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Abstract: The folk tales, a popular literary genre with a long history and strong symbolism, 

began as a collective oral creation and spread by word of mouth. Today it continues its 

course, through their written versions, their use in various contexts (and in education, too) and 

through their influence in the arts. The present articleoutlines the exploitation of an original 

folk-like tale in the digital tour application of the ProsEleusis project, aimingat introducing 

the city of Eleusis, to adults and children alike. Areference to digital storytelling in cultural 

places sets the framework of the applied approach for the creation and incorporation of the 

folk-like tale within the project. The presentation of the evaluation of the tour by adults and 
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children along with its results form an integral part of the article. The digital tour through a 

folk-like tale aims to establish an alternative and attractive modern tool within museum 

pedagogy and education. 

Keywords: digital storytelling, folktale, digital tour, evaluation, Eleusis 

Πεπίλητη: Σν παξακύζη, έλα ιατθό ινγνηερληθό είδνο κε κεγάιε ηζηνξία θαη ζπκβνιηζκνύο, 

μεθίλεζε σο ζπιινγηθή πξνθνξηθή δεκηνπξγία θαη δηαδόζεθε από ζηόκα ζε ζηόκα. ήκεξα 

εμαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ, κέζσ ησλ γξαπηώλ εθδνρώλ ηνπ, ηεο ρξήζεο ηνπ ζε δηάθνξα 

πιαίζηα (θαη ζηελ εθπαίδεπζε) θαη κέζσ ηεο επηξξνήο ηνπ ζηηο ηέρλεο. Ζ παξνύζα εξγαζία 

παξνπζηάδεη ηελ αμηνπνίεζε ελόο πξσηόηππνπ ιατθόηξνπνπ παξακπζηνύ ζηελ εθαξκνγή 

ςεθηαθήο πεξηήγεζεο ηνπ έξγνπ Pros-Eleusis, κε ζηόρν λα γλσξίζνπλ κηθξνί θαη κεγάινη ηελ 

πόιε ηεο Διεπζίλαο. Καηαξράο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε ζε ρώξνπο 

πνιηηηζκνύ θαη ζηελ πξνζέγγηζε πνπ εθαξκόζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ελζσκάησζε ηνπ 

παξακπζηνύ ζην έξγν. Παξνπζηάδνληαη, αθόκα, ε αμηνιόγεζε ηεο πεξηήγεζεο από ελήιηθεο 

θαη αλειίθνπο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ ςεθηαθή πεξηήγεζε κέζσ ελόο παξακπζηνύ 

θαηαγξάθεθε σο έλα ελαιιαθηηθό θη ειθπζηηθό ζύγρξνλν εξγαιείν ζηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή 

θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Λέξειρ κλειδιά: ςεθηαθή αθήγεζε, παξακύζη, ςεθηαθή πεξηήγεζε, αμηνιόγεζε, Διεπζίλα 

Διζαγυγή 

Ο άλζξσπνο αμηνπνηεί ηελ αθήγεζε ηζηνξηώλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ γηα δηάθνξνπο 

ζθνπνύο (Gottschall, 2012). Πξνθνξηθέο ηζηνξίεο κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο, πξαγκαηηθέο ή 

κπζνπιαζίαο, ζπκβάιινπλ ζηελ αλζξώπηλε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ εηθνλνπιαζηηθνύ ιόγνπ. Ζ 

αθήγεζε πνπ απεπζύλεηαη ηδηαίηεξα ζε παηδηά κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

εθπαίδεπζή ηνπο, αιιά θαη ζην λα πξνζεγγίζνπλ δεκηνπξγηθά πνηθίια θαη ζπρλά πνιύπινθα 

ζέκαηα (Wright, 1995; Γέδνγινπ, 2017; Καξαβά, 2018). ην πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ αμηνπνηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ 

αθήγεζε ηζηνξηώλ (Νηθνλάλνπ, 2015: 55–57). Απηό ην εξγαιείν αμηνπνηείηαη ζε δξάζεηο 

«παξαδνζηαθνύ» ραξαθηήξα (εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, επηδείμεηο εηδηθώλ θ.ά.) 

