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∆.Ε.Ν. έχουµε ανοιχτούς ορίζοντες    
Ο νέος κύκλος δράσης του ∆ΕΝ (2007-2008) είχε έναν ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα για την οµάδα εµψυχωτών. 

Σ’ αυτό το τεύχος παρουσιάζονται δύο δράσεις που στόχο είχαν να διευ-
ρύνουν τους ορίζοντες του ∆ΕΝ πέρα από τα καθηµερινά µας γνωστά 
όρια της δράσης µας µε οµάδες νέων των διαφόρων ΚΕΣΠΕΜ. 

Ξεκίνησε ως µια ευκαιρία µάθησης που 
παρείχε το ∆ΕΝ ως πλαίσιο δράσης κοινω-
νικό-πολιτισµικής εµψύχωσης σε οµάδα 
µεταπτυχιακών φοιτητών, στα πλαίσια ενός 
απ’ των µαθηµάτων τους. 

Γρήγορα όµως εξελίχθηκε σε µια εποικοδο-
µητική σχέση κοινού προβληµατισµού και 
διαλόγου που χτίστηκε ανάµεσα στους 
εµψυχωτές του ∆ΕΝ και τους εµψυχωτές 
«επισκέπτες» του ∆ΕΝ. 

Με εισαγωγή ένα βιωµατικό εργαστήρι που 
σχεδιάστηκε για την οµάδα της Αλεξαν-
δρούπολης, στη συνέχεια οι φοιτητές σχε-
δίασαν, υλοποίησαν και αξιολόγησαν δη-

µιουργικά µια επίσκεψη-µελέτης στο ∆ΕΝ 
σε συνεργασία µε την οµάδα εµψυχωτών. 

Καθώς εντάσσαµε τους φοιτητές στις οµά-
δες νέων, είχαµε την ευκαιρία να µελετή-
σουµε εκ νέου τη µεθοδολογία που ανα-
πτύσσουµε στο ∆ΕΝ, ανοίγοντας ορίζοντες 
γόνιµου προβληµατισµού. Ευχαριστούµε 
που µας θυµίσατε κάτι πολύτιµο: 

«Μάθηση είναι η ανακάλυψη εκείνου που 
ξέρεις ήδη. Εκτέλεση είναι η απόδειξη ότι 
ξέρεις. ∆ιδασκαλία είναι η υπενθύµιση 
προς τους άλλους πώς ξέρουν όσα κι εσύ. 
Είµαστε όλοι µαθητές, εκτελεστές, δάσκα-

λοι.» [απ’ τις ΨΕΥ∆ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ του Richard Bach] 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ! 

Μια συνεργασία µε µεταπτυχιακούς φοιτητές από την Αλεξανδρούπολη 

WORLDWORK 2008  

Doorways to Diversity: Seeking a Home in the World 

Ένα ταξίδι στο Λονδίνο & στον κόσµο του διαπολιτισµικού διαλόγου 

Οι νέοι του ∆ΕΝ το έχουν εκφράσει καλύτε-
ρα απ’ όλους µας: «ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ, ΚΑΙ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ!». Έτσι νιώθουν το εργαστήρι τους, 
έτσι νιώθουν την οµάδα τους. 

Είχαµε κι εµείς την ευκαιρία αυτή την 
άνοιξη να εξερευνήσουµε πώς ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ µπορεί να αποτελέσει για 
µας «και σπίτι, και σχολείο». 

Να διευρύνουµε τους ορίζοντές µας, συµµε-
τέχοντας σε 6-ήµερη εκπαιδευτική συνάντη-
ση 400ων  ανθρώπων απ’ όλες τις µεριές 
τους κόσµου. 

∆ειλά-δειλά επιτρέψαµε στους εαυτούς µας 

να ονειρευτούµε το ταξίδι αυτό, µε πιο στα-
θερά βήµατα προετοιµαστήκαµε, και µε 
θάρρος βουτήξαµε στα πρωτόγνωρα βιώ-
µατα-προκλήσεις που εµφανίστηκαν µπρο-
στά µας στο Λονδίνο. 

Ως µέλη της ελληνικής οµάδας (21 ατόµων), 
είχαµε την ευκαιρία να φέρουµε την τοπική 
µας εµπειρία «στο κέντρο» του «κόσµου». 
Αλλά και να φέρουµε «τον κόσµο» των 400 
φωνών «σπίτι» στις καρδιές και το νου 
µας. «Αναζητώντας σπίτι στον κόσµο», 
φέραµε πίσω µαζί µας απ’ αυτό το ταξίδι 
πολύτιµη εµπειρία και νέα εργαλεία ενηµε-
ρότητας για τη δράση µας µε τους νέους. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Από τους φοιτητές 
του ∆ιατµηµατικού ∆ιαπανεπιστηµιακού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

«Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών» 
του ΤΕΕΠΗ Αλεξανδρούπολης 

Μάθηµα *Κ2* 

 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της κοινωνικό-πολιτισµικής εµψύχωσης 
Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές καινοτοµίες 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΕΜΨΥΧΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 

ΕΜΨΥΧΩΤΗ: βιωµατικό εργαστήρι 

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2007 

Καληµέρα γενναίοι µου εµψυχωτές! 

…και γιατί γενναίοι θα αναρωτιόσαστε… σωστά; 

Μπορούµε να εξερευνήσουµε µαζί την έννοια 
«γενναίος εµψυχωτής» αν θελήσετε, για την 
ώρα σας απαντώ ότι στο δικό µου µυαλό, εµψυ-

χωτές που επιθυµούν ένα εργαστήρι εµψύχω-
σης για τον εαυτό τους… και το αναγνωρίζουν 
ως ζωτικό µέρος της µάθησής τους, είναι ακρι-
βώς αυτό. Γενναίοι! 

Γι αλλού ξεκίνησα όµως σήµερα να σας γράφω… 

Στο πνεύµα του «αυτό το 9-ωρο είναι από µας 
για µας» σας προσκαλώ να ετοιµάσει – ο καθέ-
νας για τον εαυτό του – «το βαλιτσάκι του εµ-
ψυχωτή». 

 

 

 

Μέσα βάλτε, 

• Ό, τι ζωγραφικά-εκφραστικά εργαλεία νιώ-
θετε κοντά σας (ή και άγνωστο σε σας) 

• Όσα και όποιου µεγέθους χαρτιά νοµίζετε 
ότι θα σας χρησιµεύσουν για έκφραση. 

• Ένα αντικείµενο που θα σας «ζητήσει να 
έρθει µαζί σας» καθώς θα σκέφτεστε το 
εργαστήρι µας. 

• 10 εικόνες που θα σας µιλήσουν (από εφη-
µερίδες & περιοδικά ή αν προτιµάτε κάντε 
αναζήτηση και τυπώστε από το διαδίκτυο) 

• 10 λέξεις (ή µικρές φράσεις) που θα σας 
τραβήξουν το µάτι (από εφηµερίδες & πε-
ριοδικά) 

…σας περιµένω - λοιπόν το Σάββατο 10 Νοεµ-
βρίου - τον καθέναν και το βαλιτσάκι του… 

να ταξιδέψουµε παρέα σε εµψυχωτικά τοπία 

Καλή µας αντάµωση! φιλικά, Άννη Βασιλείου 

Τι στόχους µπορεί να έχει ένα µεταπτυχιακό 
«Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης εµψυχωτών» εκτός από το να φτιάξει εµψυχωτές 
που θα οργανώνουν δράσεις µε κοινωνικο-
πολιτισµικό προσανατολισµό σε χώρους εντός και 
εκτός σχολείου;  

Από τι, όµως, και πότε φτιάχνεται ένας εµψυχωτής; 
Φτιάχνεται όταν αποκτήσει τεχνικές - εργαλεία εµψύ-
χωσης - αλλά και θεωρητικές γνώσεις που του επι-
τρέπουν να βλέπει, να ακούει, να αναλύει και να ανα-
λύεται, να οργανώνει δράσεις και να  παρεµβαίνει 
γύρω του προκαλώντας αλλαγές στον χώρο, στους 
ανθρώπους, στον εαυτό του. 

Και µετά να µπορεί να ξαναγυρίσει πίσω σε αυτές τις 
δράσεις, να τις ξαναδεί µέσα στο πλαίσιό τους και να 
τις ερµηνεύσει. 

Για να φτιάξεις λοιπόν κάποιον εµψυχωτή, χρειάζεται 
να του δώσεις τη δυνατότητα  να συνδέσει γνώσεις, 
εµπειρία και συναισθήµατα, θεωρία και πράξη, άρα 
χρειάζεται να αναζητήσεις κάποιες γέφυρες… 

Η Θράκη µε τη σύνθετη πραγµατικότητά της και η 
ύπαρξη των ∆.Ε.Ν. έδωσε τη δυνατότητα να βρεθεί 
µια τέτοια γέφυρα…  

- Μαρία Σφυρόερα 
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Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2008 

...πιάνοντας το νήµα 3 µήνες αργότερα... 

φαντάζοµαι 9 «γενναίους εµψυχωτές» που έχουν 
κολυµπήσει το ποτάµι της εµψύχωσης, µε τις µύ-

τες χωµένες σε διάφορες πηγές µάθησης, ν’ α-
ντλούν γνώσεις, να διαµορφώνουν νέα ερωτήµατα, 
να γεµίζουν τα βαλιτσάκια της εµψύχωσης και να 
έχουν αναπτύξει διάφορες κουβέντες µεταξύ 
τους... 

… έτοιµοι για µια βουτιά σε πεδία εφαρµογής 

Κοινωνικό-πολιτισµικής εµψύχωσης. 

… έτοιµοι για µια βουτιά σε πεδία εφαρµογής 

Κοινωνικό-πολιτισµικής εµψύχωσης; 

… έτοιµοι για µια βουτιά σε πεδία εφαρµογής 

Κοινωνικό-πολιτισµικής εµψύχωσης! 

Οι 3 παραπάνω φράσεις διαφέρουν µεταξύ τους - 
µία µικροσκοπική διαφορά µε µεγάλη σηµασία… 

Ποια απ’ τις τρεις σε εκφράζει περισσότερο 

αυτή τη στιγµή; Άφησε το ερώτηµα να ‘καθίσει’ 

µέσα σου κι αφουγκράσου… 

Το πρώτο βήµα ως οµάδα το κάνατε - προτείνο-
ντας µέρα για τη συνάντηση καλωσόρισµα στο 
∆.Ε.Ν. (∆ηµιουργικό Εργαστήρι Νέων στα 
ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. Ν.Ροδόπης & Ξάνθης). 

Η 3-ωρη αυτή συνάντηση θα µας δώσει την ευκαι-
ρία να ξαναπιάσουµε το νήµα µεταξύ µας, να κου-

βεντιάσουµε και να σχεδιάσουµε πώς καλύτερα θα 
αξιοποιήσετε την επίσκεψη-µελέτη σας στο χώρο 
των ∆ΕΝ. 

ΟΛΓΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΩΓΩ - ΑΛΕΚΟ: Θα 
σας περιµένω µαζί µε την οµάδα εµψυχωτών του 
∆.Ε.Ν. Ν.Ξάνθης στο ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. Ξάνθης (Ρήγα 
Φεραίου 2 & 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος) - την 
Παρασκευή 15/02 στις 5.00 τ’ απόγευµα. 

ΤΑΝΙΑ - ∆ΩΡΑ - ΕΛΕΝΗ - ΜΑΙΡΗ - ΙΩ-
ΑΝΝΑ: Θα σας περιµένω µαζί µε την οµάδα εµ-
ψυχωτών του ∆.Ε.Ν. Ν.Ροδόπης στο ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. 
Κοµοτηνής (Μηλτιάδη 2, 1ος όροφος) - την Τε-
τάρτη 20/02 στις 5.00 τ’ απόγευµα. 

Ως προετοιµασία ατοµική - πρότασή µου είναι να 
ξαναπιάσετε το δικό σας νήµα ενδιαφέροντος στο 
χώρο της κοινωνικό-πολιτισµικής εµψύχωσης, 
µελετώντας ερεθίσµατα από την ιστοσελίδα µας -  

ww.museduc.gr (ακολουθήστε το σύνδεσµο 
ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. > ∆.Ε.Ν.). Εκεί θα βρείτε κείµενα, 
παρουσιάσεις power-point, φωτογραφίες από 
δράσεις νέων και τεύχη του περιοδικό µας 
«ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ» - που θα σας ταξιδέψουν στον 
κόσµο του ∆.Ε.Ν. 

Καλή µας αντάµωση! 
Με εκτίµηση, Άννη Βασιλείου 

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΕΠΙΚΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

ταξιδεύοντας σε οµάδες νέων του 

∆ηµιουργικού Εργαστηρίου Νέων 

(Καλώς τους!) 
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Καλησπέρα σας, και συγγνώµη για την καθυστέρηση µε 
την οποία σας γράφω. 

Μετά το µήνυµά σας για την επικείµενη συνάντησή µας 
στο εργαστήρι εµψύχωσης, άρχισα να προβληµατίζοµαι 
πάνω σε διάφορες έννοιες σχετικά µε αυτό το µεταπτυ-
χιακό. 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ;;;!!! 

Ποια τα  «εργαλεία»-«προσόντα» του γενναίου ή 
τρεµάµενου εµψυχωτή; 

Πως θα αξιοποιήσουµε τα αντικείµενα από το  
«βαλιτσάκι του εµψυχωτή; 

Μετά τη συνάντησή µας λοιπόν στο εργαστήρι εµψύχω-
σης, έµεινα µε την εντύπωση πως, αν µη τι άλλο, είχα 
τουλάχιστον επιπλέον «υλικό» για να προσπαθήσω να 
απαντήσω στους προηγούµενους προβληµατισµούς µου. 

Έµαθα ή καλύτερα άρχισα να υποψιάζοµαι πως: 

Εµψύχωση –µπορεί και να ΄ναι- το  «ζωντάνεµα» κατα-
στάσεων στο πλαίσιο µιας οµάδας ανθρώπων, µε στό-
χους άλλοτε εκπαιδευτικούς και άλλοτε ψυχαγωγικούς. 

Αυτό µπορεί να γίνεται µέσα από οµαδικές δραστηριότη-
τες που να σχετίζονται σε κάποιο τουλάχιστο βαθµό µε 
τα ενδιαφέροντα της εν λόγω οµάδας. Οι δραστηριότητες 
αυτές καλό είναι να πραγµατοποιούνται µέσα σε κλίµα 
αποδοχής , εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού. 

Στόχος µέσα από τις εµψυχωτικές δράσεις είναι να ε-
νεργοποιηθούν τα µέλη 
της οµάδας και ανα-
πτύσσοντας τα επικοι-
νωνιακά και εκφραστι-

κά τους µέσα να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντα τους. 

Κάποια από τα βασικά «εργαλεία» του εµψυχωτή είναι η 
ειλικρίνεια και τα αισθητήρια όργανά του. Μόνο που τα 
τελευταία θα πρέπει να τα έχει  «εκπαιδεύσει». Να µην 
κοιτά απλώς αλλά να παρατηρεί, να µην ακούει απλώς 
αλλά να αφουγκράζεται, να µη «δίνει» µόνο αλλά και να 
«παίρνει». Όλα αυτά άλλωστε κάνουν πιο ενδιαφέρουσα 
την εµψυχωτική διαδικασία, τόσο για τον ίδιο όσο και για 

τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. 

Είναι εξαιρετικά χρήσιµο –ως απαραίτητο – να έχει δο-
µηµένο πρόγραµµα, πράγµα που θα του προσφέρει αρκε-
τή ασφάλεια ώστε να µπορεί να αυτοσχεδιάσει άφοβα –αν 

χρειαστεί. Η δηµιουργικότητα και η ευελιξία είναι επίσης 
απαραίτητα προκειµένου να µπορεί να αναπροσαρµόζει 
το πρόγραµµά του στις συνεχώς εναλλασσόµενες ανά-
γκες της οµάδας . Ιδιαίτερα χρήσιµες –αν όχι απαραίτη-
τες- είναι για τον εµψυχωτή οι επικοινωνιακές δεξιότη-
τες. Επίσης θα πρέπει να µπορεί να αναλύει το πλαίσιο 
αλλά και να κατανοεί σε βάθος τις υπάρχουσες σχέσεις, 
µ’ άλλα λόγια να µπορεί να εκτιµά –όσο το δυνατόν αντι-

κειµενικότερα- την πραγµατικότητα πάνω στην οποία  
καλείται να εργαστεί . Θα πρέπει να δηµιουργήσει τις 
καταλληλότερες κάθε φορά συνθήκες ώστε  τα µέλη της 
οµάδας του να αναπτύξουν τις εκφραστικές, δηµιουργι-
κές και κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Από το « βαλιτσάκι του εµψυχωτή» ,τα αντικείµενα µπο-
ρούν να αξιοποιηθούν ως πρωταγωνιστές της 
«ιστορίας». Οι εικόνες ως πλαίσιο ή σκηνικό  και οι λέ-
ξει-φράσεις να χαρακτηρίσουν το κλίµα ή την ατµόσφαι-
ρα της «ιστορίας». 

