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1. Εισαγωγή

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου και η ευρεία διά-
χυσή του, πρόσφερε νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες, δημιουργώντας τελικά μια 
κοινωνία για όλους, την «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ο όρος «Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας» αναφέρεται σε μια μορφή κοινωνικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, η 
αποθήκευση, η επεξεργασία και η διάχυση των πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή 
οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση των αναγκών για πληροφό-
ρηση των ατόμων (Τζιμογιάννης, 2002). Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί, τηρουμένων 
των αναλογιών, στην εποχή του Γουτεμβέργιου, όπου το 1483, χωρίς να είναι στις 
βασικές του προθέσεις, χρησιμοποιώντας την κινητή τυπογραφία ο ίδιος βοήθησε 
στην ταχεία διάδοση των φιλοσοφικών και τεχνολογικών γνώσεων της εποχής του. 
Ένα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων σήμερα (στον Δυτικό τουλάχιστον κό-
σμο) είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας τους διαμεσολαβείται από το 
διαδίκτυο. Όσον αφορά μάλιστα τη νέα γενιά, αυτή χαρακτηρίζεται με διάφορες 
ετικέτες, όπως «ηλεκτρονική γενιά («e-γενιά», «δικτυωμένοι ιθαγενείς», «ψηφια-
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κοί κάτοικοι», κ.ά.). Μαζί με τη ραγδαία αυτή αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας και της διαθεσιμότητας και εύκολης πρόσβασης σε αυτά, έχει 
αυξηθεί και η συζήτηση για αυτά τα μέσα, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτή-
ματά τους και κυρίως για τις επιπτώσεις τους στην κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη 
των νέων (εμπεριστατωμένες πλούσιες συγκριτικές έρευνες στο πλαίσιο των ΗΠΑ 
από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του 
διαδικτύου παρουσιάζονται στο βιβλίο της J.M. Twenge, 2019, με τίτλο iGen: Η Γενιά 
του Internet).1 Ο προοδευτικός ατομικισμός που συντελείται, καθώς και η τεχνολογική 
επανάσταση που εκδηλώθηκε ακόμα και από τα μέσα του 20ου αιώνα κατά τον Nie 
(2001) σχετίζεται με τη διάλυση των κοινωνικών δεσμών με την κοινότητα και την 
οικογένεια, καθώς και την μείωση της κοινωνικής στήριξης που υφίσταντο, λόγω της 
ουσιαστικής σύνδεσης που υπήρχε ανάμεσα στα άτομα στο πλαίσιο μιας κοινωνίας.

Η κοινωνικοποίηση ορίζεται ως η διαδικασία με την οποία τα άτομα διαμορφώ-
νουν τις συμπεριφορικές τους προθέσεις και αποκτούν τη γνώση που απαιτείται, έτσι 
ώστε να συμμετέχουν, με την ιδιότητα ενός μέλους, σε μια ομάδα (Ouchi, 1980). Στα 
κοινωνικά δίκτυα, η χρήση των οποίων κυριαρχεί στις μέρες μας, το άτομο ικανοποιεί 
την ανάγκη του να λαμβάνει πληροφορίες μέσω της δράσης των χρηστών με τους 
οποίους συνδέεται, οι οποίοι αποτελούν ένα διευρυμένο δίκτυο επαφών. Η συνθήκη 
αυτή, λόγω της απουσίας κοινωνικών δεσμών μεταξύ των χρηστών, συντελεί στη 
λήψη μοναδικών ή ιδιαίτερων πληροφοριών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον 
σχηματισμό κοινωνικών αναπαραστάσεων, που με τη σειρά τους λειτουργούν ως 
πηγές πληροφοριακής επιρροής, αφού παρέχουν τόσο υποστηρικτές πληροφορίες, 
ως προς τις υπάρχουσες διαμορφωμένες αντιλήψεις των ατόμων, όσο και πρω-
τοφανείς πληροφορίες, που αναδιαμορφώνουν τις υπάρχουσες τους αντιλήψεις, 
διαδικασία μέσω της οποίας κοινωνικοποιούνται (Morrison, 2002). Όπως γράφουν 
οι Μπράτιτση, Καρασπύρου και Κυρίδης:

Η κοινωνική δικτύωση αποτελεί μια νέα μορφή εκκοινώνησης και επικοινωνίας, εισβάλλοντας δυναμικά 
στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, κατέχοντας σημαντική θέση στις 
προτιμήσεις των νέων (2010: 3).

Στην εργασία αυτή, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά 
δίκτυα ως έναν ιδιαίτερο τόπο μάθησης, επικοινωνίας, απόκτησης γνώσεων αλλά 

1 Η J.M. Twenge, αναλύοντας πλούσια εμπειρικά δεδομένα από έρευνες δεκαετιών διαπίστωσε τις 
ακόλουθες δέκα σημαντικές τάσεις που διαμορφώνουν τους νέους ανθρώπους της γενιάς του διαδι-
κτύου: (1) αναβολή (επέκταση της παιδικής ηλικίας στην εφηβεία), (2) Διαδίκτυο (πόση ώρα πραγμα-
τικά περνούν με τα τηλέφωνά τους –και τι έχει αντικαταστήσει), (3) όχι πια από κοντά (η κάμψη της 
αυτοπρόσωπης κοινωνικής αλληλεπίδρασης), (4) ανασφάλεια (απότομη αύξηση προβλημάτων ψυχι-
κής υγείας), (5) αθρησκεία (παρακμή της θρησκείας), (6) αυτοπροστασία χωρίς εσωτερικότητα (ενδι-
αφέρον για την ασφάλεια και μείωση της συμμετοχής στα κοινά), (7) εισοδηματική ανασφάλεια (νέες 
στάσεις απέναντι στην εργασία), (8) απροσδιοριστία (νέες στάσεις απέναντι στο σεξ, τις σχέσεις και τα 
παιδιά), (9) άρνηση του αποκλεισμού (αποδοχή, ισότητα και ελευθερία του λόγου) και (10) ανεξαρτη-
σία (σε ό,τι αφορά τις πολιτικές τους απόψεις). 
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και εκδήλωσης συναισθηματικών και συμπεριφορικών αντιδράσεων. Στα μέσα 
αυτά, οι χρήστες και ιδιαίτερα οι έφηβοι, που μας ενδιαφέρουν εδώ περισσότερο, 
διαμορφώνουν κοινωνικές αντιλήψεις μέσω των ασταθών διαπροσωπικών σχέσεων 
που δημιουργούνται και των μηνυμάτων που κοινωνούνται. Τα άτομα μέσω του 
διαδικτύου μοιράζονται πληροφορίες, αντιλήψεις, συναισθήματα με ένα ξεχωριστό 
είδος εμπειριών, που διαμορφώνουν, όμως, τη μορφή, το στιλ και το περιεχόμενο 
της επικοινωνίας τους, σημαντικές διαστάσεις του εαυτού, της ταυτότητας και της 
κοινωνικότητάς τους, καθώς και της συναισθηματικής τους έκφρασης, ρύθμισης 
και διαχείρισης. Ζώντας στον ψηφιακό και εικονικό αυτό κόσμο, τα άτομα, μέσω 
των πολυτροπικών δυνατοτήτων που αυτός προσφέρει (προφορικά ή/και γραπτά 
μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, κ.ά.), μαθαίνουν να υιοθετούν συγκεκριμένες 
στρατηγικές διαχείρισης του εαυτού και της ταυτότητάς τους, της κοινωνικότητας και 
των συναισθημάτων τους. Στην εργασία αυτή, γίνεται προσπάθεια να αναδειχτούν 
μερικά από τα βασικά ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης, 
επικοινωνίας και διαχείρισης των συναισθημάτων των εφήβων, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στις σχέσεις που αναπτύσσουν με το διαδικτυακό κόσμο και το ρόλο που 
αυτός διαδραματίζει στη ζωή τους σε συνάρτηση με μια ποικιλία παραγόντων (σχέ-
σεις μέσα στην οικογένεια, σχέσεις με τους συνομήλικους και φίλους, παράγοντες 
ιδιοσυγκρασίας, προσωπικότητας, κ.ά.).

