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Το παρακάτω απόσπασμα πάρθηκε από το βιβλίο της Άλκηστις Κοντογιάννη, 

«Κουκλο-Θέατρο Σκιών», το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Άλκηστις» στην Αθήνα το 

1992.  Είναι η δεύτερη ενότητα από το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου.  Πρόκειται για ένα βιβλίο 

που αναλύει όλες τις έννοιες και τις υποστάσεις της κούκλας, του κουκλοθέατρου και του 

θεάτρου σκιών ως θέαμα, ως δραστηριότητα, ως εκπαιδευτικό μέσο, το που και πως 

εφαρμόζονται το καθένα και ποιες οι χρησιμότητες τους. 

Το κομμάτι που παρεμβάλεται πιο κάτω μιλά για την εκπαιδευτική υπόσταση που έχει 

το κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών ως θέαμα.  Αναφέρεται στο πως μπορεί να προσφέρει 

γνώση σε παιδιά και το τι κερδίζουν όταν παρακολουθούν κουκλοθέατρο και θέατρο σκιών. 

 

3.2. ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ (ΘΕΑΜΑ) ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΜΕΣΟ – ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 Το κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών προσφέρουν στα παιδιά ερεθίσματα που το 

εμπλουτίζουν τόσο ψυχοσυναισθηματικά όσο και νοητικά. 

 Η κούκλα, το παραμύθι και οι λειτουργίες του θεάτρου συντελούν ώστε το παιδί να βιώνει 

τους χώρους του φανταστικού, του συμβολικού και του πραγματικού.  Οι τρεις αυτοί χώροι-κύκλοι 

εδώ συναντώνται, αλληλοτέμνονται και αλληλοσυμπληρώνονται στο είναι του παιδιού. 

 Το παιδί μεταφέρεται στον  φανταστικό χώρο και ζει μια νέα «πλαστή» πραγματικότητα που 

είναι ένθετη στην πραγματικότητα του.  Εύκολα λειτουργούν αμυντικοί μηχανισμοί  ταύτισης, 

αναπλήρωσης, μετάθεσης και μεταφοράς.  Η συγκινησιακή ένταση είναι υψηλή διότι προκύπτει 

από τη γρήγορη εναλλαγή αντίθετων συναισθημάτων (φόβος - τόλμη,  στεναχώρια - χαρά).  Οι 

φραγμοί ανασύρωνται, τα όρια διευρύνονται, ο χωροχρόνος διαστέλλεται, ο ανιμισμός με το 

υπερφυσικό και το μαγικό στοιχείο εναρμονίζονται. 

 Εκπληρώνεται έτσι η ανάγκη του ανθρώπου, που περιγράφει ο Jalkotzy, η ανάγκη να 

ξεφύγει από την καθημερινή ζωή και να βρίσκεται μετέωρο σ’ έναν κόσμο μαγικό που ιδιαίτερα 

προσφέρουν αυτές οι μορφές θεάτρου.  Η ανάγκη αυή είναι συνυφασμένη με την αναζήτηση της 

αλήθειας που διακατέχει τον άνθρωπο. 

 Το κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών μέσα απ’ το παραμύθι και τις κούκλες δίνει τη 

δυνατότητα στο παιδί να ζήσει την παιδική ηλικία της ανθρωπότητας και να εξελιχθεί μαζί της. 



 Το παραμύθι, και ιδιαίτερα το λαϊκό, μεταφέρει τα χαραχτηριστικά γνωρίσματα της 

πρωταρχικής ανθρώπινης κοσμικής εικόνας.  Σύμφωνα με τον Vigo, ο άνθρωπος για να φτάσει στον 

ορθολογισμό δεν έχει παρά να περάσει από τον μύθο. 

 Η κίνηση στον συμβολικό χώρο γίνεται μέσα από το παραμύθι και τη γλώσσα. 

 Με το παραμύθι παρουσιάζονται οι συμβολισμοί που είναι ζωντανοί σε μια κοινωνία.  Η 

γλώσσα είναι ζωντανή και δένεται με τις παραστάσεις.  Λέξεις και φράσεις διέπονται από την 

αμφίσημία και πολυσημία τους.  Και όλα αυτά σχηματίζονται σε σύνολα και σχήματα.  Μέσα από 

αφαιρετικές διαδικασίες διευρύνεται ο συμβολισμός. 

 Το κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών μέσα από τα παθήματα των ηρώων δίνει τη 

δυνατότητα στο παιδί να αφομοιώσει τους ηθικούς νόμους, τους κανόνες, τους διάφορους κώδικες, 

τα ήθη, τα έθιμα, τις κρατούσες νοοτροπίες, τις τάσεις, τις αξίες, τις απαγορεύσεις και τα ιδανικά, 

καθώς τη δομή και τη λειτουργία τις κοινωνίας στην οποία ζει.  Επείσης το παιδί μπορεί να αντλήσει 

πληροφορίες και γνώσεις για διάφορους χώρους του επιστητού. 

