
Παιδαγωγική του Θεάτρου VI 
Επισκέψεις στις Αγροτικές Φυλακές Ναυπλίου 

Υπεύθυνη επισκέψεων: Κατερίνα Κωστή  

 Στις 8/12/2022 και 15/12/2022 πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις 
στο Κατάστημα Κράτησης Αγροτικών Φυλακών Ναυπλίου για την ανάπτυξη 
θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων με εγκλείστους. Τα προγράμματα είχαν τη 
μορφή εργαστηριακής άσκησης φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
στο πλαίσιο του μαθήματος Παιδαγωγική του Θεάτρου VΙ: Θεατροπαιδαγωγικά 
προγράμματα σε κοινωνικούς χώρους και φορείς , το οποίο αφορά σε εφαρμογές 
θεατρικοπαιδαγωγικών προγραμμάτων σε χώρους κοινωνικής αναφοράς. Η 
διάρκεια κάθε προγράμματος ήταν περίπου ενενήντα λεπτά, ενώ οι φοιτητές 
που το παρακολούθησαν ήταν συνολικά τριάντα ένας.  
 Τα προγράμματα έφεραν τον τίτλο «Γνωρίζοντας τον εαυτό: 
διερευνώντας ταυτότητες» και το περιεχόμενό τους ήταν απόλυτα συμβατό με 
τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σε σωφρονιστικά ιδρύματα, καθώς είχαν 
κατ’ εξοχήν στόχο τη μάθηση, αλλά και την προετοιμασία για την επανένταξη 
στην κοινωνία. Η διεθνής έρευνα έχει καταδείξει ότι η δραματική τέχνη ως 
εργαλείο μάθησης φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τους τροφίμους 
φυλακών, ανεξάρτητα από την ηλικιακή τους ομάδα. Το εκπαιδευτικό δράμα 
πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το πρόγραμμα δεν είναι ένα θέατρο για θεατές, 
αλλά μια βαθιά ενδοσκοπική δραστηριότητα, που εκφράζει όλες τις 
προσωπικότητες και καθιστά ανά πάσα στιγμή κάθε άτομο πρωταγωνιστή. Η 
διαδικασία αυτή, ξεκινώντας από απλές δραστηριότητες γνωριμίας κι ανάδειξης 
των θετικών στοιχείων του ατόμου και συνεχίζοντας με δραστηριότητες 
ανάληψης ευθύνης, αναστοχασμού της πραγματικότητας και καλλιέργειας 
θετικών προσδοκιών για το μέλλον, είχε στόχο να επιδράσει θετικά στη διάθεση 
των εγκλείστων.  
 Συμμετείχαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:  

ΑΒΝΤΟ ΑΝΤΩΝΙΑ  ΝΤΟΒΑ ΣΟΦΙΑ  ΝΕΦΕΛΗ  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΩΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΣΠΙΡΗ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΟΡΦΕΑΣ  ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΒΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ  

ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ - ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΧΡ.  ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΚΙΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΜΕΛΑ  

ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΛΛΑ  ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ  

ΜΑΡΚΑΤΖΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 

ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΜΠΙΤΣΑΝΣΚΙ - ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΖΑΡΚΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΑΟΥΝΤΡΟΥΣ ΜΠΙΖΟΛ 

ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

  Η διδάσκουσα 
Κωστή Κατερίνα  
Μέλος ΕΔΙΠ 
Τμ. Θεατρικών Σπουδών - ΠΑΠΕΛ 


