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Πεξίιεςε  

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα απνηππσζνχλ νη απφςεηο ππνθεηκέλσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα 

θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ην λφεκα πνπ απνδίδνπλ ζηε δεκφζηα απηή ηνπο 

θνηλσληθφηεηα. Πξψηα παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο έλλνηαο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κέρξη ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα 

ζαθέζηεξε νπηηθή ηνπ πεδίνπ αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ άηππσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην 

εξκελείαο θαη ζηήξημεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο 

πξφηεξσλ θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ πνπ δπλεηηθά ζα απνηειέζεη ηε βάζε 

απνηίκεζεο ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. Θα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. 

Σέινο ζα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε αλαθνξηθά κε ηελ θχξηα ζπιινγηζηηθή 

πεξί αηηηψλ θηλεηνπνίεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε άηππεο 

θνηλσληθέο νκάδεο ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, 

αλαδεηθλχνληαο θαηά πεξίπησζε, ηελ άιινηε εκθαλή ή ππφξξεηε 

(ιαλζάλνπζα) πνιηηηθή ή πξνζσπηθή ηνπο βάζε. Σα απνηειέζκαηα 

αλαδεηθλχνπλ ηελ αξρηθή ππνθίλεζε ησλ αηφκσλ απφ εγγελείο αηνκηθέο 

αλάγθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εκπινθήο ηνπο ζηελ άηππε νκάδα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δξάζεο ηνπο απφ ηηο γλσζηηθέο δνκέο ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο 

ακνηβαηφηεηαο. Γείρλνπλ ηέινο ηηο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο λα απνηεινχλ 

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα θαλνληζηηθφ πξφηππν θνηλσληθήο νξγάλσζεο 

αζζελψλ δεζκψλ κε ηζρπξή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε επίηεπμε ζηφρσλ ηνπο 

θαη γεθχξσζεο πιεξνθνξηψλ, κε γλψκνλα ηελ απηνδέζκεπζε θαη απηνλνκία 

επηινγψλ απφθαζεο, ρσξίο άλσζελ έιεγρν, αιιά απφ ηε βάζε, απέλαληη 

ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηε ζεζκνζεηεκέλε πνιηηηθή νξγάλσζε.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: θνηλσλία πνιηηψλ, άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο, θίλεηξα, 

ζπλαηζζήκαηα, εαπηφο, θνηλσληθφηεηα, απηνθαζνξηζκφο 
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Abrstact 

This research will reflect the views of subjects participating in informal 

groups to highlight their participation motives and the meaning they attach to 

this public sociability. First it presents the history of the concept of civil society 

today in order to establish a clearer perspective of the field for the 

development of modern informal social groups. Below is a theoretical 

framework to interpret and support the participation of people in social groups 

of antecedent social experiences that will potentially form the basis of 

valuation of the views of the participants in this research process. The results 

of data collection will be presented through the perceptions of participants 

from semi-structured interviews. Finally there will be feedback regarding the 

main reasoning on mobilization of the underlying causes for their involvement 

in informal social groups in the study period in central Athens, highlighting 

where appropriate, sometimes overt or implicit (latent) political or personal 

basis. The results highlight the initial inciting people against intrinsic individual 

needs and then their involvement in the informal group to strengthen their 

action from the cognitive structures of solidarity and reciprocity. The results, 

finally, show that informal social groups are for participants a normative model 

of social organization‟s weak ties with strong efficacy in achieving their goals 

and bridging information, based on voluntary commitment and autonomy of 

decision options without over control, but from the bottom, opposite the lack 

confidence in institutionalized political organization. 

 

 

 

 

 

Key Words: Civil society, non formal social groups, motives, emotions, self, 

sociality, self determination 
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Δηζαγσγή 

         Ζ παξνχζα κειέηε έρεη ζαλ ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηε λνεκαηνδφηεζε 

ηνπ ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο άηππεο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Οη άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη έθθαλζε ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη εμεηάδνληαη σο ηξφπνο ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ζαλ εξγαιείν επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ζηελ Διιάδα. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ αλαιχζεσλ, ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ησλ ελεξγψλ ππνθεηκέλσλ ζε 

άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο, απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ 

αηηηψλ ζπκκεηνρήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο νκάδεο απηέο θαη ζηε ζπζρέηηζε κε 

λέεο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ζπλδπάδνληαο πξνο ηελ πινπνίεζε 

απηνχ, ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, γηα ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο δηαδξνκήο ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηνπ 

αηφκνπ γηα λα θαηαιήμεη ζην ζήκεξα ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ θέληξνπ 

θνηλσληθέο νκάδεο γηα ην θίλεηξν, ην ιφγν, ηηο αλάγθεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο. 

4.2. πλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ άηππε 
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ηεο Αζήλαο. Τπνβνεζείηαη απφ ζεσξίεο θαη κειέηεο ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ςπρνινγίαο γηα ηα θίλεηξα, ηα αίηηα θαη ην ζθνπφ ζπκκεηνρήο ζε 

δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα δηεξσηάηαη γηα ηα θίλεηξα πνπ  

εκπιέθνληαη ζηελ επηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο. 

         Οη άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηηο κέξεο καο έρνπλ ζπλδεζεί κε 

εθθάλζεηο λέαο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη έθθξαζεο ηνπ αηφκνπ θαη ζηηο 

ξίδεο ηνπο παξακέλεη κηα κνξθή θνηλσληθήο έθθξαζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπ αηφκνπ, ηνπ θνηλσληθνχ ππνθεηκέλνπ, ην νπνίν θαη πεξηγξάθεη ηε 

λννηξνπία ηνπ. Σαπηφρξνλα γίλεηαη θαη ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν 

γηα λα αλαζεσξήζεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ (Ρνδάθνπ & Γθαξά, 2013:12).  Απφ 

απηή ηε ζχδεπμε λέαο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη θνηλσληθήο έθθξαζεο, 

πξνθχπηεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην φηη ζηηο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ηα ελεξγά 

ππνθείκελα παξνπζηάδνπλ θαηαξρήλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κέξνο ελφο ζπλφινπ, 

ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε λέα θνηλσληθά δεδνκέλα. Απηφ ην ζχλνιν κπνξεί 

λα ηαπηίδεηαη κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ή λα αληηηίζεηαη ζηε κέρξη ζήκεξα 

γλσζηή κνξθή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Με ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξφπν, 

ηππηθά ή άηππα, εκείο ή νη άιινη, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ παξνπζηάδεηαη κέζα 

απφ ηηο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη γηα ην ιφγν απηφ αξρηθά ζα 

αλαθεξζνχκε ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή απηήο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θαη ζηελ 

Διιάδα. Σα ππνθείκελα πνπ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο, 

πεξηγξάθνπλ κε πξνζσπηθφ ηξφπν ηελ νπηηθή γσλία ζέαζεο ηνπο θαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο κέζα ζηελ νκάδα, θαζψο θαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζηηο άηππεο 

νκάδεο, νη νπνίνη ηξφπνη εθθξάδνληαη κέζσ εμαηνκηθεπκέλσλ πεξηγξαθψλ, 

παξνπζηάδνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο βίσκα πίζσ απφ ην ηη νξίδεη ην θίλεηξν, 

ηελ αηηία θαη ην ζθνπφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κεηά ην 2008 ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο.  

         Ζ αλάγθε απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δεκηνπξγήζεθε ηφζν 

απφ ηελ παξαηήξεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα δεκηνπξγίαο αλά γεηηνληά – πνπ 

κέρξη ην 2008 αδξαλνχζε ζαλ έλλνηα ε γεηηνληά- αθεδεκφλεπησλ νκάδσλ 

δξάζεσλ γηα θαζεκεξηλά πνιηηηθά φκσο ζέκαηα, φζν θαη απφ ηελ πξνζσπηθή 

εκπινθή κνπ ζε άηππε νκάδα θπζηθήο δφκεζεο εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο 

Αζήλαο ην 2009. Ο ζπλδπαζκφο ησλ γλσζηηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ 

αλαπεδνχλ θπζηνινγηθά απφ ηελ έλλνηα ηεο επνλνκαδφκελεο νηθνλνκηθήο 
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θξίζεο ηνπ 2009 θαη κεηά, εγείξεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηθέο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ θαη κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο πνιηηηθήο πξάμεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο απφ ηελ θνηλσληθή βάζε, ηελ αλνηθνδφκεζε θαη ηνλ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη θαηαλφεζε απηήο ηεο 

παξαηεξνχκελεο αιιαγήο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο. 

 

Μέξνο Πξώην 

Κεθάιαην 1ν  

Η θνηλσλία ησλ πνιηηώλ 

Δίλαη ρξήζηκν αξρηθά λα πξνζεγγίζνπκε ηελ ηζηνξηθή πνξεία θαη 

εμέιημε ηεο πνιχζεκεο έλλνηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ζα καο 

απαζρνιήζεη ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 νη 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ «θνηλσλία πνιηηψλ» επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην. Χο 

θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ «αλαβίσζε», ηελ «αλαγέλλεζε» ή ηελ «αλάζπξζε ηεο 

απφ ηε ιήζε»  νξίδεηαη ην 1989, ε θξίζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ θαη ηνπ 

καξμηζκνχ. Ζ «θνηλσλία πνιηηψλ» επαλαζεκαζηνδνηείηαη, ελψ απνθηά αμία ζε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηθά πξνγξάκκαηα. Δκθαλίδεηαη βηβιηνγξαθηθά, φπσο 

παξαζέηνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα σο κηα πνιπζήκαληε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή. 

Παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηθή νξγάλσζε θαη λνεκαηνδφηεζε ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ δηαρξνληθά θαη 

εηεξνγέλεηα αλά ήπεηξν θαη ρψξα, φζν εηεξνγελείο είλαη θαη νη θνηλσληθέο 

αληηιήςεηο δηαθξαηηθά. Φαίλεηαη φηη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 

αλαδξνκήο είλαη ε εμέιημε ηνπ φξνπ θαζψο θαη νη εξκελεπηηθέο δηαρξνληθά 

ζπγθξνχζεηο.  

Ο φξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ είλαη ζπγθξνπζηαθφο δηαρξνληθά θαη 

ιεηηνπξγεί σο αλαιπηηθφ, θαλνληζηηθφ εξγαιείν θαη πξφηππν ηεο θνηλσλίαο 

πεξηθιείνληαο έλα κεγάιν θάζκα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Ζ έλλνηα 

πεξηέρεη κηα κεγάιε πνιπζεκία σο πξνο ηα ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εξκελεία ηεο φπσο ζα δνχκε λα μεηπιίγνληαη 

παξαθάησ. Δπίζεο ε ελλνηνινγηθή ηεο ζχιιεςε δείρλεη κηα επηιεθηηθή 

επαηζζεζία σο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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ηδηαίηεξνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη φπσο ε 

«ακεξηθαληθή εμαηξεηηθφηεηα», ε θηιειεχζεξε δειαδή ζχιιεςε ηνπ πνιηηηθνχ 

κε πεδίν δηαβνχιεπζεο ειεχζεξσλ ππνθεηκέλσλ. Δπηπιένλ θαίλεηαη φηη 

παίξλεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν αλάινγα κε ηηο ζπγθπξίεο, ζηηο νπνίεο 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ηζηνξηθά κε παξαδείγκαηα ηελ πηψζε ησλ θαζεζηψησλ 

ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, ηνπο θνηλσληθνχο αγψλεο γηα ειεπζεξίεο, ηα 

εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ηε 

κεηαλάζηεπζε, ηνλ θεκηληζκφ, ηελ παγθνζκηνπνίεζε, θάηη πνπ ζπλδπάδεηαη κε 

ηελ εκθάληζε λέσλ πνιηηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πνιηηηθνχ (Παπαηαμηάξρεο, 2013:20).  

 1.1. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηώλ 

Απφ ηελ αξραηφηεηα ε πνιηηηθή θνηλφηεηα, ε δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε 

θνηλσλία, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε πεξηγξαθηθά ν φξνο «θνηλσλία»,  

είλαη κηα δηάζηαζε πνπ θπξηαξρεί, είλαη έλα πιαίζην πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

θάιπςε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ζπλχπαξμεο. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε 

θίλεκα/ θίλεζε είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηζρχνο/ελέξγεηαο θαη πξάμεο/δξάζεο, 

θίλεκα ζαλ ηελ πξάμε ηεο ελέξγεηαο «the act of the potenza», είλαη αηειήο, 

ειιηπήο πξάμε ρσξίο ηέινο, ζθνπφ. Απφ ηελ θπξηαξρνχζα πνιηηηθή θνηλσλία 

ηνπ Αξηζηνηέιε, δηακφξθσζεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ζηνλ δεκνθξαηηθφ 

ηδεαιηζκφ ηνπ Ρνπζζψ θαη ζην «societas civilis» ηνπ ξσκαίνπ θηιφζνθνπ 

Κηθέξσλα, ν φξνο απνδεηθλχεηαη λεπξαιγηθφο γηα ηνλ πνιηηηθφ νξηζκφ ηεο 

θνηλσλίαο δηαρξνληθά, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο κεηάβαζεο πξνο ην 

ζχγρξνλν θφζκν πνπ εηζήγαγε ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ εμέιημε ζε ζπλέπεηα 

κε ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο ηνπ 18νπ αηψλα, ηηο πνιηηηθέο ηνπ 19νπ θαη ηηο 

θνηλσληθέο ηνπ 20νπ (Μπάξια, 2008:10).  

 Οη απαξρέο ηεο έλλνηαο βξίζθνληαη ζηελ  εζηθή θηινζνθία πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ζθσηζέδηθν δηαθσηηζκφ πνπ επεξεάζηεθε απφ ηηο ζεσξίεο 

θπζηθνχ δηθαίνπ ηνπ Giorills θαη ηνπ Pilfendorf.  Ο θσηζέδηθνο Γηαθσηηζκφο 

ηνπ Francis Hucheson, έδσζε ζηνλ θιαζηθφ θηιειεχζεξν Adam Fergunson 

ψζεζε, ν νπνίνο έγξαςε έλα δνθίκην πάλσ ζηελ ηζηνξία ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ην 1767 (εκίηε, 2002:178). Ο Fergunson εμνκνηψλεη ηελ θνηλσλία 
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ησλ πνιηηψλ κε ηελ εκπνξηθή θνηλσλία θαη αληηθαζηζηά ηελ πεγή ηεο 

λνκηκφηεηαο κε ηηο πεγέο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. χκθσλα κε ηε 

θηιειεχζεξε αζηηθή ηάμε ν φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα νξίζεη έλαλ 

απηφλνκν ρψξν, ην ρψξν ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο αγνξάο.  

 ηνλ Υέγθει, αληίζεηα, ε πιεπξά ησλ δηαιεθηηθψλ αλαθέξεη πσο ε 

πνιηηηθή θνηλσλία θαιχπηεη ην ρψξν πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζην θξάηνο θαη 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηαπηίδεηαη κε ην πεδίν ηδησηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Ζ θνηλσλία πνιηηψλ είλαη ηχπνο θνηλσληθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

νηθνγέλεηαο θαη θξάηνπο, είλαη ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

ζεζκψλ πνπ παξεκβάιινληαη. (εκίηε, 2014:1) Ο Υέγθει νξίδεη ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ σο έλα πεδίν νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ζε αληίζεζε κε φζα ηζρχνπλ 

ζηε ζχγρξνλε επνρή. Δίλαη κηα θαηψηεξε, αηειήο κνξθή θξάηνπο, πνπ δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ πνιίηε. Οη θνηλσληθέο αλάγθεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο επηβάιινληαο ζην θξάηνο λα αλαπηχζζεη ηελ 

αζηπλφκεπζε θαη ηε δηθαηνζχλε γηα ηελ επίιπζε ηνπο. Γηα ηνλ Υέγθει ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ αληηπξνζσπεχεη ην ζπκθέξνλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθήο νκάδαο. Δίλαη ε ηδησηηθή ή κε θπβεξλεηηθή δηάζηαζε νξγάλσζεο 

ηνπ θξάηνπο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πνιηηηθή θνηλσλία. Ζ ελδηάκεζε ζθαίξα 

κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θφζκνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ησλ αηφκσλ.  

 Ο καζεηήο ηνπ Υέγθει, ν Μαξμ, απφ ηελ άιιε ζεσξεί ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ σο «αζηηθή θνηλσλία», είλαη ην πεδίν, ε ππνδνκή θνηλσληθψλ θαη 

ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ. πλδέεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε 

ηηο νηθνλνκηθέο δξάζεηο ηεο άξρνπζαο αζηηθήο ηάμεο θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιεη λα δηαησλίζεη ηελ ηαμηθή ηεο θπξηαξρία. Θεσξεί φηη ην θξάηνο 

ζπγθαιχπηεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα. 

Αθφκε ζεσξεί ηελ έλλνηα αξλεηηθά θνξηηζκέλε, σο «έλα πφιεκν φισλ 

ελαληίνλ φισλ», σο πιαζκαηηθή ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ πνπ θαιχπηεη ηελ επξχηεξε αληζφηεηα (Μπάξια, 2008:9). 

 Ο λενκαξμηζηήο Gramsi αληηκεησπίδεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο 

ηξίην πφιν κεηαμχ θξάηνπο θαη αγνξάο, ηελ εληάζζεη ζην πνιηηηθφ- ηδενινγηθφ 

επνηθνδφκεκα, φρη ζηελ νηθνλνκηθή βάζε ηνπ Μαξμ. Σνλίδεη ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απφ ην θξάηνο θαη ηελ έιιεηςε ηνπ θξαηηθνχ 



11 
 

θαηαλαγθαζκνχ απφ απηή. Θεσξεί φηη είλαη έλα αλνηρηφ πεδίν αληηζέζεσλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ, φπνπ δηαθπβεχνληαη δεηήκαηα πνιηηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη 

ηδενινγηθήο εγεκνλίαο θαη δηακφξθσζεο ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ (εκίηε, 

2014:1). Δπηθξαηεί ε πάιε γηα ηδενινγηθή εγεκνλία. Ηδενινγηθά εκθαλίδεηαη σο 

βεβαξεκέλε έλλνηα πηα ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. πκππθλψλεη ηηο θεληξηθέο 

αμίεο θαη εξκελείεο ελφο κνληέινπ λέαο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη 

ππνθεηκεληθφηεηαο, κηαο κνξθήο δηακεζνιάβεζεο απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ 

εξγαδνκέλσλ θαη θξάηνπο, αλαγσγήο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο ζε 

πνιηηεηαθφ ζέκα. Δπαλαπξνζδηνξίδνληαη νη ζρέζεηο θξάηνπο θαη νηθνλνκίαο, 

ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ. Γηαπηζηψλεηαη έλαο απεγθισβηζκφο ηεο έλλνηαο απφ 

ην ζηελφ πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο αιιειεπίδξαζεο (Μαγθιάξαο, 2007:2). 

Παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε εξκελείαο πξνο ην ρψξν ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο 

αμηαθήο αιιειεπίδξαζεο ηεο δεκφζηαο κε ηελ ηδησηηθή ζθαίξα. Σελ φξηδε ζαλ 

κεραλή ζπλαίλεζεο ζηελ εγεκνλία ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ αλαπαξάγνληαο 

ηελ ηδενινγηθή επηθπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο κέζα απφ ζσκαηεία, ζαλ έλα 

ηξνρνπέδε ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, έλα εξγαιείν λνκηκνπνίεζεο θαη απφζπαζεο 

ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ θπξηαξρνχκελνπ (Μαγθιάξαο, 2007:3). Αθαηξεί έηζη απφ 

ηηο ελψζεηο απηέο ηελ ηδενινγηθή απηνλφκεζε θαη ζπιινγηθή βνχιεζε ηνπο 

απφ ηελ αζηηθή θπξίαξρε ηάμε.  

 Αθνινπζεί ελαιιαθηηθά ε ηνθβειηαλή έλλνηα ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. 

ηνλ Tocqueville (πνιηηηθφο θηιειεπζεξηζκφο) αλήθεη ε θπξίαξρε ζήκεξα 

ζεηηθή λνεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ λνεκαηνδφηεζε απηή 

αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο ηνλ ελδηάκεζν ρψξν κεηαμχ 

θξάηνπο θαη αγνξάο πνπ αθνξά ηελ εζεινληηθή απηννξγάλσζε ησλ πνιηηψλ. 

«Ππθλά δίθηπα θνηλσληθήο αιιειφδξαζεο ζεσξνχληαη πσο θαιιηεξγνχλ ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην. Ο ζπγρξσηηζκφο καο κε ηνπο άιινπο 

απμάλεη ηελ πξνζπκία καο λα βαζηδφκαζηε ζηνπο άιινπο γεληθά θαη λα 

ζπκκεηέρνπκε ζε ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο. Μηα εχξσζηε Κνηλσλία Πνιηηψλ 

απμάλεη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, βνεζάεη ζηελ επεκεξία ηνπ πνιίηε θαζψο θαη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο θπβεξλεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο» αλαθέξεη ν Keith 

Whittington (Μαγθιάξαο, 2008:13). Γηα ηνλ Tocqueville, ζηελ επέιαζε ηνπ 

αηνκηθηζκνχ θαη ηεο ηδηψηεπζεο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, πξέπεη λα 

αλαπηχζζεηαη ε ηέρλε ηνπ «θνηλσληθνχ ζπλεηαηξίδεζζαη» γηα λα ιεηηνπξγήζεη 
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ζσζηά ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη λα ηεζνχλ αλαρψκαηα ζηνλ απηαξρηζκφ 

ηνπ θξάηνπο. Οη πνιίηεο πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

νξγαλψζεηο, καθξηά απφ ηηο νηθνλνκηθέο ινγηθέο ηεο αγνξάο. Ο Alexis de 

Tocqueville είρε θαηαγξάςεη θαηά ηελ πεξηνδεία ηνπ ζηελ Ακεξηθή ην 1830 ηε 

ζρεζηαθή δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηελ ηθαλφηεηα ηεο απηφ-

νξγάλσζεο ζηεξηγκέλε ζηε δχλακε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ φηαλ εκπιέθνληαη ζε θνηλσληθέο νξγαλσηηθέο κνξθέο.  

 Ο Giddens αλαπηχζζεη ηε ζεσξία ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ζηελ πξνζπάζεηα 

λα νξίζεη ηελ θνηλσλία πνιηηψλ σο ελδηάκεζν ρψξν κε δηηηή ζεκαζία 

αλάκεζα ζηνλ άθξαην αηνκηθηζκφ απφ ηε κηα θαη ζηνλ θξαηηθφ απηαξρηζκφ 

απφ ηελ άιιε (Giddens, 2001). Γηακεζνιαβεί ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζαλ 

αλεμάξηεην φξγαλν καθξηά απφ ζπκθέξνληα γηα λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή 

εμνκάιπλζε θαη ε απνηξνπή θνηλσληθψλ εληάζεσλ (Βεξέκε, 2008:108).  

 εκαληηθή ζπκβνιή ζηε ζεσξία πεξί θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ έρεη θαη ν 

πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, Fukuyama Francis. χκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ ην 1999, 

ην θνηλσληθφ θεθάιαην απνηειεί έλα ζχλνιν αλεπίζεκσλ θαλφλσλ πνπ 

πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ θαη αθνξνχλ 

ηελ ακνηβαηφηεηα αλάκεζα ζε δχν θίινπο ή αθφκε θαη ζε δχν ζξεζθεπηηθά 

δφγκαηα (ηαδήκα,2012:6). Γηαρσξίδεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην απφ 

επηθαηλφκελα φπσο ε εκπηζηνζχλε, ηα δίθηπα, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηα 

νπνία νξίδεη σο ζπλέπεηεο θαη φρη σο γελεζηνπξγέο δπλάκεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ. Θεσξεί φηη είλαη ηδησηηθφ αγαζφ ε θνηλσλία πνιηηψλ θαη γηα απηφ 

έρεη θαη θάπνηεο εμσηεξηθέο ζπλέπεηεο ηφζν αξλεηηθέο φζν θαη ζεηηθέο, κεηψλεη 

αηζζεηά ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεζκηθνχο κεραληζκνχο 

ζπληνληζκνχ φπσο ζπκβφιαηα, ηεξαξρίεο. 

 Αληίζεηα, ην θνηλσληθφ θεθάιαην εηζάγεηαη ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηνλ πνιηηηθφ επηζηήκνλα Robert Putnam σο   «ηα 

ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, φπσο ηα θνηλσληθά δίθηπα (πνηφλ μέξεη ην 

άηνκν), νη θαλφλεο θαη ε εκπηζηνζχλε, πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζπληνληζκφ θαη ηε 

ζπλεξγαζία επ‟ ακνηβαία σθειεία (ηαδήκα, 2012: 8). Τπνζηεξίδεη πσο φζν 

πην απηφλνκε θαη ηζρπξή είλαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηφζν ιηγφηεξε ζα είλαη 

ε γξαθεηνθξαηία ζηε δηνίθεζε θαη ην θξάηνο. Κιαζηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ 
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νη θνηλφηεηεο ηεο βφξεηαο Ηηαιίαο ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, θνηλσληθήο δέζκεπζεο (civic engagement) , φπνπ ηα 

δίθηπα έρνπλ νξηδφληηα θαη φρη ηεξαξρηθή νξγάλσζε θαη βαζίδνληαη ζηελ 

εκπηζηνζχλε σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο δσήο ζπκβάιινληαο ζεηηθά 

ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ εδψ είλαη ην 

αληίβαξν απέλαληη ζηε θζνξά ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σν απφζεκα ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εμηζψλεηαη κε ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ζε ελψζεηο θαη 

ζσκαηεία. ην θνηλσληθφ θεθάιαην ηνπ Putnam ηα θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ 

αμία. ε κηα θνηλσλία γηα λα ππάξμεη  πςειφ απφζεκα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

πξέπεη λα ππάξρεη δηαπξνζσπηθή ακνηβαηφηεηα θαη εκπηζηνζχλε, κέζα απφ 

ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Σν θνηλσληθφ 

θεθάιαην κπνξεί λα ελλνεζεί σο πφξνο πνπ έρεη ηελ πεγή ηνπ ζηε ζπιινγηθή 

δξάζε θαη κπνξεί λα έρεη απνηειέζκαηα ζε επξχηαηε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

θιίκαθα. Δίλαη κηα δηαδηθαζία «εθ ησλ θάησ» θαη αθνξά πνιίηεο, ίδηαο ή 

δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο θαη θνπιηνχξαο, πνπ ζπλδένληαη θνηλσληθά θαη 

δεκηνπξγνχλ δίθηπα θαη ελψζεηο, ζαλ κηα ε ζπλεθηηθή «θφιια» πνπ θξαηά 

δεκέλεο ηηο θνηλσλίεο.  

Μέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ Putnam θαη ηε ζέαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ σο θαλνληζηηθνχ πξνηχπνπ, εληζρχζεθαλ νη νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, αξλνχκελνο ην ζπγθξνπζηαθφ 

ραξαθηήξα ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ κε ην θξάηνο. Θεσξεί φηη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην είλαη δεκφζην αγαζφ γηαηί δελ απνηειεί ηδηνθηεζία ησλ 

επσθεινχκελσλ. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην δνπιεχεη κέζα απφ ηε ξνή 

πιεξνθφξεζεο (καζαίλσ γηα δνπιεηέο, αληαιιαγή ηδεψλ ζην θνιέγην), λφξκεο 

ακνηβαηφηεηαο (ελδννκαδηθή ακνηβαηφηεηα), ζπιινγηθή δξάζε πνπ εμαξηάηαη 

απφ θνηλσληθά δίθηπα, νη επξείεο ηαπηφηεηεο θαη ε αιιειεγγχε ελζαξξχλνληαη 

ψζηε ην «εγψ» λα κεηαηξέπεηαη ζε λννηξνπία ηνπ «εκείο». ηαλ κηα νκάδα 

γεηηφλσλ άηππα θξνληίδεη ην ζπίηη ηνπ γείηνλα φηαλ ιείπεη απηφ είλαη θνηλσληθφ 

θεθάιαην ζε δξάζε. Ζ αληαιιαγή e-mail κεηαμχ κειψλ ππνζηεξηθηήο νκάδαο 

θαξθηλνπαζψλ είλαη θνηλσληθφ θεθάιαην ζε δξάζε. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην 

βξίζθεηαη ζε θηιηθά δίθηπα, γεηηνληέο, εθθιεζίεο, ζρνιεία, νξγαληζκνχο αθφκε 

θαη ζε ρψξνπο δηαζθέδαζεο «εθεί πνπ ν θαζέλαο μέξεη ην φλνκα ζνπ» 

αληηπαξαβάιεη ην γλσζηφ παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ην bowling θαηά ην «Bowling 
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Alone» ηνπ Putnam (ηαδήκα, 2012:9) παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην άζιεκα καδί κε κα κεγάιε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζπιιφγσλ παηθηψλ γεγνλφο πνπ πηζηνπνηνχζε ηε κείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είλαη ηφζν νη εμσηεξηθέο ζρέζεηο 

γεθπξσηηθέο κνξθέο (bridging, δειαδή δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο 

ρξήζηκεο πνπ πξνέξρεηαη απφ αζζελείο δεζκνχο καθξηλψλ ζπλαδέιθσλ ή 

θίισλ σο γέθπξεο θνκηζηέο πιεξνθνξηψλ) φζν θαη νη εζσηεξηθέο 

ζπγθνιιεηηθέο (bonding) ζρέζεηο (Κνληφξδνο, 2010:113), θπξίσο 

νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο κε θνηλσληθφ θεθάιαην παξαγφκελν λα αθνξά 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε, ζηνπο θφιπνπο ηεο εθάζηνηε 

κηθξνθνηλφηεηαο.  

 Ζ Haythornwaite κηιά γηα έλα λεφηεπθην είδνο δεζκψλ ελ ππλψζεη 

(latent ties) ηερληθά εθηθηνχο, ρσξίο λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

θπζηθήο θνηλσληθφηεηαο ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ αιιά κέζσ ηεο ςεθηαθήο 

επηθνηλσλίαο, κέζσ δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ, ηζηνινγίσλ, ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, φπνπ ππάξρεη ην ελδερφκελν έλαο δεζκφο ελ ππλψζεη λα 

κεηαιιαρζεί ζε ελεξγφ δεζκφ (ηαδήκα, 2012:12). Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ελ ππλψζεη δεζκψλ ζε 

κειινληηθά ηζρπξνχο. 

 Γηα ηνλ John Keane, πνιηηηθφ επηζηήκνλα, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

ήηαλ έλαο λενινγηζκφο ηνπ 1990 πνπ έγηλε γξήγνξα ηεο κφδαο θαη 

αλαδείρζεθε απφ δηαλννχκελνπο κε θνηλσληθή ζπλείδεζε ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε ηελ αλαβίσζε ηεο πνιηηηθήο γιψζζαο ηδηαηηέξσο ζηελ 

θεληξναλαηνιηθή Δπξψπε κεηά ηελ ζηξαηησηηθή ζπκπινθή ηελ Άλνημε ηεο 

Πξάγαο θαη πνπ ζπλερίζηεθε κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ λένπ ειεθηξνληθνχ 

γαιαμία επηθνηλσληψλ, ηε λέα γλψζε ηνπ εαπηνχ σο κέιε ελφο εχζξαπζηνχ 

θαη απηνθαηαζηξνθηθνχ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, ελεξγνπνηεκέλεο απφ ηα 

θηλήκαηα εηξήλεο θαη νηθνινγίαο (Keane, 1998:13) Μπνπρηηζκέλνη πνιίηεο 

απφ εμειίμεηο φπσο ε θαηάξξεπζε ηεο ζνβηεηηθήο θνκκνχλαο, ε αλάδεημε 

λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο, ε απνκάγεπζε ζηα κεηα απνηθηαθά θξάηε, έγηλε 

δεκνθηιήο. Δίλαη έλα δπλακηθφ κε θπβεξλεηηθφ ζχζηεκα αιιεινζπλδεφκελσλ 

θνηλσληθν νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ πνπ απνηειείηαη απφ δίθηπα, ππξακίδεο 
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θαη ζπζηάδεο νξγαληζκψλ πνπ νξγαλψλνληαη παγθφζκηα επαγσγηθά κε 

ζθνπφ λα ζρεδηάζνπλ ηνλ θφζκν καδί κε λέν ηξφπν. 

 1.2. Οξηζκόο θαη πεξηερόκελν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ   

Αλ θαη αξθεηέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηάζζνληαη ξηδηθά αληίζεηεο 

κεηαμχ ηνπο, εληνχηνηο παξνπζηάδνπλ έλα θνηλφ ζεκείν, ηνπνζεηψληαο ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απέλαληη απφ ην θξάηνο, κε ην επηρείξεκα φηη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ δελ κπνξεί λα είλαη ηα ίδηα κε απηά 

ηνπ θξάηνπο. ε γεληθέο γξακκέο φηη γίλεηαη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

εληνπίδεηαη ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο. Δίλαη ν 

ππξήλαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ζ θνηλσλία πνιηηψλ εθηείλεηαη ζε έλα 

επξχ δεκφζην ρψξν απφ ηα θαηψθιη ηνπ ζπηηηνχ θάζε λνηθνθπξηνχ κέρξη ηα 

θξάζπεδα ηεο εηζφδνπ ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ (σηεξφπνπινο, 2004:20). 

Δίλαη έλαο ελδηάκεζνο ρψξνο πνπ μεπεξλά ηε ζεσξία ηνπ Tocqueville, 

αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηνλ πνιίηε, έλα πιέγκα δηαδξάζεσλ αλάκεζα ζε 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο φπσο είλαη νη εθθιεζίεο, νη ιέζρεο, νη ζρνιέο, νη 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. Δίλαη αληηζηήξηγκα ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία 

(θξάηνο), θαη ηαπηφρξνλα ρψξνο εθνχζηαο ζπκκεηνρήο ζε έλα πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Παίδεη ξφιν αληαγσληζηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ απηφ ην 

αληηζηήξηγκα ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία, νξγαλσηηθά θαη ζρεζηαθά. Ο πνιίηεο 

απφ ηε κηα ζηεξίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο θνξέαο δηθαησκάησλ 

έλαληη ηνπ θξάηνπο θαη απφ ηελ άιιε ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ιεηηνπξγεί 

επηθνπξηθά σο πξνο ην θξάηνο, εθφζνλ ην ηειεπηαίν εδξάδεηαη ζηελ 

ζπλαίλεζε, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Δίλαη 

ζπλδεφκελε πάληα κε ην ηζηνξηθφ ζπκθξαδφκελν θαη ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ε θαηαλφεζε ηνπ φξνπ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ δηαθξίλεηαη απφ κηα δπζθνιία ελλνηνινγηθήο 

ζαθήλεηαο αθεγήζεσλ, λνεκαηνδφηεζεο θαη νξηζκνχ θαη νξίδεηαη σο αζηηθφ 

θαηλφκελν. Δίλαη κηα έλλνηα κεηαβιεηή πνπ αλαδεηηέηαη ε εξκελεία ηεο ζηνλ 

ίδην ηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ θαη ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε θαη δξάζε. Ο 

Μνπδέιεο θαη Παγνπιάηνο ηελ αλαθέξνπλ σο κηα πξνζπάζεηα ππέξβαζεο ηεο 

παξαδνζηαθήο αιιειεγγχεο ζην φλνκα κηαο ινγηθήο θαζνιηθήο ελζσκάησζεο 

ζηε θαληαζηαθή θνηλφηεηα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ σο έθθξαζε 

απηνθαζνξηζκνχ (σηεξφπνπινο, 2004:67) κε δηππνθεηκεληθή ή δεκφζηα 
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δηάζηαζε, κηα απφ θνηλνχ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα φισλ.  Δίλαη έλαο 

ρψξνο πνπ ππεξβαίλεη ηα άηνκα θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ πξνθεηκέλνπ 

λα ελζσκαηψζεη ηε δσή ηεο θνηλφηεηαο σο έλα ζχλνιν. Ζ Κνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ εκθαλίδεηαη σο θπθιψκαηα παξαγσγήο ηεο λέαο ππνθεηκεληθφηεηαο 

(Βεξέκε,2008:112). Μηα ζπιινγηθή δξάζε γίλεηαη αληηιεπηή σο ν ζπκθπξκφο 

(αλαθάηεκα) ησλ απξνζπέιαζησλ ηδησηηθψλ ζθαηξψλ. Άιινηε ραξαθηεξίδεηαη 

σο δίαπινο ακθίδξνκεο θαη επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

επίζεκσλ πνιηηηθψλ δνκψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. (Γηαλλήο, 2002:12) φπνπ 

θαηαμηψλεηαη έλα θνηλσληθά ππεχζπλν θαη αηνκηθψο αλεμάξηεην άηνκν, κε 

πιήξε ζπλείδεζε ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ησλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ, ηεο 

ηνπηθφηεηαο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηνπ θζαξηνχ άξα εζηθνχ πξννξηζκνχ 

ηνπ θαζελφο, ελφο ζπλεηδεηνχ θαη ελεξγνχ φρη αλά ηεηξαεηία πνιίηε. 

Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πνιίηε ν T.H. Marshall, T. Bottomore  αλαθέξεη φηη 

«πνιίηεο είλαη εθείλνο πνπ παιεχεη, θαηαθηά, ζπκκεηέρεη, απνιακβάλεη θαη γηα 

απηφ πνπ ηνπ αλήθεη, θαη κάιηζηα φρη κφλν σο άηνκν αιιά θαη ζπιινγηθά». 

ηνλίδνληαο ηελ εθ ζπκκεηνρήο ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πνπ είλαη δεκφζηα θαη θνηλή 

ζε φινπο φζνη είλαη πιήξε κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο (Αλησλάθνπ, 

2008:16).   

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ, ηελ θνηλφηεηα θαη/ή ε πνιηηηθή 

δσή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη κε-βία θαη ζε αληηζηνηρία 

κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία, είλαη έλαο γεληθφο νξηζκφο 

ηεο ελεξγνχο πνιηηεηφηεηαο ζηε δεκνθξαηία. (Hoskins, 2006). Ζ ελεξγφο 

πνιηηεηφηεηα νξηδφκελε απφ ηηο δεκνθξαηηθέο παξαδφζεηο ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ 

Ρνπζζψ θαη ηνπ de Tocqueville, έδηλε έκθαζε θαη ηφληδε ηελ πνιηηηθή 

δέζκεπζε κε πνιηηηθέο αξεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Marshall. Δίλαη ινηπφλ έλαο επξχο νξηζκφο δέζκεπζεο, κε 

δξάζεηο απαξαίηεηεο γηα κηα ζηαζεξή δεκνθξαηία θαη θνηλσληθή ζπλνρή.  

 Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο νθείιεη λα αλαδεηεζεί ζηε βαζηθή 

δηάζηαζε σο «ζεηηθή ειεπζεξία ή απηνλνκία», ζηε ζθαίξα ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο δξάζεο ησλ αλζξψπσλ. Γειαδή ζηελ απνπζία 

εκπνδίσλ θαη δεζκεχζεσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο θαζψο θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε ειεπζεξία ηνπ θαζελφο νθείιεη 
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λα κελ αζθείηαη ζε βάξνο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ άιινπ, δεδνκέλνπ φηη φινη 

δηαζέηνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζηελ ειεπζεξία ηνπο. Ζ χπαξμε θαλφλσλ θαη αξρψλ 

πνπ ηίζεληαη απηφλνκα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ θαζελφο. Βαζηθή 

δηάζηαζε απνηειεί ην αίζζεκα θαη ην πλεχκα ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο, ε χπαξμε θαλφλσλ πνπ ηίζεληαη ειεχζεξα 

θαη απηφλνκα απφ ηα θνηλσληθά ππνθείκελα ηα νπνία θαη πξνζδηνξίδνπλ θαη 

ξπζκίδνπλ αλαιφγσο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. (σηεξφπνπινο, 2007:9) 

 Πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκνθξαηηθή 

επηδεθηηθφηεηα ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζήκεξα 

αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ αλεμάξηεησλ απηνθπψλ νκάδσλ θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο ξηδνζπαζηηθήο έκπλεπζεο (Μαθξπδεκήηξεο, 2002). Οη ελέξγεηεο 

πνπ πεξηιακβάλεη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ ζπκκεηνρή είλαη εζεινχζηα. Οη εζληθέο 

λνκνζεζίεο θαζνξίδνπλ ην εχξνο, ην πεξηερφκελν θαη ην ραξαθηήξα ηεο γηα 

απηφ θαη εμεηάδεηαη αλάινγα.  

 ην πεξηερφκελν ηεο ζπκππθλψλνληαη νη θεληξηθέο αμίεο πνπ 

ζεκειηψλνπλ θαη λνκηκνπνηνχλ ην εθάζηνηε πξνβαιιφκελν κνληέιν 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ηηο ζπλαθείο κνξθέο γλψζεο θαη 

ππνθεηκεληθφηεηαο. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηαπηίδεηαη κε ηηο ζεηηθέο 

ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ ζηα πιαίζηα ελφο ζπκκεηνρηθνχ κνληέινπ 

δεκνθξαηίαο (εκίηε,2002:177). Απνηειείηαη απφ πνιηηηθά ππνθείκελα πνπ 

δηαζέηνπλ έλαλ πςειφ βαζκφ απηνλνκίαο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπιινγηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Τπφζρνληαη ειεπζεξία θαη δεκηνπξγία.  

 Γίλεηαη έκθαζε ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο πεξηερνκέλνπ ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ πξνζπαζψληαο λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλε ε ζχγρξνλε εθδνρή 

ηεο : 1) ε έληαμε ησλ αηφκσλ ζηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

απνθαζίδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε. 2) Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απαξηίδεηαη 

απφ έλα δίθηπν ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαζηεξσκέλσλ ζεζκψλ νη νπνίνη 

απνηεινχλ έλα απηφλνκν θνηλσληθφ επίπεδν πνπ επηδξά απέλαληη ζην θξάηνο 

θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή παίδνληαο ξφιν νη ζεζκνί απηνί ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 3) ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

ζηεξίδεηαη ζην δίθαην κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ ειεπζεξία 
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έθθξαζεο λα απνηεινχλ θαλνληζηηθφ εμνπιηζκφ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

4) ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο ρψξνο ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο θαη 

βνχιεζεο ησλ πνιηηψλ.     

1.3 Σύπνη θαη κνξθέο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζηελ Διιάδα ζήκεξα 

 Χο κία κνξθή ηππηθήο θαη ζεζκηθήο θνηλσληθφηεηαο, ε «θνηλσλία 

πνιηηψλ» ζπληζηά έλα κνληέιν νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

κάιηζηα έλα κνληέιν πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδέεηαη κε αληηιήςεηο γηα ηνλ 

«εθζπγρξνληζκφ» ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Κξαηηθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο 

πξνηείλνπλ κνληέια γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

εκπεξηέρνπλ θαη αληαλαθινχλ έλα κνληέιν θνηλσληθφηεηαο πνιηηψλ (civil 

sociality), ην νπνίν πξνσζείηαη «απφ ηα πάλσ». (Ρνδάθνπ, 2008: 14). ηελ 

Διιάδα νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ «θνηλσλία πνιηηψλ», φπσο θαη νη αληίζηνηρεο γηα 

ηνλ «εζεινληηζκφ», θπξηαξρνχληαη απφ ηελ ξεηνξηθή ηεο «λεσηεξηθφηεηαο», 

ελψ πεξηιακβάλνπλ αληηιήςεηο γηα ην «θξάηνο» θαη ηελ «θνηλσλία». Έρεη 

ζπλδεζεί κε ηνλ «εθζπγρξνληζκφ» θαη ηηο «κεηαξξπζκίζεηο» ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, κε λέεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη κε αληηθξαηηθέο ηδενινγίεο 

θαη πξαθηηθέο.  Ζ «θνηλσλία πνιηηψλ» πεξηθιείεη έλα φξακα γηα ην θξάηνο. 

Δπηθξαηεί κηα αγσλία γηα ηνλ ειιεληθφ λεσηεξηζκφ.  

Φνξείο θνηλσλίαο πνιηηψλ ελλννχληαη φιεο νη ζεζκνζεηεκέλεο θαη 

ζπιινγηθέο δξάζεηο κε δηαθνξέο ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή φπσο κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, θνηλσληθά θηλήκαηα, δίθηπα, ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο, ηνπηθνί, αζιεηηθνί, αγξνηηθνί ζχιινγνη, ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο.  

Γε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θνξείο ηεο αγνξάο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα. 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο ηχπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαηαγξάθεηαη ε 

πξνζέγγηζε ηχπσλ φπνπ 

 Έλαο γεληθφο δηαρσξηζκφο: 

πξνζδηνξίδεη ηξφπνπο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, πεξηιακβάλεη έμη δηαζηάζεηο 

πνιηηεηαθήο ζπκκεηνρήο κέζσ εκπεηξηθήο αλάιπζεο φπσο: ην εθιέγεηλ, ηελ 

θνκκαηηθή εθζηξαηεία, ηε ζπιινγηθή δξάζε, ηε δηθηχσζε, ηελ άκεζε δξάζε, 
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ηελ πνιηηηθή βία, δηαθξίλνληαο 3 θπξίαξρεο πνιηηηθέο δεζκεχζεηο ηνλ 

αηνκηθηζηηθφ αθηηβηζκφ, ηνλ αθηηβηζκφ κε επαθή, ηνλ ζπιινγηθφ αθηηβηζκφ. 

 Έλαο ηχπνο απνηειείηαη απφ θνξείο κε δπλεηηθή ζρέζε κε ηελ θνηλσλία 

πνιηηψλ. 

Δλψ αξρηθά δελ ηδξχζεθαλ γηα λα παξέκβνπλ πνιηηηθά, θαζ‟ νδψλ κπνξεί κε 

ηε δξάζε ηνπο λα απέθηεζαλ ζεκαζία γηα ηελ θνηλσλία πνιηηψλ. Απηφ ζα 

ζπκβεί εάλ νη ελ ιφγσ θνξείο επεδίσμαλ δηάινγν, ζπλεξγαζία ή ζχγθξνπζε 

κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία ζε φηη αθνξά έλαλ ηνκέα δεκφζηαο πνιηηηθήο.  

 Άιινο ηχπνο απνηειείηαη απφ θνξείο κε εμαξρήο δεισκέλν ζθνπφ 

παξνπζίαο ή παξέκβαζεο ζε θάπνηνλ ηνκέα δεκφζηαο πνιηηηθήο, κε 

επζείεο πνιηηηθέο αλαθνξέο.   

Ο ηχπνο κε επζείεο πνιηηηθέο αλαθνξέο θαη ζηφρεπζε φρη ακθηιεγφκελε αιιά 

πνπ ζα επηθέξεη ηε κεγέζπλζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

πνιίηε θαη ηνπ πεδίνπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γεληθά, πεξηιακβάλεη 

ηππηθέο θαη άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο. Σν είδνο ηεο πνιηηηθήο απηήο 

ζπκκεηνρήο, κέζσ νξηδφληησλ ζπζζσκαηψζεσλ, πεξηιακβάλεη ηππηθέο θαη 

άηππεο ζπιινγηθέο κνξθέο δεκφζηαο παξνπζίαο θαη δξάζεο.  

 ηηο ηππηθέο ζπζζσκαηψζεηο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 φζεο έρνπλ θάπνηα λνκηθή κνξθή ζπλδηθάηα, ζσκαηείν ηνπ αζηηθνχ 

δηθαίνπ, αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, ζχιινγνη πνιηηψλ.  

πλδηθάηα, νξγαλψζεηο, ζπιινγηθνηήησλ θαη ζεζκψλ, εζεινληηθά δίθηπα, 

ζχιινγνη γηα ηνπηθά ζέκαηα, ηνπηθνί ζχιινγνη εηεξνδεκνηψλ, πνιηηηζηηθέο 

νξγαλψζεηο, νξγαλψζεηο θνηλσληθήο πξφλνηαο, θεκηληζηηθέο νξγαλψζεηο, 

ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο, πνιηηηζκηθνί θνξείο, θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, 

θνξείο δηεζλνχο βνήζεηαο, δηαξθέο θαη εζληθφ επίπεδν, δηαθξαηηθά ηλζηηηνχηα. 

 Ο «λένο καρφκελνο εζεινληηζκφο» σο  

κία κνξθή ηππηθήο, δειαδή ζεζκηθήο θνηλσληθφηεηαο, πεξηιακβάλεη ηελ 

δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ «άιινπ», ηελ δηαηχπσζε ιφγνπ «εθ κέξνπο 
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ηνπο», εθ κέξνπο εθείλσλ πνπ ζηεξνχληαη «θσλήο», δειαδή πνιηηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κέζα φκσο απφ έλα πιαίζην απφ πξηλ θαλνληζκέλν 

κεηαμχ ησλ κειψλ. Ο «λένο εζεινληηζκφο» ζπγθξνηείηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηε 

θηιαλζξσπία ε νπνία ζεσξείηαη παξσρεκέλε κνξθή αξσγήο θαη 

θνηλσληθφηεηαο κε ηζρπξέο ηαμηθέο ζπλδειψζεηο. Δίλαη έλαο ηξφπνο 

νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, θνηλσληθφηεηαο πνιηηψλ (civil sociality) 

(Anderson S., 2008), εθζπγρξνληζηηθήο παξέκβαζεο ην νπνίν πξνσζείηαη 

«απφ ηα πάλσ»  ζε αληίζεζε κε ην «απφ ηα θάησ» άηππν δίθηπν θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. Ο «εζεινληήο» ζεσξείηαη ην πην απηφ, ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» αθξηβψο επεηδή αληαλαθιά θαη 

εκπεξηέρεη ην λέν πεξηερφκελν ηνπ «πνιίηε», ελψ είλαη κπνιηαζκέλνο κε ηελ 

αξρή ηεο «αληδηνηέιεηαο». Ο «εζεινληήο» σο «ελεξγφο» ή «ππεχζπλνο 

πνιίηεο» ιακβάλεη κέξνο ζε αληδηνηειείο πξαθηηθέο «γηα ην θαιφ ηεο 

θνηλσλίαο», ζε δξάζεηο πξνζθνξάο πξνο ην «θνηλσληθφ ζχλνιν». Γη‟ απηφ θαη 

νξηζκνί ηνπ «εζεινληηζκνχ» δηαθξίλνπλ ηελ «αληδηνηειή πξνζθνξά» απέλαληη 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ή γηα «αγαζνχο ζθνπνχο», απφ ηελ αληδηνηειή 

πξνζθνξά πξνο κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο. Μάιηζηα ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ξνέο πφξσλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελίνηε ελ 

αληηζέζεη κε ηηο άηππεο νκάδεο πνπ απηνρξεκαηνδνηνχληαη. Ζ ζεζκνπνίεζε 

θαη επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ λένπ εζεινληηζκνχ, πνπ δηέπεηαη απφ 

θαλνληζκνχο θαη ζπκβάζεηο, απφ ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο εζεινληψλ, κε 

ζρέζεηο ππαιιειηθνχ ηχπνπ κε ηεξαξρίεο, επνπηεία, εηδηθνχο, δηδάζθεηαη, σο 

ππεξεζία είλαη απφ ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κε ηηο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

Ζ «Σξίηε ζθαίξα» είλαη έλαο ρψξνο εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ πνπ αζθνχλ δσηηθέο ιεηηνπξγίεο κε κηα ινγηθή αιιειεγγχεο 

ελζσκάησζεο ζηε θαληαζηαθή θνηλφηεηα ηνπ θξάηνπο έζλνπο (Μνπδέιεο- 

Παγνπιάηνο, 2003). Αλαπηχζζνληαη ζηνλ ελδηάκεζν, ηνλ ιεγφκελν „ηξίην 

ηνκέα‟ αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηελ νηθνλνκία, αλάκεζα ζηνλ θξαηηζκφ θαη ηελ 

αγνξνθξαηία. Μηα πιεζψξα νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, πνπ 

θζάλνπλ πεξί ηηο 3000, εκθαλίδνληαη θαη θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη εθδειψζεηο ηεο θνηλσληθήο δξάζεο: απφ ηελ 

νηθνινγηθή επαηζζεζία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 
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κεηαλαζηψλ, ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ σο ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή, ηελ πξφιεςε απφ ηηο κνιπζκαηηθέο λφζνπο θαη ηελ ζπλδξνκή 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ηελ παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε 

φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ.  

Οη εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο ζπζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε ηελ ηζηνξηθή 

ζπγθξφηεζε ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηελ αλάδπζε ηεο αζηηθήο θνηλσληθφηεηαο 

θαηά ηνλ 18ν θαη ηνλ 19ν αηψλα. Οη εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο 

δηαδξακάηηζαλ ηζηνξηθά θνκβηθφ ξφιν ζε ηξεηο δηαθξηηέο αιιά ζπλαξζξσκέλεο 

θνηλσληθέο δηεξγαζίεο: ζηε ζπγθξφηεζε ησλ πνιχκνξθσλ αζηηθψλ 

ζηξσκάησλ, ζηελ παγίσζε ηεο εγεκνληθήο ηδενινγίαο πνπ δηαρψξηζε 

εξκεηηθά ηε δεκφζηα θαη ηελ ηδησηηθή ζθαίξα θαη ηέινο ζηνλ ελλνηνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο «θνηλσλίαο» σο δηαθξηηήο θαηεγνξίαο (public-sociality.gr). 

Αηηήκαηα πνπ απνζθνπεί ν εζεινληηζκφο λα αληηκεησπίζεη, πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηηο κλήκεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ην 

κέιινλ. ηνλ νξγαλσκέλν εζεινληηζκφ, ελ αληηζέζεη κε ηηο άηππεο 

ζπιινγηθφηεηεο, ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη ρσξίο 

«θπξψζεηο» λνκηθέο ή εζηθέο πνπ επηβάιινπλ ελίνηε νη ζπιινγηθνί απηνί 

θνξείο θπξίσο πςειήο δέζκεπζεο. 

ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ εζεινληή κε φξνπο λένπ 

Δπξσπαίνπ πνιίηε, κηα έλλνηα κε εζηθφ πεξηερφκελν πνπ παξαπέκπεη ζηελ 

αληδηνηειή δξάζε θαη θνηλσληθή ζπκκεηνρή γηα ην θνηλφ θαιφ (Ρνδάθνπ, 

2013:12). ηελ Διιάδα ν εζεινληηζκφο ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλνο θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ ειιήλσλ ζε εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο, ηζρλή. πλήζεηο 

ειιεληθέο αδξάλεηεο, θαη απνδίδεηαη ζε βαζηά εδξαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Οη απφ ηα πάλσ πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηνπ είλαη 

απνζπαζκαηηθέο. Ο εζεινληηζκφο είλαη ζεζκφο πνπ εληζρχεη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεγγχε (Αβδειά, 2013). Ακθηζβεηεί ην κχζν ηεο παληνδπλακίαο ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ παζεηηθνπνηεί ηνλ πνιίηε θαη ηνπ θιεξνδνηεί ηε 

λνζεξή λννηξνπία λα πεξηκέλεη ηα πάληα απφ ην θξάηνο. Ο «εζεινληήο» σο 

«ελεξγφο» ή «ππεχζπλνο πνιίηεο» ιακβάλεη κέξνο ζε αληδηνηειείο πξαθηηθέο 

«γηα ην θαιφ ηεο θνηλσλίαο», ζε δξάζεηο πξνζθνξάο πξνο ην «θνηλσληθφ 

ζχλνιν». Έλαο απφ ηνπο θπξίαξρνπο νξηζκνχο ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» 
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ηελ ηνπνζεηεί ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην θξάηνο 

(Ρνδάθνπ, 2008:16). Ζ αλάδπζε ηνπ «λένπ εζεινληηζκνχ» απνηειεί κεηαμχ 

άιισλ απφξξνηα θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ εμέιημε θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο απηφο έρεη ζπλδεζεί κε 

«απφ ηα πάλσ» πνιηηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ξνέο πφξσλ απφ ην θξάηνο θαη 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε . Ο «λένο εζεινληηζκφο» ζπγθξνηείηαη ζε αληηδηαζηνιή 

κε ηελ «θηιαλζξσπία» θαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσλίαο 

πνιηηψλ». Ο «λένο εζεινληηζκφο» νξγαλψλεηαη ζην πιαίζην κίαο 

ζεζκνπνηεκέλεο θνηλσληθφηεηαο (κε θπβεξλεηηθέο/ εζεινληηθέο νξγαλψζεηο), 

δηέπεηαη απφ θαλνληζκνχο θαη ζπκβάζεηο, είλαη ζπρλά εληαγκέλνο ζε 

ππαιιειηθνχ ηχπνπ ζρέζεηο –ηεξαξρίεο, επνπηεία εξγαζίαο απφ αξκφδηνπο 

«εηδηθνχο»- θαη πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο –«ζεκηλάξηα 

εθπαίδεπζεο εζεινληψλ»- θαη βαζκνχο εμεηδίθεπζεο –αλάινγα κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη. Ο «εζεινληηζκφο» 

δηδάζθεηαη. Ο «εζεινληηζκφο» νξίδεηαη σο «ππεξεζία» θαη αληίζηνηρα ν 

απνδέθηεο ηνπ σο «εμππεξεηνχκελνο». Ζ ζπλάθεηα ζην πιαίζην ηνπ 

«εζεινληηζκνχ» εδξάδεηαη ζε κία «ηδενινγία θαζαξνχ δψξνπ», δειαδή ζηελ 

πξνζθνξά πνπ δελ εκπεξηέρεη ηελ πξνζδνθία αληαπφδνζεο. (Ρνδάθνπ, 

2008:19).  

 ηηο άηππεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ αλήθνπλ: 

φζεο ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ θάπνηα αλεπίζεκε νξγάλσζε θαη 

δηαηεξνχληαη έζησ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ 

απνθηήζεη λνκηθή αλαγλψξηζε φπσο απηννξγαλψζεηο, νξγαλψζεηο θνηλνηηθήο 

βάζεο (community based organizations), λέεο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο 

(ΝΚΚ λέα θνηλσληθά θηλήκαηα κέρξη ην 1980), απηφβνπιεο, εζεινληηθέο 

δξάζεηο πνιηηψλ, ηνπηθά δίθηπα αιιειεγγχεο θαη θηλεκαηηθήο δξάζεο 

(γθξακζηαλή ζθέςε θαη λεψηεξε αληίιεςε πεξί δεκφζηαο ζθαίξαο), 

απηφλνκεο ζπιινγηθέο δξάζεηο πνιηηψλ, φκηινη πξνβιεκαηηζκνχ θαη 

ζπδεηήζεσλ, πξσηνβνπιίεο πνπ δελ έρνπλ απνθξπζηαιιψζεη κνξθή.  

1.4. νη άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηελ Διιάδα 

 Έλαο ζχλζεηνο δείθηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζηελ 

θνηλσλία πνιηηψλ απνηειεί θαη ε δηακφξθσζε άηππσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 
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Γηαρσξίδνληαο ηε ζεζκηθή/ ζπκβαηηθή ζπκκεηνρή απφ ηελ αζπκβίβαζηε 

άηππε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ πξφθιεζε ηεο 

ζπλήζεηαο ή θαη ηεο ελαιιαγήο εθφζνλ θαηά πεξίπησζε δξάζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζεζκηθέο θαη άηππεο κπνξεί λα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε 

ηππηθέο παξαδφζεηο πξνγελέζηεξσλ πνιηηηθψλ αγψλσλ (Ogris, Westphal, 

2006). Παξαηεξνχληαη εμάξζεηο άηππσλ ζπζζσκαηψζεσλ (δηθηχσλ θαη 

ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ), πνπ σο κνξθέο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο δελ 

δηνρεηεχνληαη κέζα απφ ηα «θαλάιηα» ηεο παξαδνζηαθήο παηξσλίαο. Με απηή 

ηε δξάζε θαίλεηαη λα θαηαξξίπηνληαη θαηεζηεκέλεο λννηξνπίεο, δειαδή ην 

λνεηηθφ αληαλαθιαζηηθφ ησλ πνιηηψλ αιιάδεη, αιιάδεη ε ηάζε λα ζθέθηεηαη 

θαλείο κε φξνπο επειημίαο, απνδνκψληαο βαζηά ξηδσκέλεο πεπνηζήζεηο, 

δεκηνπξγψληαο έλα λέν ζρέδην ζθέςεο.  

Ο νξηζκφο ησλ άηππσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο Διιάδαο αλαθέξεηαη 

ζηνλ «ηέηαξην ππιψλα» (σηεξφπνπινο, 2014) ηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηελ θαηλνηνκηθή δξάζε θαη πξσηνηππία, ηελ ππνζηήξημε ζε 

απνθιεηζκέλεο πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο, ηελ επειημία θαη 

αληαπνθξηζηκφηεηα ζε θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο γεηηνληάο αιιά θαη, επαγσγηθά 

απφ ην ηνπηθφ λα ζπλδένληαη παγθφζκηα «glocalization», δξάζεηο λα μεθηλνχλ 

απφ πεξηνξηζκέλεο ρσξηθέο ελφηεηεο, κε κηα ζηάζε ξηδνζπαζηηζκνχ απέλαληη 

ζε κηθξναζηηθά θνηλσληθά ζηεξεφηππα, κε πςειή δέζκεπζε θαη πςειφ θίλεηξν 

ζπκκεηνρήο, ρσξίο γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, ζπάδνληαο ην ζηίγκα ηνπ 

εμππεξεηνχκελνπ/ ζπκκεηέρνληα. Δίλαη ηνπηθέο κνξθέο πνιηηηθήο νξγάλσζεο 

ζην επίπεδν ηεο βάζεο, πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ θάπνηεο απφ απηέο ηε 

«δεκνθξαηία λα δνπιέςεη» (Ogris, Westphal, 2006). 

 Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ άηππεο, ζπκθσλνχκε κε ηελ παξαδνρή ηεο 

ηππηθήο θνηλσληθήο νκάδαο. Αλαγλσξίδεηαη ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεδία ε 

ζεκαζία ησλ άηππσλ ηξφπσλ ελέξγεηαο ζην πιαίζην κειέηεο θνηλσληθψλ 

γεγνλφησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκφ 

παγηνπνίεζεο, φπσο ην άηππν θνηλσληθφ θεθάιαην, ε άηππε εθπαίδεπζε. «Οη 

άηππεο ελψζεηο αλζξψπσλ ή νη άηππεο νκάδεο δελ είλαη κφλν θάηη απνδεθηφ, 

ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ ζεσξείηαη θπζηθή, αιιά ρσξίο απηέο ηηο άηππεο ελψζεηο 

ε χπαξμε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ είλαη θάηη ην αδηαλφεην. Δπηπιένλ νη 
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άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε βάζε θαη φρη ζπαλίσο 

αλαπηχζζνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεηεμειίζζνληαη ζε ηππηθέο» (Fotef 

1996).   

Σέηνηεο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη νη νκάδεο απφ ηε βάζε- 

grassroots- πνπ εμαξηψληαη απφ ην πψο αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο 

ηελ θνηλφηεηα. Αθφκε θαηαγξάθνληαη θνηλσληθά θηλήκαηα, θηλήζεηο πνιηηψλ ζε 

γεηηνληά ή πφιε (Αθνπμελίδεο, 2006) θαζψο θαη νκάδεο ηδεψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ λνεκαηνδφηεζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηε δεκφζηα ζθαίξα, ην πινπξαιηζκφ, 

ηελ αηνκηθή ειεπζεξία θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Ζ πξψηε άηππε νκάδα 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Διιάδα ήηαλ ν «κηθξφο εζεινληηζκφο» ζην ζεηζκφ ηνπ 

1999 πνπ νη θηλήζεηο δελ πεξλνχζαλ κέζα απφ ζεζκηθά θαλάιηα 

(σηεξφπνπινο2004:145,). Άηππεο είλαη αθφκε νη πξσηνβνπιίεο ζε 

θαζεκεξηλφ θαη ηνπηθφ, αζηηθφ επίπεδν, κε κηθξφ κέγεζνο θαη δηαπξνζσπηθή 

άκεζε επηθνηλσλία κε ζρέζεηο ιηγφηεξν ζεζκνπνηεκέλεο, αλεπίζεκα 

ξπζκηζκέλεο, ζε αληίζεζε κε ην δηαξθέο θαη εζληθφ επίπεδν ηππηθψλ νκάδσλ. 

πκπιεξψλνληαη κε ελψζεηο ελεξγψλ πνιηηψλ κε νξηδφληηα ελδηαθέξνληα 

(Γηαλλήο, 2002:20) κε πνιπθνκκαηηθφ ή ππεξθνκκαηηθφ ραξαθηήξα ή πνιηηηθφ 

(αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηζφηεηα θχισλ, εηξήλε, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, θνηλσληθή δηθαηνζχλε, πξνζηαζία αλειίθσλ, 

δηθαηψκαηα κεηνλνηήησλ, αληηξαηζηζηηθή δξάζε, δσνθηιία, ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία, θαηά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, δίθαην εκπφξην).  

ηηο άηππεο νκάδεο εκθαλίδεηαη αθφκε ν φξνο «εμαξρεηψηηθε παξέα» 

πνπ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσκαηείνπ, κε 

ηελ έδξα ηνπ λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Δμαξρείσλ. Ζ έλλνηα ηεο 

«παξέαο» έξρεηαη λα αληηπαξαβιεζεί ζηελ έλλνηα ηεο «νξγάλσζεο» ή ζηελ 

έλλνηα ηεο «νκάδαο». Σα ηειεπηαία ρξφληα έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα 

αληηθαηαζηαζεί ε –ιεγφκελε– «εμαξρεηψηηθε παξέα» απφ ζρέζεηο θαη ηξφπν 

δξάζεο πεξηζζφηεξν «νξγαλσκέλν» (Ρνδάθνπ, 2008:19). Παξαπέκπεη ν φξνο 

ζε κία αδηαθνξνπνίεηε ζπιινγηθφηεηα, ε νπνία αληιεί ηελ πνιηηηζκηθή ηεο 

ζεκαζία απφ ηνλ ρψξν. Ο γεσγξαθηθφο ρψξνο είλαη πνιηηηζκηθά 

ζπγθξνηεκέλνο, ελψ ηα ππνθείκελα πνπ θαηνηθνχλ ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

απηφλ, θέξνπλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπ. πσο ε έλλνηα ηνπ «ζηεθηνχ» έρεη ηζρπξέο 

πνιηηηζκηθέο ζπλδειψζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ εδαθηθφηεηα ηεο 
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«παξέαο» έηζη θαη ε «εμαξρεηψηηθε παξέα» παξαπέκπεη ζπκβνιηθά ζηα 

Δμάξρεηα θαη ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ πεξηνρή απφ ηα ππνθείκελα. 

Ζ «εμαξρεηψηηθε παξέα» εθθξάδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο κεηαδηθηαηνξηθήο 

Διιάδαο, φπνπ ηα «Δμάξρεηα» απνηεινχζαλ ζχκβνιν θαη κεηαθνξά κίαο 

πνιηηηθήο δξάζεο πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ αληηεμνπζηαζηηθφ ρψξν θαη ζε έλα 

κέξνο ηεο αξηζηεξάο, αιιά θαη γεληθφηεξα ελφο ηξφπνπ δσήο. Αληίζεηα απφ 

έλα ζχζηεκα ηεξαξρεκέλσλ ζέζεσλ, ε «παξέα» αλαθέξεηαη ζε ηζφηεηα, ζε 

κηα αδηαθνξνπνίεηε ζπιινγηθφηεηα φκνησλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εμηζσηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε θαη ηελ έιιεηςε ηεξαξρίαο. Απνηειεί 

νπζηαζηηθά κηα αλνηρηή ζπλάζξνηζε αλζξψπσλ ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη ή 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο «νξγάλσζεο» θαη απνηειεί κηα απφ ηηο 

βαζηθέο δηαθνξέο κε ηε ηππηθά νξγαλσκέλε εζεινληηθή νκάδα. Δίλαη κηα 

αλνξγάλσηε ινηπφλ αδφκεηε θνηλσληθφηεηα.  

 πνηα δξάζε εληάζζεηαη ζην κεηαίρκην, ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν θξάηνπο 

θαη θνηλσλίαο θαη αθνξά έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δεκφζηαο πνιηηηθήο είλαη 

θνηλσληθή δξάζε. πνηα δξάζε επηηειείηαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνλ άκεζν ή 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ δξψληνο ή πξνθαιεί ζπλέπεηεο ζηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν, είλαη θνηλσληθή δξάζε (Max Weber). Απηφ φκσο δελ ηελ 

θάλεη θαη δξάζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. ιεο νη θνηλσληθέο δξάζεηο δελ 

είλαη δξάζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. κσο φιεο νη δξάζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, είλαη θνηλσληθέο δξάζεηο. 

Κνηλσληθέο δξάζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη απηέο 

πνπ έρνπλ θάπνην αληίθξηζκα ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Ζ δεκφζηα ζθαίξα 

πξνέθπςε ζαλ έλαο δεκφζηνο ρψξνο έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο, φπνπ 

ηα άηνκα πνιίηεο αληάιιαζζαλ απφςεηο θαη γλψζεηο, κε ηελ θνπιηνχξα ηεο 

δεκφζηαο ζθαίξαο θαη ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηνλ δηάινγν θαζψο ηα αηνκηθά 

ππνθείκελα είηε ζπλαληηφληαλ κέζα απφ ηνλ δηάινγν είηε αληάιιαζζαλ 

απφςεηο κέζα απφ ηα έληππα κέζα ελεκέξσζεο, πξνο κηα ηδεαηή θαηάζηαζε 

δηαιφγνπ φπνπ ηα δξψληα ππνθείκελα είλαη εμίζνπ πξνηθηζκέλα κε ηελ 

δηαιεθηηθή ηθαλφηεηα, θαη ν θαζέλαο αλαγλσξίδεη ηελ βαζηθή θνηλσληθή ηζφηεηα 

ζηνλ άιιν, ελψ ν ιφγνο είλαη απαιιαγκέλνο απφ ηδενινγία θαη πξνθαηάιεςε.   

Παξέκβαζε θαη δξάζε ζηε δεκφζηα ζθαίξα ζεκαίλεη θάπνηνπ είδνπο 

παξέκβαζε φπσο ε δεκνζηνπνίεζε ελφο πξνβιήκαηνο, ε δηακαξηπξία, ε 
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πξφηαζε αλαηξνπήο ή κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ηξφπν πνπ είλαη ζπγθξνηεκέλνο 

έλαο ηνκέαο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Καηά πεξίπησζε νη δξάζεηο άηππσλ 

ζπζζσκαηψζεσλ νξίδνληαη σο θνηλσληθέο, αξθεί λα ζπλδένληαη κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, ηνπ θνηλνχ ηφπνπ, φπσο ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ, νκάδσλ ή νξγαληζκψλ ησλ νπνίσλ ε ζέζε επεξεάδεηαη 

απφ ηε δξάζε ηνπ θξάηνπο ζ' έλα δεδνκέλν ρψξν. Απφ ηε ζπιινγή (omicron 

project grassroots,2013) ηέηνηαο κνξθήο θνηλσληθψλ νκάδσλ πξνθχπηεη έλα 

πιήζνο ζεκάησλ δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα πνπ πξαγκαηεχνληαη φπσο 

ε ελαιιαθηηθή νηθνλνκία, ε ηνπηθή αληαιιαγή εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ, ε 

εθπαίδεπζε, ε πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ε νηθνινγία, ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηα ζρέδηα δεκνθξαηίαο. Αληί ησλ επίζεκσλ δηαχισλ 

άξζξσζεο ζπκθεξφλησλ, ην ιφγν έρνπλ άηππα δίθηπα ή αιιηψο νη αθαλείο 

φςεηο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ.  