2. Στόχος, δείγμα, τόπος-χρόνος και διαδικασία της      
έρευνας

Βασικός μας στόχος στην εργασία αυτή είναι να προβληματιστούμε και να εξετά-
σουμε, μέσα από τη σχετική με τα ζητήματα που πραγματεύονται βιβλιογραφία, 
έχοντας συγχρόνως ως ερέθισμα και τις απαντήσεις μιας ελληνίδας έφηβης κοπέλας 
17 ετών, ως μελέτη περίπτωσης, σε μια συνέντευξη που έγινε και αφορούσε τον 
ρόλο που διαδραματίζει το διαδίκτυο στην καθημερινή της ζωή, στον τρόπο που 
αυτή διαχειρίζεται τις πληροφορίες σ’ αυτό, στο βαθμό που είναι αυτή εξαρτημένη 
από αυτό και επίσης στους τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων της και τη συ-
ναισθηματική της έκφραση, σε συνάρτηση με παράγοντες που αφορούν τις σχέσεις 
της με τη μητέρα και τους φίλους της, καθώς και την ιδιοσυγκρασία και την προσω-
πικότητά της γενικότερα. Για μια πιο σφαιρική εικόνα της κατάστασης, εξετάζονται 
επίσης οι θέσεις της μητέρας της έφηβης κόρης της σχετικά με τα ζητήματα αυτά σε 
συνάρτηση με το πώς αντιλαμβάνονται και βιώνουν τις σχέσεις τους μεταξύ τους.

Η μητέρα με την οποία κάναμε τη συνέντευξη είναι 48 ετών, κατάγεται από την 
Αμαλιάδα και ζει στην Αθήνα και είναι παντρεμένη, με δύο παιδιά, ηλικίας 17 και 
20 ετών. Είναι νηπιαγωγός και έχει μια καλή οικονομική κατάσταση. Ως εργαζόμε-
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νη μητέρα αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου της στη δουλειά της και, όταν 
βρίσκεται στο σπίτι της ασχολείται ως επί το πλείστον με τον προγραμματισμό και 
σχεδίαση των δραστηριοτήτων που θα κάνει στα παιδιά στην τάξη της την επόμενη 
μέρα. Αισθάνεται ότι δεν έχει τον χρόνο που θα ήθελε να ασχοληθεί με τα παιδιά 
της, παρόλα αυτά νιώθει ότι η σχέση τους είναι αρμονική και δεν χαρακτηρίζεται από 
πολλές εντάσεις. Η καθημερινότητά της είναι ευχάριστη και μοναδική και εκφράζει 
ένα αίσθημα πληρότητας λόγω αυτού. Εστιάζει περισσότερο στη σχολική πορεία 
και επίδοση των παιδιών της και προσπαθεί να είναι παρούσα και, όσο μπορεί, να 
τα διευκολύνει να ασχοληθούν με τις σχολικές και ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. 
Προσπαθεί να μην είναι δεσποτική και αυταρχική, να καταλαβαίνει τα παιδιά της 
και να βρίσκεται δίπλα τους, δίνοντας τους τον απαραίτητο χρόνο και χώρο για να 
κάνουν εκείνα τις επιλογές τους. Δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες με το 
μεγάλωμα των παιδιών της. Νιώθει ότι καταλαβαίνει την μικρότερη της κόρη, τη 
δεκαεπτάχρονη έφηβη κοπέλα του δείγματος της έρευνάς μας, η οποία θεωρεί ότι 
είναι ευχαριστημένη μαζί της από την όλη στάση της και επίσης από τη στήριξη της 
ίδιας ως μητέρας. Η μητέρα διαθέτει τις βασικές γνώσεις χρήσης του υπολογιστή, 
αλλά δεν είναι εξοικειωμένη ευρύτερα με τα κοινωνικά δίκτυα. Δε μπαίνει στη δι-
αδικασία να ελέγξει την κόρη της αναφορικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, 
καθότι της έχει εμπιστοσύνη και θεωρεί ότι το διαδίκτυο για εκείνη είναι ένας χώρος 
μυστικότητας, στον οποίο δεν θα επιθυμούσε να παρέμβει.

Η έφηβη κόρη, όπου περισσότερο εστιάζεται η προσοχή μας, είναι ηλικίας 17 
ετών, η οποία προετοιμάζεται να δώσει Πανελλήνιες, με στόχο την εισαγωγή της 
στο Πολυτεχνείο. Η καθημερινότητα της χαρακτηρίζεται από πολύωρο διάβασμα 
και παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων, με τον ελεύθερο της χρόνο να 
αφιερώνεται κυρίως στη χρήση του διαδικτύου (3-4 ώρες ημερησίως). Είναι ένα 
εσωστρεφές παιδί, που έχει έναν αριθμό κοντινών φίλων, ενώ δεν προτιμά να κάνει 
παρέα με παιδιά από το σχολείο της. Πιστεύει ότι, ενώ με τη μητέρα της έχουν μια 
καλή σχέση, βιώνουν συχνά εντάσεις, οι οποίες όμως αφορούν κάποιον ασήμαντο 
λόγο. Βασική της ενόχληση από τη συμπεριφορά της μητέρας της είναι η τάση της 
να πιστεύει ότι εκείνη μπορεί να πάρει καλύτερες αποφάσεις από τη μητέρα της. 
Η καλύτερη της φίλη σπουδάζει στην Αμερική και για τον λόγο αυτό μιλάνε καθη-
μερινά διαδικτυακά και διαβάζουν μαζί, και παρά την απόσταση, δεν έχουν χάσει 
καθόλου επαφή. Νιώθει, εν γένει, ότι οι γονείς της δεν την καταλαβαίνουν και ότι 
έχουν μια επιφανειακή άποψη όσον αφορά τη ζωή της και τις ασχολίες της, με απο-
τέλεσμα να δίνουν έμφαση μόνο στον τίτλο που φέρει ως καλή μαθήτρια. Νιώθει, 
επίσης, ότι περνά αρκετό χρόνο με τους γονείς της, γιατί μένουν μαζί και δεν θα 
ήθελε να περνά περισσότερο. Τέλος, χαρακτηρίζεται από επιμέλεια και εμφανίζεται 
συνειδητοποιημένη, για την ηλικία της, σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου. 
Εμφανίζεται να γνωρίζει τις αδυναμίες της, καθώς και τα δυνατά της στοιχεία στη 
διαχείριση των συναισθημάτων της και υποστηρίζει ότι είναι ικανή να κατανοήσει 
τα συναισθήματα των άλλων.
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Η έρευνα διεξήχθη στο σπίτι της οικογένειας σε απογευματινή ώρα και επιλέγη 
ο συγκεκριμένος χώρος, για να αισθάνονται τα υποκείμενα πιο άνετα, σε ένα οι-
κείο περιβάλλον. Η έρευνα διεξήχθη στις αρχές του Δεκέμβρη 2018 και η χρονική 
διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν περίπου μισή ώρα η καθεμία.

Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία της έρευνας, αυτή ακολούθησε τα εξής βασικά 
στάδια: Πρώτα, έγινε η επιλογή μητέρας και κόρης με ευκαιριακή δειγματοληψία, 
έπειτα κανονίστηκε η συνάντηση, αφού είχε προηγηθεί μια εκτενής γνωριμία με 
τα υποκείμενα της έρευνας, για να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ώστε 
τα υποκείμενα να εκφράσουν τις απόψεις τους χωρίς δεύτερες σκέψεις. Στη συ-
νέχεια, πραγματοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη (ξεχωριστά για τη μητέρα 
και ξεχωριστά για την έφηβη κόρη της), η οποία ξεκίνησε με γενικές ερωτήσεις, με 
την προτροπή των υποκειμένων να νιώσουν ελεύθερα να εκφράσουν τις απόψεις 
τους και να μιλήσουν και για γεγονότα που εμβαθύνουν τα ζητήματα που έθεταν 
τα ερωτήματα της συνέντευξης. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης τόσο της μητέρας 
όσο και της έφηβης κόρης της κινήθηκαν στους ακόλουθους έξι άξονες: (1) γενικές 
προσωπικές πληροφορίες (σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις ρουτίνες της καθημε-
ρινής ζωής), (2) πληροφορίες ιδιοσυγκρασίας και προσωπικότητας (κοινωνικότητα, 
αυτοεκτίμηση, ενσυναίσθηση, γενική διαχείριση συναισθημάτων, τρόποι αντιμε-
τώπισης του άγχους, ζητήματα προσαρμογής, κ.ά.), (3) σχέσεις μεταξύ μητέρας και 
κόρης (για παράδειγμα, τα υποκείμενα ερωτήθηκαν για τη φύση της σχέσης που 
υπάρχει μεταξύ τους, για τα διαπροσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα 
πλαίσια αυτής, καθώς και το μέγεθος του χρόνου που περνούν μαζί), (4) τρόπος 
διαχείρισης των πληροφοριών στο διαδίκτυο (για παράδειγμα, έγιναν ερωτήσεις 
σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της πληθώρας πληροφοριών και ερεθισμάτων 
που συνεχώς προκαλούν και τραβούν την προσοχή στο διαδίκτυο, για τον τρόπο 
διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για το βαθμό ελέγχου 
χρήσης του διαδικτύου από τη μητέρα κ.ά.), (5) βαθμός εθισμού/εξάρτησης στο 
διαδίκτυο (για παράδειγμα, έγιναν ερωτήσεις σχετικά με τον χρόνο που αφιερώνε-
ται στο διαδίκτυο καθημερινά και για ποιο λόγο, για τον βαθμό ανακούφισης που 
αυτό δημιουργεί, για τα αισθήματα που δημιουργούνται όταν για κάποιους λόγους 
δεν υπάρχει διαδίκτυο, κ.ά.) και (6) τρόποι διαχείρισης των συναισθημάτων στο 
διαδίκτυο (για παράδειγμα, έγιναν ερωτήσεις αναφορικά με τη συναισθηματική 
έκφραση και κατά πόσο θεωρούν ότι αυτή είναι εφικτή στο διαδίκτυο, κατά πόσο 
υπάρχουν διαφορές μεταξύ διαδικτυακής γραπτής συνομιλίας και κατά πρόσωπο 
επικοινωνίας, για το ποια είναι η χρησιμότητα και λειτουργία των emoticons στη 
διαδικτυακή συναισθηματική επικοινωνία, κ.ά.). 
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3. Ποιότητα των σχέσεων στην οικογένεια και διαδίκτυο 

