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ηελ αδεξθή κνπ ηαπξνχια πνπ κε ελέπλεπζε… 

ηα παηδηά κνπ Δχε θαη Θνδσξή 
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…«Σν πανοπτικόν πξέπεη λα λνείηαη σο έλα γεληθεύζηκν πξόηππν ιεηηνπξγίαο, σο έλαο 

ηξόπνο θαζνξηζκνύ ησλ ζρέζεσλ ηεο εμνπζίαο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ. 

Δίλαη ην δηάγξακκα ελόο κεραληζκνύ εμνπζίαο έλαο ηύπνο πνιηηηθήο ηερλνινγίαο» 

(Foucault, 1976, ζ. 278). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σδίκα Μαξία     ειίδα 5 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

Δπραξηζηίεο  

ηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζεσξψ ρξένο κνπ λα 

επραξηζηήζσ ηα πξφζσπα  πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ πξνζθέξνληάο κνπ ν θαζέλαο 

κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ, πνιχηηκε ρείξα βνεζείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάβαζήο κνπ 

ζην αλεθνξηθφ κνλνπάηη ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δθθξάδσ ηηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο: 

 

ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα Καξακήηξνπ Καηεξίλα θαζψο πίζηεςε ζηηο 

δπλαηφηεηέο κνπ θαη κνπ αλέζεζε ηελ παξνχζα κειέηε, αθήλνληάο κνπ έλα πεδίν 

ειεπζεξίαο ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ δεκηνπξγηθψλ κνπ ηδεψλ θαη επηθεληξψζεθε 

ζηηο επί ηεο νπζίαο ηνπ ζέκαηνο,  παξαηεξήζεηο θαη θαηεπζχλζεηο. 

ηνλ θαζεγεηή Ράπηε Θενράξε γεληθφ ππεχζπλν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, 

φπνπ πάληνηε αληαπνθξηλφκελνο ζηελ φπνηα επίθιεζε βνήζεηαο, κνπ 

ζπκπαξαζηάζεθε εκπξάθησο θαη κνπ παξείρε ζπκβνπιέο θαη επηζεκάλζεηο 

νπζηαζηηθέο θαη επνηθνδνκεηηθέο. 

ηνλ θαζεγεηή Σειέκαρν Μνπδαηζάθη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ σο κέινο ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ηηκή  θαη πξφθιεζε γηα κέλα.  

 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδσ επίζεο ζηελ θίιε κνπ Υξχζα Μάλζνπ ε νπνία σο 

γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κε πξνζηάηεςε απφ πηζαλέο 

αβιεςίεο θαη άζθνπεο εξεπλεηηθέο ελέξγεηεο, κε ηηο παξερφκελεο ζπκβνπιέο ηεο. 
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Δθθξάδσ επίζεο ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηηο ζπλαδέιθηζζεο Υξχζα Λψιε, ππξηδνχια 

Υαληδάξα, Γεσξγία Σζνπκάλε, γηα ηελ νπζηψδε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο σο εκςπρψηξηεο ησλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ, θαζψο θαη ζην ινηπφ 

πξνζσπηθφ ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ δηαθξηηηθή θαη εληζρπηηθή ηνπ ζηάζε 

απέλαληη ζηηο δηαδηθαζίεο. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ εθθξάδσ ζηνπο ιηιηπνχηεηνπο θαιιηηέρλεο κνπ δηφηη ρσξίο 

ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ε έξεπλα ζα ήηαλ αδχλαηε.  
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Πεξίιεςε  

Ζ ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο άιιαμε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ. Μηα απφ ηηο πνιιέο εθαξκνγέο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλψλ (ΣΠΔ) είλαη θαη απηή ηεο άζθεζεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ - επηηήξεζεο. Ζ 

επηηήξεζε ησλ θνηλσληψλ απφ ηηο εθάζηνηε εμνπζίεο, γλσζηή θαη σο Παλνπηηζκφο, ε 

νπνία μεθίλεζε κε ηελ ηδέα ηνπ Bentham γηα ην παλνπηηθφ πξφηππν θπιάθηζεο, 

ζήκεξα κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ, κεηαθηλήζεθε απφ ηνπο θπζηθνχο ρψξνπο ζε 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα. Τινπνηείηαη ηφζν απφ θέληξα εμνπζίαο φζν θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ ζε ρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media), 

ζηνπο νπνίνπο δεκνζηνπνηνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα.   

Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ επίθαηξνπ 

δεηήκαηνο ηεο ςεθηαθήο επηηήξεζεο ησλ θνηλσληψλ, ησλ θηλδχλσλ, ησλ επηπηψζεσλ 

θαη ησλ ζπλεπεηψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο 

ζεκεξηλέο θνηλσλίεο. Αμηνπνηψληαο ηελ Αξραία Διιεληθή Μπζνινγία θαη ην 

ζεαηξηθφ παηγλίδη, πξνηείλεηαη κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηάιιειε γηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη  αξρηθά λα εθηηκήζεη θαηά πφζν ηα παηδηά ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηεξεπλήζεη εάλ 

κέζσ ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαηαλνήζνπλ πψο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ςεθηαθή επηηήξεζε θαη εάλ εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ην ζέκα ψζηε 

λα ζηαζνχλ θξηηηθά,  δηαθξίλνληαο ηηο   ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο  επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΔ. 
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Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε  πνηνηηθή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ, ηε ζπιινγή θχιισλ εξγαζίαο (δσγξαθηέο) θαη ηελ 

παξαηήξεζε, πξηλ θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ, θαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη ε επαθή ησλ λεπίσλ 

κε ηηο ΣΠΔ είλαη ζπρλή. ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαηαλφεζαλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ΣΠΔ, εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζηάζεθαλ θξηηηθά απέλαληη 

ζηηο παξνπζηαδφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μχζνο, Θεαηξηθφ Παηγλίδη, Φεθηαθή Δπηηήξεζε, Πξνζρνιηθή 

Ζιηθία   
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Abstract  

 

The use of digital technology has changed the everyday life of modern human. One of 

the many applications of Information and communication technologies (ICT) is also 

the exercise of social control - supervision. The oversight of societies by these 

powers, also known as Panopticism, which began with Bentham's idea of a 

standardized prison pattern, today due to the use of ICT oversight has moved from 

natural areas to digital environments, and is implemented by both power centers and 

with the own will participation of the people in social media, where they publish 

personal data. 

This diploma thesis attempts to approach the current issue of digital surveillance of 

societies, the risks, the impacts and the consequences of introducing the use of ICT in 

today's societies. Taking advantage of ancient Greek mythology and theater-play, a 

teaching intervention suitable for preschool children is proposed. 

 

The purpose of this research is to initially assess whether children of preschool use 

ICT and then to investigate whether they can understand, through teaching 

interventions, how digital surveillance can take place and whether they enrich their 

knowledge of the subject in order to be prepared critically, separating the 

consequences into positive and negative. 

The research method used was qualitative and was carried out by conducting 

interviews, collecting worksheets (paintings) and observing before and after the 

didactic interventions. The data was processed using the content analysis technique, 
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and on the basis of the results it was found that children contact with ICT is frequent. 

Thereafter, through teaching intervention, specific preschool children were found to 

understand the functions of ICT, to enrich their knowledge and to criticize 

satisfactorily the presented uses of ICT. 

 

 

Key words: Myth, theater- play, digital surveillance, preschool age 
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Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ςεθηαθήο επηηήξεζεο ησλ θνηλσληψλ κέζσ 

βησκαηηθψλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, ψζηε λα είλαη θαηάιιειεο γηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηεί ηνλ αξραίν κχζν ηεο Ηνχο κε 

ηδηαίηεξε επηθέληξσζε ζην ζπκβνιηθφ ξφιν ηνπ Παλφπηε ν νπνίνο αζθνχζε 

επηηήξεζε ζηελ Ηψ, κέζσ ησλ πνιιψλ καηηψλ ηνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο κχζνο  

ζπλδπαζηηθά κε ην ζεαηξηθφ παηγλίδη, απνηέιεζαλ ηε βάζε ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ εξγαζία απηή επηρεηξεί αξρηθά λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ επαθήο θαη ηνπο ηξφπνπο 

ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ απφ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαζψο θαη ην πψο 

αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο παξαθνινχζεζεο. ηε ζπλέρεηα επηρεηξεί  λα 

δηεξεπλήζεη εάλ είλαη ζε ζέζε κεηά απφ ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, λα  

εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

παξαθνινχζεζεο, αιιά θαη λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηηο επηπηψζεηο πνπ  κπνξεί 

λα έρεη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, φηαλ απηή καο εηζάγεη ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα. 

Δθηηκάηαη επίζεο εάλ δηαθνξνπνηήζεθε ε άπνςή ηνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

ηνπο ηξφπνπο πνπ επηηειείηαη, ζπγθξίλνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο πξηλ θαη κεηά ηηο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. 

Ζ άλεζε κε ηελ νπνία ηα λήπηα ρεηξίδνληαη πιένλ ηηο ζπζθεπέο αθήο ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο ε δηαξθήο ηνπο απαίηεζε γηα ηελ ελαζρφιεζε κε απηέο πνπ εθθξάδνπλ 

ζηνπο νηθεία ηνπο πξφζσπα, θαζψο θαη ε ζχγρξνλε  πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ νπνία 

δηαξθψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη αλήιηθνη ρξήζηεο ησλ ΣΠΔ γίλνληαη ζχκαηα 
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ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, απνηέιεζαλ γηα εκέλα ην εξέζηζκα λα θαηαπηαζηψ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Ζ εξγαζία ζπγθξνηείηαη απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ην εκπεηξηθφ κέξνο. ην  

πξψην θεθαιαίν ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ κχζνπ, 

πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ, παξνπζηάδνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Διιεληθήο κπζνινγίαο, αλαπηχζζεηαη ν ξφινο ηνπ κχζνπ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε  

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ κέζσ ηνπ ζεαηξηθνχ παηγληδηνχ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηνπ παλνπηηζκνχ, παξνπζηάδνληαη ε πξνέιεπζε ηεο έλλνηαο 

θαη ε εμέιημή ηεο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία,  αλαπηχζζεηαη  ην ζέκα ηεο ςεθηαθήο 

επηηήξεζεο θαη παξνπζηάδνληαη κειέηεο γχξσ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηηο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ 

ζηε παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία.  

ην εκπεηξηθφ κέξνο αλαπηχζζεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε κεζνδνινγία έξεπλαο, 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη 

ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ. Σέινο αθνινπζεί ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

επί ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 
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Κεθάιαην 1
ν
: Μύζνο θαη Μπζνινγία  

   

1.1.Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ Μύζνπ 

Ζ έξεπλα θαη ε κειέηε ησλ επηζηεκφλσλ γχξσ απφ ηνπο κχζνπο θαη ηε καθξαίσλε 

πνξεία ηνπο, θαηαγξάθεη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο γηα ην ηί νξίδνπκε σο κχζν. ε 

απηφ ην ζεκειηψδεο εξψηεκα νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί εθθξάδνπλ ηηο 

εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο έγθξηησλ κειεηεηψλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ, (θηινζνθίαο, 

ηζηνξηθήο ςπρνινγίαο, θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο, αξραηνινγίαο, θηινινγίαο, 

ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο) νη νπνίεο φκσο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ θιάδν ηεο επηζηήκεο 

πνπ ππεξεηνχλ, κε απνηέιεζκα λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο (Καξαθάληδα, 2004, ζ.25). 

Παξφκνηα είλαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο Μήηηα (1997) ε νπνία κεηαμχ άιισλ ηνλίδεη 

φηη ην πξφβιεκα πνπ ζπλαληά θαλείο κειεηψληαο ην ζέκα κχζνο θαη κπζνινγία, είλαη 

ε αδπλακία ησλ εηδηθψλ λα θαηαιήμνπλ ζε έλα θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ. Δίλαη 

δχζθνιν λα νξηζηεί  ν κχζνο γηαηί θαίλεηαη φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα 

«ζύλζεην θαη πνιύζεκν θαηλόκελν αλνηρηό θαη δύζθνια πξνζδηνξίζηκν». Δπηζεκαίλεη 

πσο νη κχζνη ζεσξνχληαη σο κηα κνξθή πξνεπηζηεκνληθήο, θαη πξνθηινζνθηθήο 

ζθέςεο, πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ζε πεδφ 

ιφγν (Μήηηα, 1997, ζει.17-19). 

Απφ ηελ ηζηνξηθή θαη εμειηθηηθή ζεψξεζε ηνπ κχζνπ, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, δηαθαίλεηαη φηη ν κχζνο γελλήζεθε κέζα απφ ηελ ίδηα ηε δσή 

ηνπ πξσηφγνλνπ αλζξψπνπ (ηξνθνζπιέθηε) σο ε πξψηε κνξθή «γλψζεο». Αξρηθά 

ηαπηίζηεθε κε απηή, θαη ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάζηεθε, έγηλε ινγηθή έθθξαζε, 

θηάλνληαο ζηελ θνξχθσζε ηεο θαιιηηερληθήο θαη ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο. ηνλ 
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κεξν ε ιέμε «κχζνο» ζεκαίλεη ιφγνο, αγφξεπζε, δηήγεζε, γλψκε, ζπκβνπιή, θιπ, 

δειαδή, ν κχζνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηιηάδα, ν 

Φνίληθαο ιέεη ζην ζπκσκέλν Αρηιιέα, πσο ηνλ έζηεηιε ν παηέξαο ηνπ ζηελ Σξνία γηα 

λα ηνλ εθπαηδεχζεη λα είλαη «ξήηνξαο ζηα ιόγηα θαη εθηειεζηήο ζηα έξγα», (Η 443 

κύζσλ ηε ξεηήξ έκελαη πξεθηήξά ηε έξγσλ). Δπίζεο ζηνλ κεξν ζπλαληάηαη ην ξήκα 

κπζένκαη, πνπ ζεκαίλεη νκηιψ θαη ιέγσ θαη ην ξήκα κπζνινγώ πνπ ζεκαίλεη 

δηεγνχκαη αληίζηνηρα (Καξλέδεο, 1986a, ζζ. 19-21).  

Ο Καθξηδήο, (1986) ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ εξσηήκαηνο γηα ην κχζν, 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «κέλνληαο πηζηνί ζηελ Διιεληθή παξάδνζε, νλνκάδνπκε 

κχζν θάζε ηζηνξία πνπ πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα φπσο, πψο γελλήζεθε 

ν θφζκνο, πνηεο αλψηεξεο δπλάκεηο ηνλ θπβεξλνχλ, πψο πιάζηεθε ν άλζξσπνο θαη ηα 

δηάθνξα δψα, θαη άιια εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ άλζξσπν ζε κηα επνρή πνπ 

ηα φξηα ηεο ζθέςεο αγγίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα» (Καθξηδήο, θαη ζπλ., 1986, 

ζ. 14). Ο κχζνο δελ απνηειεί κφλν ην κέζν πνπ εμεγεί ηα θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά 

θαηλφκελα, είλαη κηα νπζηαζηηθή αλάγθε ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο, ε νπνία ηνλ 

δεκηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζή ηεο. Πεγή ινηπφλ ηνπ κχζνπ είλαη νη 

απαξαίηεηεο αληηδξάζεηο ηεο ζπλείδεζεο κπξνζηά ζην άγλσζην, θαη ε πξνζπάζεηα λα 

ην εμεγήζεη (Καθξηδήο, θαη ζπλ., 1986, ζ. 14). 

Οη κχζνη δελ είλαη κηα δηαλζηζκέλε έθθξαζε ηεο θαληαζίαο. Οη κχζνη εκπεξηέρνπλ ην 

ζπκβνιηζκφ εθείλν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο πξνζδηνξίδεη ηνλ εμηδαληθεπκέλν ηνπ 

εαπηφ (Diel, 1966).  

 

χκθσλα κε ηελ Καλαζηνχιε ( 2002 ) «κχζνη είλαη νη παξαδφζεηο ησλ αξραίσλ γηα 

ηνπο ζενχο θαη ηνπο ήξσεο, ελψ κπζνινγία ε επηζηήκε πνπ ηηο πξαγκαηεχεηαη. Δπίζεο 
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κχζνη είλαη νη κηθξέο αιιεγνξηθέο δηεγήζεηο απφ ηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ ή ησλ 

δψσλ» (Καλαηζνχιε, 2002, ζ. 95). Ο κχζνο δελ είλαη κηα εθήκεξε δηήγεζε πνπ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ ςπραγσγία ηνπ θνηλνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δσήο, ην άρξνλν 

ζρήκα, έλαο ζξεζθεπηηθφο ηχπνο ν νπνίνο αληιψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απφ ην 

ππνζπλείδεην δηακνξθψλεη θαη αλαπαξάγεη αξρηθά ηελ πξσηφγνλε κνξθή δσήο θαη 

ζηε ζπλέρεηα αθνινπζψληαο ηελ, ην χζηεξν, ψξηκν θαη εμειηγκέλν πλεπκαηηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ηεο ζηάδην (Kerényi, 1984, ζ.18). Καηά ηελ Καξακήηξνπ, ν κχζνο είλαη 

κηα «κεγαιόζσκε δηήγεζε» πνπ απεηθνλίδεη ηνλ «κεγάιν άλζξσπν» θαη εμπκλεί ηελ 

«αξηζηεία» ηνπ, φπνπ κέζα απφ ηα πάζε θαη ηα κνηξαία ρηππήκαηα παξαδίδεη 

«καζήκαηα εζηθήο θαη αληίζηαζεο» (Καξακήηξνπ, 2004, ζ.18). 

Με ηε ζηελή ηνπ βέβαηα έλλνηα, «ν κχζνο, είλαη κηα αθήγεζε κε δξακαηηθή δνκή θαη 

απνθνξχθσκα (Kirk  2006) πνπ εμεγεί ηε κνξθή ηεο πξφηεξεο ηάμεο ηνπ θφζκνπ θαη 

ηε θχζε ησλ πξαγκάησλ πνπ ηνλ απνηεινχλ (Grimal, 1991). Ο κχζνο πξνζθέξεη ζηνλ 

άλζξσπν ηε δπλαηφηεηα λα εξκελεχζεη ην άγλσζην, απηφ πνπ αδπλαηεί λα εθθξάζεη 

κε ιφγηα (Άξκζηξνλγθ, 2005). Σν χθνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ κχζνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, αληίζηνηρα, απφ ζνβαξφηεηα θαη, πνιιέο θνξέο, απφ ηεξφηεηα» 

(Burkert, 1997,  νπ. αλ. ηγνχξνο 2015 ζει.146). 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Μαηζνχθαο (1997) ζην βηβιίν ηνπ «Λόγνο θαη 

Μύζνο» ζηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ κχζνπ παξαηεξείηαη λα ζπκπιέθνληαη 

επηζηεκνληθέο έλλνηεο, κε απιντθέο αληηιήςεηο. Έηζη κχζνο κπνξεί λα ζεκαίλεη, κηα 

δηήγεζε, αιιά θαη έλα ζχκβνιν, κηα επνπηηθή παξάζηαζε θαη έλα ςέκα, θαη κηα 

πξνπαγάλδα θαη άιια. ηνλ κεξν θαη ζηνλ Πίλδαξν φηαλ έιεγαλ κχζνπο ελλννχζαλ 

ιφγνπο. Έηζη ε ιέμε κχζνο απέθηεζε ηελ έλλνηα ηεο δηήγεζεο. Μχζνο ινηπφλ είλαη 

κηα πιαζηή θαληαζηηθή ηζηνξία ή κηα δηήγεζε, πνπ φκσο μεθεχγεη απφ ηελ έλλνηα 
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ηνπ ιφγνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία ή δηήγεζε ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ εληθφηεηα 

ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ηελ ηθαλφηεηα γηα εθηίκεζε, έξεπλα θαη κέηξεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Μαηζνχθαο, 1997, ζ.ζ. 8 -35).  

1.2. Λεηηνπξγίεο ηνπ Μύζνπ 

Γεληθά νη  ιεηηνπξγίεο ηνπ κχζνπ εθδειψλνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο ζξεζθείαο, ηεο 

θηινζνθίαο, θαη ηεο ηέρλεο, δηφηη εθεί δηαηεξεί ηνλ εξκελεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ηε 

ζπκβνιηθή ηνπ γιψζζα. Ζ γιψζζα ηνπ κχζνπ είλαη ζπκβνιηθή θαη φρη πεξηγξαθηθή, 

ελψ ε ιεηηνπξγηθή θαη δηεγεκαηηθή ηνπ δχλακε, ε νπνία ζεκαζηνινγεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο απιά λα ηελ απνηππψλεη, νδεγεί ζε κηα πεξηνρή ηελ νπνία ν 

άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ηελ πξνζπειάζεη κε ηνλ ζηεγλφ πεξηγξαθηθφ ιφγν. Ζ 

εξκελεπηηθή θαη ζπκβνιηθή γιψζζα ηνπ κχζνπ παξέρεη κηα ηδηαίηεξα γφληκε 

πιαηζίσζε ζην θηινζνθηθφ ζηνραζκφ κε απνηέιεζκα απηφο λα απνθηά κηα ρξήζηκε 

θαη απνηειεζκαηηθή επιπγηζία θαη λα κπνξεί λα θηλεζεί πην άλεηα, απφ φηη φηαλ είλαη 

απνκνλσκέλνο (Μαηζνχθαο, 1997, ζζ. 35-37). 

Οη κχζνη καο δηδάζθνπλ φηη κπνξνχκε λα ζηξαθνχκε ζηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν θαη 

κέζσ ησλ ζπκβνιηζκψλ ηνπο ν λνπο καο ζα θαηαθέξεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο, ηελ εκπεηξία φηη είκαζηε δσληαλνί (Cambell, 1998). 

Ζ εηθφλα, ε αλαπαξάζηαζε ή ε δηήγεζε ελφο κχζνπ, μεπεξλά ηελ αληηθεηκεληθή θαη 

ηζηνξηθή δηάζηαζε, πξνβάιινληαο ηα ζπλεζηζκέλα πξάγκαηα θαη ηα μεξά γεγνλφηα 

σο λα έρνπλ άιιεο δπλαηφηεηεο, δηαζηάζεηο πξσηφγλσξεο θαη δηαθνξεηηθέο απφ 

εθείλεο πνπ βιέπεη θαζεκεξηλά ν άλζξσπνο. 

Ο ηξαγηθφο κχζνο είλαη δηδαθηηθφο γηαηί είλαη απνθαιππηηθφο. Με ηελ θαιιηηερληθή 

ηνπ δνκή θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ νκνξθηά απνθαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ 
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«αληηλνκηθνύ θόζκνπ». Ζ γλψζε απηή πνπ κε άιια κέηξα ζα ήηαλ αλέθηθηε, εξεκεί 

ηελ ςπρή θαη ζπληειεί ζηνλ θαζαξκφ ηεο. Σν θαιιηηέρλεκα, πνπ ην θηηάρλεη ε κήηξα 

ηνπ κχζνπ νινθιεξψλεηαη κε ην ιφγν, ν νπνίνο ηνλ ζψδεη απφ ηνλ αθαληζκφ. Απηή ε 

ζπλχθαζε ιφγνπ θαη κχζνπ είλαη ε πεκπηνπζία ηνπ πνιηηηζκνχ. Καηά ηελ άπνςε ηνπ 

Μαηζνχθα (1997) δελ ππάξρεη κηα εμειηθηηθή γξακκή πνπ νδεγεί απφ ην κχζν ζην 

ιφγν, αιιά δχν γξακκέο πνξείαο κε θνηλή αθεηεξία πνπ απνηεινχλ ηνλ θνηλφ ιίθλν 

ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ κχζνπ (Μαηζνχθαο, 1997, ζζ. 133-151). 

 

1.3. Δίδε Μύζσλ 

Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο κχζνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ αλζξψπνπ. Ηδηαίηεξα φηαλ ν άλζξσπνο βξίζθεηαη αθφκε ζην 

πξνινγηθφ ζηάδην ηνπ πνιηηηζκνχ, ε κπζνπιαζία είλαη ε δηέμνδνο εθείλε πνπ ηνπ 

επηηξέπεη λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ, θαη λα 

δηαηεξήζεη ηηο ζηηγκέο πνπ έδεζε, ή θαληάζηεθε. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη κχζνη 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπο, νδήγεζαλ ηνπο κειεηεηέο 

ζηελ παξαθάησ  δηάθξηζε (Καθξηδήο, θαη ζπλ., 1986): 

Αηηηνινγηθνί κύζνη 

Δίλαη νη κχζνη κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα δψζεη εμεγήζεηο ζε έλα 

πιήζνο θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο νη θηλήζεηο ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ, ε αιιαγή 

ησλ επνρψλ θιπ. 

Θενγνληθνί κύζνη 

Παξφιν πνπ απηνί νη κχζνη ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηνπο αηηηνινγηθνχο κχζνπο  

εμεηάδνληαη μερσξηζηά δηφηη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ κηα ζπλνιηθή εμήγεζε ζηνλ 
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ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη  ε δηαζσδφκελε «Θενγνλία» 

ηνπ Ζζίνδνπ.   

Ηζηνξηθνί κύζνη 

Οη κχζνη πνπ θαηαπηάλνληαη κε ηηο εθζηξαηείεο θαη ηνπο πνιέκνπο ησλ ιαψλ. 

Πνιηηηθνί κύζνη 

Οη κχζνη απηνί επηλνήζεθαλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηα 

πνιεκηθά ή πνιηηηθά ηνπο ζρέδηα. χκθσλα κε ηνπο (Καθξηδή θαη ζπλ., 1986), ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο παξαθιάδη ησλ ηζηνξηθψλ κχζσλ. 

 

Ζξσηθνί κύζνη 

Οη ζπγθεθξηκέλνη κχζνη αλαθέξνληαη ζηα θαηνξζψκαηα ησλ εξψσλ. ηελ Αξραία 

Διιάδα θάζε ηφπνο δηαζέηεη ηνπο δηθνχο ηνπ ήξσεο, κε ηα δηθά ηνπο ηδηαίηεξα 

θαηνξζψκαηα. 

Παξφκνηα είλαη θαη ε δηάθξηζε ηεο Καλαηζνχιε, ε νπνία δηαθξίλεη ηνπο κχζνπο ζε 

θνζκνγνληθνχο πνπ εμεγνχλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, εζλεγεξηηθνχο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο εθάζηνηε ηπξαλλίεο, ηνπο θαηαθηεηηθνχο 

πνιέκνπο θαη ηα θαηαπηεζηηθά θαζεζηψηα θαη θπζηνγλσζηηθνχο πνπ εμεγνχλ θπζηθά 

θαηλφκελα ή γεγνλφηα. Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξφκελα είδε ηα νπνία δελ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Καθξηδή 

αλαθέξεηαη θαη ζε έλα αθφκε είδνο κχζσλ πνπ είλαη επξέσο γλσζηνί.  

 

Κνηλσληθνί  ή δηδαθηηθνί κύζνη 

ε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη νη κχζνη πνπ έρνπλ δηδαθηηθφ ραξαθηήξα. 

Αληηπξνζσπεπηηθνί απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη νη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ, νη νπνίνη 

θαηαιήγνπλ πάληα ζε εζηθφ δίδαγκα. Παξφκνηνπο κχζνπο κε δψα έρεη ζπλζέζεη ν 
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γάιινο La Fontaine,  ν Ivan Krillof, ν Alexei Tolstoi, ν Kipling θιπ (Καλαηζνχιε, 

2002, ζ. ζ.95-96). 

1.4. Ζ Παγθόζκηα Μπζνινγία 

Ζ κπζνινγηθή παξάδνζε θάζε ιανχ δηαζέηεη ηνπο δηθνχο ηεο ήξσεο. Μέζα απφ ηα 

πάζε θαη ηα θαηνξζψκαηά ηνπο, ζπλζέηνληαη νη κχζνη νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο  

απαξηίδνπλ ηελ πνιχηηκε θιεξνλνκηά πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θάζε πεξηνρή. ην 

Βαβπισληαθφ έπνο γλσζηφο ήξσαο είλαη ν Γθηθιακέο, ζηελ Αγγινζαμνληθή πνίεζε ν 

Μπένβνπιθ, ζηελ Ηζπαληθή ν ηδ, θιπ. Χζηφζν ε θήκε ησλ εξψσλ ησλ 

πεξηζζνηέξσλ πεξηνρψλ θαίλεηαη πσο πεξηνξίδεηαη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ηφπνπ 

ηνπο. Μφλν νη πνιχ θαιιηεξγεκέλνη αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ ηνπο πνιινχο θαη 

δηαθφξνπο ήξσεο ηεο παγθφζκηαο κπζνινγίαο (Καθξηδήο, θαη ζπλ., 1986). 

 

1.5. Ζ Διιεληθή Μπζνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο  

Ζ κπζνινγία πνπ μεπέξαζε ηα ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά ηεο ζχλνξα είλαη ε Διιεληθή.  

Ήξσεο φπσο ν Ζξαθιήο, θαη ν Οδπζζέαο, κνξθέο φπσο ε Διέλε, ε Ναπζηθά, θαζψο 

θαη ζενί φπσο ν Γίαο ε Αζελά, θιπ είλαη γλσζηνί φρη κφλν ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

Δπξψπε πνπ απνηέιεζαλ ην πλεπκαηηθφ ζηήξηγκά ηεο, αιιά ε θήκε ηνπο απιψλεηαη 

ζε φιε ηε γε. Ζ Διιεληθή κπζνινγία έρεη θαηαζηεί πιένλ παγθφζκην πλεπκαηηθφ 

αγαζφ. Καηά ηνλ Καθξηδή « ε αληνρή ηνπο πξέπεη λα νθείιεηαη ζηελ πνηόηεηά ηνπο» 

γηαηί δηαθνξεηηθά ζα είραλ αληηθαηαζηαζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν απφ ηνπο κχζνπο 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ κεζαησληθή πνίεζε. Αληίζεηα, ε Διιεληθή κπζνινγία 

απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο ηεο Δπξσπατθήο ηέρλεο θαη πνίεζεο (Καθξηδήο, θαη ζπλ., 

1986, ζ. 24). 
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 Ζ Διιεληθή κπζνινγία είλαη έλαο άξηζηα ζπγθξνηεκέλνο θφζκνο πνπ παξαδίδεηαη 

απφ παηέξα ζε παηδί, απφ παηδί ζε εγγφλη, δηζέγγνλν θιπ, φζν θαη αλ νη παξαιιαγέο 

ησλ κχζσλ κπεξδεχνπλ απηή ηελ άξηζηα νξγαλσκέλε κπζηθή καο θιεξνλνκηά 

(Καξλέδεο, 1986b, ζ.21).   

Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κπζνινγία, ε Διιεληθή έρεη ππνβιεζεί ζε θξηηηθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αλαιχζεηο θαη ζεσξείηαη απφ ηηο πην ηεθκεξησκέλεο θαη 

ηδηαίηεξα πεξίπινθεο κπζνινγίεο.  

Κχξηεο πεγέο ηεο είλαη ν κεξνο κε ηελ Ηιηάδα θαη αξγφηεξα κε ηελ Οδχζζεηα, ν 

Ζζίνδνο κε ην «Έξγα θαη Ζκέξαη» θαη ηε «Θενγνλία», νη «Χδέο ηνπ Πηλδάξνπ», θαη 

αξγφηεξα νη ηξαγσδίεο ηνπ Αηζρχινπ, ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Δπξηπίδε θαζψο θαη ε 

κπζηθή ηζηνξία ηνπ Παπζαλία, γχξσ ζην 170 π. Υ. ινη απηνί νη ζπγγξαθείο έρνπλ 

αλαπιάζεη ην πξσηφγνλν πιηθφ γηα λα παξνπζηάζνπλ κηα επίθαηξε θαηάζηαζε ή 

πξνζσπηθή άπνςε, ελψ θαίλεηαη πσο ππάξρεη επίδξαζε απφ ην έξγν ησλ θηινζφθσλ 

ζηελ επηλφεζε κχζσλ κε δηδαθηηθφ θαη αηηηνινγηθφ πεξηερφκελν (Ατνλο, 1978, ζ. 

108). Μέζα απφ καξηπξίεο δηαπηζηψλεηαη πσο ππάξρνπλ θαη νη ιατθέο δεκηνπξγίεο, 

φπσο ηξαγνχδηα θαη ηζηνξίεο πνπ νη κεηέξεο θαη νη παξακάλεο αθεγνχληαη ζηα 

παηδηά. Οη Έιιελεο θαίλεηαη πσο άθεζαλ πην γξήγνξα ην ζηάδην ηνπ δσνκνξθηζκνχ 

θαη πέξαζαλ ζηνλ αλζξσπνκνξθηζκφ, πξνβάιινληαο ζηα πξφζσπα ησλ ζεψλ ηνπο ηα 

επγελή ηνπο αηζζήκαηα (Harrison, 1996, ζ. 14). Ο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε λα 

πεξάζνπλ απηέο νη δεκηνπξγίεο απφ ηνπο αλψλπκνπο ζηνπο επψλπκνπο δεκηνπξγνχο 

δελ είλαη γλσζηφο. Ο κπζηθφο θφζκνο ηεο Διιάδαο θαίλεηαη πσο πξνβάιεη γχξσ ζηνλ 

8
ν
 αη. π Υ κε ηελ Ηιηάδα θαη ηελ Οδχζζεηα. Οη ήξσεο ζκηιεχνληαη δηαξθψο απφ 

αλψλπκνπο αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα απφ επψλπκνπο πνηεηέο ιπξηθνχο θαη 

δξακαηηθνχο, αλαδεηθλχνληαο θάζε θνξά λέεο πηπρέο ηεο δσήο θαη ηεο εζηθήο ηνπο 
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κέζα απφ ηα πεξηγξαθφκελα θαηνξζψκαηά ηνπο. Έηζη ν αξρηθφο κχζνο 

κεηαζρεκαηίδεηαη θαη απφ ηα ρξφληα ηνπ Οκήξνπ νη ήξσεο παξνπζηάδνληαη πην 

ζηέξενη θαη αιεζηλνί θαη πξνβάιινπλ λέα κελχκαηα.  

Δπηπξφζζεηα, καδί κε ηνπο πνηεηέο θαη άιινη θαιιηηέρλεο, φπσο δσγξάθνη, γιχπηεο, 

θαη αγγεηνπιάζηεο, αλαπαξηζηνχλ ηνπο κχζνπο ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο. 

