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1) ΠΔΡΙΛΗΦΗ/ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ 
 

Ζ παξνχζα κειέηε δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα «ρέδηα- 

θαηαζθεπέο θηγνχξσλ ζην Θέαηξν θηψλ- Γηδαθηηθέο πξνζαξκνγέο ζην λεπηαγσγείν»  θαη 

εθπνλήζεθε ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Νεπηαγσγψλ. Πεξηιακβάλεη ηελ αλαθνξά ζηνηρείσλ ηνπ ζεάηξνπ, παξνπζηάδεηαη  ν νξηζκφο 

ηνπ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  θαη ζηνπο θιάδνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη. 

Ο βαζηθφο ππξήλαο πνπ κειεηάηαη είλαη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο ηνπ ζεάηξνπ, ην Θέαηξν 

Σθηώλ. Δηδηθφηεξα, κειεηάηαη ε ηζηνξία ηνπ, ν επηθαηξηθφο ηνπ ραξαθηήξαο θαη ν 

αληίθηππνο πνπ έρεη ζηα παηδηά. Καηφπηλ θαηαγξάθεηαη ε  εκθάληζή ηνπ αλά ηνλ θφζκν θαη 

παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο θηγνχξεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο  θαη ηα κέξε απφ 

ηα νπνία απνηειείηαη. Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο κειέηεο, αλαθέξεηαη ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ),  φπνπ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ 

θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην Νεπηαγσγείν θαη ηελ Σέρλε. Ζ κειέηε ησλ θεθαιαίσλ αλαδεηθλχεη 

πφζν ζεκαληηθή είλαη ε επαθή θαη ε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ην Θέαηξν θηψλ φζνλ 

αθνξά θπξίσο ζηε δηάπιαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Γη απηφ ην ιφγν, παξνπζηάδεηαη κηα 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηφρν έρεη ηε γλσξηκία ησλ λεπίσλ κε απηνχ ηνπ είδνπο ην 

ζέαηξν κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ θηγνχξσλ  θαη ησλ ζθεληθψλ ηνπ Καξαγθηόδε. 

Δηδηθφηεξα, θαηαγξάθνληαη ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ θηγνχξσλ, ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιιά θαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο βάζεη ηεο νπνίαο ηα λήπηα ζα 

θαηνξζψζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθφ ηνπο Θέαηξν θηψλ.  

 

  

 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Θέαηξν, Θέαηξν θηψλ, Φηγνχξεο, Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. 
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1α) ABSTRACT / KEYWORDS 
 

This study was conducted in the framework of the dissertation on the subject of 

"Designs-Constructions of Figures in Shadow Theater-Teaching Procedures in Kindergarten" 

and was produced at the University of Western Macedonia, at the Department of Early 

Childhood. It includes the reference of theater elements, its definition is presented, and its 

characteristics and branches are included. The core being studied is one of the branches of the 

theater, the Shadow Theater. In particular, its history, its current character and the impact that 

it has on children. Then its appearance is recorded throughout the world and the main 

characters with their features and the parts of which they are composed are presented. The 

last part of the study, referring to the Interdisciplinary Framework of Curriculums (DEPPS), 

presents its basic principles and its connection to Kindergarten and Art. The study of the 

chapters highlights the importance of contact and acquaintance with the Shadow Theater as 

regards the shaping of the personality of the children. For this reason, there is a teaching 

approach which aims at acquainting children with this kind of theater through the 

construction of the Karagiozis figures and scenery. In particular, the stages of construction of 

the figures, the materials used and the teaching method by which the children will manage to 

construct their own Shadow Theater are recorded.  

 

  

 

 

 

 

KEY WORDS: Theater, Shadow Theater, Figures, Interdisciplinary Framework of 

Curriculums , teaching approach. 
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2) ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Όζν δσ ζα θξαηώ ηνλ Καξαγθηόδε ζηα                                                                                                                                                         

ρέξηα κνπ..                                                                                                                                     

Δίλαη απηό πνπ κπνξώ λα δώζσ ζην ειιεληθό                                                                         

θνηλό  θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκεξηλό παηδί... 

                               Απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ Δ. παζάξε ζηελ εθπνκπή Ηρλειάηεο  

ηεο ΔΣ1, 24 Απγνχζηνπ 2008 

 

Ζ ηέρλε ηνπ Θεάηξνπ, σο «ηέρλε ηεο ππνθξηηηθήο, απνηειεί µηα ζπνπδαία κνξθή αηζζεηηθήο 

αγσγήο. Με ηελ έλλνηα απηή, ε δξακαηηθή ηέρλε έρεη ηε δπλαηφηεηα φρη µφλν λα δηεθδηθήζεη 

µηα ζέζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη λα «αλαδσνγνλήζεη ην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ. 

Μπνξεί λα κεηαηξέςεη ην ζρνιείν ζ’ έλα δσληαλφ θνηλσληθφ θέληξν, φπνπ νη εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ ζα κπνξνχζαλ λα απνθηεζνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά θαη νη γλψζεηο λα 

θαηαθηεζνχλ βησκαηηθά. Οη παξαπάλσ απφςεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηέρλεο 

ηνπ Θεάηξνπ θηψλ, ην νπνίν απνηειεί µηα «εηδηθή θαηεγνξία Θεάηξνπ θαη Θεάκαηνο». 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ θηψλ είρε ήδε επηζεκαλζεί ζηελ Διιάδα απφ 

ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα Ο Καξαγθηφδεο, επίθαηξνο, καρεηηθφο θαη δηαρξνληθφο, 

απαζρνιεί θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο σο κνξθή ιατθνχ ζεάηξνπ κε 

ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή αμία. Παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ Παηδαγσγηθήο θαη 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ εξεπλνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ θαη ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηα 

κηθξά θαη κεγάια παηδηά. Ζ ιατθή δεκηνπξγία κε ην πξσηνγελέο, ην απζφξκεην ειθχεη ηελ 

παηδηθή ςπρή, ε νπνία είλαη θχζε αλεπηηήδεπηε. Με ην γέιην πνπ αβίαζηα πξνθαιεί, 

παξνπζηάδεη ηελ θσκηθή έθθαλζε ηεο δσήο θαη ηελ αηζηφδνμε αληηκεηψπηζε δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Ζ ηέρλε ηνπ Καξαγθηφδε αδηακθηζβήηεηα ζπληείλεη ζηε κφξθσζε θαη ηε ζεαηξηθή 

αγσγή, αθνχ ηα παηδηά ζαλ δεκηνπξγνί εληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ θνηλσληθφηεηα 

ηνπο. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ζην Γ.Δ.Π.Π.. ε γλψζε ηεο ηζηνξίαο θαη ε απνδνρή ζηνηρείσλ 

ηεο παξάδνζεο ηνπ πνιηηηζκνχ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ θψδηθα ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Ο Γ. Λνπθάηνο, 

ιανγξάθνο θαη παλεπηζηεκηαθφο, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ έρεη θαηαγξάςεη κεγάιν κέξνο ηνπ 

λενειιεληθνχ ιατθνχ παξνηκηαθνχ ιφγνπ, εμαίξεη ηελ παηδαγσγηθή αμία ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ 
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ραξαθηεξίδνληάο ην σο ζέακα «πνπ λαη πάληα κηα πξνάζθεζε δσήο ζην παηδί» θαη 

ππνζηεξίδεη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε γισζζηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ. Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο είλαη ην παηρλίδη αλάκεζα ζην θσο θαη ηε ζθηά, νη δηζδηάζηαηεο 

θηγνχξεο θαη ν ιφγνο δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαηά 

ηελ νπνία νη καζεηέο θαινχληαη λα γλσξίζνπλ ην παξειζφλ θαη λα ην αλαδεκηνπξγήζνπλ. 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζηφρν έρεη λα θαηαγξάςεη  ηελ πνξεία ηνπ Θεάηξνπ 

θηψλ ζην ρξφλν, λα θαηαδείμεη ηε δηαρξνληθφηεηά ηνπ θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ θαη λα 

πξνηείλεη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, κέζσ ηεο νπνίαο ηα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο ζα έξζνπλ 

ζε επαθή κε απηνχ ηνπ είδνπο ην ζέαηξν, ζα κάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηα κέξε απφ ηα 

νπνία απαξηίδεηαη θαη ηέινο, ζα γλσξίζνπλ ην πψο θαηαζθεπάζηεθαλ νη θηγνχξεο κέζα απφ 

κηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε. Ζ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πεγάδεη απφ ηελ εκπεηξία ησλ 

παηδηψλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα πξνθχπηνπλ, ψζηε λα θαιιηεξγεζεί ε εηθαζηηθή ηνπο 

έθθξαζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην 

πξψην θεθάιαην δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ Θεάηξνπ θηψλ θαη θαηαγξάθνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ζην ρξφλν, ε επίδξαζε πνπ αζθεί ζηα παηδηά 

θαη ε επηθαηξφηεηά ηνπ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην Θέαηξν θηψλ αλά ηνλ θφζκν. Δηδηθφηεξα, 

παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηνπ  ζηελ Αζία αιιά θαη ζηε Μεζφγεην θαη γίλεηαη κηα ηζηνξηθή  ηνπ 

αλαδξνκή ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο απειεπζέξσζεο κέρξη θαη ζήκεξα.   

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη  θηγνχξεο ηνπ ειιεληθνχ Θεάηξνπ θηψλ, ηα 

πξφζσπα πνπ απεηθνλίδνπλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο αιιά θαη ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπο. 

Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ 

Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκαηηζκνχ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) ζην Νεπηαγσγείν 

θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ Σέρλε θαη ηε Γιψζζα. Δπίζεο, δίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζθνπφ έρεη επηηεπρζεί ε γλσξηκία ησλ λεπίσλ κε ην Θέαηξν 

θηψλ κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή θηγνχξσλ. 
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3) ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

3α) ΘΔΑΣΡΟ  

Πωρ οπίζεηαι ηο «θέαηπο» 

Σν ζέαηξν απνηειεί θιάδν ηεο ηέρλεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ηζηνξηψλ  κπξνζηά ζε 

θνηλφ κε ηε ρξήζε θπξίσο ηνπ ιφγνπ, αιιά θαη ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ρνξνχ. Απεηθνλίδεη 

πξαγκαηηθά ή θαληαζηηθά γεγνλφηα κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ επραξίζηεζε ησλ 

ζεαηψλ. Γεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Αξραία Αζήλα, ζαλ κηα εμέιημε ηνπ 

δηζπξάκβνπ. Οη πξψηεο κνξθέο ηνπ ζεάηξνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο 

ήηαλ ε ηξαγσδία, ε θσκσδία θαη ην ζαηπξηθφ δξάκα. ην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν 

πξσηαγσληζηνχζαλ κνλάρα άληξεο θαη αθφκε θαη ζε γπλαηθείνπο ξφινπο ληχλνληαλ νη ίδηνη 

γπλαίθεο. Έπεηηα ν ρψξνο ηνπ ζεάηξνπ κέζα απφ ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ εμειίρζεθε θαη 

ηψξα ζηηο ζθελέο ηνπ ζεάηξνπ πξσηαγσληζηνχλ ηφζν γπλαίθεο φζν θαη παηδηά. 

Άιινο έλαο νξηζκφο πνπ ηνπ απνδίδεηαη είλαη ν εμήο : ην ζέαηξν είλαη ε δηαδηθαζία 

φηαλ ν Α (actor) ελζαξθψλεη έλα ξφιν, ελψ ν ζεαηήο S (spectator) ηνλ παξαθνινπζεί. Σν 

ζέαηξν δειαδή ζπλδέεη ην ζπκβνιηθφ, ην θαληαζηηθφ κε ην πξαγκαηηθφ. Ο ζεαηήο κφιηο 

κπαίλεη ζηε ζεαηξηθή αίζνπζα ππνθξίλεηαη φηη φια φζα ζπκβαίλνπλ είλαη αιεζηλά.  

Ζ ιέμε «ζέαηξν» πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν ξήκα «ζεάνκαη» πνπ ζεκαίλεη παξαηεξψ. 

Παξαηεξψ θαη φρη βιέπσ. Γηαηί ην ξήκα παξαηεξψ ζεκαίλεη φηη ν ζεαηήο ληψζεη, ζπκπάζρεη, 

θαηαιαβαίλεη απηφ πνπ είλαη θξπκκέλν ζηηο ςπρέο ησλ ραξαθηήξσλ. Γίλεηαη έλα κε απηέο γηα 

λα απνθηήζεη δηθή ηνπ άπνςε. ην ζέαηξν ππάξρνπλ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο, ν ζεαηήο 

επηιέγεη ηε ζέζε ηνπ θαη παξαηεξεί  ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ λα παίδνπλ θξπθηφ κε ηνλ πην 

αλεμέιεγθην ηξφπν. Γελ ππάξρεη ζσζηφ, δελ ππάξρεη ιάζνο. 

Ο Οδπζζέαο Διχηεο γξάθεη: «Λάκπεη κέζα κνπ απηφ πνπ αγλνψ. Μα σζηφζν 

ιάκπεη!». Απηφ είλαη ην ζέαηξν, ην άγλσζην, απηφ πνπ αγλννχκε φηη ππάξρεη κέζα καο κέρξη 

λα έξζνπκε επηηέινπο αληηκέησπνη κε απηφ. Σν ζέαηξν δελ είλαη έλα άςπρν κέξνο πνπ 

θάπνηα ζηηγκή θάπνηνη ηπραίνη άλζξσπνη πξνζπνηήζεθαλ πσο είλαη θάπνηνη άιινη. Δίλαη έλαο 

δσληαλφο νξγαληζκφο κε ζάξθα θαη νζηά πνπ αλαπλέεη θαη αλζίδεη. Σα δσηηθά ηνπ φξγαλα νη 

εζνπνηνί θαη φζνη έρνπλ παζρίζεη γηα λα αλέβεη έλα έξγν, ε πλνή ηνπ ην θνηλφ ηνπ. Σν ίδην 

έξγν θάζε θνξά πνπ αλεβαίλεη ζηε ζθελή είλαη δηαθνξεηηθφ, κηα άιιε αιήζεηα, κηα άιιε 

νληφηεηα. Οη εζνπνηνί θιαίλε θαη ην θνηλφ ζπκκεξίδεηαη ηνλ πφλν ηνπο, νη εζνπνηνί 

αζηεηεχνληαη θαη ην θνηλφ γειάεη κε ηα θακψκαηα ηνπο. Αλ νη ζεαηέο δελ αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B8%CF%8D%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
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ζπλαηζζεκαηηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ έξγνπ ηφηε απηφ είλαη κηα αδηάθνξε αλ φρη άζρεκε 

εκπεηξία. Έλα έξγν γηα λα αλζίζεη ρξεηάδεηαη ζηνξγή θαη ζεβαζκφ ηφζν απφ απηνχο πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα ην παξνπζηάζνπλ φζν θαη απφ απηνχο πνπ επηιέγνπλ λα ην δνπλ. Γίλεη 

ρξψκαηα ζηε θαληαζία ησλ ζεαηψλ γηα λα δψζνπλ νη ίδηνη ηνπο ηελ πξνζσπηθή ηνπο ρξνηά ζε 

απηφ ην πεξίεξγα κεηαιιαζζφκελν είδνο ηέρλεο. 

Σειηθά ην ζέαηξν δελ είλαη κηα απιή κνξθή δηαζθέδαζεο αιιά κηα κνξθή 

ςπραγσγίαο. Πιάζεη ηελ αηνκηθφηεηα καο θαη γαινπρεί ηα ζπλαηζζήκαηα. Φηάλεη ζην βάζνο, 

εθεί πνπ ε παληειήο έιιεηςε θσηφο ηα θάλεη φια δχζθνια. Αιιά κφλν φηαλ θαλείο κπνξέζεη 

λα θαηαλνήζεη ην απφιπην ζθνηάδη ζα είλαη ζε ζέζε λα αηζζαλζεί ην απφιπην θσο. 

Δθπαηδεχεη θαη δηακνξθψλεη ηε ζπλείδεζε ησλ ζεαηψλ θαηαξξίπηνληαο θάζε φξην, θάζε 

απαξραησκέλε ζθέςε ή πεπνίζεζε. Αλνίγεη ην κπαιφ θαη ηηο αηζζήζεηο. 

 

Χαπακηηπιζηικά ηος θεάηπος 

Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνηνχλ ην ζέαηξν απφ ηηο άιιεο ηέρλεο. Σν ζέαηξν 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θίλεζε, ηε θσλή θαη ην ιφγν, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εζνπνηφο 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ην θνηλφ. Κίλεζε θαη ιφγνο ζπλππάξρνπλ θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινηπφλ, είλαη ε ζπλζεηηθφηεηα θαη 

ε ηεξάξρεζε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ. 

Δπίζεο, ην ζέαηξν πξνυπνζέηεη ηε ζπιινγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Ζ παξάζηαζε 

απνηειεί απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο ζπγγξαθέα, εζνπνηνχ, ζθελνγξάθνπ, ελδπκαηνιφγνπ, 

κνπζηθνχ, ρνξνγξάθνπ θαη θσηηζηή. Ζ ζεαηξηθή δεκηνπξγία είλαη νκαδηθή. Άξα, άιιν έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηφζν ζηελ ιήςε φζν θαη ζηελ παξαγσγή, είλαη ε ζπιινγηθφηεηα. 

Καζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην ζέαηξν είλαη ηξαγηθά εθήκεξν. Σν 

θαιιηηερληθφ πξντφλ ππάξρεη κφλν ζην παξφλ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάζηαζεο δε κέλεη 

ηίπνηα. Οη ζεαηέο θπξίσο, ελαιιάζζνληαη θαζεκεξηλά θαη ζπληζηνχλ κηα λέα δπλακηθή, κε 

απνηέιεζκα ηε κνλαδηθφηεηα ηεο παξάζηαζεο. 

Σν δξακαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλα κπζνπιαζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δνκείηαη απφ ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηε γλψζε γηα ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ηζηνξία 

θαη αλαπηχζζεηαη πάλσ ζην πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

νπζηαζηηθά απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 
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 Ο δξακαηηθφο ρξφλνο αθνξά ζην «ηψξα» φρη ζην πξηλ ή ζην κεηά, αιιά ζην ηη 

ζπκβαίλεη απηήλ ηε ζηηγκή. Οπζηαζηηθά, ν ρξφλνο δελ ρσξίδεηαη ζε παξειζφλ, παξφλ θαη 

κέιινλ. Σν παξειζφλ κπνξεί λα ελψλεηαη κε ην κέιινλ θαη λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ζην 

παξφλ. Μπνξεί λα ππάξρνπλ ηφζν αλαδξνκέο ζην παξειζφλ φζν θαη αλαθνξέο ζην κέιινλ. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα παγψλεη ν ρξφλνο θαη λα επηβξαδχλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε 

απαξαίηεηε πξνζνρή ζε θάπνηα ζπκβάληα, ελψ αληίζεηα ν ρξφλνο κπνξεί λα ηξέρεη 

παξαιείπνληαο γεγνλφηα θαη πεξηφδνπο ηεο δσήο ησλ ραξαθηήξσλ. 

Ο ρψξνο αθνξά ην ζθεληθφ  ηεο παξάζηαζεο, πνπ θάζε θνξά απνθηά δηαθνξεηηθή 

ζεκαζία αλάινγα κε ηα κπζνπιαζηηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε απηφ. Μπνξεί λα 

πξντδεάδεη ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, κέζσ ηεο ζθεληθήο δξάζεο ησλ 

ξφισλ.  

Ζ δξακαηηθή έληαζε ηέινο, έγθεηηαη ζηελ θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο θαη αζάθεηαο, 

ηελ νπνία βηψλεη ε νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη θαη λα ιχζεη έλα πξφβιεκα πνπ 

αθνξά ζηε δσή ησλ ραξαθηήξσλ. Ζ δξακαηηθή έληαζε ζπλαληάηαη ζην ζεκείν φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ απηήλ ηελ πίεζε θαη ηελ αζηάζεηα, ε νπνία ηνπο νδεγεί ζην λα 

δξάζνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ πξνθαινχλ αλαζηάησζε ζηνπο 

ραξαθηήξεο. 

Θέαηπο και παιδί 

Σν ζέαηξν πεξηέρεη ηζηνξίεο ιαψλ κε πιήζνο παξαδφζεσλ, εκπινπηηζκέλεο κε αιήζεηεο πνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε ςέκαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ κία λέα αιήζεηα. Σν 

ζέαηξν βνεζάεη ηνλ άλζξσπν λα βιέπεη ηελ αιήζεηα ηεο χπαξμεο ηνπ. Σν θαζεκεξηλφ πνπ 

ππάξρεη γχξσ καο παίξλεη κνξθή – δηαζηάζεηο, λφεκα – παηρλίδη θαη κεηαηξέπεηαη ζην 

ζέαηξν σο «δξψκελν», ζθέςε θαη αίζζεζε. Δίλαη κέζν επηθνηλσλίαο – απηνγλσζίαο – 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην ζέαηξν είλαη 

ηέρλε πνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εξήκελ ηνπ θνηλνχ.  