(Praetzellis, 2014; Μπνπιώηεο, 2012; ηξνπκπνύιε, 2009), αιιά θαη ζε δξάζεηο πνπ 

αμηνπνηνύλ εθαξκνγέο ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ζε 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κλεκεία, ηζηνξηθά ηνπία, ζηνλ θπζηθό ή εηθνληθό θόζκν 

(Ioannidisetal., 2013; Lombardo&Damiano, 2012; Underberg-Goode, 2017; Μνπιά, 2019; 

Ρνύζζνπ, 2002). 

Αλάκεζα ζηηο ηζηνξίεο πνπ κπνξεί λα αθεγεζεί θάπνηνο κε ζθνπό ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

πνιηηηζκνύ θαη ηε κάζεζε, ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα παξακύζηα. Σα παξακύζηα αλήθνπλ ζηε 

ιατθή πξνθνξηθή ινγνηερλία, απνηεινύλ ηκήκα ηεο παξάδνζεο ηνπ θάζε ηόπνπ, κε ηηο 

θαηαβνιέο ηνπο λα ράλνληαη ζηνλ ρξόλν θαη λα ζπκππθλώλνπλ ηελ αλζξώπηλε εκπεηξία 

(Απδίθνο, 1997; Μεξαθιήο, 1999; Χαηδεηάθε-Καςσκέλνπ, 2003). Ζ έξεπλα θαη θαηαγξαθή 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 
Σόκνο 10, Σεύρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 185 από 306 

ησλ ινγνηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (Απδίθνο, 1997: 35–39; Χαηδεηάθε-Καςσκέλνπ, 

2003: 107–162) επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζύγρξνλσλ θεηκέλσλ πνπ κηκνύληαη ην είδνο, 

θέξλνληάο ην ζε επαθή κε ην παξόλ (Zipes, 2009; Απδίθνο, 1996; Γεξγαηζνύιεο, 2013; 

Γνπδνπκνπνύινπ, 2011). Παξά ηηο όπνηεο ππάξρνπζεο δηαθνξέο, ε παξακπζία, ε παξεγνξηά 

ηνπ παξακπζηαθνύ ιόγνπ, ζπλερίδεη λα γνεηεύεη, λα εμάπηεη ηε θαληαζία θαη λα απνηειεί κηα 

πνηεηηθή ζύλζεζε (Μαιαθάληεο, 1990). 

1. Ψηθιακή πεπιήγηζη ζηην Δλεςζίνα μέζα από ένα παπαμύθι 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ Pros-Eleusis αμηνπνηήζεθε απηή ε δύλακε ηνπ παξακπζηνύ, κε ηε 

ζπγγξαθή ελόο ζύγρξνλνπ ιατθόηξνπνπ θεηκέλνπ γηα κηα από ηηο πεξηεγήζεηο γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο ζην ςεθηαθό νηθνκνπζείν ηεο Διεπζίλαο. Ζ πεξηήγεζε απηή ζηνρεύεη ζε παηδηά, 

ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 8-9 εηώλ, ζε νηθνγέλεηεο θαη ζε ελήιηθεο πνπ ζέινπλ λα βηώζνπλ κηα 

ελαιιαθηηθή πεξηήγεζε ζηελ πόιε κε ηνλ ζπκβνιηθό θαη γνεηεπηηθό ιόγν ελόο παξακπζηνύ. 

Ζ εκπεηξία μεθηλά κε ην παξακύζη ζηελ πξώηε ζηάζε (γηα πεξ.10’) θαη αθνινπζεί ε 

πεξηήγεζε ζε 5 ηνπόζεκα ηεο Διεπζίλαο, από ηελ αξραηόηεηα σο ηε ζύγρξνλε επνρή, πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμύ άιισλ κε ηα ςέκαηα θαη ηελ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ. Ζ όιε εκπεηξία 

δηαξθεί πεξίπνπ 30-45 ιεπηά (Δηθόλα 1). 

