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Φελούκα Β. (2010). Εκφοβισμός – θυματοποίηση μεταξύ των μαθητών: Αντιμετώπιση - εντοπισμός & εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις. Στο Ζ. Κρόκου (επιμ.).Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη,πρακτικά 
από το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής. Αθήνα: Γρηγόρης.

Η Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ αποτελείται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ασχολείται 
με την αξιοποίηση του θεάτρου στην εκπαίδευση. Έχει αναπτύξει μια σειρά διδακτικών πρακτικών με γνωστικό αντικεί-
μενο βασισμένες σε θεατρικές τεχνικές, θεατρικό παιχνίδι και βιωματικούς τρόπους μάθησης. Ως μέλη της Θεατρικής 
Ομάδας Εκπαιδευτικών Πάτρας ρωγμή έχουν παρουσιάσει τις δράσεις τους σε βιωματικά σεμινάρια/συνέδρια σε εκπαι-
δευτικούς και έχουν πάρει μέρος στην παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας... ταξιδεύει» που παρουσιάστηκε σε μαθητές 
των σχολείων της Πάτρας ως μέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής 
έκφρασης.  Επιπλέον, συμμετέχουν ως επιμορφωτές/συντονιστές στο δίκτυο για την υποστήριξη εκπαιδευτικών για 
την λειτουργία της Τέχνης στο δημοτικό σχολείο, «ArtSchoolPatras», στα πλαίσια του οποίου εμψυχώνουν και μια 
ομάδα εφήβων. Το τελευταίο διάστημα οι δράσεις της ομάδας επικεντρώθηκαν στη χρήση των τεχνικών εκπαιδευ-
τικού δράματος και ιδιαίτερα σε τεχνικές του Θεάτρου Φόρουμ. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε το  θεατροπαιδαγωγικό 
πρόγραμμα «Διαφυγές... από κάθε εξάρτηση» του Νίκου Γκόβα  και της Θεατροπαιδαγωγικής Ομάδας δρΑΝ σε εκπαι-
δευτικούς και εφήβους. Η Καλλιόπη Βούλγαρη είναι δασκάλα. Ως φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ασχολείται ερευνητικά με την εξοικείωση των μαθητών 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με το αρχαίο θέατρο. Ο Γιώργος Μπεκιάρης είναι δάσκαλος και ασχολείται, ιδιαίτερα, 
με τις δυνατότητες αξιοποίησης του Θεάτρου Σκιών στην εκπαίδευση. Συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας στην σύνταξη 
των Προγραμμάτων Σπουδών και του Οδηγού Εκπαιδευτικού για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, ως μέλος της 
ΕπιτροπήςΠολιτισμού, στο πλαίσιο του«Νέου Σχολείου». Σπουδάζει θεατρολογία στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πά-
τρας. Η Αμαλία Παναγιωτοπούλου είναι δασκάλα. Έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα «Μελίνα» με θέμα την εισαγωγή 
των τεχνών στην εκπαίδευση. Έχει παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό-βιωματικό σεμινάριο του Αθηναϊκού Κέντρου 
Μελέτης Ανθρώπινων Σχέσεων (ΑΚΜΑ) με θέμα: «Ευαισθητοποίηση στο συστημικό σκέπτεσθαι», διάρκειας δύο χρό-
νων. Η Μαρία Στειακάκη είναι καθηγήτρια αγγλικών, κάτοχος Μεταπτυχιακού από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστή-
μιο πάνω στη διδασκαλία των Αγγλικών, στα πλαίσια του οποίου ασχολήθηκε ερευνητικά με την προσωπική ανάπτυξη 
και αυτο-βελτίωση του δασκάλου, μέσα από μια σειρά εναλλακτικών μαθημάτων, που συμπεριλάμβαναν τραγούδια, 
ποιήματα και λογοτεχνικά κείμενα.
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Τα δάκρυα του Ευτυχισμένου Πρίγκιπα. 
Μια θεατρική διερεύνηση της αλληλεγγύης
ως πράξης ζωής
Σίμος Παπαδόπουλος

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη θεατρική διερεύνηση της αλληλεγγύης ως πρά-
ξης ζωής υπό το πρίσμα α) της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής για την ανάπτυξη δημο-
κρατικής συνείδησης και β) της διερευνητικής δραματοποίησης (inquiry drama) ως 
θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου και των τεχνικών της. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στο 
αφήγημα του Όσκαρ Ουάιλντ «ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας» μέσω του οποίου στοχεύει 
να αναδείξει την αλληλεγγύη και τη γενναιοδωρία ως τρόπους ενσυναίσθησης μέσω 
κατανόησης της ζωής και της θέσης του άλλου. Αρχικά παρουσιάζεται η ενσυναίσθη-
ση και αλληλεγγύη μέσω της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, ο μύθος και οι στόχοι 
της προτεινόμενης σκηνικής διερεύνησης, ενώ ακολουθεί η παρουσίαση της θεατρικής 
μεθόδου και η εφαρμογή της με βάση κατάλληλες θεατρικές τεχνικές. Αυτή περιλαμ-
βάνει τη δημιουργία ατμόσφαιρας ομάδας, τη γνωριμία με το αρχικό περιβάλλον, τη 
δημιουργία δραματικού – νέου περιβάλλοντος, την αξιολόγηση και, τέλος, την προαι-
ρετική παρουσίαση του δρώμενου. 