1.5. Η πνξεία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ  

       Οη πξψηεο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ εληνπίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα ην 1821-1828.  ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα δελ εληάζζνληαη, νη θνξείο ηεο αγνξάο, ε εθθιεζία 

θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1944 κέρξη ην 1967 ηα αηνκηθά 

δηθαηψκαηα βξίζθνληαο ππφ ζνβαξή πεξηζηνιή θαη ηα απνιάκβαλαλ κφλν νη 

εζληθφθξνλεο, ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ήηαλ ππφ πεξηνξηζκφ θαη νη πφξνη γηα 

ηελ θνηλσληθή πξφλνηα ήηαλ ειάρηζηνη σο ππεπζπλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, νδεγνχκελνη ζε έλαλ πειαηεηαθφ θνξπνξαηηζκφ πνπ 

ζηφρεπε ζε παξνρή βάζεη θνκκαηηθψλ θαη πειαηεηαθψλ θξηηεξίσλ. Πνιηηηζηηθά 

θαηαγξάθεηαη θαηαπίεζε. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ππνλνκεπφηαλ απφ ηνλ 

δηάρπην απνηθηζκφ ησλ πεξηζζφηεξσλ ζεζκηθψλ ζθαηξψλ απφ ην θξαηηθφ θαη 

θνκκαηηθφ ζχζηεκα. Οπζηαζηηθά αζθπθηηνχζε ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ιφγσ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ πεξηνξηζκψλ. Ζ ζρεηηθή θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαζπζηέξεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο ζπληέιεζε ζηελ ελίζρπζε κηαο 

δηάρπηεο αίζζεζεο θνηλσληθήο εππάζεηαο, θαηαιήγνληαο ζηνλ παξαδνζηαθφ 

έιεγρν πνπ αζθνχζαλ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία.  

      Μεηά ηε καθξφρξνλε παξάιπζε ηεο πνιηηηθήο δσήο μεζπά ε 

πνιηηηθνηπνίεζε, ρσξίο φκσο αθφκε ηα καδηθά κε θνκκνπληζηηθά θφκκαηα λα 
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εγθαηαιείπνπλ ηηο δεζπφδνπζεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηάζεηο ηνπο. ηελ 

Διιάδα επηθξαηεί έλαο πην ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία 

πνιηηψλ. H θξαηνχζα γλψκε ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ θνηλσλία πνιηηψλ ζηελ 

Διιάδα κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ηνπ 1974 είλαη φηη ε θνηλσλία απηή είλαη 

αηξνθηθή, ελψ ηαπηφρξνλα ην θξάηνο είλαη επίζεο αδχλακν εηδηθά ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε κέηξσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο (Μνπδέιεο 

1998, Μαθξπδεκήηξεο 2002, Μνπδέιεο θαη Παγνπιάηνο 2003). Ζ θνηλσλία 

πνιηηψλ είλαη αηξνθηθή εμαηηίαο ηεο δηείζδπζεο ησλ δηθηχσλ παηξσλίαο θαη 

ηεο κεηαθνξάο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ θνκκάησλ ζην εζσηεξηθφ ησλ κε 

θξαηηθψλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ θαη ηεο εμάξηεζεο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ (π.ρ., 

ησλ ζπλδηθάησλ), απφ ηα θφκκαηα θαη ην θεληξηθφ θξάηνο (Μαπξνγνξδάηνο 

1988 θαη Μavrogordatos 1993). ην παξειζφλ είραλ πξνηαζεί πνιιέο αηηίεο 

ζηηο νπνίεο νθεηιφηαλ ε αδπλακία ή αηξνθία ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. Μεξηθέο 

απφ απηέο ήηαλ ηo δηνγθσκέλν ειιεληθφ θξάηνο (Σζνπθαιάο 1986, 

Sotiropoulos 1993, Γηακαληνχξνο 2000), νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο (Campbell 

1964, Legg 1969, Μνπδέιεο 1977, Σζνπθαιάο 1977 θαη 1981, σηεξφπνπινο 

2001), ηα ηζρπξά πνιηηηθά θφκκαηα (Lyrintzis 1984, πνπξδαιάθεο 1998, 

Βνχιγαξεο 2001, Νicolacopoulos 2005, Lyrintzis 2005) θαη ε εμάξηεζε 

νξηζκέλσλ ζπλδηθάησλ απφ ην θξάηνο (Μαπξνγνξδάηνο 1988). αθήο 

πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζηε κεηαδηθηαηνξηθή πεξίνδν ζηελ Διιάδα αλαθνξηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ. ηελ παιαηά ζπδήηεζε γηλφηαλ αληηιεπηή ε έλλνηα σο έλα 

ζχζηεκα ζρεηηθά απηφλνκσλ ζπζζσκαηψζεσλ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ 

θπβεξλψλησλ θαη θπβεξλσκέλσλ πνπ πξνζηάηεπαλ ηνλ ιαφ απφ ηνλ θξαηηθφ 

απηαξρηζκφ (Μνπδέιεο, Παγνπιάηνο, 2003). 

         Σε δεθαεηία ηνπ 1980 απμάλνληαη θαηά πνιχ νη νξγαλψζεηο κε 

πεξηζζφηεξν απηφλνκν πξνζαλαηνιηζκφ. Δκθαλίδνληαη νη Με θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο ην 1990. Αλαδεηθλχνληαη ηα Νέα Κνηλσληθά Κηλήκαηα φπσο ην 

γπλαηθείν θαη ην νηθνινγηθφ, εληζρχνληαο ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζηε 

γακήιηα ζθαίξα. Ζ χπαξμε ηνπ «κεζφθνζκνπ» (corps intermediaries) 

(Μαθξπδεκήηξεο, 2004:3) ζαλ έλα είδνο αλαρψκαηνο πξνβάιιεη απέλαληη 

ζηελ θξαηηθή απηαξρηθή νπηηθή, κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ αληίιεςε ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ σο «Σξίηεο θαίξαο», σο έλαλ ρψξν εζεινληψλ θαη 
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κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ αζθνχλ δσηηθέο ιεηηνπξγίεο 

αθνινπζψληαο κηα ινγηθή αιιειεγγχεο (Cohen- Arato, 1992). 

         ήκεξα παξαηεξνχληαη εμάξζεηο θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, δξάζεηο 

ηζρπξψλ νκάδσλ πίεζεο, πεξηνδηθέο ηνπηθέο ππεξ-θνκκαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο 

αγξνηψλ ή άιισλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη νκάδσλ, θάπνηα αλάπηπμε ηνπ 

εζεινληηζκνχ θαη πιήζνο άηππσλ ζπζζσκαηψζεσλ (δηθηχσλ θαη ζπιινγηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ), πνπ σο κνξθέο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο δελ δηνρεηεχνληαη 

κέζα απφ ηα «θαλάιηα» ηεο παξαδνζηαθήο παηξσλίαο.  

       Μέζα ζην ρξφλν θαίλεηαη ε δηακφξθσζε, ε αιιαγή κνξθήο κηαο 

δηαδηθαζίαο πνπ μεθίλεζε σο θξίζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θξάηνπο λα 

πξνζηαηεχζεη ηνπο πνιίηεο απφ θπζηθέο ζενκελίεο φπσο ν ζεηζκφο ηνπ 1999 

ηεο Αζήλαο, θαη κεηά νη δαζηθέο ππξθαγηέο ηνπ 2007 (Ρνδάθνπ & Γθάξα, 2013, 

ζει. 12).  

        Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ εθάπηεηαη ζηελ Διιάδα απφ ηε κεηαπνιίηεπζε 

κέρξη ζήκεξα θαη νη άηππεο νκάδεο ζηηο νκάδεο ξίδαο (grassroots) ηνπ 1999 

νκάδεο ηεο Αζήλαο απφ ην 2008 κέρξη ζήκεξα. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είρε 

εκθαληζηεί ζηελ Διιάδα ηδηαηηέξσο κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 2004 

λα αλζίδεη ε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ πνιηηψλ. Αθνινπζεί ε θξίζε απηαξρηζκνχ 

κε κηα δνινθνλία πνπ πξνθάιεζε ηελ εμέγεξζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. 

Μεηαηξάπεθε ζε θξίζε εζηθήο, αμηνπηζηίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο κε «ζθάλδαια» πεξί Siemens, Μνλή Βαηνπεδίνπ, θαη 

θνξπθψζεθε κε ηε δπζθνιία δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο κε ζχγρξνλε θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κε δηαδνρηθέο 

δηαθπβεξλήζεηο θαη αιιεπάιιειεο επηθιήζεηο εθιέγεηλ (ην 2015 δηελεξγήζεθαλ 

εζληθέο εθινγέο θαη δεκνςήθηζκα θαη κέρξη ηε ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο 

πξνγξακκαηηζκέλεο λέεο εζληθέο εθινγέο εληφο ηνπ επηεκβξίνπ 2015).  

        Ζ θξίζε απνηειεί έλα ζπγθπξηαθφ παξάγνληα πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

παξαθακθζεί απφ ηε κειέηε ηεο λνεκαηνδφηεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ ζπλάθεηαο κέζσ ησλ άηππσλ νκάδσλ, 

εθφζνλ εμάιινπ θαη ε επηλφεζε ηεο νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ ζε 

ζπιινγηθφηεηεο είλαη θάηη πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί (Καξαγηάλλεο, 2013) 

δηαγελεαθά, ζηελ ηζηνξηθή δηαρξνλία θαη ζπγρξνλία. ηε ζχγρξνλε Δπξψπε, 
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εληνπίδεηαη  έλα θελφ κεηαμχ απηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ πνιηηηθή θαη ησλ 

πνιηηψλ (Hoskins, 2009) θαζψο θαη πνιηηηθή απάζεηα θαη κεησκέλα επίπεδα 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ Διιάδα ζε έξεπλα ηνπ 2006, 61 δεηθηψλ πνπ 

θαζφξηδαλ ηελ ελεξγφ πνιηηεηφηεηα θαηείρε ηε 18ε ζέζε απφ ηηο 19 (Hoskins, 

2009) ελψ ηε 2ε ζην δείθηε θαηαλφεζεο ησλ λέσλ ησλ δεμηνηήησλ ελεξγνχο 

πνιηηεηφηεηαο. Τπφ ην θαζεζηψο ηεο «θξίζεο», ην θξάηνο απφ εγγπεηήο ηεο 

θνηλσληθήο εηξήλεο θαίλεηαη λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε επηηειάξρεο ηνπ 

θνηλσληθνχ πνιέκνπ θαη ζπλερίδεηαη λα ηξνθνδνηείηαη ν ιφγνο πεξί 

ειιεηκκαηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ θξίζε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ζεκαζία ηνπ 

έθηαθηνπ επείγνληνο γεγνλφηνο πνπ δηαηαξάζζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο. Οδεγεί ζε κηα αζηαζή θαηάζηαζε, δχζθνιε ή επηθίλδπλε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο.  

         Ζ θξίζε ελέρεη κέζα ηεο κηα ζπιινγηθή ελνρηθφηεηα, κεραληζκφο 

λνκηκνπνίεζεο ησλ κέηξσλ φηη ζα ζνπ θφςσ ηα πάληα γηαηί εζχ θηαηο, αλ ζε 

πείζσ φηη εζχ θηαηο, απνζπψ απφ εζέλα απηή ηε ζπλαίλεζε πνπ απαηηείηαη. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZyZD0OwuZEw). Οη θνινζζηαίεο αιιαγέο 

ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ην 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ πνπ θάλεη ην θξάηνο λα απνρσξίδεηαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, ε θαηάξξεπζε ησλ κεγάισλ αθεγήζεσλ, ελεξγνπνηεί ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (Καξαγηάλλεο, 2013) σο κεραληζκφ 

ελίζρπζεο ηεο δεκνθξαηίαο. 

 ηελ επνρή ηεο θξίζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ηειεπηαίσλ 5 

εηψλ, παξαηεξείηαη κνχδηαζκα, χπλσζε ησλ πνιηηψλ, εζηθή θσθφηεηα θαη 

ξερή επηρεηξεκαηνινγία. Παξαηεξείηαη κηα ζχγρπζε αμηψλ θαη ακεραλία ηφζν 

γηα ην ζθεπηένλ φζν θαη γηα ην πξαθηένλ. ηηο ζπλζήθεο απηέο ε θπξίαξρε 

πνιηηηθή θαη πλεπκαηηθή ηάμε, δελ είλαη ζε ζέζε λα ζέζεη ηα δεηήκαηα θαη λα 

ραξάμεη πνιηηηθή. Ζ ηέρλε ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαίλεηαη απνδπλακσκέλε ζηελ 

απνραχλσζε θαη ηελ αδπλακία ηεο νηθνλνκηθήο επίθαζεο. ε πεξηφδνπο 

πνιηηηθήο θξίζεο, ε θνηλσλία πνιηηψλ βξίζθεη ην ρψξν θαη ην ρξφλν λα 

ζπγθξνηεζεί θαη λα αλαζπγθξνηεζεί (σηεξφπνπινο, 2014), ρσξίο έηζη λα 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ην θξάηνο θαη λα θαηεπλαζηνχλ. Σν κνληέιν 



30 
 

δηαθπβέξλεζεο κέρξη ηψξα ζηελ Διιάδα πνπ εθαξκφζηεθε ραξαθηεξίζηεθε 

έληνλα ζπγθεληξσηηθφ ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Ζ ρψξα θαίλεηαη λα 

δνθηκάδεηαη απφ κηα θξίζε ηφζν νηθνλνκηθή φζν θαη αμηνπηζηίαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, εκπηζηνζχλεο ηνπ ιανχ ζην θξάηνο, αλάγθε βαζηθή ηνπ 

πνιίηε πνπ επηδεηά ηθαλνπνίεζε ηειηθά ζηξεθφκελνο ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν 

ηνπ ηξίηνπ ηνκέα θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, έλαληη ηνπ 

αλαπνηειεζκαηηθνχ θξάηνπο.   

 πγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζηελ Διιάδα ε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζε ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία ήηαλ κηθξή δηαγελεαθά. Ζ ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα ήηαλ ρακειή. Ο εζεινληηζκφο, παξά θάπνηεο εμάξζεηο πξηλ ηελ 

Οιπκπηάδα ηνπ 2004, παξέκελε αζζελήο κέρξη ην 2003. Μεηά ην 2004 γίλεηαη 

ιφγνο γηα ζπλζήθεο σξηκφηεηαο αλάδπζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη 

λέσλ ηάζεσλ, ζεκαηνδνηψληαο ηελ αλαβίσζε ηεο (Lyrintzis 2002: 94). Ζ 

θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εκθαλίδεηαη απηή ησλ αζιεηηθψλ 

ζσκαηείσλ πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ επηξξνή ηεο Οιπκπηάδαο θαη 

αθνινπζείηαη απφ ηηο πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο, απνθηψληαο 

αλαγλσξηζηκφηεηα θαη δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε ηνκείο δεκφζηαο πνιηηηθήο, 

ρσξίο αθφκε λα ηε δηακνξθψλνπλ φκσο. Κηλεηηθφηεηα παξαηεξήζεθε ζε 

νξγαλψζεηο πεξηβαιινληηθέο θαη κεηαλαζηψλ θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, φπσο θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, αλνίγνληαο δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ην θξάηνο θαη κε 

ζεκαηνινγία θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ, ηελ ηνπηθή 

αληίζεζε ζε δεκφζηα έξγα, ηε δεκφζηα πγεία (2006-7) ηφζν ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο φζν θαη δηαδηθηπαθά. Φαίλεηαη λα εηζάγεηαη ην ζηνηρείν ηνπ δηαδηθηχνπ 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ηελ έθθξαζε ηνπο, πέξα απφ δηαδειψζεηο 

ζην θέληξν, ζπιινγή ππνγξαθψλ θαη θαηαιήςεηο αθηλήησλ. Έλα πεξηζηαηηθφ 

πνπ θηλεηνπνίεζε πνιίηεο λα δηακαξηπξεζνχλ άηππα, κε ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε απφ αθαλή δίθηπα ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δίθηπα απφ 

bloggers ήηαλ ν ζάλαηνο ηεο Καιπβίλνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007, ε ππξθαγηά ηεο 

Πάξλεζαο ην επηέκβξην ηνπ 2007 θαη ζηε ζπλέρεηα ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 ν 

ζάλαηνο ηνπ καζεηή Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ 

ραξαθηεξηζηηθή εκεξνκελία ηεο αιιαγήο ηνπ πεδίνπ ελεξγνπνίεζεο άηππσλ 

αθαλψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (σηεξφπνπινο, 

2014) κε παξαιήπηε ηελ δεκφζηα πνιηηηθή ζθαίξα. Δκθαλίδνληαη ηφηε 
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«πξσηνβνπιίεο απφ θάησ», νη νπνίεο δελ απνθηνχλ ζεζκηθή έθθξαζε, 

απέλαληη ζηελ αλεκπφξηα αληηπξνζψπεπζεο ηνπ θξάηνπο.  Καηαγξάθεηαη κηα 

ζεκαληηθή αξηζκεηηθή αχμεζε δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο ζε άηππεο νκάδεο. 

Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηηο ζπζζσκαηψζεηο θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ ζε 

άηππεο νκάδεο, ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα απαζρφιεζε ησλ αλέξγσλ, ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο κνλαμηάο θαη ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο ησλ αλέξγσλ, 

θαζψο θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

επηζθάιεηα/ νηθνλνκηθή αδπλακία λα ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα αιιειεγγχεο. 

Σνλίδεηαη ε αηθλίδηα ηάζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζε απνθιεηζκφ, ε 

επνρή ηεο απνκφλσζεο, ε απνκάθξπλζε απφ φξνπο αιιειεγγχεο θαη 

αλζξσπηάο, ε αδπλακία θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

ζηήξημε, κε ζπλέπεηα ηελ ελδπλάκσζε θαη αλάδεημε ηεο αιιειέγγπαο θαη 

αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο, ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απηελέξγεηαο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο θαηά ηεο απνκφλσζεο θαη ππέξ ηεο αιιειεγγχεο 

ηνπηθά. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο, νη άηππεο ζπζζσκαηψζεηο είλαη νη 

ίδηεο γέλλεκα ηεο θξίζεο. Οη άηππεο νκάδεο αλαδεηνχλ ηε δηεχξπλζε 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη εζηηάδνπλ ζην 

ηδενινγηθφ θαη αμηαθφ πεδίν δξάζεο ηνπο, κε ηνλ άλζξσπν λα απνηειεί ηελ 

νπζία χπαξμεο ηεο νκάδαο. Αλάγθε ηνπο είλαη ε πνιηηηθή δξάζε. Τπάξρνπλ 

ελδείμεηο κηαο δηαρεφκελεο πνιηηηθήο απντδενινγηθνπνίεζεο, δεκφζηνπ 

θπληζκνχ θαη δηεπξπκέλεο ηάζεο γηα πεξηζζφηεξε απηνλνκία ησλ πνιηηψλ απφ 

ηελ θνκκαηηθή- πνιηηηθή εμάξηεζε, φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζπγθξηηηθά 

δηαρξνληθά απφ ηε κεηαπνιίηεπζε έσο ζήκεξα θαη απφ ηελ πξφζθαηε 

δηάδνζε ησλ αλεμάξηεησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη αθαλψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ (σηεξφπνπινο, 2014). 

Κεθάιαην 2ν  

Λόγνη εκπινθήο θαη θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ ππνθεηκέλσλ 

    Οη έλλνηεο ησλ θηλήηξσλ, ησλ αλαγθψλ θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο είλαη 

θεληξηθή αλαιπηηθή θαηεγνξία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  Σν θχξην φρεκα γηα 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ αηνκηθψλ ζε βάζνο εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ 

πνπ αθήλνπκε ηα ππνθείκελα λα παξνπζηάζνπλ ηελ νπηηθή ηνπο,  ζα είλαη ε 
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αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ, πιαηζησκέλσλ κε ηε ζεσξία πνπ ηαηξηάδεη ζηελ 

θάζε πεξίπησζε, επηβεβαηψλνληαο ή δηαςεχδνληαο ηελ.  

2.1 Θεσξίεο εξκελείαο θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθώλ 

ππνθεηκέλσλ ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο 

πζηήκαηα 

Καηά ην Luhmann ε επηθνηλσλία είλαη κηα απηνπνηεηηθή δηαδηθαζία, πνπ 

αλαπαξάγεη ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη επνκέλσο νπνηνλδήπνηε αιιαγή ζε 

απηή, ζηηο δπλαηφηεηέο ηεο, αιιά θαη ζηα κέζα πνπ ηελ θαζηζηνχλ εθηθηή, 

ζπλεπάγεηαη θνηλσληθή κεηαβνιή. Ο ίδηνο ζπλέδεζε ηελ εκπηζηνζχλε κε ηελ 

απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ θαη ηελ αλάγθε γηα 

αλάιεςε ξηςνθίλδπλεο δξάζεο. ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα, πνπ έρνπλ 

παγησζεί ζην ρξφλν σο δνκέο θάπνηνο κπνξεί λα δηαθξίλεη πξνθαζνξηζκέλα 

θαη δνθηκαζκέλα ζρήκαηα επηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία είλαη ε κφλε απζεληηθή 

θνηλσληθή πξάμε, ηφζν ζεκαληηθή, πνπ ηα κελχκαηα ππάξρνπλ, κφλν αλ 

ζπζρεηηζηνχλ κε άιιεο απφπεηξεο επηθνηλσλίαο ή άιια κελχκαηα 

(Εάλλεο,2013).   

Λφγνη 

Δξκελεχνληαο ηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο άηππσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

ζέηνπκε ηε βάζε ζχγθιηζεο επαγσγηθά ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο πεξί 

θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ηνπο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηάζρνπλ. 

Αλαθέξεηαη σο θπξίαξρνο ιφγνο ίδξπζεο ησλ άηππσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ε 

πξνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ άκεζα ηφζν γηα 

θνηλσληθνπνίεζε, γηα απαζρφιεζε θαη αληίδξαζε ζηελ θξίζε. Με πην 

ξηδνζπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζχλζεζε ησλ θνηλσληθψλ απηψλ νκάδσλ, 

εθδειψλνπλ απξνζπκία ζπλεξγαζίαο κε ην θεληξηθφ θξάηνο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ απφθηεζε ζεζκηθήο κνξθήο (σηεξφπνπινο, 2014). 

Αλάγθεο/ Αλαγθαηφηεηα 

Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία ηνπ Luhmann θαη ε έλλνηα ηεο αλάγθεο θαη ηεο 

αλαγθαηφηεηαο  (Εάλλεο, 2013) ζε ζπλάξηεζε κε ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα 
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πνπ ζπγθξνηνχλ ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα ηνπ αηφκνπ φπσο θαη κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ελ πξνθεηκέλσ ν ρξφλνο ηεο θξίζεο θαη αιιαγψλ 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη απνδφκεζεο πξφηεξσλ απηνλφεησλ θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ, θαζνξίδνπλ ηελ πθηζηάκελε βάζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

χζηεκα ζεκαίλεη αιιειεπίδξαζε, αιιειεμάξηεζε θαη ζχκπξαμε. Γηα ην 

εξκελεπηηθφ εξγαιείν ηεο αλάγθεο θαη αλαγθαηφηεηαο, ν Luhmann, καο 

πξνζθέξεη ηνλ νξηζκφ «αλάγθε είλαη θάηη πνπ δελ ππάξρεη θαη ρξεηάδεηαη» 

(Εάλλεο, 2013) θαη έρεη αθεηεξία θάζε ζχζηεκα μερσξηζηά κε γλψκνλα ηελ 

εθξνή ηεο ελδνγελνχο αλαγθαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, άιινηε εθνχζηα θαη άιινηε 

αθνχζηα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα 

αλάγθε νξίδεη ηελ ελδνγελή ηάζε αληίδξαζεο ελφο ζπζηήκαηνο αθνχζηα, 

εθνχζηα, αζπλείδεηα, ζπλεηδεηά, πξνο ηα κέξε πνπ ην ζπληζηνχλ θαη πξνο ην 

πεξηβάιινλ κε ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ή θαη ηε βησζηκφηεηα 

ηνπ, φπσο ην ίδην ηηο εθιακβάλεη. Δδψ εληνπίδεηαη θαη αλαγλσξίδεηαη ζαλ 

βαζηθφ αίηην ηεο δξάζεο/ κηαο ελέξγεηαο, ε αλάγθε. Άιινηε σο αληίδξαζε θαη 

άιινηε σο αλάγθε φηαλ ην ζχζηεκα απεηιείηαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ, 

εθφζνλ ππάξρεη ε αληίιεςε απηψλ. Ζ αλάγθε ηνπ θνηλσληθνχ αλήθεηλ, λα 

βιέπεη θάπνηνο ηνλ εαπηφ ηνπ θνηλσληθά δηθηπσκέλν είλαη έλα βαζηθφ 

αλζξψπηλν θίλεηξν γηα απηνλνκία θαη απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα (Deci & Ryan, 

1985).  

Κίλεηξα θαη εγγελήο αλάγθεο 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηα άηνκα θηλεηνπνηνχληαη 

ζε νξγαλψζεηο πνπ ζπλαληάηαη ν αληαγσληζκφο θαη ε απηνλνκία. Μέζα απφ 

ηε ζεσξία απηνθαζνξηζκνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπκε ηα θίλεηξα 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, εζηηάδνληαο ζηηο εγγελείο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ πνπ ηνλ 

παξαθηλνχλ λα δξάζεη βάζεη ηεο ζεσξίαο ησλ Deci & Ryan ην 1985 

(Αξβαλίηεο, 2008: 94). Οη άλζξσπνη είλαη απφ ηε θχζε ηνπο ελεξγά φληα θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ξπζκίδεηαη ελ κέξεη απφ εζσηεξηθέο δνκέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε κία δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο, θαη ελ κέξεη απφ 

εμσηεξηθέο δνκέο. Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη νη εζσηεξηθέο 

δνκέο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ νλνκάδεηαη δηαδηθαζία 

νξγαληζκηθήο ελζσκάησζεο (Αξβαλίηεο, 2008:94). Σν άηνκν έρεη 3 εγγελείο 

αλάγθεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηα δξάζε απηνθαζνξηδφκελε: 
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 Σελ αλάγθε γηα επάξθεηα, ηθαλφηεηα (competence) λα δεηήζεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δξάζεο ηνπ θαη λα βηψζεη ηελ καεζηξία ηεο 

πξάμεο ηνπ.  

Σελ αλάγθε γηα απηνλνκία (autonomy) ηελ θαζνιηθή, νηθνπκεληθή 

παξφηξπλζε λα είλαη αηηηνινγηθφο παξάγνληαο ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο θαη λα 

δξα ζε αξκνλία κε ηνλ νινθιεξσκέλν εαπηφ ηνπ φρη αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

άιινπο. 

Σελ αλάγθε ηεο ζπλάθεηαο/ ζπγγέλεηαο ηεο θαζνιηθήο ζέιεζεο γηα 

δξάζε, λα είλαη ην άηνκν ζπλδεδεκέλν θαη λα βηψλεη ηε θξνληίδα γηα ηνπο 

άιινπο. 

Μία απηφ-ξπζκηδφκελε γλσζηηθή δηαδηθαζία ππνδειψλεη φηη ε 

πξνέιεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη εληφο ηνπ εαπηνχ. Μία ζπλεηδεηή 

απφθαζε είλαη εμ‟ νξηζκνχ θάηη εζσηεξηθφ. Αλ θαη νη ζθέςεηο αλήθνπλ ζην 

ζθεπηφκελν άηνκν, είλαη επίζεο γεγνλφο φηη ην άηνκν επεξεάδεηαη απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. ζν πην απηνθαζνξηδφκελν ην άηνκν, ηφζν πςειφηεξε 

ε εζσηεξηθή αηηηφηεηα, έδξα ειέγρνπ ηνπ αηφκνπ. Μηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία 

ζα θαζνξίδεη ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ.  

Απηφ πνπ είλαη εμσηεξηθφ είλαη ν θαλφλαο πνπ νξίδεη φηη θάηη πνπ 

αληηιακβάλεηαη ην άηνκν γλσζηηθά κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζεη κηα αληίδξαζε 

ζπγθεθξηκέλε θαη λα επηβιεζεί ζην εγγελέο ηνπ θίλεηξν. Οη θαλφλεο 

εζσηεξηθεπκέλνη είλαη κηα γεληθή πξφηαζε εληνχηνηο γηα ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά. ζν πην πνιινί εζσηεξηθνί θαλφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

άηνκν, ηφζν πην απηνθαζνξηδφκελν εθφζνλ ην ίδην ην επηηξέπεη. ηαλ ν 

θαλφλαο είλαη εμσηεξηθφο θαη επηβάιιεη «ην ξπζκφ ηνπ» ζηελ επηινγή ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, ηφηε ην άηνκν αθνινπζεί ηελ εμσηεξηθή ξχζκηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ. 

Κίλεηξν είλαη νηηδήπνηε θηλεί, σζεί ή παξαζχξεη ζε δξάζε έλα άηνκν. 

Σα θίλεηξα είλαη δπλαηφ λα σζνχλ ην άηνκν ελεξγψληαο απφ κέζα ή λα ην 

έιθνπλ ελεξγψληαο απφ έμσ. Κίλεηξα είλαη ηφζν νη εζσηεξηθέο αηηίεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηα έλζηηθηα, νη νξκέο, νη ζθνπνί, νη επηζπκίεο ή 

πξνζέζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη δηάθνξεο ζπγθηλεζηαθέο θαηαζηάζεηο φζν θαη 
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εμσηεξηθέο αηηίεο φπσο ακνηβέο, ζέιγεηξα, θφβνη ή απσζεηηθνί εξεζηζκνί 

(Κσζηαξίδνπ, 1999:17). Γηαρσξίδνληαη ζε εγγελή ή επίθηεηα θαη ηα 

ςπρνινγηθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζπκηθφ, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ θπζηθφ θαη θνηλσληθφ. Απφ ην 

θίλεηξν πεξλάκε ζηε δξάζε σο ζθφπηκε αθνινπζία ελεξγεηψλ θαη 

πεξηνξίδεηαη ε κειέηε ηεο ζηνλ άλζξσπν θαη ζπλδπάδεηαη κε ηε κειέηε ηεο 

δξάζεο, ηεο ιήςεο απφθαζεο θαη ηεο βνχιεζεο. Ζ βνχιεζε παξεκβαίλεη 

ζηελ ηειηθή θάζε, φηαλ δνζεί πιένλ ε εληνιή γηα ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο. Σε 

ζηηγκή ηεο κεηάβαζεο απφ ην θίλεηξν ζηε δξάζε, παξεκβαίλεη ε βνχιεζε 

“fiat” (αο γίλεη!) φπσο ην παξνκνίαζε ν ακεξηθαλφο θηιφζνθνο θαη ςπρνιφγνο, 

William James. Ζ κειέηε ησλ θηλήηξσλ γίλεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ λφκσλ 

πνπ δηέπνπλ ηα θίλεηξα ζε αλζξψπνπο θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπο, κέζα απφ 

ηηο πξνζσπηθέο εμεγήζεηο θαη εξκελείεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Οη 

πξνζσπηθέο πεξηγξαθέο ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο βαξχηεηαο πνπ δίλεη ην άηνκν ζηνπο δηάθνξνπο 

παξάγνληεο ππφ κειέηε. Θεσξεηηθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ κπνξνχλ πάληα λα 

ππαρζνχλ ζε έιεγρν. Πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ αγαζνχ, λα θάλεη θαιφ, λα 

βνεζήζεη φπσο νξίδεη ε ζεσξία Jaspers ή ππαξμηαθψλ θηινζφθσλ.  

πλαηζζεκαηηθή ελεκεξόηεηα 

Ζ κειέηε ηεο ζπγθίλεζεο θαη ε νξζή θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε κηαο πην εκπεξηζηαησκέλεο πεξηγξαθήο 

πνιηηηθήο δξάζεο (Βεξέκε, 2008:106). χκθσλα κε ηνλ Hume ην 1973 νη 

πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ βξίζθνληαλ ζε ζπκθσλία κε ηηο θιίζεηο θαη ηα πάζε 

ηνπ θαη φρη κε ηνλ νξζφ ηνπ ιφγν, παξαηεξψληαο φηη ε ζέιεζε δελ είλαη ηίπνηα 

άιιν παξά ε εζσηεξηθή εληχπσζε ή αιιηψο ην πάζνο πνπ αηζζάλεηαη ην 

άηνκν θαη ζπλεηδεηνπνηεί φηαλ πξνβαίλεη ζε κηα θαηλνχξηα θίλεζε ηνπ 

ζψκαηνο ή ηνπ πλεχκαηνο ελψ ε ινγηθή απφ κφλε ηεο δελ είλαη δπλαηφ λα 

απνηειέζεη ην θίλεηξν νπνηαζδήπνηε ζειεκαηηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζπγθίλεζε 

ζεκαίλεη κε ηνλ ηξφπν ηεο, αλαθέξεη ν Νίηζε ηνλ 19ν αηψλα, ην φινλ ηεο 

αλζξψπηλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απνηειεί κηα νξγαλσκέλε κνξθή ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο (Βεξέκε, 2008:107). Ο Giddens αλαθέξεη φηη ελψ νη 

ζπγθηλήζεηο βηψλνληαη δηαδνρηθά ζε αηνκηθφ ρξφλν, ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, 
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ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηε βίσζε θαη ηελ επηηέιεζε ηεο θνηλσληθήο δξάζεο θαη 

ηε δεκηνπξγία επηκέξνπο δνκψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ θχξηα δνκή, ε νπνία κε 

ηε κεξηά ηεο ππξνδνηεί ζην ππνθείκελν ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία 

δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ηνπ, θαη ζχγρξνλα ζηηο θξαηηθέο δνκέο. 

Σα ζπλαηζζήκαηα νξίδνληαη ζαλ θξίθνη πνπ ζπλδένπλ ην ζπιινγηθφ κε ην 

αηνκηθφ, ηηο θνηλσληθέο δνκέο κε ηελ ηδησηηθή ζθαίξα. Σν 1984 ζηξέθεηαη ε 

θνηλσληθή επηζηήκε ζηε κειέηε ησλ ζπγθηλήζεσλ κε ηελ Κνηλσληνινγία ησλ 

ζπγθηλήζεσλ ελψ ζηελ Διιάδα κε ηα ρξφληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ φζκσζε ηνπ πνιηηηθνχ κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ, ε 

παξάκεηξνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηείλεη λα ηζνδπλακήζεη κε ην πνιηηηθφ γηα λα 

θαηαγξαθεί πιήξσο ε εηθφλα ηεο επξχηεξεο πνιηηηθήο ειιεληθήο θνπιηνχξαο, 

θάηη πνπ επηδηψθεηαη αθεγεκαηηθά θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ 

ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαιχπηεη ηε γλψζε, ηηο 

δηαηζζήζεηο, ηηο απφςεηο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο, ηηο πξαθηηθέο 

επηδηψμεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ην αηφκνπ απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο νκάδεο θαη 

ην ζχλνιν ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζρέζε θαη ηε ζχλδεζε κε δηάθνξνπο πνιηηεηαθνχο ζρεκαηηζκνχο 

(Καξαθαηζάλε, 2003:14). Ο J. Jasper παξαηεξεί ηε ζπλάξηεζε ηνπ 

θνηλσληθν-πνιηηηθνχ θαηλνκέλνπ κε ηα ζπλαηζζήκαηα πσο ηα πεξηζζφηεξα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη δπλαηφ λα κειεηεζνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε 

πεξηζζφηεξν νηθεία πνιηηηζκηθά λνήκαηα έληαζεο ζε δεκφζηεο εθδειψζεηο, 

παξέθθιηζεο απφ ππάξρνληεο θνηλσληθνχο θαλφλεο, ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

κάζεζεο φηαλ είλαη έμσζελ επηβνιή κηα πνιηηηθή πξάμε. H έθζεζε ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα ζε δεκφζηνπο θπξίσο ρψξνπο εμππεξεηεί έλα είδνο 

«ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο» (Goodwin, Jasper, Polletta, 2001:92) ζηε 

ρξήζε ησλ «ζπγθηλήζεσλ» γηα γλσζηηθνχο ζθνπνχο, ιφγνπο, δειψλνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο έλσζεο ησλ «κνλάδσλ». 

Δαπηόο 

Ο εαπηφο είλαη θάηη πνπ εμειίζζεηαη. Ζ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα 

απνδίδεηαη κνλαδηθά ζην άηνκν θαη ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα πεξηιακβάλεη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο γέλνπο, θπιήο, εζλνγισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Mackie 

& Hamilton, 1993:357). Δίλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνο θαη αλαπηχζζεηαη 

κε ηνπο θαλφλεο πνπ ην άηνκν πηνζεηεί. ηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο, ην 
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άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσλία. Σν άηνκν πξέπεη λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ αίζζεζε ηεο ζπιινγηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. πλεηδεηνπνηεί 

πψο νη ελέξγεηεο ηνπ επεξεάδνπλ απηή ηελ εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

(Αξβαλίηεο,2008:104). Απνθαζίδεη πσο ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνηλσλία γηα λα 

έρνπλ νη ελέξγεηεο ηνπ έλα λφεκα θαηαλνεηφ φκσο θαη απφ ηνπο άιινπο. 