Φαίλεηαη πσο απφ ηνλ 4
ν
 αη. π. Υ θαη κεηά, νη Έιιελεο παχνπλ λα πηζηεχνπλ ηελ 

κπζνινγία γηα αιεζηλή ηζηνξία. Χζηφζν, δε ζηακαηνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ σο 

πνηεηηθφ πιηθφ. Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε πσο νη Έιιελεο πέηπραλ λα 

εθθξάζνπλ ηα ηδαληθά ηνπο κέζα απφ ηνπο κχζνπο. «Γηαηί έλαο ιαόο είλαη ζην κύζν 

ηνπ πνπ θαηά θύξην ιόγν πξνβάιιεη ηνπο πόζνπο θαη ηα όλεηξά ηνπ, θαζώο δηαπηζηώλεη 

πσο κέζα ζηε δσή νη πόζνη απηνί ζθνληάθηνπλ ζε αλππέξβιεηα εκπόδηα» (Καθξηδήο, 

θαη ζπλ., 1986, ζ. 26). 

Οη ήξσεο ηεο Διιεληθήο κπζνινγίαο αξρηθά ήηαλ ρεηξνδχλακνη θαη άγξηνη, πξνθαλψο 

γηαηί ε ζσκαηηθή ηειεηφηεηα εθθξάδεη ηελ αλζξψπηλε ηειεηφηεηα. Αξγφηεξα φκσο 

απνθηνχλ εζηθέο αμίεο θαη αξεηέο, ελψ νη πξάμεηο ηνπο θαλεξψλνπλ ηελ πξνζήισζε 

θαη ηελ πίζηε ζηηο αμίεο ηνπο. Οη ήξσεο πεξλνχλ δνθηκαζίεο θαη είλαη πάληα έηνηκνη 

γηα ζπζίεο κε γλψκνλα ηελ εζηθή.  

ηνπο Διιεληθνχο κχζνπο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ άλζξσπν κε ηδηαίηεξε κλεία 

ζηε ξψκε θαη ζηε ληφηε. Ζ εθηίκεζε βέβαηα ζην γήξαο θαη ηε ζνθία ηνπ είλαη εμίζνπ 

ππαξθηή (Cambell, 1998, ζ. 138). 

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Διιεληθψλ κχζσλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο κχζνπο άιισλ 

ιαψλ είλαη φηη νη ήξσεο έρνπλ φλνκα, επψλπκν θαη αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

γελεαινγηθφ δέληξν. Σν κηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ ήηαλ έλαο βαζηιηάο…, έρεη 

αληηθαηαζηαζεί πιήξσο, απφ: Ο Πιεηζζέλεο ήηαλ γηνο ηνπ Αηξέα… θιπ. Παξάιιεια 
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ηα παξακπζεηηθά ζηνηρεία εγθαηαιείπνληαη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ν κχζνο απνθηά 

ρξψκα ηζηνξηθφ. 

Οη ήξσεο ηνπ Διιεληθνχ κχζνπ Θενί, εκίζενη θαη ζλεηνί, ήηαλ φκνξθνη. Ο Διιεληθφο 

ιαφο ιάηξεςε ην σξαίν πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν ιαφ. Σν θάιινο ηεο γπλαίθαο 

επίζεο ήηαλ ππεξηνληζκέλν ζηνηρείν γηαηί ε νκνξθηά εθείλε ηελ επνρή ήηαλ αξεηή. 

ινη ηνπο δνπλ ζην θσο, ελψ ε αζρήκηα θαη ην ζθνηάδη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ηνληζηεί ε αμία ηεο δσήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζεκείν ζηελ ηξαγσδία φπνπ ε 

Ηθηγέλεηα πνπ νδεχεη πξνο ην ζάλαην απνραηξεηά ηνλ ήιην (Δπξηπίδεο, Ηθηγέλεηα ελ 

Απιίδη 1250).  

 Οη αξεηέο ησλ εξψσλ θπζηθέο θαη ςπρηθέο πξνζθέξνληαη ζηνπο αλζξψπνπο κε 

γλψκνλα ην θνηλφ θαιφ. πσο ν Πξνκεζέαο πνπ αιπζνδεκέλνο βαζαλίζηεθε γηα 

ρηιηάδεο ρξφληα επεηδή ζέιεζε λα επεξγεηήζεη ηνπο αλζξψπνπο. Οη ήξσεο θέξνπλ 

αλζξψπηλεο αξεηέο, φπσο παιηθαξηά, απηνζπζία, θηινπαηξία, πίζηε ζηελ νηθνγέλεηα, 

θηινμελία. Ζ θηιία κεηαμχ ησλ εξψσλ είλαη επίζεο ηνληζκέλε, φπσο ηνπ Αρηιιέα κε 

ηνλ Πάηξνθιν, ηνπ Ζξαθιή κε ηνλ Ηφιαν θιπ. 

Δίλαη ζαθέο σζηφζν φηη ζηνλ Διιεληθφ κχζν ππάξρνπλ αγξηφηεηεο, ζθαγέο αζψσλ, 

ξαδηνπξγίεο, αηκνκημίεο θιπ. Δμάιινπ φινη νη ιανί έρνπλ αλάινγεο πεξηγξαθέο, νη 

νπνίεο σο έλα βαζκφ είλαη ζηάδηα ηνπ πξφηεξνπ πνιηηηζκνχ ηνπο πνπ κεηαθέξνληαη 

κε ηελ παξάδνζε αιιά ηαπηφρξνλα θαη αλαγθαία θαηάζηαζε δηφηη γηα λα εμπκλεζεί ε 

αξεηή πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε θαθία. Ο Ζξαθιήο, γηα παξάδεηγκα, πψο ζα 

επεξγεηνχζε ηνπο αλζξψπνπο αλ δελ ππήξραλ νη θαθνπνηνί, πψο ε Αληηγφλε ζα ήηαλ 

ππεξαζπηζηήο ησλ άγξαθσλ λφκσλ αλ δελ ππήξρε απέλαληί ηεο ν ζθιεξφο Κξένληαο. 

Μέζα ινηπφλ απφ ηελ απαλζξσπηά ησλ πνιέκσλ, ηε ζθιεξφηεηα ησλ βαζηιέσλ, ηελ 

αγξηφηεηα θαη ηελ βηαηφηεηα θαίλεηαη πσο πιάζηεθαλ ήξσεο, νη νπνίνη ππεξληθψληαο 
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ηα πάζε ηνπο, ππεξέηεζαλ ηηο αλζξψπηλεο αμίεο θαη αξεηέο. Ζ αλάδεημε ηέηνησλ 

εξψσλ, κε αλζξσπηά θαη ηδαληθά, ζπληζηά ηελ ηδηαίηεξε αμία ηνπ Διιεληθνχ κχζνπ 

πνπ έρεη θαηαζηεί πιένλ παγθφζκην αγαζφ. 

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ηδηνηππίαο ησλ αξραίσλ Διιεληθψλ κχζσλ 

είλαη φηη πξνβάιινπλ ηνλ ηχπν ηνπ ήξσα πνπ δελ έρεη κφλν ζσκαηηθά ραξίζκαηα 

αιιά θαη ςπρηθά. Ο Οδπζζέαο γηα παξάδεηγκα κε ηελ επθπΐα ηνπ ζπλέιαβε ηελ ηδέα 

ηνπ Γνχξεηνπ ίππνπ. Δπίζεο ζην πνιχρξνλν ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο, ε εμππλάδα ηνπ 

είλαη απηή πνπ ηνλ ζψδεη θπξηνιεθηηθά απφ ηνπο αηειείσηνπο θηλδχλνπο. Δίλαη ν 

πνιπκήραλνο, ν πνιπκήηηο (κήηηο = ζθέςε), ν πνιχθξσλ αιιά θαη ν δνπξηθιεηφο= 

μαθνπζηφο ζην θνληάξη.  Αιιά θαη πνιινί άιινη ήξσεο παξνπζηάδνληαη κε ηδηαίηεξα 

πλεπκαηηθά ραξίζκαηα, φπσο ν Πνιπδάκαο, γηνο ηνπ Πάλζνπ, παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ 

κεξν σο κπαισκέλνο. Πξνζπαζεί θαη ηειηθά ην πεηπραίλεη λα πείζεη ηνλ Έθηνξα λα 

αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ θαη ηνπ εμεγεί απνθαιψληαο ηνλ «Έθηνξα θεθάιη 

αγχξηζην», πσο επεηδή απηφο έρεη παιηθαξηά δε ζεκαίλεη πσο νη άιινη δελ έρνπλ 

άιινπ είδνπο ραξίζκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν κεξνο ηνπνζεηεί πην ςειά ηνλ 

πλεπκαηηθφ ήξσα απφ ηνλ αληξεησκέλν. 

εκαληηθφο επίζεο ζηνλ Διιεληθφ κχζν είλαη θαη ν γπλαηθείνο ξφινο, παξφιν πνπ ε 

νηθνγέλεηα εθείλε ηελ επνρή είλαη παηξηαξρηθή. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα θαζήθνληα ησλ 

γπλαηθψλ γηα αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, θξνληίδα ηνπ ζπδχγνπ θαη ηνπ ζπηηηνχ.  

Μνξθέο φπσο ε Διέλε, ε λχκθε Καιπςψ, πξνπαληφο ε Πελειφπε, παξνπζηάδνληαη 

πξνηθηζκέλεο κε ηδηαίηεξεο αξεηέο, ήζνο έσο θαη αξθεηή δξάζε πνπ θάλνπλ ην ξφιν 

ηνπο ζην κχζν μερσξηζηφ. Αξγφηεξα δε ζηηο ηξαγσδίεο ηνλ 5
ν
 αη. γπλαίθεο φπσο ε 

Μήδεηα, ε Ηθηγέλεηα θαη ε Ζιέθηξα πξσηαγσληζηνχλ. 
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Σν αγσληζηηθφ πλεχκα ησλ εξψσλ θαη ε έλλνηα ηεο πξσηηάο επίζεο θπξηαξρεί ζηελ 

Διιεληθή κπζνινγία. Κάζε πεξηνρή δηεθδηθεί θαη παξνπζηάδεη ηνπο ήξσέο ηεο σο 

ηνπο πξψηνπο ζεκειησηέο ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη πιηθνχ πνιηηηζκνχ. ην Άξγνο γηα 

παξάδεηγκα, ν Φνξσλέαο ήηαλ ν πξψηνο άλζξσπνο θαη βαζηιηάο πνπ θαζηέξσζε ηε 

ιαηξεία ζηελ Ήξα θαη ηηο ζπζίεο ζηνπο Θενχο, ζπλέηαμε λφκνπο θαη ίδξπζε 

δηθαζηήξηα. Ο Θεζέαο επίζεο εγθαηέζηεζε πξψηνο ηε δεκνθξαηία θαη ίδξπζε ηα 

Παλαζήλαηα θαη ηα Ίζζκηα. Σν πξψην θαξάβη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Άηιαληα, θαη 

ην πξψην ηαμίδη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Ηάζνλα. Οη αζιεηηθνί αγψλεο, θαζψο θαη 

επηηχκβηνη, φπσο απηνί πνπ δηνξγαλψλεη ν Αρηιιέαο γχξσ απφ ηνλ ηάθν ηνπ 

Πάηξνθινπ ζηελ Ηιηάδα, (Ραςσδία Φ) αλαδείθλπαλ ηελ αλάγθε γηα πξσηηά.  

Ζ δηαθσκψδεζε ησλ Θεψλ θαη ησλ εξψσλ επίζεο, ζπλαληάηαη ζηελ Διιεληθή 

κπζνινγία. ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε ππάξρεη έληνλα ζθσπηηθή δηάζεζε φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε παξψδεζε ηνπ Γηφλπζνπ ζηνπο «Βαηξάρνπο» ή ε γεινηνπνίεζε ησλ 

Θεψλ ζηνπο «ξληζεο» πνπ αλαγθάδνληαη λα ζπλζεθνινγήζνπλ κε ηα πνπιηά. Πέξα 

απφ ηε δπζθνιία, ηνπ λα αληηιεθζνχκε ηελ ςπρνινγία θαη ηε ζξεζθεπηηθφηεηα ηνπ 

αξραίνπ Διιεληθνχ θφζκνπ, ζεκαζία γηα ηνπο κειεηεηέο ηνπ κχζνπ έρεη ην γεγνλφο 

ηεο δηαθσκψδεζεο ηνπ ζείνπ θαη ησλ εξψσλ γηαηί είλαη απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Διιεληθνχ κχζνπ. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε Διιεληθή κπζνινγία 

νθείιεη ηνλ αλεμίηειν θαη εθζακβσηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζηνπο πνηεηέο δεκηνπξγνχο, 

νη νπνίνη κε δήιν θαη αθνζίσζε κέζα απφ κηα καθξαίσλε πνξεία δεκηνπξγίαο 

έπιαζαλ ήξσεο ππνδείγκαηα ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο κε ηδηαίηεξν θχξνο. Οη ήξσεο 

ηεο αξραίαο Διιεληθήο κπζνινγίαο αθφκα θαη ζήκεξα κε ηα παξαδείγκαηά ηνπο είλαη 
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έηνηκνη λα καο ζηεξίμνπλ ζηηο κεγάιεο δνθηκαζίεο ηεο δσήο (Καθξηδήο, θαη ζπλ., 

1986, ζζ. 24-71,  Καξλέδεο,  1986b). 
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Κεθάιαην 2
ν
: Ο Μύζνο ζηελ Δθπαίδεπζε 

  

2.1. Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ  Μύζνπ 

Ζ  αμία ησλ κχζσλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ έρεη αλαγλσξηζηεί ήδε απφ ηελ 

αξραηφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Κνληάθν (2003), ν Πιάησλ ζην θηινζνθηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζχζηεκα παξφιν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ θαηάθηεζε ηεο αιήζεηαο 

κέζσ ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηελ εμήγεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη φρη ηνπ θαηλνκεληθνχ 

θφζκνπ, σο θαιφο παηδαγσγφο δελ αθήλεη απ έμσ ηελ παηδηθή ειηθία. Σνλίδεη ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ησλ κχζσλ ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία επηθξίλνληαο παξάιιεια θαη 

πνιχ απζηεξά ηνπο ςεχηηθνπο κχζνπο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη νη παηδαγσγνί λα 

απνξξίπηνπλ. πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη παίξλεη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηνπο κχζνπο ηνπο «θεθαζαξκέλνπο». Απηφ σζηφζν δε απέρεη πνιχ απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αθξναηέο κε ηηο 

εθάζηνηε δπλαηφηεηέο ηνπο, θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο 

πνπ ν παηδαγσγφο θαιείηαη λα επηιέμεη (Κνληάθνο 2003,ζ.ζ. 62-63). 

 Ο Σζέιηθαο παξαηεξεί φηη θαη «νη ζνθηζηέο ν Πξσηαγφξαο, ν Γνξγίαο, ν Πξφδηθνο 

θ.ά. ζεσξνχλ φηη ν ζπλδπαζκφο κχζνπ θαη ιφγνπ θαζίζηαηαη έλα άξηζην δηδαθηηθφ 

κέζν πνπ ηνπο επηηξέπεη, εθιατθεχνληαο ηηο απφςεηο ηνπο, λα ηηο κεηαδψζνπλ ζην 

αθξναηήξηφ ηνπο. Ο Ρψζνο ςπρνιφγνο Lev Semyonovich Vygotsky ππνζηεξίδεη φηη ε 

δηδαζθαιία ησλ κχζσλ δελ επηδξά ζηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, αιιά 

ζπλδέεηαη κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν θαη ηε ζσκαηηθή 

έθθξαζή ηνπο. Ζ ςπρνζσκαηηθή επίδξαζε ησλ κχζσλ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα φηαλ παίδνπλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δεκηνπξγηθή ηνπο θαληαζία. Ζ αλαζηνραζηηθή επίδξαζε ησλ 
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κχζσλ ηα σζεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, ησλ εζηθψλ ή θνηλσληθψλ 

αμηψλ θαη ησλ ζηάζεσλ ζηε δσή ηνπο (φπ, αλ. ηγνχξνο 2015, ζ.ζ.146- 147). 

Ζ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε κπζηθή ζθέςε κέζσ ησλ ζρνιηθψλ δξάζεσλ, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Κνληάθνο (2003), πξνάγεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ νξζνινγηθή ζθέςε θαη 

γη' απηφ επηβάιιεηαη ε παξνπζία ηεο ζηελ εθπαίδεπζε. Αθφκε θαη νη ζχγρξνλνη κχζνη 

κε ηνπο ήξσέο ηνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη νπσζδήπνηε ζηελ θνηλσληθή δσή πξέπεη λα 

εηζαρζνχλ ζην ζρνιείν θαη λα δηαθσηηζηνχλ. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη ηελ αλάγθε λα 

εξεπλεζνχλ απζηεξά θαη ιεπηνκεξψο φινη νη αλαγλσξηζκέλνη κχζνη θαη ηα ιατθά 

παξακχζηα (Κνληάθνο, 2003, ζ.209). 

 

 

2.2. Μύζνο θαη Θεαηξηθό Παηγλίδη: Οη δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

Μύζνπ κέζσ ηνπ Θεαηξηθνύ Παηγληδηνύ 

χκθσλα κε ηελ Καξακήηξνπ (2004) ν κχζνο είλαη ε απαξρή ηνπ ζεαηξηθνχ 

γίγλεζζαη. Απφ ην κχζν μεθηλά αιιά θαη θαηαιήγεη ε θαληαζία θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα.  

Χζηφζν ην ζεαηξηθφ παηγλίδη είλαη απηφ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπ κχζνπ ψζηε ηα παηδηά λα ζεκειηψζνπλ θαη λα ηαθηνπνηήζνπλ κέζα ηνπο ηηο 

εηθφλεο ηεο αθήγεζεο. ηαλ έλαο κχζνο πξνζεγγίδεηαη κε ην ζεαηξηθφ παηγλίδη,  

παίξλεη ζάξθα θαη νζηά κέζσ ηεο ζσκαηηθήο κεηαγξαθήο πνπ βηψλεηαη ζε νξηζκέλν 

ηφπν θαη ρξφλν. 

Ζ δξακαηνπνίεζε εηζάγεη ην παηδί ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο κε ηξφπν ζθαηξηθφ θαη 

νινθιεξσκέλν. Με ηηο ζεαηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ελεξγνπνηνχληαη νη αηζζήζεηο ησλ 

παηδηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα κέζσ ηεο καγηθήο απηήο πεξηπιάλεζεο, επηηπγράλεηαη ε 
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επαθή κε άιινπο πνιηηηζκνχο. Μέζα απφ ηνπο δεκηνπξγηθνχο κπζηθνχο ξφινπο θαη 

ηηο ελαιιαγέο ηνπο, πξνθαιείηαη ζπγθίλεζε, αλνίγεηαη έλα κνλνπάηη πξνο ηελ 

αλαθάιπςε θαη ηελ ηέξςε, πξνάγεηαη ε πξσηνβνπιία αιιά θαη ε ζχκπλνηα κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πξάγκα ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο.  

Σα παηδηά ζηε λεπηαθή ειηθία, κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο, πξνζεγγίδνπλ κε ηξφπν 

πξνλνκηαθφ έλλνηεο γηα απηά ηδηαίηεξα δχζθνιεο, φπσο ζαπκαζκφο, πφλνο, ρξένο, 

εζηκηθφ δίθαην, ζπζία, απηαπάξλεζε, δίιεκκα, θηι. 

Μέζσ ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζεαηξηθά  δξψκελα, 

απειεπζεξψλνληαη ν ιφγνο, ε θαληαζία, ην ζψκα θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε 

ηξφπν επνηθνδνκεηηθφ, αθνχ εμππεξεηείηαη ε απφθηεζε λέαο γλψζεο θαη 

θαιιηεξγείηαη ε ςπρνθηλεηηθή έθθξαζε, γηαηί ην ζέαηξν δελ είλαη κφλν ςπραγσγία, 

είλαη κηα ηέρλε ζχλζεηε θαη βαζχηαηα θνηλσληθή (Βνπηζηλά,1993, ζ.24). 

Δπίζεο δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο σο κέζν αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή. 

Ζ Καξακήηξνπ κεηαμχ άιισλ επηζεκαίλεη φηη ην αξραίν δξάκα απνηειεί πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά, κε ηε δξακαηηθή ηέρλε λα είλαη θαηά θχξην ιφγν αλζξσπνθεληξηθή θαη 

λα έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηελ Διιάδα. Γηαπηζηψλεη επίζεο κηα επεξγεηηθή 

αληαλάθιαζε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ζην ζχγρξνλν θφζκν. Γηακέζνπ ησλ 

αηζζεηηθψλ, θνηλσληνινγηθψλ, αλζξσπνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πξνθχπηεη ε 

πνιχκνξθε δπλακηθή ελφο δσηηθνχ παληξέκαηνο ησλ αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ παζψλ 

(Καξακήηξνπ, 2004, ζ. ζ. 41-45). 

Σν Θεαηξηθφ Παηγλίδη φπσο επηζεκαίλεη ν (Κνπξεηδήο) 2008 είλαη έλαο 

δηακεζνιαβεκέλνο ηξφπνο κάζεζεο πνπ εμππεξεηεί ηε δηα βίνπ παηδεία. Γελ είλαη 
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ηπραίν φηη νξίδεηαη σο δηα-κάζεκα θαζψο κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηηο δηδαθηηθέο 

κεζνδνινγίεο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ (Κνπξεηδήο, 2008, ζ. 35). 

Σν ζεαηξηθφ παηγλίδη είλαη έλα άξηζην κέζν ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη φρη 

ζθνπφο. Δίλαη ην εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ παηδαγσγνχ πνπ δηεπξχλεη ηε ζέζε ηνπ, θαη 

απφ έλαο ζηεγλφο αγσγφο γλψζεο κεηαηξέπεηαη ζε εκςπρσηή, θαηαθέξλνληαο έηζη κε 

ηξφπν επράξηζην, δεκηνπξγηθφ θαη βησκαηηθφ λα δηνρεηεχζεη γλψζε ζηνπο δέθηεο 

καζεηέο ηνπ (Κνπξεηδήο, 1991). Μέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο ην παηδί ελεξγνπνηεί ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ, μεπεξλά ηηο αλαζηνιέο ηνπ, ελζνπζηάδεηαη αλαθαιχπηνληαο ηηο ίδηεο 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη. Δπηπιένλ απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο απεγθισβίδεη ηα άγρε θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. Μέζα απφ 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαηαθέξλεη λα ρηίζεη ηε λέα ηνπ ηαπηφηεηα θαη νδεγείηαη ζηνλ 

θφζκν ηεο δεκηνπξγίαο (Άιθεζηηο, 1989). Ο νκαδνζπλεξγαηηθφο θαη 

καζεηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ εμππεξεηεί ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ, εηζάγεη ηα λήπηα ζε θαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ ζπκβάινπλ 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. ια ηα πξναλαθεξφκελα νθέιε έρνπλ 

ζπκβάιεη ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ην ζεαηξηθφ παηγλίδη σο αμηφινγν κέζν αγσγήο 

πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο, θαη λα αμηνπνηεζεί ζηηο παηδαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο κε πνηθηιία ηξφπσλ (Μνπδαηζάθηο, 1994). 

Σν ζεαηξηθφ παηγλίδη κεηαμχ άιισλ κνξθψλ ηέρλεο, φπσο κνπζηθή, ρνξφο, 

πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο  παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηηο ΖΠΑ απφ ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα (Decarbo & Nelson, 

2002). ηελ Διιάδα ην ζέαηξν ζήκεξα εληάζζεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα σο 

ζπζηεκαηηθή αγσγή πνπ εμειίζζεηαη ζε δχν παξάιιεινπο άμνλεο: αθελφο ηε 
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ζεαηξηθή δηαπαηδαγψγεζε, θαη αθεηέξνπ ζηε ρξήζε ηνπ γηα κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο 

(Σζεθιέο & Παξνχζε, 2015, ζ. 30 ).  

Σν ζεαηξηθφ παηγλίδη ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε γηα δξάζε, επηθνηλσλία θαη απνδνρή 

κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο νκάδαο. Μέζσ ηνπ ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

ζεαηξηθψλ δξάζεσλ, ην παηδί νδεγείηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο 

θαλφλσλ, πνπ απνδέρεηαη κε ηξφπν αβίαζην θαη θπζηθφ (Κνπξεηδήο, 1991). Υσξίο λα 

πξφθεηηαη αθξηβψο γηα ζέαηξν εκπεξηέρεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ζεαηξηθνχο 

θψδηθεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαδηθαζία ηεο εκςχρσζεο απνθηά ηδηαίηεξν 

παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ θαη απνηειεί κνξθή έθθξαζεο ηεο ζεαηξηθήο επηθνηλσλίαο 

(Γξακκαηάο, 2009, ζ. 398). Ο εκςπρσηήο κε ηξφπν δηαθξηηηθφ πξνζαλαηνιίδεη ηε 

δξάζε, ρεηξαγσγεί θαη θαζνδεγεί ηελ αλάπηπμε θαη κνξθνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Πξνηείλνληαο ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα κηκεζνχλ θαηαζηάζεηο, θπζηθά ή κπζηθά 

πξφζσπα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ψζηε ηα λήπηα κέζα απφ ηελ απφδνζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ λα ζπλελψζνπλ ηηο βησκέλεο εκπεηξίεο κε ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Ζ νπζηαζηηθή δηάδξαζε κεηαμχ ηνπ εκςπρσηή θαη ησλ 

παηδηψλ ιεηηνπξγεί αλαζηνραζηηθά θαη πξνάγεη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε ησλ 

γεγνλφησλ (Γξακκαηάο & Μνπδαηζάθηο, 2008, ζ.ζ.79-81). 

Αθφκε ε θαιιηέξγεηα ηεο «θηλαηζζεηηθήο λνεκνζύλεο» (Bodily- Kinesthetic 

intelligence) (Gardner, 2006)  εληζρχεηαη κε ην ζεαηξηθφ παηγλίδη. Μέζα απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ παηγληδηνχ ην ζψκα απηνξπζκίδεηαη θαη απνθαιχπηεη εζψηεξεο 

θαηαζηάζεηο (Καξακήηξνπ, 2010, ζ.102). 

Με αθεηεξία ηα παξαπάλσ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ν κχζνο ηεο 

Ηνχο κε πξσηαγσληζηή ηνλ Παλφπηε Άξγν, ν νπνίνο πξφθεηηαη λα αμηνπνηεζεί ζηηο 
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εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ εκπεηξηθνχ κέξνπο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ζπλδπαζηηθά κε ην ζεαηξηθφ παηγλίδη. 

2.3.  Ο Mύζνο ηεο Ηνύο 

Ο κχζνο ηεο Ηνχο ζρεηίδεηαη κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Άξγνπο αιιά θαη ηελ 

κπζνινγία ησλ Τμψο βαζηιηάδσλ ηεο Αηγχπηνπ νη νπνίνη είραλ δεζκνχο κε απηή ηελ 

πεξηνρή θαζψο θαη θαηαγσγή (Kαξλέδεο,1986b, ζ. 87-88). χκθσλα κε ηνλ Graveο 

(1979), ν κχζνο ηεο Ηψο έρεη σο εμήο:  

Ζ Ηψ ήηαλ θφξε ηνπ πνηακνχ –ζενχ Ίλαρνπ θαη ηέξεηα ζην λαφ ηεο ζεάο Ήξαο ζην 

Άξγνο. Ο Θεφο Γίαο εξσηεχηεθε ηελ Ηψ κεηά απφ κάγηα πνπ ηνπ έθαλε ε Ίπγγα, θφξε 

ηνπ Πάλα θαη ηεο Ηρνχο. Ζ Ήξα ηνλ θαηεγφξεζε γηα απηζηία θαη κεηακφξθσζε ηελ 

Ίπγγα ζε ζνπζνπξάδα γηα ηηκσξία. Ο Γίαο ηζρπξίζηεθε φηη δελ άγγημε πνηέ ηελ Ηψ, 

ηελ νπνία κεηακφξθσζε ζε  άζπξε αγειάδα. Ζ Ήξα κε ηε ζεηξά ηεο επέκελε φηη ε 

αγειάδα απηή είλαη δηθή ηεο θαη ηελ έδσζε ζηνλ Παλφπηε Άξγν ψζηε λα ηελ 

παξαθνινπζεί δηαξθψο, κε ηα εθαηφ άγξππλα κάηηα ηνπ. Σνλ πξφζηαμε επίζεο λα ηε 

δέζεη ζε κηα ειηά ζηε Νεκέα, ή θάπνπ θνληά ζηηο Μπθήλεο ζχκθσλα κε άιινπο 

κειεηεηέο. «Ζ ζύδπγνο ηνπ Κξνλίσλνο ελεπηζηεύζε ηε θύιαμηλ ηεο Ηνύο εηο ηνλ Άξγνλ, 

απηόο δε ηελ έδεζελ πιεζίνλ ησλ Μπθελώλ εηο έλα δέλδξνλ…» (Rispen, 1953, ζ. 430)  

Ο Γίαο ήζειε λα πάξεη πίζσ ηελ Ηψ θαη αλέζεζε ζηνλ Δξκή ηε ζπγθεθξηκέλε 

απνζηνιή. Ο ίδηνο κεηακνξθψζεθε ζε Γξπνθνιάπηε, θαη μεθίλεζε λα πάεη  θνληά 

ηεο. Ο Δξκήο παξφιν πνπ ήηαλ απφ ηνπο πην επηδέμηνπο ζηηο θινπέο, ήμεξε φηη είλαη 

πάξα πνιχ δχζθνιν λα θιέςεη ηελ Ηψ ρσξίο λα ηνλ θαηαιάβεη θάπνην απφ ηα εθαηφ 

κάηηα ηνπ Παλφπηε. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ απιφ ηνπ θαη παίδνληαο ηελ 

θαηάιιειε κνπζηθή, ηνλ απνθνίκηζε. ηε ζπλέρεηα ηνλ ρηχπεζε κε κηα θνηξψλα, ηνλ 
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ζθφησζε θαη απειεπζέξσζε ηελ Ηψ. Ζ Ήξα ζε αλάκλεζε ηνπ Παλφπηε ηνπνζέηεζε ηα 

εθαηφ κάηηα ηνπ πάλσ ζηελ νπξά ηνπ παγσληνχ, θαη ζηε ζπλέρεηα έζηεηιε κηα 

αινγφκπγα λα ηζηκπήζεη ηελ Ηψ ψζηε λα θχγεη θαη λα πεξηπιαλεζεί ζε άιιεο ρψξεο 

φπσο θαη έγηλε. Καηέιεμε κεηά απφ πνιιέο πεξηπιαλήζεηο ζηελ Αίγππην φπνπ ν Γίαο 

ηεο έδσζε ηελ ηειηθή ηεο κνξθή. Παληξεχηεθε ηνλ Σειέγνλν θαη γέλλεζε ηνλ Έπαθν 

πνπ ζεσξείηαη γηνο ηνπ Γία (Graves, 1979, ζζ. 217-218). 

 

2.3.1. Ο Παλόπηεο Αξγνο 

Ο Παλφπηεο Άξγνο ζπλδέεηαη κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Άξγνπο θαη ηελ ηζηνξία 

ησλ βαζηιέσλ ηνπ πνπ ην δηνίθεζαλ θαηά ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Ζ ιέμε Άξγνο 

ζεσξείηαη πειαζγηθή θαη ζεκαίλεη πεδηάδα. Ο Άξγνο ν Παλφπηεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Απνιιφδσξν ήηαλ γηφο ηνπ Αγήλνξα θαη εγγνλφο ηνπ Έθβαζνπ. Δίρε εθαηφ κάηηα 

δηάζπαξηα ζε φιν ηνπ ην ζψκα ή ζε φιν ηνπ ην θεθάιη. χκθσλα κε ηνλ Φεξεθχδε 

είρε κφλν έλα νθζαικφ ζην κέησπν. Ο Απνιιφδσξνο ηνλ παξνπζηάδεη σο πνιχ 

δπλαηφ θαη ηζρπξφ πνπ θαηάθεξε λα απαιιάμεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ άγξηα δψα 

θαη ηέξαηα πνπ ηελ ιπκαίλνληαλ. θφησζε ηνλ Σαχξν ην ζάηπξν πνπ έηξσγε φιεο ηηο 

βνζθέο ηνπ ηφπνπ, αιιά θαη ηελ Έρηδλα, ζπγαηέξα ηνπ Σάξηαξνπ θαη ηεο γεο πνπ 

άξπαδε ηνπο πεξαζηηθνχο (Εεγθίλεο, 1948, ζει. 14).   

«…Ἐθβάζνπ δὲ Ἀγήλσξ γίλεηαη, ηνύηνπ δὲ Ἄξγνο ὁ παλόπηεο ιεγόκελνο. εἶρε δὲ νὗηνο 

ὀθζαικνὺο κὲλ ἐλ παληὶ ηῷ ζώκαηη, ὑπεξβάιισλ δὲ δπλάκεη ηὸλ κὲλ ηὴλ Ἀξθαδίαλ 

ιπκαηλόκελνλ ηαῦξνλ ἀλειὼλ ηὴλ ηνύηνπ δνξὰλ ἠκθηέζαην, άηπξνλ δὲ ηνὺο Ἀξθάδαο 

ἀδηθνῦληα θαὶ ἀθαηξνύκελνλ ηὰ βνζθήκαηα ὑπνζηὰο ἀπέθηεηλε. ιέγεηαη δὲ ὅηη θαὶ ηὴλ 

Σαξηάξνπ θαὶ Γῆο Ἔρηδλαλ, ἣ ηνὺο παξηόληαο ζπλήξπαδελ, ἐπηηεξήζαο θνηκσκέλελ 
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ἀπέθηεηλελ. ἐμεδίθεζε δὲ θαὶ ηὸλ Ἄπηδνο θόλνλ, ηνὺο αἰηίνπο ἀπνθηείλαο…» 

(Απνιιφδσξνο 1
νο

 αη,. βηβι. Β΄ θεθ.2). 
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Κεθάιαην 3
ν
: Από ηνλ Παλόπηε Άξγν ζηνλ Παλνπηηζκό θαη ηνπο 

Σξόπνπο άζθεζεο θνηλσληθνύ ειέγρνπ 

 

 

3.1. Ο θνηλσληθόο έιεγρνο ζην ρζεο –  Οη απόςεηο ηνπ  Foucault 

Ζ άζθεζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ε επηηήξεζε ησλ θνηλσληψλ θαίλεηαη κέζα 

απφ έγθξηηνπο κειεηεηέο, πσο ππήξμε έλα δεηνχκελν, πνπ ε εθάζηνηε εμνπζία απφ 

ηελ πιεπξά ηεο ήζειε λα εμαζθαιίζεη. Ο Foucault ζην γλσζηφ έξγν ηνπ «Δπηηήξεζε 

θαη Σηκσξία» θάλεη ιφγν γηα απηνχο ηνπο κεραληζκνχο.  

