
Οι νέοι φέτος ερχόταν στην οµάδα αυτή  γιατί ήταν 
το ηρεµιστικό και το χαλαρωτικό τους. Έτσι το είχαν 
ονειρευτεί από την αρχή και αυτό το χώρο 
δηµιούργησαν έχοντας εµάς στο πλάι τους. Πολλές 
φορές φέτος η οµάδα διαχειρίστηκε και στήριξε 
ειδικά και δύσκολα θέµατα που προέκυψαν 
ενδιάµεσα και αυτό µας γέµιζε µε περηφάνια.  
Όπως για παράδειγµα όταν αφουγκραζόταν  τις 
εσωτερικές της ανάγκες και έµπαινε στη διαδικασία 
να νοιώσει τα υπόλοιπα µέλη της, χωρίς να 
χρειάζεται η δική µας παρέµβαση. 
Κεντρικό µας θέµα που δουλεύτηκε φέτος ήταν το 
θέµα του εκφοβισµού. Περάσαµε από 40 κύµατα 
αφού πολλές φορές νοιώσαµε ότι η οµάδα δεν 
τραβούσε και άλλες ότι πετούσε. Αυτό µας έκανε 
να περάσουµε αρκετές ώρες συζητώντας οι 
εµψυχωτές, γεγονός που µας βοήθησε πολύ ως 
δυάδα να βλέπουµε κάθε λεπτοµέρεια και τελικά 
άσχετα από το πόσο προχώρησε το πρότζεκτ µας, 
νοιώθαµε ότι είχαµε εντρυφήσει στα άδυτα της 
εφηβείας. Αυτό και µόνο ήταν για µας κέρδος.  
Όλα αυτά που ζήσαµε µας έκαναν να αποκτήσουµε 
µια ιδιαίτερη σχέση µε τους νέους,  να δεθούµε,  να 
µοιραστούν µυστικά τους, πράγµατα που δεν 
µοιράζεται εύκολα κάποιος πόσο µάλλον αν είναι 
έφηβος ακόµα και να βγαίνουµε στα στέκια τους 
µε µόνους οδηγούς την εµπιστοσύνη και την αγάπη 
των νέων. Η σχέση µας πέρασε σε µια άλλη 
διάσταση. Αυτό που πιστεύουµε ότι συνδέεται και 
συνεχίστηκε και ως πορεία από την περσινή µας 
χρονιά είναι η εναλλαγή ρόλων που πρέπει να 
κάνεις και να βρίσκεις την χρυσή τοµή κάπου 
ανάµεσα σε πολλούς ρόλους. ∆ηλαδή να είσαι 
φίλος, γονιός, 
ενήλικας, έφηβος, 
µεγάλος αδελφός 
και να αλλάζεις 
ανάµεσα σε 
αυτούς τους 
ρόλους. 
   

 Φέτος χρειάστηκε να: Σβήσουµε 
φωτιές, να θυµώσουµε, να 
αναδιοργανώσουµε, να γίνουµε έφηβοι, 
να γελάσουµε, να κλάψουµε, να 
νοιαστούµε, να συγκινηθούµε. Παρότι 
ήµασταν πάντα εδώ µε αυτό τον τρόπο 
κάνουµε ένα βήµα πιο πίσω, δίνοντας 
περισσότερο χώρο στη δυναµική της 
οµάδας. 
Γενικότερα αυτό που ζήσαµε φέτος 
περιγράφεται εξαιρετικά από ένα 
κοµµάτι µιας  καταγραφής µας που 

περιγράφει τα όσα ζήσαµε ως 
εµψυχωτές αλλά και όσα συνέβησαν 
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     Στόχος της οµάδας φέτος ήταν να δώσουµε 

τη δυνατότητα, να ακουστεί η φωνή των νέων. 

Να ψάξουν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτή-

µατα της συνεργασίας. Να βρουν πρακτικούς 

τρόπους για την προαγωγή της  συνεργασίας 

και να δουν τον εαυτό τους ως πολύτιµα µέλη 

της κοινότητας. Ακόµη µια χρονιά συνδιαµόρ-

φωσης µε τους νέους. Αυτό είναι κεκτηµένο α-

πό πέρσι που δεν θέλαµε να το αφήσουµε ανεκ-

µετάλλευτο. Στόχος επίσης να συνεχίσουν να 

παίρνουν πρωτοβουλίες αξιοποιώντας το χώρο 

του ∆εν πλέον σαν το δικό τους δεύτερο σπίτι. 

Αυτό σήµαινε ότι εµείς θα έπρεπε να κάνουµε 

ένα βήµα πίσω και να τους αφήσουµε να πά-

ρουν τα ηνία δείχνοντας τους την εµπιστοσύνη 

µας. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που πολ-

λές φορές χρειάστηκε να γυρίσουµε πίσω και να 

ξαναδούµε την πορεία, αναγνωρίσαµε ότι πα-

ρεκκλίναµε από το στόχο, ωστόσο πέρα από 

αυτές τις αδυναµίες καταφέραµε λόγω της κα-

λής µας συνεργασίας,  του ότι λειτουργούσαµε 

µιλώντας µε τα µάτια πλέον καθώς και οι βοη-

θητικές συναντήσεις-εποπτείες µε την υπεύθυνη 

µας έφερναν στο αρχικό µας στόχο ακόµα ποιο 

δυνατούς και ορεξάτους. Έτσι δώσαµε ιδιαίτε-

ρη  έµφαση  στο κοµµάτι που αφορούσε  τα 

“µικρά και ασήµαντα” (που είναι πάντα 

“µεγάλα και σηµαντικά”). Μάλιστα  φέτος συ-

νειδητοποιήσαµε ότι κουβαλάµε επιπλέον δυο 

εργαλεία, αυτό του έµπειρου πυροσβέστη που 

επεµβαίνει την κατάλληλη ώρα και αυτό του 

επινοητικού εµψυχωτή που σκαρφίζεται δρα-

στηριότητες και ασκήσεις στη στιγµή.  
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