Λέξεις κλειδιά: δραματοποίηση, διερευνητική δραματοποίηση, παιδαγωγική 
του θεάτρου, διδακτική του θεάτρου, διαπολιτισμική παιδαγωγική, ενσυναίσθηση, θέ-
ατρο στο σχολείο, θέατρο στην εκπαίδευση, διερευνητική διδασκαλία, διερευνητική 
μάθηση, drama in education, inquiry drama, εμψυχωτής, ομάδα, θεατρικές τεχνικές, 
εκπαίδευση ενηλίκων, Ευτυχισμένος Πρίγκιπας, Όσκαρ Ουάιλντ

Διαπολιτισμικός πολίτης: ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη
Κυρίαρχο αίσθημα της εποχής των «Ραγδαίων Αλλαγών» (Giddens 2002) είναι το αίσθημα μιας πρωτόγνω-
ρης αβεβαιότητας, όχι μόνο σχετικά με την τύχη και τις ικανότητες του καθενός μας, αλλά και σχετικά με τη 
μελλοντική μορφή του κόσμου (Bauman 2002).

Η ανάπτυξη ενσυναίσθησης και δεσμών αλληλεγγύης σε ένα παγκόσμιο καπιταλισμό σε κατάσταση απο-
διοργάνωσης (Μάρκου 2011: 11) προβάλλουν, όσο ποτέ άλλοτε, ως αναγκαίες δεξιότητες για την κοινωνική 
συνοχή. Γεγονός που ενισχύεται καθημερινά από την αύξηση των γεγονότων ρατσισμού και της διάχυτης 
ξενοφοβίας, που αναπτύσσονται είτε εσκεμμένα είτε τυχαία, εξαιτίας της αποδιοργάνωσης του κοινωνικού 
κράτους και κάτω από τις πιέσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Τόσο για την κριτική σχολή, όσο και για τη διαπολιτισμική παιδαγωγική και την παιδαγωγική της έντα-
ξης, η ενσυναίσθηση αποτελεί βασική δεξιότητα για την απόκτηση διαπολιτισμικής ικανότητας. Θα μπορού-
σαμε επίσης να υποστηρίξουμε ότι η συγκεκριμένη δεξιότητα αποτελεί τη βάση για μια κοινωνία προσανατο-
λισμένη στον άνθρωπο και τη δημοκρατία, διότι μέσω αυτής ο άνθρωπος βιώνει γνωστικά, συναισθηματικά 
και επικοινωνιακά τον «άλλον» και οδηγείται σε εγγύτητα και ζωή αλληλεγγύης και αναγνώρισης (Habermas 
1994, Χόνετ 2000).

Η έννοια της ενσυναίσθησης προσεγγίζεται τόσο με κοινωνιολογικούς όσο και με ψυχολογικούς όρους 
(Σταλίκας & Χαμοδράκα 2004). Στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η ενσυναίσθηση ορίζεται ως η 
ικανότητα γνωστικής και συναισθηματικής τοποθέτησης του «εγώ» στη θέση του «άλλου», με τη σημασία της 
αποδοχής και ένταξης των προσδοκιών «του» στη συμπεριφορά «μου» απέναντι σε «αυτόν» (Γκόβαρης 2001: 
180). Η ενσυναίσθηση, ως ποιοτική διάσταση στην κοινωνική δράση των ατόμων, επιτρέπει μια πιο αντικει-
μενική αντίληψη των στάσεων και των συμπεριφορών του «άλλου», καθώς προτρέπει στην προσέγγιση και 
την κατανόηση του συνολικού πλέγματος των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες αποτελούν τις «υλικές» αλλά 
και τις «συμβολικές» προϋποθέσεις των δράσεων και για τα δύο μέλη (Γλένη 2012). Πιο συγκεκριμένα, η εν-
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συναίσθηση, ως προς την αλληλεπίδραση ξένων και αυτοχθόνων, αφορά στη συναίσθηση και κατανόηση για 
τις εμπειρίες αποκλεισμού και στιγματισμού, καθώς και για τους τρόπους αυτοπροσδιορισμού και των δύο.

Η αλληλεγγύη, ως πράξη, αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της ηθικής δέσμευσης του δημοκρατικού 
πολίτη, που δραστηριοποιείται ενάντια στην αδικία και τον αποκλεισμό. Προϋποθέτει την ενσυναίσθηση και 
τη δυνατότητα, η οποία όπως επισημαίνει ο Bauman, προηγείται της ικανότητας (Bauman 1994), υποδεικνύ-
οντας τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών πολιτικών και των ατομικών δυνατοτήτων.

Η εκπαίδευση καλείται να παίξει καταλυτικό ρόλο για την απόκτηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που 
θα οδηγήσουν τον άνθρωπο σε αυτογνωσία αλλά και άμυνα, στη σύγχρονη «ρευστή» κοινωνία. Η αλληλεγ-
γύη, η κριτική σκέψη και η ενσυναίσθηση αποτελούν σημαντικές δεξιότητες και ζητούμενα. 