 

Δικόνα 1: Σηιγμιόηςπα από ηην πεπιήγηζη (από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά): α) η απσική ζελίδα, β) ο σάπηηρ 

με ηιρ ζηάζειρ, γ) ηο παπαμύθι και δ) η ππώηη ζηάζη ηηρ πεπιήγηζηρ 

Σν πξώην θνκκάηη ηεο εκπεηξίαο, ην παξακύζη κε ηίηιν «Ζ πξώηε θαη ε ηειεπηαία», 

δεκηνπξγήζεθε κε πεγή έκπλεπζεο ηελ πινύζηα ηζηνξία ηεο Διεπζίλαο (Παπαγγειή & 

Χιέπα, 2011) θαη ζύκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξακπζηώλ. Ζ πινθή ηνπ αθνξά ζε 

κηα αξρόληηζζα πνπ δε ζπκάηαη πνηα είλαη, ελώ κέζα από αλαδεηήζεηο ηειηθά θαηαθέξλεη λα 

βξεη απηό πνπ ζέιεη. Δθηόο από έλαλ θνξκό κπζνπιαζίαο θαη ζηνηρεία από ηελ αξραηόηεηα 

(ξόδη, ζηάρπ, κπζηήξηα), αμηνπνηήζεθαλ θαη άιια θνκκάηηα από ηελ θαηνπηλή ηζηνξία ηεο 

(π.ρ. νη πξόζθπγεο ηνπ ’22). Οη 6 ζπλνιηθά ζηάζεηο αθνξνύλ ζε ζεκεία από ηελ θεληξηθή 

πιαηεία ηεο Διεπζίλαο σο ην παξαιηαθό κέησπν (Δηθόλα 1β). Χξεζηκνπνηνύληαη 

θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, ερεηηθά αξρεία θαη ιόγνο θαηά δπλαηόλ απιόο, θαηαλνεηόο, ώζηε ν 

πεξηεγεηήο λα επηθεληξώλεηαη ζε απηό πνπ βιέπεη κπξνζηά ηνπ θαη λα ην ζπλδέεη κε ην 

παξακύζη, αιιά θαη κε ηζηνξηθά θαη αξραηνινγηθά ζηνηρεία. 
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Ζ παλδεκία ηνπ θνξνλντνύ εκπόδηζε ηελ πινπνίεζε δνθηκαζηηθήο πεξηήγεζεο, όπσο είρε 

ζρεδηαζηεί, κε πξαγκαηηθνύο επηζθέπηεο θαη παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ Διεπζίλα. Γηα λα 

κπνξέζνπκε έζησ απνκαθξπζκέλα λα αμηνινγήζνπκε ηελ πεξηήγεζε, κεηαθέξζεθε ην 

πεξηερόκελν ζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ςεθηαθήο αθήγεζεο (Δηθόλα 2). Γηα λα εληζρπζεί ε 

εκπεηξία, έγηλε εηθνλνγξάθεζε ηνπ παξακπζηνύ κε νδεγό ην ύθνο πνπ θαζηέξσζαλ δσγξάθνη, 

όπσο ν Ρ. Κνςίδεο, ν Φ. Κόληνγινπ θ.ά., ζε θιαζηθέο εθδόζεηο παξακπζηώλ, όπσο ηνπ Γ. 

Μέγα, ηνπ Γ. Ησάλλνπ θ.ά. (Αδηθεκελάθε, 2004). Χξεζηκνπνηήζεθαλ ιηηέο γξακκέο θαη δύν 

κόλν βαζηθά ρξώκαηα, ώζηε λα ε εηθνλνγξάθεζε λα ζπλνδεύεη ην παξακύζη, ρσξίο λα 

απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, ώζηε λα δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ηηο δηθέο ηνπ εηθόλεο γηα ηελ 

πινθή θαη ηνπο ήξσεο. 

 

Δικόνα 2: Σηιγμιόηςπα από ηο παπαμύθι (απιζηεπά) και ηην πεπιήγηζη (δεξιά). 

2. Αξιολόγηζη ηηρ τηθιακήρ πεπιήγηζηρ ζηην Δλεςζίνα μέζα από ένα παπαμύθι 

Ζ αμηνιόγεζε πνπ έιαβε ρώξα είρε ζηόρν λα γίλεη θαηαλνεηό ην θαηά πόζν ηα ςέκαηα, αιιά 

θαη ε αιήζεηα ελόο ιατθόηξνπνπ παξακπζηνύ θαηάθεξαλ λα παξάζρνπλ έλαλ ελαιιαθηηθό θη 

ειθπζηηθό ηξόπν ςεθηαθήο πεξηήγεζεο ζηελ πόιε ηεο Διεπζίλαο γηα καζεηέο αιιά θη 

ελήιηθεο, πξνζθέξνληαο έλα ζύγρξνλν ζπλδπαζηηθό εξγαιείν ζηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή θαη 

