
  

...ακολουθώντας τη ροή...
ένα ημερολόγιο εμψύχωσης



  



  

Κυριακή 9 Αυγούστου 2015

Αγαπητό μου ημερολόγιο 
Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες 
που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση 
ασχολούμαστε με τη γνωριμία με τα 
υπόλοιπα μέλη.
Μου δόθηκε η ευκαιρία για πρώτη φορά να 
πω πράγματα για τον εαυτό μου με ένα 
τρόπο πολύ διαφορετικό. Πρώτη φορά 
ένιωσα ότι κάποιος με ακούει, μου δίνει 
σημασία σ’ αυτά που λέω. Χάρηκα γιατί 
άκουσαν τη φωνή μου – άκουσα τη φωνή 
τους. Αλλά περισσότερο μου άρεσε που 
συμφωνήσαμε όλοι αυτό το διαφορετικό 
που κουβαλάει ο καθένας μέσα του να γίνει 
μια δύναμη ενότητας - συμβίωσης 
προκειμένου να δημιουργήσουμε τα δικά 
μας κανάλια επικοινωνίας στη κοινότητά 
μας. Ξέρω θα είναι δύσκολο στην αρχή, 
όμως πιστεύω να τα καταφέρουμε.



  



  

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015

Αγαπητό μου ημερολόγιο αν έβαζα τίτλο 
σήμερα θα ήταν: “Βάζω χρώμα στα θέλω 
μου”, αλλά δυσκολεύομαι ποιο χρώμα να 
επιλέξω για αρχή. Γιατί νιώθω αρκετά 
προβληματισμένος από το συναίσθημα της 
βαρεμάρας παρ’ όλου που είχαμε ξεκινήσει 
να μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ μας και 
να φέρνει ο καθένας το δικό του 
διαφορετικό μέσα στην ομάδα. Όμως 
παρατηρώ ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες 
που δεν μας επιτρέπουν να 
χρησιμοποιήσουμε όλα τα χρώματα. Για 
αυτό σήμερα είπαμε να δοκιμάσουμε να 
είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε κάτι 
δημιουργικό  προκειμένου να δώσουμε 
ζωντάνια στη βαρεμάρα μας.



  



  

Τρίτη 11 Αυγούστου 2015

Αγαπητό μου ημερολόγιο
Έχω αρχίσει να βλέπω τα πράγματα 
διαφορετικά, όσο περνάνε οι ημέρες. Έχω 
αρχίσει να δίνω νόημα με την ύπαρξη μου 
και να φέρνω κομμάτια του εαυτού μου στη 
κοινότητά μας. Φέρνω τη δημιουργικότητα 
τις ιδέες μου και τις συνήθειές μου. 
Φτιάχνω γωνιές με δραστηριότητες της 
καθημερινότητάς μου και τις μοιράζομαι με 
στόχο να γίνει ο χώρος της κοινότητας πιο 
οικείος και ευχάριστος. Αποτυπώθηκε η 
διαφορετικότητα και απλώσαμε την 
μπουγάδα μας στο δίχτυ. Οι κορμοί των 
δέντρων σχηματίζουν έναν τελετουργικό 
σημείο που φυλάει τα όνειρα μας, ακούει 
όλες τις ξεχωριστές φωνές και οδηγεί την 
κοινότητα προς την ενότητα.



  



  

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015

Αγαπητό μου ημερολόγιο 
Οι μέρες μου στην κατασκήνωση 
λιγοστεύουν και νιώθω ότι έχει αρχίσει η 
αντίστροφη μέτρηση. Παρατηρώντας τις 
ανάγκες όλης της κοινότητας 
πραγματοποιήθηκαν αλλαγές για την 
καλύτερη αξιοποίηση του λιγοστού χρόνου 
που μας απομένει. Οι έφηβοι εκφράζουν 
πάθη, εντάσεις και θυμό και με τα δίχτυα 
μου προσπαθώ να δημιουργήσω χώρους 
εκτόνωσης για τα συναισθήματα τους. Το 
απογευματινό αεράκι μεταφέρει από την 
παραλία στα αυτιά μας μηνύματα επαφής, 
φιλίας, χαράς και συνεργασίας.



  



  

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 
Σήμερα με στεναχώρησε ιδιαίτερα το γεγονός 
ότι κάποια μέλη των ομάδων εξακολουθούν να 
επιδιώκουν να τραβούν την προσοχή όλης της 
κοινότητας θέλοντας με αυτό τον τρόπο να 
είναι οι πρωταγωνιστές της κατασκήνωσης. Η 
συμπεριφορά αυτή έχει φέρει αναταραχή 
στην οργανωμένη ροή της κοινότητας και 
εκδηλώνεται κυρίως από εφήβους που δεν 
ήταν μέλη ομάδων των ΔΕΝ. Είναι μια 
κατάσταση που προσπαθούμε να 
διαχειριστούμε με συνεχείς συσκέψεις με 
τους συντονιστές και τους εμψυχωτές της 
φροντίδας κοινότητας. Αναγνωρίζουμε όμως 
ότι κάθε έφηβος φέρνει στην ομάδα κομμάτια 
της οικογένειας και της κοινότητας στην οποία 
μεγαλώνει και οι αλλαγές σε αυτό το επίπεδο 
απαιτούν περισσότερο χρόνο. Παρόλα αυτά 
παρατηρώ ότι οι σπόροι που έχουμε σπείρει 
ως κοινότητα - αν τα ποτίσουμε και τα 
φροντίσουμε - θα δώσουν πολύτιμους 
καρπούς.



  



  

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 
Σήμερα λαμβάνω ερεθίσματα με όλες τις 
αισθήσεις μου. Βλέπω τους ξεναγούς να 
μοιράζονται με τους επισκέπτες τους 
χώρους συνύπαρξης της κοινότητας. 
Μυρίζω και γεύομαι τα αρώματα από τις 
λιχουδιές που έχουν ετοιμάσει οι 
μαγείρισσες της κοινότητας. Ακούω τις 
ξεχωριστές νότες και τους ρυθμούς των 
μικρών χορευτών και την αφήγηση της 
ιστορίας των εφήβων σεναριογράφων. 
Νιώθω την κοινότητα να μεγαλώνει και 
πολλά διαφορετικά χέρια να ακουμπούν τα 
δίχτυα μου και να με γεμίζουν με μηνύματα 
χαράς και συγκίνησης.



  

Θερινά ΔΕΝ 2015
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