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Ραδιοφωνική Εκπομπή «ΛΟΓΟΣ   ΚΑΙ  ΨΥΧΗ»

Κουράκη Ελένη, Σταυρούλα Σακελλαρίου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Χανίων

Η ραδιοφωνική εκπομπή λόγος και ψυχή που επιμελούνταν και παρουσίασαν η Κουράκη
Ελένη ψυχολόγος –ψυχαναλύτρια και η Σταυρούλα  Σακελλαρίου φιλόλογος ειδικής
αγωγής  αφορούσε θέματα ψυχικής υγείας σε σχέση με τους  γονεικούς ρόλους  ,της
μητέρας ,του πατέρα , την πατρική( ψυχική) κληρονομιά,  την αυτονόμηση του παιδιού,
την έννοια της αγάπης και της ευτυχίας. Προέκυψε από αίτημα των υπεύθυνων του
ραδιοφώνου προς το κέντρο πρόληψης και την ψυχολόγο του Κέντρου για να
αναπτυχθούν θέματα σε σχέση με τις δυσκολίες στις  σχέσεις γονέων και παιδιών μέσα
στην οικογένεια. Η συνεργασία των δύο συντονιστών βασίστηκε στην κοινή αγάπη για
την λογοτεχνία και το ενδιαφέρον για την  εις βάθος  ανάλυση   ψυχολογικών θεμάτων.
Είχε διάρκεια 11 ραδιοφωνικές εκπομπές και περιείχε ποικίλα λογοτεχνικά κείμενα και
ποιήματα γνωστών λογοτεχνών που αποτελούσαν το έναυσμα για την ανάλυση και
εμβάθυνση των παραπάνω θεμάτων. Απευθύνονταν στο ραδιοφωνικό κοινό του
σταθμού Ράδιο Μαρτυρία και είχε εβδομαδιαία σταθερή μετάδοση αφού
ηχογραφούταν  κάθε Σάββατο στο στούντιο του Ραδιοφώνου.

Η Λογοτεχνία αποτελούσε το ένα μέρος της εκπομπής και η ψυχαναλυτική  εμβάθυνση
το άλλο μέρος, που στόχο είχε την εμβάθυνση των θεμάτων που επιλέγονταν να
αναλυθούν.

Ο  Φρόιντ,  ο πατέρας  της Ψυχανάλυσης έλεγε : «όπου και αν με πήγαν οι θεωρίες μου,
βρήκα ότι ένας ποιητής ήδη είχε πάει εκεί».

Ο λογοτέχνης, όπως είχε πει ο Φρόιντ, είναι ένας ψυχολογικός ενδιάμεσος ανάμεσα
στον ονειρευόμενο και το νευρωσικό. Έτσι και η λογοτεχνία είναι καμωμένη από
φαντασία. Τα όνειρά μας αναπαριστούν επιθυμίες, πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις,
σχέσεις, κλπ με τρόπο μεταμφιεσμένο, ώστε να απαιτείται αναλυτική εργασία για την
επεξήγησή τους. Μάλιστα ο Φρόιντ ένιωθε μια ψυχολογική συγγένεια με τους
καλλιτέχνες, καθώς πίστευε ότι αντλούν τις δημιουργίες τους από ένα είδος
αυτοαναλυτικής μεθόδου, όπως και αυτός ο ίδιος ο Φρόιντ αυτοαναλυόταν. Υποστήριζε
δηλαδή ότι ο συγγραφέας συγκεντρώνει την προσοχή του στο ασυνείδητο της ψυχής
του, στήνει το αυτί του σε όλα τα ενδεχόμενά της και τους επιτρέπει μια καλλιτεχνική
έκφραση, αντί να τα απωθεί διαμέσου της συνειδητής και ασυνείδητης λογοκρισίας.



Πίστευε μάλιστα ότι οι συγγραφείς γνωρίζουν περισσότερα για το ασυνείδητο ακόμα και
απ΄ τους ψυχαναλυτές. Έλεγε μάλιστα ότι είναι ψυχαναλυτές άνευ μεθόδου και χωρίς
ασθενείς, που έχουν την ικανότητα να ενσωματώνουν στις δημιουργίες τους τη γνώση
του ασυνείδητού τους, τη λεγόμενη αυτογνωσία την οποία αποκομίζουν δια μέσου της
αυτοανάλυσης.

Άλλωστε και το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα αποτελεί έναν όρο που ο Φρόιντ εισήγαγε στην
ψυχαναλυτική θεωρία βασισμένος στο μύθο του Οιδίποδα, ο οποίος χωρίς να το
γνωρίζει σκότωσε τον πατέρα του Λάιο και παντρεύτηκε τη μητέρα του Ιοκάστη.
Μάλιστα ο Φρόιντ είχε πει για το μυθικό Οιδίποδα ότι «αν η μοίρα του μας συγκινεί,
είναι επειδή θα μπορούσε να ήταν και δική μας μοίρα, επειδή το μαντείο έχει επιτάξει
πριν απ’ τη γέννησή μας την ίδια κατάρα για εμάς, όπως και για αυτόν. Για όλους μας
ίσως η μοίρα έχει ορίσει να στρέψουμε την πρώτη μας σεξουαλική παρόρμηση προς τη
μητέρα, μας πείθουν για αυτό τα όνειρά μας».

Ο συγγραφέας  λοιπόν προβάλλει μέρη του εγώ του στους ήρωες των μυθιστορημάτων
του και κατέχει μία τεχνική μέσω της οποίας επιτρέπει σε εμάς τους αναγνώστες να
συμμετέχουμε στο φαντασιακό του κόσμο και να τον απολαμβάνουμε  χωρίς ντροπή και
ενοχές. Έτσι το εγώ μας χωρίζεται σε μικρότερα εγώ, τα οποία αναπαριστούν οι
διάφοροι ήρωες του λογοτεχνήματος που μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ
τους. Με αυτή την ταύτιση, έρχεται και η κάθαρση, εκφορτίζεται η ψυχική ένταση και
δημιουργείται μια πολλαπλή ικανοποίηση για τον αναγνώστη, που συμμετέχει σε
καταστάσεις χωρίς στην πραγματικότητα να τις ζει.

Κάθε έργο τέχνης και λογοτεχνίας συνδέεται αναπόφευκτα με το δημιουργό του. Ο
δημιουργός του συνδέεται αναπόφευκτα με το ανθρώπινο είδος. Και το ανθρώπινο
είδος διέπεται αναπόφευκτα από κάποιες ψυχικές σταθερές. Ο Φρόιντ δε συνδέει τα
έργα με το δημιουργό τους για να εκτιμήσει την ποιότητά τους, αλλά για ανιχνεύσει τις
ψυχικές πηγές τους, πηγές που ενυπάρχουν ως προδιάθεση σε όλους μας.