Σν ζέαηξν, επίζεο, είλαη θαη ρψξνο ζπλάληεζεο δηάθνξσλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη γηα απηφ αλαπαξάγεη ζεκεία πνπ εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο εθείλσλ πνπ ην ππεξεηνχλ 

(εζνπνηνί) αιιά θαη εθείλσλ πνπ ην δέρνληαη (ζεαηέο). Αληιεί ζηνηρεία θαη ηερληθέο απφ ην 

θνηλσληθφ – ηδενινγηθφ – πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.  

Αλακθηζβήηεηα, ην ζέαηξν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ πλεπκαηηθή θαη 

αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνχ. Παξέρεη  ζην παηδί πνιιέο πιεξνθνξίεο, αζθεί ζε απηφ 
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κία γνεηεία θαη επεξεάδεη ηε λνεηηθή θαη ςπρηθή ηνπ αλάπηπμε. Δπηδξά βαζηά ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ θαη ζηεξίδεηαη ζην κηκεηηθφ έλζηηθην. Ζ ακεζφηεηα 

ηνπ ζεαηξηθνχ ιφγνπ δεκηνπξγεί βηψκαηα, αθνχ ην παηδί ζπκκεηέρεη νπηηθά, αθνπζηηθά θαη 

ςπρηθά ζην ζέαηξν θαη εθδειψλεη ηε ζπκπάζεηα ή ηελ απνζηξνθή ηνπ πξνο ηνπο ήξσεο πνπ 

δξνπλ κπξνζηά ηνπ.  

Ζ έλλνηα ηνπ ξφινπ, απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν πνπ θαζνξίδεη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ 

κε ην ζέαηξν, αθνχ είλαη κηα ζχλζεηε κνξθή ηνπ παηρληδηνχ θαη ην παηδί κέζα απφ απηφ 

αζθεί δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Παχεη λα ιεηηνπξγεί ζηε δηάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη 

εηζέξρεηαη ζηνλ θφζκν ηνπ θαληαζηηθνχ πνπ κφλν κέζα απφ ην ξφιν κπνξεί λα πξνζεγγίζεη. 

Με απηή ηε ζεκαζία ην παηδί γίλεηαη έλαο «δπλάκεη εζνπνηφο». 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ηε ζεαηξηθή πξάμε. εκαληηθφο 

είλαη ν αηζζεηηθφο, δειαδή λα πξνζεγγίζεη ηε ζεαηξηθή πξάμε κε ηελ αίζζεζε ειεπζεξίαο 

απφ πξνθαηαιήςεηο, απφ σθειηκηζκνχο θαη απφ ζθνπηκφηεηεο. Σν παηδί έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα κπεη επθνιφηεξα απφ ηνλ ελήιηθα ζηε ζχκβαζε ηνπ παηρληδηνχ θαη λα πξνζεγγίζεη ηε 

ζεαηξηθή πξάμε φρη κφλν κέζα απφ ηε γλψζε θαη ηε λφεζε, αιιά θπξίσο κέζα απφ ηελ 

αίζζεζε θαη ηε θαληαζία. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ζέαηξν 

ζην παηδί, γίλεηαη θαη ε απνθάιπςε ηεο γλψζεο ησλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ. 

 

3β) ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ ΚΙΧΝ ΚΑΙ Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

Τι είναι Θέαηπο Σκιών 

Σν Θέαηξν θηψλ απνηειεί έλα απφ ηα αξραηφηεξα είδε ζεαηξηθνχ ζεάκαηνο. Δπεξεάζηεθε 

απφ ηηο ζεσξίεο ηεο αλζξσπφηεηαο ζρεηηθά κε ην θσο θαη ηε ζθηά, αιιά θπξίσο απφ ηα 

παηρλίδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηηο ζθηέο. Πξνέξρεηαη απφ ηα κέξε ηεο Ηλδίαο θαη ηεο 

Ηλδνλεζίαο θαη γεληθφηεξα απφ ηελ Αζία, φπνπ εθεί δεκηνπξγήζεθε έλα ηδηαίηεξν Θέαηξν 

θηψλ. 

ηελ Άπσ Αλαηνιή πηζηεχνπλ ζηνλ πλεπκαηηζκφ θαη ηνλ κχζν θαη ηνπο  δέρνληαη ζαλ 

ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο γηα ηε δσή. Δίλαη έλαο θφζκνο πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηα 

ρξνληθά πεξηζψξηα, ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ ρζεο, ρσξίο παξειζφλ θαη κέιινλ. Γηαγξάθνληαη ηα 

ηζηνξηθά θαη ππαξμηαθά φξηα, θαζψο νη απνζηάζεηο κεδελίδνληαη αλάκεζα ζην ππαξθηφ θαη 



  Σελίδα 
15 

 
  

ζε εθείλν πνπ έρεη πεξάζεη ζηελ αλππαξμία. Απηή ηε θηινζνθηθή ζέζε πνπ αληηκεησπίδεη ηε 

κπζνινγία ζαλ κέξνο ηεο δσήο, ηελ ελζαξθψλεη θαη ηελ εθπξνζσπεί ην Θέαηξν θηψλ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Σν Θέαηξν θηψλ παίδεηαη κε ηε βνήζεηα εκηδηάθαλσλ δσγξαθηζκέλσλ εηθφλσλ, 

ζπλήζσο πάλσ ζην ραξηί, δέξκα ή άιια εκηδηαθαλή πιηθά επάλσ ζε κηα ιεπθή νζφλε πνπ 

θσηίδεηαη απφ πίζσ. Σν απνηέιεζκα ηεο ηερλνηξνπίαο είλαη ν ζεαηήο λα βιέπεη θαζαξά ηα 

πεξηγξάκκαηα ησλ εηθφλσλ ή, αλάινγα κε ηε θαηαζθεπή ηνπο θαη ηα ρξψκαηα. 

Σηο εηθφλεο– θηγνχξεο ζην Θέαηξν θηψλ, ηηο ρεηξίδνληαη νη θαιιηηέρλεο ή ν 

θαιιηηέρλεο πνπ δίλεη ηελ παξάζηαζε θξαηψληαο ηηο εηδηθέο ιαβίδεο πνπ είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο θάζεηα επάλσ ζε θαίξηα ζεκεία ησλ εηθφλσλ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη 

θηλήζεηο πνπ λα δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο δσληάληαο θαη ηεο επιπγηζίαο. 

Σν Θέαηξν θηψλ είλαη θαηεμνρήλ ιατθφ είδνο ζεάηξνπ θαη απφ εθεί αληιεί ηελ 

ζεκαηνινγία ηνπ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ. Διάρηζηεο δηαθνξέο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 

αλάκεζα ζηα ηνπηθά είδε ηνπ Θεάηξνπ θηψλ. 

 

Θέαηπο ζκιών - Ιζηοπική αναδπομή 

Η γέννηζη ηος Θεάηπος Σκιών και η εξάπλωζή ηος 

Ζ ηζηνξία ηνπ Θεάηξνπ θηψλ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Οη εξεπλεηέο ηνπ 

πηζαλνινγνχλ πσο αλαπηχρζεθε σο ηέρλε ηνλ 11ν κε 12ν αη. κ.Υ. ζηηο ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο (Ηλδία, Ηάβα, Κευιάλε, Κακπφηδε, Σαυιάλδε). ηηο ρψξεο απηέο ε 

ζθηά είρε ζξεζθεπηηθή ζεκαζία θαζψο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην βαζίιεην ησλ λεθξψλ. 

Έηζη, νη πξψηεο θηγνχξεο θηηάρηεθαλ σο κηα πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

κε ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα πνπ δε βξίζθνληαλ πηα ζηε δσή. Ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο 

απφ δέξκα θαη παξίζηαλαλ κνξθέο κε κεγάια ρέξηα, παξακνξθσκέλν πξφζσπν θαη κπηεξή 

κχηε ζα ξάκθνο γηα λα ζπκβνιίδνπλ ηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ζενχο, δαίκνλεο, 

ήξσεο, πνιεκηζηέο, πξίγθηπεο θαη ρσξηάηεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο νη 

πεξηζζφηεξνη ζεαηέο παξαθνινπζνχζαλ ηελ παξάζηαζε απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ παληνχ, 

δειαδή εθεί πνπ ν παξνπζηαζηήο κε ηνπο βνεζνχο ηνπ θηλνχζαλ ηηο θηγνχξεο. 

πνπδαίν Θέαηξν θηψλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά αλαπηχρζεθε θαη ζηελ Κίλα. 

 Οη Κηλέδνη είραλ αλαθαιχςεη απφ παιηά ην ραξηί θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα θξάδνπλ ηα 

παξάζπξά ηνπο. ηα ράξηηλα απηά παξάζπξα ηε λχρηα έπεθηαλ νη ζθηέο ησλ πξνζψπσλ θαη 
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ησλ πξαγκάησλ, εμαηηίαο ηνπ θσηφο πνπ ππήξρε απφ κέζα. Ζ εηθφλα απηή έδσζε ζηνπο 

Κηλέδνπο ηελ έκπλεπζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Θεάηξνπ θηψλ. 

Μηα θηλέδηθε ηζηνξία απνδίδεη ηε γέλλεζε ηνπ Θεάηξνπ θηψλ ζε έλα κάγν πνπ 

πξνζπάζεζε λα παξεγνξήζεη ηνλ απηνθξάηνξα γηα ην ζάλαην ηεο ζπδχγνπ ηνπ. χκθσλα κε 

απηή ηελ ηζηνξία ν κάγνο θαηάθεξε λα επραξηζηήζεη ηνλ απηνθξάηνξα πξνβάιινληαο πάλσ 

ζε κηα νζφλε ζθηέο πνπ αλαπαξηζηνχζαλ ηελ αγαπεκέλε ηνπ. 

Οη θηγνχξεο ηνπ θηλέδηθνπ Θεάηξνπ θηψλ ήηαλ πεξίπινθεο, ιεπηνδνπιεκέλεο θαη κε 

πνιιέο αξζξψζεηο (θηλεηά κέξε). Καηαζθεπάδνληαλ απφ δέξκα γατδάξνπ θαη 

αλαπαξηζηνχζαλ ην Βνχδα, δηάθνξα θαληάζκαηα, θαζψο θαη δαίκνλεο κε θεθάιηα δψσλ. 

Αξγφηεξα, φηαλ ην ζέακα έραζε ην ζξεζθεπηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, αληηθαηαζηάζεθαλ κε άιιεο 

πνπ είραλ αλζξψπηλή κνξθή. 

Μεηά ηελ Αζία ην Θέαηξν θηψλ ηαμίδεςε ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο 

Βνξείνπ Αθξηθήο. Οη παιαηφηεξεο απνδείμεηο εκπεξηέρνληαη ζηα έπε ηεο Μπαρακπαξαηά θαη 

ηεο Σαξαγθάηα. ηηο κνπζνπικαληθέο ρψξεο ην Θέαηξν θηψλ δέρηεθε ζεκαληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, αθνχ ε ζξεζθεία δελ επέηξεπε νη θηγνχξεο λα απεηθνλίδνπλ αλζξψπηλεο 

κνξθέο. Σν Θέαηξν θηψλ γλψξηζε κεγάιε άλζεζε ζηελ Αίγππην, πξηλ πεξάζεη ζηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη δηαδνζεί ζε φια ηα Βαιθάληα. 

Απφ ηελ Αλαηνιή, ην Θέαηξν θηψλ ζα θηάζεη θαη ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο θαηά ηνλ 

16
ν
 αηψλα. Πξηλ απφ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα πηζηνπνηνχλ 

ηελ χπαξμε ηνπ εθεί, γηαηί ιφγσ ηεο κσακεζαληθήο ζξεζθείαο, απαγνξεπφηαλ ε κίκεζε 

δσληαλψλ πξνζψπσλ. εκαληηθφο ζηαζκφο ινηπφλ, ηεο δηαδξνκήο ηνπ Θεάηξνπ θηψλ ήηαλ 

ε Σνπξθία.  

ρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ηνχξθηθνπ Θεάηξνπ θηψλ, κηα παξάδνζε αλαθέξεη 

πσο ν Υαηδεαβάηεο ήηαλ εξγνιάβνο ζηελ Πξνχζα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη έρηηδε έλα παιάηη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Παζά. Μεηαμχ ησλ καζηφξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ρηίζηκν ήηαλ θαη ν 

Καξαγθηφδεο σο καξαγθφο. Με ηα αζηεία ηνπ μεζήθσλε φινπο ηνπο καζηφξνπο θαη έηζη ην 

ρηίζηκν ηνπ παιαηηνχ θαζπζηεξνχζε. Όηαλ ην έκαζε ν παζάο απφ ηνλ Υαηδεαβάηε, 

εμνξγίζηεθε θαη δηέηαμε λα ηνλ ζθνηψζνπλ. Ο ζάλαηνο ηνπ Καξαγθηφδε πξνθάιεζε ηελ 

αγαλάθηεζε ηνπ ιανχ. Λίγν αξγφηεξα ν Παζάο έπεζε ζε κειαγρνιία εμαηηίαο ηεο αδηθίαο 

πνπ είρε δηαπξάμεη. Ο Υαηδεαβάηεο γηα λα ηνλ δηαζθεδάζεη έθηηαμε κηα ράξηηλε θηγνχξα ηνπ 

Καξαγθηφδε θαη ηνλ αλαπαξάζηεζε πάλσ ζε έλα παλί πνπ ην θψηηδε. Σα αζηεία ηνπ 
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Καξαγθηφδε ραξνπνίεζαλ ηνλ Παζά θαη έδσζε ηελ άδεηα ζηνλ Υαηδεαβάηε λα δίλεη 

αλάινγεο παξαζηάζεηο θαη γηα ην ιαφ. 

χκθσλα κε κηα άιιε παξάδνζε, νη Σνχξθνη γλψξηζαλ ην Θέαηξν θηψλ απφ έλαλ 

Έιιελα, ην Μαπξνκάηε, ν νπνίνο ην κεηέθεξε απφ ηελ Κίλα φπνπ δνχζε. Μάιηζηα ην φλνκα 

Καξαγθηφδεο ζηα ηνχξθηθα (Karagoz) ζεκαίλεη ν άλζξσπνο κε ηα καχξα κάηηα, δειαδή ν 

καπξνκάηεο.  

 

Σέινο, πνιινί πηζηεχνπλ πσο ε ηζηνξία ηνπ Θεάηξνπ θηψλ ηνπ Καξαγθηφδε έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα. Θεσξνχλ φηη απηφ ην είδνο ζεάηξνπ βαζίζηεθε ζε 

δηάθνξεο ηειεηέο, ζηηο δίρξσκεο θηγνχξεο ησλ δνρείσλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ηα νπνία ήηαλ 

κειαλφκνξθα εξπζξφκνξθα, θαη ζηνπο κίκνπο. Σα αξραηφηεξα κπζηήξηα, ζεσξνχληαη ηα 

Διεπζίληα, ζηα νπνία ην θπξηφηεξν κέξνο ήηαλ ηα «δεηθλχκελα, δξψκελα θαη ζεψκελα» φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κηα εληππσζηαθή ελαιιαγή θσηφο θαη ζθφηνπο. Πξνθαλψο, ε 

κπζηεξηαθή ιαηξεία αλαβίσζε ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιήο κε ηελ εμάπισζε ηνπ ειιεληζηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, θαηά ηνπο ρξφλνπο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Έηζη, ινηπφλ, ην Θέαηξν θηψλ 

έθηαζε ζηνλ ηνπξθηθφ ρψξν θαη απφ εθεί πξνσζήζεθε ζηνλ ζεκεξηλφ ειιεληθφ ρψξν. 

Θέαηπο Σκιών και παιδιά 

Όια ηα παηδηά έρνπλ παίμεη, θάπνηα ζηηγκή κε ηηο ζθηέο θαη κε ηνπο ίζθηνπο. Οη ίζθηνη ζηνλ 

ηνίρν απνηεινχλ έλα απφ ηα παξαδνζηαθά παηδηθά παηρλίδηα θαη παίδεηαη σο εμήο: κε ηα 

δάρηπια ησλ δχν ρεξηψλ δεκηνπξγνχλ ηερλεηά ή κηκηθά ζρήκαηα, γηα παξάδεηγκα ην ιχθν, 

ηελ πάπηα, έλα θαπέιν, έλα θνπλειάθη θαη πνιιά άιια. 

Οη ζθηέο ζην θσηηζκέλν παλί πξνθαινχλ κεγάιε εληχπσζε θαη καγλεηίδνπλ αµέζσο 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Σαπηφρξνλα δειαδή µε ην άλαµµα ησλ θψησλ ηνπ µπεξληέ, ην 

θσο θαηεπζχλεηαη απφ ηε ζθελή πξνο ηνπο ζεαηέο θαη ηνπο πξνθαιεί λα αλαθαιχςνπλ ηελ 

αηηία παξαγσγήο ηνπ «µπζηηθνχ» θφζµνπ ηεο ζθηάο. 

Ζ θσηεηλή νζφλε ινηπφλ, απνηειεί κέζν έιμεο ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο. Μπξνζηά 

ζην θσηηζκέλν παλί ηα κηθξά παηδηά αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαληαζία ηνπο. 

πγρένπλ ηηο δπν πξαγκαηηθφηεηεο – ηελ πξαγκαηηθή θαη ηελ πιαζκαηηθή – θαη δνπλ έλα 

ζαχκα. 
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Δπηπιένλ, γνεηεχνληαη απφ ηνπο ίζθηνπο θαη ηηο κνξθέο θαη φια ζπκκεηέρνπλ κε 

θσλέο, επηθσλήκαηα ή θξαπγέο, κε ρεηξνλνκίεο θαη γέιηα. Οη ίζθηνη – κνξθέο δεκηνπξγνχλ 

ηελ αηκφζθαηξα ηεο κέζεμεο θαη ηελ νκνςπρία ζηηο πξάμεηο φισλ ησλ εξψσλ ηνπ ζεάηξνπ. 

Σν Θέαηξν θηψλ είλαη κία ηέρλε βαζηά ιατθή θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ 

αγαπεηή θαη ζε παηδηά θαη ζε λένπο.  ην παξειζφλ, θάζε καραιάο ζρεδφλ είρε θαη ηνλ 

Καξαγθηφδε ηνπ, θη φια ηα παηδηά, νκάδεο, ζπλαγσλίδνληαλ πνηνο ζα παίδεη θαιχηεξα 

θαξαγθηφδε. Ήηαλ, φπσο θαη ζήκεξα απνθαινχκε ζηελ παηδαγσγηθή, βησκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, γηα απηφ θαη επηδξνχζε βαζηά ζηε δηακφξθσζε ραξαθηήξσλ – θαη ην 

ζεκεξηλφ, θαηά βάζε παηδνθεληξηθφ, ζέαηξν ζθηψλ απνηειεί νπζηαζηηθή καζεηεία. 

Καζψο ηα παηδηά παξαθνινπζνχλ ην Θέαηξν θηψλ, θαηαλννχλ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, θαηαλννχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά 

κε απηέο. Καιιηεξγνχληαη κέζα ζηε ςπρή ησλ παηδηψλ θηιάλζξσπεο αληηιήςεηο, θνηλσληθή 

αιιειεγγχε, αλζξσπηά, ήζνο. Δπίζεο, ηα γνεηεχεη κε ηα ιηηά ζθεληθά (ζπλήζσο ην ζαξάη ηνπ 

Παζά θαη ηελ παξάγθα ηνπ Καξαγθηφδε), θαζψο θαη κε ηηο θνχθιεο, ηνπο ράξηηλνπο ήξσεο. 

Δίλαη, ινηπφλ, κηα δσεξή πξφθιεζε γηα ηα παηδηά θαη αθνξκή γηα εηθαζηηθέο δνθηκέο, γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ ηε θαληαζία, ηελ απηελέξγεηα θαη ηε δεκηνπξγηθή επαθή 

κε ηε ιατθή παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξία. 