Φιλικά, Γωγώ Μπαρµπαρίδου 

Προβληµατίστηκα… 

Για την έννοια της εµψύχωσης ως διαδικασία, είτε ως εκ-

παιδευτική προσέγγιση, είτε ως ευρύτερη µαθησιακή πρακτι-
κή, σε δεδοµένο ή µη πλαίσιο, για το εύρος που µπορεί να 
καλύπτει αλλά και για το κοινό στο οποίο απευθύνετε. 

Έµαθα… 

Ο όρος εµψύχωση έχει διευρυµένη σηµασία και αναπροσαρ-
µόζεται εννοιολογικά ανάλογα µε τον ρόλο που διαδραµατί-
ζει, σε ένα συγκεκριµένο και δεδοµένο πλαίσιο, που άλλοτε 
µπορεί να έχει µαθησιακό ή κοινωνικό χαρακτήρα και προ-
σαρµόζει τους τρόπους παρέµβασης ανάλογα µε τον πληθυ-
σµό στον οποίο απευθύνετε. 

Με τον όρο εµψύχωση αναφερόµαστε σε τεχνικές και µεθο-

δολογικά εργαλεία που ένας ειδικός χρησιµοποιεί στο πλαί-
σιο που την εµπλέκει δηµιουργώντας δράση µε συγκεκριµένο 
στόχο, και η οποία διαφέρει από την παραδοσιακή εκπαιδευ-
τική διαδικασία. 

Προϋπόθεση της εµψύχωσης είναι η ανάγκη της, µια ανάγκη 
για αέναη βελτίωση των συνεκτικών δεσµών της οµάδας και 
αναζήτηση καλύτερων και αποτελεσµατικότερων µεθόδων 
µάθησης και κοινωνικής παρέµβασης µέσα από συνεχείς 
διαπραγµατεύσεις, µια που η διαδικασία µάθησης διατηρεί 
πάντα απρόβλεπτες σχέσεις µε την αλλαγή, είτε των ατό-

µων, είτε των θεσµών. 

Οι τεχνικές εµψύχωσης ποικίλουν ανάλογα µε το κοινό στο 
οποίο απευθύνονται, το χαρακτήρα και στόχο της εµψύχω-
σης αλλά και το πλαίσιο στο οποίο διαδραµατίζεται. 

Προβληµατίστηκα…  

Έµαθα… 
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Εποµένως µια εµψυχωτική διαδικασία µπορεί να λάβει 
δράση σε µία σχολική τάξη, σε ένα κέντρο δηµιουργικής 
απασχόλησης παιδιών, σε ένα κέντρο ανοιχτής περίθαλ-
ψης ηλικιωµένων, σε ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης και γενικότερα σε µια διαδικασία η οποία στοχεύ-
ει σε ένα πιο βιωµατικό και συµµετοχικό χαρακτήρα. 
Ανάλογα µε τον χώρο στον οποίο παρεµβαίνει, κυριαρχεί 
το πολιτιστικό, το κοινωνικό ή το εκπαιδευτικό στοιχείο. 

Στόχος της εµψύχωσης γενικότερα είναι να ευνοήσει 
την έκφραση, την δηµιουργικότητα, την αυτενέργεια, τον 

αυτοκαθορισµό, τα κίνητρα και την πλήρη ανάπτυξη 
όλων όσων εµπλέκονται σε αυτήν την διαδικασία. 

Το κίνητρο στην εµψυχωτική διαδικασία σηµαίνει κίνητρο 
για όλους όσους συµµετέχουν σε αυτήν. 

Κατά συνέπεια µία από τις δεξιότητες που πρέπει να 
αναπτύξει ο εµψυχωτής είναι να δηµιουργεί κίνητρα, και 
δεν είναι δυνατόν να δηµιουργεί κίνητρα για τους εµπλε-
κόµενους, αν ο ίδιος δεν έχει εµπλακεί ενεργητικά σε 
µια διαδικασία και αν αυτή δεν του δηµιουργεί ικανοποίη-
ση. Μια τέτοια προσέγγιση δίνει την απάντηση στο ερώ-
τηµα πως τροφοδοτεί κάποιος µε ενδιαφέρον την ίδια 
του την πρακτική. 

Βασικό όπλο του εµψυχωτή είναι να διακρίνει τις ανά-
γκες της οµάδας του, δεξιότητα η οποία αποκαλείτε και 
ενσυναίσθηση, να είναι ευέλικτος, δηµιουργικός, ενεργη-
τικός ακροατής και να µπορεί να προσαρµόζεται και να 
αναθεωρεί την πρακτική του όταν χρειαστεί. 

Στην εµψυχωτική διαδικασία τίποτα δεν είναι προδια-
γραµµένο και απόλυτο. Ο εµψυχωτής πρέπει να µπορεί 
να επινοήσει και να οργανώσει ένα σχέδιο δράσης καθώς 
επίσης και να βρει τα µέσα για την υλοποίηση του. Να 
συµβάλλει στην ανάπτυξη µια καλύτερης συνεκτικότητας 
µέσω τον δράσεων που καταστρώνει, οργανώνει και 

πλαισιώνει, και επιπλέον να µπορεί να αναθεωρήσει 
όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για εφαρµογή. 

Έµφαση πρέπει να δίνετε στο ζήτηµα των συναισθηµατι-
κών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν κυρίως οι ενήλικες 
εµπλεκόµενοι σε µια εµψυχωτική διαδικασία όταν επανα-
ξιολογούν πεποιθήσεις στις οποίες είναι µακροχρόνια 

προσκολληµένοι, την σηµασία της συµµετοχής των ε-
µπλεκόµενων σε µια συνεργατική οµάδα, όπου αλληλοϋ-
ποστηρίζονται και βιώνουν από κοινού συναισθήµατα, 

ανταλλάσσουν γνώµες και εµπειρία, δοκιµάζουν εναλλα-
κτικές λύσεις, µε άλλα λόγια διαµορφώνουν ένα πλαίσιο 
µέσα στο οποίο η µετασχηµατίζουσα διεργασία ενδυνα-
µώνεται και παίρνει νόηµα. 

Έργο του εµψυχωτή είναι να οργανώνει, να πληροφορεί, 
να βοηθά στις επιλογές, να συµµετέχει στην προετοιµα-
σία των δραστηριοτήτων και να καθοδηγεί κάθε πρωτο-
βουλία της οµάδας ατόµων ή της κοινότητας γεγονός 
που απαιτεί, πέρα από ιδιωτικές και αυθόρµητες πρωτο-
βουλίες ειδικές παιδαγωγικές δεξιότητες. 

Ο εµψυχωτής, είναι γενικά ένας εργαζόµενος ο ρόλος 
του οποίου διακρίνεται σαφώς από τον έργο των κοινω-
νικών επαγγελµάτων. Στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης 
οι εµψυχωτές παρεµβαίνουν κυρίως σε επίπεδο οµάδας, 
µε την βοήθεια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή πολιτιστικών 
µέσων. Ο εµψυχωτής µπορεί να είναι ειδικευµένος σε 

µια τεχνική ή σε έναν πληθυσµό (παιδιά, έφηβοι, ενήλι-
κες ) και µε βάση αυτό να διαφοροποιείτε και ο τρόπος 
παρέµβασής του. 

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι µια εµψυχωτική διαδικασία 
µπορεί να πραγµατοποιείτε άτυπα από ένα εκπαιδευτικό 
ο οποίος διαθέτει δεξιότητες και έχει συγκεκριµένες 

αντιλήψεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού ως διαµεσολα-
βητή, όπως επίσης και από ένα εισηγητή, ο οποίος ε-
φαρµόζει βιωµατικούς τρόπους για τη µετάδοση της 
νέας γνώσης στους συµµετέχοντες. 

Τα όρια λοιπόν της έννοιας της εµψύχωσης πολλές φο-
ρές δεν είναι διακριτά. Αυτό που είναι όµως κοινώς πα-

ραδεκτό είναι ότι ένας γενναίος εµψυχωτής οφείλει να 
είναι ερευνητής του ίδιου του έργου, να αναπροσαρµόζει 
τους στόχους του, τη µεθοδολογία, να κατανοεί το πολ-
λαπλά εξελισσόµενο πλαίσιο και να δρα περισσότερο 
ικανοποιηµένος από την παρέµβαση του. 

Κλείνοντας την σύντοµη προσέγγιση για την έννοια της 
εµψύχωσης, αξίζει να αναφέρουµε ότι συχνά βοηθά να 
αναγνώσει κανείς τη δική του πραγµατικότητα, ώστε 
µέσα από την ανάλυση και την κατανόηση της να µεταφέ-
ρει την εµπειρία της γνώσης σε ένα νέο πλαίσιο. Η από-
σταση από «δικές µας» τεχνικές βοηθά να τις κατανοή-
σουµε καλύτερα.  

Με τιµή, Παρασκευή ∆ουµπά  

Α 
υτό που µε προβληµάτισε αρχικά ήταν τι 
ακριβώς είναι η εµψύχωση σε πρακτικό 
πλαίσιο. Πώς µπορείς να εµψυχώσεις µια 
οµάδα ανοµοιογενή, κυρίως, να εξοµαλύνεις 

βασικές διαφορές, ή πώς µπορείς από αυτές τις διαφο-
ρές να βγάλεις κάτι θετικό. Απ’ την άλλη, ένας εντελώς 
άπειρος ως προς την τεχνική της εµψύχωσης 
άνθρωπος, πώς µπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
ατόµων γύρω από αυτό που κάνει, πώς θα επεξεργαστεί 
τις πληροφορίες που παίρνει από το περιβάλλον, άτοµα 
και χώρος, και πώς θα τα οργανώσει. 

Αυτό που βγαίνει ως συµπέρασµα είναι ότι η παρατήρη-
ση, η γνώση, ο πειραµατισµός, η φαντασία είναι πολύ πιο 
αποτελεσµατικά από την στείρα οργάνωση µιας δραστη-
ριότητας. Επιπλέον συνειδητοποίησα πως εµψυχωτικές 

πρακτικές είχα χρησιµοποιήσει αρκετές φορές στο νη-
πιαγωγείο µε τα παιδιά, απλώς δεν το έκανα συνειδητά. 
Ακόµη, η όποια γνώση που λαµβάνω είναι χρήσιµη για να 
γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό µου , πώς λειτουργώ, πώς 
να βγαίνω από προβλήµατα και καταστάσεις πιεστικές, 
πώς να γίνοµαι καλύτερη στην τάξη αλλά και στην επι-
κοινωνία µου µε άλλα άτοµα. 

Ελένη Τσάµου 
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20/2/2008 

Το σηµερινό ταξίδι µας ξεκίνησε και τα 
συναισθήµατα είναι ανάµεικτα. Στη 
συνάντησή µας προσπαθούσα να 
καταλάβω τι γίνεται, να γνωρίσω τα 
παιδιά µε τρόπο που να έχει κάποιο 
προσωπικό νόηµα για µένα, αλλά και 
µε τρόπο που να καταλάβω τι σκοπό 
εξυπηρετούν τα ΚΕΣΠΕΜ και τα ∆ΕΝ. 

Προσπαθούσα να καταλάβω, αν 
ήµουν παιδί πώς θα συµπεριφερό-
µουν, τι θα περίµενα απ’ αυτό, πώς θα 
ήθελα να περάσω την ώρα µου εκεί 
µέσα, τι θα είχα ανάγκη να µοιραστώ 
και να αποκοµίσω από’ κει. Γνωριστή-
καµε µε τους εµψυχωτές, αν και υπήρ-
χαν χαµόγελα υπήρχε και µια διάχυτη 
αµηχανία µαζί. Η ώρα πέρασε γρήγο-
ρα όµως όλα έµοιαζαν να είναι η αρχή 
ενός ταξιδιού; ενός παραµυθιού; Περί-

µενα µε ανυποµονησία την πρώτη 
επίσκεψή µου για να δω αυτό το ζύ-
µωµα των εµψυχωτών µε τα παιδιά. 

27/2/2008,  6/3/2008 

Έφτασε αυτή η µέρα. Καθώς πηγαίνα-
µε στον Ίασµο, πιάσαµε την κουβέντα 
µε τον Μπάµπη, αλλά εµένα το µυαλό 
µου δεν ξεκόλλαγε από τη συνάντησή 

Προβληµατίστηκα µε τις σχέσεις των αν-
θρώπων, µε το ότι όλα τα έχουµε κάνει 
επιφανειακά, το καθένα µε την ετικέτα του, 
µε το ρόλο του, και έχουµε αφήσει στο πολύ 
βάθος την ουσία των πραγµάτων. Ίσως γιατί 
είναι πιο εύκολο έτσι, ίσως γιατί το να συζη-
τάει κανείς και το να είναι ανοιχτός και δεκτι-
κός είναι δύσκολο και επίφοβο για τη φαινο-

µενική και πλαστή ασφάλεια που πείσαµε 
τον εαυτό µας ότι µας περιβάλλει. Προβλη-
µατίστηκα µε τη µανία µας να τα κάνουµε 
όλα δύσκολα και µε τη συστηµατική εµµονή 
µας σ’ αυτά που δε µας αρέσουν, σ’ αυτά 
που επικρίνουµε. Προβληµατίστηκα, σε 
σχέση µε τον εαυτό µου, µε το θυµό, µε την 
οργή και µε τον πόνο που έχω νιώσει κατά 

καιρούς και σκέφτηκα ότι δε θέλω να είµαι 
µαριονέτα. ∆ε θέλω να µου κινούν οι άλλοι 
τα συναισθήµατα και τις ανάγκες µου. ∆ε 
θέλω να αδικήσω παιδιά που προσπαθούν 
να µεγαλώσουν µέσα στην παράνοια των 
γονιών τους και του σφιχτού περιβάλλοντός 
τους, που κι αυτοί µε τη σειρά τους κάποια 
στιγµή έχασαν το παιχνίδι και µπέρδεψαν 
τη χαρά µε την υστερία, την ξεκούραση µε 
την αδιαφορία, το ενδιαφέρον µε την πίεση, 
την αγάπη µε την εξάρτηση, την ανατροφή 

µε τη δουλικότητα. 

Έτσι µαθαίνω από ’δω και πέρα να απο-
στασιοποιούµαι και να λαµβάνω υπόψη 
µου όχι µόνο τις αιτίες των συµπεριφορών 
των παιδιών, αλλά και των γονιών για χάρη 
των παιδιών. Μαθαίνω να αφουγκράζοµαι 
για να καταλάβω πότε κάποιος είναι έτοιµος 
να ακούσει αυτό που έχω να του πω. Μαθαί-
νω, στην προσωπική µου ζωή, ότι ο κόσµος 
είναι σαν ένα παζλ και εµείς τα κοµµατάκια. 
∆ένουµε ή δε δένουµε. Κι ανάλογα µε αυτά 
που θα δέσουµε αλλάζει η εικόνα, αλλάζει 
το θέµα, αλλάζουµε κι εµείς λίγο. Μαθαίνω 
ότι είναι µάταιο να προσπαθεί κανείς να 
δέσει µ’ ένα κοµµάτι του οποίου οι εσοχές 
δεν ταιριάζουν, µόνο πόνο θα φέρει και 
φθορά. Έµαθα ότι η ζωή µπορεί να είναι 
όµορφη, πλούσια, ενεργητική, δηµιουργική, 
όλα αυτά όµως µέσα στην απλότητά της. Θα 
µάθω να εµπιστεύοµαι περισσότερο τον 
εαυτό µου και να ακούω αυτά που µου 
ψιθυρίζει, παρόλο που δε συµφωνούν αυτά 
πάντα µε τις κοινωνικές επιταγές και κατευ-
θύνσεις. Θα µάθω να µην παλεύω ενάντια 
σ’ αυτό που αγαπώ επειδή κάποιοι µου 
καλλιεργούν αµφιβολίες. Θα µάθω να λέω 
όχι - όχι µόνο ιδεολογικά - αλλά και στην 
καθηµερινότητα, θα µάθω να υψώνω το 
ανάστηµά µου όταν προσβάλλεται και µειώ-
νεται κάτι απ’ αυτά στα οποία πιστεύω, απ’ 
αυτά που µέσα τους βρήκα λόγο ύπαρξης. 
Θα µάθω, εύχοµαι, να ισορροπώ καλύτερα 
για να είµαι καλύτερα και για να µπορώ να 
βοηθήσω, αν θέλουν, κι άλλους να είναι 
καλύτερα. Θέλω να µάθω να είµαι πάνω 
από τα ελαττώµατά µου, πάνω από τον 

εαυτό µου. 