Η λογοτεχνία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο για τους και  ο φαντασμαγορικός
τόπος της λογοτεχνίας δημιουργεί μεγάλη ευχαρίστηση αναλύοντας την.
Ο λογοτέχνης  δίνει την ψυχή του μέσα από τις ιστορίες του. Παντού  βρίσκεται
εκτεθειμένος και ας μην είναι ο ίδιος, αλλά ο ήρωας που  καμουφλάρει τη μορφή του.
Εμείς  οι αναγνώστες τότε με ευχαρίστηση θα ακολουθήσουμε αυτόν τον ήρωα και θα
γίνουμε εμείς αυτός, για την δική μας ευχαρίστηση, θα ταυτιστούμε και θα
εξαγνιστούμε. Αυτή είναι η λειτουργία του αναγνώστη και μόνο αυτή. Μέσα από την
λογοτεχνία εμείς τα αδύναμα πλάσματα θα προβάλουμε και θα γίνουμε άτομα
διαστροφικά, αγνά, ηρωικά, ερωτικά. Αυτό είναι το δώρο που μας δίνει η λογοτεχνία
όπως  είχε χαρακτηριστικά αναφέρει η κ Καλλιτεράκη Ευτυχία ψυχαναλύτρια σε  ένα
ψυχαλυτικό συμπόσιο με  θέμα την λογοτεχνία και την ψυχανάλυση.

 Μέσω της εκπομπής και της παρουσίασης λογοτεχνικών κειμένων ,επιτυγχάνεται η
ταύτιση του ακροατή με τον ήρωα του κειμένου και η έμμεση ανάλυση του κειμένου
αναδεικνύει ζητήματα  και δυσκολίες που δύσκολα θα αποκαλύπτονταν από τον άμεσα
ενδιαφερόμενο. Έτσι οι ακροατές είχαν τη δυνατότητα χωρίς το ρίσκο της προσωπικής
έκθεσης να εμβαθύνουν και να συμμετέχουν σε αναλύσεις δύσκολων ψυχικών



ζητημάτων και  να συναντήσουν ένα μέρος του εαυτού τους  που πιθανόν  το κρατούσαν
σε απόσταση.

 Όπως αναφέρει και ο ιταλός ψυχαναλυτής  Μάσσιμο  Ρικαλκάτι   στο τελευταίο του
βιβλίο με τίτλο <<ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΙΒΛΙΟ >>,  τα λογοτεχνικά βιβλία δεν είναι μόνο βιβλία
,  επειδή ο ίδιος  δεν τα διάβασε μόνο αλλά διαβάστηκε από αυτά. Ένα  λογοτεχνικό
βιωματικό  ανάγνωσμα ανακινεί συγκινήσεις ,μνήμες ,συναισθήματα , ανασυνθέτει την
ταυτότητά , καθρεπτίζει ανέκδοτες σελίδες της ζωής , δημιουργώντας μια
ενσυνειδητότητα και  ένα άνοιγμα προς τη ζωή.

Η ερμηνεία και ψυχαναλυτική εμβάθυνση  των λογοτεχνικών  κειμένων αποτελεί μια
προσπάθεια σύνδεσης με   την ψυχαναλυτική  θεωρία  που στόχο είχε  να διευκολυνθεί
η ανάδυση του ασυνειδήτου και  των  τραυματικών  γεγονότων  της ζωής που καθορίζουν
ενέργειες και  σκέψεις, άγνωστες  σε μας.
Μέσα στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης  και ενημέρωσης σε ζητήματα πρωτοβάθμιας
πρόληψης,  διαπαιδαγώγησης και αγωγής ψυχικής υγείας ,η εκπομπή κινήθηκε σε ένα
πλαίσιο ανάδειξης σχετικών θεμάτων βάσει των ενδιαφερόντων και των  επιλογών
κειμένων   των συντονιστών τους. Ενδεικτικά παρατίθεται σύνδεσμος  που προβάλει
αυτούσια  την πέμπτη εκπομπή του Λόγος και Ψυχή που αφορά το ρόλο του πατέρα και
τη σημασία αυτής της σχέσης  για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη.

ΕΚΠΟΜΠΗ ΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ ΨΥΧΗ:

https://www.dropbox.com/s/u60rrf4m0ckmt9k/05%2520%2520%2520%252021%2520
10%25202021.mp3?dl=0



«Ο ρόλος της συμμετοχικής τέχνης στην ενδυνάμωση της σχολικής
κοινότητας»

Αθανασιάδου Ευαγγελία, Στρατάκη Ειρήνη, ΚΕΣΑΝ Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου

Η γενική ιδέα

Η επανεφεύρεση κοινών τόπων αποτελεί και κοινό στόχο των κοινοτικών παρεμβάσεων.
Τα στελέχη πρόληψης και οι δημιουργοί πολλές φορές επιλέγουν ως μέσο τις συλλογικές
επιτελέσεις. Στην πρόληψη, η τέχνη, συχνά βλέπουμε να πρωτοστατεί ως μέσο επίτευξης
της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης του ατόμου, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στις
εικαστικές δράσεις, οι συμμετοχικές πρακτικές αξιοποιούνται ως εργαλείο ύφανσης των
κοινωνικών σχέσεων, συνήθως σε ένα πρωτόλειο επίπεδο ανάπτυξής της διάδρασης και
της επικοινωνίας. Η προσέγγιση αυτή όπως την έχει συνοψίσει ο Bourriaud, N. (2014)
στο σύγγραμμα του Σχεσιακή αισθητική, θέλει το παράδειγμα να λειτουργεί με ίσους
όρους για όλους τους συντελεστές ενός έργου, αρνείται τον ηγεμονικό ρόλο της
ιεραρχίας βάσει κοινωνικής ταυτότητας και θέτει τον δημιουργό/εμψυχωτή σε ένα
συμμετοχικό ρόλο.

Στο παράδειγμα αυτό, εξετάζεται η αξιοποίηση κοινών πρακτικών με επίκεντρο την
τέχνη, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης γύρω από την κοινότητα κοινωνιολογικής έρευνας
δράσης. Αφενός μας απασχόλησε το πώς θα μπορούσε μια παρέμβαση να
απεγκλωβιστεί από τη λογική που περικλείει η έννοια της παρέμβασης καθαυτή και να
καταστεί πιο οικεία, ακόμα και να σηματοδοτήσει τη σύμπλευση με την ομάδα στόχο.
Αφετέρου ήταν μια ευκαιρία να αφουγκραστούμε μια δυνάμει μετακίνηση στη χάραξη
πολιτικής των κοινωνικών παρεμβάσεων, η οποία θα αφορούσε - σε θεσμικό επίπεδο -
την ανάπτυξη ενός δικτύου, διεπιστημονικού, αμοιβαιότητας και ισοτιμίας λόγου και
πράξης, σε ένα συνεργατικό & συμμετοχικό πλαίσιο.