Σέινο, κηα παξάζηαζε ηνπ Καξαγθηφδε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ έρεη θαη ηελ έλλνηα 

ηεο αλίρλεπζεο, ηεο δνθηκήο θαη ηεο απνθάιπςεο ησλ ππνθξηηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ. Καη απηφ ην γεγνλφο πξέπεη λα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα, θαζψο είλαη κνξθή 

απηνγλσζίαο. εκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ςπραγσγεί θαη δηδάζθεη, πξνζθέξεη δειαδή 

ηελ παηγληψδε κάζεζε γχξσ απφ ζέκαηα, φπσο ήδε εηπψζεθε, θνηλσληθά, ηζηνξηθά, 

παηξηδνγλσζηηθά. Μέζα απφ ηηο ρηνπκνξηζηηθέο δξακαηηθέο ηζηνξίεο, ην γθξνηέζθν ζπλήζσο 

ρηνχκνξ, ηηο ππεξβνιέο, ηα απίζαλα επεηζφδηα, θαιιηεξγείηαη ζηα παηδηά έλαο θφζκνο θαζαξά 

ειιεληθφο θαη ειιελνπξεπήο, θφζκνο ειπίδαο θαη πξνζδνθηψλ. Καιιηεξγείηαη εζλνγλσζία 

ρσξίο κίζνο γηα ηνπο άιινπο ιανχο, ρσξίο θαλαηηζκφ θαη ξαηζηζκνχο. 
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3γ)  Η ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΚΙΧΝ 

 

Οη ραξαθηήξεο ηνπ Θεάηξνπ θηψλ δηαηεξνχλ ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπο γη απηφ θαη κπνξνχλ λα 

δηακνξθσζνχλ αλάινγα κε ηελ επηθαηξφηεηα. Ζ ππφζηαζή απηνχ ηνπ είδνπο ζεάηξνπ έρεη 

βαζχηαην ζπκβνιηθφ λφεκα, ελψ νη δηαζηάζεηο ηνπ θαηαιήγνπλ παλεγπξηθά ζηελ απφιπηε 

ηαχηηζή ηνπ µε ηνλ ζχγρξνλν Έιιελα θαη γεληθφηεξα µε ηνλ ειιεληθφ ιαφ. 

Σν Θέαηξν θηψλ, αληηθαηνπηξίδεη έλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ εμειίμεψλ ηεο 

θαη κέζα απφ ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ,  αλαβηψλεη κε ζαξθαζηηθφ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

φρη κφλν ζέηεη ζην ζεαηή πξνβιεκαηηζκνχο, αιιά πξνσζεί ζε απηφλ θαη έλα κήλπκα. 

Γηακνξθψλεη ην ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν 

ζέαηξν ζθηψλ αλαδεηθλχεη ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θάζε νκάδαο  θαη ηηο απνδίδεη κέζα απφ ηνπο 

ραξαθηήξεο ηνπ. 

Κάζε πξφζσπν είλαη έλα ζχκβνιν θαη φπνηεο θαη λα είλαη νη εθδειψζεηο ηνπ, ν λφκνο 

ηεο αληίζεζεο δηαηεξείηαη πάληα. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο εξσηθέο ζθελέο, νη Έιιελεο θαη νη 

Σνχξθνη είλαη πάληνηε αληίπαινη. Σν Θέαηξν θηψλ ζθηαγξαθεί ην άηνκν κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Απιά γεγνλφηα θαη ηξέρνπζεο θαηαζηάζεηο είλαη ηα ζέκαηα ηνπ. 

Υξεζηκνπνηεί ην γέιην σο θάιπςε, αθνχ ζπρλά αζθεί θξηηηθή πάλσ ζηα ήζε θαη έζηκα ηνπ 

πνιηηηθνχ ρψξνπ. Μέζα απφ ηα πεηξάγκαηα θαη ηνπο αζηείνπο μπινδαξκνχο θξίλεη ηηο 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ζπρλά κεηαηξέπεηαη ζε θεξέθσλν ηεο ιατθήο δπζαξέζθεηαο πάλσ 

ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ. 

Ο Καξαγθηφδεο είλαη έλαο ήξσαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Αληηζηέθεηαη ζε θάζε 

εμνπζία κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν. Παξάιιεια, φκσο, είλαη έλαο γλήζηνο παηξηψηεο πνπ 

αγσλίδεηαη ελάληηα ζηνλ ερζξφ. Ζ εμνπζία - αθφκε θη φηαλ είλαη πξννδεπηηθή – ελνριείηαη 

απφ ηελ παξνπζία ηνπ, θαζψο θαη απφ ηα ππνλννχκελα, ηα επθπνινγήκαηα ηα ινγνπαίγληά 

ηνπ, πνπ άκεζα έκκεζα αζθνχλ θξηηηθή. Ο απηνζρεδηαζκφο δηαηεξεί ην ζέαηξν ζθηψλ 

δσληαλφ ζε θάζε επνρή θαη ζε θάζε κηθξνθνηλσλία. Δίλαη πάληα ζχγρξνλν, αθνχ θηλείηαη κε 

άμνλα ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηηο εμειίμεηο ζην ρσξνρξφλν ηεο. 

Γίλνληαο έκθαζε ζηελ πξνθνξά θαη ζην ληχζηκν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θπζηνγλσκία 

ελφο ραξαθηήξα, νη θαξαγθηνδνπαίρηεο δεκηνπξγνχλ κέζα απφ ηηο θηγνχξεο ηνπο φζν ην 

δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθνχο ηχπνπο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Σα θαζεκεξηλά γεγνλφηα, 

είηε θσκηθά, είηε ηξαγηθά, δελ μεθεχγνπλ απφ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα θαη ην ζαηπξηθφ πλεχκα 
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ηνπ Καξαγθηνδνπαίρηε. Όια ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη θαζεκεξηλά ζηε δσή καο, 

απνηεινχλ θαη εκπινπηίδνπλ ην δξακαηνιφγην ηνπ Καξαγθηφδε.  

Σέινο, ην Θέαηξν θηψλ, αληιεί ηα ζέκαηά ηνπ, θπξίσο, απφ ηελ ηζηνξία θαη απφ ηελ 

θνηλσλία, ηελ νπνία ζαξθάδεη πνιιέο θνξέο. Αγσλίδεηαη πάληνηε ελαληίνλ ηεο θνηλσληθήο 

αδηθίαο θαη αληζφηεηαο, θαη νη ινηπνί ήξσεο θαη ηα πξφζσπα πνπ ην πιαηζηψλνπλ 

ελζαξθψλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο αλζξψπσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δπίζεο, ζηξέθεηαη 

ζε λέα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ ηερλνινγία θαη ηα ζχγρξνλα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα. Σν γεγνλφο απηφ,  δειψλεη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ ζε λέεο ζπλζήθεο δσήο. 

Έηζη, γίλεηαη επίθαηξνο, ζχγρξνλνο θαη δηαρξνληθά ιατθφο δάζθαινο. 

χκθσλα ινηπφλ µε ηα παξαπάλσ, νη παξαζηάζεηο ηνπ Καξαγθηφδε δηακνξθψλνπλ 

θαη κεηαβηβάδνπλ απφ γεληά ζε γεληά µηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή θηινζνθία γηα ηε 

δηθαηνζχλε, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

θηινζνθία εθθξάδεη µηα κνξθή νηθνπµεληθφηεηαο, παξά ηε δεδνκέλε ειιεληθφηεηα ησλ 

βαζηθψλ εθθξαζηψλ ηεο (δειαδή ηνπ Καξαγθηφδε θαη ηεο παξέαο ηνπ). 
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4) ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο 

  

4α) ΘΔΑΣΡΟ ΚΙΧΝ ΑΝΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

Αζιαηική εκδοσή ηος Θεάηπος Σκιών 

I. Το Θέαηπο Σκιών ζηην Κίνα 

ηελ Κίλα δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ησλ πξψησλ εκθαλίζεσλ ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ. 

Τπάξρεη κφλν κηα ηζηνξία γηα ηνλ Απηνθξάηνξα Βνπ-Ση ηεο δπλαζηείαο ησλ Υαλ, ν 

νπνίνο ήηαλ απαξεγφξεηνο γηα ην ρακφ ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Έλαο κάγνο, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα βνεζήζεη ηνλ απηνθξάηνξα λα μεπεξάζεη ηε ζιίςε, αλαπαξηζηά ηε 

ζθηά ηεο πίζσ απφ έλα παλί. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ηφζν πεηπρεκέλν πνπ ν 

απηνθξάηνξαο ηνπ έδσζε ην ηίηιν «δάζθαινο ηεο ηειεηφηεηαο». 

Σν θηλεδηθφ ζέαηξν ζθηψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζην ζηπι θαη ζηελ ηερληθή, παξά 

ζην δηάινγν. Φηάλεη ζε ζαπκαζηφ βαζκφ ηειεηφηεηαο θαη ζε απαξάκηιιε αηζζεηηθή 

πνηφηεηα γηαηί ελζσκαηψλεη δηάθνξεο ηέρλεο φπσο ε δσγξαθηθή, ε ραξαθηηθή, ε 

κνπζηθή, ε κηκεηηθή, δέλνληάο ηεο ζε κηα θαηλνχξηα έθθξαζε. 

 

 

 

 

Κακηάο άιιεο ρψξαο νη θηγνχξεο δε ζπγθξίλνληαη ζε θηλέηζα θαη 

ιεπηνδνπιεηά κε απηέο ηηο Κίλαο. Έρνπλ χςνο κφιηο 33 πφληνπο θαη απνηεινχληαη 

απφ 11 θνκκάηηα (νη αληίζηνηρεο ειιεληθέο έρνπλ κέζν φξν χςνο 60 εθαηνζηά θαη 

απνηεινχληαη απφ 2-4 θνκκάηηα). Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο  

θισζηή θαη ιεπηέο δεξκάηηλεο ίλεο. Οη θηγνχξεο εκθαλίδνληαη πξνθίι, εθηφο απφ ηνλ 

Βνχδα θαη ηα δηάθνξα θαληάζκαηα πνπ δείρλνπλ φιν ην πξφζσπφ ηνπο. Οη δαίκνλεο 

Δικόνα 1. Παξάζηαζε απφ ην Θέαηξν θηψλ ηεο Κίλαο 
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έρνπλ θεθάιη δψσλ. Σν ληχζηκν ησλ θηγνχξσλ δείρλεη ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη 

ζέζε. Σα ρξψκαηα ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο ελδπκαζίαο είλαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία. Σηο 

θηγνχξεο ηηο ρεηξίδνληαη κε θαιάκηα κπακπνχ. 

Ζ νζφλε είλαη απφ ραξηί βαηφκνπξνπ ή θαζαξή άζπξε γάδα ηεδαξηζκέλε πάλσ 

ζε ζθειεηφ κπακπνχ. Έρεη κήθνο 8 κέηξα καδί κε ηα πιατλά. Βξίζθεηαη ελάκηζπ 

κέηξν πάλσ απφ ην έδαθνο θαη είλαη ζηνιηζκέλε κε κεηαμσηά πνπ θξέκνληαη απφ ηηο 

δπν πιεπξέο ηεο. ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο ππάξρεη δσληαλή νξρήζηξα θαη ην 

θάζε έξγν δηαξθεί κηζή ψξα. Ο παξνπζηαζηήο θνπβαιάεη πάληα ηηο θηγνχξεο καδί 

ηνπ. Σα έξγα δηαθξίλνληαη ζε : Σαντζηηθά, Βνπδηζηηθά, Λατθά, ηζηνξηθά, κνλνιφγνπο  

θαη θσκσδίεο πνπ θαηαηάζζνληαη καδί  κε ηα κπνπξιέζθ. 

Ζ ζεκαηνινγία ησλ παξαζηάζεσλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε θαζεκεξηλά ζέκαηα, 

επηθεληξψλεηαη ζηα εγθφζκηα, μεθεχγνληαο απφ ηνλ ιαηξεπηηθφ ηφλν πνπ δηαηεξεί ην 

Θέαηξν θηψλ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο. 

II. Το Θέαηπο Σκιών ζηην Νοηιοαναηολική Αζία 

Ρνκπάκ Ναλγθ κπεθ Θακ (ν ρνξφο κε ηηο κεγάιεο δεξκάηηλεο θηγνχξεο) είλαη νιφθιεξν ην 

φλνκα ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ ηεο Κακπφηδεο. Αιιά φινη ην μέξνπλ σο Ναλγθ κπέθ. Οη 

θηγνχξεο είλαη ηεξάζηηεο ζε κέγεζνο θαη είλαη θηηαγκέλεο απφ ιεπηνραξαγκέλν δέξκα 

βνχβαινπ. ην Ναλγθ κπεθ δελ ππάξρεη ε γλψξηκε παξνπζίαζε απφ έλα άηνκν. ε απηή ηε 

ζεαηξηθή έθθξαζε, θάζε θηγνχξα αληηζηνηρεί ζε έλαλ ρνξεπηή. Οη ρνξεπηέο θξαηνχλ ηηο 

θηγνχξεο πάλσ ζην παλί θαη ζπληνληζκέλνη κεηαμχ ηνπο αθνινπζνχλ ηε κνπζηθή θαη ηε 

δξάζε ηνπ έξγνπ. πληνληζκέλνη, αθνινπζνχλ ηελ κνπζηθή θαη ηελ δξάζε ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

 

 
Δικόνα 2. Ο θαιιηηέρλεο ηεο ζθηάο κε καξηνλέηεο 

ηνπ Γηαβνλέδηθνπ ζεάηξνπ ζθηψλ 
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Οη θηγνχξεο ρσξίδνληαη ζε πέληε νκάδεο: ηνπο ρσξηθνχο, ηνπο πηζήθνπο, ηνπο 

δαίκνλεο, ηνπο πξίγθηπεο (ζε πξνθίι) θαη ηηο πξηγθίπηζζεο (ζε αλθαο). Κάζε έξγν δηαξθεί 

επηά ζπλερείο λχρηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη εθαηφλ πελήληα θηγνχξεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη πάλσ απφ κηα θνξά ηελ ίδηα λχρηα. 

ηελ Σατιάλδε ην Θέαηξν θηψλ είλαη έλα αγαπεηφ είδνο ςπραγσγίαο. Οη 

θηγνχξεο είλαη πάιη πνιχ κεγάιεο γη’ απηφ θαη ρξεηάδνληαη έλα ηεξάζηην παλί κε κήθνο 

είθνζη κέηξα θαη χςνο ηξία κέηξα. Έρεη νκνηφηεηεο κε ην ζέαηξν ζθηψλ ηεο Κακπφηδεο . 

III. Το Ινδονηζιακό Θέαηπο Σκιών 

Σν Wayang kulit, είλαη έλα παξαδνζηαθφ ζέαηξν ζθηψλ κε καξηνλέηα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο Ηάβαο, ηνπ Μπαιί θαη ηνπ Λφκπνθ, ηεο Ηλδνλεζίαο θαη ηεο Μαιαηζίαο. 

Λαηξεχεηαη απφ ηνπο Ηλδνλήζηνπο εδψ θαη αηψλεο, μεθηλψληαο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα 

θαη θζάλνληαο σο ηηο κέξεο καο. Σν Wayang ζαλ φξνο, πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε Bayang πνπ 

ζεκαίλεη ζθηά. Ξεθίλεζε απφ ηελ αξραηφηεηα, ζαλ κηα ηειεηή, ζηελ νπνία νη 

παξεπξηζθφκελνη θξεκψληαο κηα ιάκπα κε ιάδη θαξχδαο ζρεκάηηδαλ ζθηέο ζηνλ ηνίρν θαη 

θαινχζαλ πλεχκαηα λεθξψλ. 

Οη πνηθηιίεο ηνπ wayang, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί δηά κέζνπ ησλ εηψλ, είλαη 

πάλσ απφ 60, δηάζπαξηεο ζε φιε ηελ Ηλδνλεζία. Οξηζκέλνη ηχπνη ηνπ wayang, απνηεινχληαη 

απφ δπζδηάζηαηεο θηγνχξεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ δέξκα, ν ρεηξηζηήο ησλ νπνίσλ, 

απνθαινχκελνο dalang, βξίζθεηαη πίζσ απφ κηα νζφλε πνπ θσηίδεηαη κε ιάκπα. Οη ζεαηέο 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ είηε κπξνζηά είηε πίζσ απφ ηελ νζφλε. Σν είδνο απηφ 

απνθαιείηαη Wayang kulit. Kulit. εκαίλεη δέξκα θαη αλαθέξεηαη ζηηο θηγνχξεο πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ δέξκα, ην νπνίν έρεη ππνζηεί πνιχ πξνζεθηηθή επεμεξγαζία, κε 

ηδηαίηεξα ιεπηά εξγαιεία θαη ζηεξίδεηαη ζε ιαβέο απφ θέξαην βνχβαινπ. Ζ θαηαζθεπή κηαο 

ηέηνηαο θηγνχξαο κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο εβδνκάδεο. Ο ηχπνο ηεο δεξκάηηλεο θηγνχξαο 

επηθξαηεί θπξίσο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Ηάβα. 

Σν Wayang είλαη κηα μερσξηζηή κνξθή ηέρλεο, γηαηί πεξηιακβάλεη αμίεο πνπ ζηε 

γιψζζα ηεο Ηάβαο αλαθέξνληαη σο adiluhung θαη edipeni, πνιχ επγεληθέο θαη πνιχ φκνξθεο, 

απερνχλ δειαδή ηφζν ζηελ Ζζηθή φζν θαη ζηελ Αηζζεηηθή. Οη ιφγηνη αλαθέξνπλ ην wayang 

σο ηελ πην πεξίηερλε κνξθή δξάκαηνο ζηνλ θφζκν. Λεηηνπξγεί ηφζν σο δηαζθέδαζε φζν θαη 

σο εζηθή θαζνδήγεζε θαη είλαη ζπλδπαζκφο πέληε εηδψλ ηέρλεο. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_puppetry&xid=17259,15700002,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhh3w57btJHqjzhkhUdikjB-dpWbkA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Java&xid=17259,15700002,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhieJ7x5CPhzpu6BY8k4skbTPY0xZA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bali&xid=17259,15700002,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjUWlOa3ZADz__IMWlGFBJaTv4Dew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lombok&xid=17259,15700002,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgRSMGq94P8uefF0l3JbnfQqZbbVw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia&xid=17259,15700002,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiBqg9FBA0_se85SZ8tN6KmkhZktw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia&xid=17259,15700002,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhihkN-RAzCnx4ZTqbx_WgEigdT3zg
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Πξσηαξρηθφ ξφιν βέβαηα ζηελ επηηπρία κηαο παξάζηαζεο έρεη ν καξηνλεηίζηαο, 

dalang. Απφ ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ, ηηο έμππλεο αλαθνξέο ηνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζαηηξηθά ζρφιηα, εμαξηάηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ θαη ε απνδνρή ηεο παξάζηαζεο. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θνξκνχ ηεο κπαλάλαο ζην έδαθνο θαη ν θακβάο ζηνλ νπξαλφ 

ζπκβνιίδεη ηε γε θαη ηνλ νπξαλφ αληίζηνηρα, φιε ε ζχλζεζε ζπκβνιίδεη νιφθιεξν ηνλ 

Κφζκν. Όηαλ ν ληαιάγθ δσληαλεχεη ηηο θηγνχξεο ηεο καξηνλέηαο θαη ηηο κεηαθηλεί ζηελ 

νζφλε, νη ζετθέο δπλάκεηο ελεξγνχλ ζηα ρέξηα ηνπ θαη βάζεη απηψλ, θαηεπζχλεηαη ην ζπκβάλ. 

Ζ ιάκπα είλαη ζχκβνιν ηνπ ήιηνπ θαζψο θαη ηνπ καηηνχ ηνπ ληαιάγθ. Ζ ζεκαηνινγία ηνπ 

ζηεξίδεηαη ζε θνηλνηηθφ, εζληθφ ή παγθφζκην επίπεδν. 

Οη παξαζηάζεηο ηνπ θνπθινζεάηξνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κία θνξά ην ρξφλν ζε 

λεθξνηαθεία φπνπ ζάβνληαη νη ηδξπηέο θάζε ρσξηνχ. Οη πξφγνλνη πηζηεχεηαη φηη έρνπλ 

ηδηαίηεξεο αγαπεκέλεο ηζηνξίεο. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ν ηνπηθφο animism ππήξμε πεγή ησλ 

καξηνλέησλ. ε θαηξνχο, αλ ε ζπγθνκηδή απεηιείηαη απφ δηάθνξα παξάζηηα, ε ηζηνξία ηεο 

ηλδνλεζηαθήο ζεάο ξπδηνχ, ξη, κπνξεί λα εθηειεζηεί γηα λα απνθεπρζεί ε επίζεζε. ήκεξα, 

ηέηνηεο ηειεηνπξγηθέο εθδειψζεηο εθηεινχληαη ζπάληα, αιιά παξακέλνπλ κέξνο ηεο ηζηνξίαο 

ηεο ηέρλεο. 

Μεζογειακή εκδοσή ηος Θεάηπος Σκιών 

I. Το Τούπκικο Θέαηπο Σκιών – Ο Karagoz 

Παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ηα κεζαησληθά αξαβηθά θείκελα,  κπνξνχκε λα βξνχκε ζηνηρεία 

θαη γηα ην Θέαηξν θηψλ ηεο Μεζνγείνπ. Σν ζέκα πνιιψλ ζπδεηήζεσλ θαη δηαθσληψλ 

αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην Θέαηξν θηψλ ηαμηδεχεη δπηηθά, 

θηάλεη ζηε Μεζφγεην θαη θαηαιήγεη ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ Διιάδα. 

Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ην κεηέθεξαλ ηζηγγάλνη, πνπ δνχζαλ ζην βνξεηνδπηηθφ κέξνο 

ηεο Ηλδίαο. Άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ην κεηέθεξαλ απφ ηελ Κίλα νη Μνγγφινη θαη νη Σνχξθνη 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

Σν Θέαηξν θηψλ ην  πξσηνγλψξηζαλ νη Οζσκαλνί θαηά ηνλ 16
ν
 αηψλα. Σνλ 17

ν
 

αηψλα, είλαη έλα θαζηεξσκέλν είδνο δηαζθέδαζεο ζηελ Σνπξθία θαη ηνπ  δίλεηαη ε νλνκαζία 

Κάξαγθηνδ. Έηζη, ν Κάξαγθηνδ γίλεηαη ζπλψλπκν κε ηα έξγα θαη ηαπηίδεηαη ηφζν κε ην ζέακα 

φζν θαη κε ηνλ ίδην ηνλ πξσηαγσληζηή. Σα πξφζσπά ηνπ, φπσο ν Καξαγθηφδεο, ν 

Υαηδεαβάηεο, ν Σζειεκπήο (νκνξθφπαηδν), ν κπεθξήο, ν αιήηεο, ν Μπεκπεξνπήο (κηθξφο 
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θακπνχξεο), ν Σνπδνχδ, απνηεινχλ ζχκβνιν ηεο εμνπζίαο. Τπάξρνπλ επίζεο ηχπνη απφ 

επαξρίεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο θνζκνπνιίηηθεο Κσλζηαληηλνχπνιεο: ν 

Αξβαλίηεο, ν Αξκέλεο, ν Φξάγθνο, φπσο, επίζεο θαη πξφζσπα απφ παξακχζηα ιατθά θαη 

δηάθνξα κπζηθά πιάζκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ παξάζηαζε, ην θσηεηλφ ηειάξν ζπκβνιίδεη ηελ πιαηεία Κηνπζηεξή, ην ζπίηη ηνπ 

Υαηδεαβάηε είλαη αξηζηεξά, ελψ ηνπ Καξαγθηφδε δεμηά. Σν παλί έρεη ελάκηζπ κέηξν πιάηνο 

θαη έλα κέηξν  χςνο. Σε δξάζε ησλ εξψσλ θαηεπζχλεη έλαο παίρηεο θαη έλαο ηξαγνπδηζηήο. 

Οη θηγνχξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θακειίζην δέξκα, δηαθαλέο κε δηάθνξα ρξψκαηα 

θαη κε δηάθελα. Απηφ ζπληεινχζε ζην λα κε ζεσξνχληαη νη θηγνχξεο φηη παξηζηάλνπλ 

πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο, αθνχ απαγνξεπφηαλ απφ ηε ζξεζθεπηηθή κνπζνπικαληθή 

παξάζηαζε. 

Ζ ππφζεζε ησλ έξγσλ είλαη απιή θαη κπνξεί θαη λα ιείπεη. ηηο παξαζηάζεηο, 

ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε ηνχξθηθε θνηλσληθή αληζφηεηα.  Απηφ πνπ θπξηαξρεί είλαη ν θσκηθφο 

δηάινγνο κε ινγνπαίγληα θαη αηζρξνινγίεο δηαηππσκέλνο ζε ηνπξθηθή θαζαξεχνπζα. Σν 

ζέακα παξαθνινπζνχζαλ κφλν ελήιηθεο άληξεο ζε θαθελεία. Ο θαξαγθηνδνπαίρηεο έπξεπε 

λα δηαζέηεη 28 έξγα γηα λα παίδεη έλα θάζε βξάδπ, φιν ην κήλα πνπ δηαξθνχζε ην Ρακαδάλη. 

Μπνξνχζε βέβαηα,  λα παίδεη θαη άιιεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ.  

 

Δικόνα 3. Οη ηνχξθηθεο θηγνχξεο ηνπ ζεάηξνπ 

ζθηψλ 
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II. Το Δλληνικό Θέαηπο Σκιών– Ο Καπαγκιόζηρ 

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο νη  Έιιελεο γλψξηζαλ ην Θέαηξν θηψλ θαηά ηελ 

επαθή ηνπο κε ηνπο Σνχξθνπο ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, θαζψο εθείλε ηελ πεξίνδν 

παηδφηαλ ζηε ζθιαβσκέλε Διιάδα ηνχξθηθνο Καξαγθηφδεο σο κέζν ςπραγσγίαο ησλ 

Σνχξθσλ. Οη πξψηεο παξαζηάζεηο απφ Έιιελεο θαξαγθηνδνπαίρηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη βαζίδνληαλ ζε ηνχξθηθα πξφηππα. χκθσλα, κε 

ππαξθηέο γξαπηέο καξηπξίεο, ην ειιεληθφ Θέαηξν θηψλ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα 

ζηα ρξφληα ηνπ Όζσλα. 

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΚΙΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΙΚΟ ΥΧΡΟ 

Σν λενειιεληθφ ζέαηξν ζθηψλ μεθηλά κε ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο θαη ζπλερίδεη 

ηε δηαδξνκή ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ ηζηνξία ηνπ δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο πεξηφδνπο: 

Ζ πξψηε πεξίνδνο, ππνζηεξίδεηαη φηη άξρηζε κε ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

ην 1830 θαη δηήξθεζε κέρξη ην 1890. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο, άξρηζε απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα, δειαδή ηελ πεξίνδν 1890 σο 1910. Ζ 

ηξίηε πεξίνδνο, μεθίλεζε απφ ην 1910 κέρξη ηνλ Διιελντηαιηθφ πφιεκν ηεο Αιβαλίαο, ελψ ε 

ηέηαξηε πεξίνδνο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 κέρξη θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 4. Ζ πνιπρξεζηκνπνηεκέλε δεξκάηηλε 

θηγνχξα ηνπ Καξαγθηφδε πνπ έπαηδε ν παζάξεο ηα 

ηειεπηαία 20 ρξφληα. 
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Α) Το νεοελληνικό Θέαηπο Σκιών ηην πεπίοδο 1830 μέσπι 1890 

Σν Θέαηξν θηψλ θαίλεηαη φηη απνηεινχζε ζπλέρεηα ηνπ άζεµλνπ θαη αηζρξνχ Οζσκαληθνχ 

Θεάηξνπ θηψλ. Ζ είζνδφο ηνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ρξνλνινγείηαη  θνληά ζηα ρξφληα ηεο 

επαλάζηαζεο. Σν 1830 μεθηλά θαη ε ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ θαηά ηελ ίδξπζε ηνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο. Αηζζεηή ήηαλ ε παξνπζία ηνπ ζηα λφηηα Βαιθάληα απφ παιηφηεξα, 

είηε σο νζσκαληθφο κπεξληέο είηε κε ηε κνξθή ηνπ Ζπεηξσηηθνχ Καξαγθηφδε. ηελ Ήπεηξν 

είρε ήδε δηακνξθσζεί έλα νινθιεξσκέλν ξεχκα ζεάηξνπ ζθηψλ, ην νπνίν ήηαλ γλσζηφ ζηελ 

ηφηε Διιάδα. Σν 1841, ε εθεκεξίδα «Σαρχπηεξνο Φήκε» δεκνζηεχεη ηελ πξψηε παξάζηαζε 

ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ ζηελ ειεχζεξε Διιάδα. Μηα αθφκα παξάζηαζε δφζεθε ην 1852. 

Ηδξπηήο ηνπ ειιεληθνχ Θεάηξνπ θηψλ ζεσξείηαη ν Βξαράιεο ή Μπξαράιεο, ν 

νπνίνο είρε θαηαγσγή απφ ηελ Καιακάηα, αιιά δνχζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν 1860 

εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηνλ Πεηξαηά φπνπ θαη έζηεζε ζε έλα θαθελείν ην πξψην ειιεληθφ 

Θέαηξν θηψλ θαη έπαηδε ηηο παξαζηάζεηο ηνπ ζε κηα πνιχ κηθξή νζφλε. Με ηε κνξθή απηή 

ην ζέακα παξέκεηλε ηηο επφκελεο δεθαεηίεο κε ηδηαίηεξε αλάπηπμε ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο. 

Χζηφζν, θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα ν Καξαγθηφδεο αληηκεησπίζηεθε αξλεηηθά. Σν 

πεξηερφκελν ησλ παξαζηάζεσλ ήηαλ άζεκλν θαη ηα αηζρξά ιφγηα πνπ πξνθαινχζαλ ηελ 

αληίδξαζε ηεο «θαιήο θνηλσλίαο» θαη νδεγνχζαλ ηελ αζηπλνκία ζε δηψμεηο ησλ 

θαξαγθηνδνπαηρηψλ. 

 Άιιε κία ζεκαληηθή αηηία ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην Θέαηξν θηψλ, ήηαλ 

φηη ζην ειιεληθφ βαζίιεην θπξηαξρνχζε κηα ηάζε απαμίσζεο ηεο αλαηνιηθήο Ρσκατθήο 

παξάδνζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο βαπαξηθήο εμνπζίαο θαη ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο θαη 

ην γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ Βαζίιεην νξγαλψζεθε µε βάζε ηα δπηηθά πξφηππα. 

Β) Η πεπίοδορ ηηρ αναγέννηζηρ ηος Θεάηπος Σκιών ζηον ελλαδικό σώπο από ηο 

1890 μέσπι ηο 1910 

Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1870 θαη ηνπ 1880 ην ζέαηξν ζθηψλ αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία. 

Όκσο, ηξεηο παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηελ αιιαγή απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Ζ ελζσκάησζε ζην 

ειιεληθφ θξάηνο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Νφηηαο Ζπείξνπ ην 1881, ην έληνλν ελδηαθέξνλ γηα 

ην ιατθφ πνιηηηζκφ θαη ε αλάδεημε λέσλ, ηαιαληνχρσλ θαξαγθηνδνπαηρηψλ, κε 

ζεκαληηθφηεξν ηνλ Μίκαξν, πνπ ήηαλ έηνηκνη λα θάλνπλ ην κεγάιν θαιιηηερληθφ άικα ήηαλ 

ηα αίηηα ηεο αλφδνπ ηνπ Θεάηξνπ θηψλ ηελ πεξίνδν απηή. 
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Ο «Μίκαξνο», ήηαλ ν θαξαγθηνδνπαίρηεο πνπ έδσζε ειιεληθφ ραξαθηήξα ζην 

Θέαηξν θηψλ, ην 1890. Ήηαλ ν παηξηλφο ςάιηεο Γεκήηξηνο αξδνχλεο πνπ έκεηλε γλσζηφο 

σο Μίκαξνο εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ ζηε κίκεζε θσλψλ. Ο Μίκαξνο έδσζε ζηνλ 

Καξαγθηφδε ηελ ειιεληθή κνξθή ηνπ ηξνπνπνηψληαο ηα ζέκαηα, ηνπο δηαιφγνπο αιιά θαη 

ηελ ηερληθή ηνπ. Απάιιαμε ην ζέακα απφ ην ρπδαίν ηνπ πεξηερφκελν, κε ζηφρν ηελ  

εζηθνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ, δεκηνχξγεζε ηζηνξηθά θαη εξσηθά έξγα πνπ ήηαλ 

εκπλεπζκέλα απφ ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε αιιά θαη θσκηθά πνπ ζαηίξηδαλ ηα λέα 

επαγγέικαηα ηεο επνρήο. Αθφκα κεγάισζε ην κήθνο ηεο ζθελήο θαη έθηηαμε λέα ζθεληθά 

(βνπλά, δέληξα, ζπειηά, θαξάβη, θάξν), ηνπνζέηεζε ζηε ζθελή ηελ παξάγθα θαη ην ζεξάη θαη 

ρξεζηκνπνίεζε θιέθηηθα θαη ιατθά ηξαγνχδηα ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ. Σέινο, δεκηνχξγεζε 

λέεο ζθαιηζηέο θηγνχξεο απφ ραξηφλη, φπσο ηνπ ζηνξ-Γηνλχζηνπ, ηνπ Βειεγθέθα θαη ηνλ 

Κνιιεηήξε. Με ηηο αιιαγέο απηέο ην ζέακα απέθηεζε ειιεληθφ ραξαθηήξα θαη κεηαηξάπεθε 

ζε έλα νηθνγελεηαθφ θαη δεκνθηιέο ζέαηξν ζχκθσλν κε ηα θνηλσληθά ήζε ηεο επνρήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, ππήξμε ε ιεγφµελε «Ζπεηξψηηθε ρνιή» ηνπ 

Θεάηξνπ θηψλ θαη κε ηελ ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ θξάηνο ηεο Νφηηαο Ζπείξνπ, ην έηνο 

1881, νη Ζπεηξψηεο θαξαγθηνδνπαίρηεο παξνπζηάδνπλ έξγα ηνπ Ζπεηξψηηθνπ Θεάηξνπ θηψλ 

ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Σν λενειιεληθφ ζέαηξν ζθηψλ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην άζεµλν 

πεξηερφκελν θαη άξρηζε λα εκπλέεηαη απφ ζξχινπο, παξαδφζεηο θαη θπξίσο απφ ηελ 

πξφζθαηε ειιεληθή ηζηνξία ράξε ζηελ Ζπεηξψηηθε ρνιή. Αξγά θαη ζηαζεξά θαζηεξψλεηαη 

ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα κέζα απφ µηα εκπλεπζκέλε θαη δεκηνπξγηθή αθνκνίσζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαιιηηερληθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ Ζπεηξψηηθνπ θαη ηνπ Οζσµαληθνχ Θεάηξνπ 

θηψλ. 

Γ) Η πεπίοδορ ηηρ μεγάληρ ακµήρ ηος Θεάηπος Σκιών ζηην Δλλάδα  καηά ηο 1910 ωρ ηο 

1940 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα πνιινί λένη θαξαγθηνδνπαίρηεο θπξηαξρνχλ ζηελ πνιηηηζηηθή δσή 

ηεο Διιάδαο. Σελ πεξίνδν απηή, ε πλεπκαηηθή δσή ηεο Διιάδαο βξηζθφηαλ γεληθφηεξα ζε 

αλνδηθή πνξεία. Ζ επηηπρία ησλ παξαζηάζεσλ,  νθεηιφηαλ ζην ιατθφ ραξαθηήξα ηνπο αιιά 

θαη ζε δχν αθφµα ιφγνπο. Ο πξψηνο ιφγνο αθνξνχζε ηα εξσηθά έξγα πνπ αληινχζαλ ηε 

ζεµαηηθή ηνπο απφ ηνλ Αγψλα ηνπ 1821 θαη ν δεχηεξνο αλαθέξεηαη ζηνλ θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ µπεξληέ, πνπ αζθνχζαλ πάληα θνηλσληθή θξηηηθή 

αλαδεηθλχνληαο ηελ αηψληα αληίζεζε ηνπ ηζρπξνχ µε ηνλ αλίζρπξν, ηνπ θησρνχ µε ηνλ 

πινχζην θαη ηνπ άξρνληα µε ηνλ θνηλσληθά απαμησµέλν. Ζ αληίζεζε απηή γίλεηαη εµθαλήο 

θαη ζθελνζεηηθά, αθνχ αξηζηεξά βξίζθεηαη ε παξάγθα θαη δεμηά ην ζαξάη. 
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Ζ καδηθή ζπξξνή ηνπ θφζκνπ ζηα ζέαηξα ζθηψλ νδήγεζε ηνπο θαξαγθηνδνπαίρηεο ζε 

λέεο πξσηνβνπιίεο. Δηδηθφηεξα, νη δηαζηάζεηο ηνπ µπεξληέ µεγάισλαλ ζηαδηαθά. Σν 1925 ν 

Μφιιαο εγθαηλίαζε έλα ζχζηεµα µε δχν ζπλερφµελεο ζθελέο θαη ν θαξαγθηνδνπαίρηεο 

Υαξίιανο ζηε Θεζζαινλίθε εγθαηλίαζε ηελ ηξηπιή επάιιειε ζθελή. ηηο αξρέο ηνπ 

Μεζνπνιέµνπ ν Μαλσιφπνπινο έθεξε απφ ηελ Αίγππην ηελ πξψηε έγρξσµε δεξµάηηλε 

θηγνχξα. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθαλ λένη ηχπνη, φπσο ν «ςεπηφµαγθαο» ηαχξαθαο ηνπ Γηάλλε 

Μψξνπ θαη ε ηξηάδα ησλ Κνιιεηεξηψλ ηνπ Μαλσιφπνπινπ. Ζ ηερληθή ηνπ παημίµαηνο 

βειηηψζεθε µε ηελ επηλφεζε ηεο ιαβήο ή «ζνχζηαο» γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ γχξηζµα ηεο 

θηγνχξαο πάλσ. Σα έξγα παίδνληαλ κε δσληαλή παξαδνζηαθή νξρήζηξα, ελψ νη 

θαξαγθηνδνπαίρηεο ζπλεξγάδνληαλ θαη µε ιατθνχο δσγξάθνπο, γηα λα δηαθνζµήζνπλ ηα 

µαληξάθηα ηνπο µε ηνηρνγξαθίεο θαη αθίζεο ή γηα λα απνθηήζνπλ λέα ζρέδηα γηα θηγνχξεο 

θαη ζθεληθά. ην ηέινο ησλ εξσηθψλ έξγσλ, ελζσµαηψζεθε θαη ε ιεγφµελε «Απνζέσζε», 

δειαδή ε ζεαηξηθή απφδνζε ηεο θνξχθσζεο ηνπ έξγνπ µε πξαγµαηηθνχο εζνπνηνχο µπξνζηά 

απφ ηε ζθελή. Καηά ηνλ Μεζνπφιεµν, άξρηζε θαη ε δεµνζίεπζε ησλ ηζηνξηψλ ηνπ 

Καξαγθηφδε ζε θπιιάδηα. Οη εθδφζεηο απηέο είραλ µεγάιε εµπνξηθή επηηπρία. Σέινο, ε ηέρλε 

ηνπ Θεάηξνπ θηψλ άξρηζε λα θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ειιεληθήο 

δηαλφεζεο. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ Καξαγθηφδε εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ πνιχ κεγάιε, θαζψο δελ είραλ 

αθφκα αλαπηπρζεί ηα άιια ζεάκαηα (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, ηειεφξαζε θ.ά.). Ο 

Καξαγθηφδεο κε ηα αζηεία ηνπ κπφξεζε λα δηαζθεδάζεη ηνπο Έιιελεο πνπ είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δχζθνιεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο (πφιεκνη, θηψρεηα, θιπ.). 

Παξάιιεια, κέζα απφ ηα ηζηνξηθά έξγα δίδαμε ηελ ηζηνξία ζηνπο Έιιελεο πνπ δελ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πάλε ζην ζρνιείν θαη ηφλσζε ην παηξησηηθφ ηνπο αίζζεκα. 

 

Γ) Η πεπίοδορ ηηρ παπακμήρ και ηηρ νέαρ εποσήρ από ηο 1940 μέσπι ζήμεπα και η 

μεηαηποπή ηος Θεάηπος Σκιών ζε παιδικό θέαμα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο  δεθαεηίαο ηνπ 1940, νη εξσηθέο παξαζηάζεηο ιεηηνπξγνχλ σο έλα µέζν 

«αληίζηαζεο» απέλαληη ζηνλ θαηαθηεηή. Χζηφζν, ν πφιεκνο ηνπ 1940 θαη ε Καηνρή πνπ 

αθνινχζεζε, επεξέαζε αξλεηηθά ην Θέαηξν θηψλ θαη ην είδνο άξρηζε λα παξαθκάδεη. 

Γεθαεηίεο αξγφηεξα ν θφζκνο ζηξάθεθε ζε λέα ζεάκαηα πνπ είραλ πιένλ επηθξαηήζεη, φπσο 

ν θηλεκαηνγξάθνο, ε ηειεφξαζε, ην ζέαηξν θιπ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηβηψζεη, ην 

Θέαηξν θηψλ αμηνπνίεζε πνιιά απφ απηά θαη εθκεηαιιεχηεθε ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ηνπο 
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θαξαγθηνδνπαίρηεο λα εηνηκάδνπλ παξαζηάζεηο γηα ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ εζνπνηνχο γηα λα δσληαλέςνπλ ην ξφιν ησλ θηγνχξσλ ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ. 

 

Ζ ζθιεξή κεηαπνιεκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ νδήγεζε ην Θέαηξν θηψλ ζηελ 

παξαθκή, είρε σο ζπλέπεηα ηε ζηξνθή ηνπ πξνο ην παηδηθφ θνηλφ µέζσ ηεο ηειεφξαζεο θαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε παηδηθφ ζέακα. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 πνιινί Έιιελεο θαξαγθηνδνπαίρηεο ζηξάθεθαλ πξνο ηνλ 

παηδφθνζκν. Ζ εηθφλα ηνπ Καξαγθηφδε σο παηδηθνχ ήξσα παγηψζεθε κεηά ηελ 

Μεηαπνιίηεπζε. Υάξε ζηελ ηειεφξαζε, ην Θέαηξν θηψλ γλψξηζε κεγάιε δηάδνζε ζηηο 

παηδηθέο ειηθίεο ηφζν µε ηε δηαζθεπή ησλ παξαδνζηαθψλ έξγσλ φζν θαη µε ηε δεκηνπξγία 

λέσλ παξαζηάζεσλ. 

Καηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην Θέαηξν θηψλ θηλήζεθε ζην ρψξν ηεο 

έληερλεο δεκηνπξγίαο, ζηεξίρζεθε ζηελ πνηεηηθή έθθξαζε ηνπ ιφγνπ θαη αμηνπνίεζε ηε 

δπλακηθή ηεο ζθηάο. ε επίπεδν ηερληθήο θαη αηζζεηηθήο, ην έληερλν Θέαηξν θηψλ 

εμαθνινπζεί λα έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ηηο δηζδηάζηαηεο ζθηέο ηνπ θσηηζκέλνπ παληνχ 

φπσο ζπκβαίλεη θαη µε ηνλ παξαδνζηαθφ Καξαγθηφδε, ελψ ζε επίπεδν ζεκαηηθήο, αλαδεηά ην 

πιηθφ ηνπ κέζα απφ ηνπο κχζνπο θαη ηα παξακχζηα. Σν έληερλν Θέαηξν θηψλ φκσο, παχεη 

λα δεζκεχεηαη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ Καξαγθηφδε σο πξνο ηε δνκή θαη ηνπο ήξσεο ησλ 

παξαζηάζεσλ. Ζ θηινζνθία ηνπ ζπλδπάδεηαη µε ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηθνχ ζεάηξνπ 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξακπζηψλ. Χζηφζν, γίλεηαη ζαθέο φηη ν Καξαγθηφδεο µε ηελ λέα 

ρηιηεηία ζπλερίδεη ηε πνξεία ηνπ ζηελ εμειηζζφκελε «ςεθηαθή» επνρή ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ. 

ηηο κέξεο καο, παξά ηελ θπξηαξρία ζεακάησλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ππεξηζρχνπλ κε ηε 

δχλακε ηεο εηθφλαο (ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξάθνο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα θιπ.), ν 

Καξαγθηφδεο εμαθνινπζεί λα έρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηηο θαξδηέο ησλ κηθξψλ ηνπ θίισλ θαη λα 

ηνπο δίλεη μερσξηζηή ραξά. Παξάιιεια ν γλψξηκνο ήρνο ηνπ Καξαγθηφδε μππλάεη 

λνζηαιγηθά ηηο κλήκεο ησλ κεγαιχηεξσλ πνπ δε ράλνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλνδέςνπλ κε 

ραξά ηα παηδηά ηνπο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο παξαζηάζεηο ηνπ. 
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5) ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

  

5α) ΟΙ ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΦΙΓΟΤΡΔ ΚΑΙ ΣΑ ΜΔΡΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 

ΚΙΩΝ 

 

Πνιινί θαξαγθηνδνπαίρηεο ήηαλ ζπνπδαίνη ιατθνί δσγξάθνη φπσο ν Μίκαξνο, ν Υξήζηνο 

Υαξίδεκνο, ν Κνχδαξνο, ν Καξάκπαιεο, ν Αλησλάθνο, ν Μάλνο, ν Γαδέπεο, θ. α. πνπ 

θαηαζθεχαδαλ ζθεληθά θαη θηγνχξεο αιεζηλά έξγα παξαδνζηαθήο ιατθήο ηέρλεο. 

Μέρξη ην 1916 νη πξψηεο θηγνχξεο ζηελ Διιάδα θαηαζθεπάδνληαλ απφ ιακαξίλα ή 

ρνληξφ ληελεθέ. Σα θνκκάηηα ηα δέλαλε κε ζπάγθν. Οη θηγνχξεο δελ είραλε πνιιά 

ζθαιίζκαηα, παξά κφλν έλα ζην πξφζσπν γηα κάηη. Σν πιηθφ πνπ αληηθαηέζηεζε ην κέηαιιν 

ήηαλ ην ρνληξφ ραξηφλη, ην νπνίν πξνζέθεξε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Απφ ην 1923 νη 

θαξαγθηνδνπαίρηεο άξρηζαλ λα θηηάρλνπλ ηηο θηγνχξεο απφ δέξκα. Απηέο νη θηγνχξεο είραλε 

θαιή απφδνζε ζην παλί γηαηί θαίλνληαλ θαη ηα παξακηθξά ραξαθηεξηζηηθά. Οη κνξθέο ησλ 

θηγνχξσλ έρνπλ κηα άθξα ιηηφηεηα. Οη γξακκέο πνπ ππνδειψλνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο είλαη 

κφλν νη απαξαίηεηεο. Οη δηάθνξνη ηχπνη μερσξίδνπλ απφιπηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Δίλαη 

πξνθίι ε ζηάζε ζψκαηνο θαη νη πεξηζζφηεξεο θηγνχξεο απνηεινχληαη απφ δχν μερσξηζηά 

θνκκάηηα, ηα νπνία ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζηηο εγθνπέο πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

θαξαγθηνδνπαίρηεο. 

Οη Φηγνχξεο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη είλαη απηέο πνπ έρνπλ επηδνθηκαζηεί απφ ην 

θνηλφ. Ζ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ είλαη ηέρλε πξνθνξηθή, ν θαξαγθηνδνπαίρηεο παξαηεξεί 

ηελ επραξίζηεζε ηνπ θνηλνχ απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε επηηπρία ηεο παξάζηαζεο θαη 

θαηαξγεί ηηο θηγνχξεο πνπ δελ γνεηεχνπλ ηνπο ζεαηέο. Έηζη νη θπξηφηεξεο θηγνχξεο πνπ 

άληεμαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θάλνληαο επηηπρία είλαη νη αθφινπζεο: Καξαγθηφδεο, 

Υαηδεαβάηεο, Αγιατα, Βεδπξνπνχια, ν ηφξ Γηνλχζηνο ή Νηφληνο, ν Μνξθνληφο, ν Μπαξκπα 

Γηψξγνο, ν ηαχξαθαο, ν Παζάο, ν Βειεγθέθαο ή αιιηψο Γεξβέλαγαο, ν Δβξαίνο θαη ηα 

θνιιεηήξηα. 
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Ο Καξαγθηόδεο 

Δίλαη ν ηδαληθφο ηχπνο ηνπ θησρνχ Έιιελα, ηνπ ηφζν θησρνχ πνπ  έρεη πηα απαξλεζεί θάζε 

ηδησηηθή θξνληίδα θη έρεη εμπςσζεί ζε εχζπκε θηινζνθηθή ζεψξεζε ηεο δσήο. 

Αληηπξνζσπεχεη ηνλ ιατθφ ηχπν θαη γλήζην παηξηψηε πνπ έρεη αδηθεζεί θαη ηαπεηλσζεί αιιά 

παξφια απηά δηαηεξεί ηελ δχλακε θαη ην θνπξάγην ηνπ. Δίλαη αγαζφο, ζθιεξφο θακηά θνξά 

ζη'αζηεία ηνπ, αιιά θαιφθαξδνο ζην βάζνο. Γεκάηνο ηεκπειηά θαη αηζηνδνμία, αιιά θαη 

γεκάηνο δηάζεζε λ'αλαθαηεχεηαη ζε φια. Σνλ ελδηαθέξεη θάζε ηη πνπ γίλεηαη γχξσ ηνπ, φινπο 

ηνπο πεηξάδεη θαη ηνπο θνξντδεχεη θαη πξν πάλησλ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν ρέξη ηνπ είλαη 

εμαηξεηηθά επθίλεην θαη ππεξβνιηθά καθξχ, γηα ζθεληθνχο ιφγνπο, γηα λα κπνξεί λα μχλεη 

ηελ πιάηε ηνπ θαη ην θεθάιη ηνπ ή γηα λα ρεηξνλνκεί. Δπίζεο έρεη ζπκβνιηθή ζεκαζία γηαηί 

εθπξνζσπεί ην έμππλν πλεχκα ηνπ. Καξπαδψλεη πξνζπκφηαηα, δέξλεη αιιά θαη δέξλεηαη. 

Δίλαη επθπνιφγνο, εηνηκφινγνο θαη αζηείνο, πνηέ φκσο γεινίνο. Γελ είλαη ηαπεηλφο, νχηε 

φηαλ δέξλεηαη. Σν δέρεηαη θη απηφ ζαλ κηα θαθνηπρία ηνπ θαη ζαλ ζπλέπεηα ηεο 

θαθνθεθαιηάο ηνπ, κε ηελ ίδηα εχζπκε εγθαξηέξεζε θαη ην ίδην εηξσληθφ ηνπ θέθη. 
 

  
 

Δικόνα 5. Καξαγθηφδεο 

 

Ο Χαηδεαβάηεο 

Ο ηχπνο ηνπ ξαγηά πνπ δεη αθφκα κε ηελ αλάκλεζε ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Πακπφλεξνο, 

αλήζπρνο γηα φια, αδχλαηνο, δεηιφο, θφιαθαο θαη γαιίθνο, θπξίσο απέλαληη ζηνπο ηζρπξνχο. 

Πξνζπνηείηαη ηνλ κηζνθαθφκνηξν ελψ ν λνπο ηνπ δνπιεχεη θαη εηδηθά ζηηο βξσκνδνπιεηέο. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εθπξνζσπεί ηνλ ηχπν ηνπ βηνπαιαηζηή αζηνχ. Σν επάγγεικά ηνπ είλαη 

ηειάιεο, κεζίηεο θαη ηαρπδξφκνο πνπ εθηειεί παξαγγειίεο ηνπ κπέε θαη ηνπ παζά. Χζηφζν 

είλαη επγεληθφο, αμηνπξεπήο θαη αμηφπηζηνο. Οηθνγελεηάξρεο, αλ θαη δελ παξνπζηάδεηαη απηφ 

πνηέ ζηε ζθελή, είλαη πην κνξθσκέλνο θνηλσληθά απφ ηνλ Καξαγθηφδε θαη γλσξίδνληαο 

θαιχηεξα ηνλ θφζκν πξνζπαζεί πάληα λα δηνξζψλεη ηνλ θίιν ηνπ ή λα ηνλ δαζθαιεχεη. 
 

Δικόνα 6. Υαδηεαβάηεο 

 

Ο Μπάξµπα-Γηώξγεο 

Αληηπξνζσπεχεη ηνλ έληηκν Έιιελα. Δίλαη ν ηέιεηνο ηχπνο ηνπ βνπλίζηνπ ρσξηάηε ηνπ 

Ρνπκειηψηε. Άλζξσπνο δπλαηφο, ηίκηνο. εζηθφο, πνιχ αγαζφο. Κακαξψλεη πνπ είλαη ζείνο 

ηνπ Καξαγθηφδε θαη ηνπ πξνζθέξεη ζηνξγηθά ηελ πξνζηαζία ηνπ. Σνπ αξέζεη ην ηδάκπα θαη 

έρεη κεγάιε καλία λα παληξεπηεί. Ο Καξαγθηφδεο γλσξίδνληαο φια απηά ηνλ κπιέθεη πνιιέο 

θνξέο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ αγαζφηεηά ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε κεγάιε θσλή ηνπ 

θαη ε κηιηά ηνπ κε βιάρηθνπο ηδησκαηηζκνχο. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 7. Μπάξκπα – Γηψξγεο 
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Βειεγθέθαο 

Αγξηάλζξσπνο θαη ηαπηφρξνλα ζπξσξφο, κπξάβνο θαη αμησκαηνχρνο. Αληηπξνζσπεχεη ηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία ηεο δεκφζηαο ηάμεο. Δίλαη ηνπξθαιβαvφο ζηελ θαηαγσγή, θνπηφο, 

απνιίηηζηνο, ιηγφινγνο θαη κηιά άζρεκα ηα ειιεληθά, µε αλάκεηθηεο αξβαλίηηθεο θαη 

ηνχξθηθεο εθθξάζεηο. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 8. Βειεγθέθαο 

 

Ο Σηνξ - ∆ηνλύζηνο 

Ο ηνξ - Γηφλπζνο έρεη θαηαγσγή απφ ην λεζί Εάθπλζν. Δίλαη ςεπηναξηζηνθξάηεο 

θαη θνβεηζηάξεο αιιά παξηζηάλεη ηνλ ζπνπδαίν κε θηλέηζα. Αληηπξνζσπεχεη ην λεζηψηε 

Έιιελα πνπ δηαηεξεί ην θέθη θαη ην ρηνχκνξ ηνπ. Δίλαη ηαπηφρξνλα αμηνπξεπήο, 

πνιηηηζκέλνο, αγαζφο θαη νκηιεηηθφο Δίλαη θαινληπκέλνο, θνξά ςειφ θαπέιν θαη 

παξαζχξεηαη εχθνια ζηηο θαηεξγαξηέο ηνπ Καξαγθηφδε. Πάληνηε απνηπγράλεη ζηνπο έξσηέο 

ηνπ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηξψεη μχιν. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Δικόνα 9. πξ – Γηφλπζνο 
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Ο Σηαύξαθαο 

Ο ηαχξαθαο είλαη ληπκέλνο θνπηζαβάθηθα θαη παίδεη ραξαθηεξηζηηθά ην θνκπνιφη. 

Θεσξείηαη κάγθαο αιιά πάληα ηξψεη μχιν. Δίλαη ςεχηεο, θαπρεζηάξεο θαη νλνκάδεηαη 

ηαπξάθεο Σδίκεο. Δίλαη απφ ηνλ Πεηξαηά ή θαηά άιινπο απφ ηνπ Φεηξή. Δίλαη ν δεκηνπξγφο 

ηνπ κνληέξλνπ ιεμηινγίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μνξθνληόο 

Σν αληίζεην ηνπ νλφκαηφο ηνπ. Άζρεκνο κε ηεξάζηην θεθάιη θαη κχηε, κηθξφζσκνο κε θνληά 

πφδηα. ηελ πξψηε θαξπαδηά ηνπ θαξαγθηφδε θσλάδεη ηε κακά ηνπ. Δίλαη θαιναλαζξεκκέλνο 

θαη πνιχ ιηγφςπρνο. Έηζη, φηαλ ηνλ θνβεξίδεη ν Καξαγθηφδεο ιηπνζπκάεη ηελ ηδέα άηη είλαη 

σξαίνο θαη θνξντδεχεη ηνπο άζρεκνπο. αηηξίδεη ηνπο πεηπρεκέλνπο (δήζελ) ηεο θάζε επνρήο 

. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 11. Μνξθνληφο 

Δικόνα 10. ηαχξαθαο 
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Ο Δβξαίνο 

Σν φλνκά ηνπ είλαη νινκψλ ή νισκφο, φπσο ηνλ απνθαιεί ν Kαξαγθηφδεο. Δίλαη ν 

ραξαθηήξαο ηαπ εµπφξνπ ηεο πφιεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο, αξθεηά πινχζηoο, 

πνιχ ηζηγθνχλεο, πνλεξφο θαη δεηιφο. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Παζάο 

Ο Παζάο είλαη ν εθπξφζσπoο ηεο ηνπξθηθήο εμνπζίαο θαη ηελ επηζεκφηεηα ηνπ ηελ 

εθδειψλεη µε ην ζνβαξφ χθνο ηνπ. Δίλαη επηβιεηηθφο, µε πινχζην ληχζηµν θαη δελ 

ηξαγνπδάεη πνηέ, φπσο ηα αιιά πξφζσπα ηνπ ζηάζνπ, επεηδή ζεσξείηαη αμηνζέβαζηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 12. Δβξαίνο 

Δικόνα 13. Παζάο 
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Τα Κνιιεηήξηα 

Σα παηδηά ηνπ Καξαγθηφδε είλαη νπηηθά αληίγξαθα ηνπ παηέξα. Σα φλνκα ηνπο είλαη 

Κνιιεηήξεο, Κνπξίηεο θαη Μπηξηγθφγθνο. Απφ ηνπο ηξεηο απηνχο γηνπο ηνπ Καξαγθηφδε, ηνλ 

πην ελεξγφ ξφιν έρεη ν Κνιιεηήξεο. Σνπ κνηάδεη ζην πξφζσπν, ζηνπο ηξφπνπο θαη ζην 

ραξαθηήξα. Δίλαη θαη απηφο πακπφλεξνο, παίξλεη κέξνο ζηηο αλδξαγαζίεο ηνπ παηέξα ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 14. Κνιιεηήξηα 

Ζ Αγιαΐα 

Ζ Αγιαΐα είλαη ε ζχδπγνο ηνπ Καξαγθηφδε. πλερψο ηνπ παξαπνληέηαη, γηαηί ε ίδηα θαη ηα 

θνιιεηήξηα κέλνπλ λεζηηθνί, ρσξίο ν Καξαγθηφδεο λα θάλεη θάηη γη' απηφ. Δθπξνζσπεί ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο θησρήο Διιελίδαο λνηθνθπξάο πνπ πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηά 

ηεο δνπιεχνληαο ζε επθαηάζηαηεο νηθνγέλεηεο. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 15. Αγιαΐα 
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Βεδπξνπνύια 

Δίλαη ε θφξε ηνπ Παζά. Καινκαζεκέλε, θαη δείρλεη λα ζέβεηαη ηνλ παηέξα ηεο, σζηφζν, 

θαηαθέξλεη πάληα λα πεηπραίλεη απηφ πνπ επηδηψθεη. 

 

  

Δικόνα 16. Βεδπξνπνχια 
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Ο καπαγκιοζοπαίσηηρ ηος θεάηπος ζκιών 

ην Θέαηξν θηψλ, ν Καξαγθηνδνπαίρηεο θαιείηαη λα εξκελεχζεη φινπο ηνπο ξφινπο ηεο 

θάζε θηγνχξαο ηεο παξάζηαζεο κφλνο ηνπ, αιιάδνληαο παξάιιεια ηε θσλή ηνπ γηα θάζε 

ήξσα μερσξηζηά. Έηζη ην κνλαδηθφ εθθξαζηηθφ κέζν ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε είλαη ε θσλή 

ηνπ θαη ν πξνθνξηθφο ηνπ ιφγνο. Παξάιιεια μέξεη θαη λα ηξαγνπδάεη, έηζη δίλεη θσλή, 

ζπλαίζζεκα, χθνο, ξπζκφ ζηηο θηγνχξεο ηνπ πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο δσγξαθίδεη ν 

ίδηνο. Σν ζελάξην ηεο παξάζηαζεο δελ είλαη γξακκέλν πνπζελά, αιιά κεηαθέξεηαη απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα, ζαλ πξνθνξηθή παξάδνζε. Ζ ππφζεζε θαη ε ξαρνθνθαιηά ηεο παξάζηαζεο 

κεηαιακπαδεχεηαη απφ ηηο παιαηφηεξεο γεληέο Καξαγθηνδνπαηρηψλ ζηηο θαηλνχξηεο. Δθεί ν 

Καξαγθηνδνπαίρηεο κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πξνζζήθεο γίλεηαη επίθαηξνο. Βέβαηα ππάξρνπλ 

θαη ηαιαληνχρνη δεκηνπξγνί νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ θαηλνχξηεο δηθέο ηνπο παξαζηάζεηο, 

δηαθπιάζζνληαο φκσο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ Διιεληθνχ Θεάηξνπ θηψλ απφ επηθίλδπλνπο 

λεσηεξηζκνχο. ην ζέαηξν ζθηψλ ινηπφλ, ν Καξαγθηνδνπαίρηεο είλαη ζπγγξαθέαο, εζνπνηφο, 

ζθελνγξάθνο, δσγξάθνο, κνπζηθφο, ηξαγνπδηζηήο, κίκνο θαη ζθαξθίδεηαη ηξφπνπο θαη 

δηάθνξα νπηηθναθνπζηηθά κέζα Παξάιιεια ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ηηο 

θηγνχξεο, ηα ζθεληθά θαη ηε ζθελή (ην ιεγφκελν κπεξληέ). 

 

Ο μπεπνηέρ 

 

Οη παξαζηάζεηο αλάινγα κε ην ρψξν παξνπζηάδνληαη θαη κε ηελ αλάινγε ζθελή- κπεξληέ 

πνπ έρεη ζπλήζσο 4-6 κέηξα πιάηνο θαη 2-2,5 κέηξα χςνο. ε κηθξή αίζνπζα εθδειψζεσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζθελή ησλ 3-4 κέηξσλ. ε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ( π.ρ. πιαηείεο, αλάινγα κε 

ηηο δηαζηάζεηο ηνπ παηαξηνχ πνπ ζα θηινμελεζεί ε ζθελή) θαη κεγάιεο αίζνπζεο 

(θηλεκαηνγξάθνη - ζέαηξα) ρξεζηκνπνηείηαη ε ζθελή ησλ 5,5 κέηξσλ. Σν παλί ηεο ζθελήο (ή 

αιιηψο ηνπ κπεξληέ) πξέπεη λα είλαη θαιά ηελησκέλν γηα λα θαίλνληαη θαη ηα πην ιεπηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηγνχξαο. Πίζσ απφ απηήλ ππάξρνπλ δπν ξάθηα φπνπ βάδεη ν 

θαξαγθηνδνπαίρηεο ηηο θηγνχξεο πνπ ζα παίμνπλ ζην έξγν. Σα θψηα ηεο ζθελήο αθνπκπάλε 

ζε έλα μχιν θαξθσκέλν ζην θάησ κέξνο ηνπ κπεξληέ. Γέθα πφληνπο πίζσ απφ ηα θψηα ν 

θαξαγθηνδνπαίρηεο θαη νη βνεζνί ηνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ φπνηα θίλεζε ζέινπλ ρσξίο θφβν 

λα θαλεί ε ζθηά ηνπο .Όιεο νη παξαζηάζεηο θαιχπηνληαη απφ ερεηηθή εγθαηάζηαζε. 
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Οι ζούζηερ ηων θιγούπων 

Σν 1924 ν θαξαγθηνδνπαίρηεο ηεο Ληβαδεηάο Λεχηεξεο Κειαξηλφπνπινο έθαλε µηα εθεχξεζε 

πνπ ήηαλ επαλάζηαζε γηα ηελ ηέρλε ηνπ Θεάηξνπ θηψλ. Έθηηαμε ηηο ζνχζηεο, δειαδή ηηο 

ιαβέο πνπ µ’ απηέο κπνξεί λα θάλεη ε θηγνχξα κεηαβνιή. Χο ηφηε, φιεο νη θηγνχξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ παξάζηαζε, θαξθψλνληαλ µε πξφθεο ζ’ έλα μχιν 50 πφληνπο κήθνο. 