Από την έρευνα έχει βρεθεί ότι η ποσότητα και η ποιότητα του χρόνου μεταξύ των 
οικογενειών επηρεάζεται από το βαθμό χρήσης του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, όταν 
η χρήση του διαδικτύου είναι μετριασμένη, υπάρχουν πιο θετικές σχέσεις μεταξύ 
των γονιών και των εφήβων όσο και των εφήβων με τους φίλους τους, από ό,τι 
όταν η χρήση του διαδικτύου είναι αυξημένη (Mesch, 2001). Στην έρευνα των Kraut, 
Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukophadhyay και Scherlis (1998), γνωστή ως Internet 
Paradox Study, βρέθηκε ότι σε οικογένειες που δόθηκαν υπολογιστές με σύνδεση 
στο διαδίκτυο, που προηγουμένως δεν διέθεταν, παρατηρήθηκε μείωση της επικοι-
νωνίας μεταξύ των μελών της. Η οπτική αυτή του φαινομένου υποστηρίζεται και σε 
μεταγενέστερη έρευνα, κατά την οποία βρέθηκε ότι ο χρόνος που καταναλώνεται 
στο διαδίκτυο αντικαθιστά τον χρόνο που θα περνούσε το άτομο μαζί με τους φίλους 
και την οικογένειά του (Νie, 2001· Mesch, 2006). 

Όσον αφορά το ζήτημα αυτό, στη συνέντευξη που πήραμε ήταν έκδηλη η δυ-
σκολία που αντιμετωπίζει η μητέρα σχετικά με τον χρόνο που περνάει η κόρη της 
στο διαδίκτυο. 

Η μητέρα αναφέρει:

Το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι ασχολείται πολλές ώρες με τους υπολογιστές. Το ότι δε μπορώ 
να την ελέγξω, αυτό είναι που μου προκαλεί πολλές φορές λίγο φόβο […]. Σπαταλάει πάρα πολλές 
ώρες που θα μπορούσε λίγο να ξεκουράζεται, να χαλαρώνει, να ακούει μουσική, να περπατάει, να 
κάνει κάποιο σπορ που θα την βοηθούσε να ξεκουραστεί πνευματικά και σωματικά και την αποσπά 
από τις ενασχολήσεις της τις μαθητικές, που είναι αρκετά αυξημένες λόγω Πανελληνίων. Βέβαια, 
αρκετές φορές και όλοι πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα, του να χάνουμε την αίσθηση του χρόνου 
στο διαδίκτυο, βλέποντας ή μια ταινία ή ακούγοντας μουσική ή ψάχνοντας κάτι που μας ενδιαφέρει. 
Η Δανάη  έχει την ωριμότητα του χαρακτήρα όμως να επιλέξει τον χρόνο, τη στιγμή και ανάλογα με 
τη διάθεση της, το πότε θα ασχοληθεί με το διαδίκτυο και της έχω εμπιστοσύνη για αυτό.

Όταν ερωτάται η κόρη για τον χρόνο που ξοδεύει στο διαδίκτυο αυτή απαντά:

Περνάω τρεις με τέσσερις ώρες ημερησίως στο ίντερνετ. Έχω καταβάλει σχετικά μια προσπάθεια να 
μειώσω τη χρήση του, γιατί πολλές φορές ξεχνιέμαι στο ίντερνετ και δε διαβάζω όσο θα ήθελα αλλά 
το περιορίζω τύπου: δε θα κάτσω πάνω από μια ώρα στη σειρά συνεχόμενα και όταν είναι τέτοιος 
περιορισμός, που είναι σχετικά μικρός, δε με περιορίζει ιδιαίτερα, δεν είχα κανένα πρόβλημα σχετικά 
με τη χρήση του διαδικτύου, δεν ένιωθα ότι πρέπει να μπω και άλλο στο ίντερνετ, μου ήταν αρκετό.

Φαίνεται ότι η κόρη αντιμετωπίζεται από τη μητέρα με ελαστικότητα αναφορικά 
με τη διαδικτυακή χρήση, ενώ η κόρη φαίνεται να προσαρμόζει με τέτοιον τρόπο 
την πολύωρη αυτή χρήση, ώστε να μην αμελεί τις υποχρεώσεις της. Παρόλα αυτά, 
λόγω του βαθμού της έντασης της διαδικτυακής ενασχόλησης της κόρης, δεν είναι 
παράλογο που η μητέρα ενοχλείται από τις διαδικτυακές συμπεριφορικές στρατη-
γικές της, αν και φαίνεται να ενθαρρύνει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, αφού δεν 
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υπάρχουν εξόφθαλμες συνέπειες λόγω αυτής.
Όσον αφορά το βαθμό ελέγχου που ασκούν οι γονείς στα παιδιά τους σε σχέση με 

τις επιθυμίες και επιλογές τους στο διαδίκτυο και τις δυνατότητες που τους δίνονται 
να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, φαίνεται ότι οι γονείς σήμερα 
τείνουν να λειτουργούν πιο δημοκρατικά, συνεργατικά και διαλογικά από ότι σε πα-
λαιότερες εποχές. Όπως σημειώνει ο Beck (2015), κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι 
δυναμικές μέσα στην οικογένεια έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές, οι αυταρχικές 
γονεϊκές πρακτικές αντικαταστάθηκαν με πιο δημοκρατικές, με τον έλεγχο και την πα-
ροχή ανταμοιβών που δίνονται με διαπραγμάτευση μεταξύ γονέων και παιδιών, με τα 
τελευταία να έχουν δικαίωμα στη συμμετοχή αναφορικά με τη λήψη μιας απόφασης. 

Όσον αφορά το ζήτημα αυτό, η μητέρα της έρευνάς μας φαίνεται να είναι ελαστική 
ως προς την αντιμετώπιση της κόρης της, αναφορικά με τη χρήση των κοινωνικών 
δικτύων που κάνει:

Γνωρίζω ότι σε ένα διαδικτυακό μήνυμα που λαμβάνει η κόρη μου, είναι κοινωνός μόνο εκείνη και ο 
αποδέκτης του μηνύματος. Έχει το δικαίωμα το μήνυμα να μείνει στον ιδιωτικό της χώρο χωρίς να το 
ξέρουμε εμείς οι γονείς. Ως έφηβη έχει το δικό της χώρο, νιώθει εκεί ότι είναι ελεύθερη να κάνει αυτό 
που θέλει και να μεταφέρει το μήνυμα που θέλει, χωρίς να γίνει γνωστό στους άλλους, συμπεριλαμ-
βανομένων και των γονιών της και αυτό είναι σεβαστό.