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αη., ζε κηα ελδερφκελε 

εμάπισζε ηνπ ινηκνχ, νξίδνληαη θαλφλεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αζηακάηεηε επνπηεία 

κέζσ ηεο απζηεξήο αζηπλφκεπζεο ηνπ ρψξνπ, ηεο απαγφξεπζεο εμφδνπ ησλ πνιηηψλ 

θαη ηεο ζπλερνχο αλαθνξάο ησλ δηνξηζκέλσλ επηηξφπσλ, νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηα 

γεγνλφηα θαη ηελ ζπκκφξθσζε ή κε ησλ πνιηηψλ κε ηνπο θαλφλεο (Foucault,1976, 

ζ.259). 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αη. ε πεηζαξρηθή εμνπζία κε ην ςπρηαηξηθφ άζπιν, ην 

ζσθξνληζηήξην, ην αλακνξθσηήξην, ην ίδξπκα επηηεξνχκελεο εθπαίδεπζεο θαη σο 

έλα βαζκφ ηα λνζνθνκεία, ιεηηνπξγεί κε έλα αθαηάπαπζην δηαρσξηζκφ ηνπ 

θπζηνινγηθνχ απφ ην κε θπζηνινγηθφ. Οη κεραληζκνί απηνί, πνπ πξνζπαζνχλ λα 

ζσθξνλίζνπλ ην κε θπζηνινγηθφ, θηάλνπλ σο ηηο κέξεο καο απφ ην καθξηλφ εθείλν 

παξειζφλ (Foucault, 1976). 
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3.1. 1.Σν παλνπηηθό ζύζηεκα ηνπ  Bentham  

χκθσλα κε ηνλ Foucault, ε αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ νηθνδνκήκαηνο, ην πεξίθεκν 

παλνπηηθηφλ (panoptikon) ηνπ Bentham απνηέιεζε έλα γεληθεχζηκν πξφηππν 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηηήξεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα δαθηπιηνεηδέο νηθνδφκεκα ην νπνίν 

ζην θέληξν ηνπ θέξεη έλα πχξγν κε κεγάια παξάζπξα πνπ βιέπνπλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ δαθηπιίνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζην πεξηθεξεηαθφ νηθνδφκεκα. Σν πεξηθεξεηαθφ 

νηθνδφκεκα δηαηξείηαη ζε θειηά, ηα νπνία έρνπλ παξάζπξα πξνο ηελ πιεπξά ηνπ 

πχξγνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν έλαο επηηεξεηήο θηάλεη κέζα απφ ηνλ πχξγν λα 

παξαθνινπζεί φινπο ηνπο εγθιείζηνπο.  

Ζ πξφηππε θπιαθή ηνπ Bentham έρεη αλαιπζεί επξέσο απφ ην Foucault  ν νπνίνο 

πξνζεγγίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηεο κε έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα επηηήξεζεο 

ην νπνίν εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο εμνπζίαο. «Σν παλνπηηθόλ πξέπεη λα λνείηαη σο 

έλα γεληθεύζηκν πξόηππν ιεηηνπξγίαο, σο έλαο ηξόπνο θαζνξηζκνύ ησλ ζρέζεσλ ηεο 

εμνπζίαο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ. Δίλαη ην δηάγξακκα ελόο κεραληζκνύ 

εμνπζίαο έλαο ηύπνο πνιηηηθήο ηερλνινγίαο» (Foucault, 1976, ζ. 278). Πξφθεηηαη γηα 

έλα είδνο ειέγρνπ ζηελ πην ηδαληθή ηνπ κνξθή θαη ηφζν απνηειεζκαηηθφ πνπ κπνξεί 

λα επηδξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εγθιείζησλ. 

ε έλα ελδηαθέξνλ άξζξν ηνπ ν γλσζηφο ζπγγξαθέαο θαη αξζξνγξάθνο Μπνπθάιαο, 

(2006) ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη: « Ο Bentham πνπ 

ππήξμε κέινο ηνπ θηιειιεληθνχ θνκηηάηνπ ηνπ Λνλδίλνπ θαη θέξεηαη λα 

αξζξνγξαθνχζε κε ηνλ Αδακάληην Κνξαή, πξφηεηλε λα θαηαζθεπαζηεί κηα πξφηππε 

θπιαθή ην φλνκα ηεο νπνίαο, «panopticon», φπσο ζεκεηψλεη ν θαζεγεηήο 

Κηηξνκειίδεο Π. ζε θείκελφ ηνπ, απερεί ηνλ Παλφπηε Άξγν ην ηέξαο κε ηα εθαηφ 

κάηηα, πνπ ε Ήξα ηνπ είρε αλαζέζεη λα επηηεξεί ηελ Ηψ..».  
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Σν κείδνλ απνηέιεζκα ηνπ παλνπηηθνχ νηθνδνκήκαηνο είλαη λα ππνβάιεη ηνλ 

θξαηνχκελν ζε «κηα κόληκε θαη ζπλεηδεηή θαηάζηαζε νξαηόηεηαο» (Foucault, 1976, 

ζ.266). Σν άηνκν γλσξίδεη φηη παξαθνινπζείηαη θαη ζπλαηλεί ζε απηή ηε ζπλζήθε 

ρσξίο σζηφζν λα μέξεη πφηε απηφ ζπκβαίλεη. κσο έρεη επίγλσζε φηη κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη αλά πάζα ζηηγκή. Δμάιινπ είλαη ηφζν θαιά ζρεδηαζκέλε ε αίζνπζα 

επηηήξεζεο, ψζηε απφ ηνλ θεληξηθφ πχξγν βιέπεη θαλείο ηα πάληα ρσξίο λα ηνλ 

βιέπνπλ. 

Σν άηνκν δψληαο ζε έλα ρψξν πιήξνπο νξαηφηεηαο, επσκίδεηαη ηνπο 

θαηαλαγθαζκνχο ηεο εμνπζίαο, κε απνηέιεζκα λα πξνζαξκφδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

απηφκαηα. ην παλνπηηθφ ηνπ Bentham, ε εμνπζία είλαη νξαηή θαη ηαπηφρξνλα 

αλεμέιεγθηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηηεξνχκελνπ. Σν ζρήκα απηφ πξνζθέξεη 

νηθνλνκία ζην ρψξν, ζην πξνζσπηθφ, γίλεηαη δε πνιχ απνηειεζκαηηθφ ράξε ζηνλ 

απηνκαηνπνηεκέλν, αδηάιεηπην, θαη πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Σν νηθνδφκεκα απηφ 

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κεραλή γηα πεηξάκαηα, γηα ηε κεηαβνιή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ην ζσθξνληζκφ (Foucault,1976, ζ.ζ.259-298).  

Παξνπζηάδεη πνιιά θνηλά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, (social media), ζέκα πνπ ηίζεηαη πξνο εμέηαζε θαη αλάπηπμε 

παξαθάησ.  

 

 3.1.2. Ο Παλνπηηζκόο ζήκεξα: Ζ άζθεζε θνηλσληθνύ ειέγρνπ κέζσ ησλ 

ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληώλ 

Ζ άζθεζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηεο επηηήξεζεο ησλ πνιηηψλ ππάξρεη εδψ θαη 

πάξα πνιιά ρξφληα. Ζ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε φκσο ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, 
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πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία έρεη αλάγεη ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο επηηήξεζεο ζε 

πεδίν αληηπαξάζεζεο ησλ επηθξηηψλ θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο.  

Οη επηθξηηέο ηεο ηερλνινγίαο πνπ επηθαινχληαη ην Οξγνπειηαλφ κνληέιν βαζηζκέλν 

ζην βηβιίν ηνπ G. Orwell κε ηίηιν «1984» ηζρπξίδνληαη φηη ην αλαπφθεπθην 

απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ζα είλαη ε ζπλερήο επηηήξεζε θαη ε 

θαηαπίεζε ησλ αλζξψπσλ. Ο θαζέλαο ζα ηειεί ππφ θαζεζηψο επηηήξεζεο θαη ε 

ηερλνινγία ηεο νινθιεξσηηθήο παξαθνινχζεζεο ζα είλαη άκεζα πινπνηήζηκε. ην 

ηέινο απηήο ηεο απαηζηφδνμεο ζεηξάο γεγνλφησλ, ε εμέιημε ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, 

ηνπ Homo Sapiens, ηεξκαηίδεηαη. Αθφκε ρεηξφηεξα, νη λέεο λνήκνλεο κεραλέο 

ελδέρεηαη λα εμνινζξεχζνπλ ην αλζξψπηλν γέλνο θαη νη απάλζξσπεο ζπλζήθεο λα 

γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα. Οη νπαδνί απηήο ηεο ηερλνθνβηθήο άπνςεο δηαθαηέρνληαη 

απφ πεπνηζήζεηο θαη παγησκέλεο αληηιήςεηο γηα ην Γηαδίθηπν θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ρξήζεο ηνπ. 

Απφςεηο γηα ην Γηαδίθηπν φπσο: α) «…δελ κπνξείο λα γλσξίδεηο πνηνο βξίζθεηαη ζηελ 

άιιε γξακκή ηνπ θαλαιηνύ επηθνηλσλίαο…» β) «…κπνξείο λα ππνδπζείο ηνλ 

νπνηνλδήπνηε…»,  γ) «…ε ελαζρόιεζε κε ην Γηαδίθηπν νδεγεί ζηνλ εζηζκό ηεο 

απνμέλσζεο ησλ αηόκσλ θαη είλαη ρώξνο δηαθίλεζεο πνξλνγξαθηθνύ, παηδνθηιηθνύ 

πιηθνύ, εμηξεκηζηηθώλ πεπνηζήζεσλ…» θιπ. είλαη επξέσο γλσζηέο. Ο Krajcsi (2000), 

ζηε κειέηε ηνπ παξαζέηεη ζπγθεληξσηηθά απηέο ηηο πξνθαηαιήςεηο θαζψο θαη άιιεο 

πνιιέο δπζκελείο γλψκεο γηα ην Γηαδίθηπν. Ηζρπξίδεηαη δε φηη «νη ζπρλφηαηα 

αλαθεξφκελνη επηβιαβείο κεραληζκνί, νη νπνίνη ζεσξνχληαη σο απεηιέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, δελ έρνπλ ζηελ νπζία λα θάλνπλ κε 

απηφ αιιά κάιινλ είλαη νη ίδηνη θίλδπλνη πνπ ππήξραλ θαη παιηφηεξα, απιά ηψξα 

επαλεκθαλίδνληαη κε ηνλ καλδχα ηνπ Γηαδηθηχνπ.  Σν πξφβιεκα ηεο επηηήξεζεο ησλ 
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πνιηηψλ απφ ην θξάηνο, ε παξαθνινχζεζε ηεο δσήο ελφο πνιίηε σο θαηαλαισηή 

αλακθίβνια κπνξεί λα πξνθχςεη κε ηε ρξήζε εμεδεηεκέλσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο. Απηφ έρεη πνιινχο θαη πνηθίινπο θηλδχλνπο, ηφζν πξαγκαηηθνχο, φζν 

θαη ελ δπλάκεη. Αξθεί λα αλαινγηζηνχκε κφλν ηηο θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ 

ΖΠΑ ακέζσο κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2001, ή ηελ ηάζε πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο 

εηαηξίεο λα δεκηνπξγνχλ βάζεηο δεδνκέλσλ κε ην αγνξαζηηθφ πξνθίι ησλ πειαηψλ 

ηνπο. Πξάγκαηη, ν θάζε πνιίηεο κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν παξαθνινχζεζεο. 

Δγείξνληαη επνκέλσο θαίξηα εξσηήκαηα, φζνλ αθνξά ηε δηάδνζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ, 

φπσο επίζεο θαη ζεκάησλ ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα, ζην φρη ηφζν καθξηλφ κέιινλ (νπ. 

αλ. Pinder, 2008). 

Παξφκνηεο  είλαη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ Rick Stallman,  πξνγξακκαηηζηή θαη θπζηθνχ, 

ν νπνίνο θαηαζθεχαζε ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ Linux. ηηο δηαιέμεηο πνπ θάλεη ζε φιν 

ηνλ θφζκν δηαηείλεηαη φηη ε επηηήξεζε ζπληειείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο κέζσ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο. πγθεθξηκέλα ηνλίδεη φηη, «κεηαμύ άιισλ θαθώλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζε κηα άδηθε ςεθηαθή θνηλσλία είλαη θαη ε άζθεζε ηνπ 

θνηλσληθνύ ειέγρνπ θαη ηεο δηαξθνύο επηηήξεζεο». 

Θεσξεί απεηιή ηνπο ππνινγηζηέο δηφηη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο ζπζηήκαηα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα θαη λα ηα 

κεηαθέξνπλ ζηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή. Σα θηλεηά ηειέθσλα, επίζεο, κε κηα εμ 

απνζηάζεσο εληνιή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλακεηαδψζνπλ ηελ αθξηβή ηνπνζεζία 

ηνπ θαηφρνπ ηνπο ππνινγηζκέλε απφ δνξπθφξν. 

Ο Stallman επίζεο, αλαθέξεη έλα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ  φπνπ Γεξκαλφο πνιίηεο 

απαίηεζε απφ ηελ ζπκβεβιεκέλε εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο κεηά απφ δηθαζηηθή 
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παξέκβαζε, ηα δεδνκέλα κε ηηο ηνπνζεζίεο πνπ ν ίδηνο βξέζεθε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

έμη κελψλ. Πξνο έθπιεμή ηνπ έιαβε έλα ηεξάζηην θαηάινγν γηα 44.000 ζέζεηο.   

Πάγηα ηαθηηθή επίζεο ησλ πάξνρσλ Γηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ είλαη λα θξαηνχλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δεδνκέλα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο ζειήζεη λα 

ειέγμεη νηηδήπνηε. Απηφ ζπληζηά κηα κνξθή επηηήξεζεο εμ’ απνζηάζεσο. Αθφκε, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία πνπ δελ έρεη ζρέζε κε εκάο θαη ππάξρεη γηα λα καο 

παξαθνινπζνχλ. πσο γηα παξάδεηγκα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην φιε ε θπθινθνξία 

θαηαγξάθεηαη. Ζ θαηαγξαθή γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε απνηέιεζκα ε 

αζηπλνκία λα κπνξεί λα ειέγρεη ηνλ νπνηνδήπνηε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε θάκεξεο 

ηνπνζεηεκέλεο ζην πιάη ησλ δξφκσλ (Stallman, 2011). 

Οη λέεο ηερλνινγίεο, σζηφζν είηε πξφθεηηαη γηα Γηαδηθηπαθά πνιιαπιψλ παηθηψλ είηε 

γηα ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο Γηθηχσζεο, φπσο ην Facebook, είηε γηα ηζηνζειίδεο 

πιεξνθνξηψλ, φπσο ην youtube, ε Wikipedia, απιψο θάλνπλ πξαγκαηηθφηεηα ηελ 

αξρέγνλε πξνδηάζεζή καο λα ζπλδεφκαζηε κε άιινπο αλζξψπνπο αθφκε θαη αλ απηφ 

γίλεηαη κε ειεθηξφληα πνπ ηαμηδεχνπλ ζηνλ θπβεξλνρψξν. Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη 

λέεο ηερλνινγίεο κε ηηο εθπιεθηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο αληηθαηνπηξίδνπλ αλζξψπηλεο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο  πνπ αλαδχζεθαλ ζηνπο 

πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο ηεο αλζξσπφηεηαο (Christakis, 2010, ζ. 338). Απφ κειέηεο ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο, δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη ρξήζηεο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθνί, έρνπλ πεξηζζφηεξνπο θίινπο θαη είλαη 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πεξηζζφηεξν ελεξγνί απφ ηνπο κε ρξήζηεο (Castells, 2005). 

Δίλαη επλφεην φηη φζν νη άλζξσπνη έξρνληαη ζε επαθή κεηαμχ  ηνπο είηε κε ηνλ 

πξσηφγνλν ηξφπν κέζα ζηηο θπιέο, είηε ζε παγθφζκηα δίθηπα φπσο ζπκβαίλεη 

ζήκεξα, ην πξνζσπηθφ απφξξεην θαη ε αζθάιεηα  είλαη δπζθνιφηεξν λα 
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εμαζθαιηζηνχλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα  ε ιεγφκελε ειεθηξνληθή γεηηλίαζε λα 

κπνξεί λα καο εθζέζεη ζε θινπέο, θαηαζθνπίεο, παξαπνηήζεηο πξνζσπηθνηήησλ, 

απνπιαλήζεηο αλειίθσλ, απεηιέο θι.π. ( Γεξηνχδνο, 1998, ζει. 527-528). 

Τπάξρεη πεξίπησζε ε θάζε θπβέξλεζε ή ν εξγνδφηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πιεξνθνξηαθή αγνξά λα αζθήζνπλ χπνπια ηνλ έιεγρφ ηνπο. αθψο θαη ε 

πιεξνθνξηαθή αγνξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαιφ θαη γηα θαθφ (Γεξηνχδνο, 

1998, ζει. 537 ). 

Δμεηάδνληαο ην ζέκα ζθαηξηθά δηαπηζηψλεη θαλείο θαη ηηο επηπηψζεηο θαη πξνθιήζεηο 

πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ν ρψξνο ηεο εμνπζίαο αληίζηνηρα απφ ηε ρξήζε ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Ζ θπβεξλεηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαθαλήο θαη δηαζέζηκε πξνο έιεγρν κέζσ ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο πνιίηεο  (Molnar, 

2008). 

εκαληηθφ είλαη επίζεο αιιά θαη θαζφινπ ηπραίν, ην γεγνλφο φηη απφ ην 2010 ην 

ππνπξγείν εζληθήο άκπλαο δηνξγαλψλεη αζθήζεηο θπβεξλνάκπλαο ζε ζπλζήθεο 

πξνζνκνίσζεο κε ηελ νλνκαζία Παλφπηεο. αθέζηαηα παξαπέκπεη ζηνλ Αξραίν 

κχζν θαη εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ν Παλφπηεο Άξγνο ζπκβνιηθά έρεη θαζνξίζεη θαη 

έρεη δψζεη ην φλνκά ηνπ ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο ςεθηαθέο επηζέζεηο, ππνθινπέο, 

παξαθνινπζήζεηο θιπ. Οη αζθήζεηο απηέο επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα 

θπβεξλνεπηζέζεσλ απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο ζε θξίζηκεο εζληθέο ππνδνκέο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Άμηνλ αλαθνξάο είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ζε απηέο 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη ηα ζψκαηα αζθαιείαο, ν αθαδεκατθφο ηνκέαο, ν 

δεκφζηνο αιιά θαη ν ηδησηηθφο. (Κξαληδηψηεο & Παπαγεσξγίνπ, 2016) 

Αθφκε ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο απνθαιχςεηο ησλ «Wikileaks» απφ ηνλ Julian 

Assange ην 2011 θαη ηνπ «Global surveillance disclosure» απφ ηνλ Edward Snowden 
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ην 2013 γηα ηηο καδηθέο παξαθνινπζήζεηο ηδησηψλ θαη θπβεξλεηηθψλ ππνδνκψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν δηαπηζηψλνπκε πσο δελ ππάξρεη πιένλ θακία ακθηβνιία φηη 

βξηζθφκαζηε ζε έλα θαζεζηψο θαζνιηθήο παξαθνινχζεζεο, φπνπ νη ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο ζην ζχλνιφ ηνπο, ππνθιέπηνληαη καδηθά θαη ζπζηεκαηηθά, θαηαξγψληαο 

ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα ( Αλδξνπιηδάθεο, 2014, ζ.69, Βελέξεο, 2014). 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα πξνιεγφκελα δηαθαίλεηαη απηφ πνπ έγθξηηνη κειεηεηέο 

ππνζηεξίδνπλ, φηη ε ειεθηξνληθή γεηηλίαζε ζα επεξεάζεη ηηο δσέο καο, ηα έζλε καο 

θαη ηνπο πνιηηηζκνχο καο αιιά αλ θαλνχκε έμππλνη, ζα γίλεη κφλν κε ηνπο ηξφπνπο 

πνπ ζα ην επηηξέςνπκε εκείο. Οη αλζξψπηλεο αλάγθεο ζα καο νδεγήζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία σο έλα κέζν θαη κηα λέα επθαηξία λα 

έξζνπκε θνληά κε άιινπο αλζξψπνπο  (Γεξηνχδνο, 1998, ζ. 540). 
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3.2. Παλνπηηζκόο θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο: πγθξίζεηο- 

πζρεηίζεηο 

Ζ ςεθηαθή επαλάζηαζε άιιαμε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ ηαρχηεηα κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο είλαη αζχιιεπηε θαη επηηπγράλεηαη κφλν κε κεξηθνχο ρεηξηζκνχο ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Νέα απφ φιν ηνλ θφζκν, εηθφλεο, κνπζηθή, βίληεν, θιπ 

είλαη άκεζα δηαζέζηκα. Ο θάζε ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζε απηά ελψ ηαπηφρξνλα 

κπνξεί λα ηα απνζεθεχζεη ή λα ηα θνηλνπνηήζεη ζε άιινπο ρξήζηεο. Δπίζεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο πεγήο πιεξνθφξεζεο ή λα ιεηηνπξγήζεη ν ίδηνο σο ηέηνηα. 

Σέινο πνιιέο απφ ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο, πέξαζαλ απφ ην 

θπζηθφ ζην δηθηπαθφ ρψξν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν. 

Μία άιιε σζηφζν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο πνπ εμππεξεηνχλ έλα κεγάιν 

θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ θίισλ ή νκάδσλ πνπ 

κνηξάδνληαη θνηλά ελδηαθέξνληα, είλαη ηα social networks, ηα ιεγφκελα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε ην πην επηηπρεκέλν απφ απηά ηα δίθηπα, λα είλαη ην 

Facebook. 

Σν Facebook μεθίλεζε σο έλα κηθξφ δίθηπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπκθνηηεηψλ ζην 

Υάξβαξλη. ήκεξα ε εμάπισζή ηνπ είλαη ηέηνηα πνπ θαηακεηξά πεξηζζφηεξνπο απφ 

80 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Ο θάζε ρξήζηεο δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ “πξνθίι”, ην νπνίν  

πεξηιακβάλεη κηα πιεζψξα πιεξνθνξηψλ γηα ην άηνκφ ηνπ, απφ θσηνγξαθίεο, 

ελδηαθέξνληα, απφςεηο γηα ζέκαηα πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ θιπ. ε φιεο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξνθίι είλαη δεκφζην έρνπλ φινη πξφζβαζε, ηφζν 
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νη ιεγφκελνη «θίινη» αιιά θαη ν θαζέλαο αθνχ νπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξεί λα ηηο 

αλαδεηήζεη.   

Τπφ απηή ηελ έλλνηα ην πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε ηνπ facebook βξίζθεηαη ζε έλα είδνο 

επηηήξεζεο απφ φινπο. Σαπηφρξνλα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηηεξεί ηα πξνθίι φισλ 

ησλ άιισλ ρξεζηψλ. Ζ αλάιπζε ηνπ Michel Foucault γηα ην Panopticon ηνπ Jeremy 

Bentham εξρφκελν ζε έλα παξαιιειηζκφ κε ηε δνκή ηνπ Facebook σο πξφηππν 

κνληέιν ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, θαίλεηαη πσο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο νκνηφηεηεο. 

Οη έγθιεηζηνη ηνπ panopticon κνηάδνπλ πνιχ κε ηνπο  «έγθιεηζηνπο ρξήζηεο» ηνπο 

Facebook αθνχ ππνβάιινληαη φινη ζε κηα θαηάζηαζε νηθηνζεινχο νξαηφηεηαο. κε ηε 

δηαθνξά φηη νη δεχηεξνη κπνξνχλ λα έρνπλ θαη ην ξφιν ηνπ επηηεξεηή αθνχ 

παξαθνινπζνχλ ην πξνθίι ησλ άιισλ ρξεζηψλ. 

Πξνθαλψο ε θαζνιηθή ηζρχο ηεο ίζεο δπλαηφηεηαο λα παξαθνινπζείο θαη λα 

παξαθνινπζείζαη ζην Facebook, ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ ςπρνινγία ησλ ρξεζηψλ θαη 

έηζη δεκνζηνπνηνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα, πνπ ελδερνκέλσο ππφ άιιεο ζπλζήθεο δελ 

ζα κνηξάδνληαλ κε ηνλ νπνηνλδήπνηε. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηηήξεζεο ησλ θίισλ ρξεζηψλ γίλεηαη δηαξθήο αθνχ  θάζε θίλεζε, 

αλαθνηλψλεηαη απηφκαηα. Ο ρξήζηεο έρνληαο γλψζε πσο παξαθνινπζείηαη δηαξθψο 

πξνζέρεη ηηο αλαξηήζεηο ηνπ, ηα ζρφιηά ηνπ θαη γεληθφηεξα φηη κπνξεί λα ζθηαγξαθεί 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζέρεη ν ρξήζηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην πξνθίι ηνπ κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη απφ πηζαλνχο εξγνδφηεο ή 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα αηηεζεί γηα ηε θνίηεζή ηνπ φπσο 

ζπρλά ζπκβαίλεη κε δηάθνξα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  Έηζη ε 

παξαθνινχζεζε απηνκαηνπνηείηαη θαη ηειεηνπνηείηαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

παξαθνινπζνχκελνπ. Πξνθχπηεη έλαο κεραληζκφο απηφκαηεο πξνζαξκνγήο ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εγθιείζησλ ηνπ panopticon. (Ο 

Παλνπηηζκφο ζηα Κνηλσληθά Γίθηπα, 2008)  

“Σν άηνκν πνπ θαζππνβάιιεηαη ζε ελα πεδίν νξαηόηεηαο, θαη πνπ ην μέξεη, επσκίδεηαη 

ην ίδην ηνπο θαηαλαγθαζκνύο ηεο εμνπζίαο· ηνπο πξνζαξκόδεη απζόξκεηα ζηνλ εαπηό 

ηνπ δέρεηαη κέζα ηνπ ηε ζρέζε εμνπζίαο όπνπ παίδεη ηαπηόρξνλα θαη ηνπο δύν ξόινπο· 

γίλεηαη ε βάζε ηεο ίδηαο ηεο θαζππόηαμεο” (Foucault,1976,ζ. 266). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνειέγρνπ είλαη νη θσηνγξαθίεο πνπ αλαξηψληαη ζηα 

πξνθίι. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη πνιχ πξνζεγκέλεο θαη δείρλνπλ ηνλ/ηελ 

ρξήζηε ζε μερσξηζηέο πφδεο. Βέβαηα πάληα ππάξρεη θαη εθείλε ε κεξίδα ρξεζηψλ πνπ 

δελ αθνινπζεί απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ηαθηηθέο.  

Σν Facebook έρεη θαηεγνξεζεί απφ άηνκα ή νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε 

δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δηφηη θαίλεηαη λα πξνσζεί ηελ 

απνθάιπςε ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηά, ελψ ζεσξεηηθά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο απφ ην ρξήζηε ηεο κε απνθάιπςεο δηαθφξσλ δεδνκέλσλ ηνπ. 

Απηφ επηρεηξήζεθε κε ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο δπλαηφηεηαο πνπ επέηξεπε ζε δηάθνξεο 

εηαηξείεο λα πξνζζέηνπλ πιεξνθνξίεο ππφ ηελ κνξθή “stories” γηα αγνξέο θαη άιιεο 

θαηαλαισηηθέο θηλήζεηο ή ζπλήζεηεο ελφο ρξήζηε πνπ ζα επηζθεπηφηαλ ην site ζε 

ηξίηνπο, κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία απηή 

κεηαθεξφκελε ζηελ πξαγκαηηθή δσή ζα ήηαλ θάηη αλάινγν κε ην λα ελεκέξσλαλ νη 

θαηαζηεκαηάξρεο ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζή καο ηνπο θίινπο θαη γλσζηνχο γηα ην ηη 

έρνπκε αγνξάζεη απφ απηνχο. Σειηθά νη δηακαξηπξίεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ππνρξέσζαλ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ 

Facebook λα δεηήζεη δεκφζηα ζπγλψκε θαζψο θαη λα εξσηάηαη ν ρξήζηεο θάζε θνξά 
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πνπ θάπνηα εηαηξεία ήζειε λα πξνζζέζεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα πιεξνθνξία ζην πξνθίι 

ηνπ.
 

Γηαθαίλεηαη έηζη φηη ε δπλαηφηεηα ηνπ panopticon λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

εξγαζηήξην γηα πεηξάκαηα πάλσ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην facebook γηαηί δελ απνκνλψλεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Σν πείξακα 

σζηφζν, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε άιιε κνξθή θαη κε 

θεξδνζθνπηθέο πξνεθηάζεηο.   

Δθηφο απφ ηελ παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ πξνθιήζεθε κε ην ελ ιφγσ πεξηζηαηηθφ, απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

θαηαγξαθήο ηεο πξαγκαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε κέζα απφ πιεξνθνξίεο 

πνπ πθαξπάδνληαη απφ ην δηαδηθηπαθφ ηνπ πξνθίι. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο φηη ν ρξήζηεο πνπ απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο 

ππνρξεψλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα θαη ηα πξαγκαηηθά ηνπ 

ζηνηρεία θαη αθφκα παξαπέξα, λα ηα αλαλεψλεη ηαθηηθά. Μπνξεί απηφ λα ζπκβαίλεη 

γηα ηελ πξνζηαζία δηαθφξσλ δεκφζησλ πξνζψπσλ (πρ. εζνπνηνί, πνιηηηθνί, 

δεκνζηνγξάθνη, θιπ) απφ ηε δεκηνπξγία πιαζηψλ πξνθίι, αιιά ηαπηφρξνλα 

εμππεξεηεί ηνπο αθξηβφηεξνπο φξνπο δηαθήκηζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε. 

Λεηηνπξγίεο επίζεο, φπνπ θάπνηνο κπνξεί λα παξαζέζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν θαη 

ην ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ζπληζηνχλ αθφκε κηα θαηάζηαζε δηαξθνχο θαη 

θαηαγεγξακκέλεο παξαθνινχζεζεο.  

χκθσλα κε ηε δίσμε ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ζπρλή πεξίπησζε είλαη απηή φπνπ 

δηαξξήθηεο παξαθνινπζνχλ κέζσ facebook ηα ζχκαηά ηνπο θαη «επηζθέπηνληαη» ην 

ζπίηη ηνπο φηαλ απηά έρνπλ δεκνζηνπνηήζεη κέζσ  θσηνγξαθηψλ posts/comments ηελ 
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απνπζίαο ηνπο ζε δηαθνπέο, ή γηα άιινπο ιφγνπο (θαθηαλάθεο, Παπαζαλαζίνπ, & 

Λάιαο, 2013, ζ.14). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη πσο ην Facebook κπνξεί λα παίμεη ηνλ δηθφ ηνπ 

παλνπηηθφ ξφιν ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο, κε ηνλ νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθψλεη ζπκπεξηθνξέο ίζσο αθφκε ζηάζεηο θαη απφςεηο νη νπνίεο πεξλνχλ απφ 

ην ρψξν ηεο δηαδηθηπαθήο γεηηνληάο ζην ρψξν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

ιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο έγηλε αλαθνξά θαζηζηνχλ ην Facebook ηνλ 

ζχγρξνλν ειεθηξνληθφ πιεξνθνξηνδφηε πνπ δελ θνηκάηαη θπζηθά πνηέ φπσο θαη ηα 

εθαηφ άγξππλα κάηηα ηνπ Παλφπηε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε, φηη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ εθηφο απφ ηε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία, κπνξεί λα ηηο εθκεηαιιεπηεί ζε 

βάξνο καο θαη ν νηνζδήπνηε θαθνπνηφο εγθιεκαηίαο πνπ ζα αληιήζεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ αλππνςίαζην ρξήζηε. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ζνβαξνχο ιφγνπο πνπ 

νθείινπκε σο πνιίηεο θαη σο ρξήζηεο λα γλσξίδνπκε  γηα ηνπο θηλδχλνπο απηνχο. 

Πνιχ πεξηζζφηεξν νθείινπκε σο παηδαγσγνί λα παξέρνπκε ηελ αλάινγε γλψζε θαη 

πιεξνθφξεζε ζηα παηδηά απφ πνιχ λσξίο, θη απηφ γηαηί φπσο θαίλεηαη ε πξψηκε 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ ην θαζηζηά αλαγθαίν.  
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3.3. Ζ επηηήξεζε ζηελ παηδηθή ειηθία 

Ζ παηδηθή ειηθία, ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο πξνζηαηεχεηαη κε κηα ζεηξά απφ 

πξαθηηθέο, πνπ επηθέξνπλ ηε ζρνιαζηηθή ξχζκηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ν απζηεξφηεξνο 

έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ (π.ρ. κε θάκεξεο ζηνπο δξφκνπο, ζηα εκπνξηθά θέληξα, 

ζηα ζρνιεία θιπ.), ε ρξήζε γηα ηελ ςπραγσγία ησλ παηδηψλ νξγαλσκέλσλ 

πεξηθξαγκέλσλ ρψξσλ φπσο νη παηδφηνπνη, κε ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε απφ ηε 

γεηηνληά θαη ην δξφκν, (Blackford, 2004) αιιά θαη ην εληαηηθά δηαξζξσκέλν 

πξφγξακκα ησλ παηδηψλ, ηα νπνία κεηαβαίλνπλ απφ ηνλ έλαλ επηηεξνχκελν ρψξν 

ζηνλ άιιν (παηδηθφο ζηαζκφο, λεπηαγσγείν, ζρνιείν, εμσζρνιηθά καζήκαηα, 

αζιεηηθέο ή εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θιπ.). χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο νη απφςεηο 

πνπ επηθξαηνχλ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά απφ ηε κία πιεπξά, αζψα, επάισηα, αλίθαλα 

γηα εξγαζία, εμαξηεκέλα απφ ηελ πξνζηαζία ησλ ελειίθσλ θαη απφ ηελ άιιε, ηα 

ζεσξνχλ εγγελψο άγξηα, βάξβαξα, επηθίλδπλα φρη κφλν γηα ηελ θνηλσλία αιιά θαη γηα 

ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, θαη, γη’ απηφ ζα πξέπεη, λα πεηζαξρήζνπλ, θαζψο δελ 

θαηέρνπλ ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε γλσζηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

αξρέο. Παξφιν πνπ νη ηδέεο απηέο αληηθάζθνπλ κεηαμχ ηνπο, ζπλππάξρνπλ σο 

θπξίαξρνη ιφγνη πνπ λνκηκνπνηνχλ  ηελ άζθεζε ζρνιαζηηθνχ θνηλσληθνχ ειέγρνπ 

πάλσ ηνπο (Περηειίδεο, 2015, ζ.107). 