Ο θαξαγθηνδνπαίρηεο θαη ν βνεζφο ηνπ έπξεπε λα κειεηήζνπλ θαιά ην έξγν πνπ ζα έπαηδαλ 

ην βξάδπ γηα λα δνπλ πνην ζα θαξθσζεί δεμηά θαη πνην αξηζηεξά, αλαιφγσο  πνχ ζα έβγαηλε 

ε θηγνχξα, απφ ην ζεξάη ή απφ ηελ θαιχβα. Όζα ιάζε γίλνληαλ ηα πιήξσλε ν βνεζφο.  

Πνιινί θαξαγθηνδνπαίρηεο είραλ δηπιέο θηγνχξεο, ηε µηα θαξθσκέλε δεμηά θαη ηελ άιιε 

αξηζηεξά. Πνιιέο θνξέο φκσο, νη δηπιέο θηγνχξεο ραινχζαλ ηελ παξάζηαζε, γηαηί µε έλα 

ιάζνο ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε ή ηνπ βνεζνχ έβγαηλαλ θαη νη δπν ζην παλί. Μεηά ηε ζνχζηα, ε 

θηγνχξα θάλεη ακέζσο κεηαβνιή. Απηφ ην εξγαιείν ηειεηνπνηήζεθε κέζα ζηα ρξφληα. Έηζη, ν 

ρνληξφο ηελεθεδέληνο κεληεζέο πνπ ήηαλ θαξθσκέλνο πάλσ ζε μχιν έγηλε απφ  ρνληξή 

ιακαξίλα θαη θνιιήζεθε ζε ςειφ ζηξνγγπιφ ζηδεξφ µε ζηφπεξ, γηα λα ζηέθεηαη ζηε γσλία 

ηεο ε θηγνχξα. Μεηά ηεο πξφζζεζαλ θαη μχιηλε ιαβή γηα λα ηελ πηάλεη ν παίρηεο. Δπίζεο 

κέζα απφ ηα εμαξηήκαηα πνδειάηνπ βξέζεθαλ θαη κηθξέο βίδεο µε παμηκάδη θαη µ΄ απηέο 

βηδψλεηαη ζηε ζηηγκή ε θηγνχξα πνπ ζα ρξεηαζηεί ζην έξγν. 

 

Τα Σκηνικά ζηο Δλληνικό Θέαηπο Σκιών 

Ο ρψξνο ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ είλαη έλα ηελησκέλν άζπξν παλί πνπ δηαηξείηαη - νπηηθά θαη 

ηδενινγηθά - ζε δχν κέξε. Γεμηά σο πξνο ην ζεαηή είλαη ην ζεξάη πνπ θαηνηθεί ν αλψηαηνο 

άξρνληαο ηνπ ηφπνπ (παζάο, βεδίξεο). ηελ άιιε άθξε βξίζθεηαη ε θαιχβα ηνπ θησρνχ θαη 

πην αδχλακνπ θνηλσληθά πνιίηε, ηνπ Καξαγθηφδε. Ο ζεαηξηθφο ρψξνο αληηπξνζσπεχεη 

αφξηζηα κηα πφιε. Οη απνζηάζεηο είλαη ειαζηηθέο θη φηαλ ε παξάζηαζε ην απαηηεί 

θαιχπηνληαη κε δπν δηαζθειηζκνχο, ελψ κε έλα θάιεζκα εκθαλίδεηαη μαθληθά ν έλαο ή ν 

άιινο ήξσαο. Ο Μίκαξνο ήηαλ απηφο πνπ έθηηαμε ηα ζθεληθά ηνπ Θεάηξνπ θηψλ φπσο ηα 

γλσξίδνπκε ζήκεξα. Έθηηαμε ηελ θαιχβα, ην ζεξάη ηνπ Παζά, βνπλά, δέληξα, ζπειηά, 

θαξάβη, θάξν θαη πνιιά άιια. Μεγάινη ζρεδηαζηέο ηνπ Θεάηξνπ θηψλ ήηαλ ν Γηάλλεο 

Γηπιάξεο ή Βπδαληάξεο θαη ν Μήηζνο Κνπηζνχξεο. ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη 

θαξαγθηνδνπαίρηεο θηηάρλνπλ νη ίδηνη ηα εξγαιεία πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη. Σα πην γλσζηά 
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ζθεληθά ζην ζχγρξνλν Διιεληθφ Θέαηξν θηψλ είλαη ε παξάγθα ηνπ Καξαγθηφδε θαη ην 

ζαξάη ηνπ . 

Η οπσήζηπα ζηο Θέαηπο Σκιών 

 

Πνιιέο θνξέο κηα παξάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ ηελ ζπλνδεχεη κηα δσληαλή νξρήζηξα. Ζ 

κνπζηθή απνηεινχζε πάληα ην θάηη παξαπάλσ ζε κηα θαιή παξάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ. 

Οπζηαζηηθά ηελ νινθιήξσλε ζαλ ιατθή ςπραγσγία θαη ηελ αλαβάζκηδε ζαλ έθθξαζε ηέρλεο. 

Γη’ απηφ θαη ε εκθάληζε θάζε ήξσα ζηνλ κπεξληέ ζπλνδεπφηαλ θαηά θαλφλα απφ θάπνην 

ηξαγνχδη, πνπ είηε ην ηξαγνπδνχζε ν ίδηνο ν θαξαγθηνδνπαίρηεο παίδνληαο ηηο πην πνιιέο 

θνξέο θαη θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, είηε ην εθηεινχζε θάπνηα κνπζηθή θνκπαλία. Ζ δηάδνζε 

ηνπ γξακκνθψλνπ αξρηθά θαη θαηφπηλ ησλ άιισλ κέζσλ αλαπαξαγσγήο κνπζηθψλ 

αθνπζκάησλ βνήζεζε αξθεηά ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα, αθνχ πιένλ ν θαξαγθηνδνπαίρηεο 

κπνξνχζε κε ηηο ζσζηέο επηινγέο ερνγξαθεκάησλ λα εκπινπηίδεη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ κε ηα 

απαξαίηεηα ηξαγνχδηα, αιιά θαη πνιιέο άιιεο κνπζηθέο επελδχζεηο. Βέβαηα νη 

θαξαγθηνδνπαίρηεο πνπ ηξαγνπδνχζαλ νη ίδηνη, φπσο θαη εθείλνη πνπ είραλ κνπζηθή θνκπαλία 

ζην ζεαηξάθη ηνπο, άθεζαλ επνρή θαη ήζαλ απηνί πνπ κε ηνλ ηξφπν ηνπο έδσζαλ ζην ζέαηξν 

ζθηψλ ραξαθηεξηζηηθά ιατθήο φπεξαο. 
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6) ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο 

6α) ΣΟ ΓΔΠΠ  

Τι είναι ηο ΓΔΠΠΣ 

Tν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκαηηζκνχ πνπδψλ είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

εξγαζίαο, πνπ ζθηαγξαθεί ηη πξέπεη λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά, ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο 

επηηπγράλεηαη ε κάζεζε, ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην πιαίζην φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία. Παξάιιεια, πεξηιακβάλεη ηα επηκέξνπο Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

Σπνπδώλ (ΑΠΣ) ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζέηεη ζηνηρεία κεζνδνινγίαο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

Το ΓΔΠΠΣ ζηο Νηπιαγωγείο 

Σν Νεπηαγσγείν νξίδεηαη σο ε πξψηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο γηα παηδηά. θνπφο ηνπ είλαη λα 

βνεζήζεη ηα λήπηα λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά  θαη θνηλσληθά ζηα 

πιαίζηα πνπ νξίδεη ν επξχηεξνο ζθνπφο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ εληάζζεη ηα παηδηά ζην ρψξν ηεο κάζεζεο, 

ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπο κε 

ηελ ελίζρπζε ησλ έμη ηνκέσλ αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Οη ηνκείο απηνί 

είλαη νη εμήο: 1. Σσκαηηθή αλάπηπμε, 2. Αληηιεπηηθή – αηζζεηηθή αλάπηπμε, 3. Δπηθνηλσληαθή 

θαη γισζζηθή αλάπηπμε, 4. Γλσζηηθή αλάπηπμε, 5. Σπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη 6. Κνηλσληθή 

αλάπηπμε. Δπηπιένλ, δηαζθαιίδεη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα παηδηά ζα κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζε έλα νκαιφ πιαίζην θνηλσληθνπνίεζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έληαμε 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο είλαη  αλαγθαία γηα 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάζε θνηλσλίαο. 

Βαζικέρ απσέρ ηος ΓΔΠΠΣ για ηο Νηπιαγωγείο 

Με ζθνπφ, ην Νεπηαγσγείν λα νξηζζεί απνηειεζκαηηθφ θαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειν γηα φια 

ηα παηδηά, ην ΓΔΠΠ παξαζέηεη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο, νη νπνίεο επηζεκαίλνληαη παξαθάησ: 

 Θέηεη ζηφρνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ παηδηψλ. 

 έβεηαη ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ηε γιψζζα φισλ ησλ παηδηψλ. 

 Πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη πξνάγεη ηε γλψζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ. 
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 Έρεη επέιηθην ραξαθηήξα, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 

θιίζεηο θάζε παηδηνχ (κε εηδηθέο αλάγθεο ή θάπνηεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο) θαη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ. 

 Δληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ ηηο άιιεο βαζκίδεο θαη γεληθά ην άλνηγκα ηνπ λεπηαγσγείνπ 

ζηελ θνηλσλία. 

 Πξνάγεη ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη εληαηνπνηεί ηε γλψζε. 

 Βαζίδεηαη ζε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη ζπλδέεη ηε γλψζε κε ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζην ζρνιείν. 

 Δλζαξξχλεη ηελ πξφζβαζε ζε πνηθίιεο πεγέο ηεο γλψζεο, ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε 

πνηθίινπ πιηθνχ, ηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ ζεκάησλ κε πνιινχο ηξφπνπο. 

 Δληζρχεη ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνλνκία. 

 Αλαδεηθλχεη ην παηρλίδη σο ηνλ ππξήλα ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο. 

 Γίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο λα εμαζθνχλ ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα ζπλερίδνπλ λα καζαίλνπλ δηαξθψο πξνάγνληαο ηελ 

αλαδήηεζε, ηελ αηηηνιφγεζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ. 

 Δλζσκαηψλεη ηελ αμηνιφγεζε ην πξφγξακκα. 

 ηεξίδεη ην ξφιν ηεο γιψζζαο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα. 

 Δπηηξέπεη ζηα παηδηά λα θάλνπλ ιάζε, δελ επηδηψθεη ηελ εμαζθάιηζε «ζσζηψλ» 

απαληήζεσλ, αιιά αμηνπνηεί αλάινγα ηα ιάζε ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 Δλζσκαηψλεη ηελ ηερλνινγία ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αμηνπνηεί πνηθηιία 

πεγψλ πιεξνθνξηψλ φπσο ην δηαδίθηπν. 

 Γίλεη επθαηξίεο ζηα παηδηά λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηδέεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο ην παηγλίδη, ηε δξακαηνπνίεζε, ηε γξαθή, 

ηε δσγξαθηθή θ.α. 

 Μπνξεί λα αλαλεψλεηαη ζπλερψο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλερείο πξνθιήζεηο πνπ 

πθίζηαηαη ε ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Ππόγπαμμα Σσεδιαζμού και Ανάπηςξηρ Γπαζηηπιοηήηων 

Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ Γιψζζαο (νκηιία, αθξφαζε, αλάγλσζε, γξαθή θαη γξαπηή έθθξαζε), 
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Μαζεκαηηθψλ, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο (αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, θπζηθφ πεξηβάιινλ), 

Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο (εηθαζηηθά, δξακαηηθή ηέρλε, θπζηθή αγσγή, κνπζηθή – 

εθηέιεζε, δεκηνπξγία, αμηνιφγεζε) θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην 

Νεπηαγσγείν. 

6β) ΓΔΠΠ ΚΑΙ ΣΔΥΝΗ 

ηνηρεία ηεο Σέρλεο απνηππψλνληαη ζην ΓΔΠΠ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζρεδηαζκνχ ηεο Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην 

Θέαηξν. 

ην ΓΔΠΠ ππνζηεξίδεηαη φηη ε Γιψζζα έρεη σο θεληξηθφ άμνλά ηεο πσο ηα παηδηά 

καζαίλνπλ θαη νηθνδνκνχλ ηε γλψζε κέζα απφ ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία. Μέζσ απηψλ ησλ 

ιαζψλ κπνξνχκε λα δνχκε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Σα ιάζε 

γίλνληαη αθεηεξία γηα ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηνρεχνπλ ζην μεπέξαζκά ηνπο. 

Σν Θέαηξν απνηειεί θαηεγνξία ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο Παηδί θαη 

Γεκηνπξγία – Έθθξαζε. Μέζα απφ ην Θέαηξν ην παηδί κπνξεί λα εθθξάδεηαη, λα δεκηνπξγεί, 

λα επηθνηλσλεί, λα καζαίλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν, λα εθηνλψλεηαη, λα 

απειεπζεξψλεηαη. Αξρηθά, δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο, φπνπ ην 

παηδί ζα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα εξκελεχζεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, λα θαηαλνήζεη ηνλ 

θφζκν, λα ζρεκαηίζεη δηθή ηνπ αληίιεςε θαη λα κεηακνξθψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

Αθνχ, έρεη θαηαθηήζεη φια ηα παξαπάλσ θαη αμηνπνηψληαο ηελ θίλεζε, ηε θσλή, ηνλ ιφγν 

θαη πιηθά, εθθξάδεη ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα, θαζψο, επίζεο είλαη ζε ζέζε λα δηεγείηαη ή λα 

πιάζεη ηζηνξίεο. ηελ ηειηθή, ν ξφινο ηνπ είλαη λα πξνζθέξεη εξέζηζκα γηα θαληαζία θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα/εθεπξεηηθφηεηα νδεγψληαο ηα ζε λένπο δξφκνπο. Δλ θαηαθιείδη, ζθνπφο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ είλαη λα καζαίλεη ζην παηδί λα δεκηνπξγεί κέζα απφ ην δηάινγν, λα 

αλαθαιχπηεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, λα κνηξάδεηαη θφβνπο θαη αλεζπρίεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη. 

1. Παιδί και Γλώζζα: Ππόγπαμμα Σσεδιαζμού και Ανάπηςξηρ Γπαζηηπιοηήηων 

Γλώζζαρ 

Πποθοπική Δπικοινωνία (ομιλία και ακπόαζη) 

ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία ηίζεηαη ν ζηφρνο λα δηακνξθψλνληαη επηθνηλσληαθέο 

θαηαζηάζεηο, ψζηε ηα παηδηά λα ελζαξξχλνληαη λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα δηεγνχληαη/ λα 

αθεγνχληαη παξακχζηα θαη δηάθνξεο ηζηνξίεο. ηε καζεζηαθή απηή δηαδηθαζία, ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα θαηαζηνχλ ηθαλά λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, παίξλνληαο δηαδνρηθά ην 
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ιφγν θαη πηνζεηψληαο ηνπο ξφινπο νκηιεηή θαη αθξναηή. Μέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο ζα 

δηεγνχληαη πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ζα επηδηψθεηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδνρηθήο ζεηξάο 

ησλ γεγνλφησλ, θαζψο θαη ε πεξηγξαθή θαη εξκελεία  απηψλ, αληηθεηκέλσλ, κχζσλ, 

αηληγκάησλ, παξνηκηψλ, ηξαγνπδηψλ θαη άιισλ έξγσλ. Σέινο, ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θπξίσο κέζσ δξακαηνπνίεζεο – ζεάηξνπ. 

Ανάγνωζη 

ην Νεπηαγσγείν απαηηνχληαη πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα παηδηά λα έξρνληαη ζε επαθή κε 

δηάθνξεο κνξθέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, παξακχζηα, 

ζεαηξηθά έξγα θαη κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο παξακπζηψλ θαη ζεαηξηθψλ – ινγνηερληθψλ 

έξγσλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπο θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο, αιιά 

θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εκπεηξηψλ πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε 

ινγνηερληθά θείκελα. Ζ αλάγλσζε πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ 

θχξησλ εθδνρψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε βάζε ηα εμσηεξηθά – ηππνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. Απηέο νη εθδνρέο κεηαθέξνπλ δηάθνξα κελχκαηα, ην θαζέλα γηα 

μερσξηζηφ ιφγν. Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε απνκλεκφλεπζεο πνιχ κηθξψλ θεηκέλσλ 

αιιά θαη ξφισλ. Μέζα απφ ηελ αλάγλσζε αλαγλσξίδνληαη νηθείεο ιέμεηο απφ ην πεξηβάιινλ 

κέζα ζηα θείκελα αιιά θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη αλαπαξάζηαζε ηεο 

γιψζζαο θαη ε εηθφλα είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ. Ζ ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο είλαη 

απαξαίηεηε, θαζψο ηα παηδηά δαλείδνληαη παξακχζηα, ζξχινπο, κχζνπο θαη ζεαηξηθά γηα ηελ 

ελαζρφιεζε ηνπο. 

Γπαθή και γπαπηή έκθπαζη 

ην Νεπηαγσγείν ζα πξέπεη κέζα απφ ηελ εξγαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ην γξαπηφ ιφγν λα 

δίλνληαη επθαηξίεο ζηα παηδηά λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην γηαηί 

θαη ην πψο γξάθνπκε, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ δηάζηαζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ 

θνηλσλία. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκηνπξγία «δηθψλ» 

ηνπο θεηκέλσλ. θνπφο είλαη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα γηα θαηαλφεζε ηεο 

γξαθήο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο, κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ θαη εμέιημεο ηδεψλ. Σν 

ζεκαληηθφ ζε απηφ ην πιαίζην είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη λα ελζαξξχλνληαη λα γξάθνπλ φπσο κπνξνχλ. 

2. Παιδί Γημιοςπγία και Έκθπαζη: Ππόγπαμμα Σσεδιαζμού και Ανάπηςξηρ 

Γπαζηηπιοηήηων Θεάηπος 

Σν Θέαηξν απνηειεί θιάδν ηεο θαηεγνξίαο Παηδί Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε. χκθσλα κε ην 

ΓΔΠΠ, ην Νεπηαγσγείν ζέηεη ζηφρνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεαηξηθήο αληίιεςεο ησλ 
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παηδηψλ. Αξρηθά, ηα παηδηά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε έλα θαηάιιεια νξγαλσκέλν ρψξν, φπνπ 

ζα επηθξαηεί έλα θιίκα αζθάιεηαο, απνδνρήο θαη εκπηζηνζχλεο. Έηζη, ζα ελζαξξχλνληαη λα 

εθθξάδνληαη κε ην ειεχζεξν δξακαηηθφ παηρλίδη, λα αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο 

θαη λα γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν. 

Δπί ηνχηνηο, ηα παηδηά παξνηξχλνληαη λα εθθξάδνληαη κε ην δεκηνπξγηθφ δξάκα θαη 

λα αλαπηχζζνπλ ηελ γισζζηθή δεμηφηεηα κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ην δηάινγν, ηε δεκηνπξγία, 

ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δξακαηνπνίεζε ησλ αθεγήζεσλ. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

ηερλνινγία (καγλεηφθσλν, θσηνγξαθηθή κεραλή θ.ά.), θαζψο ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζην πιαίζην 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηα δεκηνπξγηθά παηρλίδηα. Δπηδηψθεηαη λα εθθξάδνληαη κε ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ θαη ηε κίκεζε, αλαθαιχπηνληαο ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ην ζψκα θαη ηε 

θσλή ηνπο. Σα παηδηά κπνξνχλ λα επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε θαληαζία θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα δηάθνξα πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

Σέινο, δίλνληαη επθαηξίεο λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ραίξνληαη παξαζηάζεηο 

θνπθινζέαηξνπ, ζεάηξνπ ζθηψλ φπσο ν Καξαγθηφδεο θαη πνηνηηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

κε απνηέιεζκα λα αλαπηχμνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε θαη έθθξαζε αιιά θαη λα 

απνθηήζνπλ ζεαηξηθή παηδεία. Σα ίδηα κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα εμνηθεηψλνληαη κε ηηο 

ηερληθέο ηνπ θνπθινζεάηξνπ θαη ηνπ ζεάηξνπ θηψλ θαη λα παίδνπλ «δεκηνπξγηθά» κε ηηο 

θνχθιεο θαη ηηο καξηνλέηεο. Δλζαξξχλνληαη λα κνηξάδνληαη επζχλεο θαη λα παίξλνπλ θνηλέο 

απνθάζεηο, δειαδή ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ απφ θνηλνχ. Δπηδηψθεηαη ηα παηδηά λα 

εληαρζνχλ ζε δηάθνξεο ζπλαθείο κε ζέαηξν θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα 

δεκηνπξγνχλ πνιιαπιήο θχζεο θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα. 

7) ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ – PROJECT 

Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε νξγαλψζεθε κε ζθνπφ λα πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ ηελ ηζηνξία ηνπ Θεάηξνπ θηψλ, κειεηψληαο ηηο θηγνχξεο θαη ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηνπο. Σν project νλνκάδεηαη «Σν Θέαηξν θηψλ ζηελ ηάμε καο». ηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη λα έξζνπλ ζε επαθή ηα λήπηα ηελ ηέρλε ηνπ Θεάηξνπ θηψλ, λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ, ηε κειέηε θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ θηγνχξσλ αιιά 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε απηέο. Ζ κειέηε θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ θηγνχξσλ είλαη κηα 

ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε. Ο δάζθαινο πξέπεη λα έρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηαιακπάδεπζε γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ αιιά θαη γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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εκαληηθφ είλαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ λεπίσλ λα γλσξίζνπλ ην Θέαηξν 

θηψλ θαη λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θηγνχξεο θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο 

ελφο ηέηνηνπ ζεάηξνπ ηηο νπνίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια  Ζ επηινγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζα πεγάδεη απφ ηελ εκπεηξία ησλ παηδηψλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ, ψζηε λα θαιιηεξγεζεί ε εηθαζηηθή ηνπο έθθξαζε. 

Σα λήπηα ινηπφλ, ζα κπνξέζνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο εηθαζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ ελαζρφιεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ησλ θηγνχξσλ. Δπίζεο, ζα πηνζεηήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ εξεπλεηή – παξαηεξεηή, 

θαζψο ζα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα αληιήζνπλ απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα ην Θέαηξν θηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαλνήζνπλ ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ 

εξψσλ. Μέζα απφ βηληενζθνπεκέλν ληνθηκαληέξ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ, ζα κάζνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ αλέβαηλε παιηφηεξα κηα παξάζηαζε ζην ζέαηξν ζθηψλ θαη ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν 

ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε. 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. Θα πξνσζείηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ θαη ζα 

απνθεχγεηαη ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία πνπ θάλεη ηα λήπηα λα κελ ζπκκεηέρνπλ,  

Σςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ διδακηικήρ πποζέγγιζηρ 

Αξρηθά, ζα γίλεη ζηελ ηάμε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα,  ζέηνληαο ν εθπαηδεπηηθφο 

ην εξψηεκα «ηη είλαη ζθηέο». Ο εθπαηδεπηηθφο ζηε ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλζεί πην ζηνρεπκέλα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην εξψηεκα «πψο δεκηνπξγείηαη ε ζθηά». Θα έρεη ζέζεη ζηα λήπηα 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη νη απαληήζεηο ηνπο ζα θαηαγξάθνληαη ζε ραξηί- ηζηφγξακκα. ηε 

ζπλέρεηα, ηα λήπηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν εξεπλεηή – παξαηεξεηή θαη 

ζα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο (π.ρ. θσηνγξαθηθφ πιηθφ, βίληεν), ηηο νπνίεο ζα 

ζπγθεληξψζνπλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ. Απηή ε δηαδηθαζία ζηνρεχεη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ζεκαληηθά ζηνηρεία, κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε ζπιινγή 

ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ. 

Έπεηηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί  παηρλίδη ζην δηάιεηκκα κε ηε ζθηά καο, κε ηίηιν 

«παηρλίδηα κε ηηο ζθηέο καο». Σα παηδηά ζα βγνπλ ζηνλ πξναχιην ρψξν θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζψκα ηνπο, ψζηε λα παίμνπλ κε ηελ ζθηά ηνπο θαη κεηά ζα παίμνπλ έλα 

νκαδηθφ παηρλίδη, ην νπνίν έρεη σο εμήο: Έλα παηδί πνπ ην επηζπκεί γίλεηαη ν θπλεγφο ησλ 

ζθηψλ ησλ άιισλ παηδηψλ. Σα ππφινηπα παηδηά ηξέρνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα απνκαθξχλνπλ 

ηε ζθηά ηνπο γηα λα κελ ηα πηάζεη. Απηφο πνπ θπλεγάεη, αλ θαηαθέξεη λα παηήζεη ηε ζθηά 
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θάπνηνπ παηδηνχ, ιέεη ην φλνκα ηνπ παηδηνχ απηνχ θαη εθείλν κέλεη αθίλεην. Σν παηρλίδη 

ζηακαηάεη φηαλ έρεη αθηλεηνπνηήζεη φια ηα παηδηά. Αξγφηεξα, ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ αίζνπζα 

θαη ζα εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ζην ζέκα ηνπο παξαθνινπζψληαο βίληεν απφ ηελ νκάδα 

Pilobolus γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ζθηάο. Έπεηηα ζα επηηεπρζεί έλα 

πείξακα ζηελ αίζνπζα : Σα παηδηά ζε δπάδεο πίζσ απφ έλα ζεληφλη, ζα θάλνπλ δηάθνξεο 

θηλήζεηο κε ην ζψκα ηνπο, κε ηα ρέξηα ή αληηθείκελα θαη αλ ζέινπλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη  ηα πφδηα ηνπο μαπιψλνληαο ζην πάησκα θαη βγάδνληαο ηα παπνχηζηα 

ηνπο. Οη ζεαηέο- καζεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ πνηνη θξχβνληαη πίζσ απφ ην ζεληφλη 

θαη ηη ππνδχνληαη θάζε θνξά. Όπνηνο αλαγλσξίζεη ζσζηά, πεγαίλεη πίζσ απφ ην ζεληφλη. 

Απηή ζα είλαη ε πξψηε βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε δεκηνπξγία 

ηεο ζθηάο. 

Καηφπηλ, ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ληνθηκαληέξ «ν Καξαγθηφδεο» θαη κε αθνξκή 

απηφ, ζα κάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ θαη ην ζηήζηκν κηαο παξάζηαζεο ηνπ 

Καξαγθηφδε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηε ζπλέρεηα, ζα πάξεη κία ράξηηλε θηγνχξα, θαη ζα δεηήζεη 

απφ ηα παηδηά λα εμεγήζνπλ ηη έθαλε ν θαξαγθηνδνπαίρηεο γηα λα θαλεί ε ζθηά ζην παλί. Σα 

παηδηά ζα δίλνπλ νδεγίεο, νη νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην ραξηί. 

Ύζηεξα, ζα νξγαλσζεί κία δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο ηεο ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ 

ζθηψλ. Σα λήπηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα μχιηλν ηειάξν ή έλα κεγάιν ραξηφθνπην. θαη ζα ην 

«ληχζνπλ» κε ιεπθφ παλί ή ξπδφραξην. Ζ ζθελή έηνηκε. ηε ζπλέρεηα, ζα βάινπλ ιάκπα ζ’ 

έλα θσηηζηηθφ γξαθείνπ θαη έηνηκν θαη ην θσο, ην νπνίν ζα γίλεη «εληνλφηεξν» φηαλ ζα 

θιείζνπλ ηα θψηα ηεο ηάμεο. Σέινο, ζα δηεμαρζεί κία αθφκα εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

νπνία είλαη θαη ε βαζηθφηεξε. Σα παηδηά ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο θηγνχξεο, αθνχ 

πξψηα κειεηήζνπλ ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο θάζε θηγνχξαο θαη ηηο ζπγθξίλνπλ κεηαμχ 

ηνπο, ψζηε λα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο αιιά θαη ηηο νκνηφηεηεο. Αξρηθά, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα παξνπζηάζεη ηε δηθή ηνπ θηγνχξα γηα λα παξνηξχλεη ηα παηδηά λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφ ραξηφλη. Σα παηδηά ζρεδηάδνπλ δηάθνξεο θηγνχξεο θαη ηηο 

θφβνπλ. Έπεηηα ηηο ζηεξεψλνπλ ζε θαιακάθηα. 

Ζ ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παηδηψλ κε 

ηελ παξνπζίαζε ησλ θηγνχξσλ ηνπο ζην δηθφ ηνπο θαηαζθεπαζκέλν κπεξληέ. Ζ αμηνιφγεζε 

ζα γίλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κέζα απφ ζπδήηεζε, ζηα παηρλίδηα, ζηηο 

θαηαζθεπέο θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηθήο ηνπο θηγνχξαο. Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ππνινγίδεηαη ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο, κε ηελ πξψηε λα αθηεξψλεηαη ζην 
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ζεσξεηηθφ κέξνο θαη ηε δεχηεξε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε. Ζ εξγαζία ζα 

επηθεληξσζεί θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ζθηάο θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ θηγνχξσλ δίλνληαο ηελ 

επθαηξία ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηηο εηθαζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο κέζα απφ έλαλ βησκαηηθφ 

ηξφπν. 

Γενικοί ζηόσοι ηος μαθήμαηορ ζηων Δικαζηικών ζηο νηπιαγωγείο 

Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη πνιινί. Αξρηθά, ζηφρνο είλαη ηα παηδηά λα κάζνπλ λα 

νξηνζεηνχλ ηελ θίλεζή ηνπο θαη ην ρψξν ηνπο. Μέζα απφ ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

δηδάζθσλ, ζα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο. Θα πξνζπαζήζνπλ λα 

απνηππψζνπλ ηελ εηθφλα πνπ βιέπνπλ θαη έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο θαη ζα εθθξαζηνχλ ην 

θαζέλα μερσξηζηά. Μπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ςάμνπλ γηα έλα ζέκα θαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ εηθαζηηθψλ επίζεο, δνκείηαη ε 

νκαδηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ λεπίσλ. Μαζαίλνπλ λα κνηξάδνληαη ηδέεο  θαη 

αλαπηχζζεηαη ν πξνθνξηθφο ηνπο ιφγνο. Ο εθπαηδεπηηθφο  πξέπεη λα δηδάζθεη ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ καζήκαηνο. Γειαδή, νθείιεη λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην καζεηή, ηνλ 

νπνίν παξαηεξεί απφ θνληά, λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαζψο πεξλά 

αλάκεζα ζηα ζξαλία, λα αληηιακβάλεηαη γξήγνξα ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θάζε καζεηήο, 

θαη λα ηνπο βνεζά λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη, λα ζπλεξγάδνληαη, λα θξίλνπλ, λα δεκηνπξγνχλ. 

Μέζα ζηε κία ψξα επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα γλσξίζεη βησκαηηθά ηηο ηερληθέο, ηηο κνξθέο, ηε 

γιψζζα ηεο εηθαζηηθήο ηέρλεο, λα εκβαζχλεη ζηηο ηδέεο θαη ζηα ζέκαηά ηεο θαη λα απνιαχζεη 

ην έξγν ηέρλεο κε ηελ επξεία έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. 

Δηδηθφηεξα, ζην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ ν καζεηήο επηδηψθεηαη λα αληηιακβάλεηαη 

θαη λα θαηαλνεί ηα κελχκαηα απφ ηελ νπηηθή πιεξνθνξία, λα απνθηήζεη φρη κφλν αηζζεηηθή 

αιιά θαη πνιηηηθή θαη θνηλσληθή κφξθσζε θαη λα αλαπηχμεη ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα δηαηεξήζεη ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ αιιά θαη λα αλαγλσξίζεη ηελ 

αηνκηθφηεηα ηνπ άιινπ. ην λεπηαγσγείν ηα παηδηά κέζα απφ ηελ ηέρλε μεδηπιψλνπλ ηελ 

αλάγθε λα βξνπλ δηέμνδν θαη λα θαιιηεξγεζνχλ νη θπζηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο, φπσο είλαη ε 

πεξηέξγεηα, δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία. Δθθξάδνπλ ηηο ζπγθηλήζεηο, ην ζαπκαζκφ θαη 

ηελ έθπιεμε πνπ ληψζνπλ θαζψο αλαθαιχπηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο κε 

ηα εηθαζηηθά δεκηνπξγήκαηά ηνπο. Αλαθαιχπηνπλ θαη δεκηνπξγνχλ θάλνληαο ηηο εκπεηξίεο 

θαη ηηο ηδέεο ηνπο ζηνηρεία θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο. Σα παηδηά παξαηεξνχλ 

θαη πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξα πιηθά θαη ηερληθέο, εθθξάδνληαη θαη επηθνηλσλνχλ– 

κεηαδίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο απφ ην πεξηβάιινλ, ηνπο άιινπο 

θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. 
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Σν κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ ινηπφλ, ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα. Καιιηεξγείηαη ζην παηδί ην ζάξξνο λα 

εθθξαζηεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαζψο ηνπ δίλνληαη επθαηξίεο γηα πεηξακαηηζκνχο κε 

πιηθά θαη ηερληθέο. 

Tέινο, επηδησθφκελνο ζθνπφο είλαη ν καζεηήο λα εξεπλά θαη λα πεηξακαηίδεηαη µε 

δηάθνξα πιηθά δεκηνπξγψληαο εηθαζηηθά έξγα. Να εθθξάδεη ηδέεο, εκπεηξίεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηα έξγα ηνπ θαη λα απνθηά γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

εηθαζηηθέο ηέρλεο. Να αλαθαιχπηεη φηη ε Σέρλε είλαη ζπνπδαίνο ηξφπνο έθθξαζεο θαη 

αλαπηχζζεη εθηίκεζε θαη ελδηαθέξνλ γηα απηή θαη επηζπκία λα ζπκκεηέρεη ζε θαιιηηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ο καζεηήο κέζσ ηεο επαθήο ηνπ κε ηελ Σέρλε καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη 

βαζηθά εηθαζηηθά επαγγέικαηα , λα εξεπλά θαη λα ρξεζηκνπνηεί πιηθά, ηερληθέο θαη ηξφπνπο 

γηα ηε δεκηνπξγία έξγσλ θαη λα απνθηά δεμηφηεηεο. Έηζη, αλαπηχζζεη ηδέεο θαη εθθξάδεη 

ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηελ πνξεία ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ηνπ. Δπίζεο επηδεηθλχεη 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο θαιιηηερληθέο εξγαζίεο θαη θάλεη επηηπρεκέλε 

ρξήζε πιηθψλ θαη ηερληθψλ ζηα έξγα ηνπ. Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί θαη δεκηνπξγεί εηθφλεο 

δχν θαη ηξηψλ δηαζηάζεσλ, γηα λα εθθξάζεη ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο. πκκεηέρεη 

ζε ζχλζεηεο θαιιηηερληθέο εξγαζίεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηξφπνπο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ απφ ην ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ ζε άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Μαζαίλεη λα 

αμηνινγεί ηηο ηδέεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη αξγφηεξα λα αμηνινγεί πξνζηηά 

έξγα ηέρλεο θαη λα αλαγλσξίδεη νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο ηερλνηξνπίεο ζηελ Ηζηνξία ηεο 

Σέρλεο. 

 

Σηόσοι Θεάηπος Σκιών ζηο Νηπιαγωγείο 

Οη ζηφρνη πνπ πξνεηθάδνληαη γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ην Θέαηξν θηψλ 

βαζίδνληαη θπξίσο ζην ΓΔΠΠ θαη είλαη νη εμήο: 

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ην θαηλφκελν ηεο ζθηάο, ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα 

εξεπλήζνπλ 

 Να κπεζνχλ ζηελ παξαηήξεζε θαη έξεπλα ζρεηηθά κε ην πψο ζρεκαηίδεηαη κηα ζθηά 

 Να δηεπθνιπλζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ ζθηάο 

 Να γλσξίζνπλ ην ζέαηξν ζθηψλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ, αιιά θαη ηε γεσγξαθία άιισλ 

ιαψλ 
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 Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο εηθαζηηθέο θαιιηηερληθέο ηνπο δεμηφηεηεο κε ηελ θαηαζθεπή 

ησλ θηγνχξσλ  

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ αξρψλ 

ηεο αξηζκεηηθήο θαη ηεο γεσκεηξίαο κέζα απφ ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο 

 Να βηψζνπλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο κηαο θηγνχξαο  

Αςηοεκηίμηζη ηος διδάζκονηα 

Δικαζηικέρ – θεωπηηικέρ – παιδαγωγικέρ δςναηόηηηερ 

Ο εθπαηδεπηηθφο πνιιέο θνξέο δεηά απφ ηα παηδηά δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ γλσξίδεη πνιχ 

θαιά ν ίδηνο, θαζψο ππάξρεη θελφ αλάκεζα ζην ζεσξεηηθφ θαη ζην πξαθηηθφ ππφβαζξν ηνπ 

καζήκαηνο. Πνιιέο θφξεο δειαδή, κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά λα 

αγλνεί ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Χζηφζν, νθείιεη πξηλ πξνηείλεη νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ζηα παηδηά, λα έρεη ν ίδηνο πιήξε γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα ην 

επηηχρεη απηφ, κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί κειέηεο ή ην δηαδίθηπν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 

ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ψζηε λα θαζνδεγήζεη ζσζηά ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία. 

Πξέπεη λα μέξεη θαιά ην πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο ηερληθέο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ψζηε ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ . Έηζη, 

ζα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ην κάζεκα θαη ζα κάζνπλ εηο βάζνο ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. ε ζεσξεηηθφ ππφβαζξν δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θελά θαη δελ πξέπεη λα 

αγλννχληαη νη παηδαγσγηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο γηα ηε δεηνχκελε εηθαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  Χο απνηέιεζκα, ηα παηδηά ζα θαηαλννχλ ηηο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο θαη ζα έρνπλ έληνλν ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Βέβαηα, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αλαιάβεη 

βνεζεηηθφ ξφιν θαη φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί  λα ηα δηνξζψλεη ζε πεξίπησζε ιάζνπο ή 

απνκάθξπλζεο απφ ην ζέκα. 

7α) ΣΙ ΔΤΝΟΔΙ ΣΗΝ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη ζεκαληηθφ: 

 λα δεκηνπξγεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη επραξίζηεζεο 

 λα απνθεχγεη ηελ άζθνπε θξηηηθή 

 λα πξνηείλεη κε κέηξν ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηφηη έηζη δελ ελζαξξχλεηαη ε 

αηνκηθή έθθξαζε. 

 λα μέξεη λα παξαηεξεί, λα ζαπκάδεη λα θαιιηεξγεί ηελ πεξηέξγεηα, λα πξνθαιεί ηελ 

θαληαζία, ηελ έθπιεμε, λα πξνηείλεη αζπλήζηζηεο θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο 

 λα δίλεη κε ζαθήλεηα ηηο εληνιέο 



  Σελίδα 
52 

 
  

7β) ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

Διζαγωγή ζηο θέμα 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Θεάηξνπ θηψλ, ζα αξρίζεη απφ κηα ζπδήηεζε κε ηα λήπηα ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα «ζθηά», ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξνζπαζήζεη λα θάλεη θαηαλνεηή ηε ζεκαζία 

ηεο. Αξρηθά ζα ζπδεηεζεί ην πψο δεκηνπξγείηαη κηα ζθηά. ηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα 

θαηαλνήζεη ζε πξψην επίπεδν ηηο γλψζεηο ησλ λεπίσλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα. ε 

πεξίπησζε πνπ ηα λήπηα δελ γλσξίδνπλ θάηη ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ηφηε ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ βνεζνχ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη λα είλαη έηνηκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. Γηα απηφ ην ιφγν, 

ν εθπαηδεπηηθφο αξρηθά ζα θαηαδείμεη ζηα λήπηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηεο ζθηάο θαη ζα 

πξνζπαζήζεη κέζσ βίληεν θαη παηρληδηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζρεκαηίδεηαη βηψλνληάο ηνλ. Δπίζεο, ζα εληάμεη ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο, έλα βίληεν – 

ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε ην ζέαηξν ζθηψλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Σν ληνθηκαληέξ «ηαμηδεχεη» ηα 

λήπηα θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ηα βνεζά λα καζαίλνπλ ηηο παξαδφζεηο θαη ηα 

έζηκα άιισλ ρσξψλ. Σν ζηήζηκν κηαο παξάζηαζεο απνηειεί έλαπζκα γηα ηα λήπηα ψζηε λα 

πάξνπλ ηδέεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο ζέαηξν ζθηψλ θαζψο επίζεο λα γλσξίζνπλ 

θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε. 