Φαίνεται εδώ ότι, παρότι η μητέρα είναι εξοικειωμένη με τους υπολογιστές σε 
μεγάλο βαθμό, δεν ρωτάει την κόρη της περί του θέματος ούτε την ελέγχει, γεγονός 
που δεν φέρνει την κόρη της στη δύσκολη θέση για να πει ψέματα για τις ιστοσελίδες 
που σερφάρει. Η έφηβη αναφέρει:

Δεν είναι ότι έχω πει ψέματα για το πώς χρησιμοποιώ το ίντερνετ, αλλά δε λέω όλη την αλήθεια. Δε με 
ρωτάει κανείς για το τι ακριβώς, την κατάσταση, οπότε εγώ δεν περιγράφω ακριβώς την κατάσταση. 
Στα κοινωνικά δίκτυα συναναστρέφομαι, αλληλεπιδρώ καλύτερα με αρκετούς ανθρώπους από αρκετές 
χώρες, κάτι για το οποίο δεν έχουν επίγνωση, γιατί δε με ρώτησε κανείς.

Είναι, μάλιστα ερευνητικά διαπιστωμένο ότι η γονεϊκή επίβλεψη και παρακολούθη-
ση, αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου από τους εφήβους, είναι σε μεγάλο βαθμό 
απούσες (Ασλανίδου & Μενεξές, 2008). Η μητέρα δικαιολογεί τη στάση της λέγοντας 
ότι ενδιαφέρεται για την κόρη της και δεν την ελέγχει γιατί της έχει εμπιστοσύνη και 
θεωρεί ότι, αν και έφηβη, μπορεί να προστατεύει τον εαυτό της από τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο. Με τα λόγια της:

Πραγματικά και το ίντερνετ, το διαδίκτυο είναι σε εισαγωγικά και καλός και κακός φίλος, συμπαρα-
στάτης. Από τη μια, σου δίνει μια πληθώρα γνώσεων σε όλα τα επίπεδα, στην κοινωνική ζωή, στις 
τέχνες, στη διασκέδαση, αλλά από την άλλη, ελλοχεύουν κίνδυνοι που πρέπει να έχεις την ωριμότητα 
ως χαρακτήρας και ως άνθρωπος να δημιουργήσεις έναν φράχτη, ένα δίκτυ προστασίας για την προ-
σωπική, κοινωνική σου ζωή και την ταυτότητά σου. Η κόρη μου έχει την ωριμότητα του χαρακτήρα 
να προφυλάσσει τον εαυτό της από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο ίντερνετ μέσα σε εισαγωγικά, 
η πληροφορική, το διαδίκτυο.
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Είναι πράγματι γεγονός, όμως ότι το διαδίκτυο αποτελεί μια πρόκληση για τα 
όρια της οικογένειας, διότι στην οικογένεια, ως κοινωνικό σύστημα, τα μέλη έχουν 
μια συλλογική ταυτότητα, η οποία διαμορφώνεται από τον χρόνο που περνούν μαζί 
σε γεύματα, παιχνίδια ή συζητήσεις, συμμετοχικές δραστηριότητες, τις οποίες η 
χρήση του διαδικτύου επηρεάζει. Στις δυτικές κοινωνίες, συγκεκριμένα, οι οικογέ-
νειες πολλές φορές αντιμετωπίζουν το ζήτημα του περιορισμένου χρόνου, λόγω των 
διευρυμένων ρόλων που αναλαμβάνουν τα μέλη της, όπου τα όρια μεταξύ δουλειάς 
και σπιτιού είναι συγκεχυμένα. Σε τέτοιες συνθήκες, ο χρόνος που περνούν τα μέλη 
της οικογένειας μεταξύ τους είναι απλά ο διαμοιρασμός λίγου χρόνου και χώρου που 
προκύπτει απλά από το ελάχιστο κενό χρόνου που απομένει στα απασχολημένα και 
γεμάτα υποχρεώσεις μέλη της οικογένειας (Mesch & Talmud, 2006). 

Παρόμοια με την περιγραφόμενη πιο πάνω κατάσταση παρατηρήθηκε και στη 
συνέντευξη με τη μητέρα και την κόρη της. Η μητέρα εμφανίζεται ικανοποιημένη 
με την καθημερινότητά της, με το επάγγελμα της να της προσφέρει μια αίσθηση 
πληρότητας. Η δουλειά της ως νηπιαγωγός απαιτεί όμως να αναλώνει εκείνη ένα 
μεγάλο μέρος του χρόνου της σε αυτό. Τα λόγια της μητέρας είναι ενδεικτικά:

Η καθημερινότητά μου είναι ευχάριστη, είναι μοναδική γιατί ασχολούμαι με τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας που κάθε ένα είναι προσωπικότητα ιδιαίτερη και εδώ και αρκετά χρόνια ασχολούμαι και με 
το ολοήμερο νηπιαγωγείο και έτσι η μέρα μου είναι γεμάτη. Φτιάχνω κάθε μέρα τις δραστηριότητες 
για τα παιδιά, οι οποίες έχουν ένα βιωματικό χαρακτήρα μέσα από το παιχνίδι και στοχεύουν στο να 
μάθουν τα παιδιά κάποιες βασικές έννοιες αριθμητικής γλώσσας και  λογοτεχνίας και αυτό μου προκαλεί 
μεγάλη χαρά καθημερινά, ασχολούμαι επίσης, με μια μικρή μορφή επαγγελματισμού, με το κολλάζ.

Η κόρη αντίστοιχα, αναλώνει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου της στις σχολικές 
της υποχρεώσεις ως μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου, με αποτέλεσμα ο χρόνος με τη 
μητέρα της να είναι περιορισμένος. Με τα δικά της λόγια:

Λείπω πολλές ώρες από το σπίτι, σχολείο, φροντιστήριο και οι ίδιοι λείπουν αρκετά, οπότε οι λίγες 
ώρες που έχουμε, περνάμε αυτές μαζί, σχετικά, στον ίδιο χώρο. Νομίζω όμως ότι περνάω αρκετό 
χρόνο και δε θα ήθελα να περνάω περισσότερο.

Επομένως, ο χρόνος μεταξύ τους είναι αντικειμενικά λίγος, με αποτέλεσμα η 
μητέρα να νιώθει ότι είναι υποχρεωμένη οι προσπάθειες της να επικεντρώνονται 
στο να είναι το χρονικό διάστημα που περνούν οι δυο τους ποιοτικό. Όσον αφορά 
τις σχέσεις της με την κόρη της, η μητέρα λέει ότι, παρά τις δυσκολίες, είναι αυτές 
τις περισσότερες φορές αρμονικές. Με τα δικά της λόγια:

Από τη συμπεριφορά της νομίζω ότι είναι ικανοποιημένη από τη στάση μου και τη στήριξη μου ως 
μητέρα προς κόρη, αν και πολλές φορές ως μητέρα έχω ενοχές, μπορώ να είμαι και καλύτερη, θα 
ήθελα να της προσφέρω περισσότερο χρόνο, να πηγαίνουμε να κάνουμε περιπάτους, εκδρομές και 
να μιλάμε πιο πολύ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σε συνεντεύξεις 70 Αμερικανίδων εργαζόμενων γυναι-
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κών, διαπιστώθηκε ότι η επιλογή μιας μητέρας να εργαστεί, η οποία συνεπάγεται 
την υπερπήδηση των στερεοτύπων του φύλου και των κοινωνικών περιορισμών, 
συνοδεύεται από αισθήματα ενοχής προς τα παιδιά της, λόγω της πεποίθησης της 
ότι η εργασιακή της απασχόληση λειτουργεί ως εμπόδιο στην κάλυψη των αναγκών 
των παιδιών της (Stalp, 2006). Από την έρευνα διαπιστώνεται επίσης ότι, για να 
είναι αρμονικές οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών και να είναι οι γονείς τους 
πηγή κοινωνικής στήριξης των παιδιών τους, θα πρέπει αυτές να στηρίζονται σε 
σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και οι γονείς να αφουγκράζονται τις προσδοκίες και 
να κατανοούν τις απόψεις τους (Collins, 2003).

Η κόρη, όμως, αισθάνεται και αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό διαφορετικά. 
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η έφηβη νιώθει ότι δεν χρειάζεται να περνά πε-
ρισσότερο χρόνο μαζί με τη μητέρα της. Η σχέση της με τη μητέρα της είναι συχνά 
συγκρουσιακή, χωρίς αυτό να της προκαλεί πρόβλημα. Όπως η ίδια λέει:

Μέσα στην καθημερινότητα υπάρχουν διαμάχες, αλλά όχι για σημαντικά θέματα. Επειδή είμαι ακόμα 
στο σχολείο και δεν έχω ενηλικιωθεί, η μητέρα μου πιστεύει ότι κάποιες αποφάσεις που με αφορούν 
πρέπει να τις παίρνει αυτή και όχι εγώ.