ηελ εθπαίδεπζε. Γηα ηνλ ζθνπό απηό δεκηνπξγήζεθε έλα δηαδηθηπαθό εξσηεκαηνιόγην, ζην 

νπνίν απάληεζαλ 57 ελήιηθεο από ηηο 17/12/20 σο ηηο 13/02/21. Δπίζεο, ζπκπιεξώζεθε έλαο 

αξηζκόο εξσηεκαηνινγίσλ ζην πιαίζην ζηνρεπκέλσλ ζπλεληεύμεσλ κε καζεηέο (5 ζπλνιηθά, 

πνπ παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά) θαη κε ελήιηθεο (6 από ηνπο 57), ώζηε λα πξνζζέζνπλ 

πνηνηηθά ζηνηρεία.  

2.1.  Απανηήζειρ – Πποθίλ ζςμμεηεσόνηυν 

Ζ κεγαιύηεξε ειηθηαθή νκάδα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη νη ελήιηθεο 40-49 εηώλ (21 ζηνπο 

57) (επώηηζη 1), αθνινπζνύλ νη κεζήιηθεο εηώλ 50-59 (13/57), νη ελήιηθεο εηώλ 30-39 

(11/57), νη άλσ ησλ 60 (10/57), ελώ ε κηθξόηεξε νκάδα είλαη εηώλ 18-29 (2/57). Μεηαμύ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ 38 είλαη γπλαίθεο (66,7%) θαη 18 άλδξεο (31,6%, επώηηζη 2). Σν 1,8% 

(1/57) πξνηίκεζε λα κε δειώζεη θύιν. ηνπο αλήιηθεο νη ηξεηο ήηαλ θνξίηζηα, ε κία 8 θαη νη 
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άιιεο δύν 9 εηώλ, ελώ νη άιινη δύν αγόξηα, 15 θαη 17 εηώλ. Οη επυηήζειρ 3 θαη 4 (Γξάθεκα 

1-2) θαηέγξαςαλ ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία νη εξσηώκελνη επηζθέπηνληαη ρώξνπο 

πνιηηηζκνύ θαη θαηά πόζν ηνπο αξέζεη, αληίζηνηρα. πλνιηθά, νη πεξηζζόηεξνη δήισζαλ όηη 

επηζθέπηνληαη ηέηνηνπο ρώξνπο ζπρλά ή πνιύ ζπρλά θαη όηη ηνπο αξέζεη πνιύ σο πάξα πνιύ. 

Οη επυηήζειρ 5 θαη 6(Γξάθεκα 3-4) αλέδεημαλ αληίζηνηρα ην θαηά πόζν νη εξσηώκελνη είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ Διεπζίλα (κε πνηθίιεο απαληήζεηο) θαη κε ηνλ κύζν ηεο Γήκεηξαο θαη 

ηεο Πεξζεθόλεο (κε κεγαιύηεξε εμνηθείσζε, ηδηαίηεξα γηα ηνπο αλειίθνπο 8-9 εηώλ, θαζώο ν 

κύζνο δηδάζθεηαη ζηηο ηάμεηο πνπ ηνπο αθνξνύλ). 

 

Γπάθημα 1-2:Τα ποζοηικά ζηοισεία από ηιρ απανηήζειρ 3-4. 

 
Γπάθημα 3-4:Τα ποζοηικά ζηοισεία από ηιρ απανηήζειρ 5-6. 

2.2. Απανηήζειρ – Αξιολόγηζη παπαμςθιού  

Ζ δεύηεξε ελόηεηα εξσηήζεσλ έδσζε ζηνηρεία γηα ην παξακύζη, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

εληππώζεηο πνπ γέλλεζε. Με ηελ επώηηζη 7«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνύ 

αηζζάλζεθα…», από ηηο απαληήζεηο ελειίθσλ θαη αλειίθσλ εμάγεηαη όηη ε πεξηέξγεηα, ε 

λνζηαιγία θαη ν ελζνπζηαζκόο θπξηάξρεζαλ θαηά ηελ εκπεηξία, κε ηελ νπδεηεξόηεηα θαη ηε 

ιύπε λα δειώλνληαη ζηε ζπλέρεηα (Γξάθεκα 5). 