Το ζητούμενο

Φαίνεται πως έχουμε συνηθίσει να αξιολογούμε τη σημασία μιας παρέμβασης
εκκινώντας από τα αίτια που την καθιστούν απαραίτητη.  Ωστόσο, η πρόληψη,
θεωρητικά τουλάχιστον, έρχεται να καλύψει το διάστημα που προηγείται της
αιτιότητας. Αυτός ο προβληματισμός βοήθησε να μην περιοριστούμε στη διερεύνηση
ενός συγκεκριμένου δείγματος. Κινηθήκαμε με γνώμονα τη θεωρία του κοινωνικού
κεφαλαίου, με ερευνητικό ενδιαφέρον για τη συλλογική ενδυνάμωση μέσω της τέχνης.
Αν υποθέσουμε ότι το πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας δεν προβλέπει ένα
θεσμοθετημένο «χώρο συνάντησης» στον οποίο εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητ(ρι)ες
θα μπορούσαν να βρουν υποστήριξη, έμπνευση και δύναμη, η πρόταξη της συλλογικής
ενδυνάμωσης έναντι της ατομικής, θα μπορούσε να είναι προβάδισμα. Βασικοί δείκτες
του κοινωνικού κεφαλαίου αποτελούν η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, της
αλληλοϋποστήριξης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων. Εργαστήκαμε με τη
μεθοδολογία συμμετοχική έρευνα δράσης βασισμένη στην τέχνη. Η μεθοδολογία αυτή,
συνιστά από μόνη της έναν ουσιαστικό διάλογο και ενθαρρύνουμε κάθε ενδιαφερόμενο
να ανατρέξει σε σχετικά έργα.

Η δράση

Η δράση έτρεξε παράλληλα σε δύο σχολεία πρωτοβάθμιας εκ/σης του νομού
Ηρακλείου, με τη συμβολή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων καθώς και του
συλλόγου διδασκόντων των σχολικών μονάδων. Η διάρκεια εφαρμογής της ήταν έξι
μήνες και ξεκίνησε με ενημερωτική εσπερίδα και ανοιχτές συζητήσεις. Από τα θέματα
που αναδύθηκαν, οργανώθηκαν οι επόμενες συναντήσεις με τα άτομα που δήλωσαν
ενδιαφέρον.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος ήταν η ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών
της ομάδας ως "πρόσωπα", ανεξάρτητα από το ρόλο τους στη σχολική κοινότητα,
ανεξάρτητα αν ήταν δηλαδή μαθητ(ρι)ες, εκπαιδευτικοί ή γονείς. Στις συναντήσεις της
ομάδας, τα μέλη είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, τις ανησυχίες
αλλά και τις χαρές τους μέσα από παιχνίδια, εικαστικές δράσεις και άλλες μορφές
έκφρασης. Τέλος, όλοι μαζί μεταφέραμε τα συναισθήματα μας στους τοίχους των
σχολείων, είτε παραστατικά, εστιάζοντας στο περιεχόμενο της φιλοτέχνησης είτε πιο
αφηρημένα εστιάζοντας στη συνεργασία για ένα κοινό αποτέλεσμα.



Η φιλοτέχνηση σχολικών τοίχων, είναι μια οικεία πρακτική, ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς,
παιδιά και φορείς κοινωνικής δράσης. Από τα συμπεράσματα της έρευνας, βάσει
ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων, προέκυψε ότι οι γονείς πολύ σπάνια έχουν τη
δυνατότητα να συνεργαστούν με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για αντίστοιχα
έργα. Φυσικά, είναι άξιο προβληματισμού και το ζήτημα της μη κατευθυντικής
προσέγγισης σε αυτές τις διαδικασίες, ζήτημα το οποίο περιπλέκεται αν είναι επιθυμητό
να διατηρήσομε ταυτόχρονα την ισοτιμία και την ισοδυναμία όλων των μερών που
συμμετέχουν. Η μελέτη αυτή, επιπλέον ανέδειξε τη σημασία της συνειδητής συμμετοχής
σε μια αντίστοιχη δράση.

Στα παραπάνω, ενδεχομένως να ρίξει φως η διαπίστωση πως, οι διάφοροι ρόλοι μας και
ιδιαίτερα οι εργασιακοί ενδέχεται να σχετίζονται με την ανωνυμία, την
αποστασιοποίηση, την ιδιωτικοποίηση, την εξατομίκευση, τις ιεραρχίες και τα
στερεότυπα. Επηρεάζουν τα κίνητρα, τις προσδοκίες μας και επιδρούν στις κοινωνικές
μας σχέσεις. Η λειτουργία της κριτικής συνειδητοποίησης φαίνεται να ενισχύει την
κατανόηση αυτών των στοιχείων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της ισότητας και
αμοιβαιότητας στη δράση και το λόγο, μέσα από την συμμετοχή ως ισότιμα πρόσωπα σε
μια κατάσταση (πρόταξη προσωπικής ταυτότητας, έναντι της κοινωνικής). Η συναρμογή
συνεργατικών-συμμετοχικών ερευνητικών προσεγγίσεων, φαίνεται να θεραπεύει
ζητήματα συγκρότησης της γνώσης, ενισχύει την πολυφωνία, να προσδίδει την
εγκυρότητα της αλληλοσυμπλήρωσης και παράλληλα να προάγει τη δημοκρατική στάση.