Ηµερολόγιο από το ταξίδι µου στο ∆.Ε.Ν. 
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µας µε τα παιδιά. Ρωτούσα συνέχεια 
τον Μπάµπη, αλλά εκείνος µου απα-
ντούσε «θα δεις, θα δεις». Μου είπε 
για τη σύσταση της οµάδας αλλά 
νοµίζω πως ό,τι κι αν µου έλεγε πάλι 
δεν θα ήµουν ικανοποιηµένη και, 
όντως, θα έπρεπε να «δω». Τα παι-
διά άρχισαν να έρχονται από πολύ 
νωρίς για να παίξουν µε τον υπολογι-
στή. Εγώ κοιτούσα συνέχεια τον χώ-
ρο γύρω-γύρω, λες και θα καταλάβαι-
να τα πάντα από ‘κει. Μετά ήρθε και η 
Σετσίλ. Ήταν πολύ ζεστή, οικεία, 
πρόσχαρη, ένιωσα πολύ άνετα και 
επιτέλους άρχισε να παίρνει µορφή 
αυτό που µέχρι τώρα δεν µπορούσα 
να συµµαζέψω και να καταλάβω. 
Αφού ήρθαν όλα τα παιδιά καθίσαµε 
για να γνωριστούµε. Ένιωθα τα βλέµ-
µατά τους και δεν ήθελα να έχω τόσο 
ισχυρή επιρροή ώστε να χαλάσω τη 
φυσιολογική τους δραστηριότητα και 
συµπεριφορά. Από τη άλλη ένιωθα 
ότι κι εγώ έπρεπε να καταβάλω προ-
σπάθεια για να είµαι φυσιολογική 
γιατί και τα παιδιά είχαν αρκετά ισχυ-
ρή επίδραση πάνω µου. Το παιχνίδι 
µε τους ήχους των µπουκαλιών µάς 
έκανε να γελάσουµε και κάπως νιώ-
σαµε καλύτερα µεταξύ µας. Κοιταχτή-
καµε πιο σταθερά, µιλήσαµε, επικοι-
νωνήσαµε όµως και χωρίς να µιλή-
σουµε, χωρίς να κάνουµε κάποια 
σωµατική κίνηση, µόνο µε τα µάτια. Η 
Γιοκνούρ ήταν ένα κορίτσι που µε 
υποδέχτηκε πρώτη στην παρέα τους, 
φρόντιζε να έχω µπροστά µου υλικά 
όταν κατασκευάζαµε τις κούκλες και 
κάθε φορά που την κοιτούσα µου 
χαµογελούσε. Και ο Ακίφ όταν 
έπαιρνε ένα υλικό για εκείνον, κοιτού-
σε αν είχα κι εγώ, κι αν δεν είχα µου 
έδινε κι εµένα. Ήταν τόσο ωραίο να 
µπορούµε να επικοινωνούµε χωρίς να 
µιλάµε, σα να παίζαµε σε ένα θέατρο 
παντοµίµα. Ακόµη και τώρα που το 
σκέφτοµαι νιώθω πολύ τυχερή που 
ήµουν εκεί και γνώρισα εκείνα τα 
παιδιά. Μου έδειξαν ποια είναι η καλή 
και διακριτική φιλοξενία, µου έδειξαν 
ότι άξιζαν τον σεβασµό µου στο πρό-
σωπό τους, µου έδειξαν ότι, αν δύο 
άνθρωποι θέλουν να επικοινωνήσουν 
θα βρουν τρόπους να το κάνουν, και 
µάλιστα, πολύ καλύτερους από την 
ανταλλαγή λέξεων, πολύ πιο ουσια-
στικούς από την ανταλλαγή πληροφο-
ριών. Θα ήθελα να συµµετάσχω ξανά 
και ξανά σ’ αυτή την οµάδα, γιατί το 
κεφάλι της Σετσίλ βγάζει συνέχεια 
καπνούς από την υπερβολική σκέψη 
και εσωτερική διεργασία, γιατί ο 

Μπάµπης έχει στα χέρια του αυτό 
που θα του ζητήσει κάποιο παιδί, 
πριν του το ζητήσει, γιατί υπάρχουν 
πολλές ευκαιρίες για να γελάσει κα-
νείς και να περάσει καλά, και γιατί τα 
παιδιά -ένιωσα ότι- έχουν ανάγκη να 
είναι εκεί, και έχουν ανάγκη να πά-
ρουν οτιδήποτε θέλει κάποιος να τους 
δώσει. 

7/3/2008 

Ένας άλλος χώρος για σήµερα, άλλα 
παιδιά, άλλοι εµψυχωτές. Άλλου εί-
δους περιέργεια για το τι θα γίνει 
σήµερα, άλλου είδους προσµονή. 
Αυτή τη φορά δεν είχα περιέργεια για 
τη σύσταση της οµάδας, τόσο δε µε 
ένοιαζε, που δεν συγκράτησα καν τις 
πληροφορίες που µου έδωσε η Μαρί-
α. Ήµουν πολύ περίεργη όµως να δω 
τι θα γίνει εκεί µέσα . Και πράγµατι 
είδα κάτι πολύ διαφορετικό. Είδα 
παιδιά που ήταν - ή το έπαιζαν - α-
διάφορα, αρνητικά, µε µία καλά συ-
γκαλυµµένη επιθετικότητα, παιδιά 
που δεν τους ένοιαζε να κάνουν τον 
επισκέπτη να νιώσει άνετα, παιδιά 
βουτηγµένα µε τα µούτρα στην εφη-
βεία, στη γκρίνια, στον εγωκεντρισµό. 
Ένιωσα ανεπιθύµητη, ένιωσα ότι 
έπρεπε να απολογηθώ για τον λόγο 
που τους επισκέφτηκα, ακόµη και για 
τον λόγο που είµαι έτσι όπως είµαι. 
Καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψής 
µου ένιωθα ότι είµαι στη µέση του 
ωκεανού, και όσο µένω εκεί τόσο τα 
κύµατα θα µεγαλώνουν και κάποια 
στιγµή θα µε καταπιούν. Άρα έπρεπε 
να κολυµπήσω, και µάλιστα, όπως 
ισχύει στους νόµους των ναυτικών, 
να αντιµετωπίσω τα κύµατα µετωπικά 
και όχι πλάγια. Η ώρα κύλησε παρά-
ξενα µε µικρά διαλείµµατα νηνεµίας 
και ξεκούρασης. Αρκετές φορές 
ένιωσα αόρατη και σκεφτόµουν τρό-
πους µε τους οποίους θα µπορούσα 
να γνωρίσω καλύτερα τα παιδιά. 
Προσπαθούσα να είµαι όσο γίνεται 
περισσότερο ανοιχτή για επικοινωνί-
α, για συνδιαλλαγή οποιουδήποτε 
είδους, αλλά τα παιδιά δεν έδειξαν 
τέτοιου είδους διάθεση. Ήταν µάλλον 
αποκαρδιωτικό αυτό το ταξίδι, σαν να 
περιµένεις να πας κάπου όπου θα 
δεις πολλά καινούρια πράγµατα, θα 
γνωρίσεις νέες συνήθειες, θα βιώσεις 
κάτι διαφορετικό και αναζωογονητικό, 
αλλά αντί για αυτό φτάνεις κάπου 
όπου αντί να γίνεις µέρος αυτού, όλα 
συµβαίνουν σαν να προβάλλεται 

κάποια ταινία και εσύ είσαι θεατής. τι 
παράξενα και πόσο αυθόρµητα είναι 
τα παιδιά... Αν και την περισσότερη 
ώρα ένιωθα ανεπιθύµητη, προτιµού-
σα αυτή την παρέα από κάποια άλλη 
που υποδύεται την «ευγενική». Από 
την ειλικρίνεια στις σχέσεις έχει να 
µάθει κανείς, από τη φαινοµενική και 
υποδυόµενη ευγένεια όχι. 

17/4/2008 

Σήµερα είχα λίγο άγχος για το πώς θα 
κυλήσει η συνάντηση, χωρίς να ξέρω 
για ποιο λόγο. Κάναµε µια  πολύ 
σηµαντική ενδοσκόπηση για το πώς 
ξεκινήσαµε αυτό το µάθηµα και πώς 
καταλήγουµε, και πράγµατι διαπιστώ-
νω ότι τα πάντα µπορούν να αποκτή-
σουν προσωπικό νόηµα και να χρη-
σιµοποιηθούν προς όφελος όχι µόνο 
του εαυτού µας, αλλά όλων των παρι-
σταµένων. Αρκεί βέβαια οι παριστά-
µενοι να επιδιώκουν το δούναι και 
λαβείν. Για άλλη µια φορά ανακάλυ-
ψα για τον εαυτό µου ότι µε ενδιαφέ-
ρουν πολύ οι ανθρώπινες σχέσεις και 
αυτό το δηµιουργικό ψάξιµο, αλλά 
νοµίζω ότι πάσχω από µερική αδεξιό-
τητα και ίσως µερική δυσκαµψία σ’ 
αυτόν τον τοµέα. Νιώθω ότι θέλω να 
βελτιωθώ, γιατί ουσιαστικά είναι 
υποκριτικό να θέλω να καταλάβω και 
να «νιώσω» τους ανθρώπους χωρίς 
να είµαι απόλυτα ειλικρινής και γνή-
σια απέναντί τους. Νοµίζω ότι από 
όλα αυτά πρέπει να βρω το νόηµα, το 
περιεχόµενο, την ουσία και από το 
µάθηµα της συµβουλευτικής να βρω 
τις κατάλληλες λέξεις, διατυπώσεις, 
εκφράσεις που σε συνδυασµό µεταξύ 
τους θα µου δώσουν τη δυνατότητα 
της καλύτερης επικοινωνίας, της ου-
σιαστικότερης επαφής, της γνήσιας 
και σαφούς συνδιαλλαγής µε τους 
ανθρώπους. 

Κλείνω αυτό το ταξίδι µε διάφορες 
σκέψεις και την επιθυµία να γνωρίσω 
ακόµα περισσότερους διαφορετικούς 
ανθρώπους, γιατί αν κάθε άνθρωπος 
έχει ένα πολύ δυνατό σηµείο ή ένα 
πολύ ισχυρό ταλέντο, τότε αυτά τα 
ταλέντα είναι όσα δισεκατοµµύρια 
είναι και ο πληθυσµός της γης και 
είναι διαφορετικά µεταξύ τους, αφού ο 
κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός... 
Εποµένως θα ήταν καλύτερο για τους 
ανθρώπους να ασχολούµαστε πιο 
ποιοτικά ο ένας µε τον άλλον γιατί δεν 
ξέρουµε τι χάνουµε... 

∆ώρα Τσιακίρη 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

"Εµψυχώνοντας τον εµψυχωτή": ένα 
βιωµατικό εργαστήρι που µου γέννησε 
αρκετούς προβληµατισµούς και που 

έµαθα πολλά και σηµαντικά!!! 

Οι έντονοι προβληµατισµοί µου ήταν 
γύρω από την έννοια της εµψύχωσης. 
Είχα σχηµατισµένη στο µυαλό µου µία 
γενική εικόνα, που όµως δε νοµίζω ότι 
θα µπορούσα να την υπερασπιστώ µε 

πειστικότητα εάν µου εζητείτο. 

Όπως προείπαµε, πηγή της εµψύχω-
σης είναι η ανάγκη για µια δράση δια-
φορετική που να δίνει ζωή, να δίνει 
πνοή. Όλοι εκείνοι λοιπόν, οι εθελοντές 
που προσφέρουν το έργο τους φροντί-
ζοντας και εκπαιδεύοντας παιδιά ή και 
ενήλικες του λεγόµενου Τρίτου κόσµου, 
µπορούν να δηµιουργήσουν στ' αλή-
θεια µια εµψυχωτική παρέµβαση; Είναι 
γεγονός πως εάν υπάρχει η πραγµατι-
κή επιθυµία υλοποίησης µιας ουσιαστι-
κής δράσης µπορούν να πραγµατο-
ποιηθούν ακόµα και τα πιο απίθανα 
πράγµατα! Όµως τι γίνεται σ' αυτήν την 
περίπτωση που το συγκεκριµένο πλαί-
σιο και οι ανάγκες του πληθυσµού πε-

ριορίζονται κατεξοχήν στις βιοποριστι-
κές; Είναι εποµένως, τόσο πολύ ευέλι-
κτη και ανεκτική η εµψύχωση που προ-
σαρµόζεται αναλόγως στο κάθε δοµη-

µένο πλαίσιο που έχει ν' αντιµετωπίσει; 

Επιπρόσθετα, η προβληµατική µου 
εξαπλώνεται και στον ρόλο του εµψυ-
χωτή. Ένας εµψυχωτής διαθέτει όλες 
εκείνες τις ικανότητες ώστε να επινοεί, 
να οργανώνει και να αναπτύσσει εκπαι-
δευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές 
δράσεις. Βέβαια, αυτές οι δράσεις για 
να υλοποιηθούν χρειάζεται να βρεθούν 
οι ανάλογοι οικονοµικοί πόροι. Τι γίνε-
ται όµως, όταν αυτοί δεν µπορούν να 
βρεθούν; Ρόλος του εµψυχωτή, εκτός 
των άλλων, είναι να αγνοήσει τον οικο-
νοµικό παράγοντα και να προσαρµο-
στεί σ΄ αυτή τη συνθήκη ή να εξασφαλί-
σει µε σθένος τη χρηµατοδότηση της 
εµψυχωτικής του δράσης προκειµένου 
να υλοποιηθεί; Γνωρίζουµε πως υπάρ-
χουν και εναλλακτικές εµψυχωτικές 
δραστηριότητες ως ελάχιστα οικονοµι-
κά επιβαρυντικές, αλλά θα είναι το ίδιο 

αποτελεσµατικές άραγε; 

Ωστόσο, δεν µου γεννήθηκαν µονάχα 
προβληµατισµοί, αλλά και γνώσεις. 
Βίωσα σε µεγάλο βαθµό το τι θα πει 
"εµψύχωση". Μέσα από τα Ανοικτά 

παράθυρα , αλλά και µέσα από την 
αυτοσχέδια ιστορία µπόρεσα να εξωτε-
ρικεύσω ιδέες και συναισθήµατα που 
αν και γνώριζα ότι υπήρχαν, φρόντιζα 

να τα "θάβω" επιµελώς! 

Γνωρίζοντας περισσότερα στοιχεία για 
τους "άλλους" της οµάδας, ήρθα σε 
καλύτερη και στενότερη επαφή µαζί 
τους. Έµαθα και κατάλαβα πόσο σηµα-
ντικό είναι να µοιράζεται πράγµατα 
προσωπικά και ο εµψυχωτής µε την 
οµάδα προκειµένου να γίνει ολότελα 
αποδεκτός και να ταυτιστεί µαζί µε τα 

µέλη της. 

Μα πάνω απ' όλα, έµαθα πως η εµψύ-
χωση θα πρέπει να µετουσιώνεται και 
να αντιµετωπίζεται ως µία βιωµατική 
και οµαδική εµπειρία όπου ο καθένας 
θ' αποτελεί προέκταση του εαυτού του 

και προέκταση του άλλου!!!  

Με εκτίµηση, 

Τάνια Φαϊτατσίδου   

Τάνια Φαϊτατσίδου 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2008 

Κυριακή  11  Μαΐου  2008 

Αγαπητό-εµψυχωτικό  µου  ηµερολόγιο, 

 Επιτέλους  βρήκα  την  ευκαιρία  και  τον  χρόνο  να  
γράψω  στις  σελίδες  σου  όλα  όσα  πέρασα, ένιωσα, είδα  
και  άκουσα  δίπλα  σε  ενήλικες  και  σε  παιδιά, οι  οποίοι  
µου  έδωσαν  απλόχερα  την  ευκαιρία  να  γίνουν  
«συνταξιδευτές»  µου  σ’ αυτό  το  µαγικό  και  καθ’ όλα  
ήρεµο  ταξίδι  στα  βάθη  της  ψυχής  µας  που  είχε  ξεκινήσει  
ένα  σαββατιάτικο  πρωινό  του  Νοέµβρη!   

 Ακόµα  θυµάµαι, αν  και  αµυδρά, την  πρώτη  οµα-
δική  µας  συνάντηση  µε  τους  εµψυχωτές  στον  χώρο  των  
∆ΕΝ. Μου  είχε  κάνει, καταρχήν, εντύπωση  φοβερή  ο  χώ-
ρος  αυτός  που  αν  και  τροµερά  µικρός, σου  χάριζε  µονο-
µιάς  το  αίσθηµα  της  απλότητας  και  της  άµεσης  επαφής  
µε  όλους  όσους  έχουν  περάσει  απ’ αυτόν  και  µε  όλα  
όσα  έχουν  υλοποιηθεί  στα  ελάχιστα  τετραγωνικά  µέτρα  
του. Η  γνωριµία  µε  τους  εµψυχωτές  υπήρξε  συγκλονιστι-
κή, και  αυτό  δεν  αποτελεί  µονάχα  προσωπική  άποψη  
αλλά  και  κοινή  γνώµη  και  των  τεσσάρων  µας  που  το  
συζητήσαµε  κατόπιν ˙ θυµάµαι, περιµέναµε  µε  αγωνία  τις  
ηµέρες  µε  τα  εµψυχωτικά  εργαστήρια! 

