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Χώρος θεάτρου  

 

  
 
 

 Συναισθήματα, θυμικό και αισθήματα 
Κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις 
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας  

 Τέχνη και πολιτισμός  

 

6–24 συμμετέχοντες/χουσες: ολομέλεια  

 

50 λεπτά 

 

  
– Να ενισχύσουν οι συμμετέχοντες/χουσες δεξιότητες 

δημιουργικές, επίλυσης προβλημάτων, καθώς και 
συγκρούσεων 

– Να ενισχύσουν τις δεξιότητες κοινωνικής διάδρασης και να 
κινητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες να ακούν 
διαφορετικές απόψεις και να προβαίνουν σε διάλογο  
 

 

✓ Χαρτί  
✓ Προετοιμασία της αίθουσας για τη διαμόρφωση ενός χώρου 

θεάτρου 
✓ Υλικά ανάλογα με το σενάριο που θα δημιουργήσετε  

 Ο χώρος θεάτρου είναι σύμφωνος με την έννοια του «θεάτρου 
των καταπιεσμένων» (Boal 1993). Διαφέρει από τα κοινά θέατρα 
μέχρι τώρα καθώς το κοινό εμπλέκεται στη διαδικασία της 
σκηνής, βρίσκοντας λύσεις στο επικείμενο πρόβλημα. Η 
καινοτομία σε αυτό είναι ότι η σκηνή μπορεί ναι παιχτεί ξανά 
αλλά με μία διαφορετική εξέλιξη ή αποτέλεσμα. Κάθε φορά που 
οι θεατές δυσαρεστούνται με τις πτυχές μιας σκηνής, μπορούν να 
κάνουν παύση, να αλλάξουν θέση με τους/τις 
πρωταγωνιστές/τριες ή να τους/τις καθοδηγήσουν και να  
παίξουν τη σκηνή εκ νέου σύμφωνα με τη φαντασία τους.  

Για να θέσετε σε εφαρμογή τον χώρο θεάτρου, θα πρέπει να 
προετοιμάσετε εκ των προτέρων ένα σύντομο σενάριο στο οποίο 
οι πρωταγωνιστές/τριες υφίστανται διακρίσεις. Θα μπορούσε να 
είναι κάτι απλό, εμπνευσμένο από τη ζωή των εκπαιδευόμενών 
σας (ωστόσο παρακαλώ να είστε προσεκτικοί και να μην 
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επιλέξετε κάτι ιδιαίτερα αγχωτικό ή τραυματικό). Ανάλογα με την 
προετοιμασία, όπως  της αίθουσας θα μπορούσατε να επιλέξετε 
ουδέτερα θέματα όπως μια σύγκρουση με έναν φίλο ή πιο 
απαιτητικά θέματα, που συμπεριλαμβάνουν έναν/μία 
πρωταγωνιστή/τρια που υφίσταται διακρίσεις βάσει φύλου ή 
βιώνει κάποιο περιστατικό ρατσισμού. 

 

1. Εισάγετε τους/τις συμμετέχοντες/χουσες στην έννοια του 
«θεάτρου των καταπιεσμένων» και ζητήστε εθελοντές που θα 
αναλάβουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή/τριας. Οι 
υπόλοιποι/ες εκπαιδευόμενοι/ες παρακολουθούν ολόκληρη 
τη σκηνή χωρίς κάποια παρέμβαση.   
 

2. Στο επόμενο στάδιο, η σκηνή θα παιχτεί πάλι αλλά αυτή τη 
φορά οι θεατές μπορούν να παρέμβουν. Ένας εθελοντής 
μπορεί να κρατάει σημειώσεις για το πώς η σκηνή 
μεταμορφώνεται σε ένα νέο σενάριο κάθε φορά. 
 

3. Μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα αυτή, παρακαλώ 
συζητήστε τη διαδιακασία με τους/τις συμμετέχοντες/χουσες 
ακολουθώντας τις εξής ερωτήσεις:  

Γιατί έκανας τις συγκεκριμένες επιλογές; Τι τους ενόχλησες 
κατά τη διάρκεια της πρώτης παρουσίασης; Τι μορφές 
διάκρισης βίωναν οι πρωταγωνιστές/τριες; Ποια ήταν τα 
συναισθήματά τους; Πώς ένιωσαν μετά την παρέμβαση; Κατά 
πόσο οι προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορούν να 
εφαρμοστούν σε πραγματικές καταστάσεις; (Να είστε 
προσεκτικοί και μην εξατομικεύετε ιδιαιτέρως αυτή την 
ερώτηση. Φροντίστε να καθοδηγήσετε απλώς τους/τις 
εκπαιδευόμενους/ες στο να συνδέσουν τις λύσεις με τη ζωή 
τους, χωρίς να νιώσουν εκτεθειμένοι.) 

Πηγή:  Augusto, Boal (1993). Theater of the OppressedNew York: 
Theatre Communications Group 

 

Σύσταση σεναρίου για τον χώρο θεάτρου: 

Εσείς (Χ) βρίσκεστε στον δήμο και περιμένετε να λάβετε ένα 
πιστοποιητικό γεννήσεως. Ξαφνικά εισέρχεται μια εγκυμονούσα 
με δύο παιδιά (το ένα κρατάει το χέρι της και το άλλο βρίσκεται 
στην αγκαλιά της). Στον χώρο αναμονής υπάρχει συνωστισμός 
και καθόλου διαθέσιμες καρέκλες. Η γυναίκα περιμένει όρθια για 
τη σειρά της. Μετά από λίγο, τα παιδιά της αρχίζουν να 
παραπονιούνται και να κλαίνε δυνατά. η γυναίκα προσπαθεί να 
τα παρηγορήσει αλλά μάταια. Τότε ακούτε την παρακάτω 
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συζήτηση  are at the municipality waiting to get a birth certificate. 
Suddenly a pregnant woman with two other children comes in 
(the one holds her hand and the other is in her arms). The waiting 
space is crowded and there are no available chairs. The woman 
waits for her turn while standing. After a while, her children start 
complaining and crying very loudly. The woman tries to console 
them but it doesn’t work. Then you hear the following discussion 
(το Α αντιπροσωπεύει το άτομο και το Γ τη γυναίκα): 

Α1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν τα παιδιά μαζί τους. 
Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι ιδιαίτερα αγχωτικό για τα 
ίδια καθώς και για τους υπόλοιπους;  

Α2: Επιτέλους κάποιος το είπε. Τι είδους μητέρα είναι; 

Α3 (Απευθύνεται στην εγκυμονούσα): άντε κορίτσι μου φύγε και 
άσε τα παιδιά σου στο σπίτι. 

Γ: Εάν είχα αυτή την επιλογή θα το έκανα. Απλά χρειάζομαι ένα 
χαρτί για τη δουλειά μου. 

Α1: Εάν στερούσε υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, γιατί γέννησες 
τόσα παιδιά; Μας ενοχλείς όλους. Παρακαλώ φύγε και ξαναέλα 
όταν θα ηρεμήσουν.  

Η γυναίκα μη μπορώντας να  ηρεμήσει τα παιδιά της και έχοντας 
ακόμη μεγάλο χρόνο αναμονής, φεύγει χωρίς να αποκτήσει το 
έγγραφο για το οποίο ήρθε. 

 
(Για το σενάριο αυτό θα χρειαστείτε έναν ήχο παιδιών που κλαίνε 
κ.λπ.) 
 

 – Ποιος ήταν ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας; 
– Θεωρείτε ότι αυτού του είδους η κατάσταση 

αντιπροσωπεύει την καθημερινότητα; Αν ναι, σε ποιο 
βαθμό; 

 Αυτή η άσκηση θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί στην 
ενότητα των αγγλικών. Αντί να προετοιμάσετε ένα σενάριο μόνοι 
σας, μπορείτε να χωρίσετε τους/τις εκπαιδευόμενους/ες σε 
ομάδες και να τους ζητήσετε να ετοιμάσουν ένα σενάριο που θα 
ήθελαν να παίξουν. 

 