 «χκθσλα κε ηνλ (Rose, 1989), Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο θνηλσληθν-πνιηηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη δηαθπβέξλεζεο ησλ παηδηψλ αληηζηνηρεί ζην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ 

ησλ λεσηεξηθψλ θξαηψλ λα ειέγρνπλ, λα επηηεξνχλ θαη λα θαζνδεγνχλ ην ζχλνιν 

ησλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ. Ζ λεσηεξηθή πεηζαξρηθή εμνπζία θαηαθέξλεη λα 

απνζπάζεη ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο άζθεζεο θαη 
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εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ηεο, ράξε ζηηο επεμεξγαζκέλεο θαη αδηφξαηεο πξαθηηθέο 

επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ αλζξψπσλ, ζπγθαιχπηνληαο έηζη κε επηηπρία ηηο 

πεξηνξηζηηθέο θαη θαηαλαγθαζηηθέο ηεο ζπλέπεηεο πάλσ ζηα ππνθείκελα. Τπφ απηφ ην 

πξίζκα, ηα παηδηά ζπληζηνχλ ηελ θαηεμνρήλ θνηλσληθή θαηεγνξία ε νπνία πθίζηαηαη 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηηήξεζε ηεο ελήιηθεο θνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, ν έιεγρνο 

κεηνλνκάδεηαη ζε πξνζηαζία, πξφιεςε θαη ελδηαθέξνλ κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή 

αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ θαη ε επηηήξεζε ζε θξνληίδα γηα ηελ πγεία θαη επεκεξία απηήο 

ηεο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο» (φπ. Αλ. ζην Περηειίδεο, 2015, ζ.109). 

 

 

3.3.1. Παηδηθή ειηθία θαη ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 21νπ αηψλα έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηνλ θφζκν, ηφζν 

γηα ηνπο ελήιηθεο φζν θαη γηα ηα παηδηά. Ζ εμέιημε απηή έρεη πξνθαιέζεη ηηο έληνλεο 

ζπδεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζήκεξα ππάξρνπλ δχν αθξαίεο απφςεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζηα παηδηά: α) νη ηερλνθνβηθέο, ηηο 

νπνίεο πεξηγξάςακε παξαπάλσ, θαη β) νη ηερλνθηιηθέο, νη νπνίεο ηνλίδνπλ ηελ 

απειεπζεξσηηθή, ρεηξαθεηηθή θαη, άξα, ζεηηθή επίδξαζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη πσο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε κειέηε θαη 

θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο κέζα ζην πιαίζην φπνπ ιεηηνπξγεί, δηφηη ε 

φπνηα επίδξαζε θαη επελέξγεηά ηεο ζπκβαίλεη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά, 

πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά πιαίζηα. 
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 χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηαπηζηψλεηαη πσο ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ε πεξηήγεζε ζην δηαδηθηπαθφ θφζκν μεθηλά 

ζρεηηθά λσξίο. ηελ Δπξψπε, ην 59%ησλ παηδηψλ 9-16 εηψλ έρνπλ ην δηθφ ηνπο 

πξνθίι ζε ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ηελ Διιάδα, ην 54% ησλ παηδηψλ 

ειηθίαο 9-16 εηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν, δειψλνπλ φηη έρνπλ πξνθίι 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Φαίλεηαη φηη νη πεξηνξηζκνί εγγξαθήο ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο κε βάζε ηελ ειηθία (θάησ απφ 13 εηψλ) παξαβηάδνληαη αθνχ ην ¼ ησλ 

παηδηψλ 9-11 εηψλ ησλ παηδηψλ ζηελ Δπξψπε έρνπλ ην δηθφ ηνπο πξνθίι (Σζίηζηθα, 

2014). 

χκθσλα πάιη κε ηελ έξεπλα EU-NET ADB πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επηά 

Δπξσπατθέο ρψξεο (Διιάδα, Γεξκαλία, Ηζπαλία, Πνισλία, Ηζιαλδία, Οιιαλδία, 

Ρνπκαλία), κε ζπληνλίζηξηα ρψξα ηελ Διιάδα, ζρεηηθά κε ηηο ςπρνθνηλσληθέο 

δπζθνιίεο εθήβσλ πνπ είραλ ππνζηεί δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ (cyberbullying) 

δηαπηζηψλεηαη πσο πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζηνπο πέληε εθήβνπο έρνπλ πέζεη ζχκαηα 

«δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ». Ζ ειηθία ησλ εθήβσλ, αιιά θαη ην ρακειφ ή κέηξην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θάλεθε φηη ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ηνπ 

«δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ» ( Σζίηζηθα & Γεκεηξαθνπνχινπ, 2013).  

Δηδηθνί επίζεο θάλνπλ ιφγν γηα θαηαζηάζεηο εζηζκνχ θαη κεηαηφπηζεο ησλ νξίσλ ηεο 

ηδησηηθήο δσήο κε ηε δεκφζηα. Σα θηλεηά ηειέθσλα γηα παξάδεηγκα 

αλαθαηαζθεπάδνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ θαη νδεγνχλ ζην 

θαηλφκελν ηεο «απνύζαο παξνπζίαο» (absent presence), κηα ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα 

ηδηαίηεξα ζηηο εθεβηθέο παξέεο φπνπ φινη είλαη καδί αιιά θαη ηαπηφρξνλα κφλνη, 

απνξξνθεκέλνη ζηελ  νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπο (Drucker, Gumpert, & 

Haratonik, 2015). 



Σδίκα Μαξία     ειίδα 55 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

Γηα ηελ απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

απφ ηα παηδηά, ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο 

απεπζπλφκελα ηδίσο ζε αλειίθνπο. Ζ Ηξιαλδία γηα παξάδεηγκα έρεη νξγαλψζεη 

εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη παξνρήο πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ςεθηαθνχ ηξακπνπθηζκνχ ζε κηα δηαδξαζηηθή online ππεξεζία. 

Ζ Οιιαλδία επίζεο έρεη αλαπηχμεη ζην Γηαδίθηπν Οδεγνχο Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ 

απεπζπλφκελνπο ζε αλειίθνπο, ρξήζηεο (ππξφπνπινο, 2013). 

ηελ Διιάδα  αμηφινγν έξγν έρεη λα επηδείμεη ε δίσμε ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, ην 

νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πάηαμεο θαη ηεο εμηρλίαζεο ηνπ ςεθηαθνχ 

εγθιήκαηνο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην ηνκέα ηεο πξφιεςεο κέζα απφ επηζθέςεηο ζε 

ζρνιεία θαη δηνξγάλσζε αλνηρηψλ εκεξίδσλ πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.  Ο 

πξντζηάκελνο ηεο δίσμεο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, θαθηαλάθεο (2013), 

επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα γλψζε θαη πξφιεςε γχξσ απφ ην ζέκα. Ηδηαίηεξα ηνλίδεη 

πσο πξέπεη ε ππάξρνπζα γλψζε λα κεηαιακπαδεπηεί ζηα παηδηά. Αλάινγεο είλαη θαη 

νη επηζεκάλζεηο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ πνιίηε ππεπζχλνπ γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα 

ζπλερείο ζπκκεηνρηθέο παηδαγσγηθέο δξάζεηο ζην ζρνιείν, απφ ηηο πξψηεο ειηθίεο 

πνπ έλα παηδί κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Γηαδίθηπν, φπσο νη 

δηαδξαζηηθέο πεξηεγήζεηο ζε εθπαηδεπηηθνχο, ελεκεξσηηθνχο θαη άιινπο ρξήζηκνπο 

ηζηνρψξνπο, κε έκθαζε ζηα ζεηηθά αιιά θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ 

(Μφζρνο, 2014). 

Δπηπιένλ έξεπλεο φπσο απηή ηεο Livingstone (2009), έρνπλ θαηαδείμεη φηη δελ 

ππάξρνπλ κφλν θίλδπλνη αιιά θαη δπλαηφηεηεο γηα ηα παηδηά ζην Γηαδίθηπν. Αλ θαη 
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ηα Μ.Μ.Δ. ζπλήζσο εζηηάδνπλ ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ ζπρλή πξφζβαζε ζ’ απηφ, δηαπηζηψλεη φηη ην Γηαδίθηπν δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ παγθφζκηα θνπιηνχξα  ησλ ζπλνκειίθσλ 

ηνπο. Σνλίδεη επίζεο φηη ε ηερλνινγία δελ είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή αιιά ε επίδξαζή 

ηεο θάζε θνξά εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν  ρξεζηκνπνηείηαη. 

ε θάζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ε θαζεκεξηλή ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ην 

Γηαδίθηπν, θαη ηελ ηερλνινγία γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα ηδσζεί ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ησλ παηδηψλ, ηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο, ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, 

ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, θαζψο θαη ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία (Περηειίδεο, 2015, ζ.ζ.136-139). 

 

Παξφκνηεο είλαη θαη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ  David Buckingham φπνπ ζην βηβιίν ηνπ,  

«IS THERE A DIGITAL GENERATION?», αλαθέξεη φηη ε ηδέα κηαο ςεθηαθήο 

γεληάο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζπλδέεηαη κε ηνπο θφβνπο ησλ 

ελειίθσλ γηα ηηο ελδερφκελεο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηελ πηζαλή απψιεηα ηεο 

ζπλέρεηαο - ζχλδεζεο κε ην παξειζφλ, θάλνληαο ιφγν γηα ην γλσζηφ ράζκα ησλ 

γελεψλ. Μεηαμχ άιισλ πξνηείλεη λα αληηκεησπίζνπκε ην ζέκα κε ζθεπηηθηζκφ, 

απνθεχγνληαο λα πέζνπκε ζηνλ θαχιν θχθιν ηεο εχθνιεο ξεηνξηθήο. Δπηζεκαίλεη δε 

φηη νη ζπλέπεηεο ηεο ηερλνινγίαο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πψο 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηερλνινγία, γηαηί θαη κε πνηφ ζθνπφ. Αλαθέξεη αθφκε φηη 

ππάξρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ δηαθχκαλζεο ηεο ρξήζεο ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαζψο 

θαη ζε επίπεδν ειηθηαθψλ νκάδσλ (Buckingham, 2006). 
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3.4 πλνπηηθά 

Ζ άζθεζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ε επηηήξεζε ησλ πνιηηψλ δηαθαίλεηαη πσο 

ήηαλ θαη ζα είλαη ν επηδησθφκελνο ζηφρνο θάζε κνξθήο εμνπζίαο. Ο Foucault κε ηηο 

επξέσο γλσζηέο αλαιχζεηο ηνπ γχξσ απφ ηελ ηδέα ηνπ panoptikon, θαζηέξσζε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ κε ηνλ φξν Παλνπηηζκφ. Ζ άζθεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ δηαθαίλεηαη πσο πινπνηείηαη ζε θάζε επνρή κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. ήκεξα ε εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ, (εθεμήο ΣΠΔ), καδί κε ηηο άιιεο ζεηηθέο γηα ηε δσή ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ ρξήζεηο, εμππεξεηεί θαη ηελ επηηήξεζε ησλ θνηλσληψλ. Ζ ςεθηαθή 

παξαθνινχζεζε ζηηο κέξεο καο είλαη έλα ηδηαίηεξα πνιπζχλζεην θαη πνιπδηάζηαην 

δήηεκα. χκθσλα κε πξφζθαηεο απνθαιχςεηο έρνπλ ζπληειεζηεί καδηθέο 

παξαθνινπζήζεηο ησλ πνιηηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε κεζνδεπκέλεο απφ ηελ 

θξαηηθή εμνπζία νξηζκέλσλ ρσξψλ. Ζ παξαθνινχζεζε φκσο ζπληειείηαη θαη ζε 

δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ (social networks) κεηαμχ 

γλσζηψλ θαη αγλψζησλ ρξεζηψλ. Πνιιέο θνξέο ε παξαθνινχζεζε απηνχ ηνπ είδνπο 

γίλεηαη κε ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε θινπήο θαζψο θαη άιισλ παξαβαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ. 

Μεηαμχ ησλ ζπκάησλ φπσο πξνθχπηεη απφ έγθπξεο πεγέο ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

πνιινί αλήιηθνη ρξήζηεο. Δπεηδή ε λέα γεληά έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ΣΠΔ γηα λα εηζπξάηηεη ηα νθέιε ηνπο, πνπ επίζεο απφ πνιινχο εηδηθνχο 

επηζεκαίλνληαη, ζα πξέπεη λα ιάβεη απφ λσξίο ηελ απαξαίηεηε γλψζε ψζηε λα 

θαηαζηεί ηζρπξή απέλαληη ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο θηλδχλνπο. ια ηα παξαπάλσ 

απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ςεθηαθήο 
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παξαθνινχζεζεο κέζσ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε 

νπνία πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ζην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ - ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ ΜΔΡΟ  
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Κεθάιαην 4
ν
: ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 

4.1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο άζθεζεο ηνπ 

ςεθηαθνχ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κέζσ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ε νπνία αμηνπνηεί ηνλ 

αξραίν κχζν ηεο Ηνχο θαη ην ζεαηξηθφ παηγλίδη.   

 

ηόρνη  

Βάζεη ηνπ ζθνπνχ θαζνξίζηεθαλ νη επηκέξνπο ζηφρνη, νη νπνίνη είλαη: 

 Να εθηηκεζεί εάλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, θαη εάλ γλσξίδνπλ γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ. 

 Να αληρλεπζεί  εάλ θαη πψο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο παξαθνινχζεζεο.  

 Να απνηηκεζεί εάλ κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ κε ζέκα ηνλ πξναλαθεξφκελν κχζν 

θαη ην ζεαηξηθφ παηγλίδη, ηα λήπηα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ γηα έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε. 

 Να δηεξεπλεζεί θαηά πφζν κπνξνχλ λα ζηαζνχλ θξηηηθά θαη λα δηαρσξίζνπλ ηηο 

ζεηηθέο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.   

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα   

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ε παξνχζα κειέηε απνζθνπεί λα απαληήζεη, 

δηαηππψλνληαη σο εμήο:  

1. Καηά πφζν ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ  ςεθηαθή 

ηερλνινγία ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 
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2. Καηά πφζν αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο παξαθνινχζεζεο. 

3. Καηά πφζν είλαη ζε ζέζε κέζα απφ κηα ζρεδηαζκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε ε 

νπνία αμηνπνηεί ην κχζν θαη ην ζεαηξηθφ παηγλίδη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο παξαθνινχζεζεο. 

4. Πφζν κπνξνχλ λα ζηαζνχλ θξηηηθά ζηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη 

ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.   

  

4.2. Δξεπλεηηθή  Πξνζέγγηζε- Μεζνδνινγία 

Ζ παξνχζα έξεπλα, αμηνπνίεζε ηελ πνηνηηθή κέζνδν έξεπλαο κε εξγαιεία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ: ζπλέληεπμε, θχιια εξγαζίαο (δσγξαθηέο) θαη παξαηήξεζε. Ζ πνηνηηθή  

έξεπλα σο κηα «πιαηζηνζεηεκέλε δξαζηεξηόηεηα», (Situated activity), (Ίζαξε & 

Πνπξθφο, 2015, ζ.12) βαζίδεηαη, ζπλήζσο, ζε κηθξφ εξεπλεηηθφ δείγκα γηα ην νπνίν 

φκσο ζπιιέγνληαη «ιεπηνκεξή θαη πνιπηξνπηθά δεδνκέλα (ιεθηηθά, νπηηθά θ.α.), έηζη 

ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλάιπζε πνιιαπιώλ πηπρώλ ή δηαζηάζεσλ ηνπ ππό 

κειέηε θαηλνκέλνπ» (Πνπξθφο, 2010, ζ.169). ηελ παξνχζα κειέηε εκπεξηέρνληαη 

φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο δξάζεο φπσο απηά, ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαη 

παξέκβαζεο κε δεκηνπξγηθά ζρέδηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Bolle de 

Bal ε έξεπλα δξάζεο ζηνρεχεη ζηελ έλσζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε. ηελ 

εθπαίδεπζε εκπιέθεη φινπο εθείλνπο πνπ αθνξά ην ππφ κειέηε ζέκα, γηα απηφ θαη 

κπνξεί λα αλαιεθζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ (νπ. αλ. Βάκβνπθαο, 1998 ζ. 91-

92). 



Σδίκα Μαξία     ειίδα 62 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

4.3. Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

πσο αλαθέξζεθε, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηιέρηεθαλ σο εξγαιεία ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ, ε ζπλέληεπμε,  ηα θχιια εξγαζίαο (δσγξαθηέο) θαη ε παξαηήξεζε. 

4.3.1. πλέληεπμε 

πγθεθξηκέλα αμηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλνπ πιάλνπ 

εξσηήζεσλ, πνπ απνηέιεζε ηνλ νδεγφ ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ζπλέληεπμε σο ηερληθή 

δηαζέηεη «πξνζαξκνζηηθόηεηα» ζηε δηαδηθαζία, θαη  επηηξέπεη ηελ «εκβάζπλζε» ζην 

ππφ κειέηε ζέκα (Bell, 2005 ζ. 206). Πξνηηκάηαη φηαλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δελ 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγην θαη παξέρεη έλα πεξηζψξην 

ειεπζεξίαο ηφζν ζηελ εθθψλεζε ησλ εξσηήζεσλ φζν θαη ζηε δηαηχπσζε ησλ 

απαληήζεσλ φηαλ απηή δηεμάγεηαη κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλνπ πιάλνπ (Βάκβνπθαο, 

1998, ζ.236). Αμηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο πξηλ θαη κεηά ηηο παηδαγσγηθέο 

παξεκβάζεηο. 

 

4.3.1.1. Δομή τησ ςυνέντευξησ πριν την παρέμβαςη 

Οη εξσηήζεηο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο άμνλεο, θαη θάζε άμνλαο εζηίαζε ζε δηαθνξεηηθέο 

πιεπξέο ηνπ εξεπλψκελνπ δεηήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα ν πξψηνο άμνλαο ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο πέληε πξψηεο εξσηήζεηο κε ηηο 

νπνίεο δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν ηα λήπηα γλσξίδνπλ θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο 

ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο,  θαη εάλ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο ζηνηρεηνζεηήζεθε απφ ηηο επφκελεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο νη νπνίεο 

εζηίαζαλ ζην δήηεκα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. πγθεθξηκέλα δηεξεπλήζεθε 

ε γλψκε θαη ε άπνςή ηνπο γηα ην internet θαη ην facebook, έηζη φπσο δηακνξθψλεηαη 

κέζα απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 
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Δπηπιένλ εμεηάζηεθε ην ηί γλσξίδνπλ θαη γηα άιια κέζα ηερλνινγίαο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ, φπσο νη δνξπθφξνη 

θαη νη θάκεξεο παξαθνινχζεζεο δεκνζίσλ ρψξσλ. Απφ ζρεηηθέο εηθφλεο πνπ ηνπο 

επηδείρηεθαλ, ηνπο δεηήζεθε λα αλαθεξζνχλ ζηηο ρξήζεηο ηνπο εάλ θαη εθφζνλ ηηο 

γλσξίδνπλ.  

Ο ηξίηνο άμνλαο ζπκπεξηέιαβε ηηο ηειεπηαίεο νρηψ εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο 

δηεξεπλήζεθε πσο αληηιακβάλνληαη ηα λήπηα ηελ έλλνηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

θαηά πφζν ηελ ζπζρεηίδνπλ κε ηελ ΣΠΔ. 

  

4.3.1.2. Δομή  τησ ςυνέντευξησ μετά την παρέμβαςη 

πσο θαη ζηε δνκή ηεο ζπλέληεπμεο πξηλ ηελ παξέκβαζε νη εξσηήζεηο ηεο 

ζπλέληεπμεο κεηά ηελ παξέκβαζε ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο άμνλεο:  

Ο πξψηνο άμνλαο ζηνηρεηνζεηήζεθε απφ ηηο ηξεηο πξψηεο εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο 

δηεξεπλήζεθε ν βαζκφο πξφζιεςεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ κχζνπ ηνπ Παλφπηε, ε 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ηα ζεαηξηθά παηρλίδηα, θαζψο θαη ε δηακνξθνχκελε αληίιεςή ηνπο 

γχξσ απφ ην ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ ζηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο.   

Ο δεχηεξνο άμνλαο ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο ηξεηο επφκελεο εξσηήζεηο νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ζηηο δχν ζεαηξηθέο δξάζεηο κε ηίηιν νη Οξεηβάηεο, θαη ε Οηθνγέλεηα. 

Απνηέιεζαλ ην επφκελν βήκα ηνπ πξνεγνχκελνπ άμνλα εξσηήζεσλ ψζηε λα 

δηεξεπλεζεί ζε κεγαιχηεξν βάζνο ν βαζκφο θαηαλφεζεο θαη αθνκνίσζεο ησλ 

ζεαηξηθψλ ππνζέζεσλ. Δπηπιένλ δηεξεπλήζεθε εάλ ηα λήπηα  αληηιήθζεθαλ ηε  

ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. ηηο εξσηήζεηο απηέο ζπκπεξηιήθζεθε κε φκνην 

ηξφπν ε εξψηεζε απφ ηνλ δεχηεξνπ  άμνλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξν ησλ 

παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ ζρεηηθά κε ην δνξπθφξν (βι Παξάξηεκα ζει 150-152). 
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Ο ηξίηνο άμνλαο ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο πέληε ηειεπηαίεο εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο 

δηεξεπλήζεθε αλ ε άπνςε ησλ λεπίσλ γηα ηνπο ηξφπνπο παξαθνινχζεζεο 

δηαθνξνπνηήζεθε κεηά ηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο. ηφρνο ήηαλ λα δηαπηζησζεί 

εάλ ζα αλέθεξαλ ηηο ζπζθεπέο ηεο ΣΠΔ σο εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη αλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηηο ππνζέζεηο παξαθνινχζεζεο ησλ 

ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ, θαζψο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο γεληθά, φπσο εξσηήζεθαλ θαη 

ζηε πξψηε ζπλέληεπμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ  νη εξσηήζεηο (7
α
 ,7

β
,8, 11) δηαηεξήζεθαλ 

θνηλέο κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ άμνλα ηνπ εκηδνκεκέλνπ πιάλνπ ηεο πξψηεο 

ζπλέληεπμεο (βι Παξάξηεκα ζει 152-154)  

4.3.2. Φύιια εξγαζίαο (δσγξαθηέο) 

Σα θχιια εξγαζίαο έρνληαο «ηε δνκή ηρλνγξαθηθώλ απεηθνλίζεσλ» (Πνπξθφο, 2010, 

ζ.132), πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην ππφ κειέηε ζέκα, 

απνηέιεζαλ γηα ηελ έξεπλα πνηνηηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα. πιιέρηεθαλ πξηλ θαη 

κεηά ηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο.  

4.3.3. Παξαηήξεζε 

Πξαγκαηνπνηήζεθε παξαηήξεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη απφ ηηο εκςπρψηξηεο ησλ 

δξάζεσλ ηφζν θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ φζν θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ παξαηήξεζε εθηφο απφ εξεπλεηηθή κέζνδνο 

ιεηηνπξγεί θαη ζαλ φξγαλν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Έρεη ηε δηθή ηεο ζέζε θαη 

ζεκαζία ζε φπνηα ηερληθή θαη αλ ρξεζηκνπνηεί ν εξεπλεηήο, φπσο εξσηεκαηνιφγην, 

ζπλέληεπμε θιπ, θαη εμππεξεηεί ηελ εξκελεία πνζνηηθψλ ή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ» 

(Βάκβνπθαο, 1998, ζ. 196). Σα δεδνκέλα παξαηήξεζεο αληαλαθινχλ ηε γεληθή 
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εηθφλα ηνπ δείγκαηνο θαη δελ αθνινπζήζεθε ζ’ απηή ε ηήξεζε ζπγθεθξηκέλεο 

θιείδαο. 

4.4. Δξεπλώκελν δείγκα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 15 λήπηα κε κέζν φξν ειηθίαο ηα ηέζζεξα έηε θαη πέληε 

κήλεο ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Γεληθνχ λνζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ. Οη γνλείο ησλ λεπίσλ αλήθνπλ ζην ηαηξηθφ, 

παξαταηξηθφ, λνζειεπηηθφ, θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θέξνπλ 

κνξθσηηθφ επίπεδν αλψηεξεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

 

4.5. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

Αξρηθά ε έξεπλα μεθίλεζε κε ηηο ζπλεληεχμεηο 21 λεπίσλ πνπ απνηέιεζαλ ην ζχλνιν 

ηεο λεπηαθήο ηάμεο. ηε ζπλέρεηα φκσο ν αξηζκφο πεξηνξίζηεθε θαη θαηέιεμε ζηα 15 

εξεπλψκελα άηνκα. Ο βαζηθφο ιφγνο ήηαλ νη απνπζίεο ησλ λεπίσλ ε νπνίεο 

εκπφδηζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιεο ηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηεο έξεπλαο. ήηαλ ηα λήπηα λα έρνπλ παξνπζία θαηά ηελ αθήγεζε ηνπ 

κχζνπ θαη ζπκκεηνρή θαη ζηηο ηξεηο ζεαηξηθέο δξάζεηο. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ νη νπνίεο 

ζπκπεξηέιαβαλ ηελ αθήγεζε ηνπ κχζνπ, ηε ρξήζε εηθφλσλ έξγσλ ηέρλεο κε ζέκα ην 

κχζν θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθνχ ζεαηξηθνχ παηγληδηνχ. Οη ζεαηξηθέο δξάζεηο 

ήηαλ ηξεηο κε ηαπηφρξνλε εθηέιεζε, νη νπνίεο αιιειεπηδξνχζαλ κεηαμχ ηνπο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ απαηηήζεθε ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ. Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016. 

Πξηλ θαζψο θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπο απαηηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο 
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εβδνκάδαο κε ζθνπφ ηελ δηεμαγσγή αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηε ζπιινγή θχιισλ 

εξγαζίαο (δσγξαθηέο). 

4.6. Σερλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ήηαλ έλα laptop Lenovo i.3, δχν 

αζχξκαηεο θάκεξεο tplink ηχπνπ IP, θαη έλαο rooter κάξθαο tplink επίζεο. Μεηαμχ 

ησλ ζπζθεπψλ δεκηνπξγήζεθε εζσηεξηθφ ηνπηθφ δίθηπν επηθνηλσλίαο. Ζ εηθφλα θαη ν 

ήρνο πνπ ιάκβαλαλ νη αζχξκαηεο θάκεξεο απφ ηηο δχν αίζνπζεο κεηαθεξφηαλ κέζσ 

ηνπ rooter ζην laptop, ην νπνίν ήηαλ εγθαηεζηεκέλν ζε κηα ηξίηε αίζνπζα. Ζ εηθφλα 

απφ ηελ θάζε θάκεξα θαηαιάκβαλε ην ήκηζπ ηεο νζφλεο ηνπ laptop θαη γηλφηαλ 

ηαπηφρξνλε εγγξαθή ησλ video ζηνλ απνζεθεπηηθφ ηνπ ρψξν. Δπίζεο γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν θηλεηά ηειέθσλα, θαζψο θαη έλα 

tablet MLS.  

Ο ίδηνο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε σο πιηθφ επίδεημεο ζην 

εξεπλψκελν δείγκα θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ψζηε λα θαηαγξαθεί ε 

γλψζε ηνπ γχξσ απφ ηηο ΣΠΔ, θαζψο θαη ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζήο ηεο κεηά ηηο 

παηδαγσγηθέο δξάζεηο.  

   

4.7. Μέζνδνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αιιεπάιιειε πξνζέγγηζε, 

θσδηθνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζή ηoπο κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ 

(Cohen & Manion, 1994). χκθσλα κε ηνλ Caplow (1970) επηηξέπεη ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζπλαγνκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε 
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ηεθκήξην επηθνηλσλίαο φπσο εξσηεκαηνιφγηα κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, 

ζπλεληεχμεηο, θαζψο θαη εηθνληθφ πιηθφ (νπ. αλ Βάκβνπθαο, 1998, ζ. 264-281), φπσο 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη ζπλεληεχμεηο θαη ηα θχιια εξγαζίαο (δσγξαθηέο) ησλ 

παηδηψλ.  

 

4.8. Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

έγηλε πξνζπάζεηα ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα πεξηνξηζηνχλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ 

ζα πξνθαινχζαλ αιινίσζε ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο 

δηεμήρζεζαλ δχν πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο πξηλ ηελ θχξηα έξεπλα γηα λα εληνπηζηνχλ ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξεξκελείεο θαη αζάθεηεο. Απηφ 

ζπλέβαιε ζην λα ηξνπνπνηεζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ην ιεμηιφγην θαη ηε 

ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο φιεο νη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ κε ζαθήλεηα 

θαη ην ιεμηιφγην πξνζαξκφζηεθε ζηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ψζηε 

λα καο εμαζθαιίζνπλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαη ε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα πξνζαξκφζηεθε ζηα 8 έσο 10ιεπηά.  

Ζ παξνπζία ησλ εκςπρσηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

πεξηφξηζε ην θαηλφκελν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηεο εξεπλήηξηαο εμαηηίαο ηνπ φηη 

εξγάδεηαη ζην ίδην πιαίζην πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα.  

Δπίζεο ζπλέβαιε ζηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα ηεο 

ζπιιέρηεθαλ κε ηξία εξγαιεία (ζπλέληεπμε, θχιια εξγαζίαο θαη παξαηήξεζε). 
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4.9. Γπζθνιίεο θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ πξψηε βαζηθή δπζθνιία εληνπίζηεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ,  

ψζηε λα πξνζεγγίδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ην εξεπλψκελν ζέκα κε φζν ην δπλαηφ 

θαηαιιειφηεξν ηξφπν. Αθελφο ε πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο ηεο ςεθηαθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηηο δσέο καο, αθεηέξνπ ν πεξηνξηζκφο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αληηιεπηηθέο θαη πξνζιεπηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ εξεπλψκελνπ 

δείγκαηνο, απαίηεζαλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ. Δθηηκήζεθε φηη ζα έπξεπε λα είλαη 

απιφο, ιεηηνπξγηθφο, ψζηε λα είλαη πινπνηήζηκνο θαη αληηπξνζσπεπηηθφο γηα λα 

πξνζεγγίδεη ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ηηο νπνίεο 

ηα λήπηα ζπλαληνχλ ή ζα ζπλαληήζνπλ κειινληηθά.  

Ζ δεχηεξε δπζθνιία εληνπίζηεθε θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ έγηλαλ 

πξηλ θαη κεηά. Δπεηδή νη φιεο δηαδηθαζίεο δηεμάγνληαλ ζην ζρνιηθφ ρψξν θάπνηεο 

θνξέο νη ζπλεληεχμεηο ρξεηάζηεθε λα καηαησζνχλ, επηπρψο φρη πνιιέο, ιφγσ 

απνπζίαο ησλ λεπίσλ. Γεληθά απαηηήζεθε έλαο πξνζεθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ην 

γεληθφ εκεξήζην πξφγξακκα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ αιιά θαη ηα λήπηα λα είλαη ζε 

ζέζε λα εληαρζνχλ ζηελ αηκφζθαηξα ηεο ζπλέληεπμεο.  

Μία επηπιένλ δπζρέξεηα επίζεο πξνήιζε απφ ηνλ απαηηνχκελν ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. πγθεθξηκέλα ιφγσ ηνπ θφζηνπο επηιέρηεθαλ νη νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεηο 

ζε αζχξκαηεο θάκεξεο κε απνηέιεζκα ε εηθφλα λα κελ είλαη ηδηαίηεξα πςειήο 

αλάιπζεο θαη λα παξνπζηάδνληαη θαη θάπνηα ηερληθά πξνβιήκαηα κε ηνλ ήρν 

(ερεηηθά παξάζηηα).    
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Κεθάιαην 5
ν
: ρέδην παηδαγσγηθώλ παξεκβάζεσλ - Πεξηγξαθή 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ νη νπνίεο 

ζπκπεξηέιαβαλ ηελ αθήγεζε ηνπ κχζνπ ηεο Ηνχο, θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξηψλ 

ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ.  

5.1. Ζ Αθήγεζε ηνπ Μύζνπ 

Ζ πξψηε παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ε αθήγεζε ηνπ κχζνπ ηεο Ηνχο κε 

ηδηαίηεξε επηθέληξσζε ζην ξφιν  ηνπ Παλφπηε. Ζ αθήγεζε εκπινπηίζηεθε κε έξγα 

ηέρλεο ζρεηηθά κε ην κχζν (βι. Παξάξηεκα ζει 138-140). Ο κχζνο ζηε ζπλέρεηα 

απνηέιεζε ηελ αθφξκεζε γηα ηε εθαξκνγή ησλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ.  

 

5.2. Σα Θεαηξηθά Παηγλίδηα 

Με ζθνπφ ηα λήπηα λα πξνζεγγίζνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ςεθηαθή επηηήξεζε 

βησκαηηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξία ζεαηξηθά παηγλίδηα ηα νπνία πξνζέγγηζαλ κία  

ζεηηθή επίπησζε ηεο ρξήζεο ηεο ΣΠΔ (νη νξεηβάηεο ζψδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

ΣΠΔ) θαη κία αξλεηηθή, κε ηδηαίηεξε επηθέληξσζε ζην ξφιν ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο (ε νηθνγέλεηα πνπ πάεη δηαθνπέο πέθηεη ζχκα ειεθηξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο κέζσ Facebook). ηελ πξψηε πεξίπησζε πξνζεγγίζηεθε ην ζέκα 

ηεο επηηήξεζεο πνπ δχλαηαη λα αζθεζεί απφ νξγαλσκέλεο θνηλσληθέο δνκέο πνπ 

θέξνπλ εμνπζία φπσο γηα παξάδεηγκα ην ππξνζβεζηηθφ ζψκα. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε επηρεηξήζεθε ε πξνζέγγηζε  ηεο επηηήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα 

ζε ρψξνπο θνηλσληθήο Γηθηχσζεο (Facebook) απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο κε 

βιαπηηθνχο ζθνπνχο. 
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Ζ ηδηαηηεξφηεηά ησλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δηεμάγνληαλ 

ηαπηφρξνλα θαη αιιειεπηδξνχζαλ κεηαμχ ηνπο, κέζσ ησλ ΣΠΔ.  Ζ δηάξθεηά ηνπο 

θπκάλζεθε γχξσ ζηα 10 έσο 12 ιεπηά, δηεμήρζεζαλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ηνπ 

παηδηθνχ ζηαζκνχ, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζε ηέηνηα απφζηαζε θαη δηάηαμε κεηαμχ ηνπο 

ψζηε δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζέαζεο ηνπ ελφο ρψξνπ απφ ηνλ άιινλ. Γηα ηηο 

ηαπηφρξνλεο παξεκβάζεηο κέζσ ηνπ ζεαηξηθνχ παηγληδηνχ απαηηήζεθε ε ζπκβνιή 

ηξηψλ ζπλαδέιθσλ νη νπνίεο αλέιαβαλ ην ξφιν ηνπ εκςπρσηή. Σα ζεαηξηθά παηγλίδηα 

επαλαιήθζεθαλ ηξεηο θνξέο ζπλνιηθά. 