Γεληθά ππάξρεη ακνηβαία εμάξηεζε. Οη άλζξσπνη πξνβαίλνπλ ζε κία ελέξγεηα 

κε βάζε θάπνην θαλφλα θαη ε ελέξγεηα ζα απνθηήζεη ην αλακελφκελν λφεκα 

εάλ θαη άιινη απνδέρνληαη ηνλ ίδην θαλφλα. 

Ζ ηαπηφηεηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα είδνο 

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, πξνηείλνληαο δεζκνχο 

εκπηζηνζχλεο θαη πίζηεο. Ζ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη ζαλ 

ην ηρλνγξάθεκα γλσζηηθψλ νξίσλ θαη φρη ζαλ κηα ζεηηθή επίδξαζε ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο πξνο επεμεξγαζία (Jasper, 2001:617).  

χκθσλα κε ηνλ Λαο, ε δηαδηθαζία ζπληαχηηζεο ζε κηα ζπιινγηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα θνηλσληθή νκάδα, 

απνηεινχλ εθδειψζεηο ζεξαπεπηηθνχ ηχπνπ ηνπ αηηήκαηνο γηα εμηζνξξφπεζε 

(Βεξέκε,2008:113). πλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο είλαη ε δηακφξθσζε 

ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ. πκκεηνρή ζεκαίλεη ζπλδηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

εαπηνχ θαη ησλ άιισλ, ζθπξειάηεζε ηαπηφηεηαο. Πνιηηηθέο ηαπηφηεηεο 

δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε επίζεκεο ζπιινγηθέο εθδειψζεηο, 

θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλα  αθαλέο ππφζηξσκα ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, 

ζε κηα αθαλή θνηλσλία πνιηηψλ ε δξάζε ηεο νπνίαο δελ έρεη ιάβεη θαλέλα 

επίζεκν ρξίζκα, αιιά είλαη ζεκαληηθή θαη θαηαγξάθεηαη ε ηδέα πνπ έρνπλ ηα 

ππνθείκελα γηα κηα θαηάζηαζε ηνπ δενληηθνχ ηνπο «πξέπεη λα» εαπηνχ αιιά 

θαη ηεο απηφ-εηθφλαο ηνπο, ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο εαπηνχ. 

2.2. Κνηλσληθόηεηα 

Ζ θνηλσληθφηεηα βάζεη ηνλ θνηλσληνιφγν Simmel Georg ζηνλ 20ν 

αηψλα αθνξνχζε εθείλεο ηηο ζρέζεηο πνπ θηηάρλεη έλα άηνκν κε άιια, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ ζηφρν, δελ βαξχλνληαη απφ πξφζεζε πέξα απφ ηηο ίδηεο ηηο 

ζρέζεηο, ην θνηλσληθφ παηρλίδη, απφ ηελ θνπβέληα θαη ην θιεξη κέρξη θαη ηνπο 

θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη ην πξσηφθνιιν, κηα αιιειφδξαζε 

αλαπφζπαζηα δεκέλε κε ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε (Αβδειά, 2012). Ζ 



38 
 

θνηλσληθφηεηα ήηαλ γηα απηφλ ζπλψλπκε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε 

αλάπηπμε πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν θαη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ θνηλσληθφηεηα πξνηάζεθε σο έλλνηα πην επέιηθηε θαη εχπιαζηε 

απφ ηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ληεθεξκηαλά ε θνηλσλία νξηδφηαλ 

ζαλ εζλνθεληξηθφ ηζηνξηθφ παξάγσγν ηεο δπηηθήο ζθέςεο θαη κάιηζηα ζπρλά 

ζπλψλπκν ηνπ έζλνπο. χγρξνλα ε θνηλσληθφηεηα ηείλεη λα εθθξάδεη ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ απηψλ ζηελ επνρή καο θαη πξνηείλεηαη σο 

ζπλψλπκε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Ζ θνηλσληθφηεηα 

εθθξάδεη θαιχηεξα ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. 

«θνηλσληθφ ζπλδέεηλ» (connectedness) (Αβδειά, 2012:5) . Ζ κειέηε ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε βάζε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο θνηλσληθφηεηαο, 

απειεπζεξψλεη ηελ έξεπλα απφ πεξηνξηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πνιηηηθή θαη 

ην θξάηνο. (Καξαγηάλλεο, 2013:10). 

Μέζα απφ ηελ θνηλσληθφηεηα, ζηφρνο είλαη ε εμηζσηηθή πξννπηηθή 

(Ρνδάθνπ, 2008:19). Οη ζπζζσκαηψζεηο πεξηγξάθνληαη φρη σο απηφλνκεο 

νληφηεηεο αιιά σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία κε άιια πεδία δσήο ησλ 

ππνθεηκέλσλ, εθφζνλ νη πνιηηηζκηθά νξηζκέλεο έλλνηεο αγάπεο θαη 

αιιειεγγχεο ζπγθξνηνχλ ηελ θνηλσληθφηεηα παξέρνληαο γέθπξεο θαη 

ππνγξακκίδνληαο ηε ξεπζηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θνηλσληθά θαη ηελ αλάγθε λα 

εηδσζνχλ έηζη. Σελ ψξα πνπ ε αγάπε θαλνληθνπνηείηαη θαη γίλεηαη ππεξεζία, ε 

αιιειεγγχε αλαδεηθλχεηαη ζε νξγαλσηηθή αξρή κηαο θνηλσληθφηεηαο κε 

εμηζσηηθή πξννπηηθή θαη αλαηξεπηηθή, απνδνκεηηθή δπλακηθή. Ζ 

ζπιινγηθφηεηα εδξάδεη ζε κία ηδενινγία αληδηνηέιεηαο, ελψ ην πνιηηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο 

ελαιιαθηηθνχ, νπηνπηθνχ νξάκαηνο γηα ηελ «θνηλσλία», γηα «κία θνηλσλία 

αιιειεγγχεο». Σα κέιε ησλ νκάδσλ επηδίδνληαη ζε πξαθηηθέο γεληθεπκέλεο 

ακνηβαηφηεηαο: πξνζεγγίδνπλ άιια άηνκα, ζέηνπλ ηνπο εαπηνχο ζηε δηάζεζή 

ηνπο, ηνπο πξνζθέξνπλ ρσξίο λα επηδηψθνπλ αληηδψξεκα. Οη πξαθηηθέο 

ζπληζηνχλ ππέξβαζε ηνπ θψδηθα ηεο αληαιιαγήο θαη δελ θηλεηνπνηνχληαη απφ 

ην ζπκθέξνλ.   

αλ πνηθίιεο ζπζζσκαηψζεηο πνιηηψλ, νη άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο, 

πξνθξίλνπλ ηελ θνηλσληθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, καδί κε ηελ αηνκηθή θαη 
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πνιηηηθή ηδηφηεηά ηνπ, ζπλζέηνληαο έλα ηξίπηπρν εκπέδσζεο, παγίσζεο θαη 

αλάπηπμεο κηαο δεκνθξαηίαο. Αλαδεηθλχνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γηα ηελ 

επηβίσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, ηελ αληίιεςε ηεο 

ζπλεηθνηνπνίεζεο. 

Με ηνλ φξν «δεκφζηα θνηλσληθφηεηα» ελλννχληαη κε ζεζκνζεηεκέλεο 

εθδνρέο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζην δεκφζην ρψξν ζηε 

βάζε πνιηηηζκηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηε ζπλάθεηα θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηελ θνηλή δξάζε. Οη έλλνηεο είλαη ξεπζηέο θαη ν ηξφπνο θαη ν ιφγνο κε ηνλ 

νπνίν ηα άηνκα επελδχνπλ, «λνκηκνπνηνχλ» (Καξαγηάλλεο, 2013) θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ηε δξάζε ηνπο, πνιηηηζκηθά κε παξφληα πάληα φκσο ηα 

πνιηηηθά ζπγθξνηεηηθά ηνπο ζηνηρεία. Δηθνλνγξαθείηαη κέζα απφ ηηο λέεο 

άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ε αλάπηπμε λέσλ πεδίσλ θνηλσληθφηεηαο θαη ε 

δηακφξθσζε λέσλ πνιηηηζκηθψλ αληηιήςεσλ γηα ην ρξφλν θαη ην ρψξν. ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηα ππνθείκελα αλαπηχζζνπλ πνηθίιεο κνξθέο 

ζπιινγηθήο δξάζεο ηηο νπνίεο επελδχνπλ κε πνιηηηζκηθά λνήκαηα θαη κέζα 

απφ ηηο νπνίεο ζπγθξνηνχλ ζπιινγηθά ππνθείκελα. Ζ δεκφζηα θνηλσληθφηεηα 

επηηξέπεη κηα δηεπξπκέλε ελλνηνιφγεζε ηνπ πνιηηηθνχ κε ην λα ζπγθξνηείηαη 

ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηα 

λνήκαηα κε ηα νπνία επελδχνληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο πνιχκνξθεο 

παξεκβάζεηο ζην δεκφζην ρψξν. ε απηφ ην πιαίζην, ην «δεκφζην» θαη ην 

«ηδησηηθφ», ην «θνηλσληθφ» θαη ην «πνιηηηθφ» αληηκεησπίδνληαη σο ξεπζηέο θαη 

αιιειέλδεηεο έλλνηεο, κε ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλν πεξηερφκελν. ηα 

ππνθείκελα αλαπηχζζνπλ πνηθίιεο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο ηηο νπνίεο 

επελδχνπλ κε πνιηηηζκηθά λνήκαηα θαη κέζα απφ ηηο νπνίεο ζπγθξνηνχλ 

ζπιινγηθά ππνθείκελα (Εάλλεο, 2013).  

Ζ δεκφζηα θνηλσληθφηεηα ζαλ κνξθή λέσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζην 

δεκφζην ρψξν, θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζε έλα λέν πιαίζην αλαιχζεσλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο, ππφ ηε ζθέπε ηνπ πνιηηηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ,  φπνπ ε θνηλσλία πνιηηψλ ζα παξείρε ην ρψξν έθθξαζεο 

ηνπ αηφκνπ θαη ησλ νκαδηθψλ δηαθνξψλ δεκηνπξγψληαο έλα ρψξν ειεπζεξίαο 

(Lyrintzis, 2015:1), ρσξίο φκσο εθ ησλ πξνηέξσλ ζεηηθή ή αξλεηηθή 

αληηζηνίρηζε. Γηα ηνλ 20ν αηψλα ζα δηαζθάιηδε ε θνηλσλία πνιηηψλ ηελ 

αξκνληθή ζπλχπαξμε ηεο αηνκηθφηεηαο κε ηελ θνηλφηεηα, ηε γεθχξσζε ηεο 



40 
 

ηδησηηθήο κε ηε δεκφζηα ζθαίξα. Γηα ηελ θηιειεχζεξε ηδενινγία ν 

πξνβιεκαηηζκφο δεκηνπξγείην ζην πσο ζα κπνξνχζε λα ζπληαρζεί κηα 

αίζζεζε θνηλφηεηαο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

θαηαλννχληαη κε φξνπο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ παξάιιεια φκσο κε ηελ 

θπβεξλεηηθή ξχζκηζε. Ζ άπνςε ηνπ Φνπθψ έξρεηαη λα πξνζζέζεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ θξάηνπο απφ ηελ θνηλσλία, ζεσξψληαο ηελ ηειεπηαία ζαλ 

ηνλ ηφπν κνληέξλσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, αλεμάξηεησλ θαη δηαθξηηψλ απφ ην 

θπξίαξρν θξάηνο (Lyrintzis, 2015:3), κέζα απφ θαζεζηψηα πξαθηηθψλ, 

πξνγξάκκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηη πξέπεη λα γίλεη θαη ην ηη πξέπεη λα 

καζεπηεί, πνπ απηφ νδεγεί ζηελ εμεξεχλεζε λέσλ ππνθεηκεληθνηήησλ ή ηε 

ζκίιεπζε παιαηψλ. Έηζη κέζα απφ ηελ θνηλσληθφηεηα ηα άηνκα δεζκεχνληαη 

ζε δεκφζηεο δξάζεηο, θπξίσο ζπιινγηθέο, δηακνξθψλνληαο ή 

αλαδηακνξθψλνληαο ζρέζεηο θαη ηαπηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξίπινθε 

δηαδηθαζία αλαθέξεη ν Φνπθψ ππνθεηκεληθά κνηξαζκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ 

ζπζηήλνπλ ζπιινγηθφηεηεο θαη ηηο ηαπηφηεηεο ηνπο θαη γίλνληαη δεκφζηα 

νξαηέο 

Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθφηεηαο ζηελ πεξηγξαθή ηεο λνεκαηνδφηεζεο θαη 

ηεο εκπεηξίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο, έξρεηαη λα 

πξνζθέξεη ηα αλαιπηηθά εξγαιεία θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε κειέηε ησλ 

θηλήηξσλ θαη ιφγσλ ζπκκεηνρήο ησλ ελεξγψλ ππνθεηκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο 

απηέο νκάδεο κε βίαηεο, απην-νξγαλσκέλεο ,αλαζηνραζηηθέο θαη κνλίκσο ζε 

έληαζε κεηαμχ ηνπο θαη κε ην θξάηνο, σο έθθαλζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

ζηελ Διιάδα απφ ην 2008 έσο ζήκεξα θαη σο έλδεημε άξζεο ηεο λννχκελεο 

σο δεδνκέλεο αζζεληθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ζηελ Διιάδα. Γίλεηαη βαξχηεηα ζην κηθξν επίπεδν ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ κειψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, βάδνληαο ζηελ άθξε ηελ απφ ηα πάλσ 

ζέαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ Ζ «θνηλσλία πνιηηψλ» γίλεηαη «εξγαιείν 

θνηλσληθήο θαληαζίαο, σο πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή» (Ρνδάθνπ, 2008:8). 

Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθφηεηαο καδί κε ηα θίλεηξα γίλεηαη θεληξηθή 

αλαιπηηθή θαηεγνξία. Δθθξάδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

θαη ζπλδέεη ην ππφ κειέηε  θαηλφκελν ηεο ζπιινγηθφηεηαο γχξσ απφ ηε δξάζε 

ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο κε άιιεο κνξθέο έμσ νηθηαθήο θνηλσληθφηεηαο. 

Σν πνιηηηθφ ζπγθξνηείηαη πηα ζπκβνιηθά κέζα απφ θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο. Σα 
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ππνθείκελα επελδχνπλ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε πνιηηηθφ πεξηερφκελν θαη 

θαηαζθεπάδνπλ αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηελ άηππε θνηλσληθή νκάδα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ.  

Ζ ζπκκεηνρή ζε κηα άηππε θνηλσληθή νκάδα κειεηάηαη σο πξαθηηθή 

θνηλσληθφηεηαο, αιιειεγγχεο, εκπηζηνζχλεο θαη λέαο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, 

δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο, ππέξβαζεο ηνπ θψδηθα ηνπ 

ζπκθέξνληνο, αληδηνηέιεηαο ε νπνία νξγαλψλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο άηππεο 

νκάδαο. «απνδέμνπ απηφ πνπ απνδέρνληαη νη άιινη σο θαλφλα γηα ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο ζηελ θνηλσλία, αξθεί λα κπνξείηε λα σθειήζεηε ν έλαο ηνλ 

άιιν» ζαλ νξηζκφο αιιειεγγχεο θαη ακνηβαηφηεηαο (Αξβαλίηεο, 2008:105). Ζ 

έλλνηα ηεο «παξέαο» σο ελφο αδηαθνξνπνίεηνπ ζπλφινπ πνπ ζπγθξνηείηαη 

γχξσ απφ ηελ αξρή ηνπ απζνξκεηηζκνχ θαη ηεο απνπζίαο δεζκεχζεσλ ή 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζπληζηά έλα κνληέιν θνηλσληθφηεηαο κε πνιηηηθφ 

πεξηερφκελν.  

Φαίλεηαη απφ έξεπλεο (Ogris, Westphal, 2006) φηη ε ζπκκεηνρή ζε 

άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο έρεη απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσληθή κάζεζε 

απμάλνληαο ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε ζηάζε ζε θαιά δεκνθξαηηθέο 

πξαθηηθέο, ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη ηε δεκηνπξγία αηδέληαο, ελζσκάησζεο 

ηδεψλ, αλάδεημε θσλψλ. Μέζσ ηεο ζπλ-νξγάλσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

νκάδα, ηα άηνκα γίλνληαη πην δεθηηθά ζηελ θηλεηνπνίεζε, επηθαινχληαη ηελ 

ππεπζπλφηεηα ησλ άιισλ πνιηηηθά δξαζηήξησλ αηφκσλ θαη δηεθδηθνχλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, ζαλ κνριφο πίεζεο 

θαη αιιειεπίδξαζεο, επεξεάδνληαο θαη πνιηηηθέο δηεξγαζίεο. Σα άηνκα 

ηείλνπλ λα λνεκαηνδνηνχλ ηε δξάζε ηνπο ππνθεηκεληθά θαη πνιηηηθά, ρσξίο 

πξντδεαζκνχο, κέζα απφ θαζεκεξηλά θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα. 

Σν θνηλσληθφ θιίκα (αληίιεςε, αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, γεηηλίαζε) 

έξρεηαη λα γίλεη ν θαηαιχηεο γηα δξάζε (Zimmerman, 1990). Πεξηιακβάλεη ηε 

ζπιινγηθή δξάζε, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη πνιηηηζκηθή επίγλσζε θαη 

ελζσκαηψλεη ελδν θπζηθέο κεηαβιεηέο  φπσο ην θίλεηξν γηα έιεγρν, έδξα 

ειέγρνπ, απηναπνηειεζκαηηθφηεηα.  
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Μέξνο Β- εξεπλεηηθό κέξνο 

Κεθάιαην 3ν 

Η Έξεπλα 

3. 1. θνπόο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη 

απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο αηφκσλ γηα ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 

απφ ην 2008 κέρξη ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηηο θηλεηήξηεο αλάγθεο ηνπο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηελ εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θνηλσληθά. Παξαηεξείηαη έλα 

θελφ ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηα θίλεηξα δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ 

άηππσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νκάδεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θνηλφηεηα, ηε 

γεηηλίαζε, ηελ εμεηδηθεπκέλε ζεκαηνινγία, ηε ξεηνξηθή θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο θνηλφηεηαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεκάησλ πξνέθπςε 

χζηεξα απφ αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο γηα άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηελ 

Διιάδα. Πνην ζπγθεθξηκέλα ζα εξεπλεζεί: 

1) πνηεο είλαη νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο Αζήλαο γηα ην ιφγν 

ζπκκεηνρήο ηνπο, ην θίλεηξν θαη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ, ηη ηνπο 

θηλεηνπνηεί γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνπο ζηηο νκάδεο απηέο. Δίλαη νη εγγελείο 

αλάγθεο ηνπ αηφκνπ ην ππνθηλνχλ λα δξάζεη ή ε βαζηθή γλσζηηθή δνκή ηεο 

ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο; 

2) πσο αηζζάλνληαη φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα 

3) πσο αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζηελ νκάδα θαη αλ είλαη 

ίδηνο κε ηνπο ξφινπο ηνπο ζηε δσή ηνπο εθηφο νκάδαο 

4) πνηεο είλαη νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο σο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

άηππε θνηλσληθή νκάδα γηα ην θξάηνο, ηελ ζχγρξνλε θνηλσληθή νξγάλσζε, ηε 

δεκνθξαηία, ηα θφκκαηα, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο ζε 

ζχλδεζε κε ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπο. 
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Ο θχξηνο ινηπφλ ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη πεξηγξαθηθφο θαη 

επεμεγεκαηηθφο, λα θαηαγξαθνχλ θαη λα γίλνπλ νξαηέο νη άηππεο θνηλσληθέο 

νκάδεο θαη νη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γεληθήο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ηζηφ ή ζε έλα «λνεηηθφ γξίθν» πξνο επίιπζε 

(Ησζεθίδεο, 2008:45). Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ θπξίσο ηηο κε κεηξήζηκεο 

πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηνρεχνληαο ζηελ εκβάζπλζε ηεο 

θαηαλφεζεο, ηεο πεξηγξαθήο θαη ηελ αηηηαθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηηο δεκηνπξγνχκελεο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ ζηελ Αζήλα.  

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαίλεηαη φηη δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί ε ζθέςε θαη νη αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο απφ ην 2008 κέρξη ζήκεξα αλαθνξηθά κε ην 

θίλεηξν, ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, θαζψο θαη γηα ην θξάηνο, 

παξά κφλν κε αθνξκή ην ζεηζκφ ηνπ 1999 ζηελ Αζήλα (ηπιηαλίδεο, 2004) κε 

ζεζκνθεληξηθέο θαηά βάζεηο εθδειψζεηο αιιειεγγχεο θαη νξγάλσζεο θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ ζεηζκνχ. Αθφκε θαηαγξάθεηαη έξεπλα γηα ηνλ λέν εζεινληηζκφ 

σο κνξθή πνιηηηθήο δξάζεο κε επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δηεξεπλψληαο 

ηελ ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσληθφηεηαο γχξσ απφ ην κνληέιν ηεο εμαξρεηψηηθεο 

παξέαο, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (Ρνδάθνπ, 2013: 239).  

Αθνξά έλα ζέκα εμαηξεηηθά επίθαηξν εθφζνλ απφ ηε ρξνλνινγία πνπ 

νξίδεηαη σο αξρή δηεξεχλεζεο, απηή ηνπ 2008, παξαηεξείηαη απφ θαηαγξαθέο 

(http://omikronproject.gr/) κηα ηάζε ησλ αηφκσλ δεκηνπξγίαο, ελδηαθέξνληνο 

θαη ζπκκεηνρήο ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο Αζήλαο, θάπνηεο απφ απηέο 

κε έδξα δεκφζηνπο ρψξνπο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ 

ζεζκνθεληξηθψλ εθθάλζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ζαλ έλαο ηξφπνο 

δηαιφγνπ κε ην θξάηνο θαη αλαπιαηζίσζεο ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε θαη ηεο 

ζέζεο ηνπ ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, αιιά κε φξνπο ππφ δηακφξθσζε 

αλάινγα κε ηα ηξέρνληα πνιηηηθά δεηήκαηα θαη ελδηαθέξνληα. 

3.2. Μέζνδνο 

Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαζνξίζηεθε απφ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εθφζνλ θεληξηθφο 

http://omikronproject.gr/
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άμνλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ζθέςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο γηα ην θίλεηξν θαη ηηο αλάγθεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην θξάηνο 

θαη ηε δεκνθξαηία θαζψο θαη ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπο, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 

πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, δηεμάγνληαο αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο, ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ελειίθσλ αηφκσλ, 

δίλνληαο ειεχζεξεο αλάθιεζεο απαληήζεηο. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζπκκεηνρήο ζηηο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο, δειαδή ηεο ίδηαο ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, καο πξνδηαζέηεη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

κεζφδνπ πνηνηηθά (Ησζεθίδεο, 2008:47). Δμάιινπ νη πνηνηηθέο κειέηεο 

εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο γχξσ απφ ηηο άηππεο θηλεηνπνηήζεηο πνιηηψλ ξίδαο 

(grassroots movements) θαζψο κπνξνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζε βάζνο ζηα 

επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ πνπ 

ζπκκεηέρεη (Παπαγεσξγίνπ, 2004:194). Δλ ηνχηνηο, παξακέλεη πεξηνξηζκέλν 

ην θαηλφκελν σο πξνο ην βαζκφ γελίθεπζεο απνηειεζκάησλ θαη 

εθπξνζψπεζεο ησλ πιεζπζκψλ ησλ άηππσλ νκάδσλ, ηφζν ιφγσ ηεο 

δπζθνιίαο απνγξαθήο απηψλ ησλ νκάδσλ, πξνζθέξνληαο κηα εηδηθή 

ηαμηλφκεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζα πξαγκαηεπζνχκε, ρσξίο λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα θαιπθζεί ην επξχηεξν θάζκα ηνπ θαηλνκέλνπ παλειιαδηθά θαη 

ζπγρξνληθά.  

 ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ελαζρφιεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε πξνζσπηθή εκπινθή 

ηεο ζπληάθηξηαο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαηά ην έηνο 2009-10 ζηελ 

πεξηνρή ησλ Δμαξρείσλ, Αζήλα ζε άηππε θνηλσληθή νκάδα πνπ ελίζρπζε κε 

ηε δξάζε ηεο ηε δηακφξθσζε ελφο δεκφζηνπ ρψξνπ θαηεηιεκκέλνπ απφ 

αλζξψπνπο ηεο γεηηνληάο κε ζθνπφ ηελ αλάπιαζε θαη αηζζεηηθή βειηίσζε 

ηνπ. Ζ εκπεηξία απηή έδσζε ζηνηρεία γηα ηελ αξρηθή δεκηνπξγία ζχλζεζεο ηεο 

νκάδαο, ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ, ηε 

δηθηχσζε κε άιιεο ζπλαθείο ζηνρνζεηηθά άηππεο νκάδεο κε θαηαγξαθή ζε 

εκεξνινγηαθή εηήζηα βάζε αλάινγα κε ηηο ζπλαληήζεηο ηεο ζπληάθηξηαο θαη 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα απηή. Ζ επφκελεο εκπεηξίεο ζπκκεηνρήο 

αθνξνχλ ηα έηε 2014 θαη 2015 κέζα ζηα νπνία ζπκκεηείρα ζε δχν απηνηειείο 

δξάζεηο ζε δχν αθφκε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο θαη αλήθνπλ 
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δχν απφ ηα άηνκα πιεξνθνξεηέο. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

επηηξάπεθε ε άκεζε παξαηήξεζε ζηε δηαδηθαζία ζηε «θπζηθή» ηεο κνξθή, 

φπσο απηή έιαβε ρψξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καηά βάζε ε παξνχζα έξεπλα 

βαζίζηεθε ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζπκκεηερφλησλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζαλ κνριφ ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη θπζηθά εμνηθείσζεο θαη δηεπθφιπλζεο 

εληνπηζκνχ ησλ άηππσλ απηψλ νκάδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. 

3.3. Δξεπλεηηθή Γηαδηθαζία 

3.3.1. Δπηινγή Γείγκαηνο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα, ην δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ 

ζα καο βνεζήζεη λα απαληήζνπκε ζε βάζνο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα 

θαηαλνήζνπκε ζεσξεηηθά απφ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζε ζηαηηζηηθή ηπραηφηεηα θαη δελ εμαζθαιίδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ινηπφλ γεληθεχζηκα 

ζπκπεξάζκαηα (Ησζεθίδεο, 2008:60). Μπνξεί φκσο λα απνθαιπθζνχλ 

δηαδηθαζίεο κηαο λέαο κνξθήο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Μαο ελδηαθέξεη λα 

εμεηάζνπκε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, κηθξνχ δείγκαηνο, ηεο ηάμεο ησλ 7 

ζπκκεηερφλησλ, γηα ηνλ ηξφπν ζρεκαηηζκνχ λνήκαηνο, εξκελείαο θαη 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αηφκσλ πιεξνθνξεηψλ αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε άηππεο νκάδεο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ηελ αληίιεςε 

ηνπο γηα ην θξάηνο. Ζ αίζζεζε φηη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη επαξθέο 

δεκηνπξγείηαη φηαλ ε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θηάλεη ζε ζεσξεηηθφ 

θνξεζκφ, ηα δεδνκέλα δειαδή πνπ θαηαγξάθνληαη επαλαιακβάλνληαη θαη δελ 

πξνζθέξεηαη ηίπνηα θαηλνχξην θαη πξσηφηππν φπσο θαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. Υξεζηκνπνηήζακε γηα ηηο δχν πξψηεο ζπκκεηέρνπζεο ζθφπηκε 

δεηγκαηνιεςία θαηά ηελ νπνία αμηνπνηήζακε ηελ πξφηεξε εκπεηξία ηεο 

ζπληάθηξηαο θαη εξεπλήηξηαο, θαη ε νπνία πιεξνχζε κε ηελ εκπεηξία ηεο ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρήο ζε άηππε θνηλσληθή νκάδα κε δξάζε ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο ελψ γηα ηηο επφκελεο ζπλεληεχμεηο ε δεηγκαηνιεςία 

ρηνλνζηηβάδαο καο απνθάιπςε ηνπο επφκελνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηηο ζρέζεηο ησλ δχν πξψησλ 

ζπκκεηερφλησλ. ηελ ηειεπηαία ζπκκεηέρνπζα ην δείγκα θαζνξίζηεθε απφ 
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ηπραία ζπλάληεζε ηεο εξεπλήηξηαο κε δξάζε ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζε δεκφζην 

ρψξν θαη δεκηνπξγήζεθε πξνυπφζεζε επηθνηλσλίαο γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

έξεπλα. Ζ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο επηιέγεη θαζψο ππήξρε 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αλάδεημεο δείγκαηνο ιφγσ θαιήο ζπρλφηεηαο ησλ 

δξάζεσλ ησλ άηππσλ νκάδσλ, δπλαηφηεηα ζρεηηθήο πξφζβαζεο ηεο 

εξεπλήηξηαο αλ θαη δηακέλεη ζε επαξρηαθή πφιε, ζρεηηθήο θαηαγξαθήο απφ 

άηππν δίθηπν ζπγθέληξσζεο θαη δεκηνπξγίαο θαηαιφγνπ ελεξγψλ άηππσλ 

νκάδσλ (omikron project) θαη γηαηί ε πξφζβαζε ζε πεξηθεξεηαθά αζηηθά 

θέληξα ηεο Διιάδαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ήηαλ 

ιηγφηεξν δπλαηή. Ζ ειηθία ηνπ δείγκαηνο πνηθίιεη κεηαμχ 28 θαη 55 εηψλ, ελψ ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη γπλαίθεο 6 ζηνπο 7, ε 

πιεηνςεθία παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 6 ζηνπο 7. Ζ δηαδηθαζία 

δενληνινγηθά αθνινχζεζε ηελ ελεκέξσζε εθ ησλ πξνηέξσλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

γηα ηε ρξήζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο γηα εξεπλεηηθφ ζθνπφ, ηήξεζε ηεο 

αλσλπκίαο θαη παξαρσξήζεθε αλά πεξίπησζε ε ζπλαίλεζε ηνπο γηα 

καγλεηνθψλεζε. Δπεηεχρζε γξήγνξα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηελ εξεπλήηξηα 

θαη θαηαγξάθεθε κε ηελ παξαηήξεζε πςειφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. ινη νη ζπκκεηέρνληεο δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ 

απφ δχν ρξφληα ζηηο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ έρνπλ επηιέμεη. Οη 

ζπλεληεχμεηο δηελεξγήζεθαλ νη 3 πξψηεο ην 2014 θαη νη 4 επφκελεο ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2015, γηα ηελ 1 ζε δεκφζην ρψξν ζηελ πιαηεία Ναπαξίλνπ ζηα 

Δμάξρεηα-Αζήλα, ηεο 2 ζην ζπίηη ηεο ζην Ζξάθιεην, ηεο 3 ζε δεκφζην  

πάξθν θνληά ζην παηξηθφ ηεο ζπίηη, ηνπ 4 νδηθψο, ηεο 5 ζηελ έδξα ηεο 

άηππεο νκάδαο ζηελ Κπςέιε, ηεο 6 ζε θαθεηέξηα ζηελ Κπςέιε, ηεο 7 ζην 

ζπίηη ηεο. Να ζεκεησζεί φηη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο 

θαηαγξάθνληαη γεγνλφηα νινθιήξσζεο δεκνςεθίζκαηνο, επηβνιή 

πεξηνξηζκνχ θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη δηαξθείο εμειίμεηο πνπ απνηππψλνληαη θαη 

ζην ιφγν ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ παξαδεηγκαηηθά. Ο ρξφλνο ηεο 

ζπλέληεπμεο θαηαγξάθεθε ζπλνιηθά ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελα πνπ 

παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

3.3.2. Δξγαιείν πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηηο 

απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο άηππεο 
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θνηλσληθέο νκάδεο γηα ην θίλεηξν ελεξγνπνίεζεο ηνπο, ρξεζηκνπνηήζακε ηε 

κέζνδν ησλ αηνκηθψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ην πψο θαη ην γηαηί (Παπαγεσξγίνπ Γ., 

2004:271).  

     Γεκηνπξγήζακε αξρηθά έλαλ νδεγφ ζπλέληεπμεο πνπ δνθηκάζακε ζηε 1, 

κε βαζηθφ κέιεκα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηελ επίδξαζεο ηεο εξεπλήηξηαο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξε ξνή ηεο ζπδήηεζεο, πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα αηζζάλνληαη 

φηη δελ θαζνδεγνχληαη αιιά απνηππψλεηαη ζε άμνλεο ε εκπεηξία πνπ 

αθεγνχληαη. Γηα ην ιφγν απηφ ζηηο πξψηεο ζπλεληεχμεηο πξνζαξκφζηεθε ε 

ζεηξά ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ θαη ν αξηζκφο απηψλ, αιιά θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη λέεο εξσηήζεηο κε ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ δελ 

είραλ ζρεδηαζηεί. ηηο ηειεπηαίεο ζπλεληεχμεηο 5,6,7 ε ζεηξά ήηαλ πην 

μεθάζαξε, αθνινπζήζεθε κε κεγαιχηεξε πηζηφηεηα θαη νη εξσηήζεηο πνπ δελ 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθήο αληαπφθξηζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή πξνθαινχζαλ 

ηνπο εξσηψκελνπο γηα απαληήζεηο εθηφο ηεο ππφ δηεξεχλεζε ζεκαηνινγίαο, 

απνζχξζεθαλ απφ ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 28 εξσηήζεηο γηα 4 ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Οη 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ζηελ πνξεία δηακνξθψζεθαλ νξηζηηθά αθνξνχζαλ 

ζηνλ Α‟ ζεκαηηθφ άμνλα ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα 

ηνπο ιφγνπο, ηηο αλάγθεο θαη ην θίλεηξν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο άηππεο 

θνηλσληθέο νκάδεο απφ ηελ εξψηεζε 1 έσο ηελ 20ε. Ζ 21ε εξψηεζε αθνξά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ελεκεξφηεηα. Ζ 22ε εξψηεζε αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα ηνλ εαπηφ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηελ νκάδα θαη ην ζπγθξίλνπλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο εθηφο νκάδαο. Οη 

εξσηήζεηο 23 έσο 28 αθνξνχλ ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ γηα ην θξάηνο θαη ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπο.  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο 7 αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο 

πινπνηήζεθε κε καγλεηνθψλεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ 

ιεγνκέλσλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ ζε γξαπηφ 
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θείκελν πνπ παξαηίζεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο απφ ην 

πεδίν ζπλέληεπμεο φπσο ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ελέξγεηεο πξηλ θαη κεηά ηε 

καγλεηνθψλεζε θαζψο θαη ζρνιηαζκνί ηεο εξεπλήηξηαο εληφο ησλ 

παξελζέζεσλ γηα ζχλδεζε ησλ ιεγνκέλσλ κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζπδήηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηεο 

ηξέρνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ρεηξνλνκίεο, κνξθαζκνί).  

 

3.3.3. Μέζνδνο Αλάιπζεο ησλ Γεδνκέλσλ 

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ζπιιεγκέλσλ δεδνκέλσλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ηαμηλφκεζεο αλά 

ζεκαηηθφ ππφ δηεξεχλεζε άμνλα ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε 

πεξηγξαθηθή εξεπλεηηθή εγθπξφηεηα, ν ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο αληηζηνίρηζεο 

ησλ αξρηθψλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Ησζεθίδεο, 2004 : 269). Καηά πφζν ηα δεδνκέλα αληηζηνηρνχλ 

ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηρεηξείηαη λα απνηππσζεί πεξί άηππσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θαηά πφζν απαληνχλ ζηα αξρηθά καο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο απφ ηε κεξηά ηεο εξεπλήηξηαο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 ηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεθε ε νξγάλσζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ηαμηλφκεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε 4 ζεκαηηθνχο άμνλεο:  

Ο Α‟ άμνλαο αλαθέξεηαη ζηνπο ιφγνπο, ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ην θίλεηξν 

ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο επηινγήο 

ηνπο.  