Ο μύθος
Στο παραμύθι «Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας», ο Όσκαρ Γουάιλντ πραγματεύεται ακόμη μια φορά τα θέματα της 
συμπόνιας και της αυτοθυσίας. Στο κέντρο της πόλης, πάνω σε μια πολύ ψηλή κολόνα, βρισκόταν το άγαλ-
μα του Ευτυχισμένου Πρίγκιπα. Ήταν σκεπασμένο με χρυσάφι, με δυο λαμπερά ζαφείρια για μάτια, και στη 
λαβή του σπαθιού του καρφωμένο ένα μεγάλο κόκκινο ρουμπίνι. Μια φθινοπωρινή νύχτα, σταμάτησε πάνω 
του να ξεκουραστεί ένα χελιδόνι, που είχε καθυστερήσει την αναχώρησή του για την Αίγυπτο, επειδή μάταια 
περίμενε πως η καλαμιά που είχε ερωτευτεί θα τον ακολουθούσε. Ενώ ετοιμαζόταν να κουρνιάσει στα πόδια 
του αγάλματος, τρεις σταγόνες έπεσαν πάνω του. Ήταν τα δάκρυα του ευτυχισμένου πρίγκιπα. Το χελιδόνι 
τον ρώτησε γιατί έκλαιγε και κείνος απάντησε πως λυπόταν για τη φτωχή μάνα με το άρρωστο παιδί και του 
ζήτησε να της πάει το ρουμπίνι απ’ το σπαθί του. Παρότι το χελιδόνι βιαζότανε να φύγει, για να μην το προλά-
βει ο χειμώνας, λυπήθηκε τόσο τον Ευτυχισμένο Πρίγκιπα, που δέχθηκε να του κάνει τη χάρη. Μα την άλλη 
μέρα, ο Πρίγκιπας ζήτησε κι άλλη μια χάρη απ’ το χελιδόνι: να πάει το ένα μάτι του από ζαφείρι στον δύστυχο 
νεαρό φοιτητή, που δεν μπορούσε απ’ την παγωνιά να τελειώσει το έργο του. Ακόμη μια φορά το χελιδόνι, 
παρά την καθυστέρηση που θα του κόστιζε η χάρη, δέχθηκε να πάει το ζαφείρι στον φοιτητή. Κι ενώ την επό-
μενη μέρα ήταν έτοιμο να φύγει, ο πρίγκιπας του ζήτησε να βγάλει και το άλλο ζαφειρένιο μάτι του και να το 
πάει στο κοριτσάκι που έκλαιγε, γιατί βράχηκαν τα σπίρτα που πουλούσε και θα το έδερνε ο πατέρας του. Το 
χελιδόνι αρνήθηκε, γιατί δεν ήθελε να τυφλωθεί ο πρίγκιπας, αλλά εκείνος επέμενε και το χελιδόνι τού έκανε 
κι αυτή τη χάρη. Όταν έμεινε τυφλός ο πρίγκιπας, το χελιδόνι αποφάσισε να μείνει για πάντα μαζί του. Τότε, 
ο πρίγκιπας του ζήτησε να βγάλει τα φύλλα του χρυσού που τον σκέπαζαν, και να τα πηγαίνει σε φτωχούς 
ανθρώπους, για να τους κάνει ευτυχισμένους. Καθώς ο χειμώνας προχωρούσε, το χελιδόνι κατάλαβε πως 
θα πέθαινε. Αποχαιρέτησε τον Ευτυχισμένο Πρίγκιπα και πέθανε στα πόδια του. Τη στιγμή εκείνη, έσπασε η 
μολυβένια καρδιά του πρίγκιπα. Όταν το άλλο πρωί πέρασε ο Δήμαρχος από την πλατεία και είδε το άσχημο 
γκρίζο άγαλμα, διέταξε να το λιώσουν. Μα, καθώς η σπασμένη καρδιά δεν έλιωνε, την πέταξαν στα σκου-
πίδια, μαζί με το νεκρό χελιδόνι. Κι όταν ο Θεός ανέθεσε σ’ έναν Άγγελο να του πάει τα δυο πολυτιμότερα 
πράγματα της πόλης, εκείνος του πήγε τη μολυβένια καρδιά και το νεκρό χελιδόνι.

Οι στόχοι 
Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν το αφήγημα του Όσκαρ Ουάιλντ «Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας» με βάση 
την υποκειμενική τους ερμηνεία για τα πράγματα (Barton & Booth 1990) και από κοινού με τους άλλους στην 
ομάδα θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγηθούν σε νέα κατανόηση του εαυτού τους (O’Neill & Lambert 1982: 
13).

Ο εμψυχωτής αξιοποιεί κατάλληλες τεχνικές προκειμένου να διευκολύνει:
•	την άσκηση των ψυχοκοινωνικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων  
•	την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και του αισθήματος αλληλεγγύης ως πράξης ζωής  
•	την αξιολόγηση των κινήτρων για την εκδηλούμενη συμπεριφορά των ρόλων και την κατανόηση της σχέ-

σης ανάμεσα στις αντιλήψεις και στη συνήθη πρακτική τους 
•	την καλλιέργεια της επικοινωνιακής τους ικανότητας σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας
•	την αναθεώρηση της αρχικής τους στάσης με νέα κατανόηση 

Η μέθοδος
Η διερευνητική δραματοποίηση αποτελεί θεατροπαιδαγωγική μέθοδο που δίνει έμφαση στη διερεύνηση ως δι-
αδικασία με βάση την εμπειρία των συμμετεχόντων και αποσκοπεί στη δημιουργία νέας κατανόησης (Neelands 
& Goode 1990: 64). Αναπτύσσεται σε τέσσερα στάδια και συγκεκριμένα: α) στη δημιουργία κατάλληλης ατμό-
σφαιρας στην ομάδα, β) στη γνωριμία των παιδιών με το αρχικό περιβάλλον του μύθου, γ) στη διερεύνηση και 
δημιουργία του νέου δραματικού περιβάλλοντος, δ) στην αξιολόγηση της νέας εμπειρίας και κατανόησης, ε) 
στην προαιρετική παρουσίαση της συνολικής θεατρικής διερεύνησης (βλ. πίνακας 1) (Παπαδόπουλος 2004). 
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(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (INQUIRY DRAMA)

        © Παπαδόπουλος, 2004:105

Α. Δημιουργία ατμόσφαιρας ομάδας 
Δοκιμάζονται ασκήσεις και παιχνίδια γνωριμίας, παρατηρητικότητας, έκφρασης και επικοινωνίας, που καλ-
λιεργούν τις σωματικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων (εμπιστοσύνη και επικοινωνία 
στην ομάδα) και ψυχοκινητικές και εκφραστικές δεξιότητες (σωματική και λεκτική έκφραση και επικοινωνία) 
(Παπαδόπουλος 2007: 99). 