 

5.2.1. Παλόπηεο 

Ζ πξψηε νκάδα ππνδχζεθε ηνπο ζεκεξηλνχο Παλφπηεο θαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο 

παξαθνινχζεζε ηηο άιιεο δχν νκάδεο ηελ ψξα πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ ην δηθφ ηνπο 

ζεαηξηθφ παηγλίδη, ζε άιιν ρψξν. ηε αίζνπζα ησλ παλνπηψλ ππήξρε ην laptop θαη 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ (βι. ελφηεηα 4.6). 

ηα λήπηα Παλφπηεο είραλ εηθφλα θαη ήρν απφ ηηο άιιεο αίζνπζεο. Ζ νκάδα ησλ 

Παλνπηψλ ρσξίζηεθε ζε δχν ππννκάδεο. 

Οη κηζνί Παλφπηεο παξαθνινπζνχζαλ απφ ην laptop ηνπο νξεηβάηεο. Ο ξφινο ηεο 

εκςπρψηξηαο ήηαλ λα θξαηήζεη ηελ νκάδα, ζπγθεληξσκέλε ζηελ νζφλε θαη ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη λα επέκβνπλ ψζηε λα κεηαθέξνπλ ηνπο 

ηξαπκαηηζκέλνπο νξεηβάηεο ζην λνζνθνκείν. Γελ ππήξραλ δηάινγνη πάξα κφλν νη 

ζπληνληζηηθέο ελέξγεηεο ηεο εκςπρψηξηαο θαη θάπνηεο επεμεγεκαηηθέο θξάζεηο φπσο 

« νη νξεηβάηεο θαινύλ ζε βνήζεηα ...», «...ν δνξπθόξνο ηνπο εληόπηζε ζην βνπλό, ηξέμηε 

λα ηνπο ζώζεηε...»  
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Οη ππφινηπνη Παλφπηεο επηηεξνχζαλ απφ ηελ νζφλε ηνπ laptop ηελ ηξίηε αίζνπζα κε 

ηελ πινχζηα νηθνγέλεηα πνπ εηνηκάδεηαη λα πάεη δηαθνπέο. Μφιηο ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζα έθεπγαλ, νη Παλφπηεο αλελφριεηνη ζα έθαλαλ ηε δηάξξεμε. Ο ξφινο 

ηεο εκςπρψηξηαο ήηαλ λα ηνλίδεη ζηνπο  Παλφπηεο λα παξαθνινπζνχλ κε πξνζνρή 

ηελ νζφλε ψζηε λα εθηειέζνπλ ηελ θινπή φηαλ ζα έρεη απνκαθξπλζεί ε νηθνγέλεηα 

απφ ην ζπίηη.  

 

θεληθό θαη αληηθείκελα 

Σν ζθεληθφ πεξηειάκβαλε έλα θαξδχ ηξαπέδη πάλσ ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ην 

laptop (ηα ηερλεηά κάηηα ηνπ παλόπηε) κέζα ζηε ζπζθνηηζκέλε αίζνπζά καο. Σα 

αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θξάλε δηαζσζηψλ, κπινχδεο ζηξαηησηηθνχ 

ηχπνπ θαη έλα απηνζρέδην θνξείν κεηαθνξάο (ην κέξνο νιίζζεζεο κηαο πιαζηηθήο 

ηζνπιήζξαο εζσηεξηθνχ ρψξνπ), γηα ηνπο πξψηνπο Παλφπηεο. Γηα ηνπο δεχηεξνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ καχξα ζθνπθηά γηα ηε ιεζηεία. 

αθψο, νη δχν ππννκάδεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηηο δχν 

αίζνπζεο αθνχ έβιεπαλ απφ ηελ ίδηα νζφλε. Χζηφζν γηα λα απνθεπρζνχλ αζηνρίεο 

πνπ ζα απνξχζκηδαλ ηελ νκαιή ξνή ησλ δξάζεσλ πξναπνθαζίζηεθε πνηνί Παλφπηεο 

ζα επελέβαηλαλ ζηνπο νξεηβάηεο θαη πνηνί ζηελ νηθνγέλεηα. Γηα απηφ θαη ρσξίζηεθαλ 

ζε ππννκάδεο φπσο πξναλαθέξζεθε. 

 

5.2.2. Οη νξεηβάηεο 

Οη νξεηβάηεο βξίζθνληαλ ζε άιιε ζρνιηθή αίζνπζα καδί κε ηελ εκςπρψηξηα. αλ 

νξεηβάηεο αλαξξηρήζεθαλ ζην βνπλφ, φκσο απφ απξνζεμία φινη ηξαπκαηίζηεθαλ. 
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Καλείο δελ κπνξνχζε λα κεηαθηλεζεί θαη γηα λα κπνξέζεη ε ππξνζβεζηηθή λα ηνπο 

εληνπίζεη ρξεζηκνπνίεζαλ ην θηλεηφ ηειέθσλν. πγθεθξηκέλα ελεξγνπνίεζαλ ηελ 

ππεξεζία g.p.s. θαη ν δνξπθφξνο εληφπηζε ηελ αθξηβή ηνπο ζέζε. Σα παξαπάλσ 

δεδνκέλα κεηαθέξζεθαλ ζηελ ππξνζβεζηηθή ε νπνία έθηαζε έγθαηξα θαη ηνπο έζσζε. 

Ζ εκςπρψηξηα ζπληφληζε θαη αλαπαξάζηεζε φιε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία 

ηνπ εληνπηζκνχ. Υξεζηκνπνίεζε θάπνηεο  απφ ηηο παξαθάησ θξάζεηο: «Ο κόλνο 

ηξόπνο γηα λα καο βξνπλ είλαη λα ζηείισ ζήκα κε ην θηλεηό ζην δνξπθόξν γηα λα  καο 

δεη από ςειά θαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Ππξνζβεζηηθή». Γελ ππήξμαλ πξνθαζνξηζκέλνη 

δηάινγνη, θαη ηα λήπηα εθθξάζηεθαλ ειεχζεξα, παξηζηάλνληαο ηνπο αλαξξηρεηέο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνπο ηξαπκαηίεο.  

 

θεληθό θαη αληηθείκελα 

Σν βνπλφ ζην ζθεληθφ δεκηνπξγήζεθε απφ έλα νγθψδεο παηγλίδη εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

ην νπνίν θαιχθζεθε κε θφδξεο, (βι Παξάξηεκα ζει. 151). Σα αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ κπινχδεο ζθνπθηά, θαπέια, θαζψο θαη ηέζζεξα κεγάια 

καμηιάξηα  πνπ ηνπνζεηήζεθαλ γχξσ απφ ην βνπλφ γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηψζεο. 

 

5.2.3. Ζ νηθνγέλεηα 

πσο θαη ηα άιια ζεαηξηθά, έηζη θαη απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξίην ρψξν. Σα 

λήπηα καδί κε ηελ εκςπρψηξηα ππνδχζεθαλ ηελ νηθνγέλεηα πνπ εηνηκάδεηαη λα πάεη 

δηαθνπέο. Ζ  εκςπρψηξηα ζπληφληζε ηελ πξνεηνηκαζία γηα ην ηαμίδη, «...παηδηά γεκίζηε 

ηνπο ζάθνπο κε ηα ξνύρα πνπ ρξεηάδεζηε…», πξνέηξεπε γηα ην θξχςηκν ηνπ ζεζαπξνχ, 
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«...ην ζεληνύθη κε ηα λνκίζκαηα θαη ηα ρξπζαθηθά αο ην θξύςνπκε θαιά θαη αο ην 

ζθεπάζνπκε…», ηα θάιεζε λα θσηνγξαθεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην θηλεηφ ηεο, 

«…ειάηε λα βγάινπκε όινη καδί κηα θσηνγξαθία...ζα ηελ αλεβάζνπκε ζην facebook  λα 

μέξνπλ νη θίινη καο όηη θεύγνπκε γα δηαθνπέο...», ηα θαζνδήγεζε ζε ηέηαξην ρψξν 

φπνπ ππνδχζεθαλ ηνπο παξαζεξηζηέο θαη ζπληφληζε ηελ επηζηξνθή ζην δηαξξεγκέλν 

ζπίηη απφ ηνπο Παλφπηεο πνπ ηνπο παξαθνινπζνχζαλ.  

 

θεληθό θαη αληηθείκελα 

 Χο ζθεληθφ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα επκέγεζεο θνπθιφζπηην (βι. Παξάξηεκα ζει. 143-

146) ζην νπνίν ρσξνχζαλ ηα λήπηα ψζηε λα επηηειέζνπλ ηα πξναλαθεξφκελα 

δξψκελα. Σα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην ζεληνχθη κε ηα θνζκήκαηα 

θαη ηα ρξήκαηα, ηαμηδησηηθνί ζάθνη, ξνχρα θαη αμεζνπάξ ηα νπνία θφξεζαλ ηα λήπηα 

ή ηα έβαιαλ ζηηο απνζθεπέο ηνπο. 

 

  



Σδίκα Μαξία     ειίδα 74 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

5.3. Δθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθώλ παξεκβάζεσλ 

5.3.1. Ζκέξα 1
ε 

Γηάξθεηα:25 min 

1
ε
 Γξάζε: Πξαγκαηνπνηήζεθε ε αθήγεζε ηνπ κχζνπ ηεο Ηνχο, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ ελφηεηα 2.3 κε ηδηαίηεξε επηθέληξσζε ζην ξφιν ηνπ Παλφπηε. Ζ αθήγεζε 

εκπινπηίζηεθε κε εηθφλεο έξγσλ ηέρλεο βαζηζκέλεο ζην κχζν. 

  

2
ε
 Γξάζε: Αθνινχζεζε δεκηνπξγηθφο δηάινγνο ν νπνίνο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηα 

λήπηα λα εθθξάζνπλ ηηο απνξίεο, λα εθδειψζνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ην κχζν 

θαη ηα έξγα ηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αθήγεζε. ηε ζπλέρεηα  

παξνπζηάζηεθε ε ηδέα ησλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ κε αθνξκή ην κχζν, ε νπνία έγηλε 

απνδεθηή απφ ην ζχλνιν ησλ λεπίσλ.  

 

5.3.2. Ζκέξα 2
ε 

Γηάξθεηα:27 min 

1
ε
 Γξάζε: Πξαγκαηνπνηήζεθε γηα δεχηεξε θνξά ε αθήγεζε ηνπ κχζνπ κε ζηφρν ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ εκβάζπλζε ζε απηφλ απφ κέξνπο ησλ λεπίσλ. Αθνινχζεζε ε 

πεξηγξαθή ησλ ζεαηξηθψλ δξάζεσλ, θαη εμεγήζεθε φηη ζα ζρεκαηηζηνχλ ηξεηο 

νκάδεο, πνπ ζα «παίμνπλ» ηνπο Παλφπηεο ηνπο νξεηβάηεο θαη ηελ νηθνγέλεηα.  

2
ε
 Γξάζε: Ζ παηδαγσγφο εξεπλήηξηα έζεζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ζρεηηθά κε: «...ην 

πσο ε νκάδα πνπ ζα έθαλε ηνπο Παλόπηεο ζα κπνξνύζε λα έρεη πνιιά κάηηα όπσο 

εθείλνο». Πάλσ ζε απηφ ην πξνβιεκαηηζκφ αλαπηχρζεθε δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε θαη 

αλαδεηήζεθαλ νη πηζαλέο ιχζεηο. Με ηελ θαζνδήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο- παηδαγσγνχ 
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ζπλαπνθαζίζηεθε φηη ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κία δνθηκή. λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηα κάηηα ησλ (ΣΠΔ), «γηα κάηηα ηνπ Παλόπηε». 

ε δεχηεξν ρξφλν θαη κεηά απφ ηε κεζνιάβεζε ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηξίηε δξάζε κε Γηάξθεηα:15 min 

3
ε
 Γξάζε: Σα λήπηα πξνζέγγηζαλ ηα αληηθείκελα θαη αμεζνπάξ ησλ ζεαηξηθψλ 

παηγληδηψλ. ηφρνο ήηαλ ε εμνηθείσζή ηνπο κε απηά θαη ε ζπκθσλία σο πξνο ηηο 

ρξήζεηο ηνπο γηα ηελ απνθπγή ελδερφκελεο δηαθσλίαο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπο ζεαηξηθψλ ηελ επφκελε εκέξα. 

 

5.3.3. Ζκέξα 3
ε
  

Γηάξθεηα:30 min 

1
ε
 Γξάζε: Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζχληνκε αθήγεζε ηνπ κχζνπ απφ ηα ίδηα ηα λήπηα 

κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο παηδαγσγνχ - εξεπλήηξηαο. ηε ζπλέρεηα ηελ θάζε νκάδα 

αλέιαβε κία εκςπρψηξηα. Έγηλε δηαλνκή ησλ αμεζνπάξ θαη φιεο νη νκάδεο 

κεηαθηλήζεθαλ ζηελ αλάινγε αίζνπζα. Σαπηφρξνλα κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

νκάδσλ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο. 

2
ε
 Γξάζε: Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ζεαηξηθά παηγλίδηα Παλφπηεο, νξεηβάηεο, ε 

νηθνγέλεηα πνπ πάεη δηαθνπέο θαη ζην ηέινο ηα λήπηα ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ θχξηα 

αίζνπζα γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε. Δθεί ηνπο παξνπζηάζηεθε κε θσηνγξαθία ν 

δνξπθφξνο θαη δφζεθαλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ.     
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5.3.4. Ζκέξα 4
ε
  

Γηάξθεηα:28 min 

1
ε
 Γξάζε: Σελ επφκελε αθξηβψο εκέξα κεηά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην «ηί 

θάλακε ρζεο...» επαλαιήθζεθαλ ηα ζεαηξηθά παηγλίδηα, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ηξηψλ νκάδσλ θαη ζηα ηξία. πγθεθξηκέλα ζρεκαηίζηεθαλ μαλά νη ηξεηο νκάδεο 

έρνληαο κέιε ηα ίδηα λήπηα φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. Οη νκάδεο 

ελαιιάρηεθαλ ζηα ζεαηξηθά παηγλίδηα. Με δχν θνξέο επαλάιεςεο φιεο νη νκάδεο 

απέδσζαλ ην ξφιν ησλ Παλνπηψλ, ην ξφιν ησλ νξεηβαηψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

πέθηεη ζχκα θινπήο πξνζκεηξψληαο θαη  ηε ζεαηξηθή δξάζε ηεο πξνεγνχκελεο 

εκέξαο. 

2
ε
 Γξάζε: Μεηά ην ηέινο ησλ παηγληδηψλ φιεο νη νκάδεο ζπγθεληξψζεθαλ ζηε 

βαζηθή αίζνπζα ζηελ νπνία ππήξρε αθφκε ελεξγνπνηεκέλν ην ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο. Ζ εηθφλα ησλ άδεησλ αηζνπζψλ ζηελ νζφλε ηνπ laptop ήηαλ ε 

αθνξκή γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηα λήπηα φηη εθφζνλ δε ρξεζηκνπνηνχζακε εθείλε ηε 

ζηηγκή ηα θηλεηά ηειέθσλα, θάπνηα άιιε ζπζθεπή έζηειλε ηελ εηθφλα. 

Πξνρσξήζακε ινηπφλ ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζπζθεπψλ (θάκεξεο αζχξκαηεο) πνπ ήηαλ 

θξπκκέλεο κέζα ζε ινχηξηλα θνπθιάθηα, (παξάξηεκα.εηθ.33) ηηο νπνίεο εληφπηζαλ ηα 

λήπηα. ηφρνο ήηαλ λα αληηιεθζνχλ ηνπο πνιινχο θαη θξπθνχο ηξφπνπο 

παξαθνινχζεζεο. 
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5.3.5. Ζκέξα 5
ε
  

Γηάξθεηα:30 min 

1
ε
 Γξάζε: Πξαγκαηνπνηήζεθε πξνβνιή ησλ βίληεν πνπ είραλ θαηαγξαθεί ζην laptop 

απφ ηα ζεαηξηθά παηγλίδηα. Δπηιέρηεθαλ απνζπάζκαηα γηα θάζε παηγλίδη. Έγηλε ζηα 

πιαίζηα αλάδεημεο ηεο δπλαηφηεηαο θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπλ νη ΣΠΔ αιιά θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ δξάζεσλ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκηνπξγηθνχ έξγνπ. Δπίζεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

γηα θαηαγξαθή ρξήζηκνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ησλ 

αληηδξάζεσλ θαη ησλ απζφξκεησλ δειψζεσλ ησλ λεπίσλ. 

Έγηλε δηαλνκή ηνπ ζεζαπξνχ πνπ έθιεςαλ νη Παλφπηεο (ζνθνιαηάθηα ζε ζρήκα 

ρξπζψλ λνκηζκάησλ) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα λήπηα είραλ ην πεξηζψξην λα εθθξαζηνχλ 

θαη λα ηνπνζεηεζνχλ γχξσ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα ηεο «θξηηηθήο απνηίκεζεο» ησλ δηαδηθαζηψλ 

(Γξακκαηάο & Μνπδαηζάθηο 2008, ζ.83) ζηελ νπνία δφζεθε  ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

ηξφπν (πψο) δειαδή έβιεπαλ νη Παλφπηεο, ζηνπο άιινπο ρψξνπο.  

ηε δηάξθεηα ησλ εκεξψλ ηεο επφκελεο εβδνκάδαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

ζπλεληεχμεηο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ θχιισλ εξγαζηψλ (δσγξαθηέο) ησλ λεπίσλ. Με 

ζηφρν νη ζπλεληεχμεηο λα γίλνπλ ζε ρξφλν πνπ ηα λήπηα ζα απέδηδαλ πεξηζζφηεξν  

ζηε ζπλέληεπμε θαη ζηελ ηρλνγξαθία ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε ξνή ηνπ ινηπνχ 

πξνγξάκκαηνο, νη κέξεο απηέο ήηαλ απαξαίηεηεο ψζηε λα νινθιεξσζεί ε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ ζηαδηαθά.   
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Κεθάιαην 6
ν
: Παξνπζίαζε – Αλάιπζε πιηθνύ  

6.1. Γεδνκέλα πξηλ ηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο 

6.1.1 πλέληεπμε 

6.1.1.1.  1οσ άξονασ. 

πσο πξναλαθέξζεθε ν πξψηνο άμνλαο εξσηήζεσλ είρε σο ζηφρν λα ζπιιέμεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ επαθή θαη γλψζε ησλ λεπίσλ γχξσ απφ ηηο ΣΠΔ. Απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

ηε 1
ε
 εξψηεζε πνπ δηεξεχλεζε εάλ ηα λήπηα γλσξίδνπλ ηηο ΣΠΔ πνπ ηνπο 

επηδείρηεθαλ, ε απάληεζε ήηαλ θαζνιηθά ζεηηθή (.1) έσο θαη (.15). ια ηα λήπηα 

αλαγλψξηζαλ ηηο ζπζθεπέο (laptop, θηλεηφ ηειέθσλν, tablet) εθηφο απφ δχν  (.1), 

(.14) πνπ δελ γλψξηδαλ ην tablet, θαη θαηνλφκαζαλ κφλν ηηο δχν άιιεο ζπζθεπέο. 

ην ππνεξψηεκα ηεο 1
εο

 εξψηεζεο εξσηήζεθαλ ηί γλσξίδνπλ γηα ηηο θάκεξεο ιήςεο, 

ησλ ζπζθεπψλ. ια ηα λήπηα απάληεζαλ φηη «...κε απηά βγάδνπκε θσηνγξαθίεο...» 

(.1,έσο θαη  .15). Καλέλα δελ αλέθεξε ην βίληεν, ελψ κφλν έλα δήισζε επηπιένλ: 

«...κπνξνύκε θαη λα ζηέιλνπκε θσηνγξαθίεο…» (.13). 

ρεηηθά κε ην πνηεο ζπζθεπέο ππάξρνπλ ζην ζπίηη (2
ε
 εξψηεζε) δχν λήπηα δήισζαλ 

φηη ζην ζπίηη έρνπλ κφλν θηλεηφ θαη ππνινγηζηή, «...δε ην μέξσ...δελ έρνπκε ηέηνην...» 

(.1), ...εκείο έρνπκε κόλν απηά..» (14), ελψ φια ηα ππφινηπα  δήισζαλ φηη ζην ζπίηη 

ππάξρνπλ θαη νη ηξεηο ζπζθεπέο (laptop, θηλεηφ ηειέθσλν, tablet).     

ρεηηθά κε ην αλ επηηξέπνπλ νη γνλείο λα ρξεζηκνπνηνχλ, (3
ε
 εξψηεζε) ηηο ΣΠΔ, ηξία 

δήισζαλ φηη δελ ηνπο ην επηηξέπνπλ πάληα, ή ηνπο ην επηηξέπνπλ κφλν κε ηελ 

παξνπζία ηνπο, «...δε κε αθήλνπλ λα  αλνίμσ παηγλίδηα πνπ δελ είλαη γηα εκέλα...» 
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(.4.), «λαη…κε ηνλ δηθό καο ππνινγηζηή πνπ είλαη θαη γηα ηνπο δύν» (.9). 

Αλαθέξεηαη ζε παηγλίδη ππνινγηζηή πνπ κνηξάδεηαη κε ηνλ αδεξθφ ηνπ, «…ζα πξέπεη 

λα ξσηήζσ ζπγλώκε έηζη κνπ ιέεη ε κακά θαη ν κπακπάο…» (.10). Σα ππόινηπα νρηώ 

απάληεζαλ ζεηηθά, «...λαη..»,(.2) (.3) (.5) (.6) (.8) (.12) (.13) (.15). 

Σέζζεξα δήισζαλ φηη δελ ην επηηξέπνπλ (.1), (.7), (.11), (.14). 

Με ηελ 4
ε
 εξψηεζε ηα λήπηα θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ πψο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ζπζθεπέο ηεο ΣΠΔ. Σα έληεθα απφ ηα δεθαπέληε αλέθεξαλ φηη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

λα παίμνπλ παηγλίδηα, ή γηα λα δνπλ θσηνγξαθίεο ή θαη βίληεν. Αλέθεξαλ ηα 

παηγλίδηα θαζψο θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα απηά φπσο «...λαη παίδσ ηνλ cowboy ... 

ηα άιια δελ ηα μέξσ πσο ηα ιέλε...» (.3), «…παίδσ ηνλ θξνθνδεηινύιε... ηνπ ξίρλσ 

λεξό θαη ηνλ θάλσ κπαλάθη ... » ( .5). Μάιηζηα έλα απφ ηα λήπηα έθαλε αλαθνξά θαη 

ζην πψο ελεξγνπνηεί ηελ εθαξκνγή youtube κε ζθνπφ λα παίμεη,  «… μέξσ κόλνο κνπ 

λα  βάδσ ην you tube. Παηάσ ην κεδέλ, έμη, έλα ,δύν θαη κεηά κεδέλ θαη κεηά παηάσ ην   

youtube θαη βγαίλεη…» (.4),  « …. βιέπσ Spiderman….»  (.10). 

ηελ 5
ε
 εξψηεζε πνπ δηεξεχλεζε εάλ ηα λήπηα ζα ήζειαλ λα θάλνπλ θάηη 

πεξηζζφηεξν κε ηηο ΣΠΔ, ηα ηέζζεξα λήπηα πνπ είραλ δειψζεη πξνεγνπκέλσο φηη δελ 

ηνπο ην επηηξέπνπλ νη γνλείο λα αζρνιεζνχλ, (.1),(.7),(.11),(.14) δελ εμέθξαζαλ 

ηελ αλάινγε επηζπκία. Απφ ηα έληεθα λήπηα πνπ αλέθεξαλ φηη αζρνινχληαη κε ηηο 

ΣΠΔ δχν απάληεζαλ φηη ζα ήζειαλ λα θάλνπλ θάηη πεξηζζφηεξν φκσο πξέπεη λα ην 

επηηξέπνπλ νη γνλείο «λαη …αιιά  δε κε αθήλνπλ λα παηήζσ θνπκπί… νύηε ν κπακπάο 

νύηε ε κακά ...γηαηί θνβνύληαη κε θάλσ αλνεζία...»(.10), «…Θα ήζεια θαη θάηη άιιν 

αιιά δελ κε αθήλνπλ πεξηζζόηεξν...»(.12). Έλα κφλν απφ ηα έληεθα λήπηα δήισζε 

φηη δελ μέξεη εάλ ζα ήζειε λα θάλεη θάηη πεξηζζφηεξν «…εε..δελ μέξσ…» ( .15). Σα 
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ππφινηπα λήπηα δήισζαλ φηη δελ ζα ήζειαλ λα θάλνπλ θάηη πεξηζζφηεξν, «..όρη..» ( 

.2) ( .3) ( .4) ( .5) ( .6) ( .8) ( .9) ( .13). 

6.1.1.2. Άξονασ 2οσ  

Με ηνλ δεχηεξν άμνλα φπσο πξνεηπψζεθε θαηεγξάθεζαλ νη απφςεηο ησλ λεπίσλ γηα 

ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην ηληεξλέη, ηνπο δνξπθφξνπο θαη ηηο θάκεξεο.   

Με ηελ 6
ε
 εξψηεζε δηεξεπλήζεθε ηί γλσξίδνπλ ηα λήπηα γηα ην ηληεξλέη. Απφ ηα 

δεθαπέληε λήπηα ηα έμη δήισζαλ: «…δελ μέξσ», (.3), (.6), (.8), (.11), (.14), 

(.15).   

Σα άιια ελληά λήπηα δήισζαλ φηη έρνπλ αθνχζεη ηε ιέμε απηή θαη έδσζαλ δηάθνξεο 

εξκελείεο θαη πιεξνθνξίεο. πγθεθξηκέλα, ηαχηηζαλ ην Γηαδίθηπν κε ηνλ ππνινγηζηή 

θαη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ παηδηθά, λα ζηέιλνπλ θσηνγξαθίεο, λα βιέπνπλ νη 

γνλείο ηνπο εηδήζεηο, ή λα επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο online 

αγνξέο, «...είλαη ν ππνινγηζηήο...» (.1),(.2)(.12),  «...λνκίδσ όηη είλαη ε ζύλδεζε … 

καο βνεζάεη λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ ζέινπκε ….ηειέθσλν θαη παηδηθά...» (.4), « 

λαη μέξσ…  είλαη ν ππνινγηζηήο θαη καο βνεζάεη λα δνύκε παηδηθά θαη εηδήζεηο ..εγώ 

μέξσ θαη ηί είλαη ην wifi...είλαη απηό πνπ καο βνεζάεη λα δνύκε παηδηθά θαη εηδήζεηο». 

(.5), « ...λαη...απηό πνπ βιέπνπκε παηδηθό..»(.7),(.12), «…ην έρσ αθνύζεη … ε 

κακά βιέπεη ξνύρα θαη παπνύηζηα» (.10), «… είλαη θάηη πνπ ζηέιλεηο θσηνγξαθίεο...» 

(.13). 

Με ηελ 7
ε
 εξψηεζε κε ηελ νπνία δηεξεπλήζεθε ηί πηζηεχνπλ ηα λήπηα φηη είλαη ην  

Facebook, δειψζεθαλ ηα παξαθάησ. Δλληά απφ ηα δεθαπέληε λήπηα δελ κπφξεζαλ λα 

ην πξνζδηνξίζνπλ, «…δελ μέξσ...» (.1) (.3) (.4) (.6) (.7) (.8) (.9) (.11) 

(.14). Σέζζεξα ην αλέθεξαλ σο «… παηγλίδη, ζηνλ ππνινγηζηή…» (.2) (.5) (.10) 
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(.12) έλα δήισζε φηη ην έρεη αθνχζεη απφ ηε κακά (.13),θαη έλα αθφκε δήισζε φηη, 

«...εθεί θάλνπλ θάηη... ε κακά θαη ν κπακπάο...»(.15) ρσξίο σζηφζν λα πξνζδηνξίζεη 

ηη αθξηβψο. «...δε μέξσ..» (.15) 

ρεηηθά κε ηα αλ ηα λήπηα γλσξίδνπλ εάλ νη γνλείο ηνπο έρνπλ Facebook  (8 θαη 8
α
) 

εξψηεζε δειψζεθαλ ηα παξαθάησ: Δθηά απφ ηα δεθαπέληε λήπηα αλέθεξαλ  φηη 

έρνπλ, «...λαη έρνπλ» (.2),(.7,)(.15,), «…λαη έρεη. ε κακά...»(.5),  «...λαη έρνπλ 

ζηνλ ππνινγηζηή..» (.10) «... ε κακά έρεη ην δηθό ηεο..» (.12), «...λαη ε κακά...» 

(.13) ζρεηηθά κε ηνλ παηέξα «...ίζσο... λαη έρεη...»(.13). Δθηά δήισζαλ «…φρη...» 

(.3), (.4), (.5), (.6), (.8,) (.9), (.11), (.14), θαη έλα δήισζε «...δελ μέξσ...» 

(.1). Σα λήπηα ηα νπνία ζηελ 8
ε
 εξψηεζε είραλ δειψζεη φηη νη γνλείο ηνπο έρνπλ 

facebook φηαλ εξσηήζεθαλ εάλ θάζνληαη δίπια ζηνπο γνλείο ηνπο φηαλ αζρνινχληαη 

κε απηφ (9
ε
 εξψηεζε) δήισζαλ ηα παξαθάησ: « λαη …αιιά παίδσ κε πιαζηειίλεο» 

(.2), «..όρη είλαη γηα κεγάινπο..» (.5,) (.10), «...λαη...θαη βιέπσ...παίδνπλ παηγλίδηα, 

θαη έρνπλ θαη θίινπο...» (.7), «...θάζνκαη πίζσ ηεο...» (.12), «...λαη κε αθήλνπλ λα 

δσ...» (.13), «...όρη...» (.15). 

Μεηά απφ ηηο εηθφλεο ηνπ δνξπθφξνπ θαη ησλ θακεξψλ επηηήξεζεο εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ πνπ ηνπο επηδείρηεθαλ ηνπο δεηήζεθε λα ηηο αλαγλσξίζνπλ θαη λα αλαθεξζνχλ 

ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ( 10
ε
 θαη 11

ε
 εξψηεζε).  

ρεηηθά κε ην δνξπθφξν κφλν έλα λήπην απφ ηα δεθαπέληε ηνλ θαηνλφκαζε 

βιέπνληαο ηελ εηθφλα θαη απάληεζε  ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

«...μέξσ είλαη δνξπθόξνο, είλαη ζην δηάζηεκα,… βιέπεη αλ όια είλαη θαιά. Μήπσο 

ξίρλεη θαη ιέηδεξ;» (.4). ρεηηθά κε ηελ θάκεξα επηηήξεζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ πνπ 

ηνπο επηδείρηεθε, κφλν ηξία απφ ηα δεθαπέληε ππνθείκελα ηελ αλαγλψξηζαλ, «...είλαη 

θάκεξα...» (.3),  «μέξσ είλαη θάκεξα πνπ κπνξεί θαη βιέπεη θαη ηε λύρηα… ην μέξσ 
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από έλα παηδηθό ζηνλ ππνινγηζηή κε αζηπλνκηθνύο θαη θιέθηεο…»( .4), «..είλαη 

θάκεξα,, εκείο ζηε Θεζζαινλίθε έρνπκε βάιεη ζην ζπίηη,… κε ζπλαγεξκό θαη θάλεη 

κπηπ…» (.5). Σα ππφινηπα  δψδεθα θάλνληαο ππνζέζεηο, ηελ πεξηέγξαςαλ  σο: « 

πιπληήξην» (.9), «κεραλή πνπ βγάδεη ζαπνπλόθνπζθεο» (.2), «κηθξνζθόπην» (.13)  

«ηειεζθόπην» (14), (.1) «ξνιόη» (.7), (.10), (.11), «θαθόο» (.6), (.8), (.12) 

(.15). 

   

6.1.1.3. Τρίτοσ Άξονασ 

Με ηνλ ηξίην άμνλα δηεξεπλήζεθε πσο αληηιακβάλνληαη ηα λήπηα ηελ έλλνηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο. Δμεηάζηεθε ε άπνςή ηνπο γηα ηα πψο κπνξεί θάπνηνο λα καο 

παξαθνινπζεί θαη κε πνην ηξφπν κπνξεί απηφ λα ζπκβεί. Δάλ ζα ρξεηαζηεί θάπνηεο 

ζπζθεπέο, αλ είλαη άλζξσπνο θαη πψο ηνλ θαληάδνληαη. Δάλ κπνξεί λα είλαη κεραλή, 

ή θαη ηα δχν, θαη αλ ην λα ζε παξαθνινπζνχλ είλαη θαιφ ή θαθφ.  

Αξρηθά δεηήζεθε απφ ηα λήπηα (12
ε
) εξψηεζε, λα εμεγήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ, ην 

«ηί ζεκαίλεη θάπνηνο κε παξαθνινπζεί». Γψδεθα λήπηα δήισζαλ φηη θάπνηνο καο 

παξαθνινπζεί φηαλ καο αθνινπζεί, ή φηαλ θνηηάδεη ηη θάλνπκε ή φηαλ θξπθνθνηηάδεη, 

ή κπνξεί λα είλαη θιέθηεο. Μφλν έλα απφ ηα λήπηα δήισζε φηη θπξίσο καο 

παξαθνινπζεί ν αζηπλνκηθφο. Καλέλα φκσο απφ ηα λήπηα δελ ηελ ζπλέδεζε κε ηελ 

ρξήζε ηεο ΣΠΔ, «...κε αθνινπζεί…. .» ( .1) «..είλαη θιέθηεο... »(.2), «...ζεκαίλεη 

όηαλ θάπνηνο καο αθνινπζεί...καο πεηξάδεη..»( .3), «…ζεκαίλεη όηη θάπνηνο 

θξπθνθνηηάδεη..είλαη από πίζσ...» ( .4), «… κε θπλεγάεη.. είλαη αζηπλνκηθόο...» (.5), 

«…κε ρηππάεη ή κε θνηηάδεη...» (.7), «… βιέπεη θξπθά...» (.8), «...βιέπεη ηη θάλσ…» 

(.9), «...απηόο κε ηαξάδεη κε θνηηάδεη.» (.10), «...καο αθνινπζεί θαη καο ιέεη λα 
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θάηζνπκε δίπια...», (.12), «.…ζεκαίλεη όηη ηνλ αθνινπζεί ζηγά, ζηγά … ρσξίο λα ηνλ 

δεη…» (.13), «...θεύγσ θαη απηόο έξρεηαη καδί κνπ...»(.14), «...απηόο κε 

θνηηάεη...),(.15). Γύν λήπηα  δήισζαλ όηη δελ μέξνπλ ηη ζεκαίλεη θάπνηνο κε 

παξαθνινπζεί,«...δελ μέξσ...» (.6),(.11). 

