραλάθη κνπ, ην κεραλάθη κνπ! 

Δ Έιελα επαλαιακβάλεη δηαξθψο πσο ε ίδηα ζηε ζπλέιεπζε έιεγε λα κελ ηνπο 

δψζνπλ θιεηδηά ηνπ γθαξάδ. Δ Γηάλλα επέκελε λα πάξνπλ θαη απηνί θιεηδηά θαη ιέεη 

ζηε Αέζπνηλα πσο έρεη επζχλε σο δηαρεηξίζηξηα. Δ Γηάλλα ιέεη πσο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα θαηεγνξνχλ ηνπο αλζξψπνπο ρσξίο λα ηνπο έρνπλ δεη. 

Δ Έιελα ιέεη πσο δελ κπνξεί λα είλαη άιινη, δηφηη «πνηνο λα είλαη;….ν θχξηνο 

Παπαδφπνπινο ν γηαηξφο; …..θαζψο πξέπεη θχξηνο… κε ην θνζηνχκη ηνπ», « 

…εμαίξεηνο θχξηνο» ζπκπιεξψλεη ε Αέζπνηλα. «Ση ζα γίλεη πηα κε απηνχο ηνπο 

μέλνπο», ζπλερίδεη ε Έιελα, «πξψηα καο θιέβνπλ ην κεραλάθη, κεηά ζα καο βηάζνπλ 

θαη ζα καο ζθνηψζνπλ!» Ώπεπζχλεηαη θαη πξνζσπηθά ζηε Γηάλλα, «ζε μέξσ απφ 

κηθξφ θνξηηζάθη» ηεο ιέεη, «πνχ έρεηο κπιέμεη παηδί κνπ, βιέπσ εγψ ηνπο καιιηάδεο 

πνπ κπαηλνβγαίλνπλε!» Βπεηδή ηα πλεχκαηα νμχλνληαη πνιχ κε ηε Γηάλλα, ε κακά 

ηεο ηε ζηέιλεη επηηαθηηθά ζηελ θνπδίλα λα θέξεη λεξφ λα πηνχλ νη επηζθέπηξηεο. Δ 

Γηάλλα αληηδξά, δελ ζέιεη λα πάεη ζηελ θνπδίλα, ιφγσ επηκνλήο ηεο κακάο ηεο πάεη 

ηειηθά θαη ηελ βιέπνπκε απφ εθεί ζε δεχηεξν πιάλν λα αθνχεη φζα ιέγνληαη ζην 

ζαιφλη θαη λα αληηδξά κε έληνλεο γθξηκάηζεο αγαλάθηεζεο. Μέζα ζηνλ παληθφ 

απνθαζίδνπλ λα πάλε ζην δηακέξηζκα ησλ κεηαλαζηψλ, επηζηξέθεη ζπγρξφλσο θαη ε 

Γηάλλα ζην ζαιφλη κε δχν λεξά, «πάκε ηψξα θάησ» ιέεη ε Έιελα, «πάκε» ιέεη ε 

Αέζπνηλα, «ην κεραλάθη κνπ, ην κεραλάθη κνπ» ε Ρία, έθπιεθηε ε Γηάλλα κε ηε 

ζηάζε ηεο κακά ηεο, «βξε κακά είλαη δπλαηφλ!» θαη ηειεηψλεη ε ζθελή. 

θελή 6ε 

ην δηακέξηζκα ησλ κεηαλαζηψλ, ε κάλα θαη ν γηφο ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ  

παξαθνινπζνχκε απφ πξηλ. Δ Έιελα ρηππά επηηαθηηθά ηελ πφξηα. Ώλνίγεη ν 
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Μνπρηάξ, κπνπθάξεη ε Έιελα (κε δπν κεγάιεο δξαζθειηέο) πίζσ ε θφξε ηεο πνπ ηελ 

ηξαβά απφ ην ρέξη θαη ηειεπηαία ε Αέζπνηλα. Οη κεηαλάζηεο ζαζηίδνπλ κελ 

πεξηκέλνληαο απηή ηελ επίζεζε θαη θάλνπλ έλα-δπν βήκαηα πίζσ, αξθεηά 

ηξνκαγκέλνη απφ απηή ηελ αλαπάληερε επίζθεςε. 