 

Γπάθημα 5: Τα ποζοηικά ζηοισεία από ηιρ απανηήζειρ 7 (μπλε) και 10 (ποπηοκαλί). 
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ηελ επώηηζη 8«Μπνξείο λα βάιεηο ζηε ζεηξά ηα επεηζόδηα ηνπ παξακπζηνύ;» 18 από ηνπο 57 

ελήιηθεο απάληεζαλ ζσζηά (32%), ηνπνζεηώληαο ζηε ζσζηή ζεηξά ηα 8 επεηζόδηα ηνπ 

παξακπζηνύ. Πεξίπνπ ηα κηζά ιάζε πνπ ζεκεηώζεθαλ (43%) έγηλαλ ζε δηαδνρηθά επεηζόδηα. 

ηελ επώηηζη 9«Τη ζνπ έθαλε πην πνιύ εληύπσζε ζην παξακύζη;» ε πιεηνςεθία ησλ 

ελήιηθσλ εξσηεζέλησλ εζηηάδεη ζην πεξηερόκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πινθή θαη ην 

ζελάξην (20 αλαθνξέο) (“ε δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε ηεο αξρόληηζζαο”, “ε πεξηπιάλεζε ηεο 

γπλαίθαο πνπ δελ ζπκόηαλ”, “ηα δώξα ηεο γπλαίθαο ζηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο”) θαη ζε ζέκαηα 

ζπκβνιηζκνύ (16 αλαθνξέο, “ην ζηάρπ θαη ην ξόδη”, “ν ζνθόο ιόγνο”). Αθνινπζνύλ 

αλαθνξέο γηα ηε ζύλδεζε ηνπ παξακπζηνύ κε ηελ πόιε ηεο Διεπζίλαο (12 αλαθνξέο) 

(“ζρεηηθά καθξηλή ηνπ ζρέζε κε ην ζέκα ηεο πεξηήγεζεο ζηελ Διεπζίλα”) θαη ηελ ηζηνξία 

(“ην πέξαζκα ζηελ θαιιηέξγεηα”). Αλαθέξνπλ αθόκα κελύκαηα ηνπ παξακπζηνύ 

(“αθεγεκαηηθό εύξεκα ηεο ακλεζίαο”, “αγάπε γηα ηε γε, αιιειεγγύε γηα ηνπο πξόζθπγεο ”) 

θαζώο θαη ραξαθηεξηζκνύο (“πξσηόηππν”, “ε δεζηαζηά κε ηελ νπνία είλαη γξακκέλν”, “ε 

αηκόζθαηξά ηνπ, ζαλ πξαγκαηηθό ιατθό παξακύζη”). ε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα, είλαη ζεηηθά 

ζρόιηα γηα ζέκαηα παξαγσγήο (3 αλαθνξέο), γηα ηηο εηθόλεο θαη ηνλ ήρν, θαη κόλν κία 

παξαηήξεζε σο πξνο ην ύθνο ηνπ παξακπζηνύ (“νπδέηεξν”) θαη ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηελ 

ςεθηαθή πεξηήγεζε (“δελ ππάξρεη θάπνην δξακαηηθό ζηνηρείν πνπ λα ην ζπλδέεη πξαγκαηηθά 

θαη κε ηνπο πξόζθπγεο πνπ ιέεη κεηά, κέζα ζηε πεξηήγεζε”). Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο 

ησλ αλειίθσλ ζηελ ίδηα εξώηεζε, 2 από ηνπο 5 εζηίαζαλ ζε ζέκαηα πινθήο θαη ζελαξίνπ 

(“ην ζηάρπ θαη ην ξόδη, ην πώο βξέζεθαλ εθεί“, “ε επαλάιεςε ζην παξακύζη ηεο θξάζεο 

«είζαη ε πξώηε θαη ε ηειεπηαία»”), ελώ νη ππόινηπνη 3 αλέθεξαλ ηα κελύκαηα ηνπ 

παξακπζηνύ (“ε γπλαίθα βξίζθεη ηειηθά ηνλ εαπηό ηεο”), ζπκβνιηζκνύο (“ήμεξα κόλν ηε 

ζρέζε ηνπ ξνδηνύ κε ηελ ηύρε”) θαη ζέκαηα παξαγσγήο (“ε ήξεκε θσλή ηεο αθεγήηξηαο”).  