Με ηε (13
ε
) εξψηεζε, απάληεζαλ ζην πψο ηνλ θαληάδνληαη, θαη αλ είλαη άλζξσπνο ή 

κεραλή. Δλληά λήπηα  δήισζαλ: «...είλαη κεγάινο ...είλαη θαθόο...» (.1), «...κπνξεί λα 

είλαη αόξαηνο…» (.2), «...είλαη άζπξνο... όπσο εγώ...»(.4), «είλαη αζηπλνκηθόο κε 

πεξηπνιηθό...», (.5), «...είλαη θαθόο ζέιεη λα θιέςεη εκέλα...», (.14), «...είλαη 

άλζξσπνο…» (.3) ,(.15). Έμη ππνθείκελα  (.6), (.8), (.9), (.10), (.11), (.12), 

δήισζαλ φηη δελ κπνξνχλ λα ηνλ θαληαζηνχλ. Μφλν έλα λήπην αλάθεξε ηελ 

πεξίπησζε εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν λα καο παξαθνινπζεί κία κεραλή. «... κπνξεί λα 

είλαη θαη ξνκπόη...» (.4)  

 

Με ηελ επφκελε(14
α
, 14

β
) εξψηεζε ηα λήπηα ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα καο παξαθνινπζήζεη θαη εάλ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θάπνηα ζπζθεπή. Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο δελ πξνέθπςε ηέηνηνπ είδνπο γλψζε, 

παξφιν πνπ νη ζπζθεπέο ηεο ΣΠΔ ππήξραλ κπξνζηά ηνπο. πγθεθξηκέλα δήισζαλ 

«...είλαη θιέθηεο, έρεη όπιν...» (.2)«... κε ην ηειεζθόπην ηα κάηηα θαη ηα θηάιηα...» 

(.4),  «...ην ηειεζθόπην...» (.8.),( .10), (.12). Έλα απφ ηα δεθαπέληε πεξηέγξαςε 

ηε θηγνχξα ηνπ αζηπλνκηθνχ, θαη αλέθεξε: «...κπνξεί κε ην πεξηπνιηθό θαη ην 

ξαληάξ...» (.5). Έλα απφ ηα δεθαπέληε λήπηα αλαθέξζεθε ζε δηαξεθηηθά εξγαιεία. 

«...έρεη θαηζαβίδη γηα λα μεβηδώζεη ηηο ξόδεο από ην απηνθίλεην… ζέιεη λα καο ην 

πάξεη…» (.1). Αθφκε ηξία απφ ηα λήπηα δήισζαλ φηη δελ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην εξγαιείν, «...όρη απηόο είλαη θιέθηεο  θξύβεηαη...»(.3), (13), 
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«...όρη ...» (.14).  Πέληε λήπηα δήισζαλ φηη δελ μέξνπλ αλ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζπζθεπή, «...δελ μέξσ...», (.6),(.7),(.9), (.11), «...ηίπνηα δε κνπ 

έξρεηαη ζην κπαιό...»(.15). 

 

Ζ επφκελε (15
ε
 ) εξψηεζε δηεξεχλεζε ηελ άπνςε ησλ λεπίσλ γηα ην αλ είλαη θαιφ ή 

θαθφ λα καο παξαθνινπζνχλ. Γειψζεθαλ ηα εμήο:  

Δθηά λήπηα  ην ραξαθηήξηζαλ θαθφ: «...είλαη θαθό...»(.1) (.2) (.4) (.14) (.15) 

«...δελ είλαη θαη πνιύ θαιό...»(.8), «...θαθό γηαηί καο θιέβεη ...» (13). Έλα λήπην 

δήισζε: «...θαιό θαη θαθό θάπνηα ζηηγκή…. όηαλ  καο αθνινπζεί έλα δών γηα λα καο 

ηξνκάμεη...»(.12). Έλα απφ ηα δεθαπέληε λήπηα δπζθνιεχηεθε λα εθθξάζεη άπνςε, 

«...απηό είλαη δύζθνιν λα ην πσ…»(10). Σα ππφινηπα έμη λήπηα ην ζεψξεζαλ θαιφ 

λα καο παξαθνινπζνχλ. «.Καιό είλαη...», (.3) (.6) (.7) (.9) (.11) «...θαιό, είλαη 

ν αζηπλνκηθόο...» (.5).  

Με ηελ 16
ε
 εξψηεζε  είραλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ θάηη ην νπνίν ήζειαλ. 

Καλέλα ππνθείκελν δελ δήισζε θάηη. Με ηελ ηειεπηαία (17
ε
 ) εξψηεζε ηνπο 

δεηήζεθε ην θχιιν εξγαζίαο (δσγξαθηθή).  

 

6.1.2. Φύιια εξγαζίαο - Εσγξαθηθή 

ε θάζε λήπην δεηήζεθε απφ έλα θχιιν εξγαζίαο (δσγξαθηθή) ζηελ νπνία λα 

ζρεδηάζνπλ θάπνηνλ/α πνπ παξαθνινπζεί θάηη.  ια ηα λήπηα  δσγξάθηζαλ εθηφο απφ 

έλα ην νπνίν δήισζε φηη «δπζθνιεύεηαη λα ζθεθηεί θάηη» (.11).  

Παξνπζηάδνληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά έηζη ψζηε λα γίλεηαη ζαθέο φηη ην θχιιν 

εξγαζίαο κε ηνλ αξηζκφ έλα (1) αληηζηνηρεί ζην εξεπλψκελν ππνθείκελν κε ηελ 

ζπλέληεπμε (.1), θαη νχησ θάζε εμήο. Γηα ιφγνπο ζπληνκίαο αλαγξάθνληαη κφλν ηα 

αξρηθά ησλ ιέμεσλ θχιιν εξγαζίαο ζπλέληεπμεο, δειαδή. Φ. ε.  (αξηζκφο). 
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Δηθόλα 1. (Φ.ε..1) 

Σν εξεπλψκελν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ε νπνία 

παξαθνινπζείηαη απφ θάπνηνλ, ηνλ νπνίν πεξηγξάθεη σο «θαθό». Απηφο θξαηά 

θαηζαβίδη κε ζθνπφ λα ηνπο θιέςεη ην απηνθίλεην. Σν θχιιν εξγαζίαο ζπκθσλεί κε 

ηελ ζπλέληεπμε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηελ νπνία δήισζε φηη είλαη θαθφ λα ζε 

παξαθνινπζνχλ. 

 

Δηθόλα 2. (Φ.ε..2) 
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Σν εξεπλψκελν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε έλα θνξίηζη δήισζε φηη είλαη «θαθό» γηαηί 

ζέιεη λα θιέςεη ην κπνπθάιη κε ην λεξφ θαη ην θηλεηφ ηνπ αγνξηνχ. Τπάξρεη 

αληηζηνηρία κε ηελ ζπλέληεπμε ζηελ νπνία επίζεο δήισζε φηη είλαη θαθφ λα ζε 

παξαθνινπζνχλ. 

 

Δηθόλα 3. (Φ.ε..3) 

Σν εξεπλψκελν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε έλαλ θαθφ πνπ παξαθνινπζεί έλα κηθξφ 

παηδί. Γελ ππάξρεη απφιπηε ηαχηηζε κε ηελ ζπλέληεπμε. Δλψ δήισζε φηη απηφο πνπ 

καο παξαθνινπζεί «…καο πεηξάδεη...», θαη ζην θχιιν εξγαζίαο απηφλ πνπ 

παξαθνινπζεί ηνλ πεξηέγξαςε σο «θαθό», σζηφζν ηελ πξάμε παξαθνινχζεζεο ηελ 

αλέθεξε σο «θαιή». 
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Δηθόλα 4. (Φ.ε..4) 

Σν ππνθείκελν ηεο έξεπλαο αλαπαξάζηεζε έλαλ θιέθηε πνπ θνξά κάζθα, ηελ 

ζθνχξα θαθέ γξακκή ζην ζεκείν ηνπ ζηφκαηνο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζθίηζνπ ηελ 

ζρεδίαζε σο κάζθα), ν νπνίνο παξαθνινπζεί ζην δξφκν έλα παηδί. Σν παξαπάλσ 

θχιιν εξγαζίαο ζπκθσλεί κε ηελ ζπλέληεπμε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ζηελ νπνία δήισζε 

σο «θαθό» λα ζε παξαθνινπζνχλ. 

 

Δηθόλα 5. (Φ.ε..5) 

Σν ππνθείκελν ηεο έξεπλαο αλαπαξάζηεζε έλα «θαιό αλζξσπάθη» πνπ παξαθνινπζεί 

ηνλ θιέθηε. Τπάξρεη αληηζηνηρία κε ηελ ζπλέληεπμε ζηελ νπνία αλέθεξε φηη απηφο 

πνπ παξαθνινπζεί είλαη θαιφο γηαηί κπνξεί λα είλαη «αζηπλνκηθόο». 
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Δηθόλα 6. (Φ.ε..6) 

Σν εξεπλψκελν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε κία παξέα ζηελ νπνία έλα απφ ηα 

πξφζσπα παξαθνινπζεί θάπνην άιιν θαη είλαη θαιφο. Σα θχιιν εξγαζίαο ζπκθσλεί 

κε ηελ ζπλέληεπμε ζην εξψηεκα εάλ είλαη θαιφ ή θαθφ λα ζε παξαθνινπζνχλ. 

 

Δηθόλα 7. (Φ.ε..7) 

Σν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε κηα παξέα ηξηψλ παηδηψλ φπνπ ην έλα πξφζσπν (κε ην 

θφθθηλν πεξίγξακκα) παξαθνινπζεί ηα άιια δπν πνπ «πεξπαηνύλ». Σν θχιιν 



Σδίκα Μαξία     ειίδα 89 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

εξγαζίαο ζπκθσλεί κε ην εξψηεκα ηεο ζπλέληεπμεο. Γήισζε θαη ζηα δχν ηελ πξάμε 

παξαθνινχζεζεο σο «θαιή.»  

 

Δηθόλα 8. (Φ.ε..8) 

Σν εξεπλψκελν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε κηα παξέα θνξηηζηψλ πνπ «παίδνπλ 

κπάια», ηα νπνία παξαθνινπζεί κηα άιιε θνπέια ε νπνία δελ είλαη «πνιχ θαιή» 

γηαηί «ζέιεη λα ηνπο θιέςεη ηα πνξηνθαιί βξαρηόιηα» πνπ θνξνχλ ζηα ρέξηα. Τπάξρεη 

αληηζηνηρία κε ηελ ζπλέληεπμε επίζεο. 

 

Δηθόλα 9. (Φ.ε..9) 
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Σν εξεπλψκελν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε ηνλ εαπηφ ηνπ λα ηνλ παξαθνινπζεί ν 

κηθξφηεξφο ηνπ αδεξθφο, θαη φπσο θαη ζηελ ζπλέληεπμε αλέθεξε ηελ παξαθνινχζεζε 

σο κηα θαιή πξάμε. 

 

Δηθόλα 10. (Φ.ε..10) 

Σν εξεπλψκελν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε έλα πξφζσπν πνπ «θνηηάεη» θαη ην 

ραξαθηεξίδεη «θαιό». Πξνέθπςε αληηζηνηρία κε ηελ απάληεζε ηεο ζπλέληεπμεο γηα ην 

αλ είλαη θαιφ ή θαθφ λα ζε παξαθνινπζνχλ. 

 

Δηθόλα 11. (Φ.ε..12) 



Σδίκα Μαξία     ειίδα 91 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

Σν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε έλα πξφζσπν ην νπνίν ραξαθηήξηζε «θαιό» (ην  

ζθίηζν κε ην πξάζηλν πεξίγξακκα), λα παξαθνινπζεί έλα θαθφ πξφζσπν πνπ ζέιεη λα 

θιέςεη θάπνηα θαγεηά. Ζ ζπλέληεπμε κε ην ζθίηζν ζπλέπεζε σο πξνο ην εξψηεκα ηη 

λνκίδεηο είλαη θαιφ ή θαθφ λα ζε παξαθνινπζνχλ. 

 

Δηθόλα 12. (Φ.ε..13) 

Σν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε έλα πξφζσπν πνπ ην ραξαθηήξηζε «θαθό  έρεη θαθά 

κάηηα»  λα παξαθνινπζεί  θξπκκέλν πίζσ απφ έλα ηνίρν. Σν θχιιν εξγαζίαο 

ζπλέπεζε κε ηελ ζπλέληεπμε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ζηελ νπνία επίζεο δήισζε φηη είλαη 

θαθφ λα ζε παξαθνινπζνχλ. 
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Δηθόλα 13. (Φ.ε..14) 

Σν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε έλα πξφζσπν (ην ζθίηζν κε ηα καιιηά) λα αθνινπζεί 

ηνλ ίδην, γηα λα ηνλ θιέςεη. Σν θχιιν εξγαζίαο ζπκθσλεί κε ηελ ζπλέληεπμε ζηελ 

νπνία ην ππνθείκελν δήισζε φηη απηφο πνπ παξαθνινπζεί «είλαη θαθόο ...ζέιεη λα κε 

θιέςεη» 

 

Δηθόλα 14. (Φ.ε..15) 
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Σν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε κηα παξέα θνξηηζηψλ λα παίδνπλ, ελψ έλα απφ ηα 

ζθίηζα «ε κηα θίιε» παξαθνινπζεί ηηο ππφινηπεο. ην θχιιν εξγαζίαο φπσο θαη ζηελ 

ζπλέληεπμε δήισζε φηη είλαη θαθφ λα καο παξαθνινπζνχλ. 

 

6.1.1. Συμπεραςματικά 

ηα θχιια εξγαζίαο ηα λήπηα αλαπαξάζηεζαλ κηθξέο ππνζέζεηο παξαθνινχζεζεο 

πηζαλέο λα πξνθχςνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηε δηθή ηνπο ή ησλ ελειίθσλ, ζηηο 

νπνίεο φκσο δελ εκπεξηέρεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. ρεδίαζαλ ζπλνκήιηθνπο λα 

παξαθνινπζεί ν έλαο ηνλ άιινλ, πηζαλνχο θιέθηεο θαη αζηπλνκηθνχο. Οη πεξηγξαθέο 

ησλ ππνθεηκέλσλ ηαπηίζηεθαλ κε ηηο απαληήζεηο ζηηο ζπλέληεπμε ηφζν ζηηο 

πεξηγξαθφκελεο ππνζέζεηο παξαθνινχζεζεο φζν θαη ζην εξψηεκα «ηη λνκίδεηο είλαη 

θαιό ή θαθό λα ζε παξαθνινπζνύλ;». Έλα απφ ηα δεθαηέζζεξα ζθίηζα (βι. Φ. ε. . 

10) δελ πξνζδηφξηζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε παξαθνινχζεζεο (θαιήο ε 

θαθήο) γεγνλφο πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ νπνία δήισζε φηη «... 

είλαη δύζθνιν λα ην πσ...»(.10). 
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6.1.3. Γεδνκέλα παξαηήξεζεο 

Σα δεδνκέλα παξαηήξεζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά γηα ηελ 

ζθαηξηθή θαη πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε θαη εξκελεία ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Αληηθαηνπηξίδνπλ ηε γεληθή εηθφλα ηνπ εξεπλψκελνπ 

δείγκαηνο, θαη φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνέξρνληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ. 

Σν θάιεζκα γηα ζπλέληεπμε αληηκεησπίζηεθε ζεηηθά απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. 

Παξαηεξήζεθε, ε άλεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ δηαδηθαζία, πνπ εμππεξέηεζε ηελ 

νκαιή ξνή ηεο. Ζ θαηάζηαζε απηή δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εξεπλήηξηα 

ήηαλ έλα νηθείν πξφζσπν γηα ηα λήπηα εληαγκέλν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, σο 

παηδαγσγφο ηεο ηάμεο, αιιά θαη επεηδή ε ζπλέληεπμε είρε ην ραξαθηήξα ελφο 

δηαιφγνπ πνπ δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο ελφο ζρνιηθνχ ζέκαηνο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλή παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. Μφλν δχν λήπηα (.11) θαη 

(.15), παξνπζίαζαλ ζεκάδηα ζπζηνιήο θαη δπζρέξεηαο ζηελ πξνθνξά ηνπ ιφγνπ, ηα 

νπνία εθηηκήζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο ςπρνζχλζεζεο ησλ ίδησλ, φπσο ρακειή 

έληαζε ηεο θσλήο θαη θαζπζηέξεζε ζηηο απαληήζεηο.  

Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε ηδηαίηεξε άλεζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπζθεπψλ  ΣΠΔ, απφ 

ην ζχλνιν ησλ λεπίσλ, ηηο νπνίεο πήξαλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη δήηεζαλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ.     
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6.2. Γεδνκέλα κεηά ηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο 

6.2.1. πλέληεπμε 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή λέσλ 

δεδνκέλσλ απφ ηα εξεπλψκελα ππνθείκελα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. πσο 

πξναλαθέξζεθε ηεξήζεθε εκηδνκεκέλν πιάλν, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε απφ δψδεθα 

εξσηήζεηο θαηαλεκεκέλεο ζε ηξεηο άμνλεο.  

1
νο

 άμνλαο –Γεδνκέλα 

Με ηνλ πξψην άμνλα εξσηήζεσλ εμεηάζηεθε θαηά πφζν ηα εξεπλψκελα ππνθείκελα 

νηθεηνπνηήζεθαλ ην κχζν, θαη δηακέζνπ απηνχ λνεκαηνδφηεζαλ ηηο αθνινπζνχκελεο 

ζεαηξηθέο δξάζεηο. 

Με ηελ 1
ε
  εξψηεζε θαη 2

ε
 εξψηεζε, θιήζεθαλ λα αλαθεξζνχλ ζηνλ κχζν, ζηνπο 

ήξσεο θαη ηελ πινθή ηνπ. Απφ ηα δεθαπέληε λήπηα ηα δεθαηξία αλαθέξζεθαλ ζηνλ 

Παλφπηε, ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, θαζψο θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ, (.2), (.3), 

(.4), (.5), (.6), (.8), (.9), (.10), (.11), (.12), (13.), (.14), (.15). 

«...Γηα ηνλ Παλόπηε … είρε πνιιά καηάθηα ... παξαθνινπζνύζε ηελ αγειάδα...» 

(.2),(.10) «Ναη...γηα ηνλ Παλόπηε, γίλακε θαη εκείο...» (.3)  «Σα ζπκάκαη όια 

...είπακε γηα ηνλ Παλόπηε...» (.4), (.5), «...ήηαλ ν Παλόπηεο θαη είρε πνιιά κάηηα...» 

(.6),(.8)(.12)(.11)(.15) «...ηνλ Παλόπηε ζθόησζε ηνλ ηαύξν...» (.9), «... 

ζπκάκαη … γηα ηνλ Παλόπηε είρε κάηηα πάξα πνιιά... ζηα πόδηα ηνπ θαη δελ έθιεηλαλ 

πνηέ» (.13), «…  γηα ηελ αγειάδα θαη ηνλ θαθό ηαύξν θαη ηνλ Παλόπηε… είρε πνιιά 

κάηηα...» (.14). 

Δπίζεο θαη ηα ππφινηπα δχν (απφ ηα δεθαπέληε) ππνθείκελα σζηφζν, πνπ δήισζαλ 

φηη δπζθνιεχνληαη λα πνπλ ην φλνκά ηνπ, φηαλ εξσηήζεθαλ ηί έθαλε απηφο ν ήξσαο, 
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πνην είλαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, θαη ζαλ πνηνλ ήξσα γίλακε ζηα ζεαηξηθφ 

παηγλίδη, δήισζαλ: «...είρε πνιιά κάηηα… δε ζπκάκαη  ην όλνκα….  παξαθνινπζνύζε 

ηελ αγειάδα... ήκαζηαλ Παλόπηεο...» (.1), «... ( «...είρε πνιιά καηάθηα...δε ζπκάκαη 

πσο ηνλ ιέλε...ήκνπλ θη εγώ πνπ έβιεπα πνπ ζθαξθάισζαλ νη άιινη...» (.7) 

Με ηελ 3
ε
 εξψηεζε θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ πνηεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα 

βιέπνπκε φπσο ν Παλφπηεο  ζηα ζεαηξηθά καο παηγλίδηα. Γέθα λήπηα αλέθεξαλ φηη 

ρξεηάζηεθαλ φιεο νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. «... laptop, θεξαία, θάκεξα, 

θηλεηό...  » (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10), (11), (12), (13), δχν λήπηα 

κάιηζηα απφ ηα ίδηα αλαθέξζεθαλ θαη ζην δνξπθφξν ν νπνίνο ππήξρε σο ζπλζήθε 

ζην ζεαηξηθφ παηγλίδη. «…, ηελ θεξαία...ηε ιέλε θαη rooter, θάκεξα θηλεηό, θαη ην 

δνξπθόξν…» (.5), «...ην δνξπθόξν κε ζήκαηα  ζην laptop...» (9). 

Πέληε λήπηα απφ ηα δεθαπέληε αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηήζακε: «...ηελ θάκεξα, θαη ην 

laptop», (.1) (.7) (.8) (.14) (.15). 

ηελ πνξεία φκσο ηεο ζπλέληεπμεο αλαγλψξηζαλ ην δνξπθφξν θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ θαη 

άιια ππνθείκελα, φπσο ζα αλαδεηρηεί απφ ηελ παξνπζίαζε πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

 

2
νο

 Άμνλαο 

Με ηνλ δεχηεξν άμνλα εξσηήζεσλ φπσο πξναλαθέξζεθε εμεηάζηεθε εάλ ηα λήπηα 

θαηαλφεζαλ ηηο ππνζέζεηο ησλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ, νη νπνίεο είραλ άκεζε ζρέζε κε 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΣΠΔ.  

Με ηελ 4
ε
 εξψηεζε ηα λήπηα θιήζεθαλ λα αλαθεξζνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ ζεαηξηθνχ 

παηγληδηνχ κε ηνπο νξεηβάηεο θαη ζην ξφιν ησλ ΣΠΔ. Γέθα λήπηα αλαθέξζεθαλ κε 

επθνιία ζην ξφιν θαη ηηο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθφ παηγλίδη. Με 
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ηηο πεξηγξαθέο ηνπο απνηχπσζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο νξεηβάηεο ή ηελ νκάδα πνπ 

ηελ παξαθνινπζνχζαλ. 

 «... έζηεηιαλ ζήκα ζην δνξπθόξν θαη απηόο ζηελ ππξνζβεζηηθή θαη ην είδακε ζην 

laptop... πέζαλ απ ην βνπλό…» (.4),  «...Έζηεηιαλ ζήκα θαη πήγε ζην δνξπθόξν...» 

(.5),  «…έζηεηιαλ ζήκα θαη πήγε ζην θνκπηνύηεξ...», (.6) «…ζπκάκαη ...λαη ζηνλ 

δνξπθόξν...έζηεηιαλ ζήκα» (.3), (.7),   «... ηνπο έβιεπα  ζην laptop...θαη πήγα θαη 

ηνπο έζσζα...» (.8)   

 «...πέζακε θαη ζηείιακε ζην δνξπθόξν ζήκα...» (.9), «...δε ζπκάκαη πσο ην ιέλε…  

αιιά ηε θώλαμαλ από ην ηειέθσλν κε ζήκα γηα ην δνξπθόξν… θαη ηνπο έζσζε» 

(.10). «...έζηεηιαλ έλα ζήκα ζην δνξπθόξν...»(.11,) «...βάιακε ην ζήκα .... ην 

είδαλ...», (.12) «...παίξλακε ην ζήκα ηνπο θαη βιέπακε...» (.13).  

Απφ ηα άιια πέληε εξεπλψκελα ππνθείκελα ην έλα κεηά απφ αλαηξνθνδφηεζε κε 

επηπιένλ βνεζεηηθέο εξσηήζεηο, δήισζε «... ην δνξπθόξν... ζηέιλεη ην ζήκα ζηελ 

θεξαία...» (.2). Δπίζεο έλα λήπην απνδεηθλχεηαη φηη αληηιήθζεθε ηε ζπκβνιή ηεο 

ΣΠΔ, κφλν θαηά έλα κέξνο, δειαδή ζηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πσο νη νξεηβάηεο 

εηδνπνίεζαλ ηελ ππξνζβεζηηθή αλέθεξε: «...κε ην θηλεηό…» δήισζε φκσο αδπλακία 

γηα πεξηζζφηεξεο πεξηγξαθέο, φηαλ ηνπ δεηήζεθε. «... δελ κπνξώ λα ην πσ...» (.15),   

Σέινο ηα ππφινηπα δχν ππνθείκελα δήισζαλ αδπλακία ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ  ζεαηξηθνχ. «  δε μέξσ...», ελλνεί πσο ηνπο είδακε θαη ζπλερίδεη, 

«...ηνπο πήγακε ζην λνζνθνκείν...» (.1), «...δε ζπκάκαη...» (.14). 

Με ηελ 5
ε
 εξψηεζε δηεξεπλήζεθε εάλ κέζα απφ ηηο δξάζεηο, ηηο αλαθνξέο θαη ηηο 

εηθφλεο πνπ είραλ ηα ππνθείκελα ζηε δηάζεζή ηνπο εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα 

ην δνξπθφξν θα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Απφ ηα δεθαπέληε ππνθείκελα ηα δέθα 

αλαθέξζεθαλ ζην ξφιν ηνπ δνξπθφξνπ ζηε ζεαηξηθή δξάζε  θαη ζε άιιεο ρξήζεηο 
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ηνπ θαη ηνλ αλαγλψξηζαλ ζηελ εηθφλα πνπ ηνπο επηδείρηεθε: «...ν δνξπθόξνο!...», 

ζπλερίδεη,  «...κπνξεί λα θσηνγξαθήζεη θαη ηε γε...» (.3), «...ηέιλεη ζήκαηα...ζήκα 

παίξλεη….»(.4), «...είλαη ν δνξπθφξνο πήγαηλε ην ζήκα ηνπ ζην laptop.» (.5), 

«...κπνξεί λα ζηείιεη ζηε γε θσηνγξαθίεο...»,(.6), «.είλαη ν δνξπθφξνο...παίξλεη ην 

ζήκα...» (.7), (.9), (.11)», «...λαη...είλαη ν δνξπθφξνο...»(.10),(.12), « ν 

δνξπθόξνο είλαη ζαλ κηα γε αιιά δελ είλαη αθξηβώο γε θαη κπνξεί λα ζηέιλεη 

θσηνγξαθίεο θαη γξάκκαηα, ... άκα ζέινπκε… έξρνληαη θαη εδώ…» (.13), δείρλεη ην 

laptop. Έλα λήπην απάληεζε πεξηθξαζηηθά θαη ιηγφηεξν ζηνρεπκέλα, «... κνηάδεη θαη 

ιίγν κε ληνπληνύθα…», γειάεη, πξνζπαζεί λα ζπκεζεί,  «...λα βάισ ην κπαιό κνπ λα 

δνπιέςεη ...κκ … απηό... ζηέιλεη ην ζήκα ζηελ θεξαία...» (.2). Σέζζεξα απφ ηα 

εξεπλψκελα ππνθείκελα, δηαθαίλεηαη πσο δελ αληηιήθζεζαλ ην ξφιν ηνπ δνξπθφξνπ 

νχηε ηνλ αλαγλψξηζαλ ζηελ εηθφλα φπσο ηα ππφινηπα λήπηα (.1) (.8) (.14) (.15.) 

 

Με ηελ επφκελε 6
ε
 εξψηεζε δηεξεπλήζεθε εάλ ηα ππνθείκελα θαηαλφεζαλ κέζα απφ 

ην ζεαηξηθφ παηγλίδη «νηθνγέλεηα», ην ξφιν ησλ ΣΠΔ θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε 

ηεο. Δλληά λήπηα αλέθεξαλ ηε ππφζεζε θαη θαίλεηαη πσο θαηαλφεζαλ πνηα πξάμε είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ θινπή ησλ ζεζαπξψλ. Δηδηθφηεξα αλαθέξζεθαλ ζην ζέκα εο 

θσηνγξαθίαο πνπ ηελ είδε ν ςεχηηθνο θίινο. «…βάιακε ηε θσηνγξαθία  εθεί ζηελ 

θάκεξα… κεηά ην έβιεπαλ νη θιέθηεο θαη πήξαλ ην ζεζαπξό»,(.1), «...βάιακε ηε 

θσηνγξαθία ζηνπο θιέθηεο...θαη πήξαλ ην ζεζαπξό...»(.2), «...ηε θσηνγξαθία ηελ είδε 

ν θιέθηεο, θαη πήξαλ ηνπο ζεζαπξνύο...»(.3), « Βάιακε ην ζπλαγεξκό, ...κία 

θσηνγξαθία,  ηελ είδε απηόο, είπε ζηα ςέκαηα όηη είλαη έλαο ςεύηηθνο θίινο … θαη πήγε 

θαη έθιεςε ην ζεζαπξό…», (.5), «βγήθακε κηα θσηνγξαθία… θαη ηελ είδαλ νη 

θιέθηεο… έλαο παλόπηεο θαθόο...» (.9), «...Σν είδαλ από ηνλ ππνινγηζηή  πνπ 
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βγάιακε κία θσηνγξαθία ηελ είδε ν θαθόο...» (.14). Μάιηζηα ηξία απφ ηα ελληά 

αλαθέξζεθαλ κε άλεζε  ζην facebook,  «...βάιακε ηε θσηνγξαθία ζην facebook  ... 

ηελ είδε ν θιέθηεο...», (.7),   «...έβαιαλ ηε θσηνγξαθία ζην facebook θαη ηελ είδαλε νη 

θαθνί...» (.10), «...καδέςακε ηα ξνύρα, θαη βάιακε ην ζπλαγεξκό αιιά θαη κηα 

θσηνγξαθία πνπ πήγε ζην facebook θαη ηελ είδε ν θαθόο θαη πήγε θαη καο έθιεςε...» 

(.13). 

 Πέληε λήπηα, έδσζαλ πην ζχληνκεο απαληήζεηο: «...ηε θσηνγξαθία  ηελ είδαλ νη 

θιέθηεο από ην laptop...», (.4),  «...Σελ είδε έλαο Παλόπηεο από ην θνκπηνύηεξ...». 

(.6), «...Ήηαλ θαθόο ν ςεύηηθνο θίινο … πήξε ην ζεζαπξό...» (.8), «... καο έθιεςαλ, 

από ηνλ ππνινγηζηή ην είδαλ πνπ θύγακε...» (.15). Έλα λήπην αξρηθά δήισζε 

αδπλακία λα ζπκεζεί. «...δε ζπκάκαη...»  ζηε ζπλέρεηα απζφξκεηα δήισζε: «...θπξία 

ζπκήζεθα...ηνπο είδα ζην laptop πνπ έθπγαλ …έγηλα θαη εγώ Παλόπηεο ... θαη πήξα ην 

ζεζαπξό καδί κε ηνλ Γ…» (.11). Έλα λήπην δήισζε φηη δελ ζπκάηαη (.12) . 

 

3
νο

 Άμνλαο 

πσο πξναλαθέξζεθε κε ηνλ ηξίην άμνλα ηνπ εκηδνκεκέλνπ πιάλνπ δηεξεπλήζεθε 

πψο ηα λήπηα αληηιακβάλνληαη ηελ παξαθνινχζεζε κεηά απφ ηηο παηδαγσγηθέο 

δξάζεηο, θαηά πφζν ε γλψζε ηνπο εκπινπηίζηεθε ή δηαθνξνπνηήζεθε ε πξφηεξε 

άπνςή ηνπο. 

Με ηελ 7
ε 

εξψηεζε
 
εμεηάζηεθε ε άπνςε ησλ λεπίσλ γηα ην αλ θάπνηνο ζέιεη λα 

παξαθνινπζήζεη θάπνηνλ ή θάηη εάλ ζα ρξεηαζηεί ζπζθεπέο ηεο ΣΠΔ. Οη ζπζθεπέο 

(θηλεηφ ηειέθσλν, rooter, laptop, αζχξκαηεο θάκεξεο) ππήξραλ πάλσ ζην ηξαπέδη ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη ηα λήπηα θιήζεθαλ λα ππνδείμνπλ απηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα 

ρξεηαζηνχλ. Γειψζεθαλ ηα εμήο: Δθηά λήπηα ππέδεημαλ φιεο ηηο ζπζθεπέο, «…κε 
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απηά εδώ όια...», (.3), (.4),(.12) έλα λήπην πξφζζεζε θαη ηα θηάιηα πνπ δελ 

ππήξραλ ζην ηξαπέδη, «... κε ηελ θάκεξα  θαη ηνλ ππνινγηζηή θαη ηελ θάκεξα θαη απηό, 

θαη απηό... θαη κε ηα θηάιηα...» ζηα θηάιηα, είρε αλαθεξζεί θαη ζηελ ζπλέληεπμε πξν 

ηεο εθαξκνγήο ησλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ (.5, «...ζα ρξεζηκνπνηήζεη θάηη από απηά 

εδώ... θαη όια...» (.9), «...ζα κπνξέζεη... λαη... κε απηά εδώ…» (.10), «...ζα ρξεηαζηεί 

απηά εδώ...όια...» (.13). Σα ππφινηπα νρηψ λήπηα ππέδεημαλ ηεο ζπζθεπέο ηεο ΣΠΔ 

παξαιείπνληαο θάπνηεο. Γχν ππέδεημαλ: «...ππνινγηζηή, θεξαία, θάκεξα»(.2), (.14). 

Αθφκε δχν: «...ππνινγηζηή, tablet, θάκεξα...» (.11), (.6.). Έλα λήπην ππέδεημε: 

«...ππνινγηζηή, θαη θάκεξα» αιιά αλέθεξε επηπιένλ: «...θαη θηάιηα », (.8) φπσο 

ζηελ πξψηε ζπλέληεπμε. Σέινο δύν λήπηα ππέδεημαλ: «...ππνινγηζηή θαη θάκεξα...» 

(.1), (.7).   