Έιελα: (επηηίζεηαη ιεθηηθά θαη ζηνπο δχν). Ο άιινο γηνο ζνπ έθιεςε ην κεραλάθη ηεο 

θφξεο κνπ…λα καο ην θέξεηε πίζσ ηψξα….. πνπ είλαη ην κεραλάθη! 

Ρία: Θέισ ην κεραλάθη κνπ…. απηφο ην πήξε…..ηνλ είρα δεη πνπ ην θνίηαδε (ηζηξίδεη 

θιαίγνληαο).  

Οη κεηαλάζηεο έθπιεθηνη ζρεδφλ δελ πξνιαβαίλνπλ λα αξζξψζνπλ ιέμε. Σν κφλν 

πνπ θαηαθέξλεη λα ςειιίζεη ε κάλα είλαη πσο ν άιινο γηφο ηεο ιείπεη ζηελ Καιακάηα 

γηα δνπιεηά θαη ν Μνπρηάξ θαηαθέξλεη λα πεη «κα έρεη δηθφ ηνπ κεραλάθη, ηη λα ην 

θάλεη»; 

Ρία: Να ην πνπιήζεη! (ηζηξίδεη) 

Έιελα: Ώλ δελ καο ην δψζεηε πίζσ ζα θαιέζνπκε ηελ αζηπλνκία. 

Δ Άτζα πξνζπαζψληαο λα θάλεη ηελ Έιελα λα ηηο αθνχζεη ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα ηεο 

(θαζφινπ επηζεηηθά φκσο). 

Έιελα: ...θαιά ζα κε ρηππήζεηο θη απφ πάλσ; (Βμνξγίδεηαη αθφκα πην πνιχ θαη ιέεη 

ζηε Αέζπνηλα) Πάκε ηψξα λα πάξνπκε ηελ αζηπλνκία, δελ βγάδνπκε άθξε κ΄ απηνχο, 

έρεηο επζχλε ζαλ δηαρεηξίζηξηα! 

ΐγαίλνπλ θαθήλ θαθψο απφ ην δηακέξηζκα ρσξίο θακία ηππηθφηεηα θαη θακία 

επγέλεηα θαη κεηαθέξνληαη μαλά ζην δηακέξηζκα ηεο Αέζπνηλαο.  

θελή 7ε: 

Δ Γηάλλα είλαη αθφκα ζην δηακέξηζκά ηεο. Κάλεη βφιηεο ζην ζαιφλη, ζθεπηηθή, 

αγαλαθηηζκέλε θαη ρηππά ζην ρέξη ηεο ην πεξηνδηθφ, πηζαλφλ λα κηιά θαη ζην θηλεηφ 

κε θίινπο ηεο, ρσξίο λα αθνχκε ηη ιέεη, αιιά λα θαηαιαβαίλνπκε ζαθψο φηη 

αλαθέξεηαη ζην πεξηζηαηηθφ. 

Αέζπνηλα: (ρσξίο λα κηιήζεη ζηε Γηάλλα ζεθψλεη ην ηειέθσλν θαιεί έλα αξηζκφ) 

Ώζηπλνκία εθεί; (ην πεξλά θαηεπζείαλ ζηελ Έιελα) 
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Έιελα: Μαο θιέςαλε…θάηη αιινδαπνί …ην κεραλάθη. 

Γηάλλα (ζνθάξεηαη θαη κελ μέξνληαο ηη λα θάλεη): Ρε κακά! 

Δ Αέζπνηλα απαληά κε έλα «ζζζζνχη!» 

Μνπζηθή. Παγψλεη ε ζθελή θαη ηα πξφζσπα. 

θελή 8ε 

ηα δηακεξίζκαηα ηεο Έιελαο θαη ηεο Αέζπνηλαο νη δχν κάλεο θαη νη δχν θφξεο 

θαζηζκέλεο ζηνλ θαλαπέ παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε, ηελ νπνία αλαπαξηζηνχλ 

θάλνληαο κε ηα ρέξηα ηνπο έλα ηεηξαγσληθφ ζρήκα  πνπ θιείλεη κέζα ην θεθάιη ηνπο. 