 Η  έντονη  διαπροσωπική  επαφή  και  το  γεγονός  
ότι  µέσα  από  τη  συζήτηση  και  την  ανταλλαγή  των  εµπει-
ριών  µας  µε  την  εµψυχώτρια  Γιώτα, διαπιστώσαµε  και  οι  
δύο  πόσα  πολλά  κοινά  στοιχεία  είχαµε  ήταν  κάτι  που  µε  
παραξένεψε  και  µε  γοήτευσε  συνάµα, γιατί  ήταν  πραγµατι-
κά  από  τις  ελάχιστες  φορές  που  «ανοίχτηκα»  σ’ έναν  
ουσιαστικά, ξένο  άνθρωπο!     

 Αχ, καλό  µου  ηµερολόγιο  δεν  µπορείς  να  φαντα-
στείς  πόσο  άγχος  είχα  την  πρώτη  µέρα  εµψύχωσης  στα  
∆ΕΝ! Μπορεί  να  µην  ήρθαν  όλα  τα  παιδιά  (προκειµένου  
να  δω  αν  θα  µε  δέχονταν  στην  οµάδα  τους  και  τα  αγό-
ρια), όµως  ο  καθένας  θα  καταλάβαινε  την  οµαδικότητα  
και  την  δεκτικότητα  τους  απέναντι  στον  Άλλον˙ ο  χαρα-
κτηρισµός  που  δίνουν  πολλοί  στα  παιδιά, ότι  δηλαδή  
είναι  οι  πιο  αυστηροί  κριτές  των  πάντων, πιστεύω  πως  
πρέπει  να  «ξεριζωθεί»  από  τις  αντιλήψεις  τους, τα  παιδιά  
είναι  τα  πιο  απλά  πλάσµατα  του  κόσµου  που  το  µόνο  
που  προσδοκούν  από  τους  ενήλικες  είναι  αυτό  ακριβώς, 
την  χαµένη  πολλές  φορές, απλότητά  τους… 

 Η  δεύτερη  συνάντηση  έγινε  µε  παιδιά  του  χω-
ριού  Ίασµου. Στην  αρχή  µε  περιεργάζονταν, το  ένιωθα  στο  
βλέµµα  τους ˙ όσο  περνούσε  η  ώρα, «γλύκαινε»  η  στάση  
τους  απέναντι  µου, µε  κοιτούσαν  ίσια  και  καθαρά  στα  
µάτια, ζητούσαν  και  από  µένα  βοήθεια, που  και  που  µου  
έσκαγαν  και  κανένα  κλεφτό  χαµόγελο. Το  ένιωθες  κατευ-
θείαν  πως  αυτά  τα  παιδιά  δεν  µπορούσες  να  τα  ξεγελά-
σεις  ούτε  µε  ένα  συµβατικό  χαµόγελο  ούτε  µε  µια  καρα-
µέλα  ή  παγωτό, αυτό  που  θα  µπορούσαν  να  σου  ζητή-
σουν  ίσως  και  να  ήταν  µια  βόλτα  µε  το  τρένο  στην  πε-

ριοχή  του  Νέστου  (µιας  και  το  τρένο  περνάει  πάντα  από  
την  περιοχή  τους  και  φάνηκε  να  το  αγαπούν  πολύ!).  

 Η  τρίτη  και  δυστυχώς, τελευταία  συνάντηση  έγινε  
και  πάλι  µε  την  οµάδα  παιδιών  του  Ιάσµου. Όταν  τα  
ξαναείδα, ένιωσα  ακόµα  πιο  ζεστά  µαζί  τους  και  αυτό  το  
εισέπραξα  από  κάθε  κίνησή  τους. Βέβαια, οφείλω  να  οµο-
λογήσω  πως  τα  συναισθήµατά  µου  ήταν  ανάµεικτα, ανα-
ρωτιόµουν  συνεχώς  «γιατί  θα  πρέπει  να  τελειώνει  κάπου  
εδώ  και  τόσο  απότοµα  όλη  αυτή  η  προσπάθεια  συνεύρε-
σης  και  συνεργασίας  µε  τα  παιδιά  και  τους  εµψυχωτές;».  

Είναι  πολύ  δύσκολες  τέτοιες  καταστάσεις, όταν  
δηλαδή  δένεσαι  συναισθηµατικά  µε  τα  παιδιά  και  αυτά  
µαζί  σου  και  έρχεται  µία  δυσάρεστη  στιγµή  που  θα  πρέ-
πει  να  πεις  αντίο  γιατί  έτσι  το  επιβάλλουν  οι  περιστά-
σεις. Γιατί  θα  πρέπει  προγράµµατα, όπως  το  πρόγραµµα  
εκπαίδευσης  Μουσουλµανοπαίδων  ή  το  αντίστοιχο  για  
τους  Τσιγγανόπαιδες, κάποια  στιγµή  να  λαµβάνουν  τέλος  
και  ιδίως  τη  στιγµή  που  επενδύουν  συναισθηµατικά  σε  
αυτό  οι  εκπαιδευτικοί/εµψυχωτές  που  συµµετέχουν  και  
κυρίως  τα  παιδιά  µε  τους  γονείς  τους;     

Το  ερώτηµα  αυτό  µε  προβληµάτιζε  πάντα  όπως  
και  αυτά  που  αναφέρθηκαν  στο  πρώτο  κείµενο  που  µας  
ζητήθηκε  να  γράψουµε. Την  τελευταία  µέρα  των  συναντή-
σεων  µας  στα  ∆ηµιουργικά  Εργαστήρια  Νέων, µπορώ  να  
πω  πως  ήρθα  σε  αρκετά  δύσκολη  θέση  όσον  αφορά  το  
εξώφυλλο  των  προβληµατισµών  µας. Θεώρησα  πως  ο  
έντονος  προβληµατισµός  µου  σχετικά  µε  την  περίπτωση  
ενός  πληθυσµού  παιδιών  που  οι  ανάγκες  τους  περιορίζο-
νται  στις  κατεξοχήν  βασικές-βιοποριστικές  και  οι  εµψυχω-
τικές  παρεµβάσεις  αποτελούν  µία  πολυτέλεια  για  την  
καθηµερινότητά  τους, δεν  είναι  δυνατόν  να  περιοριστεί  σε  
µια  σελίδα  ενός  εξώφυλλου  όσο  πρωτότυπη  και  
«ζωντανή»  να  ήταν  αυτή! 

Κάποιοι  εµψυχωτές  µε  λύτρωσαν-έστω  και  ελάχι-
στα, από  αυτήν  την  αγωνιώδη  αναζήτησή  µου. Μου  φανέ-
ρωσαν  δικές  τους  κρυφές  πτυχές  του  εαυτού  τους  που  
συνδέονταν  µε  την  προβληµατική  µου, µου  έδωσαν  την  
ευκαιρία  να  ταξιδεύσω  µαζί  τους  στο  παρελθόν  τους  σε  
δύσκολες  καταστάσεις, µοιράστηκαν  µαζί  µου  την  έντονη  
συγκινησιακή  µου  φόρτιση, µα  κυρίως  µου  έδειξαν  πως  
δεν  υπάρχει  ένα  ιδιαίτερο  µυστικό  για  να  πετύχει  µία  
εµψυχωτική  διαδικασία, αρκεί  αυτός  που  την  ασκεί  να  
µην  την  βλέπει  σαν  µία  δουλειά  αλλά  σαν  µία  δράση, 
ενέργεια  γεµάτη  από  αγάπη, µεράκι  και  πάνω  απ’ όλα, 
ελευθερία!!! 

Ελπίζω, καλό  µου  ηµερολόγιο  να  βιώσω  παρό-
µοιες  συναντήσεις  µε  τέτοιους  ανθρώπους!!! Μακάρι…! 

Με  αγάπη, 

Τάνια  Φαϊτατσίδου 

ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΕΝΟΣ  «ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΟΥ»  ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Αγαπητή «γενναία» εµψυχώτρια, 

Προβληµατίστηκα µε πολλά από αυτά 
που αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια της 
συνάντησής µας. Μπήκα στην διαδικα-
σία του να σκεφτώ καλύτερα και σε 
βάθος κάποια πράγµατα, να επανα-
προσδιορίσω προηγούµενες σκέψεις  
και ιδέες µου. Είναι πολύ εύκολο να 
φτιάχνεις κανόνες και προγράµµατα, 
αλλά πολύ δύσκολο να καταφέρνεις να 
τα εφαρµόζεις ως έχουν. Γιατί τίποτα 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως δεδοµένο, 
ειδικά όταν έχεις να κάνεις µε ανθρώ-
πους. Ο άνθρωπος είναι σαν ένα ποτά-
µι που κυλάει και κάθε στιγµή βρίσκε-
ται σε διαφορετική κατάσταση. Ακόµα 
λοιπόν και αν έχεις ένα πρόγραµµα στο 
µυαλό σου, αυτό που ίσως πραγµατικά 
σου προσφέρει να είναι σιγουριά και 
αυτοπεποίθηση για αυτό που πάς να 
κάνεις. Γιατί ουσιαστικά τα γεγονότα 
είναι αυτά που καθοδηγούν τις ενέρ-
γειές σου και τις προσαρµόζουν στις 

εκάστοτε συνθήκες.   

Έµαθα πως «γενναίος» εµψυχωτής 
είναι αυτός που έχει ως µοναδικό του 
εφόδιο, τον εαυτό του και την δυνατότη-

τα να δρα µε ευελιξία και φαντασία. 
Είναι αυτός που καταφέρνει να λειτουρ-
γεί ακόµα και µε «καρέκλες καρφωµέ-
νες στο πάτωµα». Άλλωστε ο 
«δυνατός» εµψυχωτής  φαίνεται στα 
δύσκολα! ∆ίνει µεγάλη σηµασία στο 
χώρο στον οποίο παίρνει µέρος η δια-
δικασία της εµψύχωσης, διαµορφώνο-
ντάς τον µε βάση τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα της εκάστοτε οµάδας, 
καθώς τον θεωρεί βασική πηγή µηνυ-
µάτων. Ακόµα και η διάταξη των ατό-
µων (της οµάδας) µέσα στο χώρο παί-
ζει ρόλο, καθώς µια οµάδα λειτουργεί 
καλύτερα (δυναµική οµάδας) όταν υ-
πάρχει επαφή µεταξύ των µελών της. 
Έτσι αναπτύσσεται ένα κλίµα ασφά-
λειας και εµπιστοσύνης, που θα βοηθή-
σει αργότερα τα µέλη της να εκφρα-
στούν µε περισσότερη ελευθερία. Το 
γεγονός ότι ένα άτοµο είναι µέλος µιας 
οµάδας, σηµαίνει ότι αποδέχεται τα 
υπόλοιπα µέλη της, µε το να σέβεται τις 
απόψεις και τις ιδέες τους και να απο-
φασίζουν όλοι από κοινού. Ο εµψυχω-
τής επιδιώκει την κινητοποίηση του 
ενδιαφέροντος της οµάδας και την ε-
µπλοκή της σε δράση, απελευθερώνο-

ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αυτενέρ-
γειά των µελών της. Η «µαεστρία» ενός 
εµψυχωτή θα µπορούσε να φανεί από 
τον τρόπο που χειρίζεται απλές λέξεις, 
εικόνες, αντικείµενα για να δηµιουργή-
σει ατµόσφαιρα, να κατασκευάσει πλαί-
σια και να πλάσει πρωταγωνιστές, µέσα 

από ταξίδια στην σφαίρα της φαντασίας.  

Τελικά καταλήγω ότι εµψυχωτής είναι 
το άτοµο εκείνο που διαµεσολαβεί µε-
ταξύ των µελών µιας οµάδας, διαµορ-
φώνοντας το κατάλληλο για αυτά περι-
βάλλον, ενθαρρύνοντάς τα να συνεργα-
στούν και να εµπλακούν ενεργά και 
δηµιουργικά σε µια διαδικασία, µε 
σκοπό να αποκοµίσουν πράγµατα 
(γνώσεις, δεξιότητες) που θα µπορού-
σαν να τους χρησιµεύσουν µελλοντικά 
σε κάποιο άλλο (κοινωνικό) πλαίσιο. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, η εµψύχωση 
είναι µια διαδικασία που ολοκληρώνε-
ται (ή όχι) σε επίπεδο οµάδας, αλλά και 
συγχρόνως εξελίσσεται, γενικεύοντας τα 
αποτελέσµατά της ή µεταφέροντας ένα 

τµήµα αυτών σε κάποιο άλλο χώρο. 

Με εκτίµηση, 
Μαίρη Βαρούτη (η ροµαντική) 

Ο Άνθρωπος είναι σαν το ποτάµι…  
… πάντα διαφορετικό 

Μαίρη Βαρούτη 
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Δευτέρα 12 Μαΐου 2008   

Αγαπητή γενναία εµψυχώτρια,  

Να που το ταξίδι µας αυτό, έφτασε πια στο τέλος 

του. Ήταν µόλις τρεις µήνες πριν, όταν ένα κρύο 

απόγευµα του Φεβρουαρίου, σε ένα ζεστό δωµάτιο, 

πληµµυρισµένο από χρώµατα και σχέδια, βρεθήκα-

µε δυο οµάδες άγνωστες ως τότε µεταξύ τους (η 

οµάδα των εµψυχωτών του ΔΕΝ και η οµάδα των 

µελλοντικών φιλόδοξων εµψυχωτών). 

Στην αρχή της συνάντησης επικρατούσε αµηχανία, 

και τα κάποια σπαστά χαµόγελα που εµφανίζονταν 

κάποιες στιγµές, ελάφρυναν λίγο την ατµόσφαιρα. 

Γρήγορα όµως όλα άλλαξαν!.... Με την βοήθεια 

ενός µαγικού ραβδιού οι δυο οµάδες έσµιξαν και 

σκορπίστηκαν σε ζευγάρια στο χώρο. Για µένα 

προσωπικά, αλλά και για τον καθένα µας πιστεύω, 

η διαδικασία του να πλησιάσεις και να γνωρίσεις 

ένα άτοµο, αµέσως σε βάζει σε µια κατάσταση του 

να δώσεις αλλά και να πάρεις, του να ακούσεις 

αλλά και να πεις. Αυτή η ανταλλαγή βοήθησε να 

καλλιεργηθεί σταδιακά, ένα κλίµα εµπιστοσύνης 

και συµπάθειας, ξεπερνώντας συναισθήµατα όπως 

η καχυποψία, που µας κυριαρχούν τις περισσότε-

ρες φορές που συναντάµε κάποιον για πρώτη φο-

ρά. Χωρίς κανείς µας να το καταλάβει, το ταξίδι 

µας στα µονοπάτια της εµψύχωσης είχε µόλις αρ-

χίσει… 

Το γεγονός ότι οι δυο οµάδες κάποια στιγµή γίνανε 

µια, αυτό δεν σήµαινε ότι, έστω και τυπικά, έπαψαν 

να ισχύουν ως δυο διαφορετικές (οµάδες) και ότι 

κάθε οµάδα είχε τα µέλη της που λειτουργούσαν 

ως ξεχωριστές προσωπικότητες. Αυτό το αναφέ-

ρω γιατί κάπου εδώ, για τον καθένα µας, η πορεία 

του ταξιδιού του άλλαξε. Όλοι µας είχαµε τον ίδιο 

προορισµό, αλλά ο καθένας την δική του διαδροµή, 

που για τα µέλη της οµάδας των νέων εµψυχωτών 

περιελάµβανε τρεις στάσεις. 

Στο δικό µου ταξίδι, η κάθε στάση είχε να µου 

προσφέρει κάτι διαφορετικό και να γεµίσει το βαλι-

τσάκι µου µε ποικίλα πράγµατα: φωνές, χρώµατα, 

ιδέες, γνώσεις, συναισθήµατα, ήχους, εικόνες µυ-

ρωδιές, γεύσεις. Σε κάθε στάση άλλαζα (ρόλο), 

προσαρµοζόµενη στην οµάδα (και στο τι µου 

έβγαζε η κάθε οµάδα), σε µια προσπάθεια να µην 

φέρω αναστάτωση αλλά και να έχω µια ταυτότητα 

που θα µε προσδιόριζε καθ’ όλη την διάρκεια της 

παραµονής µου σ’ αυτήν. 

Η πρώτη µου στάση ήταν στην οµάδα της Ιντζή. 

Εκεί µε περίµεναν τρία κορίτσια που αµέσως µε 

δέχτηκαν στην παρέα τους, χαρίζοντάς µου τον 

ρόλο κάποιας ηρωίδας βγαλµένη από παραµύθι 

(Ωραίας Κοιµωµένης).  Η οµάδα ήταν µικρή και 

δεµένη. Το θέµα της συνάντησής τους είχε συµφω-

νηθεί (και ζητηθεί από τα κορίτσια) από την προη-

γούµενη φορά. Οι ανάγκες όµως της οµάδας 

άλλαξαν, και αυτό που καταλήξαµε να κάνουµε 

ήταν η κατασκευή µπαλονιών για τα γενέθλια ενός 

εκ τριών κοριτσιών. 