Β. Γνωριμία με το αρχικό περιβάλλον  
Η επαφή με το έργο - Αφήγηση και ακρόαση της ιστορίας  
Ο εμψυχωτής διαβάζει φωναχτά στην ομάδα τον ευτυχισμένο πρίγκιπα χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα εκ-
φραστικά του μέσα (σώμα, φωνή, λόγος). 

Γ. Δημιουργία θεατρικού – νέου περιβάλλοντος
1. Πρώτες επισημάνσεις για την εξέλιξη της ιστορίας
Ο εμψυχωτής καλεί τους συμμετέχοντες σε σύντομη συζήτηση προκειμένου να επισημάνουν τα δομικά στοι-
χεία της θεατρικής μορφής (δραματικό περιβάλλον, ρόλοι, εστιακό κέντρο [focus], χώρος, χρόνος) (O’Toole, 
1992) και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να κατανοήσουν τη ζωή, τις σχέσεις και συμπεριφορές των προσώπων 
(Neelands & Goode 1990: 70).

2. Δημιουργία δράσης και στοχασμού - Εξοικείωση με τους ρόλους
Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ρόλους, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις συμπεριφορές και την πρα-
κτική τους. Μπαίνουν στην καρδιά της δράσης και του στοχασμού σχετικά με αυτήν, μέσα από την πίστη στη 
μεταμορφωτική λειτουργία του θεάτρου (Wagner 1979: 67). Η παρουσία του εμψυχωτή είναι καθοριστική, 
καθώς με ενθουσιασμό και μεθοδικότητα οφείλει να προσανατολίζει το εστιακό κέντρο –τη ματιά από την 
οποία θα οργανώνει τη διερεύνηση– και να τροφοδοτεί τη δραματική ένταση με τις κατάλληλες ερωτήσεις 
και την ανάδειξη των διλημμάτων για τον απαραίτητο στοχασμό.
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Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
ποικιλία παιχνιδιών (σωματικής έκφρασης, γνωριμίας, παρατήρησης, κλπ.)

Β. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
δάσκαλος σε ρόλο ή εκτός ρόλου – παιδιά εκτός ρόλου
•	Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ                                         
ακρόαση / ανάγνωση λογοτεχνικού έργου  

Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ – ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
•	ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
συζήτηση εκτός θεατρικού ρόλου για το δραματικό περιβάλλον
•	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ          
αυτοσχέδιες δράσεις - αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών / στοχασμός σε ρόλο   
•	Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
 διαμόρφωση επεισοδίων εκτός ρόλου με ενδιάμεσες αυτοσχέδιες δράσεις, εργαστήρι 

γραφής – συγγραφή αφηγηματικού/θεατρικού κειμένου

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
αξιολόγηση της δράσης που οδηγεί σε κατανόηση και τροφοδοτεί με νέα δράση

Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η παρουσίαση μπορεί να πάρει επίσης τη μορφή της οργανωμένης θεατρικής παράστασης
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α) Αισθησιοκινητική δράση – Καθοδηγημένη φαντασία
Με την καθοδήγηση του εμψυχωτή, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ρόλους που παρουσιάζονται στο αφήγη-
μα ή υπάρχουν δυνάμει σ’ αυτό, με βάση τη φαντασία τους. Αναπαριστούν σύντομα στιγμιότυπα από την κα-
θημερινότητα των ρόλων. Στην αισθησιοκινητική αυτή δράση συμμετέχει ενεργά κι ο εμψυχωτής, με τη μη λε-
πτομερειακή λεκτική καθοδήγηση, αλλά και με τη διακριτική, ωστόσο ενθουσιώδη σωματική του εμπλοκή, στη 
δράση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί την απαραίτητη συναισθηματική ένταση, για να αναπτυχθεί ισχυρή 
και ιδιαίτερα θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτόν και την ομάδα, αλλά και μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Σταδιακά, ο εμψυχωτής εισάγει το φαντασιακό αφηγηματικό πλαίσιο. Με την απαιτούμενη θεατρικότητα 
κατά την εκφορά του λόγου του (φωνή, παύσεις, σωματική στάση, ύφος), προτείνει καθημερινά στιγμιότυπα 
από τη ζωή του πρίγκιπα, του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, του χελιδονιού, της καλαμιάς, της γυναί-
κας με το άρρωστο αγόρι, του κοριτσιού με τα σπίρτα, του νεαρού συγγραφέα, των ζητιάνων και των πεινα-
σμένων της πόλης. Προτείνει επίσης και ρόλους, όπως είναι τα δάκρυα του πρίγκιπα, οι νιφάδες του χιονιού 
και οι σταγόνες της βροχής, που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες και, ατομικά ή σε ζευγάρια, εμπλέκονται σε 
σκηνικές φόρμες έκφρασης. Για την πληρέστερη διερεύνηση των ρόλων και την καλλιέργεια πίστης σ’ αυτούς, 
ο εμψυχωτής εντάσσει τη δράση των συμμετεχόντων σε θεματικές ενότητες, δίνοντας έμφαση στα συναι-
σθήματα και τη συμπεριφορά, διευκρινίζοντας την εκάστοτε κατάσταση και χρονική στιγμή. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, τους επιτρέπει να δείξουν τα συναισθήματα και τις στάσεις που θέλουν ή τους προτείνει συγκε-
κριμένες συμπεριφορές. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητά να αναπαραστήσουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά: 
•	του πρίγκιπα 
•	του χελιδονιού 
•	της μητέρας και του αγοριού της που έκλαιγε 
•	του χελιδονιού και της καλαμιάς 
•	της μητέρας και του άρρωστου αγοριού 
•	του κοριτσιού με τα σπίρτα 
•	του νεαρού συγγραφέα 
•	των φτωχών της πόλης