Ο Β‟ άμνλαο αλάιπζεο αλαθέξεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ησλ αηφκσλ 

θαηά ηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία. 

Ο Γ‟ ζεκαηηθφο άμνλαο αλάιπζεο αλαθέξεηαη ζηελ απηναληίιεςε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ελδν-νκαδηθά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εμσ- νκαδηθνχο ηνπο ξφινπο, 

ζηελ αληίιεςε ηεο ζπιινγηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη 
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Ο Γ΄ άμνλαο αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ γηα ην 

θξάηνο θαη ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπο, ηελ θνηλσληθή ηνπο νξγάλσζε. 

ην ηέινο παξνπζηάδεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζχλδεζε 

κε αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία θαη ηελ απάληεζε ζηα αξρηθά ηνπνζεηεκέλα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σα ζπκπεξάζκαηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 1) άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη θίλεηξα, ιφγνη, αλάγθεο, 

ζπλαηζζήκαηα, εαπηφο θαη 2) άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη θνηλσληθφηεηα. 

 

Κεθάιαην 4ν 

Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο 

4.1. θέςεηο θαη Αληηιήςεηο ησλ αηόκσλ ζπκκεηερόλησλ ζε άηππεο 

θνηλσληθέο νκάδεο γηα ην θίλεηξν, ην ιόγν, ηηο αλάγθεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο. 

Οη εξσηήζεηο απφ ηελ 1ε κέρξη ηελ 20ε πνπ απεπζχλακε ζηνπο 

εξσηψκελνπο ζρεηίδνληαη αξρηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο 

άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ην ιφγν ζπκκεηνρήο ηνπο.  

Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ην ρξφλν πνπ ην θάζε έλα άηνκν ζπκκεηείρε 

ελεξγά ζηελ νκάδα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη νη 

7 πάλσ απφ ηα δχν κέρξη 6 ηειεπηαία ρξφληα, απφ ην 2009. πγθεθξηκέλα ηα 

ηξία άηνκα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα, δχν 5 ρξφληα θαη 2 

άηνκα 6 ρξφληα απφ ην 2009. Φαίλεηαη φηη παξά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο άηππεο 

νκάδαο ρξνληθά ε ζρέζε δξαζηεξηνπνίεζεο είλαη ρξνληθά ζηαζεξή, ζπλερήο 

θαη κε δηάξθεηα.  

ηελ εξψηεζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο νη απαληήζεηο 

επηιέγνπλ λα εζηηάδνπλ ζηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο 

θπξίσο ησλ νκάδσλ, ζηελ νξγάλσζε, πνπ πεξλνχλ απφ ηελ έδξα ηεο νκάδαο 

φζεο έρνπλ, πνπ επηθνηλσλνχλ λα νξίδεηαη απφ 5 άηνκα ζηνλ 4, ζε 6 άηνκα 

ζηελ 2, ζε 10 άηνκα ζηηο 3 θαη 6 θαη κέρξη 20 άηνκα ζηελ 1 θαη 7, ελψ ε 

5 αλαθέξεη ηελ εκπινθή 30 αηφκσλ. ινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα γηα ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ δηαδηθηπαθά απφ ηα κέζα θνηλσληθήο 
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δηθηχσζεο θαη ηζηφηνπνπο (blogspot) ζε κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο αηφκσλ πνπ 

δπλεηηθά ζηεξίδνπλ ηηο δξάζεηο ησλ νκάδσλ ηνπο, ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνληαο ε 5 «ε φκσο έρνπκε θαη 1500 κέιε πεξίπνπ 1200 μέξσ γσ ζην 

facebook νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη θαη έξρνληαη ζε δηάθνξεο δξάζεηο γηαηί 

αθξηβψο ε θηινζνθία είλαη λα θάλνπκε δξάζεηο ζηαζεξέο θαη έθηαθηεο 

αμηνπνηψληαο ηππηθέο θαη άηππεο δεμηφηεηεο ησλ ηδίσλ ησλ κειψλ». Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε ηελ αλαθνξά ησλ αηφκσλ πεξί εκπινθήο 

πξνζψπσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο ζε θάπνηεο 

απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο ηεο νκάδαο ε 1 αλαθέξεηαη ζηελ αδεξθή ηεο, ε 2 

ζην γηφ ηεο, ε 3 ζην ζχληξνθν ηεο, ε 5 ζε κηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα 

ηεο λχθεο ηεο πνπ «Μα ήξζε ε λχθε κνπ. Σελ άξπαμε απφ ηα κνχηξα ν 

Γηνλχζεο, έθπγε. Γελ γίλεηαη». Ζ 6 αλαθέξεη φηη μεθίλεζε ηελ νκάδα ν 

άληξαο ηεο θαη εκπιέθεηαη θαη ν κεγάινο γηφο ηεο, θαη ελψ πξνζπαζεί λα 

εκπιέμεη θαη ηνλ κηθξφηεξν δελ αληαπνθξίλεηαη, εθθξάδνληαο ηε δπζαξέζθεηα 

ηεο δηθαηνινγψληαο ηνλ ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. 

ηελ εξψηεζε πεξί απηνλνκίαο θηλήζεσλ εληφο ηεο νκάδαο ν 4 εθηφο 

καγλεηνθψλεζεο έρεη εμεγήζεη ην πιαίζην πνπ θηλείηαη ε νκάδα θαη έρεη 

αλαθέξεη φηη ε ζπγγξαθή ησλ πνιηηηθψλ θεηκέλσλ πνπ αλαξηνχλ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηνπο ζειίδα σο νκάδα είλαη αλαθνξηθά κε ηε ζχιιεςε ηνπ 

ζέκαηνο αηνκηθή, θαζψο θαη ε αλάξηεζε γίλεηαη ρσξίο λα εξσηάηαη θάπνην 

άιιν απφ ηα κέιε. Δληνχηνηο θάλνπλ ζπρλά ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο κέζσ 

εξγαιείνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (skype) πνπ δηακνξθψλνπλ κε ηα άιια κέιε 

ηεο νκάδαο έλα πιαίζην ηδεψλ ζην νπνίν θαη ζα θηλεζνχλ. Αξθεηέο απφ ηηο 

ππφινηπεο ζπλεληεπμηαδφκελεο αλαθέξνληαη ζηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο πνπ 

παίξλνληαη απφ ηελ νκάδα ε 1 αλαθέξεη «σο ηψξα κάιινλ λα πσ, εκ-

παχζε, ζπλήζσο ή πξνηείλνπκε αλ είλαη γηα κηα εθδήισζε πξνηείλνπκε γηα 

θάπνηεο κέξεο αο πνχκε έρνπλ γίλεη θάπνηεο δξάζεηο ζε θεζηηβάι πνπ απηέο 

ηηο εκέξεο ηνπ θεζηηβάι έρεη γίλεη επηινγή θαη απφ εθεί θαη πέξα κέζα ζε απηή 

ηελ εβδνκάδα ξσηάκε πφηε ζαο βνιεχεη πην θαιά. ρη, ζπδεηείηαη, εληάμεη 

κεξηθέο θνξέο έρνπλ-παχζε- φρη ζπδεηείηαη». Ζ 2 «Ο θαζέλαο βνεζνχζε κε 

ηνλ ηξφπν ηνπ απνζπαζκαηηθά θαη φπσο κπνξνχζε(ζπκκεηνρή κελ αιιά 

ρξεηάδεηαη ζηαζεξφηεηα, νκνίσο θαη ε 3 ην είπε απηφ πεξί 

απνζπαζκαηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή 
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ήζειε θαη ρξφλν) δειαδή πνιινί αο πνχκε ρξεηαδφκαζηαλ έλα έληππν θαη ν 

άιινο ήηαλ γξαθίζηαο θαη έιεγε δψζην εδψ θαη ην έθαλε ε άιινο αλαιάκβαλε 

λα ηξέρεη ην site. Άιινο αλαιάκβαλε έλα ζσξφ πξάγκαηα φκσο ην θάξβνπλν 

ζην κεραλή ην έξηρλα εγψ γηαηί αθφκε θαη φηαλ πξέπεη λα ζηείινπκε 

newsletter εγψ ην έγξαθα εγψ λα ζπλαληηέκαη κε ηνπο εκςπρσηέο λαη κεηά 

εξρφληνπζαλ έρσ κηα πξφηαζε θαη αλ κνπ άξεζε ε πξφηαζε θαη ν άλζξσπνο 

θαη θαζφκαζηαλ κε ηνλ θαζέλα λα ζηήζνπκε καδί κε παίγληα φκσο δειαδή γηα 

λα πεξάζσ ην know how ησλ εξγαζηεξίσλ θαζφκνπλ ψξεεοο γηαηί δελ ήηαλ 

απηφ ην ζέισ λα θάλσ έλα εξγαζηήξην γηα ςπρνινγία α λαη ηη δειαδή ζα θάλσ 

έλα σξαία κπξάβν θάλην ηη θάλεηο πσο ην θάλεηο;». Ζ 3 «Σν θάλνπκε θάηη 

φινη καδί ζπιινγηθά θαη απφ ηε ιέμε λα πάξεηο απφ κφλε ηεο είλαη ζπλ θαη 

ιέγσ δειαδή φινη καδί κηιάκε, αληαιιάζνπκε απφςεηο, παίξλνπκε απνθάζεηο 

φινη καδί δελ ππάξρεη ηεξαξρία, δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ εζχ απνθαζίδεηο ή 

φινη αθνχκε θάπνηνλ, ν θαζέλαο κε ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, ηε δηθή ηνπ 

δηαζεζηκφηεηα, γηαηί φια απηά παίδνπλ ξφιν…». Ζ 5 κηιά γηα απηνδέζκεπε 

πνπ νξίδεη ηελ απηνλνκία ηεο «Σελ έρσ βέβαηα, ηελ έρσ. Γηα απηφ θαη είκαη θαη 

ζηηο ζπλειεχζεηο φπνηε κπνξψ αιιά δελ έρσ θαη δέζκεπζε, ηνχην ην πξάκα 

είλαη καγηθφ ζηελ νκάδα. ηνρεχνπκε ζηελ απηνδέζκεπζε θαη φρη ζηελ ηππηθή 

δέζκεπζε. Οπνηαλνχ η΄αξέζεη έξρεηαη. Οπνηαλνχ δελ η‟ αξέζεη θεχγεη». Ζ 6 

επηζεκαίλεη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο απηνλνκίαο 

πεξηγξάθνληαο έλα κάιινλ δσληαλφ ζχζηεκα αληαιιαγήο απφςεσλ θαηά ηηο 

αλνηρηέο ζπλειεχζεηο ηεο νκάδαο φπνπ θέξεη ν θαζέλαο αηνκηθά έλα ζέκα θαη 

ρσξίο πιεηνςεθία απηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα «πεξαζηεί» απφ ηελ νκάδα είλαη 

λα κπνξεί λα ζηεξηρζεί απφ φζα κέιε ρξεηάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ, 

«Πξέπεη λα ζέβεζαη θάπνηα πξάγκαηα. Σψξα πσο έρεη κάζεη λα ζέβεηαη ηνλ 

άιινλ εμαξηάηαη απφ πσο είλαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ηη απηνγλσζία, θαη ηη 

απηνπεπνίζεζε είλαη δχζθνιν. ε απηφ ην κεγαιχηεξν πνπ ζνπ ιέσ, δελ είλαη 

απιά ηα πξάγκαηα, θαη γίλνληαη θαη ζπγθξνχζεηο… έρνπλ δνπιέςεη αξθεηά 

κε ηνλ εαπηφ ηνπο… δελ είλαη δηθφ κνπ ην εκπξφο, ην εκπξφο θαλελφο δελ 

είλαη φινη καδί ππάξρεη αλνηρηή ζπλέιεπζε θαη φηη πξνηείλεηο ζα ην 

ππνζηεξίμσ…».  

 ηελ εξψηεζε ηνπ ηξφπνπ δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ 

δηαζέηεη ην θάζε άηνκν αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή ζπρλφηεηα κέζα ζηελ 



52 
 

εβδνκάδα, κε δηαδνρηθφηεηα θαη κνίξαζκα ησλ ιεηηνπξγηθψλ θπξίσο 

απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ φπσο ε νκάδα ηηο έρεη νξίζεη αλαθέξνληαο 

ε 5 «κνπ έπαηξλε πεξίπνπ έλα δίσξν ηε κέξα κέρξηο φηνπ κπήθαλ θαη άιινη 

ζηελ νκάδα» ελψ ε 2 αλαθέξεηαη ζε αξθεηφ πξνζσπηθφ ρξφλν γηα 

πξνεηνηκαζία. Ο παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ θαίλεηαη φηη νξίδεηαη κε 

ζεκαληηθφηεηα αξθεηή φρη ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ νκάδα, φζν 

ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ. Άιινηε νξίδνπλ ην ρξφλν ζαλ εκπφδην 

ελαζρφιεζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηεο επηζπκνχλ ε 6 «Απηή ηε ζηηγκή ε 

δξάζε ηεο νκάδαο καο έρεη ιηγάθη πέζεη, γηα δχν ιφγνπο, πξψηα πξψηα γηαηί 

ηα λέα κέιε δνπιεχνπλ ηηο αηειείσηεο ψξεο απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ θαη 

δελ ππάξρεη ρξφλνο δηαζέζηκνο νχηε λα αζρνιεζνχλ νχηε λα 

επηθνηλσλήζνπλ…» θαη άιινηε ελνρηθά ε 3 «απηφ δελ μέξσ θαηά πφζν ζα 

νκνγελνπνηεζψ κε ηελ νκάδα… είρα ιηγάθη κηα αγθχισζε ιφγσ ηνπ ρξφλνπ… 

Απηφ είλαη έλαο δηθφο κνπ θφβνο εληάμεη ηνλ νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζπλέρηζε λα 

πθίζηαηαη ιφγσ ηνπ φηη δελ είρα πνιχ ρξφλν λα αζρνιεζψ κε απηφ ιφγν ηεο 

αλάγθεο γηα επηβίσζε… ληψζσ φηη έρεη λα θάλεη θαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα πνπ 

έρεηο γηα ηελ νκάδα, ην ρξφλν δειαδή… είκαη ππνρξεσκέλε λα δψζσ πξψηα 

βάξνο ζηελ επηβίσζε θαη κεηά ζε φια ηα ππφινηπα κε απνηέιεζκα θαη ηα 3 

ρξφληα πνπ είκαη ζην ζ. (άηππε νκάδα) ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα είρα ιίγν 

ρξφλν λα αζρνιεζψ θαη κε ηελ νκάδα θαη κε απηά πνπ θάλακε αζρνιηφκνπλα 

ιηγφηεξν απφ απηνχο πνπ ήηαλ δηαζέζηκνη… ζπλεηδεηνπνηνχζα ηε δηαξθή 

ελνρή κνπ». Άιινηε αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ζαλ βαζηθή ηδέα θαη κέζν 

δεκηνπξγίαο θαη δχκσζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλαθέξεη ε 1 «ήηαλ λα 

δεκηνπξγήζνπκε ρσξνρξφλν ζην εκπξφο γηα φπνηνλ ζέιεη λα ζπδεηάκε λα 

θάλνπκε δξάζεηο γηα ηέηνηα ζέκαηα… έρσ βξεη φηη ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν 

δειαδή θάηη πνπ μεθηλά αιιά φρη κε βηαζχλε θαηαξράο γηαηί βαζίδεηαη ζε 

ζρέζεηο απηφ πνπ παο λα δεκηνπξγήζεηο είλαη πάλσ απ‟ φια ζρέζεηο… φηη 

είλαη ξεπζηά ηα φξηα, αιιά βγαίλνπλ θαη σξαία πξάγκαηα φηαλ ζπάλε θαη ζηελ 

θάζε επνρή αο πνχκε ζήκεξα είλαη ζθιεξά ηα φξηα κε έλαλ ηξφπν κπνξεί λα 

ππάξρνπλ αληηδξάζεηο πξνο κηα αληίζεηε θαηεχζπλζε, θαη ζηε δνπιεηά είλαη 

φινη κε ην ξνιφη θαη θαλείο δελ έρεη ρξφλν θαη ιεο πεξίκελε, εγψ λνκίδσ 

ρξεηάδνκαη πεξηζζφηεξν».  
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 Ο ζθνπφο ησλ νκάδσλ είλαη θνηλσληθφο θαη κε δεκφζηα πνιηηηθή 

πξαθηηθή γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ο ζθνπφο ηεο νκάδαο ηεο 3 αθνξά ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ, απηφ 

πνπ θάλνπλ λα έρεη έλα θνηλσληθφ αληίθξηζκα, «ην know how λα ην πάξεη 

θάπνηνο άιινο» απφ ηελ 2, ηεο 5 «λα βγάιεη ηνλ θφζκν έμσ απφ ηα ζπίηηα 

θαη ε αμηνπνίεζε άηππσλ πξνζφλησλ πξνο φθεινο ησλ γεηηφλσλ θαη ηεο 

γεηηνληάο, λα αλαπηχζζεη ελσηηθέο δξάζεηο, λα θαιιηεξγεί λα αλαζηήζεη ην 

αλζξψπηλν ζηνηρείν ηεο γεηηνληάο», ν θαηαγγειηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θαη λα 

βγάιεη ηνλ πνιίηε απφ ην ζπίηη, λα κπεη ζηε δξάζε ….λα επηθνηλσλήζεη κε ην 

γείηνλα, δηθηχσζε, γηα ηελ νκάδα ηεο 6. Ζ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη 

δεκηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο ν ζθνπφο ηεο νκάδαο ηεο 7 θαη λα 

αθνπγθξαζηνχλ θαη «άιια δσληαλά ζπζηήκαηα». 

 Ζ εξψηεζε ηεο ελεκέξσζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο θαηά ζπλέπεηα 

θαη ηελ επηινγή εκπινθήο ζε απηή απαληάηαη κε γλψκνλα ην ηπραίν αιιά θαη 

ην ρσξνηαμηθφ ζηνηρείν δξάζεο ηεο νκάδαο, ζε θεληξηθνχο δειαδή δεκφζηνπο 

ρψξνπο ελψ ππάξρνπλ θαη δχν ζπλεληεπμηαδφκελεο πνπ δεκηνχξγεζαλ εμ‟ 

αξρήο ηηο άηππεο νκάδεο ηνπο. Ζ 1 «Δγψ είρα έξζεη σο ζεαηήο ζε απηφ ην 

θνκκάηη, πνιχ ηπραία, δελ ήμεξα θαλ αθξηβψο ηη ήηαλ ζηελ αξρή, αιιά ήηαλ 

πνιχ ζπλαξπαζηηθφ», ε 2 ήηαλ ε εκπλεχζηξηα, ε 3 «θάπνηα ζηηγκή ήκνπλ 

ζηε ζπλέιεπζε ηνπ πάξθνπ λαπαξίλνπ, φρη ηψξα, πξηλ κπσ ζην ζαιηγθάξη, ην 

9 ήκνπλ», ν 4 απφ πξφηεξε νκάδα κε πνιηηηθφ πεξηερφκελν αληηξξεζηψλ 

ζπλείδεζεο, ε 5 απφ αθίζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κπςέιεο, ε 6 ηδξπηηθή θαη ε 

7 απφ ην θίλεκα ηεο πιαηείαο ηνπ πληάγκαηνο ε νπνία θαη αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλεηδεηφηεηα ηεο απφθαζεο εκπινθήο ηεο.  

 Ζ εξψηεζε πνπ αθνξά ηνπο ιφγνπο ψζεζεο ζπκκεηνρήο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζηελ νκάδα, εθθξάδνληαη κε κνλαδηθφ ηξφπν, αηνκηθά. 

πλδπάδνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ νκάδσλ νη νπνίνη ζπλάδνπλ 

θαη κε ηα πξνζσπηθά ηνπο θαη επαγγεικαηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, εθηφο απφ 

ηνλ 4 ν νπνίνο αλαθέξεη θαζαξά ιφγνπο παξέκβαζεο ζηε δεκφζηα δσή 

κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκάδα. Ζ 1 αλαθέξεη ηελ πνξεία ηεο ζηελ 

πεξθφξκαλο θαη ζηελ αληηζηνηρία ηεο εμσ νκαδηθήο κε ηελ ελδν νκαδηθή 

ηαχηηζε ζεκαηνινγίαο. Ζ 2 κεηαθέξεη ηελ επί ρξφληα ζπγγξαθηθή ηεο 

εκπεηξία ζηε δηεμαγσγή κε ηππηθνχ εξγαζηεξίνπ δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ε 3 
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ζαλ αξρηηέθησλ ελεξγνπνηείηαη ζε νκάδα θπζηθήο δφκεζεο, ε 5 εθπαηδεχηξηα 

ελειίθσλ αλαιακβάλεη δηελέξγεηα θαη ζπληνληζκφ νκάδσλ ελειίθσλ κέζα ζηελ 

άηππε νκάδα, ε 7 δξακαηνπαηδαγσγφο νκνίσο πινπνηεί εξγαζηήξην 

δξακαηνζεξαπείαο θαη ε 6 αλαθέξεηαη εξγαζηαθά ζηηο πνιππιεζείο 

γλσξηκίεο ηεο. Ο 4 είλαη ν κφλνο ζπκκεηέρνλ πνπ δελ ζπλδπάδεη ην 

επαγγεικαηηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ κε ηνλ ακηγψο πνιηηηθφ ιφγν πνπ πξνηάζζεη ε 

άηππε νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη, αλαθέξεη φκσο εθηφο καγλεηνθψλεζεο, φηη ην 

επάγγεικα ηνπ «αλ θαη αλζξσπηζηηθφ, δελ ηνπ αξέζεη πηα». Ο 4 δελ 

αλαθέξεηαη ζηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ην αλαθέξεη εληφλσο φκσο 

ζεσξεηηθά σο ην βαζηθφ ιφγν δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο ζε κηα άηππε 

θνηλσληθή νκάδα «Απφ ελδηαθέξνλ. Λαθσληθφο. Αξρηθά παξαηεξψ θάηη… 

εμαξηάηαη κέρξη πνπ εθηίλεηαη ην πεδίν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζνπ, ελδηαθέξνκαη 

θαη γηα ηη… Μέρξη πνπ εθηείλεηαη ην βιέκκα ηνπ θαη κέρξη πνπ κπνξεί… Ο 

ιφγνο είλαη φηη ην πξνηηκάεη απφ ην λα θάζεηαη, απφ ην λα θάλεη θάηη άιιν… 

ιείπεη ε ελδνζθφπεζε, ην κεγάιν πιαίζην λα ηελ θαζνδεγήζεη… λα θάλσ γηα 

λα ληψζσ,λα βξσ εκπεηξία γηα λα ληψζσ… ην θελφ πνπ έιεγε ν Καζηνξηάδεο 

απηή ε θαηάξξεπζε ησλ παξαδνζηαθψλ αθεγήζεσλ δελ έρεη βξεη ν δπηηθφο 

θφζκνο κηα θαηλνχξηα αθήγεζε λα αλαπιεξψζεη απηφ ην θελφ, θαη κέλεη ην 

θελφ… ηψξα είκαζηε απνπξνζαλαηνιηζκέλνη δελ έρνπκε ζρέδην δσήο θαη 

πξέπεη λα ην αλαδεηήζνπκε».  

ε επφκελν ρξφλν, νη ζπκκεηέρνληεο εθζέηνπλ βαζχηεξνπο ιφγνπο πνπ 

ηαπηίδνληαη κε ηε ζέαζε ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ζθαίξαο ζηελ νπνία θαη 

δξνπλ αιιά θαη γηα πξνζσπηθή ζηνρνζεζία θαη αλάγθεο λνεκαηνδφηεζεο, 

έθθξαζεο, επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πνηφηεηαο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπο. 

Ζ 1 αλαθέξεη «είλαη πνιχ πην άκεζν… ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπκε ρσξνρξφλν 

ζην εκπξφο γηα φπνηνλ ζέιεη λα ζπδεηάκε λα θάλνπκε δξάζεηο γηα ηέηνηα 

ζέκαηα ε αιιά κε κηα ζπκκεηνρή κεηθηή… έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαη απηφ θαη αξγφηεξα αο πνχκε είρε ζεκαζία γηα εκέλα,… 

απνθηνχζαλ κηα θσλή, ε ή έλα ηξφπν έθθξαζεο ηέινο πάλησλ… αξρίδεη 

θαλείο θαη κπαίλεη πην βαζεηά ηη ζεκαίλεη θαη αληί λα απνθεχγεηο θαη λα βγάδεηο 

ηνλ εαπηφ ζνπ απφ ηελ θαηάζηαζε κπαίλεηο κέζα ζηελ θαηάζηαζε αθφκε πην 

βαζεηά, ηη ζπκβαίλεη, γηαηί απφ πνχ μεθηλάεη πνπ ηειεηψλεη, ζέζεηο, αληηθάζεηο, 

πξσηαγσληζηέο κε πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο, ζησπεινί, κε ζησπεινί, 
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νπφηε απηφ… θαη πσο φινη καδί πξέπεη λα θάλνπκε θάηη άιιν… ζε πξάμεηο 

θνηλά ε γηαηί κέζα απφ εθεί γλσξηδφκαζηε, κέζα απφ ηε γιψζζα θαη ηε 

ζπδήηεζε κπνξνχλ λα γίλνπλ ή  λα κελ γίλνπλ παξεμεγήζεηο, εληζρχνληαη ή 

φρη ζηεξεφηππα…». Ζ 2 εθθξάδεη ακθηζβήηεζε αιιά θαη «μαλαπηζηεχεηο ζηε 

δσή», «είπα φρη δελ κπνξεί λα κελ ππάξρεη θάηη άιιν… γηα λα κνηξάζνπκε 

ππμίδεο ζε απηφ ην ζχκπαλ κέζα απφ απηφ ην εξγαζηήξην δειαδή εξγαιεία… 

κε ελδηέθεξε λα κηιήζνπκε πξψηα… κήπσο είλαη ζηηγκή λα θάλσ ην κεγάιν 

βήκα… φια εθ ησλ ελφλησλ… ην φξακα είρε κηα ζαθήλεηα…» ε 7 «έλαο 

αγψλαο λα ελσζεί απηφ ην θαιιηηερληθφ κε ηελ θνηλσλία… λα αλαπηπρζεί έλαο 

δηάινγνο αλάκεζα ζηα ζρνιεία θαη ηελ θνηλσλία». Ζ 3 «έρσ έλα φξακα, κηα 

ηδέα… κεηάδνζε θάπνησλ βαζηθψλ αξρψλ…πξνο ηέξςηλ θαη επηβίσζε ηνπ 

θάζε αλζξψπνπ ζαλ δηθαίσκα γηα ηε δσή… έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο είλαη 

λα επαλέιζεη απηή ε ζνθία απηή ε ηερληθή θαη εκείο αλ κπνξνχκε κε θάπνην 

ηξφπν λα ηε κεηαζέζνπκε ειεχζεξα ζε επίπεδν γλψζεο». Γηα ηελ 5 «Σν 

θίλεηξν είλαη φηη ν θαζέλαο πξνζθέξνληαο, παίξλεη. θαη εγψ απηφ ραίξνκαη. 

Μπνξψ λα πξνζθέξσ ηα πάληα. ρη λα πξνζθέξσ ζηνπο άιινπο, ζηελ 

νκάδα. Τπήξμε ρψξνο γηα ηηο αληηπαξαζέζεηο κνπ, γηα ηηο ηδέεο κνπ… ε ηδέα 

είλαη ν θαζέλαο πνπ έξρεηαη εδψ λα κελ απαηηεί λα απνιαχζεη πξάγκαηα αιιά 

λα έξρεηαη γηαηί ζέιεη λα ζπκβάιιεη κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη κηα 

νκάδα γεηηφλσλ. Δίλαη ζεξαπεπηηθφ ζηελ θαηάζιηςε, δελ ππάξρεη πην 

ζεξαπεπηηθφ κέζν, απηνζεξαπεπηηθφ απφ ην λα είζαη κε άιινπο αλζξψπνπο 

πνπ λα έρεηο κηα ζεηηθή ψξα, δεκηνπξγηθή». Γηα ηελ 6 «βαξέζεθα λα αθνχσ, 

ζα βγάισ εγψ ην θίδη απφ ηελ ηξχπα;». 

 Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ ηα άηνκα απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο απνθαιχπηνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο κηα θεληξηθή έλλνηα 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ, «ηεο θσλήο», ηεο αλάγθεο λα 

αθνχγνληαη φιεο νη θσλέο ρσξίο απνθιεηζκφ, αιιαγήο, απνδφκεζεο, 

ελδνζθφπεζεο, θνηλσληθήο νξαηφηεηαο, αηζζήκαηνο αλήθεηλ, ρεηξαθέηεζεο, 

ζπλδηακφξθσζεο, νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη επαλεγγξαθήο λνήκαηνο  

φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ε 1 «νη ζπιιήςεηο απηέο κε ηελ έθηαθηε 

αλάγθε πνπ δεκηνπξγήζεθε λα πείζκσζαλ απηνί θαη λα είπαλ φρη… ζε απηή 

ηε θάζε πξνζπαζνχκε κε λχρηα θαη κε δφληηα λα μεκάζνπκε πξάγκαηα κέζα 

απφ ηηο νκάδεο θαη εθεί είλαη ην αηζηφδνμν θνκκάηη γηα εκέλα… λα δψζνπκε 
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ρξφλν ζηνπο εαπηνχο καο λα θηάζνπκε ζην ηνπίν, ζπρλά ληψζσ κηα έληνλε 

πίεζε θαη απηφ βγαίλεη πξνο ηα έμσ, είκαζηε ζπλέρεηα ζε θαηάζηαζε 

επείγνληνο ζπλέρεηα δελ μέξνπκε ηη ζα ζπκβεί». Ζ 2 «φπσο πάληα, φπσο 

πνηέ άιινηε, φπσο πνηέ άιινηε, ην αληίζεην ηνπ φπσο πάληα θαη έγξαςα 

απηφ! Απηή ήηαλ ε επηζπκία κνπ εθείλε ηε ζηηγκή, λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα 

αιιηψο, ε επηζπκία λα θάλσ ηα πξάγκαηα αιιηψο… απηφ ηξαβεγκέλα είλαη έλα 

παξάδεηγκα απνδφκεζεο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηήγεζεο 

δειαδή λα κάζνπκε λα αιιάδνπκε ηνπο ζπκβνιηζκνχο καο… Μνπ πξνζθέξεη 

ην άιιν βιέκκα ζηα πξάγκαηα, πνπ ην άιιν βιέκκα είλαη άιια βιέκκαηα θάζε 

δηαδξνκή είλαη δηαθνξεηηθή ε αιιά κε βνεζάεη λα απνδνκήζσ… Μηιάκε γηα 

κηα κεγαιχηεξε απνδφκεζε θαη νπζηαζηηθφηεξε βεβαίσο ζηελ νπνία ππάξρεη 

έλαο κέληνξαο γηα λα ζνπ δείμεη θαη φρη λα ζνπ δείμεη ηελ ζπγθεθξηκέλε 

δηαδξνκή αιιά κηα δηαδξνκή λα ζνπ δείμεη ην παηρλίδη ηεο απνδφκεζεο ψζηε 

κεηά λα κπνξείο λα ην θάλεηο εζχ ζην θάζε ηη… αλάγθε γηα ηελ αιιαγή απφ 

κεξηάο κνπ ππήξρε πάληα». Ζ 7 «αλάγθε λα ληψζνπλ πσο είλαη έλα κε ηνπο 

άιινπο… ελδνζθνπνχλ, έξρνληαη ζε επαθή, αθνχλ ην ζψκα ηνπο, έξρνληαη ζε 

επαθή κε απηφ πνπ θνπβαιάλε νη ίδηνη… δε βγάδεη ρξήκαηα αιιά 

αλαπλέεη….λα ην ληψζνπκε έρεη ζεκαζία… λα κάζνπκε λα πεξπαηάκε μαλά 

ειεχζεξα, έηζη αξρίδνπκε θαη κεηά λα κάζνπκε λα αθνχκε ηνλ εαπηφ καο θαη 

κεηά ηνπο άιινπο… Αηνκηθή αλάγθε φηη είλαη επηπρία λα βξίζθεζαη κε ηνπο 

άιινπο έηζη θαη φηη είζαη έλα κέζνλ πνπ άιινη άλζξσπνη εθεί πνπ δελ ην 

πεξηκέλνπλ ρεηξαθεηνχληαη θαη αλαθαιχπηνπλ πξάγκαηα δηθά ηνπο είλαη είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκέλα απηφ, δειαδή αλ ζεο κνπ απνδεηθλχεηαη γηαηί ζέισ 

λα ην βιέπσ ρεηξνπηαζηφ, φηη λαη, είλαη εθηθηφο έλαο άιινο θφζκνο… πήγαλε 

λα κνηξαζηνχλ θνκκάηη απφ ηελ θνηλή ηνπο εκπεηξία θαη ν έλαο λα πεη ζηνπο 

άιινλ θαη ν άιινο λα είλαη απιά έλα κεγάιν απηί». Γηα ηε 3 είλαη ε αλάγθε 

«είλαη κηα θίλεζε ελεξγεηηθή πνπ θάλεηο θαη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ… λα δηεπξχλεηο 

ηνπο νξίδνληεο ζνπ θαη ζε επίπεδν γλψζεο θαη ζε επίπεδν δξάζεο θαη ζε 

επίπεδν θνηλσληθφ… απφ κνλάδα γίλεζαη θαη νκάδα ζεκαίλεη φηη αξρίδεηο θαη 

επηθνηλσλείο… λα ζε κάζεη πνιιά πξάγκαηα ην ζπιινγηθφ… ν έλαο λα 

ζπκπιεξψλεη ηνλ άιινλ…. ηε δηάζεζε ηνπ γηα έθθξαζε, είλαη κηα 

ζπλδηαιιαγή θαη εκπλέεη έλα ζεβαζκφ κε ηξψεη ζέισ λα πάσ νπσζδήπνηε 

κηα κέξα… ην έλα είλαη ε αλάγθε γηα θνηλσληθνπνίεζε θαη ε αλάγθε γηα επαθή 

ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία θαη ε αλάγθε γηα ζπλδηαιιαγή… ην ηξίην είλαη ε 
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αλάγθε λνκίδσ θαη ε αγάπε πνπ έρνπκε φινη γηα απηφ πνπ ιέγεηαη επαθή κε 

ηε θχζε κέζσ ηεο νηθνινγίαο κελ θαη βέβαηα θαη ηεο αιιειεγγχεο… γηα 

βησκαηηθή επαθή». Γηα ηνλ 4 «ηψξα αξρίδεη θαη δεκηνπξγεί ε θνηλσλία κηα 

απάληεζε ζε απηφ ην θελφ, έλα αληηπαξάδεηγκα ζηα θαηαξξεφληα 

θνκκαηηθνπνιηηηθά… Γηα εκέλα είλαη πνιχ πγηέο. Δίλαη θνηλή αλάγθε… λα 

βάιεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κέζα ζηνλ θφζκν…. λα δηακνξθψζεηο». Γηα ηελ 5 

«Μνπ θαιχπηεη αλάγθεο απφ θίινπο κε θνηλά ελδηαθέξνληα, κνπ θαιχπηεη 

δηέμνδνη, εκέλα ην φλεηξν κνπ ήηαλ κέζα ζε απηή ηε γεηηνληά ηεο αλσλπκίαο λα 

πεξπαηψ ζην δξφκν θαη λα ιέσ γεηα ζνπ …ε έλλνηα ηεο ελέξγεηαο ηεο 

απηνδέζκεπζεο θαη απηήο θαζεαπηήο ηεο νκάδαο… έρνπκε θηηάμεη ην 

απηνλφεην δειαδή… δνχζακε ζε κηα γσληά απξφζσπε θαη ζέιακε λα ηεο 

δψζνπκε πξφζσπν… ζέιακε λα είκαζηε γλσζηνί». Γηα ηελ 6 «ςπραγσγηθφ 

θαη ζεξαπεπηηθφ ζα έιεγα, γηαηί πάκε γειάκε, ηξαγνπδάκε ν θαζέλαο κε ηε 

δηθή ηνπ ηελ γαηδνπξνθσλάξα, γίλεηαη κηα πιαθίηζα ζπλ ηνπ φηη πεξλάκε 

θαιά… λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γείηνλεο… παχζε… Πηζαλφλ ην ζέκα ηεο 

επηθνηλσλίαο, γηαηί έξρνκαη ζε επαθή κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πνπ κνπ 

αξέζεη… είκαζηε θίινη πιένλ… ε παξέα θαη λα βνεζήζσ θάπνηνλ 

άλζξσπν…. άξρηζα λα ςάρλσ πνπ ζα εληαρζψ». 