Είναι γεγονός ότι η επιθυμία των παιδιών να είναι οι κύριοι υπεύθυνοι στις 
αποφάσεις που τους αφορούν άμεσα είναι διάχυτο και δικαιολογημένο φαινόμε-
νο κατά την περίοδο της εφηβείας. Συγκεκριμένα, η εφηβεία είναι ένα σημαντικό 
αναπτυξιακό στάδιο, στο οποίο ο έφηβος καλείται, μέσω των καινούργιων χαρα-
κτηριστικών που ενσωματώνει στην προσωπικότητά του, να δομήσει την ταυτότη-
τά του, τόσο την επαγγελματική όσο και την ιδεολογική και τη σεξουαλική. Όσον 
αφορά την επαγγελματική, είναι αυτή η πλευρά της ταυτότητας που δέχεται την 
μεγαλύτερη γονεϊκή επιρροή. Από την έρευνα διαπιστώνεται επίσης ότι το αίσθημα 
της ανεξαρτησίας που αποζητούν οι έφηβοι σχετίζεται θετικά με την αυξανόμενη 
ικανότητα συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων τους και την ανάγκη τους για αυτο-
πραγμάτωση (Doğan & Kazak, 2010). Στα ζητήματα αυτά φαίνεται να αναφέρεται η 
έφηβη κόρη, όταν εκφράζει το παράπονο της πως η μητέρα της θεωρεί ότι μπορεί 
να πάρει καλύτερες αποφάσεις για εκείνη.

Η ίδια η έφηβη, συνεχίζοντας τη συζήτηση, αναφέρει: 

Καθημερινά, πάω σχολείο, γυρνάω σπίτι, τρώω, υποτίθεται ότι διαβάζω, πάω φροντιστήριο και 
γυρνάω κατά τις εννιά, καλά εννιάμισι, κάθομαι στον υπολογιστή μου και κοιμάμαι. Δεν έχω πολλές 
ώρες που είμαι σπίτι, νομίζω όμως ότι είναι μια χαρά ο χρόνος που περνάμε μαζί.

Όταν την ρωτάω εάν οι γονείς της την καταλαβαίνουν, απαντά: 

Όχι, όχι, ποτέ, τίποτα. Δε νομίζω ότι καν μπορούν να με καταλάβουν. Έχουν μια άλλη αίσθηση στο μυαλό 
τους για το πώς υποτίθεται ότι είναι η δικιά μου ζωή σε σχέση με το πώς είναι στην πραγματικότητα, 
οπότε ναι, δεν υπάρχει κατανόηση. Έχουν μια ιδέα στο μυαλό τους, ότι ιδανικά, πάω σχολείο, διαβάζω 
φροντιστήριο, είμαι καλή μαθήτρια και αυτά, ενώ στην πραγματικότητα δεν θεωρώ ότι αυτό είναι με-
γάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μου. Ενώ νομίζουν ότι είναι το προσδιοριστικό μου χαρακτηριστικό.
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Πώς τα νήπια βιώνουν και εκφράζουν 
τη σύγχρονη κρίση στην Ελλάδα, 
στις αφηγήσεις τους στο πλαίσιο 

του παιχνιδιού, με το σώμα της 
χειροποίητα κατασκευασμένης 

κούκλας-εαυτού τους
Ιουλία Σγουρομάλλη* & Μάριος Α. Πουρκός*

1. Η σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών

Το παιδί θέλει να παίζει. Παίζει με όλα και γνωρίζει το γύρω του κόσμο κυ-
ρίως και καλύτερα στο παιχνίδι και μέσω του παιχνιδιού. 

                                                                                   Maksym Gorki

Ο άνθρωπος πρέπει να διανύσει έναν μακρύ και μερικές φορές δύσκολο δρόμο, 
προκειμένου από το επίπεδο της κούνιας να ανέβει στα ύψη της ενήλικης ζωής. 
Σε αυτό το συχνά δύσκολο ταξίδι το παιδί υποστηρίζεται από τους γονείς, τους 
παππούδες και άλλους συγγενείς, τους διάφορους φροντιστές και κηδεμόνες, τους 
εκπαιδευτικούς και τους διάφορους ειδικούς. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος του κόσμου των ενηλίκων σήμερα είναι αφοσιωμένο στη «σωστή» φροντίδα, 
ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους 
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Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τηλ.: 6974043758 (κινητό). Ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση: iouliasg@gmail.com  
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γωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Έρευνας και της 
Μονάδας Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής Ψυχοπαι-
δαγωγικής, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη. Τηλ.: 6936550791 (κινητό). Ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: mavrikospourikos@gmail.com
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που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος των ενηλίκων είναι η εξασφάλιση στο παιδί της 
αίσθησης της ασφάλειας, καθώς και η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, προκειμένου να αυτονομηθεί, να μπορεί από μόνο του να αντιμετωπί-
σει στο μέλλον με επιτυχία τη ζωή, από μόνο του να ικανοποιεί τις ανάγκες του, να 
αισθάνεται εμπιστοσύνη στον έξω κόσμο και να μάθει ή να εσωτερικεύσει/οικειο-
ποιηθεί/ενσωματώσει τις κατάλληλες αρχές και κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης. 

Ένα από τα βασικά μέσα που βοηθά στην απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων εί-
ναι χωρίς αμφιβολία και το παιχνίδι, που συνοδεύει τον άνθρωπο από τις πρώτες 
μέρες της ζωής του. Τα παιχνίδια που το παιδί παίζει κάθε μέρα έχουν ένα δικό 
τους ιδιαίτερο «κρυφό πρόγραμμα», γιατί από τη μια πλευρά δίνουν μεγάλη χαρά 
και από την άλλη συντελούν στη μάθηση και την ανάπτυξή του. Παίζοντας το παιδί 
μαθαίνει τα πάντα, δηλαδή αποκτά κινητικές και νοητικές ικανότητες, εμπλουτίζει 
τη συναισθηματική του ζωή και επίσης διευρύνει το φάσμα της γνώσης του για τον 
κόσμο, μαθαίνοντας συγχρόνως για το πώς πρέπει να ζει και να αλληλεπιδρά στην 
ομάδα των συνομηλίκων και των ενηλίκων. Το παιχνίδι διδάσκει πώς να «δίνεις», να 
«χάνεις», να «μοιράζεσαι», να «συνεργάζεσαι», να «συμβιβάζεσαι» σε μια ομάδα. 
Επιπλέον, το παιχνίδι είναι μια από τις κύριες μορφές έκφρασης των ενδιαφερόντων 
των παιδιών αλλά και των ενηλίκων και, μέσα από την επίδρασή του στην φαντασία, 
αντισταθμίζει τις ελλείψεις της ζωής του ατόμου. Συνοδεύει τον άνθρωπο από την 
κούνια στο θάνατο, λαμβάνοντας στην πορεία της ζωής του διάφορες και ποικίλες 
μορφές, που βασικό στοιχείο που τις χαρακτηρίζει είναι αυτό της απόλαυσης και 
της χαράς.

Το παιχνίδι είναι μια στοιχειώδης δραστηριότητα του ανθρώπου, που καθορίζει 
την ευρέως κατανοητή ψυχική υγεία. Παίζοντας ο άνθρωπος, και ιδιαίτερα ένα παιδί, 
αισθάνεται ευχαρίστηση και χαρά. Αυτή η αίσθηση είναι ένα από τα βασικά κριτήρια 
για τη διάκριση αυτής της ανθρώπινης δραστηριότητας από τις άλλες μορφές δρα-
στηριότητας, π.χ. της εργασίας, της επιστήμης, κ.τ.λ. Για να επιτύχει την ευημερία 
και μια ποιότητα ζωής ο άνθρωπος χρειάζεται, εκτός από άλλες δραστηριότητες, να 
έχει και δραστηριότητες παιχνιδιού.