 Το κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν 

και ακόμα να καθορίζουν την εξέλιξη ενός παραμυθιού.  Τους καθιστά επομένως μέτοχους και 

συνδημιουργούς σ’αυτή τη μορφή τέχνης.  Έτσι, διαμέσου του κουκλοθέατρου τελείται μια μελέτη 

στην οποία μέλη-θεατές μετέχουν προσωπικά και ομαδικά.  Γίνεται λοιπόν ένας χώρος κριτικής 

συνδιαλλαγής και επικοινωνίας.  

  



Βασικά σημεία του άρθρου: 

Οι τρεις κύκλοι-χώροι:  Τα μέσα για την πραγμάτωση του κουκλοθέτρου και του 

θεάτρου σκιών είναι η κούκλα, το παραμύθι και οι λειτουργίες του θεάτρου.  Αυτά τα μέσα 

συντελούν, το καθένα με τη δική του χρησιμότητα, ώστε τα παιδιά να διαμορφώσουν τον 

δικό τους χαρακτήρα μέσα από τους τρεις κύκλους-χώρους.  Το χώρο του φανταστικού, του 

συμβολικού και του πραγματικού.  Με τη χρήση του μυαλού τους τα παιδιά μεταφέρονται σε 

ένα φανταστικό χώρο.  Σ’αυτό το φανταστικό χώρο, με τη βοήθεια της κούκλας – η οποία 

πάντα συμβολίζει των άνθρωπο – δημιουργείται μια νέα «πλαστή» πραγματικότητα.  Αυτό το 

βίωμα του παιδιού αλληλοσυμπληρώνει και αλληλοτέμνει στο είναι του παιδιού τους τρεις 

κύκλους-χώρους, στους οποίους βρίσκεται. 

Αμυντικοί μηχανισμοί:  Το παιδί νιώθει συμβιβασμένο με ένα κόσμο τον οποίο έχει 

μάθει, του αρέσει και αρνήται να τον αλλάξει, προς το παρόν.  Αυτή η «πλαστή» 

πραγματικότητα είναι ένθετη στην πραγματικότητα του και γι’ αυτό βάζει, με ευκολία, σε 

λειτουργία αμυντικούς μηχανισμούς ταύτισης, αναπλήρωσης, μετάθεσης και μεταφοράς.  Η 

γρήγορη εναλλαγή των αισθημάτων, από χαρά σε λύπη, από φόβο σε ενθουσιασμό, κάνουν 

τη συγκινησιακή ένταση πιο υψηλή.  Όλα γίνονται ελεύθερα στο μυαλό του παιδιού.  Έτσι 

εκπληρώνεται η ανάγκη του ανθρώπου να ξεφύγει από την καθημερινότητα του και να βρεθεί 

σε ένα κόσμο μαγικό, χωρίς φραγμούς και αίσθηση του χωροχρόνου. 

Το παραμύθι και γλώσσα:  Σύμφωνα με τον Vigo, ο άνθρωπος για να φτάσει στον 

ορθολογισμό δεν έχει παρά να περάσει από τον μύθο.  Ο καλύτερος τρόπος για να πετύχει να 

φτάσει στον ορθολογισμό ο άνθρωπος είναι μέσο  του λαϊκού παραμυθιού, το οποίο 

μεταφέρει τα χαραχτηριστικά γνωρίσματα της πρωταρχικής ανθρώπινης κοσμικής εικόνας.  

Το παιδί έχει την ευκαιρία, μέσα από ένα παραμύθι που αναπαριστάται ως κουκλοθέατρο ή 

θέατρο σκιών, να εξελιχθεί μαζί με την ιστορία της ανθρωπότητας.  Ο συμβολικός χώρος 

λειτουργεί μέσω του παραμυθιού και της γλώσσας.  Με το παραμύθι παρουσιάζονται οι 

συμβολισμοί που είναι ζωντανοί σε μια κοινωνία.  Η γλώσσα είναι ζωντανή έτσι  δίνει ζωή 

στους συμβολισμούς μέσα στις παραστάσεις.  Μέσα από αφαιρετικές διαδικασίες διευρύνεται 

ο συμβολισμός. 

Προσφορά:  Το κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών προσφέρουν στα παιδιά 

ερεθίσματα που το εμπλουτίζουν τόσο ψυχοσυναισθηματικά όσο και νοητικά.  Έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν και να συνδημιουργούν σ’ αυτή τη μορφή τέχνης.  Μαθαίνουν 

την ομαδική δουλειά και αποχτούν δικές τους εμπειρίες και απόψεις σχετικά με το είδος.  