β) Παγωμένη εικόνα και Ανίχνευση της σκέψης και της κοινωνικής κατάστασης
Κάποιες από τις παραπάνω δράσεις μπορεί να οδηγηθούν σε στιγμιαία παγωμένη εικόνα και ευθύς αμέσως 
να ακολουθεί η ανίχνευση της σκέψης και της κοινωνικής κατάστασης των εμπλεκόμενων (talking freeze ή 
thought tracking) σε κάθε μια από αυτές για τη σχετική διερεύνηση των σκέψεών τους.

Ο εμψυχωτής, αγγίζοντας στον ώμο καθένα από τους συμμετέχοντες, του ζητά να απαντά φωναχτά σε 
ρόλο, προκειμένου να κατανοηθεί η κατάσταση, όπως ο ίδιος τη βιώνει. Σ’ αυτό διευκολύνουν βασικά ερωτή-
ματα που μπορούν να τεθούν (από τον εμψυχωτή ή όποιον άλλον από την ομάδα που εκτός ρόλου θέλει να 
πληροφορηθεί) για την ταυτότητα του ρόλου (ποιος / τι είσαι; πώς σε λένε;), τη συναισθηματική του κατάσταση 
(πώς νιώθεις;), το χώρο που βρίσκεται (πού βρίσκεσαι;) και κάθε είδους συμπληρωματική πληροφορία. Η κατα-
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νόηση αναπτύσσεται στα πέντε ακόλουθα επίπεδα της D. Heathcote σχετικά με: α) το έργο που κάνει ο ρόλος 
([πράξη /action] τι κάνεις;), β) τα κίνητρα ([κίνητρο /motive] γιατί το κάνεις;), γ) τις επιδιώξεις ([επιδίωξη /
investment] πού προσβλέπεις;), δ) τα πρότυπα ([πρότυπα /models] ποια είναι τα πρότυπά σου;) και ε) τις αξίες 
του ([αξίες /values] τι σημαίνει αυτό για τη ζωή σου;) (Heathcote & Bolton 1995: 19-20, Gillham 1997: 9-17). 

Ενδεικτικά ερωτήματα, που μπορεί να ενισχύουν την κατανόηση, είναι τα ακόλουθα:
•	προς τον πρίγκιπα: 

Γιατί κλαις; Πώς νιώθεις με όλο το χρυσάφι που έχει πάνω σου; Πώς είναι να βλέπεις την πόλη από ψηλά; Τι 
μπορείς να κάνεις για τους κατοίκους αυτής της πόλης; 

•	προς το χελιδόνι:
Τι μπορείς να κάνεις για να μην αισθάνεται μοναξιά η καλαμιά; Τι μπορείς να κάνεις για να σταματήσεις τον 
πόνο του πρίγκιπα; Πώς νιώθεις κοντά στον πρίγκιπα; 

•	  προς τη λογική μητέρα και το αγόρι της που έκλαιγε:
Γιατί κλαίει; Πιστεύεις πως είναι ντροπή να κλαίει κάποιος; Είσαι σίγουρη ότι ο πρίγκιπας ποτέ δεν κλαίει; Γιατί 
κλαις; Γιατί ζητάς το φεγγάρι;  

•	  προς το χελιδόνι και την καλαμιά: 
Πώς νιώθεις κοντά της/του; Τι μπορείς να κάνεις γι’ αυτόν/αυτήν; Πώς είναι να είσαι χελιδόνι / καλαμιά;

•	  προς τη μητέρα και το άρρωστο αγόρι:
Τι συμβαίνει με το αγόρι σου; Τι μπορείς να κάνεις για το παιδί σου; Πώς νιώθεις κοντά στη μητέρα σου;  

•	  προς το κορίτσι με τα σπίρτα
Ποιο είναι το πρόβλημά σου; Τι σκέφτεσαι να κάνεις; Πώς θα ήθελες να είναι η ζωή σου; Τι σου λείπει; 

•	  προς το νεαρό συγγραφέα 
Έχεις κάποιες δυσκολίες στη ζωή σου; Ποιο είναι το όνειρό σου για σένα και τον κόσμο; Υπάρχει κανείς που να 
σε έχει βοηθήσει;

•	  προς τους φτωχούς της πόλης
Πώς κυλάει η ζωή σας; Τι μπορείτε να κάνετε για να την αλλάξετε; Έχετε ακούσει κάτι για το άγαλμα του ευ-
τυχισμένου πρίγκιπα; 

γ) Θέατρο Φόρουμ
Αυτοσχεδιαστική τεχνική, κατά την οποία, εκτός από τους εμπλεκόμενους στον αυτοσχεδιασμό, την άποψή 
του μπορεί να εκφράσει όποιος θεατής (spectator) θέλει. Ο τελευταίος, σηκώνοντας το χέρι, μπορεί να αντι-
καταστήσει κάποιον από τους συμπαίκτες του και να δείξει τη δική του άποψη για τη συμπεριφορά και την 
πρακτική του ρόλου (Boal 2001), ενώ πριν από την έναρξη του αυτοσχεδιασμού, ο εμψυχωτής δίνει τις απα-
ραίτητες πληροφορίες για τον ακριβή χώρο και χρόνο της συνάντησης και, ενδεχομένως, για την ψυχολογική 
και κοινωνική κατάσταση των ρόλων. 