4.2. ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλνπλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ άηππε 

νκάδα 

Δκθαλίδεηαη κηα δπζθνιία ιεθηηθνπνίεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά 

ηελ επίθιεζε ζεκαληηθψλ ππνθεηκεληθά ζηηγκψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ 

δήζεη κε ηελ νκάδα, επηθξάηεζε ζε αξθεηνχο ζπκκεηέρνληεο παχζε, αξθεηή 

ζθέςε, έληνλεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ (ράλεηαη ην βιέκκα, ρακφγειν, θιάκα), 

πξνζπαζνχλ λα ζπληάμνπλ ζε ιέμεηο ην αίζζεκα αιιά είλαη θάηη πνπ ην 

εθθξάδνπλ φηη ηνπο δπζθνιεχεη. πλαηζζήκαηα θαίλεηαη κε δηάξθεηα θαη 

έληαζε, έθπιεμεο, δσήο, κνλαδηθά, ζπλαξπαζηηθά, δπλαηά, ραξάο αιιά θαη 

αληίζεηα ελνρήο, δπζαξέζθεηαο θαη θφβνπ απψιεηαο ησλ θεθηεκέλσλ.  

Ζ 1 «είρε πνιχ κε ηε θσλή, κε ην ζψκα, βίσζε ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ, 

κελ ηα θαηαπηέδεηο, κελ ηα θξχβεηο κε ιεο ςέκαηα φηη ληψζεηο θάηη άιιν απφ 

απηφ πνπ ληψζεηο, κελ πξνζπαζείο λα ιεο φηη έρεηο ηηο ιχζεηο αλ δελ ηηο έρεηο, 

κελ θξχβεηο ιχζεηο πνπ ληψζεηο φηη κπνξείο λα πξνζθέξεηο, λα πεηο απηφ πνπ 
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ληψζεηο, απηφ πνπ ζθέθηεζαη… ήηαλ πνιχ ζπλαξπαζηηθφ δειαδή είρα κφιηο 

γπξίζεη δπν εβδνκάδεο πεξίπνπ απφ ηελ Ακεξηθή θαη ην 11 θαη είρα βξεζεί εθεί 

κε ηέηνηα αηκφζθαηξα δσήο θαη δελ είρα ήηαλ θάηη πξαγκαηηθά πνιχ ηδηαίηεξν, 

ππήξρε, είρε πνιχ θίλεζε, εκ δελ κπνξνχζεο αθξηβψο λα ην πξνζδηνξίζεηο ζε 

θάπνηνλ απ‟έμσ… πψο εμσηεξηθεχνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα καο κέζα απφ ην 

ζψκα… κε ζπγθίλεζε κφλν απηφ πνπ μέξαλ φηη ππήξρε άλζξσπνη πνπ ήηαλ 

έμσ κφλν γηα θείλνπο θαη ήηαλ πξαγκαηηθά πνιχ δπλαηφ».  

Ζ 2 πεξηγξάθεη «είλαη απίζηεπην θαη απηφ είλαη κεγάιε κνπ ραξά πνπ 

ην βηψλσ, δηάζεζε λα εκπιαθείο κε ηελ έθπιεμε, λα δηαθηλδπλεχζεηο, λα 

απνγνεηεπηείο ή λα ελζνπζηαζηείο, λα κελ ειέγμεηο ηα βήκαηα ζνπ ηφζν πνιχ 

ψζηε λα είλαη φια αζθαιηζκέλα γηα λα θάλεηο ην επφκελν, γηαηί αο πνχκε απηφ 

ην εξγαζηήξην δελ ζε εμαζθαιίδεη απφ πξηλ, πξέπεη λα δηαθηλδπλεχζεηο, 

δηαθηλδπλεχεηο; κε πάξα πνιχ ηξαθ θαη κε πάξα πνιχ θφβν… ην ηη δίλεηο θαη 

ηη παίξλεηο θαη ην πφζν σξαίν είλαη λα δίλεηο ρσξίο λα πεξηκέλεηο λα πάξεηο 

θαη ελ ηέιεη λα παίξλεηο ηνλ νπξαλφ κε ηα άζηξα (ζπγθηλείηαη) πνιχ επαίζζεηε 

εξψηεζε» (Κιαίεη ηξέκεη ε θσλή ηεο). 

Ζ 3 έρεη κηα αίζζεζε ζπιινγηθή «δελ μέξσ πψο λα ην εθθξάζσ απηφ 

πξνζπαζψ λα βξσ ηε ιέμε είλαη κηα αίζζεζε έλα δεκηνχξγεκα ζπιινγηθφ 

είλαη έλα δεκηνχξγεκα κκκκ….. ζα έιεγα ην νηθνπκεληθφ αιιά είλαη πνιχ 

βαξχ, είλαη κηα ζπλδεκηνπξγία… αξρίδεηο θαη απνθηάο θαη κηα ραξά δειαδή 

ζπλαληάο ηα άηνκα ηεο νκάδαο, φρη πιένλ ζαλ νκάδα αιιά ζαλ κνλάδεο 

νπφηε ραίξεζαη λα ην θάλεηο απηφ πεξλάο ζε άιιν επίπεδν… απφ ηηο πην 

φκνξθεο ζηηγκέο πνπ δνχκε είλαη φηαλ θάλνπκε καδί κε ηα παηδηά θάπνηα 

ηαμίδηα… είλαη πνιχ σξαία ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζνπ δεκηνπξγνχληαη γηαηί 

βιέπεηο φηη ζην ηέινο φηη έρεηο βνεζήζεη θαη εζχ ζε απηφ ην δεκηνχξγεκα πνπ 

είλαη ηφζν φκνξθν θαη πνιπζπδεηεκέλν κεξηθέο θνξέο βιέπεηο θαη ηα ιάζε 

ζνπ αιιά νη σξαίεο ζηηγκέο είλαη ινηπφλ φηαλ ληψζεηο φηη έρεηο βνεζήζεη… κε 

θνβίδεη πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα θχγσ» 

Ο 4 «εγψ λνκίδσ φηη είκαζηε ηφζν κνπδηαζκέλνη, ηαγάξηα πνπ δελ ληψζνπκε, 

πηα, είκαζηε ηφζν κνπδηαζκέλνη ρσξίο έληνλα βαζηά βηψκαηα πνπ είκαζηε ζαλ 

λα κελ ληψζνπκε θαη πξέπεη λα θνπαλεζνχκε πάξα πνιχ είκαζηε ηαγάξηα 

δσληφβνια πνπ δελ ληψζνπκε θαη πξέπεη λα θάλνπκε, λα θάλνπκε, λα 
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θάλνπκε, δελ γίλεηαη αιιηψο θάηη πξέπεη λα θάλεηο, λα θάλσ γηα λα ληψζσ, λα 

βξσ εκπεηξία γηα λα ληψζσ. Να γιηηψζσ απφ ην θελφ πνπ έιεγε ν 

Καζηνξηάδεο.... δπζαξέζθεηα πνπ είλαη δχζθνιν λα δηνρεηεπηεί».  

Ζ 5 «ν θαζέλαο πξνζθέξνληαο, παίξλεη. θαη εγψ απηφ ραίξνκαη. 

Μπνξψ λα πξνζθέξσ ηα πάληα. ρη λα πξνζθέξσ ζηνπο άιινπο, ζηελ 

νκάδα. Κνίηαμε εγψ φπσο θαη ν θάζε έλαο επεηδή έρσ θαηαθέξεη λα κε 

απνδέρνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα κνπ θαη ηελ ηξέια κνπ αηζζάλνκαη κηα 

ραξά. 

Ζ 6 «ηη ιεο ηψξα! (πγθηλείηαη)-παχζε-…ςπραγσγηθφ, ζεξαπεπηηθφ 

γηαηί πάκε γειάκε, πεξλάκε θαιά… Χξαία (γειάεη) πάξα πνιχ σξαία, 

ςπρνζεξαπεπηηθά. Με θαιχπηεη δελ κπνξψ λα ζην δψζσ λα ην θαηαιάβεηο. 

Με θαιχπηεη. Μνπ αξέζεη. (γειάεη). Γελ μέξεηο απφ πνχ πεγάδεη, αιιά είλαη 

θάηη ην νπνίν ζέιεηο, ην πξνζδνθάο λα έξζεη, ε επφκελε ζπλάληεζε, δελ ην 

θάλεηο νχηε απφ αγγαξεία νχηε γηαηί πξέπεη λα ην θάλεηο. Πξνζκνλή. Έηζη.» 

εθηφο ηεο καγλεηνθψλεζεο ζεκεηψλνπκε φηη ζπδήηεζε γηα θάηη πνπ ηελ 

ζπκψλεη αξθεηά ε αζπλέπεηα ιφγνπ θαη πξάμεο ησλ πνιηηηθψλ. 

Ζ 7 απαληά κε νξζνινγηζκφ θαη δπζθνιεχεηαη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ 

εαπηφ ηεο ελεξγεηηθά θαη ππνθεηκεληθά ζηελ απάληεζε. Έρεη ην αίζζεκα ηνπ 

ειέγρνπ «λα εκπνδίζσ θάπνηνλ… λα πεξηθξνπξήζσ έλα πιαίζην λα παίμνπλ 

ειεχζεξα… Σίπνηα άιιν απφ απηφ πνπ παίξλσ θάζε θνξά. νβαξά ζνπ 

κηιάσ. Δίλαη ηφζν πνιχ. Απηφ… δελ ληψζεηο θαη κφλνο, κφλε». 

4.3. άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη αληίιεςε ηνπ εαπηνύ 

Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθέξνληαη ζηελ κνλαδηθφηεηα ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, δχζθνια πεξηγξάθνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ηνλ εαπηφ ηνπο εμσ νκαδηθά, νη ηέζζεξηο ζηνπο εθηά ζπκκεηέρνληεο 

γεληθεχνπλ ηελ απάληεζε. Αηνκηθά αλαθέξνληαη θαη ζηελ αξλεηηθή γηα απηνχο 

πιεπξά δηαρείξηζεο δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, ζην άγρνο αιιά θαη ζηε ζεηηθή 

δηαρείξηζε, ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο επειημίαο 

ηνπο, ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη θαηά ην ζκίιεπκα ηεο ζπιινγηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο, ηεο πνιχπιεπξεο θαη δεκηνπξγηθήο ηνπο κνξθήο, ηεο ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο.  
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Ζ 1 αλαθέξεη νηη «ε ηαπηφηεηα ζνπ είλαη δηθή ζνπ αιιά αλ 

πξνζδηνξίδεζαη απφ ην ζχλνιν θηφιαο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη φπνπ 

βξεζείο εζχ αιιάδεη φκσο θαη απηφ». Ζ 2 «ν άλζξσπνο νξρήζηξα… ακα 

ζθαο πάλσ ζε έλα ηελ ψξα κηαο κεησπηθήο ζχγθξνπζεο δελ αηζζάλεζαη 

δπλαηφο κα αλ θάπνηνη άιινη ζα ζέιαλ ζα ρξεηαδφληνπζαλ 3 κήλεο λα 

ζπλέιζνπλ εγψ ρξεηάδνκαη 1 ζπλήζσο απηή είλαη ε αλαινγία ηεο αηζηνδνμίαο 

κνπ… Αιιά φπσο ιέεη θαη θάπνπ ν Καιβίλν, είκαη ειαθξηά γεληθά αιιά 

ειαθξφηεηα δε ζεκαίλεη αζηεηφηεηα άιιν ην ρηνχκνξ άιιε ε ειαθξφηεηα, άιιν 

ην αζηείν κάιινλ… εζχ είζαη ε ίδηα παηρλίδη γηα απηφ δελ κπνξείο λα θάλεηο 

αιιηψο, ε λαη κσξέ είζαη παίγλην.(είλαη έλα παηρλίδη επηθνηλσλίαο θαη 

έθθξαζεο) Χξαηφηεξν θνκπιηκέλην δελ κνπ έρνπλ θάλεη». Ζ 3 εζηηάδεη ζην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμσζηξέθεηαο «φηαλ είζαη άλζξσπνο αλνηρηφο ζε 

ελδερφκελα θαη αθήλεηο ηα πξάγκαηα λα ζε πεγαίλνπλ. Δθηφο νκάδαο είκαη 

ιηγάθη αληηθνηλσληθή. Με θνηηάο πνπ είκαη άλεηε καδί ζνπ, έρσ έλα ζέκα κε ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε… είκαη θαη ιίγν ελνρηθφ άηνκν φκσο πηζαλφλ θάπνηνο λα 

ζνπ πεη νθ ληάμεη εγψ φκσο είκαη ιίγν ελνρηθή θαη έλησζα άζρεκα πνπ δελ 

είρα ην ρξφλν λα αζρνιεζψ θαη ιηγάθη ππνηηκεηηθά απέλαληη ζηνπο 

ππφινηπνπο… επεηδή εγψ είκαη θαη ιηγάθη θιεηζηή θαη ιηγάθη δπζθνιεχνκαη λα 

ληψζσ άλεηα ζνπ είπα απφ ηελ αξρή… είκαη θαη πνιχ αγρσηηθή… ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα αθνχο… απφ εδψ θαη πέξα δελ ζα είκαη ηφζν αγρσηηθή κε 

θάπνηνλ πνπ κπαίλεη γηαηί ηειηθά ε ίδηα ε νκάδα κε ηνλ έλαλ ηξφπν ή ηνλ 

άιινλ απνβάιιεη απηφ πνπ δελ ζπλάδεη…». Ο 4 πξνηηκά λα γεληθεχζεη ηελ 

απάληεζε ηνπ «ν Μαξμ θαη ε αιινηξίσζε πξνζέθεξε ζην ππνθείκελν πνιχ 

ζηηβαξή ηαπηφηεηα, λα κελ ήηαλ ν ζσζηφο άλζξσπνο πνπ δελ ππάξρεη ν 

ηέιεηνο αιιά ήηαλ έλαο άλζξσπνο κε ηαπηφηεηα εξγάηεο πνπ καρφηαλ κηα δσή 

λα κεγαιψζεη ην παηδί ηνπ, είρε άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα, αιιά εδψ 

μεζπάζαλε αθξηβψο δελ είρε ηξφπν λα δηνρεηεχζεη… Πάληα γηα ηνλ εαπηφ 

ζνπ». Ζ 5 θαίλεηαη λα είλαη εμνηθεησκέλε κε ηελ απηνπαξνπζίαζε θαη απαληά 

ζηνρεπκέλα «Ννκίδσ φηη επεηδή εγψ ζαλ πξνζσπηθφηεηα είκαη πνιχ δσληαλή 

θαη απηά, κακνχλη, πνιινί ζεσξνχλ φηη έρσ έλα ξφιν κεγαιχηεξν απφ απηφλ 

πνπ πξαγκαηηθά έρσ… Έηζη είκαη θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ην δηθφ κνπ είλαη θαη 

ε νκαδηθφηεηα πνπ κε πήγε ζηε δσή κνπ νιφθιεξε απηφ ην πξάγκα, ε 

θνηλφηεηα, ε έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ε πνιχπιεπξε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ 

έλλνηα ηεο νκάδαο γηα ηελ νκάδα… εγψ πνιχ ζπλεηδεηά ήμεξα πίζηεπα φηη 
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απηνί πνπ έρνπλ ηελ απζεληία έπξεπε λα ηξαβερηνχλ πίζσ γηα λα βγνπλ νη 

άιινη. Δγψ ην έθαλα ζπλεηδεηά». Ζ 6 απνθεχγεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ εαπηνχ 

ηεο κε ζχληνκε απάληεζε «είκαη έλαο δχζθνινο άλζξσπνο θαη δεκηνπξγψ 

δπζθνιία» φπσο θαη ε 7 δελ πξνζδίδεη ζηνλ εαπηφ ηεο ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά παξά κηιάεη γηα ηελ θνηλσληθή ηεο ηαπηφηεηα «εγψ πνηέ δε 

λνηαδφκνπλ γηα ην ρξήκα, αγσλίζηεθα πνιχ γηα ηνπο καζεηηθνχο 

θαιιηηερληθνχο αγψλεο…. πήγα πνιχ ζπλεηδεηά… θαη κέζα φηαλ ήκνπλα κε 

έηξσγε θαη κε πφλαγε πξαθηηθά έλα άιιν ζρνιείν πνπ ζα ήηαλ θαη πην 

δεκηνπξγηθφ φπνπ… εγψ είκαη έλα κέζν φπνπ φινη είλαη πξσηαγσληζηέο γηαηί 

ην θάζε θνκκάηη είλαη απαξαίηεην, θαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ απηφ είλαη ην 

καγηθφ θαη είλαη ηφζν απιφ, ζην ηέινο γίλνληαη φινη ζαλ παηδηά, είλαη 

εηιηθξηλείο, κηιάλε, έξρεηαη θαη ε ψξα ηνπ ιφγνπ… Δ βέβαηα, θαη πάληα ήηαλ. 

ια θαη ηα θεζηηβάι πνπ έθαλα ήηαλ γηα λα αλαπηπρζεί έλαο δηάινγνο 

αλάκεζα ζηα ζρνιεία θαη ηελ θνηλσλία». 

 

4.4. ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ην ζύγρξνλν 

θξάηνο, ηε δεκνθξαηία θαη ηελ θνηλσληθόηεηα 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζηνλ πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ δξάζεσλ ηνπο θαη ζηε ζπλεηδεηή επηινγή ζηήξημεο ηεο 

πνιηηηθήο ζεκαηνινγίαο. Δθθέξνπλ άπνςε γηα ηα πνιηηηθά ηξέρνληα δξψκελα 

πεξί κεηαλάζηεπζεο, ζέζεο ηεο γπλαίθαο, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. Καηαζέηνπλ ηελ «αθηηβηζηηθή» ηνπο δξάζε, άιινηε 

θαηαγγειηηθή θαη άιινηε αληηδξαζηηθή ζε κεραληζκνχο εμνπζίαο (αζηπλνκία). 

Θέηνπλ έλα βαζηθφ άμνλα γηα ηε δεκφζηα ζθαίξα πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε 

ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ επηβαξχλνπλ θαηά πεξίπησζε 

θαη ηνλ αηνκηθφ ηνπο νηθνλνκηθφ πξνχπνινγηζκφ θαη εθθξάδνληαη κε 

δπζπηζηία γηα ην θαηλφκελν ηεο «θξίζεο» θαη ηεο αλεξγίαο. Δθδειψλνπλ 

επζέσο ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζε εθηειεζηηθνχο ζεζκνχο φπσο ε 

θπβέξλεζε, κηινχλ γηα πειαηεηαθέο πξαθηηθέο κε απέρζεηα, εθθξάδνπλ ηελ 

απνγνήηεπζε θαη ηε δπζπηζηία ηνπο ζε θνκκαηηθνχο κεραληζκνχο θαη πνιηηηθά 

πξφζσπα, απαμηψλνπλ ην ξφιν ηνπ πνιηηηθνχ εθηφο ηνπ 5 πνπ ζεσξεί φηη ε 

αιιαγή επέξρεηαη κέζα απφ θνκκαηηθνχο ηζρπξνχο κεραληζκνχο, κε ηελ 
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πνιηηηθή λα είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα δηακνξθψζεη ην άηνκν ηε δεκφζηα 

ζθαίξα. Πεξηγξάθνπλ ηελ απνδπλάκσζε ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο θαη ησλ 

κεγάισλ θαζνδεγεηηθψλ παιαηψλ αθεγήζεσλ. Δπηδηψθνπλ ηελ θνηλσληθή 

αιιαγή κε ηε δεκφζηα δξάζε ηνπο θαη ην ιεθηηθνπνηνχλ θαη ακθηβάιινπλ γηα 

ηελ πθηζηάκελε κνξθή ηεο δεκνθξαηίαο. Πξνβάιινπλ ηελ άκεζε ελέξγεηα θαη 

ηελ άκεζε δεκνθξαηία πξαθηηθά. Γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία φπσο ηελ 

εθιακβάλνπλ πξνζσπηθά ζαλ έλλνηα, επηξξίπηνπλ επζχλεο θαθψλ παιαηψλ 

πξαθηηθψλ εληνχηνηο ππάξρνπλ ζπκκεηέρνληεο πνπ ελαπνζέηνπλ ειπηδνθφξα 

ραξαθηεξηζηηθά αιιειεγγχεο, ελεξγνπνίεζεο, ελνπνηεηηθά θαη αληίζηαζεο ζε 

θνηλέο εηπσκέλεο πνιηηηθέο δπζρέξεηεο κε ξνή απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ. 

Ζ 1 αλαθέξεη «ε performance έρεη λα θάλεη κε έλα ξεχκα πνπ 

μεθίλεζε , είρε πνιχ δπλαηή παξνπζία απφ ην 60 θαη κεηά αιιά θαη απφ ην 20 

γηλφηαλ κε πνιηηηθφ πεξηερφκελν, φρη αλαγθαζηηθά δειαδή άκεζα, λα κηιάλ 

απεπζείαο γηα έλα ζέκα αιιά είλαη ε ζπλεηδεηφηεηα πνπ ππάξρεη, Δίλαη πνιχ 

πην άκεζν απηφ, βγήθε ηε λεψηεξε θάζε ηνπ 60-70 –παχζε- βγήθε πάιη απφ 

κηα θάζε νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δελ ππήξραλ ρξήκαηα γηα πνιιά πιηθά, 

…body politics, ηη ζεκαίλεη απηφ ζηελ γθάλα, ζηελ Αίγππην… κπαίλνπλ 

ζέκαηα πνπ αλ κε ηη άιιν ε κεηαλάζηεπζε είλαη έλα δηεζλή ζέκα, νπφηε θαη 

απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, λα κελ μερληέηαη. … the performance of politics, 

the politics of performance δειαδή πνιηηηθή θαη πεξθνξκαλο θαη πσο απηά 

ζρεηίδνληαη… θιείζαλ ην ρψξν, ήξζε αζηπλνκία… πνπ είρε ζρέζε κε ηε βηα 

ζηηο γπλαίθεο…. γίλαλ νη ζπιιήςεηο θαη έγηλε εθείλν ην βξάδπ κηα πνξεία φπνπ 

κνηξάδνληαλ θπιιάδηα πήγακε ζην ηκήκα αθξνπφιεσο πνπ θξαηηφληνπζαλ ηα 

παηδηά… θαη ληψζαλ ππνζηήξημε πνπ ηφζνο θφζκνο ήηαλ θάησ αθφκε θαη αλ 

δελ ηνλ έβιεπε… Βιέπσ απιά πφζν θφβνληαη ζπλέρεηα πξάγκαηα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα, δειαδή ζηελ εθπαίδεπζε πνπ γηα κέλα είλαη ην πξψην πξάγκα… 

κέζα απφ απηά ηα πξάγκαηα ν θφζκνο αιιάδεη».  

Ζ 2 «ζπλαληψ δειαδή αθφκε κηα λενιαία πνπ ςάρλεηαη θαη πάιη θαη ηελ 

νπνία νη πξνεγνχκελεο γεληέο ηελ έρνπλ δπζθνιέςεη, ηξειά, αθφξεηα… ε 

ειιεληθή νηθνγέλεηα είλαη έλα ζεξίν πνπ θαηαπίλεη θαη δελ είλαη ιχζε φζνη απ‟ 

έμσ απφ ην ρνξφ λνκίδνπλ φηη α ε δελ πεηξάδεη επέζηξεςε ζην παηξηθφ… είλαη 

αλζξσπνθάγνο ε ειιεληθή νηθνγέλεηα… δελ είλαη κφλν ε δπζθνιία κηαο 

θξίζεο πνπ ηελ πεξηνξίδνπκε κφλν ζηελ Διιάδα θηφιαο… ζηελ Διιάδα εηδηθά 
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ζπλεζίδνπκε λα ζπλδένπκε ηελ ειαθξφηεηα κε ηελ αζηεηφηεηα…Σν ππνπξγείν 

πνιηηηζκνχ καο έζηεηιε ην 2011 ρεηκψλα θάπνπ πξέπεη λα ππάξρεη 

απηφ…πνπ δελ είραλ ιφγν ή κάιινλ ζα είραλ γηλφληνπζαλ εθινγέο… ζε θακία 

θάζε ηεο δσήο ηνπ δελ κπνξεί λα έρεη ηφζε απφιπηε εμνπζία πάλσ ζην θάζε 

ηη θξαηάεη έλα δάξη πνπ είλαη φιε ηνπ ε εμνπζία». 

Ζ 3 «θαη απφ πίζσ λα ππάξρεη κηα ινγηθή ηνπ ηχπνπ είκαζηε ζπιινγηθφηεηα 

πνπ πάκε λα βγάινπκε ιεθηά… δελ λνκίδσ φηη ε πνιηηηθή ηεο αγίαο βαξβάξαο 

είλαη φπσο ηεο Διιάδαο, δειαδή πφζν πξαγκαηηθά λα ζηνρεχζεηο ζε θάηη 

ηέηνην, δελ λνκίδσ φηη κπνξείο εηδηθά ζε κηα επνρή πνπ δελ ππάξρνπλ 

ρξήκαηα θαη θφβνπλ απφ παληνχ. Απφ ηα βαζηθά, δειαδή πξψηεο αλάγθεο, ηη 

ζπδεηάκε, ηδησηηθνπνηνχλ ηα πάληα, ην ξεχκα, ην λεξφ ηελ ελέξγεηα, ηνλ αέξα 

πνπ αλαπλένπκε ζε ιίγν αιιά αθφκε θαη ρξήκαηα λα ππήξραλ ππάξρεη ηφζε 

δηαθζνξά εκπνηηζκέλε ζην dna ησλ ειιήλσλ θαη δε ησλ πνιηηηθψλ, ηεο 

δηαθπβέξλεζεο, είηα είλαη ηνπηθνί άξρνληεο… πξέπεη λα δψζσ ην βάξνο ζηελ 

επηβίσζε… ηψξα πνπ δελ δνπιεχσ θαη είκαη άλεξγε… ζθέθηνκαη λα θχγσ 

εμσηεξηθφ γηα δνπιεηά… φρη θξίζεο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα, έθηαζε 6 είδεο πσο 

πεξλάεη ν ρξφλνο, σξαία, λνκίδσ ινηπφλ φηη φινη αληηιακβαλφκαζηε φηη φινη 

έρνπλ δηθαίσκα … νκάδεο πνπ πξνζπαζνχλ λα αληηζηαζνχλ ζε απηφ πνπ 

ιέγεηαη εμνπζία, ρεηξαγψγεζεο, αθνξά θαη ην πλεχκα θαη ην ζψκα θαη βέβαηα 

ππάξρνπλ θαη πνιιέο ινχκπεο εδψ… νη πξάμεηο καο είλαη ζπιινγηθέο, 

πνιηηηθέο, λα κελ αθνξά εζέλα πξνζσπηθά πνπ ζεο λα θηηάμεηο θάηη ζην ζπίηη 

ζνπ, λα κελ είλαη γηα ηδηψηε… λα κελ έρεη ζθνπφ ην θέξδνο.» 

Ο 4 «ηψξα αξρίδεη θαη δεκηνπξγεί ε θνηλσλία κηα απάληεζε ζε απηφ ην θελφ, 

έλα αληηπαξάδεηγκα ζηα θαηαξξεφληα θνκκαηηθνπνιηηηθά… παιηά νη 

άλζξσπνη πίζηεπαλ επαλάζηαζε, ράζεθε θαη απηφ ε κεγάιε αθήγεζε, κεηά 

ήξζε ε ηερλνινγία ηαπηφρξνλα, ε πξφνδνο πνπ ζα καο ζψζεη, ηψξα είκαζηε 

απνπξνζαλαηνιηζκέλνη… ε θαηάξξεπζε ησλ παξαδνζηαθψλ αθεγήζεσλ… 

λα δηακνξθψζεηο…ην ηδησηηθφ ην μερσξίδεηο απφ ην δεκφζην… ην ηη ζα είλαη 

απνδεθηφ ή φρη έμσ απφ ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ήηαλ πάληα ζέκα 

δηαπξαγκάηεπζεο, ππήξρε πάληα κηα κνξθή αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλψλ 

δεηεκάησλ, … θάπσο πξέπεη λα επέκβεηο…, ν πην ζνβαξφο ηξφπνο λα 

δηακνξθψζεηο είλαη ε πνιηηηθή, ππάξρνπλ νκάδεο πνπ ζέινπλ λα παξέκβνπλ 

ζηα δεκφζηα, θαη θαιά θάλνπλ, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ έξρεηαη ζαλ απάληεζε 
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ζηελ θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο… ην θξάηνο πνπ ξχζκηδε ηα πάληα ζηε ζνβηεηηθή 

έλσζε ή ε κεγάιε ζνζηαιδεκνθξαηηθή παξέλζεζε ζηελ Δπξψπε έθηηαμε έλα 

θξάηνο πνπ θξφληηδε ηα πάληα, ήηαλ θπξίαξρν δειαδή ζηνλ πνιίηε, γηα φια ηα 

κεγάια δχζθνια πξάγκαηα ήηαλ ην θξάηνο εθεί… ε θξίζε έβγαιε ρξπζή απγή 

πνπ είλαη αθξηβψο απηφ ςάρλνληαο ηζνξξνπία, ην θάλεη φηαλ έρεη 

ζηαζεξφηεηα, φρη αζηάζεηα».  

Ζ 5 «Φέξλεη ηελ αιιαγή ελψ δελ δείρλεη ηελ αγσληζηηθφηεηα θαη ην 

αθηηβηζηηθφ ηεο. Δίλαη βαζχηαηα αθηηβηζηηθή. Δκείο δελ αληηδξάκε, ε φηη δελ καο 

αξέζεη ην θηηάρλνπκε… Καη θηηάμακε θαη εκείο έλα δίθηπν κε ηελ αξσγή ηεο 

αζηπλνκίαο, θαη ξσηήζακε ηη λα θάλνπκε ξε παηδηά; Να καο παίξλεηε 

ηειέθσλν… ην θξάηνο επίζεο δπζηπρψο είλαη πξνζσπνπνηεκέλν θαη εγψ 

είκαη ελαληίνλ απηήο ηεο ηδέαο. Οχηε λα θνκκαηνπνηείηαη ην θξάηνο. Σν θξάηνο 

είλαη δνκέο, είλαη ζεζκνί. θξίζε γηα εκέλα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί πξψηα ζε 

επίπεδν νηθνγέλεηαο, ηνπηθήο νκάδαο, θνηλσλίαο θαη απηφ. Γελ πηζηεχσ ζε 

θακία δεκνθξαηία. Καηαξράο εγψ είκαη ηειείσο αληίζεηε κε ηελ έλλνηα ηεο 

δεκνθξαηίαο έηζη φπσο εθαξκφδεηαη ηψξα. Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. Σν 

ζπζρεηηζκφ θνκκαηηθήο πνιηηηθήο, δεκνθξαηίαο, θξάηνπο θαη ηα ινηπά είλαη 

έλα πξάγκα. Γεκνθξαηία; Σειεφξαζε… είκαζηε ζηελ επνρή ηεο κεγαιχηεξεο 

θαη επθνιφηεξεο ρεηξαγψγεζεο… ππεξεηνχλ κφλν ην ρξήκα. πηζηεχσ 

βαζχηαηα ζηελ θνηλσλία. Ζ θνηλσλία πξέπεη λα αιιάμεη, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 

ηε κεγάιε αιιαγή πνπ έρεη ζπληειεζηεί θαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί είλαη 

δσληαλφ πξάγκα ζαλ ηα βφηζαια. Βαζχηαηα πνιηηηθή, απιά δελ ζα ην πσ 

πνηέ θαη ζε θαλέλαλ, γηαηί κπεξδεχεηαη ε πνιηηηθή κε ηελ θνκκαηηθή. Αλ δελ 

είλαη απηφ πνιηηηθή, ηη είλαη;… Πνιηηηθφ γηα εκέλα είλαη θάζε ηη πνπ 

απεπζχλεηαη, έρεη κηα έγλνηα βειηίσζεο, αλάδεημεο, ππνζηήξημεο 

νπνηνπδήπνηε θνηλσληθνχ ζπλφινπ. είρακε θξίζε πνπ δελ ηελ είρακε βαθηίζεη 

θξίζε…δελ ηνπο εκπηζηεχνκαη ηνπο πνιηηηθνχο… φηαλ πξνζσπνπνηείηαη θάηη, 

ρεηξαγσγείηαη. Δθβηάδεηαη». 

Ζ 6 «εκείο θηλήζακε θαη πξνζπάζεζε ε νκάδα καο λα 

δξαζηεξηνπνηήζεη ηελ έλλνκε ηάμε, ην δήκν …απνθάζηζα ζπλεηδεηά πσο 

ζέισ λα είκαη έλαο ελεξγφο πνιίηεο… δελ ήζεια λα έρεη θνκκαηηθή ρξνηά κε 

ηίπνηα…φρη δελ ηνπο εκπηζηεχνκαη…  δελ άθνπζα κηα αληίζεηε θσλή… 

πνιιέο ξαηζηζηηθέο θσλέο φηη έξρνληαη κε ηα θαξάβηα, λα ηα βνπιηάμνπκε… 
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δεκνθξαηία έρεη ιηγάθη παξεμεγεζεί λα κπνξείο λα εθθξάδεζαη ειεχζεξα, λα 

έρνπκε φξηα… Πξέπεη λα είλαη πνιχ πην πίζσ γηαηί ην θξάηνο γηγαληψζεθε κε 

ηνπο δηνξηζκνχο, απηνχο ηνπο πειαηηαθνχο δηνξηζκνχο θαη αθνχ πιεξψλνπκε 

φινη νη έιιελεο δπζηπρψο… γηα ηνπο πνιηηηθνχο είκαη αξλεηηθή, θαη γηα ηα 

θφκκαηα… ε ειιεληθή θνηλσλία ακ… είλαη δεκνθξαηηθή ζηα ζέισ θαη 

θαζηζηηθή ζηα δίλσ… είλαη κηα πξάμε ελφο πνιίηε..δελ είλαη πνιηηηθή πξάμε 

γηα εκέλα, ζα έιεγα αιιειεγγχεο …πνιηηηθφ είλαη λα πάσ λα πηάζσ ην ρέξη 

ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ βνπιεπηή… δελ μέξσ εκέλα δε κνπ αξέζνπλ απηά ηα 

πξάγκαηα».   

Ζ 7 εθθξάδεη απεηιή «ζα ηδησηηθνπνηεζνχλ φια θαη ηα ζρνιεία δελ ζα 

ππάξρεη δεκφζην θνηλφ αγαζφ… θαη ηε ζχληαμε μέξσ εγψ πφζν θαη κνπ 

θφπεθε γχξσ ζηα 20%… απηά ρξέε ζα κνπ πάξεηο θαη ην ζπίηη … Πάληα 

ππήξραλ θάπνηνη άλζξσπνη θαη αγσληδφηαλ λα αιιάμνπλ ηελ θνηλσλία… θαη 

καο ζπιιάβαλ 11 δηκνηξίεο κα …είλαη θνηλνβνπιεπηηθή νιηγαξρία, δελ ππάξρεη 

δεκνθξαηία… δελ ππάξρεη θαη έλα θίλεκα απφ ηα θάησ ηφζν δπλαηφ πνπ λα 

ηαξάμεη λα αλαηξέςεη φια απηά, πηζηεχσ ηνπηθά, κε κηθξέο θνηλφηεηεο πνπ 

απηνλνκνχληαη θαη απηνδηαρεηξίδνληαη ηε δσή ηνπο, απηφ πνπ ιέγακε παίξλνπλ 

ηε δσή ηνπο πίζσ. Καη αλ ζεο βγάδνπλ θαη ηνπο λφκνπο ηνπο… πάξα πνιχο 

θφζκνο πηα ρεηξαθεηείηαη θαη ιέεη φρη ζηα ςέκαηα… Γηα κέλα πνιηηηθή είλαη ν 

ηξφπνο πνπ ρακνγειάο θαη πσο ζα ραηξεηήζεηο ηνλ άιινλ είλαη πνιηηηθή 

ζηάζε είλαη λα είζαη ζπλεηδεηφο πνιίηεο, είλαη λα κελ ηδησηεχεηο. Απηφ αλ ζεο 

θαη ζηα αγγιηθά δελ είλαη ηπραίν, idiot ζεσξείηαη ν ειίζηνο, ηδησηεχσ, εγψ θαη 

ηα ππάξρνληα κνπ αο πνχκε,, ε πγηήο πνιηηηθή ζηάζε είλαη λα είζαη καδί, κε 

ηνλ θφζκν γχξσ ζνπ… Έρεη ζηφρν απηή ηελ αιιαγή..». 