 

Με ην 8
ε
 εξψηεζε  δηεξεπλήζεθε, ή άπνςε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην αλ είλαη θαιφ ή 

θαθφ λα καο παξαθνινπζνχλ. Απφ ηα δεθαπέληε ζην γεληθφ εξψηεκα εάλ είλαη θαιφ 

ε θαθφ λα καο παξαθνινπζνχλ ηα ελληά απάληεζαλ θαη ηα δχν. «... Καη θαιό θαη 

θαθό...»(.3),(.7),(.10),(.14).  «...Δίλαη θαη θαθό θαη θαιό... όηαλ δε θάλνπκε θαθό 

ζε άιιν…. ζηελ ππξνζβεζηηθή δελ θάλακε θαθό πήξε ην ζήκα από ην δνξπθόξν θαη 

έζσζε ηνπο νξεηβάηεο...» .(.5),  «...ιίγν θαθό, ιίγν θαιό...» (.8), «...Δίλαη θαιό αιιά 

κπνξεί λα είλαη θαη θαθό(.9),   «...θαη ηα δύν...»(.12), «...κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ 

θαη γηα θαιό θαη γηα θαθό…(.13). Έμη απφ ηα δεθαπέληε απάληεζαλ φηη είλαη θαθφ λα 

ζε παξαθνινπζνχλ,  «...θαθό...» (.1) (.2)(.6) (.11) (.15),  «...είλαη θαθό, πξέπεη 

λα είλαη κόλν γηα λα παξαθνινπζνύκε...» (.4),  θαη δηεπθξηλίδεη κφλν γηα λα 

βιέπνπκε θάηη θαη φρη γηα λα θάλνπκε θαθφ.  
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Με ηελ 8
α
 εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηα λήπηα λα εθθέξνπλ ηελ γλψκε ηνπο, ζρεηηθά κε 

ην πφηε εκείο γίλακε θαινί Παλφπηεο θαη πφηε θαθνί, ζηα ζεαηξηθά καο παηγλίδηα. 

ια ηα λήπηα θαηέηαμαλ ζσζηά ηηο πξάμεηο παξαθνινχζεζεο αληίζηνηρα ζε θαιή θαη 

θαθή, « …θαιό νη δηαζώζηεο  … θαθνί νη θιέθηεο…» (.1)(.2)(.11), «…θαινί νη 

δηαζώζηεο θαθνί ζην άιιν ζεαηξηθό…»(.3), «…θαινί ζην πξώην ζεαηξηθό, θαθνί 

παλόπηεο… νη απηνί πνπ πήξαλ ην ζεζαπξό…»(.4), «…ζηελ ππξνζβεζηηθή δελ θάλακε 

θαθό...θαθνί ήκαζηε ζην άιιν…» (.5), «…Όηαλ έθιεςα ήκνπλ θαθόο...όρη ζην 

άιιν....» (.6), «…κόλν όηαλ ζώζακε είκαζηε θαινί…»(.7), «....θαιό όηαλ έζσζα 

θαθό ν ςεύηηθνο θίινο…» (.8), «…νη θιέθηεο ήηαλ θαθνί…» (.9)(.15), «…ήκνπλ 

θαθόο παλόπηεο θιέπηεο… Καινί  ήηαλ νη παλόπηεο πνπ ήξζαλ λα καο ζώζνπλ…» 

(.10),  «… έγηλα έλαο θαθόο Παλόπηεο... πήξα ην ζεζαπξό… από θεη ζηνπο νξεηβάηεο 

ήκνπλ θαιόο...» (.12), «…Ήηαλ θαθόο ν παλόπηεο ν θιέθηεο θαιή πξάμε νη 

δηαζώζηεο…»(.13), «…Οη δηαζώζηεο παλόπηεο ήηαλ θαινί, νη παλόπηεο πνπ είδαλ λα 

θεύγνπλ ηνπο άιινπο  ήηαλ θαθνί παλόπηεο…»(.14). 

Με ηελ επφκελε 9
ε
 εξψηεζε εμεηάζηεθε ε γλψκε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην αλ ζα 

πξέπεη λα πξνζέρνπκε φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ζπζθεπέο, ηεο ΣΠΔ. 

Έληεθα λήπηα δήισζαλ λαη, «λαη πξέπεη.»(.2),(.3),(.4),(.7),(.9), «…Ναη γηαηί 

κπνξεί λα καο θιέςεη πάιη ην ζεζαπξό…» (.5), «…λαη ιηγάθη…»(.8) «…Ναη άκα 

κεγαιώζσ…»(.10, «…λαη κπνξεί λα καο θιέςνπλ…» (.12), «…Πξέπεη  κπνξεί λα 

θάλνπκε έλα κηθξό ιαζάθη…» (.13), «…Ναη… ηηο θσηνγξαθίεο…» (.14). Σα 

ηέζζεξα απφ ηα δεθαπέληε λήπηα απάληεζαλ φηη δελ μέξνπλ εάλ πξέπεη λα πξνζέρνπλ 

«…δελ  μέξσ…» (.1),(.6), (.11), (.15). 
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Με ηελ 10
ε
  εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηα ππνθείκελα λα κηιήζνπλ γηα νηηδήπνηε 

ήζειαλ, ή λα πνπλ ηί ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν, απφ απηά πνπ θάλακε. Πέληε απφ ηα 

δεθαπέληε αλαθέξζεθαλ  ζηνλ κχζν θαη ζε ζεκεία ηνπ, πνπ ηα εληππσζίαζαλ φπσο:  

«...Ζ Έρηδλα ήηαλ έλα δών πνπ πεηαγόηαλ κπξνζηά ζηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο έηξσγε. 

…ην ζθόησζε ν Παλόπηεο...»...κεηά ζηελαρσξήζεθε ε βαζίιηζζα Ήξα... θαη λεπξίαζε 

πνπ θιείζαλ ηα κάηηα ηνπ Παλόπηε...» εμεγψληαο ην πψο έθιεηζαλ ηα κάηηα... «... πήξε 

έλα κνπζηθό όξγαλν ό Δξκήο… θαη κεηά θιείζαλε ηα κάηηα ηνπ. ...» (.10),  «...ζπκάκαη 

ηελ αγειάδα πνπ ηελ παξαθνινπζνύζε … έλησζε πνιύ άζρεκα... δε κπνξνύζε λα πάεη 

κε ηηο άιιεο αγειάδεο θαη λα παίμεη...». Μεηά απφ απηή ηελ ηνπνζέηεζε έγηλε ε 

παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθή εξψηεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα: «άξαγε ινηπφλ πσο κπνξεί 

λα έλησζε ε αγειάδα;», Καη ε απάληεζε, «...πνιύ θαθά...». (.13) «...Πην πνιύ ν 

κύζνο...αιιά δε κπνξώ λα πσ άιιν...» (.14), «...Ο κύζνο κνπ άξεζε...»(.15). Έμη 

απφ ηα δεθαπέληε ππνθείκελα αλέθεξαλ φηη ηνπο άξεζαλ πνιχ ηα ζεαηξηθά παηγλίδηα, 

θαηά πιεηνςεθία  νη νξεηβάηεο,  «...απηό πνπ πέζακε θάησ. κνπ άξεζε....» (.3), 

«...κνπ άξεζαλ  νη νξεηβάηεο...» (.4),(.12) «...κνπ άξεζαλ ηα ζεαηξηθά...» (.6),(.7), 

«… κνπ άξεζε πνιύ ην ζεαηξηθό κε ηα θνζκήκαηα...» (.2),  αλαθέξεηαη ζην ζεαηξηθφ 

κε ηελ νηθνγέλεηα. Γχν απφ ηα δεθαπέληε λήπηα πξνέβεζαλ ζε αλαθνξέο 

δηαθνξεηηθέο απφ ησλ ππνινίπσλ σζηφζν πνιχ ζρεηηθέο κε ην ζέκα καο: 

«...Βάδνπκε θάκεξα, ζηνλ ηνίρν γηα λα κελ κπεη ν θιέθηεο ζην ζπίηη…. θαη ηνλ βιέπεη ε 

αζηπλνκία, θαη έξρεηαη θαη ηνλ πηάλεη...». (.5), «... θπιαθηζκέλνο ...απηόο πνπ ηνλ 

παξαθνινπζνύλ είλαη ζαλ θπιαθηζκέλνο...» (.11). Σξία λήπηα δήισζαλ φηη δελ ζα 

ήζειαλ λα πνπλ θάηη πεξηζζφηεξν (.1) (.8) (.9).  

Με ηελ 11
ε
 εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηα λήπηα λα δσγξαθίζνπλ θάπνηνλ πνπ 

παξαθνινπζεί θάπνηνλ ή θάηη.   
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6.2.2. Φύιια εξγαζίαο - Εσγξαθηθή 

ια ηα λήπηα έδσζαλ θχιια εξγαζίαο. Γχν λήπηα  δήηεζαλ λα δσγξαθίζνπλ  δεχηεξν 

θχιιν,  «...γηα λα ρσξέζνπλ απηά πνπ ζθέθηεθαλ...» (.9), (.13.) 

Σα θχιια εξγαζίαο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ηα θχιια εξγαζίαο 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ. Γειαδή ην θχιιν εξγαζίαο ( 

Φ.ε..1) είλαη ην θχιιν εξγαζίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ .1 θαη νχησ θάζε εμήο.  Σα 

δεδνκέλα ησλ θχιισλ εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.   

 

 

Δηθόλα 15. (Φ.ε..1) 

Σν ππνθείκελν δελ αλαπαξήγαγε κία ππφζεζε παξαθνινχζεζεο. Γήισζε φηη ζέιεζε 

λα δσγξαθίζεη ηελ αγειάδα Ηψ. 
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Δηθόλα 16. (Φ.ε..2) 

Σν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε θάπνηνλ θαιφ Παλφπηε φπσο δήισζε, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηεί ην laptop θαη ηα κάηηα ηεο θάκεξαο θαη ην tablet γηα λα παξαθνινπζεί 

ηνπο άιινπο. Δπίζεο αλαπαξήγαγε ηνλ Παλφπηε ηνπ κχζνπ (ζθίηζν κε θαθέ 

πεξίγξακκα. Οη πξάζηλεο θνπθίδεο είλαη ηα κάηηα). 

 

Δηθόλα 17. (Φ.ε..3) 

Σν ππνθείκελν αλαπαξήγαγε δχν Παλφπηεο «θαιφλ θαη θαθφ» κε βάζε ην κχζν.  
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Δηθόλα 18. (Φ.ε..4) 

Σν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε έλα Παλφπηε ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί «γηα λα βιέπεη ηα 

πάληα» φπσο δήισζε ην δνξπθφξν, ην laptop, ην tablet. θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν. 

Δπίζεο αλαπαξάζηεζε θαη  «ζθφξπηα κάηηα» δειαδή θάκεξεο. Ο Παλφπηεο θέξεη ηα 

κάηηα ηνπ Παλφπηε ηνπ κχζνπ (θφθθηλα ζηξνγγπιά). 

 

Δηθόλα 19. (Φ.ε..5) 



Σδίκα Μαξία     ειίδα 106 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

Σν ππνθείκελν αλαπαξάζηεζε έλαλ Παλφπηε νπνίνο φπσο δηεπθξίληζε ρξεζηκνπνηεί 

φια ηα κέζα ηεο ΣΠΔ (θφθθηλα ζθίηζα) γηα λα παξαθνινπζεί έλα κεράλεκα Παλφπηε 

(κπιε ζθίηζν πνπ ην ζηέιλεη ζηελ ηξχπα ηνπ βνπλνχ λα εμεξεπλήζεη. Δπίζεο 

αλαπαξάζηεζε θαη ηνλ Παλφπηε ηνπ κχζνπ (ζθνχξν θαθέ ζθίηζν, δεμηά). 

 

Δηθόλα 20. (Φ.ε..6) 

Tν ππνθείκελν ζρεδίαζε έλαλ θαθφ Παλφπηε ν νπνίνο παξαθνινπζεί έλαλ άιινλ 

γηαηί ζέιεη λα ηνλ ζθνηψζεη. ( πξάζηλα ζθίηζα). Υξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή θαη ην 

tablet, θαζψο θαη ηελ θεξαία (router). Δπίζεο ζρεδίαζε θαη ηα κάηηα ηνπ Παλφπηε 

(θφθθηλα ζηξνγγπιά αξηζηεξά). 

 

Δηθόλα 21. (Φ.ε..7) 
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Σν λήπην ζρεδίαζε θάπνηνλ θαιφ πνπ παξαθνινπζεί (πξάζηλν ζθίηζν) ηνλ άλζξσπν 

(γαιάδην ζθίηζν). Υξεζηκνπνηεί θάκεξα θαη δνξπθφξν. ρεδίαζε επίζεο θαη ηα κάηηα 

ηνπ Παλφπηε (θαθέ ζηξνγγπιά). 

 

 

Δηθόλα 22. (Φ.ε..8) 

Σν λήπην ζρεδίαζε έλα θνξίηζη πνπ παξαθνινπζεί έλα άιιν κέζσ θάκεξαο. ρεδίαζε 

επίζεο θαη ηνλ Παλφπηε κε ηα κάηηα ζην ζψκα ηνπ. 
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Δηθόλα 23. (Φ.ε..9α) 

 

Δηθόλα 24. (Φ.ε..9β) 

 

Σν λήπην ζην (Φ.ε..9
α
) ζρεδίαζε έλαλ θαθφ θαη έλαλ θαιφ Παλφπηε. Ο θαθφο κε ην 

laptop παξαθνινπζεί ηνλ θαιφ κε ζθνπφ λα κελ ηνπ επηηξέςεη λα πξνζηαηέςεη ηνπο 

ειέθαληεο πνπ παξαθνινπζεί ζηε δνχγθια. Θέιεη επίζεο λα ηνλ αλαγθάζεη λα ηνπο 

ζθνηψζεη. ην (Φ.ε..9β) ζρεδίαζε έλαλ Παλφπηε ν νπνίνο έρεη ηα κάηηα ζην ζψκα 

ηνπ, φπσο ζην κχζν, κε ηα εξγαιεία πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παξαθνινπζήζεη. 
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Γηαθξίλνληαη απφ ηηο ζεκεηψζεηο ν δνξπθφξνο, ε θάκεξα θαη ν ππνινγηζηήο 

(θνκπηνχηεξ). Δπίζεο νη γθξη θνπθίδεο πνπ αλεβαίλνπλ πξνο ην δνξπθφξν είλαη ην 

ζήκα πνπ ιακβάλεη. 

 

Δηθόλα 25. (Φ.ε..10) 

Σν ππνθείκελν ζρεδίαζε έλαλ θαθφ Παλφπηε ν νπνίνο «... ζα ήζειε λα ήηαλ θαιόο». 

ρεδίαζε επίζεο φπσο είλαη ζεκεησκέλν ην δνξπθφξν, ην θηλεηφ ηειέθσλν  ην tablet 

θαη ηνλ ππνινγηζηή. Δπηπιένλ ζρεδίαζε ηνλ Γία πνπ αλαθέξεηαη ζην κχζν.  

 

Δηθόλα 26. (Φ.ε..11) 
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Σν λήπην ζρεδίαζε, ηηο ζπζθεπέο  Σ.Π.Δ., φπσο ην δνξπθφξν, ην θηλεηφ, θαη ζθφξπηεο 

θάκεξεο, (πξάζηλα θαη καχξα θπθιάθηα). Δπίζεο ζρεδίαζε έλαλ Παλφπηε κε κάηηα 

αλνηρηά (θφθθηλν ζθίηζν) θαη έλαλ κε θιεηζηά. πγθεθξηκέλα αλέθεξε: «θνηκήζεθε 

βαζηά γηα απηό θαη βγαίλεη ε αλάζα ηνπ από ην ζηόκα» (γαιάδην ζθίηζν). 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 27. (Φ.ε..12) 

Σν λήπην ζρεδίαζε έλαλ  άλζξσπν «θαιφ Παλφπηε» φπσο δήισζε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην laptop κε ηελ θάκεξα θαη ηελ θεξαία γηα λα παξαθνινπζεί ηα αεξνπιάλα ζηνλ 

νπξαλφ. ην ζψκα ηνπ (πξάζηλεο θνπθίδεο) έρεη επηπιένλ κάηηα φπσο ν Παλφπηεο ηνπ 

κχζνπ. 
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Δηθόλα 28. (Φ.ε..13α) 

 

 

Δηθόλα 29. (Φ.ε.13β) 

Σν λήπην ζηελ δσγξαθηά (Φ.ε.13
α
) θάπνηνλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην laptop ηελ θάκεξα 

θαη ηελ θεξαία γηα λα παξαθνινπζήζεη θάπνηνλ πνπ είλαη καθξηά ζηελ Αζήλα, φπσο 

δήισζε. ην (Φ.ε.13
β
) ζρεδίαζε έλαλ θαιφ Παλφπηε πνπ θξαηά ην tablet θαη ην 

θηλεηφ ηειέθσλν  θαη κε έλα εξγαιείν ρηαπφδη «Παλόπηεο εμεξεπλεηήο», φπσο 



Σδίκα Μαξία     ειίδα 112 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

δήισζε, παξαηεξεί ηα άγξηα δψα. Παξεκβάιινληαη θαη  άιινη Παλφπηεο. Ο έλαο είλαη 

θαθφο αιιά ρσξίο λα θάλεη θάηη. 

 

 

Δηθόλα 30. (Φ.ε..14) 

Σν λήπην ζρεδίαζε έλαλ θαθφ Παλφπηε πνπ παξαθνινπζεί ηα παηδάθηα πνπ πάλε 

δηαθνπέο κε ζθνπφ λα ηνπο θιέςεη ηα ρξπζαθηθά. Υξεζηκνπνηεί έλαλ κεγάιν 

ππνινγηζηή θαη έλαλ κηθξφηεξν. Σν ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο αληαλαθιά ηε 

ππφζεζε ηνπ ζεαηξηθνχ παηγληδηνχ ε νηθνγέλεηα. 
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Δηθόλα 31. (Φ.ε..15) 

Σν ππνθείκελν ζρεδίαζε παηδάθηα πνπ παίδνπλ θη έλα θαθφ λα παξαθνινπζεί κε ην 

laptop (γθξη ζθίηζν κε ππνζεκείσζε). Δπίζεο ζρεδίαζε θαη ηα κάηηα ηνπ Παλφπηε 

απφ ην κχζν (καχξν ζθίηζν κε θνπθίδεο).  

 

6.2.2.1. Συμπεραςματικά … 

πσο δηαπηζηψλεηαη, ελλέα απφ ηα δεθαπέληε λήπηα ζηα θχιια εξγαζία ηνπο 

ζρεδίαζαλ θάπνηνλ λα παξαθνινπζεί θαη ζπκπεξηέιαβαλ φιεο ηηο ζπζθεπέο ΣΠΔ κε 

βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηηο παηδαγσγηθέο δξάζεηο. Μάιηζηα ηέζζεξα απφ απηά 

(Φ.ε..5, Φ.ε..9 Φ.ε..12, Φ.ε..13) πεξηέγξαςαλ ηζηνξίεο παξαθνινχζεζεο 

ηδηαίηεξα επθάληαζηεο θαη πξσηφηππεο. Αλαθέξζεθαλ ζε παξαθνινχζεζε ζε άιιε 

πφιε, ζε εμεξεχλεζε βνπλψλ, δνχγθιαο, θαζψο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο. «...Δίλαη έλαο θαθόο Παλόπηεο πνπ παξαθνινπζεί ηνλ θαιό 

Παλόπηε. Θέιεη λα ηνλ εκπνδίζεη λα πξνζέρεη ηνπο ειέθαληεο θαη ζέιεη λα ηνλ 
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αλαγθάζεη λα ηνπο ζθνηώζεη...», (Φ.ε..9). «...Δίλαη θάπνηνο πνπ ζέιεη λα 

παξαθνινπζήζεη θάπνηνλ πνπ είλαη ζηελ Αζήλα θαη απηόο θξύβεηαη...», (Φ.ε..13).  

Σξία απφ ηα δεθαπέληε ππνθείκελα αλαπαξάζηεζαλ θάπνηεο απφ ηηο ζπζθεπέο  ΣΠΔ 

ππνινγηζηή θαη θάκεξα, θηλεηφ ή κφλν ηνλ ππνινγηζηή.  Πεξηέγξαςαλ πεξηπηψζεηο 

παξαθνινχζεζεο απιέο θαη ζρεηηθά αφξηζηεο, «…είλαη έλα θνξηηζάθη πνπ 

παξαθνινπζεί κε ηελ θάκεξα έλα άιιν πνπ πάεη ζην ζπίηη ηνπ…», (Φ.ε..8).  Έλα απφ 

ηα ηξία αλαθέξζεθε ζε ππφζεζε παξαθνινχζεζεο πνπ αληαλαθιά ηελ ππφζεζε ηνπ 

ζεαηξηθνχ «ε νηθνγέλεηα»,«...έλαο θαθόο Παλόπηεο παξαθνινπζεί ηα παηδάθηα πνπ 

πάλε δηαθνπέο θαη ζέιεη λα ηνπο θιέςεη ηα ρξπζαθηθά...», (Φ.ε..14).   

Γχν απφ ηα δεθαπέληε ππνθείκελα δελ αλαπαξάζηεζαλ θάηη ζρεηηθφ κε 

παξαθνινχζεζε θαη ηεο ζπζθεπέο ηεο ΣΠΔ, αιιά ζηνηρεία ηνπ αξραίνπ κχζνπ, ηελ 

αγειάδα θαη ηνλ Παλφπηε «…ήζεια λα θηηάμσ κόλν ηελ αγειάδα...», ( Φ.ε..1),  

«...κνπ άξεζε… απηό. Οη Παλόπηεο κε ηα κάηηα έλαο θαιόο θαη έλαο θαθόο...» 

(Φ.ε..8). 

 

6.2.3 Γεδνκέλα παξαηήξεζεο 

Σα δεδνκέλα παξαηήξεζεο πξνήιζαλ απφ ηελ θχξηα αθήγεζε ηνπ κχζνπ, ηηο 

επαλαιήςεηο ηεο, ηα ζεαηξηθά παηγλίδηα θαη ηνπο δεκηνπξγηθνχο δηαιφγνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο αθήγεζεο ηνπ κχζνπ ηα λήπηα ήηαλ ηδηαηηέξσο πξνζεισκέλα 

ζηε δηαδηθαζία ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε αηκφζθαηξα εζπρίαο, θαη 

ζπγθέληξσζεο, κε θπξίαξρε ηε δηάζεζε ηεο πξνζκνλήο γηα ηελ θνξχθσζε θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο πινθήο ηνπ κχζνπ. Ζ ίδηα θαηάζηαζε επηθξάηεζε θαη ζηηο 

επαλαιήςεηο πνπ αθνινπζήζεθαλ. ηελ ηειεπηαία δηαδηθαζία ηεο αθήγεζεο ζηελ 
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νπνία ηα λήπηα θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά, ππήξμε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

δηάζεζε εκπινθήο. Κπξίσο εθθξάζηεθε κε παξφκνηεο θαη επαλαιακβαλφκελεο 

παξαθιήζεηο: «...θπξία λα πσ θαη εγώ...», «...ηώξα εγώ, θπξία…», λα ην πσ εγώ ...κε 

ηνλ Δξκή...».  

ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ αθήγεζε θπξίαξρα ζηελ πξψηε, 

θαηεγξάθεζαλ απζφξκεηεο δειψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ λεπίσλ. πγθεθξηκέλα:  

Με αθνξκή ηελ επίδεημε ησλ πηλάθσλ δσγξαθηθήο θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

αγγείσλ, έλα απφ ηα λήπηα δήισζε: «...όηαλ κεγαιώζσ ζα γίλσ γηαηξόο θαη Πηθάζν...» 

Έλα άιιν επίζεο δήηεζε λα δεη απεηθνλίζεηο θαη άιισλ πξνζψπσλ ηνπ κχζνπ φπσο: 

«...θπξία δε ζα καο δείμεηο θαη ηνλ ηαύξν ην ζάηπξν; Θέισ λα ηνλ δσ πσο είλαη...» 

Αθφκε έλα λήπην δήηεζε ηε ζχγθξηζε ηνπ Ζξαθιή κε ηνλ Παλφπηε. «...Κπξία πνηνο 

είλαη πνηό δπλαηόο ν Ζξαθιήο ή ν Παλόπηεο;» 

Άμηνλ αλαθνξάο θξίζεθε θαη ην γεγνλφο φηη ζε δπν πεξηπηψζεηο ε εκπεηξία ηεο 

αθήγεζεο ηνπ λένπ κχζνπ κεηαθέξζεθε θαη ζην ζπίηη. πγθεθξηκέλα:  ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ν γνλέαο κνπ αλέθεξε φηη ην ηέθλν ηνπ, ηνπ δήισζε φηη,  «...εθηόο από ηνλ 

Μηλώηαπξν ππήξρε θαη άιινο θαθόο ηαύξνο (βι. ελόηεηα,2.3.1,) θαη ηνλ ζθόησζε ν 

Παλόπηεο». ηε δεχηεξε επίζεο ην λήπην δήηεζε απφ ηε κεηέξα ηνπ «λα κε δεη ζην 

dvd ηνπο άζινπο ηνπ Ζξαθιή» πνπ ζπλήζσο έβιεπε «αιιά λα αγνξάζνπλ έλα κε ηνλ 

Παλόπηε.»  

Καηά ηελ εμέιημε ησλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ ε γεληθφηεξε παξαηήξεζε ήηαλ φηη 

ππήξμε δηάζεζε εκπινθήο, θαη ζπλεξγαζίαο. Κάπνηα αμηνζεκείσηε θαηάζηαζε ή 

ζπκπεξηθνξά  ηφζν απφ ηελ εξεπλήηξηα φζν θαη απφ ηηο εκςπρψηξηεο, δελ 

παξαηεξήζεθε. πσο θαη ζηελ πξψηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ, έηζη θαη ζηε 

δεχηεξε δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκεία άγρνπο θαη άξλεζεο απφ ηε πιεπξά ησλ λεπίσλ.  
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6.3. Απνηειέζκαηα πξηλ ηελ εθαξκνγή  ησλ παηδαγσγηθώλ παξεκβάζεσλ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη φια ηα λήπηα γλσξίδνπλ ηηο ζπζθεπέο  

ΣΠΔ αθνχ ηηο θαηνλφκαζαλ θαη αλαθέξζεθαλ ζε πνηεο απφ απηέο έρνπλ ζην ζπίηη 

ηνπο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, έληεθα απφ ηα δεθαπέληε, αλέθεξαλ φηη ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα παίμνπλ παηγλίδηα, λα δνπλ θσηνγξαθίεο θαη παηδηθέο ηαηλίεο. 

Σξία κφλν λήπηα αλέθεξαλ φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ γνλετθήο 

επίβιεςεο θαη θαζνδήγεζεο. Ορηψ λήπηα δελ αλέθεξαλ πεξηνξηζκφ ζηε ρξήζε ησλ 

ζπζθεπψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ ελψ κφλν ηέζζεξα δήισζαλ φηη δελ ηνπο 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο ρξήζεηο πνπ θάλνπλ νη γνλείο ηνπο 

φπσο, γηα  εξγαζία, ελεκέξσζε θαη on line αγνξέο. 

Απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θάκεξαο πνπ θέξνπλ νη ζπζθεπέο αλαθέξζεθαλ κφλν ζηε 

ιήςε θσηνγξαθίαο θαη θαλέλα λήπην ζηε ιήςε βίληεν. Φαίλεηαη επίζεο πσο ζηελ 

πιεηνςεθία, ζπγθεθξηκέλα ηα ελληά απφ ηα δεθαπέληε λήπηα, θαηαλννχλ ηηο ρξήζεηο 

ηνπ ηληεξλέη κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί. πσο πξναλαθέξζεθε, γηα 

ελεκέξσζε, ςπραγσγία, εξγαζία, αγνξέο.  

ε ζρέζε κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook) έμη  λήπηα δηαπηζηψζεθε φηη 

ην έρνπλ αθνχζεη απφ ηνπο γνλείο θαη ην πεξηέγξαςαλ  σο ςπραγσγηθφ κέζν (παηγλίδη 

ζηνλ ππνινγηζηή) ησλ γνλέσλ θαη ρψξν αλάξηεζεο θσηνγξαθηψλ. Δπίζεο ηα 

παξαπάλσ έμη ππνθείκελα θαη έλα αθφκε ην νπνίν ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε δελ 

κπφξεζε λα πεξηγξάςεη ην facebook, ππνζηεξίδνπλ φηη νη γνλείο ηνπο δηαζέηνπλ 



Σδίκα Μαξία     ειίδα 117 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

πξνζσπηθή ζειίδα θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηνπο γνλείο ηνπο φηαλ απηνί αζρνινχληαη κε ηε ζειίδα ηνπο.  

Απφ ηηο εηθφλεο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ αλαγλσξίδνπλ 

ηηο θάκεξεο παξαθνινχζεζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη θαηαζηεκάησλ, νχηε ην 

δνξπθφξν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Μφλν ηξία λήπηα γλσξίδνπλ ηηο θάκεξεο θαη κφλνλ 

έλα ην δνξπθφξν. 

ην ζέκα ηεο επηηήξεζεο, δεθαηξία λήπηα απφ ηα δεθαπέληε έρνπλ άπνςε γηα ην ηί 

κπνξεί λα είλαη ε παξαθνινχζεζε. Πεξηγξάθνπλ ππνζέζεηο παξαθνινχζεζεο ηφζν 

ζηε ζπλέληεπμε φζν θαη ζηα θχιια εξγαζίαο ηθαλέο λα πξνθχςνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, φπσο παξαθνινχζεζε κε ζθνπφ ηε 

ιεζηεία, ηελ αξπαγή, ηελ επηηήξεζε ηεο αζηπλνκίαο θαη πην απιέο πεξηπηψζεηο φπσο, 

ε παξαθνινχζεζε κεηαμχ θίισλ. Δθηά λήπηα ζηα δεθαπέληε ηελ αλαθέξνπλ σο θαθή 

ελέξγεηα. Έμη λήπηα ηελ αληηιακβάλνληαη σο θαιή ελέξγεηα, έλα αλαθέξεη φηη είλαη 

δχζθνιν λα εθθέξεη γλψκε θαη έλα αθφκε ζεσξεί φηη είλαη θαη θαιφ θαη θαθφ ε 

παξαθνινχζεζε.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο (δσγξαθηέο) επηθπξψλνληαη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ νη ππνζέζεηο παξαθνινχζεζεο πνπ αλέθεξαλ ζηελ ζπλέληεπμε.  

 Χο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε δηαπηζηψλεηαη φηη θαλέλα απφ ηα ππνθείκελα δελ ηελ 

ζπλδέεη κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ παξφιν πνπ ηέζεθε ην εξψηεκα ζηε ζπλέληεπμε. 

Καλέλα επίζεο λήπην δελ αλαπαξάζηεζε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην θχιιν εξγαζίαο. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα παξαηήξεζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ηα λήπηα έιθνληαη απφ ηηο 

ζπζθεπέο ΣΠΔ θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε 

ηνπο. 
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6.3.1. πλνπηηθά… 

Γηαπηζηψζεθε πσο φια ηα εξεπλψκελα ππνθείκελα αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπζθεπέο ΣΠΔ 

θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Πξνέθπςε φηη δηαζέηνπλ παξαζηάζεηο 

πξνεξρφκελεο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζρεηηθέο κε ηηο ρξήζεηο ησλ 

ΣΠΔ, πνπ επηηεινχληαη ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

αλαδείρηεθε ε χπαξμε ηεο γνλετθήο επίβιεςεο θαη ηεο απαγφξεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ λεπίσλ κε ηηο ζπζθεπέο ΣΠΔ. Γηαπηζηψζεθε φηη ηα ππνθείκελα δελ 

έρνπλ γλψζεηο γχξσ απφ ηελ ηερλνινγία επηηήξεζεο ησλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη 

αγλννχλ ηελ δπλαηφηεηα γηα επηηήξεζε θαη παξαθνινχζεζε κέζσ ησλ ΣΠΔ. Σέινο 

δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ άπνςε γηα ην κπνξεί 

λα είλαη ε παξαθνινχζεζε ζηελ νπνία φκσο δελ εκπεξηέρεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 

6.4. Απνηειέζκαηα κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθώλ παξεκβάζεσλ 

Με ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ πξνέθπςε φηη ηα ππνθείκελα θαηά πιεηνςεθία, δεθαηξία 

απφ ηα δεθαπέληε, θαηαλφεζαλ ηελ πινθή ηνπ κχζνπ, ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ησλ 

εξψσλ θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. Αθφκε θαη ηα ππφινηπα δχν λήπηα πνπ δε 

ζπκνχληαη ην φλνκα Παλφπηεο, ηε βαζηθή ηνπ ηδηφηεηα (πνιιά κάηηα) σζηφζν, ηελ 

αλέθεξαλ κε άλεζε.  

Δπίζεο δηαπηζηψζεθε, φηη ηα λήπηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αληηιήθζεθαλ ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ ζηα ζεαηξηθά παηγλίδηα θαη θαηαλφεζαλ φηη κέζσ ησλ 

ζπζθεπψλ κπνξέζακε λα βιέπνπκε ζε άιινπο ρψξνπο.  
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Δπίζεο δηαθαίλεηαη πσο θαηαλφεζαλ ηα ζελάξηα ησλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ. 

πγθεθξηκέλα, δέθα απφ ηα δεθαπέληε λήπηα, αληηιήθζεθαλ ην ζεαηξηθφ κε ηνπο 

νξεηβάηεο θαη κε ηηο αλαθνξέο ηνπο ζε απηφ πξνθχπηεη φηη αληηιήθζεθαλ ηε  

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ. Δπίζεο, δέθα λήπηα απφ ηα δεθαπέληε, δηαθαίλεηαη πσο 

εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ην δνξπθφξν ζηνλ νπνίν αλαθέξζεθαλ θαη 

ηνλ αλαγλψξηζαλ ζηηο εηθφλεο πνπ ηνπο επηδείρηεθαλ. Καηαλφεζαλ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο, ζπγθεθξηκέλα ηα ελληά απφ ηα δεθαπέληε ππνθείκελα, ην ζελάξην ηνπ ζεαηξηθνχ 

παηγληδηνχ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηε ζπλέπεηα πνπ είρε ε δεκνζίεπζε ηεο 

θσηνγξαθίαο πνπ ηελ είδε ν «ςεχηηθνο θίινο».   

Γηαπηζηψλεηαη πσο ηα λήπηα αλαγλψξηζαλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ γηα 

παξαθνινχζεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ, θαη ηηο αλέθεξαλ σο απαξαίηεηα 

εξγαιεία ζηελ πεξίπησζε πνπ ζειήζεη θάπνηνο λα παξαθνινπζήζεη θάπνηνλ/α ή θάηη. 

Δθηά λήπηα ππέδεημαλ φιεο ηηο ζπζθεπέο ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ελψ ηα 

ππφινηπα νρηψ πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπο πνπ ήηαλ  νξαηή θαη 

απνδείμηκε απφ ηηο δξάζεηο. Αλαθέξζεθαλ δειαδή  ζηελ θάκεξα θαη ην laptop, ή θαη 

ζε θάπνηα άιιε ζπζθεπή.   

Πξνέθπςε φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ελληά λήπηα απφ ηα 

δεθαπέληε, αλαγλψξηζαλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δπλαηφηεηα γηα 

παξαθνινχζεζε. Έμη λήπηα αλαγλψξηζαλ κφλν αξλεηηθέο. 