Η οµάδα της Μάγδας και του Μπάµπη ήταν η επό-

µενη στάση µου στο ταξίδι. Εκεί εµφανίστηκα σαν 

ένα αεράκι που φύσηξε απαλά µέσα στο χώρο 

(πέρασε για λίγο για να ακούσει πράγµατα αλλά και 

να πει όταν κάποιος έβλεπε ότι το αποζητούσε). Η 

εµπειρία εκείνης της µέρας ήταν η διαχείριση και 

αντιµετώπιση ενός καβγά που ξέσπασε ανάµεσα σε 

δυο µέλη της οµάδας. Είδα πως µια οµάδα διασπά-

ται και µε µικρά-µικρά βήµατα ανασυγκροτείται.  

Στην τρίτη και τελευταία στάση µου, βρέθηκα να 

αποτελώ και εγώ µέρος της φανταστικής ιστορίας 

της οµάδας των παιδιών της Μαρίας και του Βασί-

λη. Ως Καπετάν Σηµαδούρας, µπήκα οµαλά και 

αβίαστα (χωρίς να αναρωτηθούν για τον λόγο που 

βρισκόµουν εκεί) στην οµάδα. Με κυρίαρχο θέµα 

τον ρατσισµό σε κάθε του µορφή και έννοια, παίξα-

µε, συζητήσαµε, γελάσαµε και προβληµατιστήκαµε.  

Κάπως έτσι το ταξίδι αυτό έφτασε στο τέλος του. 

Τελικός προορισµός, το σηµείο από όπου ξεκινή-

σαµε.  Ολοκληρώνοντας πλέον το ταξίδι, επιστρέ-

φω, έχοντας την βαλίτσα µου γεµάτη µε εφόδια. 

Και µε σύµβουλο, όλα όσα εσείς απλόχερα µας χα-

ρίσατε (γνώσεις, λόγια, δράσεις), είµαι έτοιµη να 

περπατήσω σε καινούρια µονοπάτια εµψύχωσης. 

Τώρα πια ξέρω ότι η εµψύχωση µπορεί να γίνει µε 

τον πιο απλό τρόπο και για τον πιο απλό λόγο. Για-

τί αυτό που έχει σηµασία είναι να δρούµε µε ευελι-

ξία ακούγοντας τις ανάγκες που η κάθε οµάδα έχει 

την δεδοµένη στιγµή, ενθυµούµενοι πάντα ότι «ο 
άνθρωπος είναι σαν το ποτάµι, πάντα διαφορετι-
κός», κάθε στιγµή, κάθε λεπτό. 

Σας φιλώ, 

Μαίρη Βαρούτη 
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Σήµερα, που είναι η µέρα του Πολυτεχνείου πι-

στεύω ότι το καλλίτερο που έχουµε όλοι µας να 

κάνουµε είναι να αναστοχαστούµε και να δηµιουρ-

γήσουµε, σχετικά µε αυτό το θρύλο της σύγχρονης 

ιστορίας µας, που είναι γραµµένος από νέα παιδιά 

(κυρίως). Προσπαθώντας να ανασυντάξω τις σκέ-

ψεις µου για να απαντήσω στην υποχρέωση αυτής 

της εργασίας, υπό το συναισθηµατικό φορτίο της 

µέρας αυτής, πέρασαν από το µυαλό µου διάφορες 

ιδέες σχετικά µε το  

«Ποιος και µε ποιο τρόπο είχε δράσει εµψυ-

χωτικά στην επανάσταση των παιδιών του 

Πολυτεχνείου»,  

ακόµα  

«Πώς λειτουργεί εµψυχωτικά για όλη την 

κοινωνία ο αγώνας εκείνος των φοιτητών 

µέχρι σήµερα και πώς αυτή του η εµψυχωτι-

κή δράση διαφοροποιείται µε την πάροδο του 

χρόνου».  

Και µετά από αυτά, η σκέψη προχώρησε λίγο παρα-

κάτω, λοιπόν… 

Προβληµατίστηκα σχετικά µε: 
• τη δύναµη της εµψύχωσης γενικότερα. Μέχρι 

πού µπορεί να βοηθήσει τα άτοµα και τις οµά-

δες να φτάσουν; 

• το ποιος µπορεί να εµψυχώσει; Ο γονιός και το 

υποκατάστατό του (µιλώ εδώ, σαφώς για τη 

δουλειά µου ως παιδαγωγός στο Κέντρο Βρε-

φών «Η Μητέρα»); Ο εκπαιδευτικός; Ο 

«ειδικός εµψυχωτής»; Μήπως τα ίδια τα άτοµα 

µε τις εξαιρετικές δράσεις τους στην κοινωνία; 

Ή µήπως η ίδια η κοινωνία συνειδητά ή ασυνεί-

δητα; 

• έχει τάχα καταλάβει η κοινωνία µας ως οµάδα, 

τη δύναµη της εµψυχωτικής της δράσης για τα 

µέλη και τις υποοµάδες της που την έχουν ανά-

γκη; 

• Αν η εκπαίδευση είχε αξιοποιήσει αρκετά τις 

τεχνικές της εµψύχωσης, η ποιότητά  της θα 

ήταν τέτοια ώστε να δικαιώνει ως κάποιο βαθ-

µό τον αγώνα  του Πολυτεχνείου; 

 

Έµαθα σηµαντικά πράγµατα, που µε έκαναν να 
νιώσω καλά µε ό,τι αφορά την εµψύχωση και έτσι 

να φτάσω να προβληµατιστώ για όλα τα προηγού-

µενα, τα οποία ελπίζω να βρουν τις απαντήσεις ή 

τις επιβεβαιώσεις τους µέσα στα πλαίσια του συ-

γκεκριµένου µαθήµατος. 

Συγκεκριµένα, απέκτησα πληροφορίες για την εµ-

ψύχωση, όπως ότι: 

• Το εργαλείο του εµψυχωτή είναι το σώµα του, 

οι αισθήσεις του και οι προεκτάσεις τους.  

• Για να αποκτήσουµε ένα βίωµα, πρέπει να το 

ζήσουµε µε τη συνδροµή όλων των αισθήσεων. 

• Η δοµή και η δυναµική της οµάδας καθορίζουν 

την πορεία της   εµψύχωσης, η οποία διαρκώς 

αναπροσαρµόζεται και κάποτε µπορεί να µην 

ολοκληρώνεται.  

• Η σύγκρουση µέσα στην οµάδα είναι επιθυµητή 

και πολύτιµη. 

• Η γνώση της ικανότητας ή όχι, κάθε δοµής να 

αποσυντίθεται και να επαναδοµείται µε κάποιον 

εναλλακτικό τρόπο και η εναλλακτική χρήση 

των υλικών βοηθούν στην εξέλιξη µιας διαδικα-

σίας εµψύχωσης.  

• Ακόµα ότι ο χώρος, το φως, ο ήχος είναι από-

λυτα βοηθητικά στοιχεία της διαδικασίας εµψύ-

χωσης.  

• Στόχος της εµψύχωσης είναι καλλιεργώντας 

τις ικανότητες έκφρασης, δηµιουργικότητας και 

κοινωνικοποίησης των ατόµων, να τα βοηθήσει 

να νιώσουν άνετα µέσα στις καταστάσεις που 

βιώνουν και να µπορούν να τις αξιοποιήσουν 

δηµιουργικά. 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Όλγα Λιάγκου 
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φυτεύοντας 

σπόρους 

εµψύχωσης 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Προβληµατίσθηκα… 

Τι είναι ο εµψυχωτής; 

Πως πρέπει να οργανώσω το χώρο 
µου; 

Τι πρέπει να κάνω για να «εµψυχώσω» 
όσα όσο καλύτερα µπορώ τους 
νέους ή ενήλικες µιας οµάδας; 

Πως θα κερδίσω την εµπιστοσύνη τους; 

Πως θα τους κεντρίσω το ενδιαφέρον; 

Πως θα τους οδηγήσω να συµµετέχουν 
και να εκφρασθούν; 

Έµαθα… 

Χώρος: Ένα βασικό κοµµάτι της εµψύ-
χωσης είναι ο χώρος στον οποίο θα 
λάβει χώρα αυτή. Πρέπει να τον έχω 
φροντίσει και οργανώσει έτσι ώστε 
καταρχήν να µπορώ εγώ ο ίδιος να 
λειτουργήσω άνετα. Επίσης πρέπει  να 
δηµιουργήσω ένα ευνοϊκό περιβάλλον, 
όσον αφορά το χώρο, µέσα στον οποίο 
η οµάδα θα µπορεί να αισθανθεί ασφα-
λής, ελεύθερη να εκφρασθεί και να 
δηµιουργήσει. Κάποιες φορές µπορεί 
για λόγους απρόβλεπτους ο χώρος 
στον οποίο είχα οργανώσει για να λει-
τουργήσω να µην είναι διαθέσιµος. 
Πρέπει να είµαι έτοιµος και ευέλικτος 
να επιλέξω έναν καινούριο χώρο που 
να εξασφαλίζει κατά το καλύτερο δυνα-
τό όλα τα παραπάνω. 

Για τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού κλίµα-
τος εµψύχωσης πρέπει να υπάρχουν 
κανόνες συµπεριφοράς. Είναι όµως 
βασικό αυτοί οι κανόνες να θεσπίζονται 
µε τη συµµετοχή της οµάδας. Πρέπει να 
εµπλέκεται η οµάδα έτσι ώστε να υπάρ-
χουν περισσότερες πιθανότητες τήρη-
σής τους από αυτή. Να αναφέρονται 
στην επιθυµητή συµπεριφορά και όχι 
στο τι δεν πρέπει να κάνουν. 

Συγκέντρωση της οµάδας: Υπάρχουν 
διάφοροι τρόποι συγκέντρωσης της 

οµάδας. Η συγκέντρωση σε κύκλο έχει 
τα περισσότερα πλεονεκτήµατα. Όλοι 
έχουν οπτική επαφή µεταξύ τους, αι-
σθάνονται ίσοι και νιώθουν ασφαλείς. 

Προγραµµατισµός: Είναι καλό να 
προγραµµατίζεται και να οργανώνεται 
ένα σχέδιο δράσης. Έχοντας προγραµ-
µατίσει νιώθεις άνετα, αποδίδεις καλύ-
τερα. Σε αυτό θα αναφέρεται ο σκοπός, 
η οργάνωση του χώρου, τα υλικά, και η 
µέθοδος εµψύχωσης που θα ακολουθή-
σει ο εµψυχωτής. Το πρόγραµµα αυτό 
όµως πρέπει να είναι ευέλικτο και ανοι-
χτό σε αλλαγές, επειδή κάθε οµάδα 
είναι διαφορετική και αντιδρά µε διαφο-
ρετικό τρόπο από κάποια άλλη, αλλά 
και η ίδια οµάδα είναι διαφορετική από 
ώρα σε ώρα αφού η διάθεση κάθε µέ-
λους της οµάδας µεταβάλλεται άρα θα 
αλλάζει και η λειτουργία όλης της  οµά-
δας. 

Μικρές οµάδες: Η οµάδα κατά τη διάρ-
κεια της εµψύχωσης είναι δυνατό να 
λειτουργεί σε «ολοµέλεια», αλλά και σε 
µικρές οµάδες ανάλογα µε την τεχνική 
εµψύχωσης που χρησιµοποιούµε. Η 
οµάδα πρέπει να είναι φωλιά για το 
άτοµο. Όλοι έχουν την ανάγκη να ανή-
κουν σε µία οµάδα και να έχουν καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις µε τα µέλη της 
οµάδας τους.  Οµάδα θεωρείτε αριθµός 
νέων ή ενηλίκων µεγαλύτερος των δύο. 
Ο χωρισµός σε µικρές οµάδες πρέπει 
να είναι τέτοιος ώστε να υπάρχει κατά 
το δυνατό ανοιχτή επικοινωνία, µεγαλύ-
τερη και ενεργητική συµµετοχή των 
µελών της οµάδας και ανάπτυξη της 
συλλογικότητας.  Ο καλύτερος αριθµός 
µελών της µικρής οµάδας, είναι τρία ή 
τέσσερα άτοµα, εξαρτάται φυσικά από 
τον αριθµό της «ολοµέλειας» της οµά-
δας και από το αντικείµενο ή τεχνική 
της εµψύχωσης. Με τις µικρές οµάδες 
εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη συµµετοχή, 
η συνεργασία, η αλληλεπίδραση και µε 

τις συγκρούσεις που πιθανό να δη-
µιουργηθούν οδηγούν στο επιδιωκόµε-
νο αποτέλεσµα. 

Υλικό: Ως υλικό για την εµψύχωση, 
που µπορεί να χρησιµεύσει για 
έκφραση, θα µπορούσε να είναι:  Ζω-
γραφικά-εκφραστικά εργαλεία,  χαρτιά 
οποιουδήποτε µεγέθους, αντικείµενα 
αγαπηµένα, εικόνες από εφηµερίδες και  
περιοδικά ή από το διαδίκτυο, λέξεις ή 
µικρές φράσεις, που τραβούν την προ-
σοχή από εφηµερίδες και περιοδικά. 
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 
δηµιουργία ενός παραµυθιού και την 
αναπαράστασή του. Η εικόνα µπορεί 
να είναι το πλαίσιο, το αντικείµενο ο 
πρωταγωνιστής, και οι λέξεις ή φράσεις 
να χρησιµοποιηθούν για την πλοκή. 

Εµψυχωτής: Ο εµψυχωτής πρέπει να 
δηµιουργήσει ένα κλίµα µέσα στο οποί-
ο το κάθε µέλος  θα πρέπει να αισθάνε-
ται ελεύθερα, άνετα έτσι να µπορεί να 
αυτενεργήσει, να εκφρασθεί, να δη-
µιουργήσει, ακόµα και να φύγει αν το 
θελήσει. Να αισθάνεται ότι ο ίδιος κα-
θορίζει τις ενέργειές του. Πρέπει να του 
δίνει τη δυνατότητα να κλεισθεί στον 
εαυτό του ( να ανοιχθεί προς τα µέσα) ή 
να ανοιχθεί προς τα έξω όποτε αυτό το 
θελήσει. Για να το κατορθώσει αυτό θα 
πρέπει να κερδίσει την εµπιστοσύνη 
του κάθε µέλους της οµάδας. ∆ηλαδή: 

• Να τον γνωρίσει η οµάδα. Να απα-
ντά µε ειλικρίνεια στις ερωτήσεις 
γνωριµίας που του απευθύνουν. 

• Να γνωρίσει την οµάδα. Να µάθει 
προσωπικά στοιχεία, ενδιαφέροντα, 
κ.ά. που αφορούν το κάθε µέλος της 
οµάδας του. 

• Να ξέρει να ακούει. «Σωπαίνω και 
ακούω. Συµµετέχω σε αυτό που 
ακούω. Ακούω προσεκτικά ότι µου 
λένε. Κινητοποιώ όλες τις αισθήσεις 
µου για να ακούσω». 

το ∆.Ε.Ν.τρο 

της 

εµψύχωσης 
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Αλέξανδρος Ιωσηφίδης 

Ο εµψυχωτής πρέπει να προσπαθεί να 
κεντρίζει το ενδιαφέρον των µελών της 
οµάδας του. Να γνωρίζει ότι ο καθένας 
έχει το δικό του ατοµικό ρυθµό για να 
ενεργήσει, να εκφρασθεί ή και να κατα-
λάβει. Πρέπει να σέβεται τον προσωπι-
κό ρυθµό του καθενός και να περιµένει. 

Οι δραστηριότητες που θα χρησιµο-
ποιεί πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να 
δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να εκ-
φρασθούν, να βάλουν το προσωπικό 
τους στοιχείο σε κάθε εργασία (δράση) 
και να αισθάνονται ότι είναι ικανοί. Να 
δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας αλλά 
και τη χαρά παρουσίασης της δηµιουρ-
γίας. Πρέπει να µάθει λοιπόν στα µέλη 
της οµάδας του ότι πρέπει να παρακο-
λουθούν και να σέβονται τις εργασίες 

και τον κόπο των άλλων, όπως ακριβώς 
και οι άλλοι αυτούς. To βίωµα της χα-
ράς που προέρχεται από τη συµµετοχή 
σε δραστηριότητες, η απόκτηση εµπει-
ριών µέσω της εξερεύνησης και της 
ανακάλυψης και η επιθυµία να ανήκουν 
σε µία οµάδα, πρέπει να γίνουν οι βα-
σικοί λόγοι συµµετοχής στις δραστη-
ριότητες εµψύχωσης. 