Σκέψεις εκ των υστέρων

Το όλο εγχείρημα είναι αρκετά δύσκολο και απαιτεί διάθεση χρόνου, αφοσίωση και
πίστη στις βασικές αρχές του. Γι’ αυτό το στόχο δεσμευτήκαμε εξ αρχής και οι δύο
συντονίστριες που δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητά μας επειδή
μας ενδιέφερε ουσιαστικά και μας άρεσε. Επίσης, χρειάζονται επικοινωνιακές και
οργανωτικές δεξιότητες για την προσέγγιση όλων των μερών της σχολικής κοινότητας
αλλά και για τη διοργάνωση και το συντονισμό των δράσεων. Υπάρχουν απρόβλεπτοι
παράγοντες, που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη ροή και το περιεχόμενο των
δράσεων. Η συγκεκριμένη δράση διακόπηκε για ένα διάστημα λόγω της πανδημίας και
συνεχίστηκε με υβριδική μορφή (ψηφιακά) και αναπροσαρμογή ορισμένων πτυχών της.
Στα δυνατά σημεία της συγκαταλέγονται α) η σύμπραξη όλων των διαφορετικών
ομάδων της σχολικής κοινότητας και β) η φιλοσοφία της συμμετοχικής έρευνας δράσης:
όπου τα ίδια τα άτομα καλούνται να προσδιορίσουν τα αιτήματα τους, να
συνδιαμορφώσουν το πλαίσιο των συναντήσεων και φέρουν λόγο σε όλα τα στάδια της
εξέλιξης της.



Ανακεφαλαιώνοντας

Το πλαίσιο συγκρότησης της σχολικής ζωής με τους μηχανισμούς του (ανταγωνισμός,
ανισότητα στις ευκαιρίες μάθησης, άνιση κατανομή των πόρων, σχέση επίδοσης με
ένταξη στην κοινωνία κλπ.) ενθαρρύνει την εξατομίκευση ως πρακτική επιβίωσης. Η
προσπάθεια αλλαγής αυτής της συνθήκης - μέσω της πρόληψης - αποτελεί ένα σύγχρονο
ζητούμενο. Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή πρακτική
πρόληψης.

Εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα που ακολούθησε ως αποκύημα του παραδείγματος με
εφαρμογή στη Β/θμια εκ/ση:
https://moverekesan.wordpress.com/2021/06/29/diadromes-mesa-apo-thn-texnh-kai-
thn-synyparksh-3/
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Το Θέατρο Φόρουμ στην εκπαίδευση και το θεατροπαιδαγωγικό
πρόγραμμα «Κι ο Βυσσινόκηπος μας είναι θαυμάσιος!» για την
οικολογική συνείδηση και την πρόληψη.

Γκόβας Νίκος, Ζώνιου Χριστίνα, Ζάγουρα Ευγενία, Τσελέντη Αννέτα,  Πανελλήνιο Δίκτυο για
το Θέατρο στην Εκπαίδευση -Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας  Π.Ε. Κέρκυρας "ΔΗ.ΜΟ.Π.  Ν.ΜΩΡΟΣ'

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της εισήγησης που έγινε στις 29
Σεπτεμβρίου 2022 στο πλαίσιο της 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων
Πρόληψης της Εξάρτησης (Κέρκυρα 28/9-1/10/2022) με γενικό τίτλο «Η
Πρόληψη Απο-Τιμά κ Αξιο-Ποιεί όσα φέρνει η Ζωή». Η εισήγηση καθώς και η
παράσταση φόρουμ που ακολούθησε εντάχθηκαν στην ενότητα «Η Τέχνη ως
μέσο σύνδεσης με /για την κοινότητα».

Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται
συνοπτικά οι βασικές αρχές των θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων που
αξιοποιούν το θέατρο φόρουμ καθώς και τα σημεία προσοχής όπως έχουν
σχεδιαστεί και εφαρμοστεί στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ) από το 2000 μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο μέρος
παρουσιάζεται συνοπτικά το νέο πρόγραμμα «Κι ο Βυσσινόκηπος μας είναι
θαυμάσιος!» όπως προέκυψε από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που οργάνωσαν
στην Κέρκυρα το 2021 και το 2022 το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση & το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ»



Μέρος Α: Το Θέατρο Φόρουμ στην εκπαίδευση & οι θεατροπαιδαγωγικές
παραστάσεις/προγράμματα  Νίκος Γκόβας, Χριστίνα Ζώνιου

Εισαγωγή
Το Θέατρο του Καταπιεσμένου (ΘτΚ) με όλα τα παρακλάδια του (Θέατρο Εικόνων, Θέατρο
Φόρουμ, Νομοθετικό Θέατρο κ.ά.) (Boal,2014) καταπιάνεται με κοινωνικά ζητήματα και έχει
χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο κυρίως με ομάδες ενηλίκων. Αξιοποιείται ιδιαίτερα στη
λεγόμενη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Οι προσεγγίσεις, όμως, του Augusto Boal κίνησαν
το ενδιαφέρον και των εκπαιδευτικών, που στη δουλειά του Βραζιλιάνου θεατράνθρωπου
ανακάλυψαν σημαντικά εργαλεία και επί μέρους τεχνικές, χρήσιμες και για τη σχολική
εκπαίδευση, όπως είναι το Θέατρο Φόρουμ (ΘΦ) και το Θέατρο Εικόνων (ΘΕ). Ιδέες και
ασκήσεις από το δεύτερο κυρίως χρησιμοποιούσαν, βέβαια, από παλιά παιδαγωγοί του
θεάτρου/δράματος και του θεατρικού παιχνιδιού.

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί εκπαιδευτικοί και θεατροπαιδαγωγικές ομάδες στις
αγγλοσαξονικές κυρίως χώρες συνδυάζουν το Θέατρο Φόρουμ με τεχνικές Εκπαιδευτικού
Δράματος, για να σχεδιάσουν μαθήματα ή προγράμματα παρέμβασης στα σχολεία,
δημιουργώντας σταδιακά ένα νέο «είδος», το οποίο ο Αυστραλός καθηγητής John O’ Toole
αναφέρει ως «εμπλουτισμένο Θέατρο Φόρουμ» (Burton & O'Toole, 2005).