Το παιχνίδι των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 
συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη λειτουργώντας ως μια ιδιαίτερη ζώνη 
της εγγύτερής του ανάπτυξης (Vygotsky, 1997). Δεν είναι τυχαίο που αυτή η ηλικία 
αποκαλείται πολλές φορές από τους ειδικούς (ψυχολόγους, παιδαγωγούς, κ.ά.) 
ως περίοδος του παιχνιδιού, της διασκέδασης. Το παιδί στο παιχνίδι ικανοποιεί τις 
επιθυμίες και ανάγκες του, επεξεργάζεται τα συναισθήματά του, ικανοποιεί την πε-
ριέργειά του και καλλιεργεί τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητά 
του (Duffy, 2006· Harris, 2000· Hendy & Toon, 2001). Τα παιδιά έχουν μια αχαλίνωτη 
φαντασία την οποία χρησιμοποιούν με επιτυχία μεταμορφώνοντας την τάξη του νηπι-
αγωγείου μέσω του παιχνιδιού τους σε μια «παραλία», σε ένα «επικίνδυνο ωκεανό» 
ή απλώς σε ένα κατάστημα ή μαγαζί, ένα σουπερμάρκετ, μια οικογενειακή εστία, 
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κ.τ.λ. Ένας ενήλικας που παρατηρεί το παιχνίδι των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
συχνά εκπλήσσεται από την επινοητικότητα, τη γλώσσα και τον τρόπο οργάνωσης 
του χώρου κατά τη διάρκεια των παιγνιωδών του δραστηριοτήτων. Πολύ συχνά, 
δυστυχώς, δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη δύναμη έχει αυτή η απλή και ελεύ-
θερη μορφή δραστηριότητας του παιδιού, που με ουσιαστικούς τρόπους επηρεάζει 
τη μελλοντική του επικοινωνιακή, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

2. Το παιχνίδι με την κούκλα-εαυτό ως διαμεσολαβητικό 
εργαλείο προβολής και έκφρασης των παιδιών 

Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι κούκλες χρησιμοποιούνταν ως ένα σημαντικό εργα-
λείο στις διαδικασίες μάθησης και γλωσσικής, συναισθηματικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης και βρίσκονταν σε ένα χώρο μεταξύ της ψυχαγωγίας/διασκέδασης και 
της γνώσης. Έχει αναγνωριστεί η αξία τους ως ψυχοπαιδαγωγικό εργαλείο, λόγω 
των δυνατοτήτων τους να συνδέουν με δημιουργικό τρόπο την τέχνη, την αυθόρ-
μητη δημιουργική έκφραση, την επικοινωνία και τη γνώση (Bernier & O’Hare, 2005· 
Crepeau & Richards, 2003· Forsberg Ahlcrona, 2012· Hunt & Renfro, 1982· Remer 
& Tzuriel, 2015). 

Η δύναμη της κούκλας βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητά της να μπορεί ένα παιδί, 
αλλά και ένας ενήλικας, να την εμψυχώνει μέσω των κινήσεων του σώματος και της 
ομιλίας του. Η κούκλα, ως μέθοδος διαπαιδαγώγησης, εκπαίδευσης, μάθησης και 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της οικογένειας και κυρίως του νηπιαγωγείου, συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των εκφραστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς 
και των ικανοτήτων τους να φαντάζονται και να δημιουργούν νέες και προκλητικές 
για αυτά καταστάσεις. Το παιχνίδι με την κούκλα και γενικότερα το παιχνίδι έχει τη 
δυνατότητα να δημιουργεί δυναμικά πλαίσια, όπου το παιδί μπορεί να φανταστεί 
και να επεξεργαστεί ζητήματα και γεγονότα που είναι δύσκολο να τα φανταστεί και 
επεξεργαστεί με άλλο τρόπο (βλ. Harris, 2000). Όταν αφήσεις τα παιδιά να παίξουν 
με την κούκλα, αυτό που συνήθως παρατηρεί κανείς είναι ότι αυτά μπορούν εύκολα 
να δημιουργήσουν καταστάσεις ταύτισης της κούκλας με τον εαυτό τους ή επίσης 
τείνουν να προσποιούνται ότι είναι κάποιος άλλος. Επίσης, μέσω της κούκλας μπο-
ρεί ένα παιδί εύκολα να δημιουργήσει καταστάσεις επικοινωνίας και διαλόγου, όχι 
μόνο με τους συνομήλικούς τους αλλά και με τους ενήλικες. Μέσω της κούκλας, 
είναι επίσης πιο εύκολο να προσεγγίσεις και να επικοινωνήσεις με ένα παιδί που 
έχει δυσκολίες στην έκφραση και να ανοιχτεί με τους συνηθισμένους τρόπους (Peck, 
2005· Smith, 2005· Remer & Tzuriel, 2015). Τέτοιες καταστάσεις είναι φανερό ότι 
επιτρέπουν στα παιδιά να διερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν νέες 
διαστάσεις στις αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους, δημιουργώντας ασυνήθι-
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στα πλαίσια αμοιβαίας τους επικοινωνίας που τείνουν να λειτουργούν ως ζώνες 
της επικείμενής (ή εγγύτερής) τους ανάπτυξης (Duffy, 2006· Hendy & Toon, 2001· 
Vygotsky, 1997). 

Τα αναφερόμενα πιο πάνω θετικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού με τις κούκλες 
οφείλονται στο γεγονός ότι ταιριάζει με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των μικρών 
παιδιών. Όπως έχει υποστηριχθεί από τον Piaget (2007), κατά τη διάρκεια των πρώ-
των χρόνων της ζωής τους, η σκέψη των παιδιών χαρακτηρίζεται από τον ανιμισμό 
(βλ. επίσης Harris, 2000). Οι κούκλες αποτελούν ένα ελκυστικό αντικείμενο για τα 
μικρά παιδιά, τείνουν να τις αντιλαμβάνονται ως ζωντανά όντα και να τους δίνουν 
πολλούς και διάφορους ρόλους στο παιχνίδι τους. Οι κούκλες, για τα μικρά παιδιά, 
συνιστούν στην αντίληψή τους ένα καθ’ όλα νόμιμο και φυσικό μέρος του κόσμου 
τους (Yoeli, 2008). 

Από την άλλη, όπως γενικότερα αναφερθήκαμε πιο πάνω για τον σημαντικό ρόλο 
του παιχνιδιού, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι με τις κούκλες διαδρα-
ματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική, κοινωνική, ηθική και γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών. Μέσω του παιχνιδιού με την κούκλα, ένα παιδί μπορεί να 
εκφράσει τα συναισθήματα και τις ανάγκες του, να προβάλει στην κούκλα χαρακτη-
ριστικά και κοινωνικές καταστάσεις που βιώνει στην άμεση καθημερινή του ζωή. Η 
κούκλα σαν να γίνεται ο «εαυτός» του, εξωτερικεύοντας και επεξεργάζοντας ζητή-
ματα που έχει εσωτερικεύσει από τις κοινωνικές καταστάσεις που ζουν οι μεγάλοι 
(κυρίως οι γονείς του) (Bernier, 2005). Το παιδί, μιμούμενο την πραγματικότητα των 
μεγάλων, τείνει να την αποτυπώνει στο παιχνίδι του με τις κούκλες, προσαρμόζοντάς 
την βέβαια στις δικές του επιθυμίες και ανάγκες (Yoeli, 2008).

Οι αναφερόμενες πιο πάνω διαπιστώσεις ισχύουν πολύ περισσότερο όταν το 
παιχνίδι των παιδιών γίνεται με την λεγόμενη κούκλα-εαυτό (tabula rasa doll). Πρό-
κειται για μια κούκλα που κατασκευάζουν τα ίδια τα παιδιά, η οποία δεν έχει μια 
δομημένη και προκατασκευασμένη μορφή, αλλά δημιουργείται στην προσπάθειά 
τους να εκφράσουν και να αποτυπώσουν τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν για 
τον εαυτό τους. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να απο-
δώσουν το νόημα που αυτά επιθυμούν, μέσα από τις επιλογές των πληροφοριών 
που έμμεσα ή άμεσα έχουν αποκτήσει από το κοινωνικό περιβάλλον όπου ζουν και 
αναπτύσσονται, καλλιεργώντας παράλληλα τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη. 
Αξιοποιώντας, λοιπόν, τις πληροφορίες που έχουν μέσα από τα καθημερινά τους 
βιώματα, δημιουργούν την κούκλα-εαυτό, μια κούκλα που τους δίνει τη δυνατότητα 
να αναπαραστήσουν τις πληροφορίες που αξιολογούν ως χρήσιμες για την κατανό-
ηση του περιβάλλοντος κόσμου και του εαυτού τους μέσα σε αυτό. Επιπλέον, μέσα 
από την ενσυναισθητική χρήση της κούκλας αυτής στο παιχνίδι, τα παιδιά έχουν την 
ευκαιρία να αισθανθούν, να βιώσουν και να οικειοποιηθούν όχι μόνο το δικό τους 
βιωματικό κόσμο, αλλά και των ανθρώπων του οικείου περιβάλλοντός τους (κυρίως 
των γονιών τους). Σύμφωνα με τον Winnicott: 
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Στο παίξιμο, και μόνο σε αυτό, το παιδί και ο ενήλικος είναι ικανός να είναι δημιουργικός και να 
χρησιμοποιεί όλη του την προσωπικότητα· και, μόνο όταν είναι δημιουργικό το άτομο, ανακαλύπτει 
τον εαυτό του (1979: 105).