Δημιουργήται λοιπόν ένας χώρος κιτικής συνδιαλλαγής και επικοινωνίας.  Μέσα από τα 

παθήματα των ηρώων δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να αφομοιώσει τους ηθικούς νόμους, 

τους κανόνες, τους διάφορους κώδικες, τα ήθη, τα έθιμα, τις κρατούσες νοοτροπίες, τις 

τάσεις, τις αξίες, τις απαγορεύσεις και τα ιδανικά, καθώς τη δομή και τη λειτουργία τις 

κοινωνίας στην οποία ζει. 

 

Πώς επιρεάζει ένα θεατροπαιδαγωγό; 

Το κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιιών συντελούν στην αύξηση του κύρους του 

δασκάλου και στην και στην εποικοδόμητικη σχέση του με τους μαθητές-θεατές.  Τα παιδιά 

βλέπουν μπροστά τους να ζωντανεύουν τα παιχνίδια τους (κούκλες), ένα οικείο παιχνίδι σε 

αγόρια και κορίτσια.  Το μάθημα γίνετε πιο ενδιαφέρον, μεταφέρονται μηνύματα στα παιδιά 

με ευχάριστο και πιο αποτελεσματικό τρόπο, διότι παίρνουν γνώσεις, συμβουλές κ.λ.π. από 

ένα κοντινό φίλο τους, την κούκλα ή την φιγούρα. 

Ο δάσκαλος-εμψυχωτής μπορεί μέσα από του θέατρο σκιών να προκαλέσει στους 

μαθητές του μια συναισθηματική ένταση και με τη δυνατότα μέθεξης, την απόλαυση.  

Καθιστάται πρόσωπο αγαπητό με υπερ-πραγματικές διαστάσεις, επομένως αποδεκτό και 

προσφερόμενο πρότυπο.  Αποτέλεσμα αυτόυ είναι η αλλαγή σχέσης δασκάλου-μαθητή και η 

έμμεση επιβολή του δασκάλου στη γενικότερη παιδαγωγική ου διεργασία. 

Με τις κούκλες και τις φιγούρες να γίνονται συχνά «εξομολογητές» των παιδιών, 

δίνουν τη δυνατότητα στο δάσκαλο να διεισδύσει στον πνευματικό κόσμο των παιδιών.  

Ακούει τα προβλήμτα, τους προσβληματισμούς, τις αγωνίες τους και γενικά το τρόπο που 

βιώνουν καταστάσεις. 

Ο Gianni Rodari λέει για την κούκλα-δάσκαλο «Τα παιδιά έλεγαν στην κούκλα ό,τι 

δεν τολμούσαν ποτέ να πουν στον αληθινό τους δάσκαλο».   

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον δάσκαλο-εμψυχωτή να συμβουλεύσει και να 

ενημερώσει τα παιδιά μέσα από τις κούκλες και τις φιγούρες, οι οποίες μπορούν να 

αποτελέσουν ένα «πομπό πληροφοριών».  Η κούκλα ή η φιγούρα γίνεται ένας «νέος 

δάσκαλος» με πολύ μεγαλύτερη δύναμη, εξουσία, μαιευτική ικανότητα και επιρροή.  Μπορεί 

να ακόμα να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά πολύ αποτελεσματικά σε θέματα που ο ίδιος ο 

δάσκαλος αντίστοιχα θα δυσκολευόταν (σεξουαλικές σχέσεις, έρωτας, γέννηση, σώμα, 

αγάπη).  Διευκολύνεται ως προς την καλλιτεχνική του διάθεση να εκφραστεί και να πάρει μια 

συγκεκριμένη μορφή, ενώ συγχρόνως ο ίδιος εκφράζεται ευκολότερα πίσω από το 



«παράπηγμα» ή τη φιγούρα και υπερνικά τυχόν αναστολές.  Ο ίδιος μέσα από την 

παράσταση-θέαμα γίνεται πιο δημιουργικός 

Επίσης ο δάσκαλος μέσα από την κούκλα μπορεί να προκαλέσει τα παιδιά να κρίνουν 

το πρόσωπο του.  Έτσι διαθέτει στοιχεία για να οδηγηθεί στην αυτοκριτική του και να 

αξιολογήσει τη διδακτική του πράξη. 

Κινήται το ενδιαφέρουν των παιδιών ως προς τις τέχνες, τη γλυπρική, ζωγραφική, 

μουσική, λογοτεχνία, θέατρο. 

Η δημιουργία συνδεδεμένη με την διδαχτική πράξη του δασκάλου πρσφέρουν κάλυψη 

των παιδαγωγικών του ανησυχιών και απόλαυση σε όλο της το είναι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Εικόνες από το ίδιο βιβλίο από το οποίο πήρα το άρθρο. 