Η μεθοδολογία του Θεάτρου Φόρουμ στην εκπαίδευση (συνοπτικά)
Η Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα (Θ.Ο.)
που αξιοποιεί το Θέατρο Φόρουμ,
αποτελούμενη από τους ηθοποιούς-
παιδαγωγούς και έναν εμψυχωτή-
διαμεσολαβητή γνωστός ως «τζόκερ»
(joker/kuringa) έχει ετοιμάσει μία
παράσταση μικρής διάρκειας (γύρω στα
25’-30’) πάνω σε ένα συγκεκριμένο
κοινωνικό θέμα (Γκόβας & Zώνιου,
2011). Στο έργο παρακολουθούμε την
ηρωίδα ή τον ήρωα - «πρωταγωνιστή»
(συνήθως στην ηλικία των
μαθητών/ριών που το
παρακολουθούν), η/ο οποία/ος βιώνει
μία αδικία ή βρίσκεται σε δυσκολία και κάτω από την πίεση διαφόρων παραγόντων
(«ανταγωνιστές») παίρνει αποφάσεις που τον οδηγούν σε δυσάρεστη έκβαση ή σε αδιέξοδο.
Μετά το τέλος της παράστασης η/ο «τζόκερ» απευθύνεται στο κοινό και το καλεί να
αναγνωρίσει το πρόβλημα και στη συνέχεια να προτείνει στον ήρωα – πρωταγωνιστή άλλες
στρατηγικές, ώστε να μην οδηγηθεί στη δυσάρεστη έκβαση ή στο αδιέξοδο της αρχικής
παράστασης (γνωστής και ως «παράσταση-μοντέλο»). Θα μεσολαβήσουν τεχνικές
«ανακριτικής καρέκλας», «αφήγησης σε ρόλο» κ.ά. (Γκόβας, 2001), που βοηθούν το κοινό να
αναγνωρίσει τα κίνητρα και τα «θέλω» όλων των χαρακτήρων του έργου. Κατόπιν η
παράσταση ξαναπαίζεται και το κοινό μπορεί να σταματήσει τη δράση, να αντικαταστήσει
τον ήρωα – πρωταγωνιστή και να προσπαθήσει με διαφορετική στρατηγική να οδηγήσει την
ιστορία σε μία διαφορετική και πιο θετική για τον ήρωα έκβαση (τo Φόρουμ). Οι
αντικαταστάσεις, με τον συντονισμό της/του τζόκερ, συνεχίζονται όσο υπάρχουν θεατές που
θέλουν να δοκιμάσουν διαφορετικές λύσεις.

Συμπληρωματικά, η Θ.Ο. μπορεί να σχεδιάσει κι άλλες δραστηριότητες πριν την
«παράσταση – μοντέλο», με κύριο στόχο την προετοιμασία των μαθητριών/ών, ώστε να



δοκιμάσουν τις «αντικαταστάσεις» αργότερα αλλά και για να προβληματιστούν για τα
διλήμματα των ηρώων. Συνηθισμένες ασκήσεις σε αυτή τη φάση προετοιμασίας των
μαθητριών/ών είναι οι «δυναμικές εικόνες με θέμα», οι ασκήσεις «γλύπτης – γλυπτό», «η
αντικατάσταση» κ.ά. Μια άλλη δραστηριότητα που προτάθηκε από τον καθηγητή John
Somers του Exeter University του Ηνωμένου Βασιλείου και αξιοποιήθηκε από αρκετούς
μαθητές και μαθήτριές του και στην Ελλάδα είναι το λεγόμενο «πακέτο εξερεύνησης»
(μεταφορά του όρου compound stimulus) (Somers, 2008, 117-128). Συνήθως πρόκειται για
κάποια προσωπικά αντικείμενα του «πρωταγωνιστή», που με κάποιον τρόπο, με την τεχνική
«δάσκαλος σε ρόλο», για παράδειγμα, παρουσιάζονται στους μαθητές/ριες πριν την
παράσταση, με στόχο να τους κινήσουν το ενδιαφέρον και να τους βάλουν στη διαδικασία να
σκεφτούν, για να ανακαλύψουν τι μπορεί να έχει συμβεί στον ήρωα και γιατί.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό τέτοιων προγραμμάτων είναι ότι η παράσταση και
το Φόρουμ που ακολουθεί δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να πάρουν μέρος στη δράση
προτείνοντας λύσεις και δοκιμάζοντας ιδέες στη πράξη. Πρόκειται δηλαδή, για μια μορφή
«αλληλεπιδραστικού» θεάτρου, που δεν στοχεύει φυσικά στο να βρεθούν εύκολες λύσεις
ούτε αποσκοπεί στο να οδηγήσει τους μαθητές/ριες να πάρουν τελεσίδικη θέση σε
αμφιλεγόμενα θέματα, αλλά στο να αναδείξει τις πολλές παραμέτρους ενός θέματος και τις
πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες αυτό μπορεί να προσεγγιστεί.

Σκοπός
Σκοπός της θεατροπαιδαγωγικής
παράστασης/προγράμματος είναι να θέσει
ερωτήματα που σχετίζονται με το θέμα της
λήψης αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης στους
εφήβους. Το ζητούμενο δεν είναι οι
απαντήσεις αλλά η «διαδρομή» που θα
διανύσουν για να φτάσουν σε αυτές. Μια
διαδρομή - αναζήτηση, που φέρνει τους
συμμετέχοντες αντιμέτωπους με προσωπικές
και κοινωνικές στάσεις, ιδανικά, επιθυμίες και
ευθύνες.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη
• Μέρος Α: παιχνίδια ενεργοποίησης του σώματος και το νου ως μέσου εισαγωγής στα

εργαλεία και στις έννοιες που θα ακολουθήσουν. Ακολουθεί το «πακέτο
εξερεύνησης» με στοιχεία από το Θέατρο Εικόνας και τεχνικές από το Θέατρο
Ντοκουμέντο.

• Μέρος Β: παρουσίαση της παράστασης η οποία ακολουθείται από συζήτηση πάνω
στους χαρακτήρες του έργου μέσω της τεχνικής της «ανακριτικής καρέκλας».

• Μέρος Γ: το «Φόρουμ», κατά το οποίο η παράσταση ξαναπαίζεται και το κοινό
παρεμβαίνει επί της σκηνής προσπαθώντας με αυτοσχεδιασμούς να ενδυναμώσει
τον χαρακτήρα ο οποίος έχει ανάγκη και να οδηγήσει την ιστορία σε ένα διαφορετικό
τέλος.

• Μέρος Δ: δραστηριότητες για την συνέχιση της παιδαγωγικής διαδικασίας από
την/τον εκπαιδευτικό μετά την παράσταση.



Τι να προσέξουμε

• Ποιος/α είναι ο πρωταγωνιστής/τρια;
Ο/η «καταπιεσμένος/η» για το Θέατρο του
Καταπιεσμένου (ΘτΚ) δεν είναι το θύμα μιας
κατάστασης το οποίο είτε δεν μπορεί
αντικειμενικά να αντιδράσει στην καταπίεση
είτε μπορεί να διακρίνεται από απάθεια και
αποδοχή της κατάστασης του. Ο/η
«καταπιεσμένος/η» είναι εκείνος που έχει την
ανάγκη και επιθυμία να δράσει για να αλλάξει
τη δυσάρεστη κατάσταση.

Όμως το ποιος/α είναι ο
πρωταγωνιστής/ρια σε μία ιστορία, όπου δεν
είναι τα πάντα άσπρο-μαύρο και οι καταπιέσεις
είναι πολλών ειδών, εξαρτάται από ποια οπτική
επιλέγουμε να δούμε την ιστορία κάθε φορά.
Και αυτό έχει να κάνει με την παιδαγωγική
στόχευση και τη σύνθεση του κοινού.