 

Κεθάιαην 5ν 

πδήηεζε ησλ Απνηειεζκάησλ- πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα, κε ηε δηελέξγεηα 7 

ζπλεληεχμεσλ, θαηαγξαθήο ησλ ζθέςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα θαη ηνπο 

ιφγνπο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 
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θαη ηελ θνηλσληθφηεηα, θαλεξψλεηαη απφ ηα επξήκαηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ζπλεηδεηφηεηα ζηελ επηινγή ζπκκεηνρήο, ηελ ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ 

αλαγθψλ, ηε δπζθνιία ιεθηηθνπνίεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

θαηά ηε δξάζε θαη σο ελεξγνί πνιίηεο ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνπο 

πνιηηηθνχο ζεζκνχο. Ζ παξνχζα έξεπλα απνδέρεηαη ηε λνεκαηηθά αλνηρηή 

έλλνηα ηεο άηππεο θνηλσληθήο νκάδαο ζαλ κνξθή ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

1) άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη θίλεηξα, ιόγνη, αλάγθεο, 

ζπλαηζζήκαηα, εαπηόο  

θνπφο ηεο νκάδαο θαηά πεξίπησζε είλαη ε ειεχζεξε κεηάδνζε ηεο 

γλψζεο κέζσ κεληφξσλ, ε νπζηαζηηθή επαθή, ε ελεξγνπνίεζε γηα πνιηηηθά 

θαη θνηλσληθά ζέκαηα,  ε ζπλδεκηνπξγία, ε ακθηζβήηεζε ηεο απζεληίαο, ε 

έκπξαθηε ρξήζε ηεο γλψζεο, ε κεηάδνζε βαζηθψλ αξρψλ, πξνο ηέξςε θαη 

επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ (3). Υαξαθηεξηζηηθά επηθνηλσλίαο είλαη ε ζπδήηεζε 

θαη νη ζπλειεχζεηο κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ ηελ αλππαξμία θαλφλσλ θαη ηεξαξρίαο 

ζηελ νκάδα ηνπο θαηά πεξίπησζε. Σα άηνκα πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ζεζκνζεηεκέλνπο θαλφλεο επηιέγνληαο λα ζέζνπλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο φξνπο, επηηπγράλνπλ λα κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε γλσζηηθή θαη 

απηφκαηε αληίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο αλαγθψλ, 

πξνζπαζνχλ δειαδή λα απηνλνκεζνχλ απφ ηνπο ππνβαιιφκελνπο θαλφλεο 

ησλ άιισλ, επηιέγνληαο άηππεο θνηλσληθέο ππφ δηακφξθσζε ζην ρέξη ηνπο 

νκάδεο. Υξεζηκνπνηνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο γηα λα απνηξέςνπλ ηνλ 

εηεξνθαζνξηζκφ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο, ζηελ 

ειεπζεξία ηεο θσλήο ηνπο. 

Δζηηάζακε επίζεο ζηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο. Αλαπαξάγεηαη απφ ηα 

επξήκαηα κηα δνκή θηλήηξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ άηππε νκάδα πνπ ζε 

αξθεηά ζεκεία έρεη ηε βάζε ηεο ζηελ ηππνινγία ηεο ζεσξίαο απηνθαζνξηζκνχ 

(Ryan & Deci), ελζσκαηψλνληαο ηε δηάζηαζε ηεο αιιειεγγχεο, 
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ακνηβαηφηεηαο, ησλ αλαγθψλ θαζψο θαη ηεο ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

Luhman.  

 Δληνπίδνληαη θάπνηα δηαθξηηά επίπεδα θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζηελ 

άηππε νκάδα φπσο ην θίλεηξν ηεο εζσηεξηθήο ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ είλαη εγγελψο επράξηζηε αλεμάξηεηα απφ θαλφλεο (Αξβαλίηεο Α., 2008: 

209) φπνπ καδί κε ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηελ αιιειεγγχε πνπ πξνζδίδεη λφεκα 

ζηε δξάζε ηνπ αηφκνπ, απέλαληη ζην θαζηνξηαδηθφ θελφ ηνπ 5, ελνπνηείηαη 

κε ηα εμσηεξηθά θίλεηξα θνηλσληθήο αιιαγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη πνιηηηθή πξάμε ζε ρξφλνπο πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο θαη θξίζεο. Ζ αιιειεγγχε πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο δεκφζηεο 

πξαθηηθέο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο, απνηειεί κηα αληαλάθιαζε 

(7) πνπ ππνδεηθλχεη ζην άηνκν ην λφεκα ησλ πξάμεσλ ηνπ θαη πνπ ην 

παξαθηλεί λα δξάζεη κε βάζεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ (4). 

Γηαθξίλνληαη ε αλάγθε γηα έθθξαζε, γηα θνηλσληθνπνίεζε, γηα επαθή 

θαη ζπλδηαιιαγή, επηβξάβεπζε ηνπ εαπηνχ, γηα επαλεγγξαθή θαη αιιαγή, 

εμχςσζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπ απηνζεβαζκνχ ζαλ θηλεηήξην δχλακε.  

Ο Allison ηνλίδεη ηε ζεκειίσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα πξάηηεη 

δηαθνξεηηθά, εθφζνλ είλαη ν ίδηνο πνπ επηιέγεη αλ πξφθεηηαη λα θαζνξηζηεί 

απφ ηηο ξνπέο ή φρη, θαη ηελ ηθαλφηεηα απηνθαζνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ ζαλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ έιινγσλ αηφκσλ, δεκηνπξγψληαο γλψκνλεο/ θίλεηξα 

πνπ απνηεινχλ ην απηελεξγφλ πξντφλ ηνπο, ζηνπο νπνίνπο βαζίδνληαη νη 

πξάμεηο. Σν θίλεηξν πνπ πεγάδεη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζπγθιίλεη ζηελ 

αλαζηνραζηηθή δηάζεζε, ηελ απηνθξηηηθή, ηελ αλάγθε γηα επαθή θαη δεζκνχο, 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή επαθή, ηελ «επαλεγγξαθή», ηελ θαηαζθεπή απζεληηθήο 

ηαπηφηεηαο αιιά πηα κέζα απφ έλα λέν είδνο ζπιινγηθφηεηαο κε άγξαθνπο 

θαλφλεο θαη πίζηε ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε ζπλδηαιιαγή. ρεηηθφ απηήο ηεο 

επαλεγγξαθήο θαη αλαθαηαζθεπήο είλαη ε ελαζρφιεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο 

νκάδεο ζπκκεηνρήο κε ην ίδην επαγγεικαηηθφ ηνπο αληηθείκελν (θαιψλ ηερλψλ 

ζε ξεηνξηθφ ζέαηξν, ζπγγξαθέαο ζε νκάδα δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 

αξρηηέθηνλαο ζε νκάδα θπζηθήο δφκεζεο). Ζ ζεσξία ηνπ απηνθαζνξηζκνχ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ αλαθέξεηαη ζηελ εγγελή ςπρνινγηθή θηλεηήξην αλάγθε ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο άηππεο νκάδεο γηα 

θνηλσληθφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ, ππνθηλνχκελε 
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απηή ε δξάζε απφ ηε γλσζηηθή δνκή ηεο αιιειεγγχεο/ ακνηβαηφηεηαο πνπ 

ππάξρεη ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα ησλ αηφκσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα. Γειαδή κπνξεί ην άηνκν λα μεθηλάεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηελ άηππε νκάδα γηα ηελ θάιπςε εγγελψλ αλαγθψλ φπσο ε 

επηθνηλσλία, ε έλσζε, ε γεηηλίαζε, ε «επαλεγγξαθή», ε «αλαπλνή» αιιά ε 

ζπλέρηζε ηεο ππνθηλνχκελεο απφ ηε γλσζηηθή δνκή ηεο αιιειεγγχεο δξάζε 

απηή, πξνθαιείηαη απφ εμσηεξηθά θίλεηξα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα 

ππνθείκελα κε ηελ εκπινθή ηνπο ζε αλζξψπηλεο ζρέζεο κε άιια κέιε ηεο 

νκάδαο, δεκηνπξγψληαο ηνπο ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ηα 

ιεθηηθνπνηήζνπλ, είλαη φκσο ηφζν απφ έμσ ηζρπξά ψζηε λα δηαηεξήζνπλ 

καθξνρξφληα ηελ απηνδέζκεπζε ηνπο ζηελ άηππε νκάδα. Απφ ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ινηπφλ θαίλεηαη φηη ε δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ ππνθηλείηαη αξρηθά 

απφ εγγελείο ςπρνινγηθέο αλάγθεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε γλσξηκία ηεο 

νκάδαο απφ ηε γλσζηηθή δνκή ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, 

επηβεβαηψλνληαο ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ Deci & Ryan φηη νη άλζξσπνη είλαη απφ 

ηε θχζε ηνπο ελεξγά φληα θαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ξπζκίδεηαη ελ κέξεη 

απφ εζσηεξηθέο δνκέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο, εδψ απφ ηελ άηππε νκάδα, θαη ελ κέξεη απφ εμσηεξηθέο 

δνκέο. Σα άηνκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηζπκνχλ λα είλαη απηφλνκα, εδψ 

ζηελ έξεπλα απφ «παξεμεγεκέλνπο, ρσξίο εκπηζηνζχλε, πξνο 

ακθηζβήηεζε» πνιηηεηαθνχο θξαηηθνχο ζεζκνχο. 

 Καηαγξάθνπκε πσο, αλ θαη κηιάκε γηα άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο, 

εληνχηνηο νη ζπκκεηέρνληεο δελ ακθηηαιαληεχνληαη θαζφινπ ζην ιφγν ηνπο γηα 

ηελ απνδνρή ηεο πξάμεο ηνπο απφ ηνπο άιινπο, κάιινλ ππεξεθαλεχνληαη, 

εθηφο απφ ηελ 1 φπνπ αλαθέξεη ηελ αλάγθε λα εμεγήζεη ζηνπο γλσζηνχο 

ηεο γηαηί ην θάλεη, θάηη πνπ καο παξαθηλεί λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα 

θαη κε ηε αλαθνξά ζηελ επεμήγεζε ηεο ελδνζθνπνχκελεο ξχζκηζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο ζεσξίαο ηνπ απηαζνξηζκνχ φηη ην άηνκν απνθηά θίλεηξν 

πςειφ γηα ζπκκεηνρή θαζψο ηθαλνπνηεί άκεζα ηελ απηνεθηίκεζε, κε 

αληακνηβή ηνπ δειαδή, επεηδή αληηιακβάλνληαη ηελ αιιειεγγχε, ηελ 

θνηλσληθφηεηα θαη ηελ «ελδνζθφπεζε» 7 σο έγθπξε ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλσλίαο θαη ζα έλησζε πεξεθάληα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ην εθάξκνδε 

(Αξβαλίηεο, 2008:100). Έηζη ν θαλφλαο ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο 
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θνηλσληθφηεηαο ηεξείηαη γηαηί ππάξρεη δεκφζηα παξαηήξεζε ησλ πξάμεσλ 

ηνπ, νη δξάζεηο ηνπο αθνξνχλ ηε δεκφζηα ζθαίξα, πινπνηνχληαη ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα, γηα ηα θαθψο θείκελα ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο «θαηαγγειηηθά» (6) ηεο 

δεκφζηαο ζθαίξαο. Δίλαη έλα εξψηεκα πνπ γελλάηαη πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ηνπνζεηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο αλ ελδν-νηθεηαθά, ελδν-

νηθνγελεηαθά επηδεηθλχνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνλ ίδην βαζκφ αιιειεγγχεο 

ζηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο ηνπο, αλ γεληθεχεηαη δειαδή ε αιιειεγγχε απηή ή 

φλησο είλαη θίλεηξν ε θνηλσληθή εγθπξφηεηα θαη απνδνρή ηεο πξάμεο απηήο 

θαη εμαληιείηαη κφλν ζηε δεκφζηα ζθαίξα κέζα απφ ηηο άηππεο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Θα κπνξνχζε δειαδή ε 6 λα ρξεζηκνπνηεί ηελ νκάδα ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ν γηφο θαη ν ζχδπγνο ηεο γηα λα πξνβάιεη κε φξηα ηελ 

αιιειεγγχε ηεο ζηα ζεκαληηθά γηα απηή πξφζσπα ή ην επηδεηθλχεη πξψηα 

ελδννηθνγελεηαθά θαη απηφ επαγσγηθά απιψλεηαη πξνο ηα έμσ;  

Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα σο 

βνεζεηηθφ κέζν γηα ην άηνκν λα αλαζηνραζηεί, λα αλαπηχμεη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο, λα δεκηνπξγήζεη, λα αιιάμεη ηνλ θφζκν, λα απνθηήζεη εκπεηξία 

θαη θνηλσληθφ δίθηπν επαθψλ, λα εδξαηψζεη ζρέζεηο, λα αλαιάβεη ηελ επζχλε 

ηνπ, λα επαλεγξάςεη εκπεηξίεο, λα απνδνκήζεη ην ρξφλν ηνπ, λα δηαηεξήζεη 

ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ αθέξαηε. αλαδεηά κέζα απφ ηελ πξάμε θαη ηε ζπκκεηνρή 

ζε άηππεο νκάδεο δξάζεο, λα επηθνηλσλήζεη θαη λα αλαθαηαζθεπάζεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ.   

Οη ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ εηιηθξίλεηα ζαλ 

αμία, αμηνπνηνχλ ειεχζεξα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο άηππεο δεμηφηεηεο. πσο 

ηνλίδεη ν V.Turner & Tajfel ην 1982 ζηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαη 

ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ αηφκνπ, είλαη κηα θνηλή 

αίζζεζε ελφηεηαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ «δηαηεξεί ηελ αηνκηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα» (Mackie, Hamilton, 1973: 301) θαηά ηελ 

απηνθαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ζε κηα θνηλσληθή νκάδα πνπ κάιηζηα είλαη 

άηππε, ρσξίο θαηαζηαηηθφ θαη θαλφλεο έληαμεο πξνθεηκέλνπ λα νξίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε αλαθνξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηελ εγγελή επραξίζηεζε ζπλαηζζεκαηηθά 

πνπ δήισζαλ φηη αληινχζαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ρσξίο λα κπνξνχλ 
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φκσο λα ηελ πεξηγξάςνπλ ελδειερψο κε ιφγηα παξά κφλν κε κε ιεθηηθά 

ζήκαηα. Δληνπίδεηαη απμεκέλε ζπκθσλία κε ηνπο ιφγνπο ηεο επηθνηλσλίαο 

πνπ αθνξνχλ ζε εζσηεξηθή ξχζκηζε ηνπ αηφκνπ. Δμάιινπ βάζεη Luhmann 

(Εάλλεο, 2013:263) ε αλάγθε ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, σο ελδνγελή ηάζε αληίδξαζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ θάζε αηφκνπ πξνο ηα κέξε πνπ ηε ζπληζηνχλ αιιά θαη πξνο ην γεηηληάδνλ 

πεξηβάιινλ ηεο γεηηνληάο θαη ηεο άκεζεο πνιηηεηαθήο ζεζκνζεηεκέλεο 

θαζεκεξηλήο θνηλσλίαο γηα λα δηαηεξήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο σο 

νηθνγέλεηα, θαίλεηαη λα είλαη ην αίηην ηεο αθνχζηαο θαη αζπλείδεηεο ελέξγεηαο 

ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζηηο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο. Γηα ηα άηνκα 6, 7 

είλαη εθθξαδφκελε απφ ηα ίδηα ε αληίδξαζε ηφζν ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ «θαηαζηαιηηθφ ραξαθηήξα 

ε νκάδα» (6) φζν θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 6 κε απνηέιεζκα ηελ 

ελνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο ππξεληθήο ηεο νηθνγέλεηαο κέζσ ησλ δξάζεσλ 

ζηελ νκάδα. Αλαγλσξίδεηαη αθφκε θαη αλ δελ ιεθηηθνπνηείηαη επζέσο απφ ηα 

άηνκα σο αλάγθε ε αηηία ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ην ίδην ην ζχζηεκα βάζεη 

Luhmann (Εάλλεο, 2013:263) ησλ άηππσλ νκάδσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληηιεθζεί ηηο δξάζεηο ηνπο σο δπλάκεηο. 

 Οη ζπγθηλήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ βηψλνληαη ζπιινγηθά ζηηο 

ππφ αλαθνξά άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο άκεζα κε ηε βίσζε θαη ηελ επηηέιεζε 

ηεο θνηλσληθήο δξάζεο ζηελ θχξηα δνκή ηεο νκάδαο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

ππξνδνηεί ζπλαηζζήκαηα αληίδξαζεο ζηηο ζχγρξνλεο θξαηηθέο δνκέο (Βεξέκε, 

2008:108). «Να θάλσ γηα λα ληψζσ» αλαθέξεη ν 4 γηα ηνλ ιφγν ζπκκεηνρήο 

ζηηο άηππεο νκάδεο. Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δχζθνια 

ιεθηηθνπνηνχληαη νξίδνληαη ζαλ ηξφπνο ζχλδεζεο ηνπ αηνκηθνχ κε ην 

ζπιινγηθφ, ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο κε ηε δεκφζηα. Ζ 2 ζπλ-θηλείηαη (emotion, 

ζπγθίλεζε),(θιαίεη) ηελ ψξα πνπ θαιείηαη λα αλαθαιέζεη ηα πην έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ νκάδα, ζπλδπάδεη πξνζσπηθά 

γεγνλφηα δσήο (ρσξηζκφο δεπγαξηνχ) κε ηελ έλαξμε αιιειεπίδξαζεο ζηελ 

νκάδα, θάλεη ζπλδέζεηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηεο ηδησηηθήο κε ηε δεκφζηα ζθαίξα. 

Μηινχλ γηα ραξά, κνχδηαζκα, πξνζκνλή, ζπκφ, πξνζθνξά, θφβν, επαηζζεζία, 

έθπιεμε, απνγνήηεπζε, ελζνπζηαζκφ, ζπλαξπαζηηθέο ζηηγκέο, 

ςπρνζεξαπεία, γέιην. Ζ δηαδηθαζία ζπληαχηηζεο κε ηε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα 
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θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ άηππε απηή νκάδα, απνηεινχλ εθδήισζε 

ζεξαπεπηηθνχ ηχπνπ «ςπρνζεξαπείαο» (6) ζην αίηεκα ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

γηα εμηζνξξφπεζε (Βεξέκε, 2008: 113). πσο ν Geertz  ππνζηεξίδεη, ε 

έθζεζε ζηε δεκφζηα ζθαίξα, φπσο ζηηο ππάξρνπζεο ππφ δηεξεχλεζε άηππεο 

νκάδεο δξάζεο ζε δεκφζηνπο θπξίσο ρψξνπο (πιαηείεο, πάξθα, ζέαηξν, 

δξφκνη, flash mobs), εμππεξεηεί έλα είδνο «ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο» 

(Goodwin, Jasper, Polletta, 2001:92) ζηε ρξήζε ησλ «ζπγθηλήζεσλ» γηα 

γλσζηηθνχο ζθνπνχο, ιφγνπο, δειψλνληαο ηελ δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο έλσζεο ησλ «κνλάδσλ» (3). Δζηηάδνπκε εδψ ζηελ 

επηηειεζηηθή κνξθή ησλ δξάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη ζηελ 

αλαπαξαζηαηηθφηεηα (1 εθηειεί performances δεκφζηα, 2 ζπγγξαθή κε 

βηηξίλα, 3 ζε δεκφζηα πάξθα, 5 ζην πάξθν ηεο γεηηνληάο, 6 ζηε γεηηνληά, 

7 ζην αλνηρηφ ζέαηξν) δειαδή θπξίσο ζηελ πνιηηηθή ζεκαληηθφηεηα απηψλ, 

πέξαλ ηεο γλσζηηθήο ηνπ γηα ην άηνκν ζεκαληηθφηεηαο. Ζ δεκφζηα εθηέιεζε 

ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη δεκφζηα πνιηηηθή ηειεηνπξγία. Ζ δηαπεξαηφηεηα ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ ζπληεινχληαη, επηηξέπεη ηελ άπηαζηε νληφηεηα θαζψο νη 

επηδξάζεηο ηνπο είλαη βησκαηηθέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δίλαη έλα είδνο 

δξάζεο, θαη αληηπξνζψπεπζεο, θαη νη δξάζεηο απηέο θαίλεηαη απφ ηα 

ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη ππεξεηνχλ αξέλεο ηαπηφηεηαο.  

 Ζ νηθεηφηεηα πνπ πξνηάζζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κε άιια 

άηνκα ζηελ νκάδα καδί κε ηελ ηαπηφηεηα είλαη ζπγθνηλσλνχληα δνρεία. «νη 

θίιεο» (6) δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο πνπ νδεγεί ζε ιηγφηεξν 

θφβν εθκεηάιιεπζεο θαη κεγαιχηεξεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

άηππεο νκάδαο θαζψο θαη ελζπλαίζζεζεο γηα ηε ζπιινγηθφηεηα θάλνληαο ην 

πην εχθνιν λα δεζκεπηεί ην άηνκν ζε θηινθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (Tidwell, 

2005). Έηζη ε επαλαιακβαλφκελε εκπεηξία δξάζεο πνπ φπσο θαίλεηαη 

αξηζκεί αξθεηά ρξφληα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ 2 έσο 6, παξάγεη έλα 

αίζζεκα αιιειεγγχεο, ην νπνίν θαη πξνθαιεί ζπιινγηθή κλήκε πνπ 

εθθξάδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ ζπρλά γηα ηηο δξάζεηο 

ηνπο. Απηφ πνπ βηψλεηαη θαη πνπ ζπκνχληαη είλαη ε δξάζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζην φλνκα κηαο πνιηηείαο πνπ ηνπο έρεη απνγνεηεχζεη ζαλ πνιίηεο. Ζ 

ζπγθίλεζε γίλεηαη ν άμνλαο πάλσ ζηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαη νη πνιηηηθέο 

ηνπο δξάζεηο ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη είλαη ην φρεκα δεκηνπξγίαο λέσλ 
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ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ. Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη κε ινγηθά αιιά φρη 

παξάινγα. 

Σα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά εθθξάδνληαη απφ ηα 

ππνθείκελα, δνκνχλ ηφζν ηε ζρέζε κε ηνπο άιινπο φζν θαη κε ηνλ εαπηφ. Οη 

ζπγθηλήζεηο εληάζζνληαη ζηε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Γηαθξίλνληαη θάπνηεο θνηλέο ελέξγεηεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά εαπηνχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ πξνο δξάζε. Ζ εκπηζηνζχλε θαη θξηηηθή δηάζεζε ζηνλ εαπηφ 

ηνπο, νη ζεσξήζεηο θαη ηδέεο, έλα φξακα, ν απζνξκεηηζκφο θαη ε 

απνθαζηζηηθφηεηα θαζψο θαη ε επειημία. πσο ν Allison επηζεκαίλεη ζηελ 

ππεξβαηνινγηθή ζεσξία (1996), «ην ππνθείκελν ραξαθηεξηδφκελν απφ 

απηελέξγεηα (πξαθηηθή ειεπζεξία)  είλαη ην ίδην ην νπνίν εθρσξεί δχλακε ζηελ 

επηζπκία, νχησο ψζηε λα ηελ θαηαζηήζεη θίλεηξφ ηνπ θαη λα παξαθηλεζεί απφ 

απηήλ γηα λα πξάμεη. Ο άλζξσπνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπ, 

ζεκειηψλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα πξάηηεη δηαθνξεηηθά, εθφζνλ 

είλαη ν ίδηνο πνπ επηιέγεη αλ πξφθεηηαη λα θαζνξηζηεί απφ ηηο ξνπέο ή φρη, 

επνκέλσο ζεσξείηαη πιήξσο ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ». 039F 

άλζξσπνο «νξρήζηξα» (2) θαη ν «αλνηρηφο ζε ελδερφκελα άλζξσπνο» (3), 

«πάληα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ» 4, «ε πνιχπιεπξε δεκηνπξγηθφηεηα» ηεο 5, καο 

δείρλνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο εληφο θαη εθηφο νκάδαο ζε 

κηα ηαχηηζε θαη πξνζαξκνγή φπσο ν «πξνζαξκφζηκνο εαπηφο» βάζεη Gellner 

(Εάλλεο, 2013:272) πνπ ιεηηνπξγεί ζε έλα πιήζνο απφ δηαθνξεηηθνχο 

ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο ξφινπο γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ αλάινγα κε 

ηα πεξηβάιινληα πνπ δξα. Δπηβεβαηψλνπλ ζε πνζνζηφ νη 5 ζηνπο 7 

ζπκκεηέρνληεο ηελ νκνηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εαπηνχ ηνπο εληφο θαη 

εθηφο ηεο νκάδαο. Ζ «πάληα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ» 4 θαη 5 πεξηγξαθή εληζρχεη 

ηελ πεξηγξαθή ησλ άηππσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζαλ «θπθιψκαηα 

παξαγσγήο κηαο λέαο ππνθεηκεληθφηεηαο» (Βεξέκε, 2008:112) θαη δεκφζηαο 

έθθξαζεο ησλ θαηαπηεζκέλσλ «θσλψλ» / ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηα 

νπνία θαηαλνεί ησλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν ην άηνκν θαη ζεκειηψλεη κε ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ηε ζπιινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ηε ζπλαίζζεζε ηνπ «εκείο» 

(Εάλλεο, 2013:286).  
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2) άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη δεκόζηα θνηλσληθόηεηα.  

Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ γηα ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή 

ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ εκπηζηνζχλεο κέζα ζηηο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο, 

ζαλ έλα θαλνληζηηθφ πξφηππν νξγάλσζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ, φπσο ν Putnam 

ηελ αλαθέξεη ηελ θνηλσλία πνιηηψλ, σο αληίβαξν ζηελ θζνξά ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, κε ηελ έλλνηα ηεο απηνδέζκεπζεο (5) ζαλ θηλεηήξην δχλακε θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ 

ακνηβαίσλ θαη θνηλψλ, φπσο ηεθκεξηψλνπλ, ζηφρσλ ηνπο. Σα δίθηπα απηά 

θαίλεηαη λα έρνπλ νξηδφληηα θαη φρη ηεξαξρηθή νξγάλσζε, εληζρχνληαο ηηο 

θηιηθέο θαη φρη αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ φπσο αλαθέξεη θαη ν 

Putnam (ηαδήκα, 2012: 8) ζαλ βαζηθφ «ιηπαληηθφ» ηεο θνηλσληθήο δσήο, γηα 

ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ, ζαλ έλα 

δεκφζην αγαζφ, πνπ κεηψζεθε κε ηελ έιεπζε ηεο ηειεφξαζεο θαη πνπ ηα κέιε 

πξνζπαζνχλ λα ην επαλαθηήζνπλ «Σειεφξαζε…είκαζηε ζηελ επνρή ηεο 

κεγαιχηεξεο θαη επθνιφηεξεο ρεηξαγψγεζεο» 5 θαη «λα βγάιεη ηνλ θφζκν 

έμσ απφ ηα ζπίηηα», ε 6 «λα βγάιεη ηνλ πνιίηε έμσ απφ ην ζπίηη, λα κπεη ζηε 

δξάζε», «ζα κνπ πάξεηο θαη ην ζπίηη, ζα κε ηειεηψζεηο» 7. Παξαηεξείηαη 

ινηπφλ κηα αχμεζε ηεο αλάγθεο δέζκεπζεο ζηα θνηλά πνπ κάιηζηα 

ραξαθηεξίδεηαη φρη απφ πςειή δέζκεπζε ζε ζπληεηαγκέλα, ζεζκνζεηεκέλα 

ζψκαηα, αιιά απφ απηνδέζκεπζε. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην βξίζθεηαη γηα ηελ 

5 ζηε γεηηνληά πνπ ν θαζέλαο μέξεη ην φλνκα ηνπ άιινπ φηαλ πεξπαηά. 

ηελ πνξεία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζηηο άηππεο νκάδεο, ε 

εμσνηθηαθή αθεδεκφλεπηε αδφκεηε θνηλσληθφηεηα γίλεηαη ην εμσηεξηθφ θίλεηξν 

ησλ ππνθεηκέλσλ γηα δξάζε ζχκθσλα θαη κε ηε ζεσξία ηνπ απηνθαζνξηζκνχ 

ησλ Ryan & Deci (Αξβαλίηεο, 2008:99) θαη κάιηζηα θφληξα ζε (δηαθνξεηηθνχ 

θαηά πεξίπησζε βαζκνχ) αηνκηθηζηηθέο θνηλσλίεο, φπσο εδψ ην θέληξν ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο Αζήλαο (Ρνδάθνπ, 2008:19). Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

νινθάλεξν φηη ζηξέθνληαη ζηε «δεκφζηα» θνηλσληθφηεηα, ζε ζρέζεηο κε 

ζεζκνζεηεκέλεο, ζρεδφλ αφξαηεο απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο, φπσο ε 1 

ιέεη «γηαηί βαζίδεηαη ζε ζρέζεηο απηφ πνπ παο λα δεκηνπξγήζεηο είλαη πάλσ 

απ‟ φια ζρέζεηο πνπ δελ ππάξρνπλε θαη πνπ φινη ζνπ ιέλε πσο δελ κπνξνχλ 

λα ππάξρνπλε ζέισ λα πσο ε θνηλσλία, νη πεξηζζφηεξνη ζα ζνπ πνπλ ηη 

λφεκα έρεη απηφ γηαηί αζρνιείζαη…» επηηξέπνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζαλ 
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πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή ππνθεηκεληθφηεηα, κηα δηεπξπκέλε ελλνηνιφγεζε 

ηνπ πνιηηηθνχ, κε ηε δηακφξθσζε λέσλ πεδίσλ θνηλσληθφηεηαο 

(Καξαγηάλλεο,2013). Γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ ιεηηνπξγηθφηεξσλ αληηιήςεσλ 

γηα ην ρψξν θαη ην ρξφλν φπσο ε 1 πξνηάζζεη «λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 

ρσξνρξφλν λα δνχκε ηη έρεη γίλεη θαη λα πάκε λα θαηαιάβνπκε πνηα ήηαλ ηα 

ιάζε, γηαηί ήηαλ ιάζε πνηνπο, θαη ηη ξφιν είρακε ν θαζέλαο κέζα ζε απηά θαη 

πσο φινη καδί πξέπεη λα θάλνπκε θάηη άιιν». Αιιά θαη γηα κηα εμηζσηηθή 

πξννπηηθή (Ρνδάθνπ, 2008:19) ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη αιιειεγγχεο κε ηηο εγγελείο αλάγθεο 

ησλ αηφκσλ φπσο καο ηηο ιεθηηθνπνίεζαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, καο πξνζθέξεη 

ηελ επηβεβαίσζε θαη ηεο καθξνρξφληαο δηάξθεηαο ζηε ζπκκεηνρή ηνπο, νη 

νπνίνη θαη φπσο αλέθεξαλ, αλ θαη άηππεο νκάδεο αξηζκνχλ απφ 2 έσο 6 

ρξφληα δξάζεο, δέζκεπζε ηθαλνπνηεηηθά κεηξήζηκε. ηελ έξεπλα καο θαίλεηαη 

θαη βάζεη ηεο εμσηεξηθήο ξχζκηζεο, φηη ν εμσηεξηθφο θαλφλαο ηεο 

θνηλσληθφηεηαο ζαλ θίλεηξν θαη ηεο αιιειεγγχεο έρεη επηβιεζεί απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο αληακνηβήο ηνπ «εαπηνχ» (4), δειαδή είκαη αιιειέγγπνο 

γηαηί ζα ηθαλνπνηήζσ ηηο εγγελείο κνπ αλάγθεο. Απηφ ελδερνκέλσο λα καο 

δείρλεη θαη ηελ έιιεηςε εζσηεξίθεπζεο απφ ην άηνκν ησλ ελλνηψλ ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε δεκνθξαηία, αιιηψο δελ ζα ρξεηαδφηαλ 

λα ηα ππεξαζπηζηνχλ κε αληάιιαγκα κηα αληακνηβή, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο φηη ην θξάηνο θαη νη ζεζκνζεηεκέλε 

πνιηηεία ζα πξάμεη ηα δένληα εμάιινπ είλαη έλα εχξεκα πνπ απνδεηθλχεηαη 

απφ ηηο απαληήζεηο ηεο θαζνιηθήο πιεηνςεθίαο ησλ εξσηψκελσλ ηεο 

έξεπλαο, ακθηζβήηεζε, απαμίσζε, άξλεζε ηεο επίζεκεο πνιηηείαο. 

Αθφκε θαη ζε αλαθνξά πεξί πνιηηηθήο θαη ακθηζβήηεζεο ηεο εμνπζίαο 

ν ζθνπφο χπαξμεο ησλ νκάδσλ ζπιινγηθνηήησλ αλαπηχζζεη επηρεηξήκαηα 

πεξί δηαθνξεηηθφηεηαο σο αμία, πεξί ελίζρπζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, άξζε ζηεξενηχπσλ θαη δηαθξίζεσλ, εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ 

ζην άηνκν, ζηνλ «εαπηφ» , ζην ζπκβνιηζκφ θαη ηα εζηθά νξάκαηα φπσο καο 

αλαθέξεη ν Giddens γηα ηε λέα πνιηηηθή δσήο. Ζ δεκηνπξγία «λέαο 

ππνθεηκεληθφηεηαο» (Βεξέκε, 2008:112) θαη κάιηζηα ζπιινγηθήο 

ππνθεηκεληθφηεηαο, φπσο εθθξάδεηαη απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πεξί έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ζηνπο πνιηηηθνχο, «αληίζεηε κε ηελ έλλνηα ηεο 
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δεκνθξαηίαο φπσο εθαξκφδεηαη ηψξα» (5) , «έλα αληηπαξάδεηγκα ζηα 

θαηαξξένληα θνκκαηηθνπνιηθά» (4), «idiot ζεσξείηαη ν ειίζηνο, ηδησηεχσ, εγψ 

θαη ηα ππάξρνληα κνπ αο πνχκε, απηή είλαη κηα αληηδξαζηηθή πνιηηηθή ζηάζε, 

ε πγηήο πνιηηηθή ζηάζε είλαη λα είζαη καδί» (7) ζηξέθνπλ ην άηνκν πξνο ηηο 

άηππεο νκάδεο σο ηφπν δηαθπγήο απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην πνιηηηθφ. 

Απνπζηάδεη ην λφεκα ζηελ πνιηηηθή απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπο, ε απνγνήηεπζε 

θαη ε εθκεδέληζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθήο πξάμεο. 