2.3.  Απανηήζειρ – Αξιολόγηζη τηθιακήρ πεπιήγηζηρ 

Ζ ηξίηε ελόηεηα εξσηήζεσλ (10-16) έδσζε ζηνηρεία γηα ηελ πεξηήγεζε ζηελ Διεπζίλα. ηελ 

επώηηζη 10«Σην δεύηεξν θνκκάηη, θαηά ηελ πεξηήγεζε ζηελ Ειεπζίλα αηζζάλζεθα…» 

ππεξηέξεζαλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ελειίθσλ θαη ησλ αλειίθσλ, κε θπξίαξρε ηελ 

πεξηέξγεηα. ηελ επώηηζη 11 γηα ην αλ ηνπο άξεζε ε πεξηήγεζε, ε πιεηνςεθία δήισζε πάξα 

πνιύ ή πνιύ, κε ηνπο αλήιηθνπο λα ζπκππθλώλνληαη ζην 100% γηα απηέο ηηο δύν απαληήζεηο 

(Γξάθεκα 6).  

 

Γπάθημα 6-7: Τα ποζοηικά ζηοισεία από ηιρ απανηήζειρ 11-13. 
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Γηα ηελ επώηηζη 12«Η ςεθηαθή πεξηήγεζε κε έθαλε λα ζέισ λα κάζσ πεξηζζόηεξα γηα ηελ 

ηζηνξία θαη ηα κλεκεία ηεο Ειεπζίλαο» θαη ηελ επώηηζη 13«Η ςεθηαθή πεξηήγεζε κε έθαλε 

λα ζέισ λα επηζθεθηώ ηελ Ειεπζίλα» νη απαληήζεηο ησλ ελειίθσλ θαη αλειίθσλ θαίλνληαη 

ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα κε ηα πνζνζηά λα ζπγθεληξώλνληαη ζηηο απαληήζεηο ζπκθσλώ 

πιήξσο θαη κάιινλ ζπκθσλώ(Γξάθεκα 7). ηελ επώηηζη 14«Η ςεθηαθή πεξηήγεζε κνπ 

θάλεθε κεγάιε ζε δηάξθεηα», ην 35,1% ησλ ελειίθσλ (20 ζηνπο 57) απάληεζε κάιινλ 

δηαθσλώ, ην 24,6% (14/57) δηαθσλώ πιήξσο, ην 17,5% (10/57) κάιινλ ζπκθσλώ, ην 12,3% 

(7 ζηνπο 57) δελ μέξσ θαη ην 10,5% (6/57) απάληεζε ζπκθσλώπιήξσο. Οη αλήιηθνη 

απάληεζαλ πνηθηινηξόπσο, κε 2 ζηνπο 5 λα απαληνύλ κάιινλδηαθσλώ (40%), ελώ νη 

ππόινηπνη 3 επέιεμαλ κία θνξά ν θαζέλαο ηηο απαληήζεηο δηαθσλώ πιήξσο, δελ μέξσ, κάιινλ 

ζπκθσλώ. Αλ θαη ε αμηνιόγεζε δελ έγηλε ζηελ πόιε κε θπζηθή πεξηήγεζε, νη απόςεηο γηα ηε 

δηάξθεηα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ. ρεηηθά κε ηελ επώηηζη 15«Έκαζεο θάηη πνπ δελ γλώξηδεο; 

Αλ λαη ηη;» νη πεξηζζόηεξνη ελήιηθεο αλαθέξνπλ είηε γεληθά ηα κλεκεία είηε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν (17 αλαθνξέο ζην ζύλνιν), κε θπξίαξρν ηα ξσκατθά ινπηξά. ε επόκελε 

ζπρλόηεηα αλαθέξεηαη ε ηζηνξία (8 θνξέο), είηε ηεο Διεπζίλαο γεληθόηεξα είηε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, κε πην ζπρλό ηελ εθβηνκεράληζε θαη ηε κόιπλζε (3 αλαθνξέο) θαη 

έπεηηα ηνπο πξόζθπγεο θαη ηα ειεπζίληα κπζηήξηα (2 αλαθνξέο). Από ηνπο εξσηεζέληεο, 5 

απάληεζαλ όρη, ελώ 15 επέιεμαλ λα κελ απαληήζνπλ. Από ηνπο αλειίθνπο 3 ζηνπο 5 

εζηίαζαλ ζε κλεκεία (“ν Σηηάλαο, ηα ξσκατθά ινπηξά”, “ην εξγνζηάζην ηεο Διεπζίλαο, ν Αγ. 