Ενδεικτικά στιγμιότυπα στο παράδειγμα του ευτυχι-
σμένου πρίγκιπα μπορεί να είναι:
•	η μητέρα που προσπαθεί να συνετίσει το αγόρι της που 

έκλαιγε γιατί ήθελε το φεγγάρι 
•	το χελιδόνι που ζητά από την καλαμιά να τον ακολουθή-

σει στο ταξίδι στην Αίγυπτο 
•	ο πρίγκιπας με το χελιδόνι σε διάφορες χρονικές στιγμές  
•	η μητέρα με το άρρωστο αγόρι της  

δ) Παιχνίδι ρόλου
Η τεχνική αποσκοπεί στην αλλαγή της αρχικής αντίληψης 
των συμμετεχόντων για τα πράγματα και στην εμβάθυνση 
της σκέψης τους (O’ Neill 1989: 147-159). Στο εργαστήριο 
του ευτυχισμένου πρίγκιπα αυτή η αλλαγή μπορεί ενδει-
κτικά να προκύψει: 
•	στη δημόσια συνάντηση των φτωχών της πόλης, πριν ή 

μετά από τη βοήθεια του πρίγκιπα προς αυτούς 
•	στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, πριν ή μετά 

από την απώλεια των φύλλων χρυσού και των πετραδιών. 
Ο εμψυχωτής αξιοποιεί την τεχνική ‘δάσκαλος σε ρόλο’  

(teacher in role) (Wagner 1979), λαμβάνοντας υπόψη την 
κοινωνική του θέση (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) (Morgan & 
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Saxton 1987). Υπό το πρίσμα αυτό, ενδεικτικοί ρόλοι μπορεί να είναι ο ρόλος του δημάρχου (υψηλή κοινωνική 
θέση) ή ενός ζητιάνου (χαμηλή κοινωνική θέση). Μέσω αυτού, οφείλει να διαδραματίσει ρόλο συντονιστή 
στο παιχνίδι ρόλου. Επίσης, αξιοποιώντας τη θεατρική τεχνική του τυπικού (ritual), συμβάλλει στη νέα κατα-
νόηση για τα γεγονότα και τις συμπεριφορές (O’ Neill 1989: 147, Παπαδόπουλος 2010: 274-275, 279). 

ε) Αυτοσχεδιασμός
Ενδιαφέρουσα είναι η δημοσιοποίηση των απόψεων των ρόλων μέσα από αυτοσχέδιους μονολόγους, όπως: 
•	του πρίγκιπα 
•	του χελιδονιού 
•	της μητέρας και του αγοριού της που έκλαιγε 
•	του χελιδονιού και της καλαμιάς 
•	της μητέρας και του άρρωστου αγοριού 
•	του κοριτσιού με τα σπίρτα 
•	του νεαρού συγγραφέα 
•	κάποιου από τους ζητιάνους και πεινασμένους της πόλης

Στο μονόλογο θα πρέπει να είναι εμφανή τα συναισθηματικά επίπεδα του ρόλου και οι ποικίλες κοινωνι-
κοπολιτικές αντιλήψεις (δημοκρατική συνείδηση, αγωνιστική διάθεση, αλληλεγγύη, ευγνωμοσύνη, μητρική 
αγάπη, αυστηρότητα, απόγνωση, επιμονή, αποφασιστικότητα, ερωτική διάθεση). Για να γίνουν σαφή τα στιγ-
μιότυπα, πριν από την έναρξη του εκάστοτε αυτοσχεδιασμού, ο εμψυχωτής οφείλει να επισημαίνει τη χρονική 
στιγμή της κατάστασης κατά την οποία θα ακουστεί ο ρόλος. 

στ) Καρέκλα των αποκαλύψεων – Συνέντευξη – Μαρτυρία 
Ο εμψυχωτής καλεί κάποιον από τους συμμετέχοντες, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά του ανταπόκρισης 
στις ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις του ρόλου, για να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα του θέσει το ακροατήριο, 
το οποίο βρίσκεται σε θεατρικό ρόλο ή εκτός ρόλου. Ευρισκόμενος σε κεντρικό σημείο στο χώρο (καρέκλα, 
πάγκος, κλπ.), ο ερωτώμενος δικαιούται να απαντά στις ερωτήσεις που ο ίδιος κρίνει ότι θέλει να απαντήσει. 
Αντισταθμιστικά, οι ερωτώντες μπορούν να ρωτούν ό, τι θέλουν να πληροφορηθούν. Οι ερωτήσεις είναι δια-
δοχικά μία κάθε φορά για κάθε ερωτώντα, που μπορεί, μετά από την παρέμβαση άλλου, να επανέλθει με νέα 
ερώτηση. Ανάλογα με την εστίαση και τον προσανατολισμό του ενδιαφέροντος της ομάδας, κάθε πρόσωπο 
του έργου μπορεί να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στο ακροατήριο για τη ζωή του και τα γεγονότα.

Η τεχνική μπορεί να τροποποιηθεί και να πάρει τη μορφή της συνέντευξης ή της μαρτυρίας για κάποιο 
γεγονός, στο οποίο ο ερωτώμενος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας (giving witness) (Neelands & Goode 1990). 
Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταυτόχρονη παρουσίαση δύο μαρτύρων, που εναλλάξ μπορεί να απα-
ντούν στις ερωτήσεις του ακροατηρίου, διατυπώνοντας διαφορετικές ερμηνείες για το ίδιο γεγονός.