Τα νήπια παίζουν, και μέσα από έναν δημιουργικό τρόπο όχι μόνο κατασκευάζουν 
το σώμα της κούκλας τους, αλλά παρατηρούν και βιώνουν τον κόσμο βαθύτερα 
καλλιεργώντας παράλληλα τις κοινωνικές τους δεξιότητες, συμβάλλοντας αβίαστα 
στη μάθηση και την ανάπτυξή τους, μέσα από το μοίρασμα των εμπειριών τους 
(Σγουρομάλλη & Πουρκός, 2015). 

Μια αφήγηση, ως μέρος ευρύτερων κοινωνικών αφηγήσεων, αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον πλαίσιο εξερεύνησης και διαμόρφωσης σκέψεων, στάσεων 
και συναισθημάτων στο παιχνίδι με την κούκλα. Μέσα από τους ρόλους που υπο-
δύονται και τις αλληλεπιδράσεις που επικρατούν στην ομάδα του παιχνιδιού, τα 
παιδιά συγκροτούν την ταυτότητά τους (Mead, 2001: 286). Εδώ η αφήγηση για τον 
εαυτό από το υποκείμενο γίνεται στο τρίτο πρόσωπο, βοηθώντας το με αυτόν τον 
τρόπο ώστε να μην αισθανθεί κάποιου είδους απειλή από την άμεση αναφορά στον 
εαυτό του (βλ. «τεχνική περιγραφής του εαυτού» που ανέπτυξε ο ψυχοθεραπευτής 
Kelly, όπως αναφέρεται στο Ανδρουτσοπούλου, 2000: 317). Το παιδί, μέσα από 
τις αφηγηματικές του δράσεις στο παιχνίδι, μπορεί να εκφραστεί με μεγαλύτερη 
ελευθερία και χωρίς αναστολές, προσδιορίζοντας και επαναπροσδιορίζοντας έτσι 
ξανά και ξανά τον εαυτό του, αλλά και τα στοιχεία του περιβάλλοντός του που του 
κινούν την προσοχή. Μέσα από το παιχνίδι με την κούκλα, έχει τη δυνατότητα να 
αναπαριστά τον εαυτό του σαν να ήταν κάποιος άλλος, αλλά και το αντίστροφο, 
δηλαδή να αναπαριστά κάποιον άλλον σαν να είναι ο εαυτός του. Στις διαδικασίες 
αυτές συγκρότησης και ανασυγκρότησης του εαυτού του παιδιού στο παιχνίδι του 
παίζουν σημαντικό ρόλο οι αφηγήσεις. Όπως γράφει ο Πουρκός: 

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ή συγκρότηση του 
εαυτού είναι η αφήγηση. Βιώνουμε τον εαυτό μας ως κάτι σχετικά σταθερό, επειδή ακριβώς η 
πλοκή και τα θέματα, που συνιστούν τα ερμηνευτικά δίκτυα της καθημερινής μας ζωής, είναι και 
αυτά σχετικά σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι η ταυτότητα και ο εαυτός είναι μια δυναμική σχέση αλ-
ληλεπίδρασης, που σε συγκεκριμένα πλαίσια και συνθήκες εμπειριών (π.χ. χωρισμός, απώλεια της 
εργασίας, διαζύγιο, ένας πόλεμος κ.τ.λ.) μπορεί να αλλάξει και να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. 
Μια αφηγηματική μορφή, αποτελώντας ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό κατασκεύασμα σε μια κοινωνία, 
που μπορεί να λειτουργεί φαντασιακά ή να σχετίζεται με συγκεκριμένες εμπειρίες ή βιωματικές 
καταστάσεις (μύθοι, βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, εμπειρίες που σχετίζονται με το τραγούδι ή τον 
χορό, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη λαϊκή παράδοση κ.τ.λ.) συμβάλλει, μέσα από την καθημε-
ρινή κοινωνική αλληλεπίδραση, στην συγκρότηση και ανασυγκρότηση του εαυτού. Μια αφήγηση η 
οποία μπορεί να αποτελεί ένα στοιχείο μιας ευρύτερης αφηγηματικής μορφής αποτελεί ένα ιδιαίτερο 
πλαίσιο εξερεύνησης και διαμόρφωσης των σκέψεων, συναισθημάτων, στάσεων ενός ατόμου. Τα 
ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αφηγήσεων που κάνουμε για τον 
εαυτό μας σχετίζονται με τα οργανωμένα κοινωνικά σενάρια που λειτουργούν στις καθημερινές μας 
αλληλεπιδράσεις με τους άλλους (με τους γονείς, τους δασκάλους και τους σημαντικούς άλλους). Οι 
αφηγήσεις π.χ. που αναπτύσσει ένα παιδί για τον εαυτό του (για το ποιος είναι, τι επιθυμεί να γίνει, 
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τι προσδοκά για το μέλλον του κ.τ.λ.) σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται με τα σενάρια που λειτουργούν 
στο άμεσο του περιβάλλον και κυρίως σ’ αυτά που αναδύονται στις αλληλεπιδράσεις του με τους 
γονείς του και τους σημαντικούς άλλους (Πουρκός, 2016: 439).

Έχει παρατηρηθεί ότι, μέσα από το παιχνίδι με την κούκλα, τα παιδιά εκφράζουν 
ιδιαίτερα έντονα αλλά και ρεαλιστικά τα διάφορα συναισθήματα, σαν ηθοποιοί 
που υποδύονται ρόλους σε μια πραγματική θεατρική παράσταση. Παρόλα αυτά, οι 
εκάστοτε πολιτισμικοί κανόνες περιορίζουν και οριοθετούν τις διάφορες εκφράσεις 
των συναισθημάτων, προτρέποντας στη σωστή διαχείρισή τους και κάτι τέτοιο συμ-
βαίνει και στο παιχνίδι των παιδιών με τις αφηγήσεις τους με την κούκλα. Ο τρόπος 
που εκδηλώνονται τα συναισθήματα είναι κοινωνικά προσδιορισμένος και βασίζεται 
στην εμπειρία του υποκειμένου (Gergen, 1997: 300). 

3. Σκεπτικό, στόχος, δείγμα και διαδικασία της έρευνας

Βασικός στόχος της έρευνας αυτής είναι να διερευνηθούν, πρώτον, οι αντιλήψεις και 
τα βιώματα των νηπίων μέσα από τις αφηγήσεις τους στο πλαίσιο του παιχνιδιού με 
την κατασκευασμένη χειροποίητα από τα ίδια «κούκλα-εαυτό» τους και δεύτερον, 
σε ποιο βαθμό οι αντιλήψεις και τα βιώματα αυτά αντικατοπτρίζουν ζητήματα που 
αφορούν την σύγχρονη κρίση στην Ελλάδα, για το πώς εκφράζουν τους προβλημα-
τισμούς τους για ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη κρίση. Πώς η σύγχρονη 
κρίση, με άλλα λόγια, βιωμένη άμεσα από τις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών και 
κυρίως έμμεσα (διαμεσολαβημένα) μέσα από τις εμπειρίες των άλλων (κυρίως των 
γονέων τους), επηρεάζει τις αφηγηματικές τους δράσεις στο παιχνίδι τους με τις κού-
κλες-εαυτό και σε ποιο βαθμό έχουν αυτά την τάση να αναπαράγουν συγκεκριμένα 
κοινωνικά πρότυπα και στερεότυπα στα πλαίσια αυτών των αφηγηματικών δράσεων;

Δείγμα της έρευνας αυτής είναι η περίπτωση 17 νηπίων (7 αγόρια και 10 κορίτσια) 
μέσης ηλικίας 5 ετών (εύρος ηλικίας από 4 έως 6 ετών) που φοιτούν σε ένα δημόσιο 
νηπιαγωγείο στα Χανιά Κρήτης κατά το σχολικό έτος 2015-2016, έτος που γίνεται 
και η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη τάξη είναι μεικτού 
τύπου, με παιδιά Ελληνικής, Αλβανικής και Βουλγαρικής καταγωγής προερχόμενα 
από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Τα ονόματα των παιδιών που αναφέρονται 
στην παρούσα εργασία είναι όλα ψευδώνυμα.