Γηαπηζηψλεηαη πσο ηα λήπηα ζην ζχλνιφ ηνπο ζηάζεθαλ θξηηηθά απέλαληη ζηηο 

πξάμεηο παξαθνινχζεζεο ησλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ θαη ηηο θαηέηαμαλ ζσζηά ζε 

θαιέο θαη θαθέο θαη δψδεθα λήπηα απφ ηα δεθαπέληε δήισζαλ φηη πξέπεη λα είκαζηε 

πξνζεθηηθνί φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ΣΠΔ. 
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Με βάζε ηηο ειεχζεξεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, ζε κηθξφ πνζνζηφ αλαδχζεθε ζηνραζκφο 

θαη πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ αίζζεζε πεξηνξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο επηηήξεζεο. πγθεθξηκέλα ηξία λήπηα αλαθέξζεθαλ ζην «άζρεκν» 

αίζζεκα ηεο θπιαθήο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηδέα ηεο 

παξαθνινχζεζεο. Δπηπιένλ κε ηηο ειεχζεξεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο εθθξάζηεθε ε 

πξνηίκεζε πξνο ηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο. Έμη λήπηα αλέθεξαλ φηη απφιαπζαλ 

ηα ζεαηξηθά παηγλίδηα  θαη πέληε λήπηα αλέθεξαλ ην κχζν.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο δηαπηζηψλεηαη φηη δεθαηξία λήπηα απφ ηα 

δεθαπέληε, κεηά ηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο, απνηχπσζαλ ζηηο δσγξαθηέο ηνπο ηηο 

ΣΠΔ σο απαξαίηεην εξγαιείν γηα παξαθνινχζεζε. Πξνθχπηεη φηη ν κχζνο 

απνηππψλεηαη θαζνιηθά ζηηο δσγξαθηέο κε θπξίαξρε ηε θηγνχξα ηνπ Παλφπηε κε ηα 

πνιιά κάηηα. Πέληε λήπηα απφ ηα δεθαπέληε ζηα δσγξαθηθά ηνπο έξγα πεξηέγξαςαλ 

επθάληαζηεο ππνζέζεηο παξαθνινχζεζεο. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα παξαηήξεζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν ν κχζνο φζν θαη ηα έξγα 

ηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αθήγεζε θέξδηζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ λεπίσλ. ε 

δχν κάιηζηα πεξηπηψζεηο ν πξνθαινχκελνο εληππσζηαζκφο κεηαθέξζεθε ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Αλάινγε είλαη θαη ε δηαπίζησζε γηα ηα ζεαηξηθά 

παηγλίδηα ζηα νπνία ηα λήπηα ελεπιάθεζαλ κε ηδηαίηεξε πξνζπκία.  

6.4.1 πλνπηηθά 

 Γηαπηζηψλεηαη φηη ηα λήπηα ζε ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ αθνκνίσζαλ ηελ πινθή θαη 

εμέιημε ηνπ κχζνπ. Γηακέζνπ ησλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ δηαπηζηψλεηαη πσο 

θαηαλφεζαλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ γηα παξαθνινχζεζε. Γηαθνξνπνίεζαλ ηελ 

αξρηθή ηνπο ηνπνζέηεζε ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαθνινχζεζεο αθνχ ηελ ππέδεημαλ σο απαξαίηεην εξγαιείν θαηά ηε 2
ε
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ζπλέληεπμε θαη ηελ απνηχπσζαλ ζηηο δσγξαθηέο ηνπο. Αλαγλψξηζαλ ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ θαη θαηέηαμαλ επηηπρψο ηηο πξάμεηο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεαηξηθψλ παηγληδηψλ ζε «θαιέο θαη θαθέο». 

Δπίζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλαδεηθλχεηαη ζηνραζκφο- πξνβιεκαηηζκφο γχξσ 

απφ ηελ αίζζεζε πεξηνξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επηηήξεζεο. 

κέζα απφ ηηο ειεχζεξεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. θαζψο θαη απφ ηηο ηζηνξίεο 

παξαθνινχζεζεο πνπ απνηχπσζαλ ζηα θχιια εξγαζίαο δηαθαίλεηαη  φηη εληζρχζεθε 

ε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη θαληαζία, θαη δηαπηζηψλεηαη  ε δπλακηθή ηνπ κχζνπ  ν 

νπνίνο απνηππψλεηαη ζηηο δσγξαθηέο. 

6.5. πγθξηηηθά απνηειέζκαηα 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο κε ηελ δεχηεξε ζπλέληεπμε  πνπ αθνξνχλ 

ζηηο θνηλέο εξσηήζεηο (βι. Παξάξηεκα ζει. 152-154) δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο παξαθνινχζεζεο σο θαιή θαη θαθή 

πξάμε. Δηδηθφηεξα ελψ ζηελ πξψηε ζπλέληεπμε εθηά λήπηα ραξαθηήξηζαλ «θαθφ» ην 

λα καο παξαθνινπζνχλ έμη λήπηα ην ζεψξεζαλ θαιφ, έλα «λήπην θαιφ θαη θαθφ»  θαη 

έλα δελ απάληεζε, ζηε δεχηεξε ζπλέληεπμε, νρηψ λήπηα ην ραξαθηήξηζαλ «θαιό θαη 

θαθό» ηαπηφρξνλα, θαη έμη ην ραξαθηήξηζαλ σο θαθφ. ηε δεχηεξε ζπλέληεπμε νη 

απαληήζεηο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ελληά ζηηο δεθαπέληε εκπεξηέρνπλ ηε δηηηή έλλνηα, 

δειαδή «θαιό θαη θαθό», θαη έμη ζηηο δεθαπέληε κφλν ην «θαθό». Κακηά δήισζε ζηε 

δεχηεξε ζπλέληεπμε δελ αλαθέξεη ηελ παξαθνινχζεζε κφλν σο «θαιή» πξάμε. 

Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη θαη ζην γεγνλφο φηη ζηε δεχηεξε ζπλέληεπμε νη ΣΠΔ 

αλαγλσξίδνληαη σο εξγαιεία παξαθνινχζεζεο απφ ηα λήπηα θαη απηφ επηθπξψλεηαη 

θαη απφ ηηο δσγξαθηέο. 

πγθξίλνληαο ηηο δσγξαθηέο ησλ λεπίσλ πξηλ θαη κεηά ηε παξέκβαζε, επίζεο 

πξνθχπηεη δηαθνξνπνίεζε. πγθεθξηκέλα δεθαηξία απφ ηα δεθαπέληε λήπηα 
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απνηχπσζαλ ζηηο δεχηεξεο δσγξαθηέο ηνπο ηελ παξαθνινχζεζε κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ ζπζθεπψλ ΣΠΔ. 

 

 

6.5.1. πλνπηηθά… 

πγθξίλνληαο ηα πξηλ θαη κεηά ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο δεδνκέλα δηαπηζηψλεηαη 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ηδηφηεηαο ησλ ζπζθεπψλ ησλ ΣΠΔ 

γηα επηηήξεζε, γεγνλφο πνπ επηθπξψλεηαη ηφζν απφ ηε ζπλέληεπμε φζν θαη απφ ηα 

θχιια εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο παξαθνινχζεζεο κε 

θξηηηθή δηάζεζε ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο θαιή θαη θαθή. 
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πδήηεζε - πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

Όζηεξα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο δηαπηζηψλεηαη πσο ε επαθή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο (ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο) κε ηηο ΣΠΔ είλαη πνιχ ζπρλή. Μέζα απφ ηηο 

αλαθνξέο ηνπο, ζπκπεξαίλεηαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ε 

ρξήζε ηεο γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο. πσο έρεη πεξηγξαθεί θαη ζην 3.31 ζε ζρέζε 

κε ηα ζεκεξηλά παηδηά  ηε ιεγφκελε ςεθηαθή γεληά,  πξνθχπηεη έλαο ζθεπηηθηζκφο 

(Buckingham, 2006) θαη κηα αλάγθε ειέγρνπ ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν  

ελεξγνπνηνχληαη νη ζπλέπεηεο απφ ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο.  

Παξφιν πνπ νη ζχγρξνλεο αζηηθέο πεξηνρέο θαη εηδηθφηεξα νη δεκφζηνη ρψξνη, 

ηξάπεδεο, απηνθηλεηφδξνκνη, επηηεξνχληαη ζπζηεκαηηθά κε θάκεξεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπνζεηεκέλεο ζε εκθαλή ζεκεία, θαίλεηαη φηη ηα λήπηα δελ ηηο 

αλαγλσξίδνπλ απφ ηηο εηθφλεο πνπ ηνπο επηδείρηεθαλ. ρεηηθά κε ηα ππέξγεηα 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, κφλν έλα απφ ηα δεθαπέληε αλαγλσξίδεη ην δνξπθφξν, 

θαη αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγίαο επνπηείαο.  

Αλαθνξηθά  κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook) πξνθχπηεη φηη ην1/3 ησλ 

λεπίσλ ην αλαγλσξίδνπλ σο κηα ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ θπξίσο γηα παηγλίδη θαη γηα 

απνζηνιή θσηνγξαθηψλ. Ζ ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ κε ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, κπνξεί εχθνια λα απνηειέζεη έλα πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ην νπνίν 

αξθεηά λσξίο ζα αλαπαξάμεη ε λέα γεληά. Ζ ππφζεζε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο έξεπλεο γηα έλα δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ αλήιηθσλ ρξεζηψλ νη νπνίνη 
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πέθηνπλ ζχκαηα ειεθηξνληθήο απάηεο θαη ςεθηαθνχ εθθνβηζκνχ (Σζίηζηθα & 

Γεκεηξαθνπνχινπ, 2013). 

Με ζηφρν επίζεο απφ ηελ παξνχζα κειέηε λα δηεξεπλεζεί πσο αληηιακβάλνληαη ηελ 

έλλνηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο, θαίλεηαη πσο ζηελ 

πιεηνςεθία ηα 2/3 ησλ λεπίσλ, αξρηθά ηελ αληηιακβάλνληαη σο θαθή ελέξγεηα, 

γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδνπλ κε ηηο θαθφβνπιεο δηαζέζεηο απηψλ πνπ  αλαπαξηζηνχλ 

ζηα ζθίηζα ηνπο. Καλέλα φκσο δελ αλαγλσξίδεη φηη απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη κε ζπζθεπέο ησλ ΣΠΔ. Σελ θαηαλννχλ σο κηα πξάμε πνπ πξνθχπηεη θπξίσο κέζσ 

ηεο νπηηθήο επαθήο, θαη ζηελ πεξίπησζε απφζηαζεο σο απαξαίηεηε ζπζθεπή 

αλαθέξνπλ ην ηειεζθφπην θαη ηα θηάιηα. Σν 1/5 πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπο, ηελ 

αληηιακβάλνληαη σο θαιή ελέξγεηα  γηαηί πξνθαλψο ηε ζπγρένπλ κε ηελ επίβιεςε 

ησλ γνλέσλ θα γεληθά ησλ κεγαιπηέξσλ φηαλ ηα ίδηα παίδνπλ ζε πνιχ νξηνζεηεκέλα 

πεξηβάιινληα φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ ζχγρξνλν αζηηθφ θφζκν (Περηειίδεο, 2015, 

Blackford, 2004). Έλα κφλν αλαθέξεη φηη είλαη δχζθνιν λα εθθέξεη γλψκε θαη έλα 

αθφκε ζεσξεί φηη είλαη θαη θαιφ θαη θαθφ ε παξαθνινχζεζε. 

Μεηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ, κε ζηφρν 

λα απνηηκεζεί εάλ απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο γχξσ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο  

παξαθνινχζεζεο,  ζπκπεξαίλεηαη φηη έρηηζαλ λέεο  γλσζηηθέο εκπεηξίεο γχξσ απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ. Μέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζεαηξηθφ παηγλίδη 

πξνζέγγηζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ κε ηξφπν βησκαηηθφ. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ηα 4/5 ηνπ δείγκαηνο, αλαγλψξηζαλ ηε ζπκβνιή ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο ζηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο θαη πξνέβεζαλ ζηηο αλάινγεο 

ζπζρεηίζεηο θαη ζηνράζηεθαλ θξηηηθά απέλαληη ζην ζέκα ηεο παξαθνινχζεζεο –

επηηήξεζεο, κέζσ ησλ ΣΠΔ. Απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ππήξμε 
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δηαθνξνπνίεζε ζηελ απάληεζή ηνπο ζηελ εξψηεζε πνπ εμεηάδεη ηελ ζχλδεζε ησλ 

ΣΠΔ κε ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο. πγθξηηηθά κε ηελ πξψηε ζπλέληεπμε ζηελ 

νπνία παξαηεξείηαη ε θαζνιηθή απνπζία ζχλδεζεο ησλ ΣΠΔ κε ηελ επηηήξεζε –

παξαθνινχζεζε, ζηε ζπλέληεπμε πνπ αθνινχζεζε κεηά ηηο παξεκβάζεηο, πάλσ απφ 

4/5 ηνπ δείγκαηνο  αλαγλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηελ 

εληάζζνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαθνινχζεζεο αλαθέξνληάο ηελ σο απαξαίηεην 

εξγαιείν. Απηφ ην εχξεκα, εθηφο απφ ηε ζπλέληεπμε απαληάηαη θαη ζηα θχιια 

εξγαζίαο, ζηα νπνία πάλσ απφ ηα 2/3 ηνπ δείγκαηνο απνηππψλνπλ ζχληνκεο 

ππνζέζεηο παξαθνινχζεζεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ςεθηαθή ηερλνινγία. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ θαη κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί 

εάλ απηέο ζα ζπκβάινπλ ψζηε ηα λήπηα λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη λα δηαρσξίζνπλ ηηο ζεηηθέο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

απφ ηηο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην δείγκα θαζνιηθά, δηαρψξηζε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο ησλ δξάζεσλ ζσζηά θαη ηηο θαηέηαμε αλάινγα, ζε θαιέο 

θαη θαθέο. Σν γεγνλφο εληζρχεηαη θαη απφ ηελ δηαθνξνπνίεζή ηνπο ζηελ απάληεζε 

πνπ εμεηάδεη ηελ άπνςή ηνπο γεληθά γηα ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο, ε νπνία 

ηέζεθε πξηλ θαη κεηά απφ ηηο παξεκβάζεηο. Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

ηα 2/3 ηνπ δείγκαηνο δηαθξίλνπλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πιεπξέο ζηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο, ελ αληηζέζεη κε ηελ πξψηε ηνπο ζπλέληεπμε ζηελ νπνία ιηγφηεξν 

απφ ηα 2/3 ηελ αλέθεξαλ σο θαθή θαη ηα ππφινηπα σο θαιή ή εμέθξαζαλ δπζθνιία 

λα απαληήζνπλ. Δίλαη ζαθέο φηη ε θξίζε ηνπο απηή δηακνξθψζεθε θάησ απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ζηήζεθαλ νη παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο. Με ζηφρν λα παξζνχλ νη 

απαξαίηεηεο απνζηάζεηο «από ηηο ζέζεηο ηόζν ησλ επηθξηηώλ θαη ησλ ππνζηεξηρηώλ 

ησλ ΣΠΔ» (Pinder, 2008), φπσο αλαιχζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην, (βι. ελφηεηα 
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3.1.2) επηρεηξήζεθε νη παηδαγσγηθέο δξάζεηο λα παξνπζηάζνπλ δχν πεξηπηψζεηο 

παξαθνινχζεζεο, νη νπνίεο λα εκπεξηέρνπλ ηηο αξλεηηθέο θαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο 

ηεο  θαη λα κελ θιείλνπλ πξνο κία απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Δμάιινπ θάζε 

εξεπλεηήο νθείιεη λα παξακέλεη νπδέηεξνο θαη λα κελ θαηεπζχλεη ηα εξεπλεηηθά ηνπ 

απνηειέζκαηα πξνο ηε κία ή άιιε θαηεχζπλζε νχηε λα εμππεξεηεί νπνηνδήπνηε 

ζπκθέξνλ (Παππάο, 2002, ζ. 22). Αθφκε δηαπηζηψλεηαη επίζεο θαη έλαο παξαγφκελνο 

πξνβιεκαηηζκφο  γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ν νπνίνο 

εθθξάζηεθε κε ηελ πεπνίζεζε ηεο πξνζνρήο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πνπ εμέθξαζαλ ηα 

ππνθείκελα. 

Απνηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, εθηηκάηαη φηη ηφζν ε 

αθεγεκαηηθή δχλακε ηνπ κχζνπ ν νπνίνο κε ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ απνηέιεζε ην 

έλαπζκα γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λεπίσλ ζηηο ζεαηξηθέο δξάζεηο, φζν θαη ηα 

ίδηα ηα ζεαηξηθά παηγλίδηα σο έλα «δεκηνπξγηθφ ζπκβάλ» (Κνπξεηδήο, 2008, 

Καξακήηξνπ, 2004), δεκηνχξγεζαλ έλα θαζνξηζηηθφ πιαίζην δεκηνπξγηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο, ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηθαλφ λα παξέρεη γλψζε, 

θαη λα παξάμεη γφληκν πξνβιεκαηηζκφ θαη πξνεηνηκαζία γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ, 

επηβεβαηψλνληαο ηηο παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ κχζνπ, (Cambell, 1998, 

Κνληάθνο, 2003, Μαηζνχθαο, 1997), θαζψο θαη ηνπ ζεαηξηθνχ παηγληδηνχ, 

(Βνπηζηλά,1991, Κνπξεηδήο,2008, Γξακκαηάο & Μνπδαηζάθηο, 2008, Μνπδαηζάθηο, 

1994). Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ επίζεο κε ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

κχζνπ κέζσ ηνπ ζεαηξηθνχ παηγληδηνχ (Καξακήηξνπ, 2004) 

Δπηπξφζζεηα εθηηκάηαη φηη αλαδχζεθαλ θαη άιιεο δηαζηάζεηο εξεπλεηηθνχ θη 

παηδαγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δηδηθφηεξα ζηα θχιια εξγαζίαο (δσγξαθηέο) πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ηε βησκέλε εκπεηξία θαη απνηεινχλ ηεθκήξην ζπλαηζζεκαηηθήο 
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έθθξαζεο, ησλ λεπίσλ (Γήκνπ, 1994, ζ.17) επηθπξψλεηαη ε δχλακε πνπ δηαζέηεη ν 

κχζνο θαη ε γνεηεία πνπ αζθεί ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ε φια ηα ζρέδηα πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηα λήπηα ζθηαγξαθείηαη ην κπζηθφ πξφζσπν ηνπ Παλφπηε, παξάιιεια 

κε ηνπο ζχγρξνλνπο Παλφπηεο ρξήζηεο ησλ ΣΠΔ. Ζ απνηχπσζε απηή ήηαλ θαζνιηθή, 

θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπλνδεχηεθε θαη απφ άιια πξφζσπα θαη ζηνηρεία ηνπ 

κχζνπ. 

Δπίζεο απφ ηηο ηζηνξίεο παξαθνινχζεζεο πνπ πεξηέγξαςαλ ηα λήπηα νη νπνίεο 

δηαζέηνπλ πξσηνηππία θαη αληαλαθινχλ πινχζηα θαληαζία δηαθξίλεηαη ε ελίζρπζε 

ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, πνπ ελεξγνπνηήζεθε ππφ ην πξίζκα ησλ παηδαγσγηθψλ 

δξάζεσλ. Μία αθφκε παξάκεηξνο εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ( Goleman, 1998) πνπ παξαηεξήζεθε ζην 1/5 ησλ λεπίσλ, κέζα απφ 

ηηο θαηαγξαθέο ησλ απζφξκεησλ δειψζεψλ ηνπο γχξσ απφ ην άζρεκν ζπλαίζζεκα 

ηεο θπιαθήο ην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε φπνηνλ παξαθνινπζείηαη. 

Ζ επηξξνή επίζεο ησλ έξγσλ Σέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηαδηθαζία 

αθήγεζεο ηνπ κχζνπ δηαθαίλεηαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαζψο ε ζεκαηηθή ηνπο  

απνηππψλεηαη ζηα έξγα ησλ λεπίσλ. 

Σφζν ην πιήζνο φζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλψκελνπ δείγκαηνο (βι. ελφηεηα 

4.4) δελ επηηξέπνπλ ηηο γεληθεχζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Χζηφζν 

εθηηκάηαη φηη αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ηηο 

ΣΠΔ, ε νπνία θαίλεηαη λα μεθηλά απφ πνιχ λσξίο θαη δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ηελ άγλνηα θηλδχλνπ πνπ πεγάδεη απφ ηηο ρξήζεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ καο επηηξέπεηαη λα δηαπηζηψζνπκε, φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο κχζνο ηνπ Παλφπηε ηδσκέλνο κέζα απφ βησκαηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο φπσο ην ζεαηξηθφ παηγλίδη, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν 
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εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ επίθαηξνπ θαη πνιπδηάζηαηνπ ζέκαηνο 

ηεο ςεθηαθήο επηηήξεζεο θαη ηεο απνθπγήο ησλ θηλδχλσλ πνπ θξχβεη ν δηαδηθηπαθφο 

θφζκνο, αθφκε θαη ζε παηδηά ηεο πξψηεο λεπηαθήο ειηθίαο.  

Ζ παξνχζα έξεπλα πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ, απηνχ ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κχζνπ πιαηζησκέλν κε δεκηνπξγηθέο ζεαηξηθέο 

δξάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη νη ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ 

ζηε δσή καο. Δθηηκάηαη φηη ιεηηνχξγεζε κε ηξφπν δηεξεπλεηηθφ θαη απάληεζε ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Ζ ζεσξεηηθή πιαηζίσζε ηεο έξεπλαο  ε νπνία αλέδεημε ηηο επηζεκάλζεηο επηζηεκφλσλ 

θαη εηδεκφλσλ γηα ην ζέκα, θαζψο θαη ν επξεκαηηθφο ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ 

δξάζεσλ επίζεο εθηηκάηαη φηη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην έξεηζκα γηα επηπιένλ 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κειινληηθά.  

Γηαηί ηφζν ε πξψηκε επαθή ησλ παηδηψλ έζησ θαη έκκεζα κε ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο φζν θαη ε χπαξμε ηεο ςεθηαθήο εγθιεκαηηθφηεηαο κε ζχκαηα αλήιηθνπο 

ρξήζηεο, ( βι. ζεσξεηηθφ πιαίζην, ελφηεηα 3.3.1 ), καο πξνθαιεί  σο παηδαγσγνχο λα 

ελεξγνπνηεζνχκε ζεκειηψλνληαο ηε γλψζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ απφ ηελ λεπηαθή 

ειηθία ψζηε λα ζπκβάινπκε ζηε ζσξάθηζε ηεο λέαο γεληάο γχξσ απφ ηνπο 

αλαδπφκελνπο θηλδχλνπο. 

 

Πξνηάζεηο 

 Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο νη νπνίεο επηγξακκαηηθά έρνπλ σο εμήο:  



Σδίκα Μαξία     ειίδα 129 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κπνξεί λα απνηειέζεη  ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ 

παξφκνησλ παξεκβάζεσλ ζην πεδίν ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

 Μπνξεί επίζεο λα αμηνπνηεζεί γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζε κεγαιχηεξν 

εξεπλεηηθφ πιεζπζκφ θαη γηα  ηελ εμαθξίβσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Με ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ε παξέκβαζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζε άιιεο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

 Θα είρε ελδηαθέξνλ ην βησκαηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο 

δνκέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ςεθηαθήο επηηήξεζεο θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. 

 Πξνηείλεηαη επίζεο ε δηεπηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, απφ ςπρνιφγνπο, 

θνηλσληνιφγνπο  παηδαγσγνχο, επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξηθήο. 
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Παξάξηεκα 

Αζύξκαηνο εμνπιηζκόο 

 

Δηθόλα 32. Οη θάκεξεο θαη ν εμνπιηζκόο δηαζύλδεζεο 

 

Δηθόλα 33. Οη θάκεξεο θξπκκέλεο ζηηο θνύθιεο 
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Έξγα ηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αθήγεζε 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 34. Ηώ, Δξκήο, Άξγνο, Ήξα. Ζ παξάζηαζε πξνέξρεηαη από ηελ εξπζξόκνξθε πδξία ηνπ 

Εσγξάθνπ ηνπ Αθξάγαληα, πεξίπνπ 460 π.Υ. Ο Άξγνο θπιάζζεη ηελ Ηώ. Πίζσ ηνπ πιεζηάδεη ν 

Δξκήο ηξαβώληαο ην μίθνο ηνπ. Αξηζηεξά κηα ηέξεηα ή ε Ήξα. (Βνζηόλε, Μνπζείν Καιώλ 

Σερλώλ)
1
 [Πεγή: ARGUS PANOPTES & HERMES Γηαζέζηκε ζην: 

http://www.theoi.com/Gallery/L11.3.html] 

 

 

                                                 
1
  

http://www.theoi.com/Gallery/L11.3.html
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Δηθόλα 35. Ζ πξναλαθεξόκελε πδξία (Βνζηόλε, Μνπζείν Καιώλ Σερλώλ) [Πεγή: Μνξθέο θαη Θέκαηα ηεο 

Αξραίαο Διιεληθήο Μπζνινγίαο ηεο Γήκεηξαο Μήηηα Γηαζέζηκν ζην: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_113.html ] 

 

 

Δηθόλα 36. Ο Δξκήο Απνθνηκίδεη ηνλ Άξγν. Πίλαθαο ηνπ Rubens, Pedro Pablo, 1635-1638, ιάδη ζε κνπζακά. 

Γξέζδε, Gemäldegalerie de Dresde [Πεγή: Μνξθέο θαη Θέκαηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Μπζνινγίαο ηεο 

Γήκεηξαο Μήηηα Γηαζέζηκν ζην: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_113.html ] 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_113.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_113.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_113.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_113.html
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Δηθόλα 37. Πίλαθαο ηνπ Gustave Moreau,παηέξαο ηνπ ζπκβνινζκνύ, 19νο αη. "The peacock complaining to 

Juno"( Σν παγώλη παξαπνλείηαη ζηελ Ήξα) [Πεγή: δηαζεζηκν ζην: http://kapodistria-

httpsxolianewsblogspotcom.blogspot.gr/2010/04/blog-post_15.html     ] 
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Οη δξάζεηο 

 

Δηθόλα 38. Αίζνπζα 1- «Οη Παλόπηεο» 
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Δηθόλα 39. Αλαρώξεζε γηα ηελ αίζνπζα ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ «ε νηθνγέλεηα» 
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Δηθόλα 40. Σν ζπίηη ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ «ε νηθνγέλεηα» 

  



Σδίκα Μαξία     ειίδα 144 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

 

Δηθόλα 41. ηηγκηόηππν από ην ζεαηξηθό παηρλίδη «ε νηθνγέλεηα» όπνπ ε πξώηε νκάδα βγάδεη θσηνγξαθία 

γηα αλάξηεζε ζην Facebook 
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Δηθόλα 42. ηηγκηόηππν από ην ζεαηξηθό παηρλίδη «ε νηθνγέλεηα» όπνπ ε δεύηεξε νκάδα βγάδεη θσηνγξαθία 

γηα αλάξηεζε ζην Facebook 
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Δηθόλα 43. ηηγκηόηππν από ηελ δηάξξεμε ηνπ ζπηηηνύ 
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Δηθόλα 44. ηηγκηόηππν από ην ζθεληθό ζην ζεαηξηθό παηρλίδη «νξεηβάηεο». 

 

 



Σδίκα Μαξία     ειίδα 148 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

 

Δηθόλα 45. ηηγκηόηππν από ην ζεαηξηθό παηρλίδη «νξεηβάηεο» από ηελ αλαξξίρεζε ζην βνπλό. 

 

Δηθόλα 46. ηηγκηόηππν από ην ζεαηξηθό παηρλίδη «νξεηβάηεο» κε ηνπο ηξαπκαηίεο νξεηβάηεο λα 

κεηαθέξνληαη ζην λνζνθνκείν. 
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Δηθόλα 47. ηηγκηόηππν από ην ζεαηξηθό παηρλίδη «νξεηβάηεο» όπνπ έγηλε ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ γηα 

εληνπηζκό ζέζεο. 
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Δηθόλεο ζπλέληεπμεο 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ειεχζεξεο εηθφλεο απφ ην Γηαδίθηπν. 

 

Δηθόλα 48. θίηζν Γνξπθόξνπ 

 

Δηθόλα 49. Γνξπθόξνο πνπ θέξεη ην ινγόηππν ηνπ facebook 
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Δηθόλα 50. Κάκεξα Δπηηήξεζεο Γεκόζησλ ρώξσλ 
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Δξσηεκαηνιόγην πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθώλ παξεκβάζεσλ 

Δξσηεκαηνιόγην  

1
νο

 άμνλαο 

1. 1α.Οη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ έρεηο κπξνζηά ζνπ μέξεηο πσο ιέγνληαη; 

1β.Απηά εδψ (θαθνί ησλ ζπζθεπψλ) μέξεηο ηη θάλνπλ; 

2. Πνηεο απφ απηέο ππάξρνπλ ζην ζπίηη ζνπ; 

3. νπ επηηξέπνπλ νη γνλείο ζνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηείο;  

4. Ση θάλεηο κε απηέο; 

5. Θα ήζειεο λα θάλεηο θάηη κε απηέο θαη δελ ζνπ ην επηηξέπνπλ νη γνλείο; 

2
νο

 άμνλαο 

6. Ση λνκίδεηο (πηζηεχεηο) φηη είλαη ην ηληεξλέη; 

7. Ση (λνκίδεηο) πηζηεχεηο φηη είλαη ην facebook; 

8. 8α.Γλσξίδεηο εάλ ε κακά ζνπ έρεη facebook;  

      8β. Γλσξίδεηο εάλ ν κπακπάο ζνπ έρεη facebook; 

9.  Κάζεζαη δίπια ηνπο φηαλ αζρνινχληαη κε ην facebook; 

10. Γεο απηέο ηηο εηθφλεο (θάκεξεο παξαθνινχζεζεο, δνξπθφξνη) μέξεηο ηη είλαη; 

11. Ση πηζηεχεηο φηη θάλνπλ; 

 3
νο

 άμνλαο 

12. Ση πάεη λα πεη θάπνηνο κε παξαθνινπζεί; 

13. Πσο ηνλ θαληάδεζαη απηφλ πνπ καο παξαθνινπζεί, άλζξσπν ή κεραλή; 

14. 14
α
 Με πνην ηξφπν κπνξεί λα ην θάλεη; 

14
β
 Θα κπνξνχζε λα ζε παξαθνινπζήζεη θάπνηνο κε θάπνηα ζπζθεπή; 

15. Ννκίδεηο φηη είλαη θαιφ ή θαθφ λα καο παξαθνινπζνχλ; 

16. Θέιεηο λα πεηο θάηη άιιν; 

17. Θα κνπ θάλεηο κηα δσγξαθηά φπνπ θάπνηνο παξαθνινπζεί θάηη ή θάπνηνλ θαη κε 

πνην ηξφπν ην θάλεη 



Σδίκα Μαξία     ειίδα 153 από 154  

 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ       Γηπισκαηηθή Δξγαζία

     

 

 

Δξσηεκαηνιόγην κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθώλ παξεκβάζεσλ 

Δξσηεκαηνιόγην 

1νο άμνλαο 

1. Δίπακε γηα θάπνην κχζν κπνξείο λα κνπ πεηο ηη ζπκάζαη απφ απηφλ ; 

α) γηα πνηφλ κηινχζε; 

β) Θπκάζαη εάλ είρε θάηη ζην ζψκα ηνπ θαη  ηη αθξηβψο κπνξνχζε λα θάλεη; 

2. Μεηά ηνλ κχζν παίμακε ηξία ζεαηξηθά παηγλίδηα.  

α) Μήπσο ζπκάζαη ζαλ πνην ήξσα απφ ην κχζν γίλακε θαη εκείο; 

3. Πψο ην θαηαθέξακε απηφ θαη ηη ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα βιέπνπκε φπσο ν 

παλφπηεο ;  

 

2
νο

 άμνλαο 

Πήξακε κέξνο ζε έλα ζεαηξηθφ παηγλίδη ζεαηξηθφ κε ηνπο νξεηβάηεο  θαη ηνπο  

παλφπηεο δηαζψζηεο.  

4. α) Θπκάζαη ηί έθαλαλ νη νξεηβάηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνπο δνπλ νη παλφπηεο 

δηαζψζηεο; 

   β) Θπκάζαη πνχ έζηεηιαλ ην ζήκα θαη πσο έθηαζε ζε απηνχο; 

5. Μεηά απφ ηα ζεαηξηθά παηγλίδηα, κπνξείο λα κνπ πεηο ηη είλαη ν δνξπθφξνο; Ση 

πεξίπνπ θάλεη ή θαη πνχ βξίζθεηαη; 

6. Έλα απφ ηα ζεαηξηθά πνπ παίμακε ήηαλ ε παξέα πνπ πάεη δηαθνπέο θαη νη ιεζηέο 

ηνπο θιέβνπλ ην ζπίηη. Θπκάζαη ηί θάλακε πξηλ θχγνπκε απφ ην ζπίηη;  

α) Πνηνο ην είδε απφ πνχ καο παξαθνινπζνχζε; 
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β) Πηζηεχεηο φηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε φηαλ βάδνπκε ηηο θσηνγξαθίεο καο εθεί πνπ 

ηηο βιέπνπλ νη άιινη (φπσο ην facebook) θαη γηαηί; 

3
νο 

άμνλαο 

7. Δάλ θάπνηνο ζέιεη λα καο παξαθνινπζεί κε πνην ηξφπν κπνξεί λα ην θάλεη; 

α) Θα κπνξνχζε  λα ζε παξαθνινπζήζεη θάπνηνο κε θάπνηα ζπζθεπή; 

β) Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο ζπζθεπέο πνπ ππάξρνπλ ζην 

ηξαπέδη, θαη πνηεο απφ απηέο; 

8. Ση πηζηεχεηο είλαη θαιφ ή θαθφ λα ζε παξαθνινπζνχλ;  

α) ζα κπνξνχζεο λα κνπ πεηο πφηε εκείο γίλακε  θαινί παλφπηεο θαη πφηε θαθνί; 

9. Δάλ ρξεζηκνπνηνχκε απηέο ηηο ζπζθεπέο πηζηεχεηο φηη ζα πξέπεη λα πξνζέρνπκε; Ση 

αθξηβψο; 

10. Γηα φια απηά πνπ θάλακε ζα ήζειεο λα πεηο θάηη άιιν; Ή αλ ζνπ άξεζε θάηη 

πεξηζζφηεξν; 

11. Θα κνπ θάλεηο κηα δσγξαθηά φπνπ θάπνηνο παξαθνινπζεί θάηη ή θάπνηνλ θαη κε 

πνην ηξφπν ην θάλεη;  

 

 

 