Ιδανικά, μας ενδιαφέρει να δίνεται η ευκαιρία, ώστε ηθοποιοί και θεατές μέσα από το
Φόρουμ να αναστοχαστούν για τις ίδιες και τους ίδιους και να δοκιμάσουν (σαν σε πρόβα για
τη ζωή) συμπεριφορές που θα μεταφέρουν στην πραγματικότητά τους και όχι να
συμμετάσχουν απλά σε ένα ψυχαγωγικό θεατρικό παιχνίδι αντικατάστασης. Σε μία εποχή
όπου η κοινωνικοποίηση των εφήβων κυριαρχείται από το θέαμα και την οθόνη, η μετατροπή
των μαθητών/ριών από παθητικούς θεατές σε δρώντες θεατές ή «θεα-ποιούς» (spect-actors)
συνιστά την ποιοτική μεταβολή που επιδιώκει το Θέατρο Φόρουμ.

• Τι προσέχουμε στην επινόηση της δραματουργίας;
Η δραματουργία του Θεάτρου Φόρουμ στηρίζεται κατά βάση στους κλασικούς κανόνες του
«καλοφτιαγμένου» έργου του ρεαλισμού: οι συγκρούσεις ορατές και ενσαρκωμένες σε
χαρακτήρες, οι χαρακτήρες στέρεα δομημένοι και η δομή πολύ καλά μελετημένη:
προετοιμασία – θέση – αντίθεση – αποτέλεσμα. Η δραματουργία μπορεί επίσης να
εμπλουτιστεί με συμβολικές ή ποιητικές σκηνές. Ως προς τη δραματουργία, τα σημεία
προσοχής αφορούν την παρουσίαση με απλό και απέριττο τρόπο των κινήτρων των
χαρακτήρων και την πολύ καλή τεκμηρίωση για την ιδεολογία και την ψυχοσύνθεση τους, με
ιδιαίτερη προσοχή στους «ανταγωνιστές», στους οποίους πέφτει και το βάρος του
αυτοσχεδιασμού. Είναι σημαντικό να προβλέπονται επίσης οι στιγμές όπου το κοινό θα
μπορούσε να παρέμβει (οι σκηνές «αντικατάστασης» και οι καταστάσεις «δολώματα») και
τους πιθανούς συμμάχους του πρωταγωνιστή, ώστε να αποφεύγουμε την αίσθηση
ματαιότητας, χωρίς όμως να υποδεικνύουμε συγκεκριμένες λύσεις ή να παίρνουμε θέση.

• Τι κάνει η/ο «τζόκερ» μόλις τελειώσει η παράσταση και πώς «χειρίζεται» το κοινό
στις «αντικαταστάσεις»;

Η/ο εμψυχώτρια/τής (τζόκερ) είναι μέλος της Θ.Ο. και έχει τον σημαντικό ρόλο να συντονίζει
τα παιχνίδια και κυρίως την αντικατάσταση των δραματικών προσώπων, προσπαθώντας να
εμβαθύνει τη συζήτηση με κατάλληλες ερωτήσεις, χωρίς να κατευθύνει, χωρίς να ερμηνεύει
ή να παίρνει το μέρος της μιας ή της άλλης άποψης. Η/ο τζόκερ στέκεται μεταξύ σκηνής και
πλατείας, μεσολαβεί, διευκολύνει (facilitates) ή δυσκολεύει (“difficultates”), όπως λέει ο



Boal, πυροδοτεί δηλαδή με κριτικά ερωτήματα την αλληλεπίδραση που συντελείται κατά το
Φόρουμ.

Ο Augusto Boal θέτει ορισμένους κανόνες για τις εμψυχώτριες και τους εμψυχωτές. Εν
συντομία: οι τζόκερ, αν και έχουν μια δυναμική και ζωντανή σκηνική παρουσία, αποφεύγουν
όλες τις δράσεις που χειραγωγούν ή επηρεάζουν το κοινό. Δεν αποφασίζουν για τίποτα, δεν
εξάγουν καταληκτικά συμπεράσματα, αλλά θέτουν όλα τα πιθανά συμπεράσματα υπό
συζήτηση και υποβάλλουν αμφιβολίες και ερωτηματικά για τις λύσεις που προτείνονται.
Υπαγορεύουν τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά είναι επίσης ανοιχτοί στη μετατροπή τους
από το κοινό. Επισημαίνουν και αποτρέπουν τις λεγόμενες «μαγικές λύσεις», εκείνες δηλαδή
τις παρεμβάσεις από το κοινό που λύνουν ως δια μαγείας το πρόβλημα. Τέλος,
χρησιμοποιώντας τη σωκρατική μαιευτική μέθοδο, οδηγούν τα μέλη του κοινού σε κριτική
συνειδητοποίηση (“conscietization”).

Θα προσθέταμε επιπλέον ότι η εμψυχώτρια και ο εμψυχωτής στο πλαίσιο ενός
θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος φόρουμ θα πρέπει:
 Να γνωρίζει πολύ καλά τις θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές, τη θεωρία και τις εφαρμογές

του ΘτΚ και τους κανόνες του ΘΦ.
 Να κατέχει μια διττή δεξιότητα τόσο στον χώρο του θεάτρου όσο και στον

κοινωνιοπαιδαγωγικό χώρο.
 Να τηρεί μια μη κριτική στάση απέναντι στους συμμετέχοντες. Χρησιμοποιεί τις τεχνικές

της ενεργούς ακρόασης, της «άνευ όρων αποδοχής», της ενσυναίσθησης.
 Να δρα ως διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής (cultural mediator) και να γνωρίζει τεχνικές

διαχείρισης των συγκρούσεων. Να μην “κουκουλώνει” τις διαφορές ή τις δυσκολίες που
προκύπτουν, αλλά να τις αναδεικνύει και να ευνοεί την κριτική εξερεύνησή τους.

 Να γνωρίζει τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα σύμβολα, τις αρχές του
κοινωνικού χώρου στον οποίο δρα και των κοινωνικών ομάδων στις οποίες
απευθύνεται.

 Να μην εστιάζει την προσοχή του στα «ταλέντα» αλλά στο εν δυνάμει ταλέντο, στη
θεατρικότητα που καθένας και η καθεμιά κρύβει μέσα του/της.

 Να μην επιβάλλει τη δική του αισθητική άποψη αλλά να βρίσκεται στην απόλυτη
υπηρεσία της ομάδας και να προσφέρει ερεθίσματα για την ανάπτυξη της φαντασίας και
της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων.