ηε ζθελή απηή ε Άτζα θαη ν Μνπρηάξ δελ θαίλνληαη ή έρνπλ απνρσξήζεη εληειψο 

απφ ηε ζθελή. 

Αειηίν Βηδήζεσλ ησλ νθηψ ηδησηηθνχ θαλαιηνχ, παξνπζηαζηήο ή παξνπζηάζηξηα live 

(ηνλ παίδεη θάπνηνο απφ ηελ νκάδα): «Βμαξζξψζεθε ζπείξα ιαζξνκεηαλαζηψλ πνπ 

έθιεβε κεραλάθηα απφ γθαξάδ θαη πηινηέο πνιπθαηνηθηψλ ζηελ άλσ Κπςέιε. Οη 

δξάζηεο θαηφπηλ θαηαγγειίαο ζπκάησλ - θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ζπλειήθζεζαλ 

ζρεδφλ επ΄ απηνθψξσ!» 

Πέθηεη ην πεξηνδηθφ απφ ηα ρέξηα ηεο Γηάλλαο. 

πλερίδεηαη ε κνπζηθή γηα ιίγν. 

Φψηα – ηέινο! 

 

 ΤΕΖΣΖΖ- ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ: Οη ηξεηο νκάδεο ησλ νθηψ αηφκσλ αθνχ δηαβάζνπλ 

ηα θείκελά ηνπο, ζπδεηνχλ γηα ην ζέκα. Μηινχλ γηα ηα ζπκβάληα θαη αθεγνχληαη παξφκνηεο 

ηζηνξίεο πνπ έρνπλ βηψζεη ή αθνχζεη. ηε ζπλέρεηα επεμεξγάδνληαη ηα θείκελα κε ζθνπφ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ζρεηηθή δξάζε- ζρφιην. 

 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΡΑΔΧΝ.  

 ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ.    
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 ΓΔΚΑΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

 ΣΟ ΟΝΟΜΑΣΑΚΗ Α, ΠΑΡΑΚΑΛΧ!: ηνλ θχθιν ν θαζέλαο ιέεη ην φλνκά ηνπ 

γηα λα γλσξηζηνχλ κε ηε ζπλεξγάηηδα- εκςπρψηξηα.   

 Ν’ ΑΛΛΑΞΔΗ ΘΔΖ ΟΠΟΗΟ ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ: ε θχθιν ηψξα ν θαζέλαο φξζηνο 

πάλσ ζην καμηιάξη ηνπ, ελψ ε εκςπρψηξηα ζην θέληξν ηνπ θχθινπ ρσξίο καμηιάξη, ζέιεη 

πνιχ λα ¨θιέςεη¨ ηε ζέζε θάπνηνπ ψζηε λα βξεζεί εθείλε ηνλ θχθιν θαη εθείλνο ρσξίο 

καμηιάξη ζην θέληξν. Κίλεηξν γηα αιιαγή ζέζεο, ε ζπκθσλία άπνςεο κε απηή πνπ 

δηαηππψλεηαη απφ εθείλνλ πνπ είλαη ζην θέληξν ηνπ θχθινπ ρσξίο καμηιάξη 

 ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΝ ΥΧΡΟ: Δ εκςπρψηξηα δήηεζε απφ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ κηα 

γξακκή, ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν. Ο ρψξνο αξηζηεξά ηεο γξακκήο είλαη ν ρψξνο ¨ζπκθσλψ¨ 

θαη ν ρψξνο δεμηά είλαη ν ρψξνο ¨δηαθσλψ¨. ζν πην καθξηά απφ ηε γξακκή ηνπνζεηνχκαζηε 

ηφζν πην έληνλε ε ζπκθσλία θαη ε δηαθσλία, αληίζηνηρα. Δ ζέζε πνπ αθνχζηεθε ήηαλ ε εμήο: 

- Σα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα κπνξνχλ πην εχθνια λα δηαπξάμνπλ έγθιεκα.  