Τα δεδομένα της έρευνας αυτής είναι ένα μέρος μιας ευρύτερης και πολυδιά-
στατης μελέτης, η οποία μέσα από τις ποιοτικές μεθόδους της εθνογραφίας και της 
έρευνας-δράσης εξετάζονται ζητήματα που αναδύονται σε μια τάξη νηπιαγωγείου 
αξιοποιώντας ψυχοπαιδαγωγικά το παιχνίδι με την κούκλα. Στη διαδικασία της 
έρευνας αυτής, τα νήπια κατασκευάζουν τις δικές τους κούκλες από εφημερίδες και 
άλλα ανακυκλώσιμα υλικά και στη συνέχεια, προσκαλούνται να παίξουν με αυτές 
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έχοντας ως βασικό θέμα τον εαυτό τους όπως αυτός θεωρούν ότι είναι ή όπως θα 
ήθελαν να είναι.1 Έτσι, μέσω του παιχνιδιού τους με την κούκλα-εαυτό, έχουν την 
δυνατότητα να προβάλουν και να εκφράσουν τις δικές τους φωνές, αντιλήψεις και 
βιώματα, τις επιθυμίες και τα συναισθήματά τους, τα πρότυπα και στερεότυπα, τις 
ταυτίσεις και τα προβλήματά τους.

Εικόνα 1. Οι χειροποίητα κατασκευασμένες κούκλες-εαυτοί των υποκειμένων της έρευνας.

1 Το σκεπτικό αυτής της δράσης είναι το ακόλουθο: Τα «νέα της ημέρας» πάντα επηρέαζαν τα συ-
ναισθήματά μας. Άλλοτε μας κάνουν να γελάμε, άλλοτε να κλαίμε και άλλοτε να φοβόμαστε. Όμως 
στα χρόνια της κρίσης, η εφημερίδα, αυτό το μέσο της «ελεύθερης» ενημέρωσης των πολιτών συχνά 
μας δημιουργεί την ανάγκη να το μεταμορφώσουμε, να το μετατρέψουμε σε κάτι πιο όμορφο, πιο 
ευχάριστο, πιο δημιουργικό, πιο γνήσιο και αγνό. Η κατασκευή κούκλων από εφημερίδες έχει εδώ 
και μια μεταφορική λειτουργία. Τα «νέα» που μεταφέρει αυτό το μέσο επηρεάζουν τη ζωή μας είτε 
το θέλουμε είτε όχι, είτε τα διαβάζουμε, είτε δεν τους ρίχνουμε ούτε βλέφαρο, είτε είμαστε μικροί 
είτε είμαστε μεγάλοι. Τα νέα, τα μαντάτα, οι ειδήσεις, αποτελούν κομμάτι του εαυτού μας, ο οποίος 
προσαρμόζεται στο εκάστοτε κοινωνικο-ιστορικά και πολιτισμικά διαμορφωμένο περιβάλλον. Τα νήπια 
μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα «νέα της ημέρας», παραταύτα τα «νέα της ημέ-
ρας» έχουν οπωσδήποτε τη δυνατότητα να επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Επηρεάζουν τη ζωή 
τους, την οικονομική κατάσταση των γονέων τους, τις ανησυχίες και τους φόβους που εκδηλώνονται 
από το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες 
τους και τις αλληλεπιδράσεις τους τα παιδιά εσωτερικεύουν το λόγο του άλλου, έτσι ώστε και αυτά με 
έναν ενεργητικό τρόπο να δημιουργήσουν το δικό τους λόγο ύπαρξης, το δικό τους εαυτό. Τα παιδιά, 
κατασκευάζοντας τον εαυτό τους, εκφράζουν έτσι βιώματα και εμπειρίες που κουβαλούν και τα μοιρά-
ζονται με την ομάδα μέσα από το παιχνίδι, τις αφηγηματικές τους δράσεις και αλληλεπιδράσεις. Μια 
χειροποίητα κατασκευασμένη κούκλα μπορεί να θεωρηθεί έργο τέχνης, όμως για τον δημιουργό της 
είναι ένα παιχνίδι. Ένα δημιουργικό παιχνίδι έκφρασης του εαυτού, των σκέψεων, των επιθυμιών, των 
ονείρων που έχει για τη ζωή τους. Από μια πλευρά εξυπηρετούν την ψυχαγωγική λειτουργία, δηλαδή 
ανήκουν στον κόσμο του παιχνιδιού. Αν και σχεδιάστηκαν από το δημιουργό τους ως παιχνίδια και όχι 
ως έργα τέχνης, αναμφισβήτητα αποτελούν μέρος της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού μας.
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4. Αποτελέσματα της έρευνας

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, σε σχέση με τους στό-
χους που έχουν αναφερθεί πιο πάνω. Από την ανάλυση του εμπειρικού υλικού, όπως 
περιγράφουμε πιο κάτω, διαφαίνεται το πώς τα νήπια διαχειρίζονται και επεξεργάζο-
νται τα σύνθετα ζητήματα της σύγχρονης κρίσης (κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, 
συναισθηματική μοναξιά, ενδοοικογενειακή βία, αλλαγές στην οικογενειακή δομή και 
λειτουργία, σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα και ανάγκες). Η «κούκλα-εαυτός» ως 
μέσο έκφρασης βιωματικών και κοινωνικών καταστάσεων των παιδιών, ως μέσο αυ-
τορρύθμισης και διαχείρισης των συναισθημάτων τους, αλλά και ως ενσυναισθητικό 
εργαλείο βαθύτερης κατανόησης του εαυτού τους, φαίνεται επίσης να τα βοηθάει 
στην επεξεργασία και διαχείριση των ζητημάτων αυτών της σύγχρονης κρίσης, στο 
πλαίσιο των καθημερινών τους αλληλεπιδράσεων με τους άλλους.

4.1. Βιώματα σχετικά με τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα της 
σύγχρονης κρίσης

Μέσα από τις αφηγήσεις των παιδιών της έρευνάς μας με την «κούκλα-εαυτό» 
τους, παρατηρήσαμε να εκφράζουν με έναν αβίαστο τρόπο προβληματισμούς και 
ζητήματα που σχετίζονται με την σύγχρονη κρίση, αλλά και τον τρόπο που αυτή 
επηρεάζει την ζωή τους, την οικογενειακή τους γαλήνη, αλλά και τις απολαύσεις 
που θα ήθελαν να έχουν και δεν μπορούν. Μέσα από τις αφηγήσεις των παιδιών, 
στη βάση του παιχνιδιού τους με την κούκλα-εαυτό, διαπιστώνουμε επίσης ότι 
αρκετά παιδιά ταυτίζονται με τα συναισθήματα των γονέων τους και το εκφράζουν 
ανοιχτά μέσα από το παιχνίδι αυτό. Η Πηνελόπη για παράδειγμα, μας λέει ότι η 
κούκλα-εαυτός της «χαμογελάει, γιατί πρέπει να είναι χαρούμενη» και συμπληρώνει: 
«όταν η μαμά μου είναι χαρούμενη, είμαι και εγώ». Η έξαρση της ανεργίας και η 
εποχιακή-χαμηλά αμειβόμενη εργασία σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες 
καταναλωτικές ανάγκες που δημιουργούνται, τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά, 
φαίνεται να ταράζουν την οικογενειακή γαλήνη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και 
στις αφηγήσεις των παιδιών στη βάση του παιχνιδιού τους με την κούκλα-εαυτό. 
Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος της εκπαιδευτικού με την μικρή Αντιγόνη όταν τη 
ρωτάει για την κούκλα-εαυτό της:

Ε: Υπάρχει κάτι που συμβαίνει στο σπίτι και την προβληματίζει;
Α: Η μαμά και ο μπαμπάς μαλώνουνε.
Ε: Και αυτή τι κάνει γι’ αυτό;
Α: Και αυτή λέει να κάνουνε ησυχία.
Ε: Και γιατί μαλώνουν ο μπαμπάς και η μαμά;