• Πώς αντιδρούν οι παιδαγωγοί-ηθοποιοί και πώς αντιμετωπίζουν το κοινό στις
«αντικαταστάσεις»;

Κατά τον Αugusto Boal ο θεατής (spectator) μετατρέπεται σε έναν ενεργό θεατή-ηθοποιό,
(τον «θεα-ποιό», απόδοση του νεολογισμού spect-actor του Boal) και ενεργεί, όπως αυτός θα
ήθελε να ενεργήσει στην αντίστοιχη περίπτωση, στις συνθήκες στις οποίες διαδραματίζεται
η σκηνή, προτείνοντας έναν τρόπο αντίδρασης στην καταπίεση. Σκοπός είναι να δοκιμαστούν
εμπράκτως όλες οι εναλλακτικές λύσεις μιας καταπιεστικής, άδικης, απαράδεκτης
πραγματικότητας. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί της σκηνής, που έχουν ρόλους είτε
«ανταγωνιστών»-καταπιεστών είτε εν δυνάμει συμμάχων του «πρωταγωνιστή»-
καταπιεζόμενου αυτοσχεδιάζουν με συνέπεια προς τον χαρακτήρα τον οποίον ενσαρκώνουν.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ) και το Θέατρο Φόρουμ
Στην Ελλάδα το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τη
μεγάλη χρησιμότητα που μπορεί να έχουν οι τεχνικές αυτές στη σχολική εκπαίδευση, από
το 1999 στηρίζει τα μέλη του που σχεδιάζουν και υλοποιούν ανάλογα προγράμματα και
μαθήματα και ενθαρρύνει τη δημιουργία θεατροπαιδαγωγικών ομάδων.

Παράλληλα το ΠΔΘΕ οργανώνει μικρής ή μεγάλης διάρκειας επιμορφωτικά
εργαστήρια για την αξιοποίηση του θεάτρου φόρουμ στην εκπαίδευση και διατηρεί ειδικές



ιστοσελίδες στον ιστότοπό του (www.Theatroedu.gr) με πλούσια βιβλιογραφία και άρθρα για
το ΘτΚ και το ΘΦ στην εκπαίδευση με ελεύθερη πρόσβαση.

Αρκετά θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα που αξιοποιούν το Θέατρο Φόρουμ,
παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα
www.theatroedu.gr σε ειδικό χώρο για το
Θέατρο του Καταπιεσμένου. 1 Ενδεικτικά
αναφέρονται τα: «Διαφυγές… από κάθε
εξάρτηση» (σχεδιάστηκε το 2000 με θέμα τη
λήψη αποφάσεων και την πρόληψη και
αναφέρεται στην προσπάθεια μια νεαρής
έφηβης να βοηθήσει τον αγαπημένο της που
«είναι μπλεγμένος με ουσίες»), το «Σε πιστεύω
εγώ» (σχεδιάστηκε το 2004 με θέμα την
έλλειψη επικοινωνίας και στόχων στην
εφηβεία), το «349’ ακόμα...» (σχεδιάστηκε to
2012 σε συνεργασία με την ομάδα ΠΑιΘέΑ με
θέμα την ενδοσχολική βία -bulling), το «Η
πολύχρωμη μετανάστευση τη πεταλούδας»
(σχεδιάστηκε το 2016 με θέμα τη ξενοφοβία

και το ρατσισμό και αναφέρεται στην προσπάθεια μαθήτριας Λυκείου να πείσει τους
συμμαθητές, φίλους, γονείς και εκπαιδευτικούς ώστε οι μαθήτριες-πρόσφυγες να μπορούν
να παρακολουθήσουν μαθήματα στο σχολείο), το «Να τους πάρετε στα σπίτια σας!»
(σχεδιάστηκε το 2020 με θέμα τον ρατσισμό και τη ξενοφοβία στην κοινότητα).

Μέρος Β: το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα/ παράσταση Φόρουμ «Κι ο
Βυσσινόκηπος μας είναι θαυμάσιος!» Ζάγουρα Ευγενία, Τσελέντη Αννέτα.

To θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα/παράσταση με τίτλο «Κι ο Βυσσινόκηπος μας είναι
θαυμάσιος!» εντάσσεται στις παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας, από
και με την κοινότητα, καθώς αξιοποιεί και ταυτόχρονα ενεργοποιεί δυνάμεις και αποθέματα
σε πρόσωπα και φορείς και ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων μεταξύ των
τοπικών φορέων, με τη μεθοδολογία της διαδραστικής παράστασης του Θεάτρου Φόρουμ.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ-Γραφείο Κέρκυρας) και
το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Κέρκυρας,
αξιοποιώντας μια μακροχρόνια πλέον συνεργασία, σχεδίασαν από κοινού την παρέμβαση.
Κατά την α΄ φάση (Νοέμβριος 2021), διοργάνωσαν στην Κέρκυρα με εμψυχώτρια τη Χριστίνα
Ζώνιου και με την αρωγή του Νίκου Γκόβα διήμερο βιωματικό θεατρικό επιμορφωτικό
εργαστήριο νέων ομάδων και εμψυχωτριών/ών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
θεατροπαιδαγωγικών παραστάσεων βασισμένων στις τεχνικές Θεάτρου του Καταπιεσμένου
(ΘτΚ) και ειδικότερα στο Θέατρο Φόρουμ (ΘΦ). Στο εργαστήριο αυτό μέσα από θεατρικές
δραστηριότητες επινοήθηκαν θεατρικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση - παρέμβαση στην
τοπική κοινωνία της Κέρκυρας (σχολική και ευρύτερη κοινότητα) και όχι μόνο, πάνω σε
ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και της αλληλεξάρτησης τους με την προστασία της

1 https://theatroedu.gr/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF-

%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-

%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85



υγείας. Πρόκειται για ένα εργαστήρι κοινωνικού θεάτρου και Θεάτρου του Καταπιεσμένου
για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και την επεξεργασία δημιουργικών δράσεων,
αντιδράσεων, προτάσεων και λύσεων με απώτερο στόχο την αποδόμηση της κυριαρχίας του
ανθρώπου πάνω στη φύση και την εξεύρεση βιώσιμων τρόπων κοινωνικής οργάνωσης σε
αρμονία με το περιβάλλον. (Capra, 2022)

Το επιμορφωτικό αυτό
εργαστηριακό σεμινάριο απευθυνόταν
πρωτίστως σε ομάδες με καθόλου ή
μικρή εμπειρία στο ΘΦ, οι οποίες ήθελαν
να εκπαιδευτούν με στόχο τη δημιουργία
θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων -
συμμετοχικών παραστάσεων για την
επεξεργασία κοινωνικών θεμάτων που
απασχολούν την ευρύτερη εκπαιδευτική
κοινότητα ή/και την τοπική κοινωνία.
Κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν η
δέσμευση α) για συμμετοχή σε όλα τα
μέρη του εργαστηρίου και β) η προσφορά
αριθμού παραστάσεων μετά την ολοκλήρωση τις διαδικασίας και τη δημιουργία της
παράστασης ΘΦ .