ηε ζπλέρεηα δήηεζε λα πάξνπλ ζέζε σο εμήο. Ο ρψξνο αξηζηεξά ηεο γξακκήο είλαη ν ρψξνο 

¨δηαθσλψ¨ θαη ν ρψξνο δεμηά είλαη ν ρψξνο ¨ζπκθσλψ¨. 

- Σα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα κπνξνχλ λα θάλνπλ νηθνγέλεηα θαη λα κεγαιψζνπλ 

πγηή παηδηά. 

 ΔΝΑ ΒΖΜΑ ΜΠΡΟΣΑ!:  ε γξακκή ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν, ε εκςπρψηξηα θαιεί 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ έλα βήκα κπξνζηά αλ ζπκθσλνχλ κε ηηο εμήο πξνηάζεηο. Ώ) 

Έρσ πέζεη ζχκα ελδνζρνιηθήο βίαο. ΐ) Έρσ ππάξμεη ζχηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Γ) Τπάξρεη 

δσή κεηά ηνλ ζάλαην. Αηακφξθσζε ηξηψλ νκάδσλ. 

 ΒΡΔΗΣΔ ΣΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ!: ε θάζε νκάδα δίλνληαη θσηνγξαθίεο αλζξψπσλ. 

Δ ζπλεξγάηηδα- εκςπρψηξηα εμεγεί πσο απηέο ηηο θσηνγξαθίεο ηηο πήξε απφ ην youtube θαη 

είλαη άηνκα πνπ κηινχλ γηα ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο. Μπνξεί λα είλαη αζζελείο, ζπγγελείο, 

εηδηθνί ςπρηθήο πγείαο, ςπρίαηξνη θα. Σα παηδηά ζηηο νκάδεο ηνπο ζπδεηνχλ γηα ην πνηα 

πξφζσπα είλαη αζζελείο. Οη θσηνγξαθίεο ήηαλ νη παξαθάησ ρσξίο ηηο ιεδάληεο ησλ ηίηισλ 

ησλ βίληεν, πνπ είραλ δηαγξαθεί. Αφζεθαλ δέθα ιεπηά σο ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηε 

ζπδήηεζε. 

 ΠΑΡΟΤΗΑΖ.  

 ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΝ ΥΧΡΟ: Δ εκςπρψηξηα δήηεζε απφ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ εθ 

λένπ κηα γξακκή, ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν. Ο ρψξνο αξηζηεξά ηεο γξακκήο είλαη ν ρψξνο 

¨ζπκθσλψ¨ θαη ν ρψξνο δεμηά είλαη ν ρψξνο ¨δηαθσλψ¨. ζν πην καθξηά απφ ηε γξακκή 
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ηνπνζεηνχκαζηε ηφζν πην έληνλε ε ζπκθσλία θαη ε δηαθσλία, αληίζηνηρα. Οη ζέζε πνπ 

αθνχζηεθε ήηαλ ε εμήο: 

 Σα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα κπνξνχλ πην εχθνια λα δηαπξάμνπλ έγθιεκα. 

ηε ζπλέρεηα δήηεζε λα πάξνπλ ζέζε σο εμήο. Ο ρψξνο αξηζηεξά ηεο γξακκήο είλαη ν ρψξνο 

¨δηαθσλψ¨ θαη ν ρψξνο δεμηά είλαη ν ρψξνο ¨ζπκθσλψ¨. 

 Σα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα κπνξνχλ λα θάλνπλ νηθνγέλεηα θαη λα κεγαιψζνπλ 

πγηή παηδηά. 