Είναι βασικό να δηµιουργεί ερωτήµατα, 
προβληµατισµούς. Μέσα από τα ερω-
τήµατα και τον προβληµατισµό να οδη-
γούνται στη µάθηση. ∆εν µεταβιβάζει 
γνώσεις, αλλά προσπαθεί να οδηγήσει 
σε αυτές. Ο καλύτερος τρόπος για να 
οδηγήσουµε στη γνώση  είναι το 
«βίωµα». Πρέπει λοιπόν να οργανώνει 
βιωµατικές δραστηριότητες, δίνοντας τη 

χαρά της συµµετοχής και της δηµιουρ-
γίας, αλλά και να παρακινεί την οµάδα 
του να προτείνει και να οργανώσει 
δράσεις, για να  αισθανθούν και τη 
χαρά της οργάνωσης, ώστε πέρα από 
τις γνώσεις να βοηθήσει και στην κοι-
νωνικοποίηση, στην καλλιέργεια δηλα-
δή κοινωνικών δεξιοτήτων στα µέλη της 
οµάδας του. ∆εν µεταβιβάζει γνώσεις 
αλλά καθοδηγεί, διευκολύνει, πληροφο-
ρεί, παρατηρεί, αξιολογεί, ανατροφοδο-
τεί και συµµετέχει ενεργά στις δράσεις, 
και γενικά ενεργοποιεί τα µέλη της οµά-
δας του, και τους µετατρέπει από παθη-
τικούς δέκτες σε ενεργητικούς εκφρα-
στές. 
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Προβληµατίστηκα ... 
...για το ποιες είναι οι δεξιότητες 
του καλού εµψυχωτή. 

...για το αν θα µπορέσω εγώ να 
γίνω καλή εµψυχώτρια. 

...για το πως θα εµψυχώσω οµά-
δες των οποίων τα µέλη εκφρά-
ζουν αντίθετες απόψεις, διαφω-
νούν και δεν έχουν καλές σχέσεις 
µεταξύ τους. 

...για το αν µπορεί ένας δάσκαλος 
να είναι εµψυχωτής. 

...για το ποια υλικά και µέσα χρει-
άζονται στην εµψύχωση. 

..σχετικά µε το ποιες είναι οι συν-
θήκες στις οποίες λαµβάνει χώρα 
η αποτελεσµατική εµψύχωση. 

Έµαθα... 
..ότι όλοι µπορούν να γίνουν καλοί 
εµψυχωτές αρκεί να προσπαθή-
σουν, να ακούσουν, να διαβάσουν, 
να αγαπούν αυτό που κάνουν, να 
εξασκηθούν, να κάνουν λάθη και 
να µάθουν από αυτά και να δου-
λεύουν µε µεράκι, δηµιουργικότη-
τα, ευελιξία, προσαρµοστικότητα, 
επικοινωνιακή διάθεση και φαντα-
σία. 

... σε ποια πλαίσια θα µπορούσε να 
δουλέψει ένας εµψυχωτής. 

... ότι η απορία και το βίωµα οδη-
γούν στη µάθηση και ότι η ανάγκη 
µας οδηγεί στην εµψύχωση. 

...ο χώρος και η ατµόσφαιρα που 
δηµιουργεί ένας εµψυχωτής σε 

αυτόν είναι πολύ σηµαντικός για 
την αποτελεσµατική εµψύχωση. 

…η επικοινωνία των µελών µιας 
οµάδας διαδραµατίζει σπουδαίο 
ρόλο στην εµψύχωση.  

... υπάρχουν πολλά κανάλια επι-
κοινωνίας σε µια οµάδα ανάλογα 
µε τον αριθµό των ατόµων της 
οµάδας. Έµαθα ότι είναι σηµαντικό 
να τα εντοπίζω και να δίνω σηµα-
σία σε αυτά. 

...ο εµψυχωτής παρεµβαίνει συνή-
θως σε επίπεδο οµάδας λαµβάνο-
ντας υπόψη το δυναµικό του κάθε 
ατόµου που αποτελεί µέλος της 
οµάδας. 

...οποιοδήποτε υλικό ή αντικείµενο 
µπορεί να πρωταγωνιστήσει και να 
αποτελέσει αφορµή για εµψυχωτι-
κή δραστηριότητα. Η επιλογή των 
κατάλληλων  υλικών  γίνεται µε 
δηµ ιουργ ικότητα , φαντασ ία 
και  εφευρετικότητα σύµφωνα µε 
τις συνθήκες, το πλαίσιο, τις ανά-
γκες και τις προτιµήσεις της οµά-
δας και του εµψυχωτή.    

…ότι οι δάσκαλοι στο σχολείο µπο-
ρούν να γίνουν εµψυχωτές και εγώ 
µπορώ να εφαρµόσω όλες τις γνώ-
σεις που θα αποκτήσω από το µε-
ταπτυχιακό αυτό ώστε να γίνω πιο 
αποτελεσµατική δασκάλα – εµψυ-
χώτρια. 

...ότι είµαι πολύ τυχερή που παρα-
κολουθώ αυτό το µεταπτυχιακό 
γιατί µου ταιριάζει απόλυτα η εµ-
ψύχωση.  

Ιωάννα Σερέτη 



 

17 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2008 

Θεωρούµε ότι ένας εµψυχωτής γεννιέται 
και δεν γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος µπορεί 
να είναι εµψυχωτής, αρκεί βέβαια να το 
θέλει αλλά και να του το επιτρέψουν οι 
συνθήκες. Βήµα πρώτο: ακούς, βλέπεις, 
αισθάνεσαι, αγγίζεις και οσφρίζεσαι τα 
πάντα γύρω σου, τα άλλα έπονται. Βήµα 
δεύτερο: θυµάσαι πάντα από πού ξεκίνη-
σες και ακολουθείς το πρώτο βήµα, τα 
άλλα έπονται. Η εκπαίδευση ενός εµψυ-
χωτή από έναν εµψυχωτή µόλις έχει τε-
λειώσει. Από εκεί και ύστερα το µόνο που 
µπορεί να µάθει κανείς από κάποιον άλλο 
είναι το προσωπικό στυλ του τελευταίου 
όσον αφορά την εµψύχωση αλλά µπορεί 
και να µην έχει πραγµατικό νόηµα γιατί 

πολύ απλά είναι κάτι προσωπικό.  

Μετά από αυτή τη µικρή εισαγωγή µπο-
ρείτε να καταλάβατε πώς µπορεί να αι-
σθανθεί κανείς όταν πρέπει να 
«εκπαιδεύσει», να δείξει τον τρόπο δου-
λειάς του σε κάποιους άλλους εµψυχωτές 
οι οποίοι πολύ απλά δεν έχουν κληθεί 
ακόµη να εφαρµόσουν αυτά που πρε-

σβεύουν σε πράξη.  

Η εµψύχωση είναι µια περίεργη διαδικα-
σία. Είναι κάτι πολύ προσωπικό και 
ιδιαίτερο µεταξύ του εµψυχωτή και της 
οµάδας του. Ό,τι γίνεται σε µία οµάδα δεν 
µπορεί να µεταφερθεί µε τον ίδιο τρόπο 
και σε µία άλλη. Όπως και δεν µπορείς 
να µεταφέρεις µε λόγια σε κάποιον τρίτο 
τη µαγεία που βιώνετε οµαδικώς κατά τη 
διάρκεια της εµψύχωσης. Ναι, πρόκειται 
περί µαγείας γι’ αυτό και δεν µπορεί να 
αποδοθεί στη συνέχεια σωστά, κανείς δε 

θυµάται τα ακριβή λόγια.  

Γι’ αυτούς τους λόγους δεν ξέρουµε κατά 
πόσο ωφελήσαµε την οµάδα των φοιτη-
τών που παρακολούθησε τις οµάδες µας, 
εµείς ως άτοµα και ως εµψυχωτές. Παρό-
λα αυτά θέλουµε να πιστεύουµε ότι οι 

φοιτητές «εκπαιδεύτηκαν» όσο 
«εκπαιδευτήκαµε» και εµείς από τα ίδια 
τα παιδιά των οµάδων. Βήµα τελευταίο: 
ένας εµψυχωτής εκπαιδεύεται διαρκώς 
από την οµάδα του. Αυτό είναι και το 
µόνο που αξίζει να πιστέψει κανείς και 
είναι αλήθεια: η οµάδα είτε είναι παιδιά, 
είτε έφηβοι, είτε ενήλικες σε εκπαιδεύουν 
διαρκώς. Με ένα τους νεύµα, µία κραυγή, 
µία ένδειξη ενθουσιασµού και χαράς, µε 
ένα δάκρυ και ένα γέλιο τους σου ανοί-
γουν διάπλατα µπροστά σου όλα τα βι-
βλία του κόσµου αλλά και όλα όσα δεν 
µπορούν να γραφτούν ποτέ σε βιβλία, και 
αυτό είναι το σηµαντικότερο µάθηµα και 
εφόδιο που µπορεί να σου προσφέρει 
κανείς. Ελπίζουµε ότι αυτό µπόρεσαν να 
το αντιληφθούν γιατί είναι το µόνο που 
δεν µπορεί να το πει κανείς µε λόγια, 
πρέπει να το αντιληφθεί το ίδιο το άτοµο. 
Πάντως, είµαστε σίγουροι ότι κάποιες 
φατσούλες όταν µε το καλό κληθούν να 
ασχοληθούν µε την εµψύχωση θα θυµη-
θούν µε χαρά κάποιες πονηρές µατιές 
παιδιών από τις οµάδες που παρακολού-
θησαν και µπορεί αν κοιτάξουν καλά 
πίσω από τον αριστερό τους ώµο να 
εντοπίσουν αυτά τα γνώριµα προσωπά-
κια µε τα µαγικά τους ραβδάκια να σιγο-
µουρµουρίζουν µαγικές λεξούλες παρό-
µοιες µε αυτές που άκουσαν σε αυτές τις 
πρώτες τους επισκέψεις στο χώρο της 

εµψύχωσης. 

Το εντυπωσιακό από την επίσκεψη των 
φοιτητών είναι ότι ανταλλάξαµε ρόλους. 
∆εν εκπαιδευτήκαν µόνο αυτοί από εµάς 
και τις οµάδες των παιδιών αλλά και εµείς 
από αυτούς. Χωρίς να είναι ο αυτός ο 
σκοπός της επίσκεψης και χωρίς να το 
επιδιώκουµε. Απλά κατά την διάρκεια του 
σχετίζεσθαι και της συναλλαγής µαζί µε 
τους φοιτητές νιώσαµε την προσωπική 

µας πορεία, µεγάλωµα και ωρίµανση 
στον ρόλο του εµψυχωτή. Αισθανθήκαµε 
ότι πατάµε γερά στα παπούτσια του ρό-
λου του εµψυχωτή και ότι µπορούµε να 
µεταλαµπαδεύσουµε την σπίθα της εµψύ-
χωσης και σε άλλους ανθρώπους. Χωρίς 
να χρησιµοποιήσουµε διδακτικό ή δα-
σκαλίστικο ύφος. Αλλά µέσα από την 
επαφή, την επικοινωνία και την συζήτη-
ση. Μέσα από τις απορίες τους, τις ερω-
τήσεις τους και τους προβληµατισµούς 
τους µας προσέφεραν µια νέα, φρέσκια 
και ανανεωτική µατιά.  Τη µατιά του πα-
ρατηρητή. Του παρατηρητή όχι ως ερευ-
νητή που βάζει στο µικροσκόπιο ανθρώ-
πους και καταστάσεις. Αλλά του παρατη-
ρητή ως ανθρώπου που είναι ανοιχτός 
και δεκτικός σε νέα ερεθίσµατα. Του αν-
θρώπου που έχει την διάθεση να µάθει. 
Για τον λόγο αυτό αναρωτιέται.  Οι προ-
βληµατισµοί τους αποτέλεσαν το ερέθι-
σµα για να δούµε από µια άλλη οπτική 
και πλευρά την εµψύχωση των οµάδων. 
Όταν κανείς είναι µέρος και κοµµάτι µιας 
κατάστασης για µεγάλο διάστηµα τη 
συνηθίζει, εξοικειώνεται µαζί της. Την 
ηµερεύει µέσα του.  Όταν κάποιος έρχεται 
να την γνωρίσει φέρνει µαζί του την φρέ-
σκια οπτική και την ανανέωση.  Αυτή την 
ανανέωση και την εκτίµηση της πορείας 
του καθένα ως εµψυχωτή προσέφερε η 
οµάδα των φοιτητών στους συνεργάτες 
και στις οµάδες του ∆ΕΝ. Ευχαριστούµε 

για αυτό το δώρο σας.       

Ελπίζουµε στο µέλλον να έχουµε την τύχη 
και την τιµή να σας ξανανταµώσουµε. 
Αυτή τη φορά εσείς θα είστε οι 
«εκπαιδευτές», αν θέλετε να παίξουµε 
ξανά µε τους τίτλους, και θα µας ανοίξετε 
τις πύλες της µαγείας των δικών σας 
οµάδων. Σας ευχαριστούµε Μαίρη, ∆ώρα, 

Ιωάννα, Ελένη και Τάνια.  

Όταν ακούσαµε ότι θα µας επισκεφτούν φοιτητές 
του µεταπτυχιακού της  εµψύχωσης αρχικά αγ-
χωθήκαµε για το πώς θα γινόταν η ένταξη τους 
στις οµάδες, κάποιες από τις οποίες βρίσκονταν 
σε περίοδο κρίσης και κάποιες είχαν σταθερο-
ποιηθεί και φοβόµασταν µήπως προκληθεί ανα-
στάτωση. Τελικά εντάχθηκαν γρήγορα και οι 
οµάδες τους καλωσόρισαν. Μόνο σε µια οµάδα 
όπου είχαµε αρκετές επισκέψεις ένα µέλος δυσα-
νασχέτησε λέγοντας:« Κάθε βδοµάδα θα έρχεται 
καινούργια κύρια;» Γεγονός που δεν µας έκανε 
εντύπωση, γιατί όταν σου έχει πάρει καιρό, κόπο 
και δουλειά να ανοιχτείς - και πλέον αισθάνεσαι 

σταθερότητα και ασφάλεια στην οµάδα - οι συ-
χνές επισκέψεις ανθρώπων που έρχονται για µια 
φορά σου ξυπνούν το αίσθηµα της ανασφάλειας. 
Νοµίζουµε σε γενικές γραµµές πως µε την κατάλ-
ληλη προετοιµασία από εµάς και µε την θέληση 
και τον τρόπο που προσέγγισαν τους νέους οι 
φοιτητές, καταφέραµε να περάσουµε καλά, να 
πάρουµε πράγµατα εµείς από αυτούς που σπου-
δάζουν την εµψύχωση και αυτοί από εµάς που 
µπορεί να µην το σπουδάσαµε αλλά δουλεύουµε 
πάνω στην εµψύχωση καθηµερινά και έχει γίνει 
τρόπος ζωής για µας.  

Φ 

Ι  

Λ 

Ο 

Ξ 

Ε 

Ν 

Ω 

Ν 

Τ 

Α 

Σ 

Σ 

Τ 

Ο 

 

∆ 

Ε 

Ν 

- Βασίλης Τηλιακός, Μαρία Πάνου, -Ιντζή Χακκή & Μπάµπης Κουγιουρούκης για τηνΟµάδα Εµψυχωτών Ν.Ροδόπης 

- Σεβάλ Οσµάν Ογλού, Χριστίνα Τσιµούδη & Εµέλ Χατζησεφήφ για την Οµάδα Εµψυχωτών Ν.Ξάνθης 
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Αναζητώντας 

σπίτι  

στον κόσµο... 

Worldwork 2008 - Doorways to Diversity: 
Seeking a Home in the World 24-29 Α-
πριλίου - Λονδίνο (www.worldwork.org) 

Πώς προετοιµαστήκαµε 

Ως µέλη της οµάδας συνεργατών του 
∆ΕΝ, µέρος της εποπτείας και επιµόρφω-
σής µας από το 2003 ως σήµερα είναι 
κύκλος συναντήσεων µε ειδικούς του 
«Process Work» (Λένα Ασλανίδου, Αλε-
ξάνδρα Βασιλείου & Λίλη Βασιλείου). Οι 
επιµορφωτικές συναντήσεις αφορούν 
θέµατα επικοινωνίας, επίλυσης συγκρού-
σεων και διεργασία οµάδας, κοινωνικού 
αποκλεισµού και ένταξης. Η καθηµερινή 
εφαρµογή δεξιοτήτων που αποκτούσαµε - 
τόσο µε τους νέους, όσο κι ως µέλος της 
τοπικής πολυπολιτισµικής κοινότητας - 
µας προετοίµασαν για τα εκπαιδευτικά 
βιώµατα του συγκεκριµένου σεµιναρίου 
«Worldwork» που εφαρµόζει τη µεθοδο-
λογία του «Process Work» σε δουλειά µε 
κοινότητες. Σ’ αυτό το σεµινάριο καλεστή-
καµε να εφαρµόσουµε όση ενηµερότητα 
είχαµε αποκτήσει ως τώρα γύρω από τη 
διαπολιτισµικότητα σε µεγαλύτερης κλί-
µακας συνάντηση 400ων ανθρώπων,  
από 35 χώρες, όπου προσδοκούσαµε σε 
νέα µάθηση και τη διαφοροποίηση και 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων µας. 