Δπηπιένλ, καζαίλνπλ πψο ρεηξίδεηαη έλαο θαξαγθηνδνπαίρηεο κία θηγνχξα. Αθφκα 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηελ παξνπζίαζε κηαο θηγνχξαο ζα θηλεηνπνηήζεη 

ηα παηδηά γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο δηθήο ηνπ θηγνχξαο. Σα λήπηα ζα πηάζνπλ ζηα ρέξηα ηνπο 

ηελ θηγνχξα θαη ζα θάλνπλ ζρεηηθέο εξσηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο. 

ηε ζπλέρεηα, ηα λήπηα ζα δηεμάγνπλ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο δηθήο ηνπ ζθελήο 

ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ, αιιά θαη ησλ δηθψλ ηνπο θηγνχξσλ. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθή ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη ε παξνπζίαζε ησλ θηγνχξσλ ηνπο θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο δηθνχ ηνπο κνλνιφγνπ πίζσ απφ ηνλ κπεξληέ, ψζηε λα βηψζνπλ ην ξφιν ηνπ 

θαξαγθηνδνπαίρηε. 

Σηάδια ςλοποίηζηρ 

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ δεκηνπξγία ηεο ζθηάο. 

 Παηρλίδηα κε ην θσο θαη ηε ζθηά (αηνκηθά: Δπηιέγνπκε κηα ειηφινπζηε κέξα θαη 

εληνπίδνπκε ηηο ζθηέο καο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Σα παηδηά πξνζπαζνχλ λα 

παηήζνπλ, λα αγγίμνπλ, λα θπλεγήζνπλ ηε ζθηά ηνπο θαη νκαδηθά: έλα παηδί πνπ ην 

επηζπκεί γίλεηαη ν θπλεγφο ησλ ζθηψλ ησλ άιισλ παηδηψλ. Σα ππφινηπα παηδηά 
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ηξέρνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα απνκαθξχλνπλ ηε ζθηά ηνπο γηα λα κελ ηα πηάζεη. Απηφο 

πνπ θπλεγάεη, αλ θαηαθέξεη λα παηήζεη ηε ζθηά θάπνηνπ παηδηνχ, ιέεη ην φλνκα ηνπ 

παηδηνχ απηνχ θαη εθείλν κέλεη αθίλεην. Σν παηρλίδη ζηακαηάεη φηαλ έρεη 

αθηλεηνπνηήζεη φια ηα παηδηά.) 

 Παξαθνινχζεζε βίληεν θαη παηρλίδηα κε ην ζψκα πίζσ απφ έλα θσηηζκέλν ζεληφλη 

 Γλσξηκία κε ην ζέαηξν ζθηψλ θαη ηνπο ήξσεο κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

ληνθηκαληέξ 

 Οη θηγνχξεο ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ (Σατιάλδε, Κίλα θ.α) 

  Μειέηε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ θαηαγσγή ηνπο ζε ζρέζε κε ην ληχζηκν, ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξψσλ θαη ην ζθεληθφ πνπ ζπλνδεχεη ηνλ κπεξληέ. 

 Ση ρξεηαδφκαζηε γηα κηα παξάζηαζε ζθηψλ. Ο κπεξληέο , νη θηγνχξεο , ν θσηηζκφο , νη 

θαξαγθηνδνπαίρηεο. 

 Καηαζθεπή θηγνχξσλ θαη ζθελήο (κπεξληέ) 

 Παξνπζίαζε θηγνχξσλ  

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

«Γεκηνπξγψληαο ηε δηθή καο θηγνχξα» 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ζα δείμεη βίληεν ζηα παηδηά γηα ην ζέαηξν ζθηψλ. Οη καζεηέο ζα 

παξαθνινπζήζνπλ ην ληνθηκαληέξ θαη ζα ζέζνπλ εξσηήζεηο. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ζα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ζα παξαζέζεη ζηα 

παηδηά θσηνγξαθίεο θηγνχξσλ πνπ ζα ηηο κειεηήζνπλ σο πξνο ηελ ελδπκαζία ηνπο 

θαη ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ζα παξνπζηάζεη ζηε ηάμε κηα θηγνχξα ηελ νπνία ζα επεμεξγαζηνχλ 

ηα παηδηά ζηα ρέξηα ηνπο θαη ζα ηεζεί ην εξψηεκα «ηη ρξεηαδφκαζηε ζε κία 

παξάζηαζε ζθηψλ». 

 Με βάζε ην παξαπάλσ εξψηεκα ν εθπαηδεπηηθφο ζα εθκαηεχζεη απφ ηα παηδηά ηελ 

ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθψλ ηνπο θηγνχξσλ. Ο ξφινο ηνπ ζα είλαη 

θαζνδεγεηηθφο ζε φιε ηε δηαδηθαζία, αθνχ ζα δψζεη νδεγίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

θαηαζθεπήο. 

 Σα παηδηά ζα ρσξηζηνχλ ζε δχν νκάδεο θαη ζα ςεθίζνπλ δχν ήξσεο ηνπ ζεάηξνπ 

ζθηψλ πνπ ζέινπλ λα θαηαζθεπάζνπλ. 

 Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ραξηφλη, ξπδφραξην  θαη καξθαδφξνη. 
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 Αθνχ, ηα παηδηά θηηάμνπλ ηηο δηθέο ηνπο θηγνχξεο, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο ζα ηνπο 

παξνηξχλεη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο νκαδηθφ κπεξληέ 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κπεξληέ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ραξηφθνπην, ην νπνίν  ζα 

ληχζνπλ κε δηάθνξα πιηθά θαη ζα ην δσγξαθίζνπλ φπσο επηζπκνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα ηνπνζεηήζνπλ ζην κπξνζηηλφ ηνπ κέξνο ξπδφραξην γηα ηε δεκηνπξγία ζθηάο 

 Σέινο, ηα παηδηά ηεο θάζε νκάδαο ζα ελζαξθψζνπλ ην ξφιν ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε 

θαη ζα παξνπζηάζνπλ ηελ δηθή ηνπο θηγνχξα ζην κπεξληέ.  

Μφιηο νινθιεξσζεί ε εηθαζηηθή δηαδηθαζία,  ζα γίλεη κηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ην 

ηη ηνπο άξεζε θαη ηη φρη θαη  ην αλ ήζειαλ λα αιιάμνπλ θάηη απφ ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

ηεο εξγαζίαο θαη ζα γίλεη κία αλαθεθαιαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ φιεο ηεο εκέξαο. 

Αναλώζιμα ςλικά – Δπγαλεία – Δποπηικά μέζα 

 Δμποπίος 

Υξεζηκνπνηψ : 

1. Κφιια 

2. Υαξηφλη 

3. Υαξηφθνπην 

4. Ρπδφραξην 

5. Υαξηί Α4 

6. Δθεκεξίδεο 

7. Γηαθνξεπηήο.  

 

 Γενικά όπγανα  

Υξεζηκνπνηψ ζηελ θαηαζθεπή κνπ ηα εμήο εξγαιεία : 

1. Φαιίδη                          

2. Κφιια          

3. Υαξηφλη 

4. Μνιχβηα 

5. Ξπινκπνγηέο 

6. Υαξηί Α4 

7. Μαξθαδφξν 

8. Παηξφλ/ Φσηνηππίεο εξψσλ, παξάγθαο, παιαηηνχ  

9. Σέκπεξεο 
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10. Πηλέια 

11. Γηπιφθαξθα 

12. Καιακάθηα ζπαζηά. 

 Μέζα 

Υξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ εηθφλα ησλ θηγνχξσλ θαη ηεο ζθελήο – κπεξληέ :  

1. Δηθφλεο απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηελ θαηαζθεπή 

ζθελήο – κπεξληέ  

2. Φσηνγξαθίεο θηγνχξσλ θαη ηελ θαηαζθεπαζκέλε θηγνχξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Μέθοδορ διδαζκαλίαρ 

Οκαδνθεληξηθή:   

Ζ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο γίλεηαη κε νκαδηθφ πλεχκα θαη ζπλεξγαηηθφηεηά. Σα παηδηά 

επηθεληξψλνληαη ζηηο αηνκηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί, νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα 

ην νκαδηθφ δεκηνχξγεκα αιιά θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζθελήο ηνπ 

ζεάηξνπ ζθηψλ. Ζ θάζε νκάδα θηηάρλεη ηε δσγξαθηά ηεο ε νπνία χζηεξα ζηεξεψλεηαη κε 

θφιια  ζην ραξηφλη. Σα παηδηά κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα πιηθά. Αληαιιάζζνπλ ηδέεο γηα 

ηα ρξψκαηα θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο. 

7γ) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ε δχν 40΄ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα λήπηα ζα πινπνηήζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο ζθελήο θαη 

ησλ θηγνχξσλ. Πην αλαιπηηθά: 

Βήμα 1
ο 

:  

ηε γσληά ησλ «Δηθαζηηθψλ» ηα λήπηα αξρίδνπλ λα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ηη αθξηβψο ζα θάλεη ε θάζε νκάδα . Ζ θάζε νκάδα αλαιακβάλεη απφ 

κηα εηθαζηηθή δεκηνπξγία θαη ν λεπηαγσγφο απνδίδεη ζε θαζεκία θαη κηα νλνκαζία. Οη 

νκάδεο ρσξίδνληαη σο εμήο: 

 θελνγξάθνη: ηα κέιε ηεο θηηάρλνπλ ηε ζθελή  

 θελή: ηα κέιε ηεο δηαθνζκνχλ ηε ζθελή  

Βήμα 2
ο
: 

Ζ θάζε νκάδα αξρίδεη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί. Δπηιέγεη ηα ρξψκαηα, 

ηα πιηθά θαη ην κέγεζνο ηνπ  ραξηνληνχ θαη ηνπ ξπδφραξηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (κηθξφ– 

κεγάιν– κεζαίν). Σα λήπηα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη αληαιιάζζνπλ ηδέεο γηα ηελ εηθαζηηθή 
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ηνπο δεκηνπξγία. Σν θαζέλα παξαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο θαη θαηαιήγνπλ ζηελ ηειηθή 

απφθαζε γηα ην κέγεζνο ηεο ζθελήο θαη ηα ππφινηπα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία.. 

Βήμα 3
ο
: 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηεί ην ραξηφθνπην ηεο επηινγήο ησλ παηδηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ζθελήο ζην ζξαλίν ηεο γσληάο ησλ Δηθαζηηθψλ. Με ηε βνήζεηά ηνπ ε νκάδα ησλ 

θελνγξάθσλ θφβεη έλα ηεηξάγσλν θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ θνπηηνχ θαη επηιέγεη ζε πνηα 

κεξηά ζα ζηεξεψζεη αξγφηεξα ην ξπδφραξην, φηαλ ε νκάδα ηεο θελήο ην δηαθνζκήζεη κε ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία. Καηφπηλ, ηα κέιε ηεο νκάδαο απηήο, αλαιακβάλνπλ θαη ην θσηηζκφ 

ηνπ κπεξληέ. Σνπνζεηνχλ κηα ιάκπα ζε έλα θσηηζηηθφ γξαθείνπ ην νπνίν ηα παηδηά ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θσηίζνπλ ηε ζθελή ηνπο ψζηε λα πξνβάιινληαη ζε απηή επδηάθξηηα  

νη θηγνχξεο κφιηο θιείζνπλ ηα θεληξηθά θψηα ηεο αίζνπζαο θαη ηξαβερηνχλ θαη νη θνπξηίλεο.  

 

Βήμα 4
ο
: 

Αλαιακβάλεη δξάζε ε νκάδα ηεο Σθελήο. Σα κέιε ηεο θαζνξίδνπλ αξρηθά πνχ ζα 

ηνπνζεηήζνπλ ηελ παξάγθα, ην ζαξάη θαη πνχ ζα κπνπλ νη θνπξηίλεο θαη ε ηακπέια «ζέαηξν 

ζθηψλ».  

Βήμα 5
ο
: 

Σα κέιε ηεο νκάδαο  Σθελή ρξσκαηίδνπλ κε ηα ρξψκαηα πνπ ήδε έρνπλ επηιέμεη, ηα παηξφλ 

πνπ ηνπο έρεη πξνκεζεχζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ην παιάηη θαη ηελ παξάγθα. Αθνχ θφςνπλ ην 

πεξίγξακκά ηνπο,  ηα ηνπνζεηνχλ κε θφιια αξηζηεξά θαη δεμηά επάλσ ζην ξπδφραξην απφ ηε 

κεξηά πνπ παίδνπλ νη θηγνχξεο. Έπεηηα, ρξσκαηίδνπλ κε θφθθηλν ρξψκα δπν θχιια 

εθεκεξίδαο πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

θνπξηίλεο ηεο ζθελήο θαη ζα θνιιεζνχλ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ραξηφθνπηνπ, αθνχ 
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ηνπνζεηεζεί ζε απηφ πξψηα ην ξπδφραξην. Υξεζηκνπνηνχλ πνδηέο γηα λα κελ ιεξσζνχλ κε ηα 

ρξψκαηα θαη σο πιηθά ρξεζηκνπνηνχλ ηέκπεξεο θαη πηλέια. 

 

 

 

Βήμα 6
ο
: 

Σα παηδηά ηεο νκάδαο ησλ Σθελνγξάθσλ ζηεξεψλνπλ πξνζεθηηθά ην δηαθνζκεκέλν  

ξπδφραξην ζην ραξηφθνπην, αθνχ επηβεβαηψζνπλ φηη έρεη ζηεγλψζεη ε θφιια.  
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Βήμα 7
ο 

: 

Σέινο, ηα κέιε ηεο Σθελήο, δσγξαθίδνπλ ηελ ηακπέια «Θέαηξν θηψλ» ζην επάλσ κέξνο ηνπ 

ξπδφραξηνπ κε κπνγηά. 

 

Ύζηεξα ζα αθνινπζήζεη ε θαηαζθεπή ησλ θηγνχξσλ κε ηα εμήο βήκαηα: 

Βήμα 1
ο
: 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θέξεη θσηνγξαθίεο θηγνχξσλ θαη γίλεηαη κηα ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηα 

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ θηγνχξσλ. Σα λήπηα ζπδεηνχλ γηα ην πνηεο θηγνχξεο ζέινπλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ θαη θαηαιήγνπλ ζηε θηγνχξα ηνπ Καξαγθηφδε θαη ηνπ Μνξθνληνχ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη πνηα παηδηά ζέινπλ λα θάλνπλ ηνλ Καξαγθηφδε θαη πνηα ηνλ 

Μνξθνληφ. Έηζη, ρσξίδνληαη απηνκάησο ζε δχν νκάδεο. 

 

Βήμα 2
ο
: 

Κάζε παηδί αλάινγα ηελ νκάδα πνπ αλήθεη έρεη αλαιάβεη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ 

θηγνχξα. Κάζε έλα ζα πάξεη ην παηξφλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη κε ηε 
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βνήζεηά ηνπ ζα πξνζπαζήζεη λα ζρεδηάζεη ην πεξίγξακκα ησλ θηγνχξσλ ζε ξπδφραξην θαη 

λα ηνπ δψζεη κνξθή κε καξθαδφξνπο. 

 

 

Δικόνα 17. Παηξφλ Καξαγθηφδε                      

  

Δικόνα 18. Παηξφλ Μνξθνληνχ 

 

Βήμα 3
ο
: 

Έπεηηα, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα ρξσκαηίδνπλ ηηο θηγνχξεο. Σα λήπηα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο 

θαη αληαιιάζζνπλ ηδέεο γηα ηελ εηθαζηηθή ηνπο δεκηνπξγία θαη παξαζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπ 

απφςεηο. Μνηξάδνληαη ηα ρξψκαηα θαη ηα πιηθά θαη ρξεζηκνπνηνχλ είηε μπινκπνγηέο είηε 

ηέκπεξεο θαη πηλέια. 
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Βήμα 4
ο
: 

Σα παηδηά, αθνχ έρνπλ ρξσκαηίζεη ηηο θηγνχξεο αξρίδνπλ κε ην ςαιίδη λα θφβνπλ ην 

ξπδφραξην. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα λα κελ 

ηξαπκαηηζηνχλ. 
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Βήμα 5
ο
 : 

Καηφπηλ, ζηεξεψλνπλ κε θφιια ηε θηγνχξα απφ ην ξπδφραξην επάλσ ζε έλα ραξηφλη θαη 

θφβνπλ ηα κέξε ηεο θηγνχξαο. 

Βήμα 6
ο
 :  

Με έλα δηαθνξεπηή αλνίγνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  θαηάιιεια ηξχπεο γηα λα ηα 

ελψζνπλ ζηε ζπλέρεηα κε ηα δηπιφθαξθα.  

 

Βήμα 7
ο
 : 

Ύζηεξα απφ ηελ ραξηνθνπηηθή ν εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηα λήπηα ηη ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ θίλεζε ησλ θηγνχξσλ. Σα λήπηα πξνηείλνπλ θαιακάθηα. Ζ 

δηαδηθαζία γηα ηελ θίλεζε ησλ θηγνχξσλ μεθηλά. Κάζε παηδί θφβεη ηελ άθξε απφ ην 

θαιακάθη ζηε κέζε θαη ην ζηεξεψλεη ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο θηγνχξαο κε θφιια.  
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τεδιαγραμμαηικά:  Καηαζκεσή 

1. Σν παηδί επηιέγεη ηε θηγνχξα . 

2. Καξθηηζψλεηαη επάλσ ζην παηξφλ πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ έλα θνκκάηη 

ξπδφραξην. 

3.Σν παηδί ζρεδηάδεη κε κνιχβη ηηο βαζηθέο γξακκέο ηεο θηγνχξαο (κπνξεί ν ζρεδηαζκφο λα               

γίλεη θαη ειεχζεξα ρσξίο θσηνηππία) θαη ζηε ζπλέρεηα ρξσκαηίδεη ηε θηγνχξα. 

4. Αθαηξεί ηε θσηνηππία θαη θφβεη ην ξπδφραξην. Μπνξεί λα θφςεη κνλνθφκκαηα ηε θηγνχξα  

ή ζε κέξε. 

5. ηεξεψλεη κε θφιια ην ξπδφραξην επάλσ ζε έλα ραξηφλη θαη θφβεη ηα κέξε ηεο θηγνχξαο.  

6. Με έλα δηαθνξεπηή αλνίγεη κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  θαηάιιεια ηξχπεο. 

7. Έλα ζπαζηφ θαιακάθη κπνξεί λα είλαη ην ρεηξηζηήξην ηεο θηγνχξαο. 

8. Ζ θηγνχξα είλαη έηνηκε. 

 

Ζ εξγαζία είλαη νκαδνπνηεκέλε κε ζηφρν λα αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηα λήπηα ην πλεχκα ηεο 

νκαδηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

Τα επόμενα 3΄ : 

Σα λήπηα παξαηεξνχλ ηελ θαηαζθεπή, αθνχ έρεη νινθιεξσζεί. Γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ 

θηγνχξσλ ηνπ θάζε παηδηνχ ζηε ζθελή θαη παξάιιεια ην θάζε λήπην αλαιακβάλεη ην ξφιν 

ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε. Έπεηηα, γίλεηαη έλαο δηάινγνο γηα ην πνχ ζα ηνπνζεηεζεί ε εξγαζία, 

ψζηε λα είλαη νξαηή ζε φια ηα λήπηα. 
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Σηα 6’ πος ακολοςθούν: 

Σα λήπηα ζρνιηάδνπλ ηελ θαηαζθεπή πνπ έθαλαλ θαη ζπδεηνχλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ην αλ  

ζα ήζειαλ θάηη λα δηνξζψζνπλ, αλ ηνπο άξεζε, ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε θαη αλ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλα κε ην απνηέιεζκα. Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη εξσηήζεηο ζηα λήπηα ζρεηηθά κε ηηο 

γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ αχηε ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία. Ο δηάινγνο πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ λεπίσλ -ελψ βξίζθνληαη ζε θχθιν- γίλεηαη πινχζηνο κε ηηο 

απφςεηο πνπ εθζέηνπλ ηα λήπηα ην θάζε έλα μερσξηζηά γηα ηελ εξγαζία απφ ηε δηθή ηνπο 

νπηηθή γσλία. 

Σηο ηελεςηαίο 1’ πος απομένει: 

Σα λήπηα ηαθηνπνηνχλ ηε γσληά ησλ εηθαζηηθψλ θαη καδεχνπλ ζθνππίδηα πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν, θαζψο ε λεπηαγσγφο ηνπνζεηεί ηε ζθελή θαη ηηο θηγνχξεο ζε εκθαλέο 

ζεκείν.   
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9) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

Φωηογπαθικό ςλικό από ηην καηαζκεςή ηηρ ζκηνήρ και ηων θιγούπων: 

Τλικά καηαζκεσής: 
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Φωηογραθίες ηων βημάηων ηης καηαζκεσής ηων θιγούρων και ηης ζκηνής:
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