 

ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

 ΚΤΚΛΟ: ΤΕΖΣΖΖ- ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΓΡΑΖ 

 ΘΔΑΣΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΠΗΔΜΔΝΟΤ: Με αθνξκή ηελ θαηαπίεζε, ε Βκςπρψηξηα 

έδσζε ζηνηρεία γηα ηνλ Augusto Boal θαη ην Θέαηξν Φφξνπκ. ΐαζίδεηαη ζην αμίσκα φηη 

ζέαηξν κπνξνχλ λα θάλνπλ φινη, φηη ην ζέαηξν, φπσο θαη ε γιψζζα, είλαη πξνζηηφ ζηνπο 

πάληεο, αξθεί λα δηδαρζεί ε κέζνδνο. ηηο ηζηνξίεο απηέο ππάξρεη µφλν έλαο Πξσηαγσληζηήο, 

ν Καηαπηεδφκελνο, πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αδηέμνδε θαη ληψζεη απειπηζκέλνο. Ώπφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ν Ώληαγσληζηήο ή ν Καηαπηεζηήο κπνξεί λα είλαη έλαο ή θαη πεξηζζφηεξνη. Σν 

ξφιν ηνπ ξπζκηζηή ηεο δξάζεο, ν joker  ή curinga αλαιακβάλεη σο «κεζνιαβεηήο». ε µηα 

παξάζηαζε Φφξνπκ αλακέλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξσηαγσληζηή απφ ην θνηλφ. Έηζη 

νη ζεαηέο δελ παξακέλνπλ απινί παξαηεξεηέο αιιά ελεξγνπνηνχληαη, ιακβάλνπλ δξάζε θαη 

παίξλνπλ απνθάζεηο, γίλνληαη spect- actors δειαδή «ζεαηέο – εζνπνηνί». Ώθνξκή ην θείκελν 

πνπ είραλ πνιχ ζχληνκα επεμεξγαζηεί ζηελ έλαηε παξέκβαζε ¨Μηθξέο ζθελέο θαζεκεξηλήο 

βίαο¨. 

 ΘΔΑΣΡΟ ΦΟΡΟΤΜ: Σα παηδηά ζπκθσλνχλ γηα ην άηνκν πνπ δέρεηαη κεγαιχηεξε 

θαηαπίεζε ζηελ ηζηνξία. Βθαξκνγή ζεάηξνπ Φφξνπκ κε αληηθαηαζηάζεηο. 

 ΚΟΜΠΟ: ινη καδί ζε θχθιν κε θιεηζηά κάηηα. Μπεξδεχνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαη 

πηάλνπλ φπνην ρέξη βξνπλ κπξνζηά ηνπο.  
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ΓΧΓΔΚΑΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

 ΜΗΑ ΛΔΞΖ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ: Δ εκςπρψηξηα θξαηψληαο έλα κπαιάθη κε θνπδνπλάθη, 

δήηεζε απφ ηνλ θαζέλα λα πεη ηε ιέμε ηνπ ζηελ νκάδα θαη λα δψζεη ην κπαιάθη ζηνλ δηπιαλφ 

ηνπ.  

 FOCUS GROUP- ΖΣΑΝ Ζ ΣΗΓΜΖ ΠΟΤ: Σψξα ε εκςπρψηξηα δήηεζε απφ ηα παηδηά λα 

ζθεθηνχλ κία ζηηγκή πνπ κεηαθηλήζεθαλ, πνπ άιιαμαλ γλψκε γηα θάηη ή πνπ είδαλ θάηη 

δηαθνξεηηθά.  

 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ: Δ εκςπρψηξηα επραξηζηεί απφ ηελ θαξδηά ηεο ηελ νκάδα γηα ηε 

βνήζεηά ηεο ζηελ έξεπλα! Σνπο παξαθαιεί λα ζπκπιεξψζνπλ εθ λένπ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

είραλ ζπκπιεξψζεη ζηελ πξψηε παξέκβαζε. Έρνπλ ηνλ ίδην ρξφλν θαη ζα ήζειε νη απαληήζεηο λα 

είλαη εηιηθξηλείο. Τπελζπκίδεη πσο ε δηαδηθαζία είλαη αλψλπκε θαη ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε απηά ηνπ πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 ΠΟΣΔΡ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΚΑΜΠΑΝΗΑ:  Δ εκςπρψηξηα δεηάεη απφ ηα 

παηδηά λα ρσξηζηνχλ ζε νκαδνχιεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ θαη λα θηηάμνπλ έλα πφζηεξ 

δηαθεκηζηηθφ θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, κε έλα κήλπκα ηχπνπ κφην.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
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