Για θέµατα ειδικότερου ενδιαφέροντος 
που µπορούσαµε να φέρουµε ως πρότα-
ση εστίασης στο σεµινάριο, προετοιµα-
στήκαµε στα πλαίσια της οµάδας συνερ-
γατών του ∆ΕΝ µε τους εξής τρόπους: 

- οργανώσαµε συναντήσεις µελέτης οπτι-
κοακουστικού υλικού (φιλµ, ντοκιµαντέρ) 
που εστιάζει σε θέµατα διαπολιτισµικότη-
τας και εκπαίδευσης, ως µέσο εστίασης 
σε σχετικά µοτίβα, 

- κουβεντιάσαµε θέµατα που προκύπτουν 
από την καθηµερινή δράση µας µε νέους 
και νέους ενήλικες και διατυπώσαµε προ-
βληµατισµούς,  

- µελετήσαµε τον τοπικό και ευρύτερης 
εµβέλειας τύπο για ιδιαίτερα θέµατα που 
µας ενδιαφέρουν και επιθυµούµε να ε-
στιάσουµε στο «Worldwork» (όπως δια-
πολιτισµική εκπαίδευση, καταπολέµηση 
κοινωνικής περιθωριοποίησης και αν-
θρώπινα δικαιώµατα, κοινωνικοποίηση 
και κοινωνική ένταξη περιθωριοποιηµέ-

νων οµάδων, θέµατα φύλλου και ισότη-
τας, σύνθεση πολιτισµικών ταυτοτήτων 
και ανάπτυξη πολυπολιτισµικών κοινωνι-
κών δοµών στα πλαίσια της Ε.Ε.) . 

Πώς ταξιδέψαµε... 

Έτσι ταξιδέψαµε στο Λονδίνο και κολυ-
µπήσαµε ανάµεσα στα θέµατα που επε-
ξεργαστήκαµε σε µικρές οµάδες και την 
ολοµέλεια των 400ων συµµετεχόντων, 
βιώνοντας διαφορετικούς τρόπους πολιτι-
σµικής έκφρασης σε ένα συγκριτικά 
άγνωστο κοινωνικό και πολιτισµικό πλαί-
σιο, και µαθαίνοντας 

- µεθόδους που υποστηρίζουν τη διαφο-
ρετικότητα και τη διαπολιτισµική επικοι-
νωνία, 

- για τις αρχές και την πρακτική µιας 
‘βαθιάς δηµοκρατίας’, και αναγνωρίζο-
ντας ότι οι κοινότητες ανακαλύπτουν την 
επίλυση στο πρόβληµά τους και ανοίγουν 
δρόµο όταν υπάρχει µια συναλλαγή όλων 
των απόψεων και των διαστάσεων των 
βιωµάτων τους, οι οποίες θεωρούνται 
αναγκαίες πλευρές του όλου,  

- να εξασκούµε  στην πράξη δεξιότητες 
για την οικοδόµηση συνεργατικών-
οµαδικών σχέσεων, 

- να εξασκούµε µεθόδους διευκόλυνσης 
και επίλυσης συγκρούσεων, κατανοώ-
ντας καλύτερα την δυναµική της σύ-
γκρουσης, και 

- ν’ αναγνωρίζουµε τις δυναµικές της 
καταπίεσης, της υπαιτιότητας και της 
εκδίκησης και αναπτύσσοντας ενηµερό-
τητα για ανθρώπινα δικαιώµατα από 
άποψης πολιτισµού, φυλετικών διαφο-
ρών, φύλλου, κοινωνικό-οικονοµικών 
συνθηκών, σεξουαλικού προσανατολι-
σµού, ειδικών σωµατικών αναγκών και 
διαφορών ηλικίας. 

Η εµπειρία αυτή είχε και µια ενδιαφέρου-
σα Ευρωπαϊκή διάσταση. 

Μας δόθηκε η δυνατότητα µιας ουσιαστι-
κής γνωριµίας µε ανθρώπους από τις 
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μας δόθηκε η µοναδική ευκαι-
ρία σε µια µεγάλη οµάδα πολύ διαφορετι-
κών ανθρώπων να εντρυφήσουµε σε 
θέµατα που αντιµετωπίζονται στις ξεχω-
ριστές µας κοινωνίες, να µάθουµε ο ένας 
για τον άλλον, ν’ ανταλλάξουµε απόψεις 

σε ουσιαστικό διάλογο, χτίζοντας πάνω 
σε κοινά σηµεία και µαθαίνοντας να δια-
χειριζόµαστε τη διαφορά εποικοδοµητικά. 

Επιπλέον, είχαµε την ευκαιρία να γνωρί-
σουµε ανθρώπους που αποτελούν µέλη 
πολλών οµάδων µειονοτήτων και να επε-
ξεργαστούµε θέµατα µειονοτήτων (όπως 
ρατσισµός και ξενοφοβία, θέµατα κοινω-
νικών τάξεων, κοινωνικού αποκλεισµού 
και ένταξης, θέµατα ανατολής-δύσης / 
βορρά-νότου, θέµατα µεταναστών, ασύ-
λου και προσφύγων, θέµατα φύλλου και 
οµοφιλοφοβίας). 

Μέσα απ’ αυτήν την επεξεργασία θεµά-
των, µας δόθηκε η ευκαιρία να διερευνή-
σουµε και να διαµορφώσουµε µια 
«αίσθηση ταυτότητας» στα πλαίσια ολό-
κληρης της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύθηκε η µάθηση για τη µοναδικότη-
τα της κάθε πολιτισµικής διάστασης. Το 
σεµινάριο αυτό µας παρείχε τη µοναδική 
δυνατότητα να εξερευνήσουµε θέµατα 
που αφορούν κάθε ανθρώπινη κοινότητα 
ξεχωριστά, αλλά και την Ευρώπη σαν 
αναπτυσσόµενο κοινωνικό σύνολο. 

Μαθαίνοντας να επεξεργάζοµαι αυτά τα 
θέµατα, αυξήσαµε την ενηµερότητά µας 
και συγχρόνως την ικανότητά µας να 
χειριστούµε ανάλογα θέµατα που αντιµε-
τωπίζουµε στον εργασιακό µας χώρο µε 
τους νέους, στον τοπικό και ευρύτερο 
κοινωνικό µας χώρο. Αποκτώντας ενηµε-
ρότητα, µέσα από τριβή διαλόγου µε 
διαφορετικούς πολιτισµικούς τρόπους 
έκφρασης, διευρύναµε την ικανότητά µας 
να ερχόµαστε σε εποικοδοµητικό διάλογο 
µε διαφορετικ ές εκφράσεις της 
«Ευρωπαϊκής ταυτότητας». 

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν δεξιότητες 
που ενθαρρύνουν τη δηµιουργία ενός 
πλέγµατος σχέσεων µεταξύ µας, κρίσιµες 
για τη δυνατότητα να αναπτύξουµε κοινές 
δράσεις σε Ευρωπαϊκά πλαίσια συνερ-
γασιών και συµβίωσης.  

Ως ενεργό µέλος της τοπικής µας κοινωνί-
ας, είχαµε την ευκαιρία να φέρουµε σ’ 
αυτόν τον Ευρωπαϊκό διάλογο τη δική 
µας φωνή, άποψη, πολιτισµικά στοιχεία. 
Ενθαρρύνθηκε έτσι η ενεργή µας συµµε-
τοχή ως Ευρωπαίοι πολίτες, και ταυτό-
χρονα, το ενεργό χτίσιµο ενός Ευρωπαϊ-
κού κοινωνικού ιστού. 

Τ 
ο ∆.Ε.Ν. έκανε τα πρώτα βήµατά ανοίγµατος σε διαπολιτισµικό διάλογο το καλο-
καίρι του 2007 µε µια ανταλλαγή που σχεδίασε, υλοποίησε και αξιολόγησε - µε 
συνεργάτες από τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Η παρούσα δυνατότητα να συµµε-
τέχουµε στο σεµινάριο «Worldwork» ήταν ευκαιρία να διευρύνουµε ακόµα περισ-

σότερο αυτόν τον διάλογο σε Ευρωπαϊκά πλαίσια - να συµµετέχουµε ενεργά στο πλέξιµο 
ενός κοινωνικού ιστού, µέσα σ’ ένα έτος που η Ε.Ε. έχει αφιερώσει στον διαπολιτισµικό 
διάλογο, φέρνοντας µέσα τη δική µας εµπειρία και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές µε 

πιθανούς µελλοντικούς εταίρους δράσεων. 
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Αφοµοιώνοντας 
το ταξίδι... 

Τι είναι το Worldwork ; 
Όλα άρχισαν µε αυτό το ερώτηµα. Ήταν ένα όνειρο 
µακρινό που δεν ήξερα εάν θα µπορούσα να συµµετέ-
χω. Όµως, η καλή τύχη µε βοήθησε και ξεκίνησα το ταξί-
δι. 

Αφήνοντας πίσω την κόρη µου αισθάνθηκα πολύ 
άσχηµα. Στην πορεία όµως συνειδητοποίησα πως ήταν 
µια ευκαιρία ζωής, και µία εµπειρία που δυσκολεύοµαι 
να την εκφράσω µε λέξεις. 

Όλα τα πράγµατα που βιώσαµε εκεί ήταν τόσο δυνατά, 
τα θέµατα που επεξεργαστήκαµε ήταν τόσο σηµαντικά, 
που στο γυρισµό - προσπαθώντας να αφοµοιώσω όλα 
αυτά που είχαµε ζήσει - κατάλαβα ότι είχα όντως αλλά-
ξει. Αυτό που µου άρεσε περισσότερο ήταν οι σχέσεις 
που δηµιουργήθηκαν µεταξύ των εµψυχωτών.  

Θα ήθελα να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ στην Άννη, που 
µας έδωσε αυτή την µεγάλη ευκαιρία. 

Άννη, σ’ αγαπάµε πάρα πολύ. 

- Σεβάλ Οµάν Ογλού 

- Μάκης Σπυριδόπουλος 

Σκέψεις και ερωτηµατικά ψά-
χνουν να βρουν απαντήσεις…
πως θα συνεννοηθούµε; Αφού 
όταν µε έστελναν στα αγγλικά 
εγώ έκανα κοπάνα και τώρα 
κοπανάω το κεφάλι µου στον 
τοίχο! Πως θα είναι εκεί στο 
συνέδριο; Τι θα συναντήσω; 
Θα γνωρίσω σίγουρα ανθρώ-
πους µε διαφορετική κουλτού-
ρα και απόψεις. Αλλά πως θα 
κάνω τις επαφές; 

Με το καλό φτάσαµε στο Λον-
δίνο…τα σύννεφα πήγαιναν 
πολύ γρήγορα όπως και οι 
εναλλαγές του καιρού. Το ίδιο 
οι ηµέρες και τα θέµατα που 
συζητιόταν…θέµατα καυτά, 
θέµατα δύσκολα. Όλοι έχουν 
δίκιο. Τότε ποιος έχει άδικο; 

Τι σκέφτεσαι, µονολογούσα, 
ποιος σου είπε ότι ψάχνουν για 
κριτή; Άνοιξε τα µάτια και τ’ 
αυτιά σου, άσε την ψυχή σου 
ελεύθερη και νιώσε την αύρα 
σε ότι συµβαίνει γύρω σου…
µέρες µετά την επιστροφή ξα-
ναζώ αυτό το όνειρο…µου 
έρχονται στο µυαλό, η κάθε 
στιγµή, το κάθε βλέµµα, η κάθε 
κουβέντα αλλά πάνω απ’ όλα 
αυτά η απίθανη παρέα. 

Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο 
για να απεικονίσουν συναι-
σθήµατα. Ένα ευχαριστώ είναι 
πολύ λίγο για όσα η ζωή απλό-
χερα µου προσφέρει… 

Ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. 
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- Χριστίνα Τσιµούδη 

Έµοιαζε σαν όνειρο η πρόταση για το 

Worldwork. Όνειρο που για πολλούς λόγους θα µπο-
ρούσε να µην εκπληρωθεί. 

Σαν γνήσιοι ονειροβάτες όµως… φτάσαµε στον προορι-
σµό µας. Το ποτάµι λοιπόν ξεκίνησε το ταξίδι του κου-
βαλώντας 8 ψυχές έτοιµες για κάθε πρόκληση. Στην 
πορεία γίναµε 21…και µετά κάπου 500… 

Για τους περισσότερους από µας η εµπειρία ήταν πρω-
τόγνωρη, όπως και για µένα. Τι είναι αυτό στο οποίο θα 
συµµετέχω µε µόνους οδηγούς τη θέληση και την επιθυ-
µία? Που να ‘ξερα όµως ότι οι δυσκολότερες ερωτήσεις 
θα ερχόταν στο τέλος όταν όλοι θα µε ρωτούσαν πως 
ήταν το Worldwork? 

∆ύσκολη η απάντηση. 

 

 

Εγώ το µόνο που µπορώ να πω είναι, ότι αυτό που 
έζησα, όλες αυτές τις µέρες, άγγιξε κοµµάτια µέσα µου, 
άλλαξε πολλά πράγµατα στον τρόπο που σκέφτοµαι και 
πράττω. Σε ένα χώρο που ο καθένας δίνει και παίρνει 
ψυχή και πόνο, που δένεται, που µαθαίνει να ακούει, 
που ξεδιπλώνεται, τότε αγγίζει µέρη που δεν θα άγγιζε 
υπό άλλες συνθήκες ΠΟΤΕ… 

Για όλα αυτά: 

Ευχαριστώ τους φίλους που µε συντρόφευαν σε αυτό 
το ταξίδι… 

Ευχαριστώ όσους συνέβαλλαν να γίνει αυτό πραγµατι-
κότητα… 

Ευχαριστώ αυτούς που βοήθησαν να νιώσω ότι 
ένιωσα… 

Ευχαριστώ Αννη…. 

Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα είχε αλλάξει… 

Worldwork… World και Work… Κόσµος και Εργασία. 
Κόσµος όπως οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, οι θάλασσες και τα βουνά…όπως οι 
λέξεις, οι ήχοι, οι κινήσεις, τα όνειρα, τα συναισθήµατα…όπως η χαρά, ο πόνος , ο 
έρωτας ..όπως ο εαυτός, οι φίλοι , η οικογένεια, οι σύντροφοι… 

Εργασία όπως η ευθύνη, η ενέργεια, η θέληση, η δύναµη, η πίστη .. όπως η σύ-
µπραξη, η αλληλεγγύη, το άγγιγµα… 

∆υο λέξεις που χωρίς να το περιµένω έφεραν άπειρες εικόνες στο µυαλό µου και 
µου ξαναθύµισαν, γιατί το ξεχνάω που και που, πόσο µεγάαααλος και σύµπλοκος 
είναι ο Κόσµος που ζω.  

Αυτό έκανα στο Λονδίνο.. Συνειδητοποίησα και εργάστηκα. Εργάστηκα µε  µένα, 
εργάστηκα µε άλλους, εργαστήκαµε µε  τον Κόσµο..  τον ξαναείδα  τον Κόσµο, τον 
κοίταξα στα µάτια και του είπα  πόσο τυχερή είµαι που βιώνω κάθε δευτερόλεπτο 
του περίεργου χρόνου του..     

- Αϊσε Κιρατζή 

- τραγούδι που δηµιούργησε για το κλείσιµο η οµάδα νέων, όλα τους παιδιά συµµετεχόντων του σεµιναρίου. Η οµάδα 
νέων, στην οποία συµµετείχε και µέλος του Δ.Ε.Ν. (ο Αλιχάν Οσµάν, γιος της Ντιλέκ Χαµπίπ) είχε δικιά της δραστη-
ριότητα στο Λονδίνο τις 6 µέρες του σεµιναρίου. 

“...the world works best when people care, the world works best when people share, 

the world works best when people know: that people are people and people grow…” 



 

22 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Μ 
ε µια βαθιά συγνώµη, 
θέλω να αρχίσω αυτές 
τις γραµµές. Μια συ-
γνώµη για όσους έχω 

πικράνει και έχω πονέσει, χωρίς 
να καταλαβαίνω ότι αναπαράγο-
ντας και αφήνοντας να αναπαρά-
γουν υφιστάµενα στερεότυπα, 
διαιώνιζα και προκαλούσα εξίσου 
πόνο στον συνάνθρωπό µου. Ένα 
από τα βασικά πράγµατα που 
ένιωσα βαθιά µέσα µου στο 
Worldwork του Λονδίνου ήταν αυ-
τό. 

Το πόσο συµµέτοχοι είµαι και εί-
µαστε όλοι στον πόνο του άλλου 
µέσα στην άγνοιά µας. 