Γεώξγηνο”), ελώ 4 ζηνπο 5 αλαθέξζεθαλ ζηε κόιπλζε.  

ηελ επώηηζη 16«Έκαζεο θάηη γηα ηελ Ειεπζίλα πνπ ζνπ έθαλε εληύπσζε; Αλ λαη ηη;» νη 

πεξηζζόηεξνη ελήιηθεο αλαθέξνπλ είηε γεληθά ηελ ηζηνξία ηεο Διεπζίλαο, είηε θάπνην γεγνλόο 

(16 αλαθνξέο), κε ζπρλόηεξν ηελ εγθαηάζηαζε πξνζθύγσλ, ηηο θαηαζηξνθέο, ηελ 

εθβηνκεράληζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε εξγαδνκέλσλ θαη ηε κόιπλζε. Έπεηηα, αλαθέξνπλ 

θάπνην κλεκείν (15 αλαθνξέο), κε ζπρλόηεξν ηα ξσκατθά ινπηξά θαη ην εξγνζηάζην “Σηηάλ”, 

αθνινπζνύλ ην ιηκάλη θαη ν θπκαηνζξαύζηεο, ν αξραηνινγηθόο ρώξνο, ν Άγ. Γεώξγηνο θαη ν 

Άγ. Εαραξίαο. ε κηθξόηεξν πνζνζηό αλαθέξνπλ ηα έζηκα (3 αλαθνξέο), ην παλεγύξη θαη ηε 

γηνξηή ηεο Παλαγίαο Μεζνζπνξίηηζζαο. Σέινο, 24 απάληεζαλ όρη. Οη αλήιηθνη, ζηελ ίδηα 

εξώηεζε, 4 από ηνπο 5, εζηίαζαλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κλεκείν ή γεληθόηεξα «ηα 

αξραία», ελώ έγηλε ε ζπζρέηηζε κε ηε ζρνιηθή ύιε θαη ην Μεγάιν αλάγιπθν (“γηα ηνλ 

Σηηάλα”, “ην όηη ππάξρνπλ αθόκα εθεί αξθεηά αξραία”, “κνπ θάλεθε πεξίεξγν πνπ ζηήζεθε 

εθθιεζία πάλσ ζηα αξραία”, “όηη εθείλε ε θσηνγξαθία κε ην αλάγιπθν ήηαλ θαη ζην βηβιίν 

καο ηεο Γ' Γεκνηηθνύ”), ελώ 1 ζηνπο 5 αλαθέξζεθε γεληθόηεξα ζην παξακύζη θαη ηε 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ πεξηήγεζε ζηελ πόιε.  

2.4.  Απανηήζειρ – Δλεύθεπα ζσόλια 

ηελ επώηηζη 17«Θέιεηο λα κνηξαζηείο θάπνηα άιιε εληύπσζή ζνπ από ηελ εκπεηξία ηεο 

ςεθηαθήο πεξηήγεζεο κέζα από έλα παξακύζη;» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ 

θάλεη αλαθνξά ζην πεξηερόκελν ηεο εκπεηξίαο. ε επόκελν πνζνζηό γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ζέκαηα παξαγσγήο θαη ζε ζεηηθά ζρόιηα γηα ηε ζπλνιηθή εκπεηξία. Έλα πνζνζηό παξαζέηεη 
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πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο, γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο, δηνξζώζεηο ζηελ παξαγσγή θ.ά. ε κηθξόηεξν πνζνζηό βξίζθνληαη αξλεηηθά 

ζρόιηα ζε ζρέζε κε ην πεξηερόκελν ή ηελ παξαγσγή, ελώ εθπαηδεπηηθόο πνπ ζπκκεηείρε ζηηο 

ζπλεληεύμεηο παξαηήξεζε όηη “ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απεπζύλεηαη θαιύηεξα ζε 

παηδηά γπκλαζίνπ”. Οξηζκέλνη εξσηεζέληεο εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηελ 

επηζπκία λα επηζθεθηνύλ ηελ Διεπζίλα, ελώ 30 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ όρη ζηελ εξώηεζε. 