ζ) Παγωμένη εικόνα
Οι συμμετέχοντες, σε παγωμένη εικόνα (tableau ή still image), προετοιμάζουν και παρουσιάζουν μεταξύ άλ-
λων θέματα, όπως: 
•	η μητέρα που προσπαθεί να συνετίσει το αγόρι της που έκλαιγε, γιατί ήθελε το φεγγάρι 
•	το χελιδόνι που ζητά από την καλαμιά να τον ακολουθήσει στο ταξίδι στην Αίγυπτο 
•	ο πρίγκιπας με το χελιδόνι σε διάφορες χρονικές στιγμές  
•	η μητέρα με το άρρωστο αγόρι της.   

Οι παραπάνω εικόνες μπορούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις σχέσεις των ρόλων. Γι αυτό το λόγο, 
στους συμμετέχοντες πρέπει να επισημαίνεται η έμφαση στην εκφραστικότητα προσώπου και σώματος, κα-
θώς επίσης και στη σωματική στάση και θέση τους στο χώρο.

η) Περίγραμμα του ρόλου
Ένας –ή ταυτόχρονα δύο πρόσωπα στον ίδιο ρόλο ή σε διαφορετικούς ρόλους– από τους συμμετέχοντες το-
ποθετεί το σώμα του πάνω σε χαρτί του μέτρου και οι υπόλοιποι σχεδιάζουν το περίγραμμά του (role on the 
wall). Ενδεικτικά μεταξύ άλλων, μπορεί να είναι το περίγραμμα:
•	του ευτυχισμένου πρίγκιπα πριν ή –ταυτόχρονα και– μετά από την απώλεια των κοσμημάτων του. 
•	του χελιδονιού πριν ή –ταυτόχρονα και– μετά από την εμπειρία του στην πόλη 
•	της μητέρας και του αγοριού της πριν ή –ταυτόχρονα και– μετά από την ίαση της ασθένειας 
•	του νεαρού συγγραφέα πριν ή –ταυτόχρονα και– μετά από το κρύο και την πείνα
•	το περίγραμμα του κοριτσιού με τα σπίρτα πριν ή –ταυτόχρονα και– μετά από τη λύση του προβλήματος.

Εκτός θεατρικού ρόλου, μέσα στο περίγραμμα γράφουν (με μαρκαδόρους) τις σκέψεις του ρόλου, ενώ κα-
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τόπιν, έξω από το περίγραμμα γράφουν προς το ρόλο τις απόψεις τους για την κατάσταση και τη συμπεριφο-
ρά του. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν ποικίλα γραφικά σύμβολα ή και να τοποθετούν μικρά συμβολικά 
αντικείμενα πάνω στο περίγραμμα. 

θ) Αντικρουόμενες σκέψεις και συμβουλές - Διάδρομος συνείδησης 
Σε δυο σειρές οι συμμετέχοντες στέκονται όρθιοι, ο ένας απέναντι από τον άλλο, δημιουργώντας με τα χέρια 
τους ένα τούνελ (conscience alley). Μέσα από αυτό περνά ο ρόλος που θεωρούν ότι αντιμετωπίζει μια διλημ-
ματική κατάσταση, η οποία προσδιορίζεται από τον εμψυχωτή μαζί με τους συμμετέχοντες. Ενδεικτικά, σε δι-
αφορετικές χρονικές συγκυρίες, μπορεί από το διάδρομο της συνείδησης να περνά ο ευτυχισμένος πρίγκιπας 
ή το χελιδόνι ή κάποιος από τους φτωχούς της πόλης. Τα μέλη της ομάδας από τις δύο πλευρές τού δίνουν 
συμβουλές για το τι πρέπει να κάνει στην κρίσιμη περίσταση, οι οποίες μπορεί να λειτουργούν αντιθετικά 
(conflicting advice) ή, εναλλακτικά, να υποστασιοποιούν τις φωνές της συνείδησής του (voices in the head). 
Ο εμψυχωτής, προκειμένου να αναδείξει τον τελετουργικό, ποιητικό και κριτικό χαρακτήρα της τεχνικής, 
οφείλει να επισημάνει την ανάγκη συγκέντρωσης της προσοχής στην κατάσταση και στο να είναι ευκρινείς 
και σύντομες οι εκφερόμενες φράσεις.

ι) Συλλογικός ρόλος
Κατά την τεχνική του συλλογικού ρόλου (collective role), σε μετωπική θέση προς το ακροατήριο (ή σε κυ-
κλική θέση με το ακροατήριο γύρω τους), οι συμμετέχοντες αναπαριστούν τις σκέψεις του εκάστοτε ρόλου 
και στέκονται όρθιοι πίσω του (ή γύρω του), ενώ αυτός κάθεται μπροστά τους (ή ανάμεσά τους) και αντιδρά 
μόνο με τη σωματική του έκφραση στα λόγια που ακούγονται από τους παίκτες – σκέψεις. 

Έτσι, κάποιο από τα πρόσωπα του έργου (ο πρίγκιπας, το χελιδόνι, οι φτωχοί της πόλης, κ.ά.) μπορεί να 
εκφράσει τις σκέψεις του από την οπτική γωνία των συμμετεχόντων, με τους οποίους συντονίζεται, έτσι ώστε 
οι σωματικές αντιδράσεις του να αποδίδουν το νόημα των σκέψεων.