Έχουµε δηµιουργήσει έναν πολιτι-
σµό, τον οποίον συνθέτουµε και 
αποσυνθέτουµε καθηµερινά, κάνο-
ντας φαύλους κύκλους. Φαύλους 
κύκλους, γιατί ενδόµυχα µέσα µας 
δεν έχοµε ξεφύγει και δεν έχουµε 
λυτρωθεί από διάφορες δοµές 
εξουσίας, οι οποίες πιστοποιούν ή 
θεωρούµε ότι οφείλουν να το κά-
νουν για να είµαστε εµείς βέβαιοι 
για την ύπαρξη και τα κεκτηµένα 
µας. Να νιώθουµε ασφαλείς. Και η 
δοµή αυτή σε κάθε εποχή να στη-
ρίζεται από διάφορα κοινωνικά, 
πολιτικά και θρησκευτικά πιστεύω. 
Σαν να µην µας αρκεί να είµαστε 
απλά άνθρωποι και ανθρώπινοι. 

Κάθε φορά όµως κάποιος µένει 
απ’ έξω. Θυµίζει λίγο το παιχνίδι 
που παίζαµε όταν ήµασταν παιδιά. 
Τρέχαµε όλοι γύρω-γύρω από τις 
καρέκλες, σταµατούσε η µουσική 
και όλοι όφειλαν να καθίσουν. 
Αυτός που έµενε όρθιος έχανε, 
έµενε απ’ έξω και όλο κάποιο παιδί 
έκλαιγε. 

Στο Λονδίνο λοιπόν ήταν σαν να 
είχαν βρεθεί όλα αυτά τα παιδάκια 
που έχασαν σε ένα τέτοιο παιχνίδι 
και συναντήθηκαν για να πουν για 
τον πόνο τους. Παιδάκια λοιπόν 

από 35 διαφορετικές χώρες. Η 
αίθουσα γεµάτη και το ακροατήριο 
να ανυποµονεί. Ποιος θα βρεθεί 
στο κέντρο για να ακουστεί η φω-
νή του, να µιλήσει γι’ αυτό που 
στερήθηκε. 

Γεγονός καθόλου εύκολο, ούτε για 
του διοργανωτές και ούτε για τους 
συµµετέχοντες. Αγωνία για αυτόν 
που θα καθίσει στο κέντρο, χωρίς 
να ξέρει ότι η διαδικασία είναι λυ-
τρωτική. Κάθε φορά µια διαφορετι-
κή θεµατολογία, µα τα χαρακτηρι-
στικά κάθε φορά τόσο κοινά.  Και 
το ίδιο µοτίβο να επαναλαµβάνεται 
στο άπειρο. 

Μια διαδικασία που σε ρουφά µε 
δύναµη και σε κρατά εκεί. ∆εν 
έχεις να ξεφύγεις και να κρυφτείς. 
Οφείλεις να είσαι εκεί, να δεις τον 
πόνο κατάµατα. Τα συναισθήµατα 
δεν κάνουν διακρίσεις και µιλάνε 
σε όλες τις γλώσσες, όπως το κλά-
µα και το δάκρυ. 

Απλά δεν έχουµε µάθει να επεξερ-
γαζόµαστε και να επικοινωνούµε 
τα συναισθήµατά µας. Πόσο µάλ-
λον τον πόνο και πόσο µάλλον 
δηµόσια. Η ανάγκη όµως είναι 
κινητήρια δύναµη. Άσχετο αν θεω-
ρούσαµε µέχρι εκείνη την στιγµή 
τον πόνο εγωιστικά δικό µας κε-
κτηµένο. Μας µιλάνε για πολιτική 
ορθότητα, βαθιά δηµοκρατία, φα-
ντάσµατα, προγόνους, ιστορία. 
Εργαλεία προς διαπολιτισµική 
χρήση. Εργαλεία, τα οποία θα 
µιλήσουν µέσα από κοινωνικούς 
ρόλους, φύλα, θρησκεία, διάφο-
ρους πολιτισµούς, γλώσσες και 
τον χρόνο. Θα αποσυνθέσουν ό, τι 
έχουµε δοµήσει µέχρι σήµερα και 
µας πόνεσε. 

Μέχρι τότε δεν ήξερα ότι και η δου-
λειά η προσωπική µε τον εαυτό 
µου ήταν θέµα πολιτικό και είχε να 
κάνει µε το πώς ορίζουµε κάθε 
φορά τι είναι πολιτικά ορθό. Τι 

επιτρέπετε να πούµε και τι όχι. 
Πόσο µάλλον να φανταστώ ότι όλο 
αυτό είχε να κάνει και µε τους προ-
γόνους µου, τα φαντάσµατα και 
την ιστορία… Πόσο έκλαψα όταν 
το άκουσα! Σα να ζητούσα την 
άδειά τους να µιλήσω. 

 Στο Λονδίνο δοµήθηκε ένα ασφα-
λές πλαίσιο, όπου µας δόθηκε η 
ευκαιρία να µιλήσουµε. Να πούµε 
για την εσωτερική πόλωσή µας. 
∆εν ήταν εύκολο στο βαθµό που το 
κάναµε. Γιατί και πάλι είχαµε κά-
που έναν εσωτερικό κριτή και την 
ανάγκη να εκπροσωπήσουµε όλη 
την κοινωνία. ∆ύσκολο να δεις ότι 
αυτό που γίνεται µέσα σου, γίνεται 
και εκεί έξω. Αρκετοί µίλησαν για 
θυµό που πρέπει να εκφρασθεί. 
Προσωπικά ακόµη ψάχνω που 
είναι ο δικός µου. Ελπίζω να µην 
εκπλαγώ. Γιατί από τότε που γύρι-
σα εκφράζω ευκολότερα τον θυµό 
µου και έχω λιγότερες αντοχές 
στην κακοποίηση. Μιλάω ευκολό-
τερα για θέµατα, τα οποία θεωρού-
νται ταµπού. 

Χρειάστηκα βέβαια χρόνο µετά την 
επιστροφή µου για να προσγειω-
θώ στη Θράκη και να νιώσω ο 
εαυτός µου. Ονειροβατούσα και 
ονειροπολούσα για αρκετό καιρό, 
σαν να είχε ταρακουνηθεί κάτι 
βαθιά µέσα µου και ήθελε τον χρό-
νο του. 

Ήταν σαν να αναπαραστήσαµε 
ένα πείραµα κοινωνικό υπό ελεγ-
χόµενες συνθήκες θερµοκρασίας 
και πίεσης, όπως ένα χηµικό ή 
φυσικό. Ήταν από τις λίγες στιγµές 
όπου διάφορες επιστήµες θεωρητι-
κές και φυσικές είχαν βγει από τα 
κουτιά τους και τους επιτρέπονταν 
να επικοινωνούν, όπως οι 
άνθρωποι είχαν το δικαίωµα να 
άρουν το όρια κα τα σύνορα εντός 
εκτός και επί τα αυτά για να βρουν 
το δρόµο τους προς το «σπίτι»…  

Ο δρόµος προς το σπίτι… 

- Ντιλέκ Χαµπίπ 
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Ό 
ταν ξεκίνησα να γράφω για 
την εµπειρία της συµµετο-
χής µου στο world work 
δυσκολεύτηκα. ∆εν ήξερα 

τι να πρωτοπώ και ποιες λέξεις να 
διαλέξω για να αποτυπώσω όλη αυτή 
την εµπειρία και το βίωµα. 

Κατόπιν αποφάσισα να εµπιστευτώ 
τα συναισθήµατα µου από αυτό το 
ταξίδι και να τα αφήσω να µε οδηγή-
σουν. 

Το worldwork ήταν ένα ταξίδι. Ένα 
ταξίδι στην Αγγλία και συγκεκριµένα 
στο Λονδίνο. Μια πολυπολιτισµική 
πόλη µε κατοίκους από όλο τον κό-
σµο. ∆ιαφορετικές κουλούρες, ταυτό-
τητες και καταγωγές συνυπάρχουν 
συνθέτοντας το σκηνικό του Λονδίνου. 
Η συµβίωση όλων αυτών των διαφο-
ρετικών ανθρώπων µοιάζει να είναι 
αρµονική. Όµως εάν γίνεις πιο παρα-
τηρητικός θα δεις ότι τα προβλήµατα 
είναι πολλά, υπαρκτά, ορατά και ζη-
τούν αντιµετώπιση. 

Παράλληλα το worldwork ήταν και ένα 
ταξίδι στον κόσµο όλο. Άνθρωποι από 
την Αµερική, την Ευρώπη, την Ασία 
και την Αυστραλία, άνθρωποι από 
όλο τον κόσµο συµµετείχαν σε αυτό το 
worldwork. Άνθρωποι διαφορετικοί µα 
παράλληλα τόσοι ίδιοι. Άνθρωποι µε 
διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, 
χρώµατα µα παράλληλα µε τις ίδιες 
ανάγκες, ανησυχίες, ελπίδες, φόβους 
και ανασφάλειες. 

Ο κόσµος ένας, και η ανθρωπότητα 
µια. Τα προβλήµατα πολλά. Πολλά 
και διαφορετικά. Μα στην ουσία τους 
είναι τα ίδια. Αποκλεισµός, ρατσι-
σµός, στερεότυπα, προκατάληψη και 
διακρίσεις απασχολούν το σύγχρονο 
κόσµο. 

Το worldwork είναι µια αρχή. Η αρχή 
για να πλησιάσουν ο ένας άνθρωπος 
τον άλλο. Η αρχή για να µιλήσουν για 
προβλήµατα που ο υπόλοιπος κόσµος 
δεν µιλάει, αν και τον αφορούν. Η 
αρχή για να ακούσει ο ένας τον άλλο. 
Η αρχή µια συναλλαγής των ανθρώ-
πων που οδηγεί σε µια αλλαγή του 
κόσµου όλου.  

Τα συναισθήµατα µου από την µετοχή 
µου σε αυτή την διεργασία πολλά και 
ανάµεικτα. Συγκίνηση, οργή, θυµός, 
αγανάκτηση, αγάπη και εκτίµηση. 
Συναισθήµατα που ήταν αµφιθυµικά. 

Συναισθήµατα των οποίων τις φωνές 
δεν είπα να ησυχάσουν, ούτε παρί-
στανα πως δεν υπήρχαν. Αλλά έκανα 
χώρο µέσα µου και έδωσα το χρόνο 
να εκφραστούν όλες οι εκφάνσεις 
τους. 

Το worldwork ήταν η αφορµή για ένα 
ταξίδι στο παρελθόν. Πήγα νοερά 
σχεδόν 5 χρόνια πριν, τότε που πρω-
τοσυστάθηκε και πρωτοσυστήθηκε η 
οµάδα εµψυχωτών του ∆ηµιουργικού 
Εργαστηρίου Νέων. Ακολούθησα την 
πορεία αυτής της οµάδας µε τις ευχά-
ριστες αναµνήσεις και τις δύσκολες 
στιγµές που συνάντησε µπροστά της. 

Σκεπτόµενος το βίωµα από το 
worldwork ένιωσα µια βαθιά εκτίµηση 
και ευγνωµοσύνη.  Ένα µεγάλο ευχα-
ριστώ αξίζει στους εµψυχωτές του 
∆.Ε.Ν. που ήταν και είναι στην οµάδα 
για τις εµπειρίες που µοιράστηκαν, για 
την ενέργεια που έβαλαν, για το ενδια-
φέρον που έδειξαν και για την ενεργή 
παρουσία τους σε αυτή. Ένα µεγάλο 
ευχαριστώ αξίζει ο συντονιστής αυτής 
της οµάδας που την εµπνεύστηκε και 
την οραµατίστηκε, την εµπιστεύτηκε, 
την στήριξε σε κάθε  στιγµή  της πο-
ρείας της καθώς και  για το διέξοδο 
που έδινε σε στιγµές που έµοιαζαν ως 
αδιέξοδο. Ουσιαστικά αξίζει το ευχα-
ριστώ γιατί την δηµιούργησε και την 
βοήθησε να µεγαλώσει ως οµάδα. 

 Τέλος ένα ευχαριστώ δικαιούται ο 
εαυτός µου γιατί ήταν ανοιχτός και 
δεχτικός στα νέα ερεθίσµατα, στην 

δυσκολία, στην ευκολία, στα εµπόδια, 
στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. 
Έτσι έµαθε. Τι; Γνώσεις και δεξιότητες 
χρήσιµες για την ζωή. Αξίζει το ευχα-
ριστώ, γιατί µεγάλωσε και ωρίµασε. 

Τέλος το worldwork ήταν η αφορµή για 
ένα ταξίδι για το µέλλον. Για ένα 
όνειρο και ονείρεµα. Νιώθω ότι αυτή η 
εµπειρία που απόκτησα από τη συµ-
µετοχή µου σε αυτό το σεµινάριο ζωής 
δεν ανήκει σε εµένα µόνο, αλλά σε 
όλους τους ανθρώπους της περιοχής 
της Θράκης. Αισθάνοµαι την ανάγκη 
να γίνω κοινωνός αυτής της εµπειρίας 
και του βιώµατος. Να µεταφέρω και να 
µεταγγίσω το µήνυµα του worldwork 
στους ανθρώπους της περιοχής. ∆εν 
ξέρω µε ποιο τρόπο και ποια είναι τα 
κριτήρια για να τον επιλέξω. Όµως 
νιώθω έντονα αυτή την ανάγκη.  Ώρα 
για όνειρο και ονείρεµα του µέλλοντος 
της Θράκης. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το 
worldwork ήταν ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι 
στο παρελθόν, ένα ταξίδι στο παρόν, 
ένα εσωτερικό ταξίδι καθώς και ένα 
ταξίδι στο µέλλον. Όλα αυτά ήταν 
πλευρές ενός ταξιδιού που λέγεται 
ζωή και είχαν ως κοινή ρίζα το ερώτη-
µα: πως µπορούµε να βελτιώσουµε τις 
ζωές µας στον σύγχρονο κόσµο.  Ο 
προβληµατισµός ένας, µα οι απαντή-
σεις πολλές. Μια από αυτές είναι το 
worldwork.  

- Μπάµπης Κουγιουρούκης 

Worldwork: ένα σεµινάριο ζωής 
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Αφήνοµαι 
Φαντάζοµαι 
Ηµερεύω 
Γεύοµαι 
Ηρεµώ 
Συναντώ 
Εξερευνώ 
Ισορροπώ 
Σχετίζοµαι 

στα 

ΚΕΣΠΕΜ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗΣ γεµάτες ήταν - όχι µόνο οι αφη-
γήσεις στα ΚΕΣΠΕΜ αυτή την άνοιξη - αλλά και η δράση 
της οµάδας εµψυχωτών των ∆ΕΝ. 

Ανοίγοντας «προς τα µέσα» - περιπλανηθήκαµε εκ νέου 
στον κόσµο της κοινωνικό-πολιτισµικής εµψύχωσης καθώς 
εντάσσαµε τους µεταπτυχιακούς φοιτητές στη δράση µε 
τους νέους. 

Ανοίγοντας «προς τα έξω» - περιπλανηθήκαµε στον κόσµο, 
και στις 1000 + 1 κοινωνικό-πολιτισµικές πραγµατικότητες 
των συνοδοιπόρων µας στο «Worldwork» του Λονδίνου. 

Αφεθήκαµε στα βιώµατα µας. 

Φανταστήκαµε έναν κόσµο όπου χωράν όλες µας οι φωνές. 

Ηµερεύσαµε. Ναι. 

Γευτήκαµε του κόσµου τον προβληµατισµό. 

Ηρεµήσαµε, 

Συναντώντας τον «άλλον». 

Εξερευνώντας τα όρια της αποδοχής µας. 

Ισορροπήσαµε, γνωρίζοντας ότι ακροβατούµε. 

Σχετιζόµαστε. 

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ πολλές έχουµε να µοιραστούµε. Περισσότερες 
απ’ όσες χωράν σε ένα τεύχος ΠΟΛΥΦΩΝΙΩΝ. Κι αν µας 
συναντήσεις στο δρόµο σου και θελήσεις, κάνε µας χώρο 
να σου µιλήσουµε για αυτήν την περιπλάνησή µας στον 
κόσµο - εντός κι εκτός µας… 

- για την οµάδα εµψυχωτών του ∆.Ε.Ν., Άννη Βασιλείου 

«Σε καθοδηγεί σ’ όλη σου τη ζωή το ενδότερο πνευµατικό ον που 

αδιάκοπα µαθαίνει και που είναι ο πραγµατικός σου εαυτός. 

Μην επιδιώξεις ν’ αποφύγεις πιθανά µελλοντικά γεγονότα πριν 

βεβαιωθείς πώς δεν έχεις τίποτα να µάθεις απ’ αυτά. 

Είσαι πάντα ελεύθερος ν’ αλλάξεις γνώµη και να διαλέξεις άλλο 

µέλλον κι άλλο παρελθόν.» 

- απ’ τις ΨΕΥ∆ΑΙΣΞΗΣΕΙΣ του Richard Bach 