Οη αλήιηθνη ζηελ ίδηα εξώηεζε, 2 από ηνπο 5, απάληεζαλ όηη δε ζέινπλ λα πξνζζέζνπλ θάηη 

άιιν, νη άιινη 3 αλέθεξαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν (1 θνξά, “κεξηθέο ιέμεηο δελ 

ηηο θαηάιαβα, αλ είλαη γηα πην κεγάια παηδηά”), ηε ζπλνιηθή εκπεηξία (1 θνξά, “ήηαλ πάξα 

πνιύ σξαίν”), ηε ζύλδεζε ηνπ παξακπζηνύ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ (1 θνξά, “κνπ άξεζε πνπ ε 

ηζηνξία ηεο Διεπζίλαο κπήθε ζε έλα παξακύζη”) θαη ηελ επηζπκία γηα επίζθεςε (1 θνξά, “δε 

κε θνύξαζε ε αθήγεζε, αιιά αλ ήκαζηαλ εθεί ζα ηα βξίζθακε απηά πνπ ξσηνύζε”). 

πκπεξαζκαηηθά, νη απαληήζεηο ππνγξακκίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ παξακπζηνύ θαη ηεο απνηύπσζεο ησλ ηνπνζήκσλ ζηε κλήκε. Σα 

αξλεηηθά ζρόιηα, πνπ ζίγνπξα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε, ελ κέξεη έρνπλ ζρέζε κε ην όηη 

κεηαθέξζεθε ζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ην πεξηερόκελν πνπ ήηαλ πξννξηζκέλν γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο. ηελ πεξηήγεζε ζηνλ θπζηθό ρώξν ν επηζθέπηεο ζα είρε δηαζέζηκν ράξηε, 

πξαγκαηηθέο εηθόλεο από ηα κλεκεία θαη ζα απαληνύζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηνληαλ 

παξαηεξώληαο γύξσ ηνπ. 

Δπίλογορ 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ελειίθσλ θαη αλειίθσλ, ζεσξνύλ ηελ ςεθηαθή 

πεξηήγεζε κε ην παξακύζη κία πνιύ ζεηηθή εκπεηξία, αλ θαη νξηζκέλνη εμέθξαζαλ θάπνηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο ζε ζέκαηα παξαγσγήο θαη παξέζεζαλ πξνηάζεηο γηα βειηίσζε. 

Αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία θαη ηε ζύλδεζε ηνπ παξακπζηνύ κε ην πιεξνθνξηαθό 

πεξηερόκελν θαη ηελ πόιε ηεο Διεπζίλαο, θαζώο θαη ηελ ηζηνξηθή αμία ησλ κλεκείσλ όπσο 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ησλ παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ. Δπηπιένλ, αλαγλσξίδνπλ ηε 

δηαρξνληθόηεηα ησλ κελπκάησλ ηνπ παξακπζηνύ, γεγνλόο πνπ θαίλεηαη από ην όηη νξηζκέλνη 

εξσηεζέληεο νδεγνύληαη ζε αλαζηνραζκό κέζα από ην παξακύζη θαη ην παξερόκελν 

πιεξνθνξηαθό πιηθό. πλνιηθά, ν αξρηθόο ζηόρνο ηνπ Pros-Eleusis, λα απνηειέζεη ε 

ςεθηαθή πεξηήγεζε ζηελ Διεπζίλα κέζσ παξακπζηνύ κηα ελαιιαθηηθή πεξηήγεζε 

ζηνρεπκέλε ζε παηδηά, 8-9 εηώλ θαη άλσ, ζε νηθνγέλεηεο θαη ζε ελήιηθεο, θαίλεηαη λα 

επηηπγράλεηαη, αθήλνληαο βέβαηα πεξηζώξηα γηα βειηηώζεηο. Πάλησο, ν ζπκβνιηθόο θαη 

γνεηεπηηθόο ιόγνο ελόο ζύγρξνλνπ παξακπζηνύ, ζε ζπλδπαζκό κε κηα ςεθηαθή πεξηήγεζε κε 

θνξεηέο ζπζθεπέο θαίλεηαη λα κπνξεί λα εκπιέμεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ επηζθέπηε ζε έλαλ 

ρώξν πνιηηηζκνύ θαη λα πξνζθέξεη έηζη κηα έληνλε εκπεηξία ζε ςπραγσγηθό, ζπλαηζζεκαηηθό 

θαη γλσζηαθό επίπεδν. 
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