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η θεατροπαιδαγωγική ομάδα από μέλη που πήραν
μέρος στο βιωματικό θεατρικό εργαστήρι, η οποία λειτούργησε από το Δεκέμβρη του 2021
έως και τον Ιούνιο του 2022 με τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 2,5 ωρών, στο
χώρο του Κέντρου Πρόληψης Κέρκυρας.2

Η δραματουργία βασίστηκε στο
θεατρικό έργο του Α. Τσέχωφ «Ο
Βυσσινόκηπος», προσθέτοντας έτσι ένα
επιπλέον ποιητικό – οικουμενικό
επίπεδο στη δόμηση της θεατρικής
παράστασης, και στο υλικό που
προέκυψε κατά τη διάρκεια του
βιωματικού εργαστηρίου από τους
ίδιους τους συμμετέχοντες/ουσες πάνω
σε περιβαλλοντικά και οικολογικά
θέματα που τους/τις απασχολούσαν
στην Κέρκυρα. Στο έργο
παρακολουθούμε την προσπάθεια μιας
νεαρής ακτιβίστριας για το περιβάλλον καθώς παλεύει να σώσει έναν υδροβιότοπο από την
καταστροφή. Έχει να αντιμετωπίσει διάφορα συμφέροντα αλλά και ιδεολογίες, παγιωμένες
πρακτικές, προκαταλήψεις και άγνοια. Παρ’ όλες τις προσπάθειές της φαίνεται να
αποτυγχάνει και αναρωτιέται γιατί οι φίλοι και άλλοι συντοπίτες της δεν μπορούν να
καταλάβουν τη σημασία των όσων πράττει ώστε να τη βοηθήσουν.

Κατά την β΄ φάση (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2022), η διαδραστική παράσταση ΘΦ
που έχει δημιουργηθεί θα παρουσιαστεί πιλοτικά, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,
στην εκπαιδευτική και ευρεία κοινότητα της Κέρκυρας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και
ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν τη σύνδεση της υγείας με την προστασία
του περιβάλλοντος και τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε ατομικά και
συλλογικά τόσο τους πόρους (ανθρώπινους / περιβαλλοντικούς) όσο και τις επιπτώσεις στην
υγεία και στο περιβάλλον της ανθρώπινης δραστηριότητας ή/και την αβεβαιότητα που

2 Συντονισμός-Εμψύχωση: Ευγενία Ζάγουρα & Αλκινόη Ζαχαρόγιωργα. Δραματουργία: Ευγενία Ζάγουρα,
Αλκινόη Ζαχαρόγιωργα, Φωτεινή Δημουλή. Εποπτεία: Νίκος Γκόβας, Χριστίνα Ζώνιου.



βιώνουμε, από τις συνακόλουθες απρόβλεπτες και καταλυτικές αλλαγές στην
καθημερινότητα μας (κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, πανδημία κ.ά.) Επίσης
μέσα από τον δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται με αφορμή τη διαδραστική θεατρική
παράσταση Φόρουμ, η παρέμβαση στοχεύει στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας
για την επεξεργασία δημιουργικών δράσεων και προτάσεων για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος.

Οι δυσκολίες κατά την α΄ φάση αφορούσαν κυρίως στην εξεύρεση κοινού χρόνου
μεταξύ των μελών της θεατροπαιδαγωγικής ομάδας, τις υγειονομικές συνθήκες της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (πολλές συναντήσεις χρειάσθηκε να γίνουν
διαδικτυακά) και στη δημιουργία μιας δραματουργίας, που να έχει ενδιαφέρον και να
υπηρετεί τον στόχο της θεατρικής παράστασης, καθώς το θέμα είναι σύνθετο, με
ευαίσθητες ισορροπίες μεταξύ των τοπικών θεσμικών φορέων και συλλογικοτήτων. Στη
β’ φάση κατά την παρουσίαση και συζήτηση με τους τοπικούς φορείς χρειάζεται να
ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες συγκυρίες και το στάδιο εξέλιξης διαφόρων ανοικτών για
την τοπική κοινότητα περιβαλλοντικών ζητημάτων ζωτικής σημασίας. Επίσης χρειάζεται
ενημέρωση και ευελιξία για την κινητοποίηση και τη συνεργασία τοπικών δυνάμεων, που
είναι πιο έτοιμες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η διαδραστική
θεατρική παράσταση.

Η θεατροπαιδαγωγική διαδικασία είναι μία ζωντανή διεργασία και ως τέτοια
παραμένει ανοιχτή και σε εξέλιξη προσκαλώντας όλους τους συμμετέχοντες και τις
συμμετέχουσες σε συνδιαμόρφωση, συν-εξέλιξη και συνδημιουργία.

Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στο πεδίο της πρόληψης των εξαρτήσεων και
της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι συμμετέχοντες/ουσες με βιωματικό τρόπο
έχουν την εμπειρία λειτουργίας σε συλλογικό πλαίσιο, σε ομάδα. Δημιουργεί συνθήκες
αναστοχασμού και άμεσης δοκιμής στάσεων και δεξιοτήτων καθώς τους/τις εμπλέκει
ενεργά στην κοινωνική ζωή. Προσφέρει το πλαίσιο όπου γίνεται εφικτή η επινόηση
λύσεων και η συνειδητοποίηση της δύναμης της προσωπικής και ομαδικής
δημιουργικότητας, της σημασίας της κάθε φωνής σε έναν διάλογο καθώς και του τρόπου
που η στάση και η ματιά μας στο σήμερα διαμορφώνουν την πραγματικότητά μας και
δημιουργούν το μέλλον μας (Τσελέντη, 2019).

Επίσης είναι μία συνεργατική διαδικασία η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε
πολλές διαφορετικές περιστάσεις, χρονικές περιόδους και περιοχές εμπλέκοντας και
αξιοποιώντας διαφορετικούς ανθρώπους και πλαίσια (συνεργασία με περιβαλλοντικές
και πολιτιστικές ομάδες και συλλογικότητες, με την εκπαιδευτική κοινότητα κ.ά.).
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