ια) Εικόνες από τη ζωή
Σε παγωμένη εικόνα, που μπορεί να ζωντανεύει με την ανίχνευση της σκέψης και της κοινωνικής κατάστασης 
και με αυτοσχεδιασμό, οι συμμετέχοντες αναπαριστούν αξιοσημείωτα στιγμιότυπα από τη ζωή του εκάστοτε 
ρόλου (πρίγκιπας, χελιδόνι, κ.ά.), με κριτήριο τη δημιουργία στοχασμού που προκύπτει από την παρατήρηση 
και διερεύνηση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. 

ιβ) Γραφή σε ρόλο 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργούν γραπτά κείμενα (writing in role), όπως επιστολές, μηνύματα, 
ημερολόγια και άλλα είδη με ποικίλα θέματα: 
•	από έναν φτωχό προς το δήμαρχο για την απόγνωση στην οποία έχει περιέλθει 
•	από την καλαμιά προς το χελιδόνι, για να του εξομολογηθεί τον έρωτά της, αλλά και την αδυναμία της να 

φύγει μαζί του 
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•	από το άρρωστο παιδί, είκοσι χρόνια μετά από εκείνη τη δύσκολη φάση της ασθένειας και της πείνας
•	από τον νεαρό συγγραφέα προς ένα αγαπημένο του πρόσωπο, για να του περιγράψει τη δύσκολη κατάστα-

ση που περνά 
•	από τους συμμετέχοντες εκτός θεατρικού ρόλου  

3. Η διαμόρφωση της ιστορίας
Οι σκηνικές και βιωματικές δραστηριότητες του προηγούμενου σταδίου (δημιουργία δράσης και στοχασμού) 
δίνουν την απαραίτητη εμπειρία στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα νέο κείμενο. Στο εργαστήρι 
γραφής, λοιπόν, γράφουν ένα δικό τους αφηγηματικό ή θεατρικό κείμενο (Γραμματάς 2003: 458), το οποίο 
μπορούν να παρουσιάσουν και σε θεατρική παράσταση (βλ. πίνακας 1).    

Δ. Αξιολόγηση
Δάσκαλος σε ρόλο: Τα δώρα του ευτυχισμένου πρίγκιπα
Στον κύκλο της ομάδας οι συμμετέχοντες, εκτός θεατρικού ρόλου, διατυπώνουν προφορικά ή γραπτά τις 
απόψεις τους, εκφράζουν τα συναισθήματά τους για το πώς βίωσαν το εργαστήριο και τις μεταξύ τους σχέ-
σεις και σχολιάζουν την ανταπόκρισή τους σε όσα συνέβησαν. Έτσι, αξιολογούν τη δουλειά τους υπό το πρί-
σμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης (assessment) (Morgan and Saxton 1987: 194-195). Επίσης, ανασκοπούν 
τις δραστηριότητες με τη δημιουργία νέων κατασκευών / εγκαταστάσεων ή αναδημιουργία προηγούμενων 
καλλιτεχνικών έργων.

Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιείται με ποικιλία τεχνικών. Έτσι, στο βιωματικό εργαστήριο της 
φετινής Συνδιάσκεψης, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική ‘δάσκαλος σε ρόλο’. Η τελευταία σκηνή της αξιολόγη-
σης του εργαστηρίου βρήκε όλους τους συμμετέχοντες να είναι καθιστοί ή σε ύπτια θέση στο πάτωμα και, 
νοερά, με κλειστά μάτια, να παρακολουθούν τα τελευταία λόγια του εμψυχωτή για το ταξίδι της ψυχής του 
ευτυχισμένου πρίγκιπα. Η συγκίνηση ήταν έντονη και η σκέψη ολοένα και βάθαινε, ενώ σιωπή απλώθηκε 
στο χώρο. Ο εμψυχωτής, σε ρόλο ψυχοπομπού, έφερε ένα μικρό κουτί και το άφησε στο κέντρο, ανάμεσα 
στους παίκτες, που εντωμεταξύ άνοιξαν τα μάτια. Μπροστά τους υπήρχε κλειστό το κουτάκι. Αργά όλοι 
μαζί πλησίασαν και το άνοιξαν. Αληθινά κόκκινα πέταλα από όμορφη τριανταφυλλιά, γεμάτα άρωμα, ήταν 
τα δώρα που τους έστελνε ο ευτυχισμένος πρίγκιπας. Ήταν τα ολόφωτα φύλλα της μολυβένιας καρδιάς 
του, ήταν τα δώρα του γι αυτούς. Καθένας πήρε ένα μικρό ροδοπέταλο από τα χέρια του εμψυχωτή. Η έκ-
φρασή τους πλημμύρισε από έκπληξη, μαλάκωσε και φωτίστηκε. Εκείνη τη στιγμή όλοι γνώριζαν καλά ότι 
αυτό που κρατούσαν στα χέρια τους ήταν τα δάκρυα της ψυχής του ευτυχισμένου πρίγκιπα, μιας ενέργειας 
που σκόρπισε στους ανθρώπους, θεραπεύοντας την ανάγκη τους να βρουν τον προσωπικό τους δρόμο. Και 
τότε όλοι μίλησαν στον κύκλο της ομάδας για όσα ένιωθαν ότι άλλαξαν μέσα τους, για όσα σκέφτονταν 
για την προηγούμενη ζωή τους. Κατόπιν, ένα μικρό κεράκι άναψε στο κέντρο του κύκλου. Ήταν η μνήμη 
του ευτυχισμένου πρίγκιπα και όλοι άφησαν τα ροδοπέταλα γύρω από το κεράκι ως ένδειξη συμπάθειας 
για το δράμα του πρίγκιπα και κατάλαβαν ότι η νέα τους κατανόηση μπολιάστηκε από την αποδοχή της 
αλληλεγγύης ως πράξης ζωής.
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