Με ηε κεηνςεθία (6) λα κελ αλαγλσξίδεη σο πνιηηηθή πξάμε ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζηελ άηππε «θαηαγγειηηθή» νκάδα, εληνχηνηο νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο 

ηε ραξαθηεξίδνπλ πνιηηηθή πξάμε«έρεη ζηφρν ηελ αιιαγή» (7), «βαζχηαηα 

πνιηηηθή… θέξλεη αιιαγή ελψ δε δείρλεη ηελ αγσληζηηθφηεηα θαη ην αθηηβηζηηθφ 

ηεο» (5), «ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ έξρεηαη ζαλ απάληεζε ζηελ θπξηαξρία 

ηνπ θξάηνπο» (4), «νη πξάμεηο καο είλαη πνιηηηθέο, ζπιινγηθέο, λα 

αληηζηαζνχλ ζηελ ρεηξαγψγεζε» (3), «ζηελ εθπαίδεπζε, κέζα απφ απηά ηα 

πξάγκαηα ν θφζκνο αιιάδεη» (1) ηηο δξάζεηο ηνπο πνιηηηθέο. Ζ ζεσξία ηνπ 

πνιηηηθνχ θπληζκνχ ηνπ Campbell , Gurin et al. ην 1954 (Stekelenbur et 

Klandermans, 2010:3) έλαληη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, καξηπξά ην αίζζεκα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πσο νη πνιηηηθέο ηνπο πξάμεηο κπνξνχλ λα έρνπλ 

αληίθηππν ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ θπβέξλεζε . Καη πνιηηηθή είλαη 

θάζε ζθέςε ή ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί ζην λα νξγαλψζεη, λα δηακνξθψζεη ή 

λα ξπζκίζεη ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζην ζηελφ πιαίζην ηεο ίδηαο νκάδαο ζπκθεξφλησλ πνπ 

ζπκκεηέρεη έλα άηνκν, πξνζδίδνληαο ζπρλά αλεπίζεκν θαλνληζηηθφ 

ραξαθηήξα (Εάλλεο, 2013:283). Δίλαη ν ηξφπνο λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ 

ηνπο «ζρέδην δσήο»,   (4), «απηνδέζκεπζεο» (5) επί ηεο θξαηηθήο 

θπξηαξρία, θαη λα ζπλελψζνπλ ηηο κέρξη πξφηηλνο απξνζπέιαζηεο «idiot» 

ηδησηηθέο ηνπο ζθαίξεο, φζν ε νηθνλνκηθά δπζρεξήο εζληθή ζπλζήθε επηηξέπεη 

ζε άηππα δίθηπα ην ξφιν ηνπ παξαγσγνχ. Καη επεηδή «ε ειιεληθή θνηλσλία 

είλαη δεκνθξαηηθή ζηα ζέισ θαη θαζηζηηθή ζηα δίλσ» (6), γηα λα δεηήζεη ην 

άηνκν δεκνθξαηία, πξέπεη λα πξνζθέξεη δεκνθξαηία. Ζ δήηεζε είλαη πνπ 

δεκηνπξγεί ηελ πξνζθνξά. Ζ αιιειεγγχε είλαη ε δήηεζε πνπ ηθαλνπνηείηαη 

απφ ηελ θνηλσληθή δξάζε. Ζ ακνηβαηφηεηα θαη ε αιιειεγγχε γίλεηαη έλαο 

θαζξέθηεο πνπ ιέεη ζην άηνκν ηη «πξέπεη λα θάλεη» γηα ην θνηλφ θαιφ. 

Δθθξάδεηαη σο ε εθδίθεζε ηνπ πξάηηεηλ επί ηνπ θαίλεζζαη.  Ο αιιειέγγπνο 
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πνιίηεο «δεηά» θάπνην αδχλακν πνιηηηθφ ζχζηεκα γηα λα ην ελεξγνπνηήζεη 

θαη ην αζηαζέο αδχλακν πνιηηηθφ ζχζηεκα αληαπνθξίλεηαη ζηε δήηεζε ηνπ γηα 

ελεξγνπνίεζε ζε ηξέρνληα ζχγρξνλα πνιηηεηαθά δεηήκαηα. Ο αιιειέγγπνο 

πνιίηεο ππάξρεη γηαηί ην πνιηηηθφ ζχζηεκα είλαη αδχλακν. Σν ππφ 

ακθηζβήηεζε πνιηηηθφ ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηνλ ελεξγφ πνιίηε κε ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ ζηε δήηεζε γηα ελεξγνπνίεζε, εθφζνλ «πξηλ γηα φια ηα 

κεγάια δχζθνια πξάγκαηα ήηαλ ην θξάηνο εθεί, ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνην 

πνιηηηθφ πξφηαγκα πνπ λα είλαη ην επφκελν ζηάδην κεηά ηηο κεγάιεο 

αθεγήζεηο» (4).  Οη άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ είλαη 

δχζθνιν λα θαηαγξαθνχλ ζπζηεκαηηθά θαη λα αληηπαξαβιεζνχλ ζηα θζίλνληα 

σο πξνο ηελ επηξξνή πνιηηηθά θφκκαηα, άιινηε θνξείο θνηλσληθήο 

ελεξγεηηθφηεηαο, θαίλεηαη φκσο απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη 

είλαη νξαηέο, ππάξρνπλ θαη βξίζθνληαη φπνπ ζπλαληψληαη πνιίηεο, πεξηνδηθά 

αιιά κε κε θαηεπζπλφκελεο απφ ηα πάλσ, απφ ην θξάηνο ή θάπνην θφκκα 

δξάζεηο, πνπ δελ ηα εκπηζηεχνληαη θαη ηα απνδνκνχλ, θαη θαίλεηαη φηη κε ηνλ 

άηππν ηξφπν ηνπο εληνχηνηο ζπκκεηέρνπλ θαη επηδηψθνπλ ηελ αιιαγή (7) ηεο 

δεκφζηαο ζθαίξαο, ρσξίο λα εκπνξεπκαηνπνηνχληαη, ρσξίο λα ειέγρνληαη 

(5) απφ ην θξάηνο, κε πξνδηάζεζε γηα ηζφηηκε (6) νξηδφληηα ζπκκεηνρή 

δξάζεηο. Ζ ίδηα ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο άηππεο νκάδεο απνδεηθλχεη 

ηελ αδπλακία επίηεπμεο πνιηηηθήο ζηνρνζεζίαο κε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

κέζα απφ ηε ζεζκνζεηεκέλε πνιηηεία αιιά κφλν κέζα απφ ηελ εκπηζηνζχλε 

ζηελ άηππε νξγάλσζε ηνπο. 

Ο πνιηηηθφο ιφγνο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο θαηαγγειηηθήο δηάζεζεο ησλ 

αηφκσλ θαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ζεκαληηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

παξά κφλν φηαλ εξσηεζνχλ γηα ηα πνιηηηθά δξψκελα. Σφηε εθθξάδνπλ 

παξάπνλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρεηηθή απνζηέξεζε ηνπο θαη 

κεηακνξθψλνπλ ην άηνκν ζε ελεξγά ζπκκεηέρσλ. Ζ ζρεηηθή απνζηέξεζε ησλ 

παξφλησλ ππνθεηκέλσλ είλαη έθδειε θπξίσο ζε πξνζσπηθά δεηήκαηα πνπ ηα 

επηθαινχληαη ρσξίο δενληνινγηθά θαη εξεπλεηηθά λα δεηεζνχλ φπσο ζχγθξηζε 

κε πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο ηνπ παξειζφληνο ηνπο 1 

ρσξηζκφο, 7 δαλεηζκφο θαη θαιχηεξνο κηζζφο, 6 επαγγεικαηηθή επκάξεηα. 

Απφ ηε ζχγθξηζε απηή θαηαιήγνπλ λα κε ιακβάλνπλ απηά πνπ αμίδνπλ, 

βηψλνληαο ζρεηηθή απνζηέξεζε (Stekelenburg, Klandermas, 2010:2).  
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Γεληθά πκπεξάζκαηα 

ε θάπνηεο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ηα άηνκα αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα 

κεηαθέξνπλ θαη πνιχ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ δεηνχληαη απφ ηε 

ζεκαηνινγία ηεο έξεπλαο θαη ηηο ζπλδένπλ αξθεηά κε ηε δξάζε ηνπο ζηηο 

άηππεο νκάδεο 1 γηα ην κεηαπηπρηαθφ ζηε Ν.Τφξθε θαη ηελ επηζηξνθή ηεο 

απφ ηελ Ακεξηθή, ε 2 «3κηζε ρξφληα πξηλ ρψξηζα νπφηε ήηαλ έλαο ζεηζκφο 

ζηελ πξνζσπηθή κνπ δσή», ε 3 ζέιεη λα κηιήζεη γηα ηελ πξνζσπηθή ηεο 

εκπεηξία επίζθεςεο ζε ςπρνζεξαπεπηή, ε 6 γηα πξνζσπηθέο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο φπσο θαη ε 7 θαζψο θαη γηα ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 

νηθνγελεηαθνχ πξνζψπνπ πνπ γηα ιφγνπο δενληνινγίαο δελ ζα κπνξνχζακε 

λα αλαθέξνπκε εθηελέζηεξα θαηά πεξίπησζε. Απνηππψλνπκε εληνχηνηο ηελ 

ηάζε 5 απφ ηνπο 7 ζπκκεηέρνληεο λα ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο. Ο ρξφλνο έλαξμεο δεκηνπξγίαο ησλ νκάδσλ ζπιινγηθνηήησλ 

θαίλεηαη λα κελ είλαη ηπραίνο αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

λα έξζνπλ ζε επαθή κε έλα δίθηπν ζρέζεσλ χζηεξα απφ ηε ζχλδεζε θαη κε 

δηθά ηνπο γεγνλφηα δσήο (γηα ηε Υ. ε επηζηξνθή ηεο απφ ηελ Ακεξηθή, 

κεηαθίλεζε θαη αιιαγή ηφπνπ αλαθνξάο, ε Β. αλαηξνπή ηεο νηθνγελεηαθήο ηεο 

ηζνξξνπίαο κε δηαδχγην θαη ε Μ. θαηά ηελ έμνδν ηεο απφ ηε θνηηεηηθή 

ηδηφηεηα). 

 Αθφκε ε έλλνηα ηεο έδξαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ είλαη ζηνηρεία πνπ 

επαλαιακβάλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 1, 3, 4, 5, 6 «εκείο δελ έρνπκε 

έδξα, δελ έρνπκε θαηαζηαηηθά, δελ έρνπκε ηίπνηα…», 7. Αθφκε θαη 

ζπκβνιηθά ζηα ζεκεία πνπ επέιεμαλ νη ίδηεο/νη λα πινπνηεζνχλ νη 

ζπλεληεχμεηο (ζνθάθη εμάξρεηα, πάξθν, κκκ, θνηλφρξεζηνο ρψξνο θνηλφηεηαο, 

πάξθν θπςέιεο). ηελ δεκηνπξγία ελφο ρσξνρξφλνπ λένπ, δεκφζηαο 

πξφζβαζεο, κε ην ρξφλν ζχκκαρν ζαλ εξγαιείν αλαδήηεζεο θαη δεζκνχ 

νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ, ην κε φξην θαη ην ρψξν γηα επαλαπξνζαλαηνιηζκφ 

πεξηήγεζεο θαη απνδφκεζεο ζπκβνιηζκψλ, ζε ζχλδεζε κε ηε θχζε. 

Δληζρχεηαη ε ζθέςε πεξί «εμαξρεηψηηθεο παξέαο» κε ηελ αλάγθε γηα 

νξγαλσκέλε δξάζε, κε πνιηηηζκηθή επέλδπζε απφ ην ρψξν σο απαξρή 

αληίδξαζεο, ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα (Ρνδάθνπ, 
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2008:19). Δμάιινπ έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαη επειέγεζαλ νη άηππεο 

νκάδεο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, αθνξά ηελ άπνςε φηη ε θνηλσλία πνιηηψλ 

απνηειεί πξσηίζησο έλα αζηηθφ θαηλφκελν αλαθνξηθά κε ηε «γεσγξαθία» ηνπ 

ρψξνπ δξάζεο (Αθνπμελίδεο, 2015). 

 Υξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ νκάδα έλλνηεο «γεηηνληά, 

θνηλφηεηα, θίινη, παξέα, νκάδα» 

 Αλαδεηθλχνπλ ην ζηνηρείν ηεο δηθηχσζεο, άιινηε γηα λα γλσξηζηνχλ κε 

άιιεο άηππεο νκάδεο θαη λα ζπζπεηξψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη άιιηε 

πξνζθέξνληαο κνπ ηελ επρέξεηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηηο γλσξηκίεο ηνπο απφ 

άιιεο νκάδεο γηα αιιειεπίδξαζε ζηελ έξεπλα απιφρεξα ε 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 6 ζηνπο 7 ην ηνλίδνπλ κέζα ζην ιφγν ηνπο, θαη ηα νπνία δίθηπα θαηά 

γεληθή νκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ δηεπθνιχλζεθαλ καδηθά ράξε ζηελ 

εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Μηινχλ θαίλεηαη γηα «γεθπξσηηθέο 

ζρέζεηο» εμσηεξηθέο ηεο νκάδαο, πνπ εληζρχζεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ 

ηδεψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, εηδηθά εθείλεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα 

θαηαζηεί ρξήζηκε πνιηηηθά, εξγαζηαθά κέζα απφ έλα αζζελέο δίθηπν δεζκψλ 

αιιά ηζρπξφ πιεξνθνξηαθά, κε ηνπο αζζελείο δεζκνχο λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

γέθπξεο-θνκηζηέο πιεξνθνξηψλ (ηαδήκα, 2012:10). 

 Αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ μεθίλεζαλ κέζα 

ζηελ νκάδα. Καηαγξάθνπκε ηελ επηινγή λα ην αλαθέξνπλ ελψ δελ 

εξσηήζεθαλ θαη ειεχζεξα ζπλεηξκηθά ην επηθαιέζηεθαλ.  Υξεζηκνπνηνχλ φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο ηε ιέμε «θσλή» γηα λα πεξηγξάθνπλ δξάζεηο ηεο νκάδαο 6 

«γίλεη κηα πην δπλαηή θσλή ε νπνία ζα έρεη θαη ηη έγηλε», ε 7 «ζην ηέινο 

γίλνληαη φινη ζαλ παηδηά, είλαη εηιηθξηλείο, κηιάλε, έξρεηαη θαη ε ψξα ηνπ 

ιφγνπ… είηε πσο ην ιέλε πνηεηηθέο, είηε κε πνηεηηθέο, αιεζηλέο θσλέο, φηη 

έρνπλ δηθαίσκα λα πνπλ ηε δηθηά ηνπο αιήζεηα, φινη». 

 Απνθεχγνπκε λα νξίζνπκε ηηο άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο σο 1 

ζπιινγηθφηεηεο, θηλεκαηηθέο δξάζεηο, 3 θνηλφηεηεο, 5 πξσηνβνπιίεο 

γεηηνληάο, νκάδα 6 έλσζε, ζην θείκελν καο, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο δελ 

πξνζδηφξηζαλ επθξηλψο ηε δξάζε ηεο νκάδαο φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθέο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζπζζσκαηψζεηο, grassroots, θηλήκαηα ξίδαο, 

αθηηβηζηηθά θηλήκαηα ή κε ζεζκνθεληξηθή άηππε θνηλσλία πνιηηψλ 
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(σηεξφπνπινο, 2004: 29). ηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαπηζηψζακε κηα κεηαβνιή 

θαη δηεχξπλζε ηεο ελλνηνινγηθήο ηεο ζχιιεςεο, πνπ απφ ηε κεηαπνιίηεπζε 

θαη κεηά ε δπλακηθή ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θαίλεηαη λα κελ έρεη δηνρεηεπηεί 

(σηεξφπνπινο, 2004:146) ζε άηππεο θαη ηππηθέο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδεζεί κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηνπ θνξκαιηζκνχ, ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ (6) θαη ηεο γξαθεηνθξαηηθήο ηππνιαηξείαο, θάηη πνπ ελνριεί θαη 

ζπκψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. 

 Καηαγξάθεηαη έλαο λένο άμνλαο πεξί νηθνλνκίαο θαη δηαρείξηζεο ηφζν 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ αηφκσλ ζαλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

ζπκκεηνρήο ζε άηππεο νκάδεο (7 δάλεην, 6 νκνίσο), φζν θαη κε ηελ πηζαλή 

αιιαγή ησλ νκάδσλ απηψλ γηα ηξεηο ζπκκεηέρνπζεο ζε κε θεξδνζθνπηθή θαη 

ζπλεξγαηηθή νκάδα (2, 3, 5) κε αληίηηκν εξγαηηθφ, φρη 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο. 

 Μηα απφ ηηο αδπλακίεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη 

ελδερνκέλσο ε απνπζία ρξήζεο βησκαηηθνχ ηξφπνπ έθθξαζεο ηεο 

αλάθιεζεο ζπλαηζζήκαηνο θαηά ηε ζπκκεηνρή είηε ζε κνξθή ειεχζεξνπ 

ηρλνγξαθήκαηνο «ζρεδίαζε ζην ραξηί κε φπνην ηξφπν ζέιεηο πσο έλησζεο» 

θαη θσηνγξαθηθνχ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ απηνχ, ζαλ ππνβνεζεηηθφ εξγαιείν 

έθθξαζεο. Αθφκε ν φγθνο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πηζαλφλ λα πξνζδίδεη 

έλαλ βαζκφ ππνθεηκεληζκνχ ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, παξά ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο εξεπλήηξηαο γηα ην αληίζεην. Πξνβιεκαηηζκφο δεκηνπξγείηαη 

αθφκε ίζσο γηα ηελ επηδίσμε ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αλδξψλ 

ζπκκεηερφλησλ εμηζσηηθά κε ηηο γπλαίθεο, θαη θαηά πφζν απηφ ζα επεξέαδε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο, αλ θαη ε δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο ελδερνκέλσο 

λα κελ επέηξεπε απηή ηελ παξέκβαζε ηεο εξεπλήηξηαο.  

Ζ κειέηε ελφο ηέηνηνπ θαηλνκέλνπ ησλ άηππσλ, δχζθνισλ ζε 

θαηαγξαθή, θνηλσληθψλ νκάδσλ, είρε ζηφρν ηελ ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζην 

ρψξν ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη νξγάλσζεο θαη είλαη δσηηθή γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο θαηαζθεπήο κηαο λέαο κνξθήο 

θνηλσληθφηεηαο θαη δξάζεο ηνπ αηφκνπ ζηε δεκφζηα ζθαίξα, πνπ 

ελδερνκέλσο αλαδεηά ιχζεηο ζε θαζεκεξηλά πνιηηηθά δεηήκαηα θαη ηηο 

κνξθνπνηεί κε άκεζν ηξφπν ζε πξάμεηο, ακθηζβεηψληαο ηε ζεζκνζεηεκέλε 
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πνιηηεία. Παξαθξαζκέλνο ν Touraine, είλαη ε «εθδίθεζε ηνπ πξάηηεηλ επί ηνπ 

θαίλεζζαη». Οη νκάδεο είλαη έλα δηαπεξαζηηθφ κέζν έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηαπηφηεηαο. Δίλαη ν ζπκθπξκφο ησλ πάιαη 

απξνζπέιαζησλ ηδησηηθψλ καο ζθαηξψλ. Ζ ειιεληθή θνηλσλία πνιηηψλ 

θαίλεηαη φηη απνθηά πξνο βίσζε κηα λέα κνξθή ζπκθπξκνχ θαη ηέρλεο 

πνιηηηθνχ δελ, θαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πεξηγξαθφκελεο ζέαζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

5.2. Πεξαηηέξσ Γηεξεύλεζε 

 ηα θίλεηξα έληαμεο ζπλδένληαη κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπο ππφβαζξν θαη 

ζχζηαζε παηξηθήο νηθνγέλεηαο; Γεηγκαηνιεςία απφ θνηλσληθνχο 

αθηηβηζηέο πνπ απηνπξνζδηνξίδνληαη 

 νη θαιέο πξαθηηθέο άηππσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ επαγσγηθά κπνξνχλ 

λα  εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή;  

 Ζ επξχηεηα δείγκαηνο λα εξεπλεζεί θαη ζην αληξηθφ θχιν. 

Καηαγξάθεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο πεξί θχινπ.  

 Καηά πφζν απηφο ν δηαρσξηζκφο αλά ζεκαηηθή ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ βάζεη ηνπ αληηθεηκέλνπ δξάζεο, απνδεθαηίδεη ηηο νκάδεο 

δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ.  

 πζρέηηζε πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ κε ηνλ 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πξνθίι. Μπνξεί ην πξνθίι θαη ν ηχπνο ηεο παηξηθήο 

νηθνγέλεηαο λα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε θηινθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θνηλσληθνχ ππνθεηκέλνπ?  

 Πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε άηππσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε φξνπο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

 Δπίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο κεηαβνιέο. Τπάξρεη ζχλδεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο γηα ηε ιχζε θαη 

ηελ εθηφλσζε ηεο θξίζεο (νηθνλνκηθήο, αμηαθήο); Μπνξεί ε πξνζσπηθή 

ζηάζε λα επεξεάζεη ην ζπιινγηθφ πεπξσκέλν; 

 Σν θνηλσληθνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζρνιείνπ δηδάζθεη ηε ζπιινγηθή 

δξάζε ζε κνξθή ζπκπεξηθνξάο, βησκαηηθά; 
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Παξάξηεκα 

 

Οδηγόσ ημιδομημζνησ ςυνζντευξησ με ερωτήςεισ ανοιχτοφ τφπου 

 

Α) 1. Πόςο καιρό αςχολείςαι με τθν ομάδα; Από πότε;  

2. πόςα μζλθ ζχει θ ομάδα; 

3. ζχεισ αυτονομία κινιςεων; 

4. με ποιόν τρόπο δραςτθριοποιείςαι; Πόςο ςυχνά δεςμεφεςαι 

5. πωσ ενθμερϊκθκεσ; 

6. ποιοσ είναι ο κοινόσ ςασ ςκοπόσ τθσ ομάδασ; 

7. ποιοι λόγοι/ κίνθτρα ϊκθςαν ςτθ δθμιουργία τθσ άτυπθσ ομάδασ; 

8. γιατί ζρχεςαι ςε αυτι τθν ομάδα και όχι ςε κάποια άλλθ; 

9. τι ςου αρζςει να κάνεισ ςυνικωσ ςτθν ομάδα; 

10. ςε τι δίνεισ μεγαλφτερθ αξία ςτθν ομάδα; Ζχεισ κάποιο δικό ςου ςφςτθμα αξιϊν; Τι 

περιλαμβάνει; 

11. ποιοσ είναι ο ςκοπόσ, οι λόγοι, το κίνθτρο, θ αναγκαιότθτα ςυμμετοχισ ςου; 

12. ποιο το αίτθμα ςου από τθ ςυμμετοχι ςου ςτθν ομάδα; 

13. πωσ αντιλαμβάνεςαι τισ ανάγκεσ που ςου καλφπτει θ ςυμμετοχι ςου ςτθν ομάδα; 

14. πωσ τισ ιεραρχείσ τισ ανάγκεσ ςου; 

15. καλφπτεισ κάποιεσ ατομικζσ ςου ανάγκεσ; 

16. τι περνά από το μυαλό ςου όταν ςυμμετζχεισ; 

17. τι προςδοκίεσ ζχεισ από τθ ςυμμετοχι ςου; 

18. τι ςε κινθτοποιεί; 

19. διζκρινεσ κάποια απειλι, παράπονο που ςε ϊκθςε να ςυμμετάςχεισ ςτθν ομάδα; 

Ζνιωςεσ ότι απειλείςαι από κάτι; 

20. αν αφριο το πρωί ξυπνοφςεσ και όλοι οι λόγοι που είχεσ για να ςυμμετάςχεισ ςτθν 

ομάδα αυτι είχαν χακεί, πωσ κα το καταλάβαινεσ ότι είχαν χακεί; 

 

Β) 21. Πωσ αιςκάνεςαι όταν ςυμμετζχεισ ςτθν ομάδα; 

 

Γ) 22. Πωσ χαρακτθρίηεισ τον εαυτό ςου μζςα ςτθν ομάδα; Στουσ ρόλουσ τθσ ηωισ ςου είςαι 

το ίδιο; 

 

Δ) 23. Αν το κράτοσ διαχειριηόταν ικανοποιθτικά τα δθμοςιονομικά, κα είχε αλλάξει θ 

κρίςθ; Ποια είναι θ γνϊμθ ςου; 

24. ποια είναι θ γνϊμθ ςου για τθ δθμοκρατία ςτθν Ελλάδα ςιμερα; Τα πολιτικά κόμματα 

και τουσ πολιτικοφσ; Τουσ εμπιςτεφεςαι; Για τθν ελλθνικι κοινωνία ςιμερα; 

25. θ ςυμμετοχι ςου πιςτεφεισ ότι μπορεί να αλλάξει τθ δθμόςια πολιτικι ςτο κζμα τθσ 

ομάδασ ςου; 

26. κοινωνικά πωσ οργανϊνεςαι ςαν πολίτθσ; 
27. τι είναι πολιτικό για εςζνα;  

28. είναι πολιτικι πράξθ, ζχει πολιτικι επίδραςθ θ ςυμμετοχι ςου ςτθν ομάδα; Αλλάηει 

κάτι πολιτικά;  
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πλεληεύμεηο 

Σ1 

Έρσ θαη εγψ επεηδή θάλσ πνιιέο καγλεηνθσλήζεηο. Αλ ζέιεηο back up. 
Γελ ην έρσ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ζε ζρνιή ή ζε κάζεκα γηαηί θξαηάσ 
ζεκεηψζεηο ζπλήζσο αιιά κε απνζπά.  
Ση ερνγξαθείο ζπλήζσο Υ. ερνγξαθείο ζεαηξηθά? 
Γηάθνξα, απφ ζπδεηήζεηο, δηαιέμεηο πνπ παξαθνινπζψ θαη κε ελδηαθέξνπλ. 
Δπίζεο αιιεινγξαθψ πνιχ κε άηνκα πνπ δελ κέλνπλ ζηελ Αζήλα πνπ 
αζρνινχληαη κε παξφκνηα ζέκαηα θαη κπνξεί λα ζηείισ θαη λα πσ απηφ ζα ζε 
ελδηέθεξε? Αλ ζεο άθνπζε ην 
Να ην ζηέιλεηο έλα αξρείν ερείνπ, θαη κπνξεί λα είλαη απφ παξάζηαζε? 
Απφ παξάζηαζε, απφ δηάιεμε απφ νηηδήπνηε, κεξηθέο θνξέο έρσ βξεζεί θαη 
ζε ζπλαπιίεο πνιχ σξαίεο πνπ δελ είλαη γλσζηνί θαη είρα βξεζείο ηε χξν ην 
θαινθαίξη, ήηαλ κηα δξάζε ζηα πιαίζηα ηνπ ελφο θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ, 
πξψηε θνξά ζηε χξν θαη ην μεθίλεζαλ δχν παηδηά πνπ είλαη απφ εθεί αιιά 
δελ έκελαλ ζηε χξν-κπνξεί, απηνί είραλ επηιέμεη πνιιά δηαθνξεηηθά κέξε λα 
γίλνπλ νη πξνβνιέο, ην θάλαλε θαη ζε απιή ζρνιείνπ ζηελ άλσ ζχξν θαη ζηελ 
εξκνχπνιε δηάθνξεο πξνβνιέο, απηφ είρε ζέκα ην ηαμίδη. Ήηαλ ηαμίδη κε ηελ 
έλλνηα κεηαλάζηεπζεο, κεηαθίλεζεο λαη, θαη είρε βαζηζηεί θαη ζε απηφ ην ζέκα 
ηεο δηαζπνξάο, ηεο ηαπηφηεηαο. Γηα εκέλα ν πην ελδηαθέξνλ ρψξνο πνπ είραλε 
δηαιέμεη –ζεξβηηφξνο παξαγγειία- εκ, ήηαλ ζην ηαξζαλά, ην παιηφ πνπ 
θαηαζθεπάδαλε ηα πινία θαη εθεί είραλ δνπιέςεη ηα παηδηά πάλσ ζε απηφ 
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα πιηθά απφ ην ρψξν, πξψηε θνξά ην έθαλαλ ήηαλ 
γηα απηνχο έλα πηινηηθφ πξφγξακκα, αιιά ην λα κπαίλεη θφζκνο ζε ρψξνπο 
άιινπο εθηφο απηνχο πνπ γλσξίδεηο σο θαιιηηερληθνχο, θηλεκαηνγξαθηθνχο 
ρψξνπο είρε πνιχ ζεκαζία λνκίδσ. Δ ελλνείο γηα εθεί. Απηφ, φρη εληάμεη δελ 
ήηαλ ηφζν, γηα ην ζθνπφ φπσο ζα ην πεξηέγξαθαλ εθείλνη κπνξψ λα ζε θέξσ 
ζε επαθή λα κηιήζεηο καδί ηνπο. ε απηφ ην θνκκάηη ηνπ ηαξζαλά είρε 
δνπιέςεη ν κπελ, είλαη αδεξθφο απηνχ πνπ ην μεθίλεζε καδί κε κηα θίιε ηνπ 
πνπ ζπνπδάδεη θηινζνθία, ζην δεχηεξν, ηξίην έηνο, ζην εμσηεξηθφ –
ζεξβηηφξνο παχζε- ε νπφηε λαη γηα εκέλα έρεη ζεκαζία πνπ θαλείο κπνξεί λα 
αλνίμεη έλα ρψξν πνπ θαίλεηαη θιεηζηφο. Έλαο ρψξνο δεκφζηνο νπζηαζηηθά, 
ειεχζεξε είζνδνο, θαη μαθληθά αλνίγαλ ρψξνη πνπ λνκίδεηο φηη δελ είρεο 
πξφζβαζε, άβαηα, κπαίλεηο ζε βάζνο ηη ζεκαίλεη απηφ ην κέξνο, ςάρλεηο ηα 
δπλακηθά ηνπ, ηνπο αλζξψπνπο θαη κπνξεί λα γίλεη έλαο άιινο δηάινγνο. 
ελδερνκέλσο.  
Ναη, ε ιπλ κεγάισζε φια ηα ρξφληα ζηελ Ακεξηθή εθηφο απφ 6 ρξνλψλ. Δγψ , 
λαη. Ζ ιπλ δνχζε ζηελ Ακεξηθή, κεηά μαλαήξζε Θεζζαινλίθε, μαλαέθπγε θαη 
εγψ γελλήζεθα ζηελ Ακεξηθή, έδεζα εθεί σο ηα δέθα κνπ θαη γχξηζα φηαλ 
ήκνπλ δέθα ρξνλψλ. Αζήλα κφλν Αζήλα. Παλεπηζηήκην έθαλα ζην εμσηεξηθφ. 
Ακεξηθή, λέα πφξθε. Καιψλ ηερλψλ ήηαλ ην major θαη έθαλα θαη έλα πηπρίν φρη 
φζν είλαη ην βαζηθφ ζνπ, είλαη ζαλ κηα εκη εμεηδίθεπζε, ζε αθξηθαληθέο 
ζπνπδέο. Δ βγήθε πνιχ θπζηθά γαηί ζηγά ζηγά έπαηξλα θάπνηα καζήκαηα ζε 
ζρέζε κε πνιηηηζκνχο θαη δηαιέγεηο φπνην ζέιεηο, ηψξα δε ζπκάκαη αθξηβψο, 
African , south American cultures θαη θάιππηε κεγάιν θάζκα, θαη εγψ είρα 
πάξεη έλα culture ζέκα, θαη κπνξψ λα πσ ήηαλε δε κε είρε ζπγθηλήζεη 
ηδηαίηεξα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θπξίσο ζεσξψ ε πξνζέγγηζε ηνπ θαζεγεηή 
έρεη πνιχ ζεκαζία γηα απηφ, άςπρν, βαζηζκέλν ζηελ πιεξνθνξία, νχηε θαλ, 
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γηα θάπνηα πεξίνδν ζπκάκαη πνιχ παπαγαιία, ελψ ηα άιια καζήκαηα δελ 
ήηαλ θαζφινπ έηζη, θαη κνπ είρε θάλεη εληχπσζε πνπ έπξεπε λα κάζσ απ‟ έμσ 
πξσηεχζνπζεο, θάπνηα ζηαηηζηηθά, ζηνηρεία ζαλ λα κελ είραλ ζρέζε κε 
αλζξψπνπο, πνιχ ςπρξά.  
Σν ζέαηξν ην έρσ απφ παιηά, ην έρσ θάλεη θαη εγψ ζαλ καζήηξηα πνιχ, είρα 
αζρνιεζεί αξθεηά κηθξή. Κάπσο ηπραία πνπ ζηελ πξψηε, Γεπηέξα δεκνηηθνχ 
δηαιέγνπλ θάπνηα παηδηά θαη δελ ζα θιάςνπλ πάλσ ζηε ζθελή, αλαξσηηέκαη 
πνηα ήηαλ ηα θξηηήξηα ηφηε γηαηί φηαλ ην βιέπεηο κεηά θαη ζπλερίδεη απηφ θαη 
είλαη θάηη ζεκαληηθφ γηα εζέλα ιεο εληάμεη 6 ρξνλψλ ήηαλ απηφ πνπ κε 
βνήζεζε λα θάλσ ηα επφκελα ή είδαλ θάηη θαη είπαλ αο εκπηζηεπηνχκε απηφ ην 
παηδί λα θάλεη θάηη. Κάπσο έηζη. Οπφηε αιιά ιίγα πξάγκαηα. Ναη έρσ θάλεη. 
Σψξα αζρνινχκαη πην πνιχ κε πεξθφξκαλο. Ζ ηζηνξία ηεο είλαη δηαθνξεηηθή, 
πξνέξρεηαη πην πνιχ απφ ηνλ εηθαζηηθφ ρψξν, ε πεξθφξκαλο. Έρεη λα θάλεη 
κε έλα ξεχκα πνπ μεθίλεζε , είρε πνιχ δπλαηή παξνπζία απφ ην 60 θαη κεηά 
αιιά θαη απφ ην 20 γηλφηαλ κε πνιηηηθφ πεξηερφκελν, φρη αλαγθαζηηθά δειαδή 
άκεζα, λα κηιάλ απεπζείαο γηα έλα ζέκα αιιά είλαη ε ζπλεηδεηφηεηα πνπ 
ππάξρεη, είλαη πνιχ ζπλεηδεηέο νη πξάμεηο κε ηελ πξάμε ηνπ θαιιηηέρλε 
ππάξρνπλ κέζα ζην πεξθφξκαλο πνπ δελ ιέλε θάλσ πεξθφξκαλο αιιά θάλσ 
έλα action, κηα πξάμε, κηα θίλεζε. ηελ ειιάδα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ε ιέμε 
δξάζε γηα απηφ, νπφηε… βαζίδεηαη πην πνιχ ζηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ζην 
απζφξκεην, δειαδή φηη ζα βξεζείο θάπνπ θαη ζα θάλεηο θάηη πνπ ζπλνκηιεί κε 
ην πεξηβάιινλ, ζπάεη ηελ έλλνηα ηεο ζθελήο, ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ζε 
ρψξνπο θαζεκεξηλφηεηαο, έρνπλ ππάξμεη θαη ζε γθαιεξί. Καη ζην κεηξφ,  
Με ην θίλεηξν πνπ έρνπλ φιεο νη θαιιηηερληθέο εθθξάζεηο, πνηθίινπλ, αιιά 
κάιινλ ελλνείο γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν. Δίλαη πνιχ πην άκεζν απηφ, βγήθε ηε 
λεψηεξε θάζε ηνπ 60-70 –παχζε- βγήθε πάιη απφ κηα θάζε νηθνλνκηθήο 
θξίζεο πνπ δελ ππήξραλ ρξήκαηα γηα πνιιά πιηθά, πην πνιχ άλζξσπνη πνπ 
αζρνιηφληνπζαλ κε δσγξαθηθή, γιππηηθή, πην πνιχ θνξκαιηζηηθά πξηλ, 
αζρνιηφληνπζαλ πνιχ κε ηε θφξκα, δειαδή ην πιηθφ, γηα ην ηη ζεκαίλεη λα 
είλαη έλαο κπιε πίλαθαο θαη φρη αο πνχκε ξεαιηζηηθά νπξαλφο θαη ην θσο, 
νπφηε έβγαηλε απφ κηα ηέηνηα, ηέηνηεο ζπλζήθεο, θαη αλάγθεο ηνπ θαιιηηέρλε 
λα είλαη πην κέζα ζε απηά πνπ ζπκβαίλνπλ, θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηελ 
πξψηε χιε πνπ έρνπκε φινη καο , ην ζψκα ζνπ, ηελ παξνπζία ηε δηθή ζνπ, 
θαη κεηά απφ απηφ επεξεάδνληαη πνιχ θαη απφ body politics, δειαδή φηαλ 
έρεηο ην ζψκα ζνπ ζαλ πιηθφ ζνπ ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ζέλα, ηη ζεκαίλεη γηα 
ηνπο άιινπο αιιά θαη επίζεο θαη απηφ είλαη έλα απφ ηα δηθά κνπ 
ελδηαθέξνληα, πσο γηα παξάδεηγκα αο πνχκε αλ έρεηο έλα ζψκα πην ζθνχξν 
ζθνπξφρξσκν ηη ζεκαίλεη απηφ ζηελ γθάλα, ζηελ Αίγππην, ζηελ Αζήλα, ζηελ 
Ακεξηθή ζηε Βξαδηιία θαη πσο απηφ αιιάδεη, δειαδή ε ηαπηφηεηα ζνπ είλαη 
δηθή ζνπ αιιά αλ πξνζδηνξίδεζαη απφ ην ζχλνιν θηφιαο ππάξρεη 
αιιειεπίδξαζε θαη φπνπ βξεζείο εζχ αιιάδεη φκσο θαη απηφ. 
Καη ε γιψζζα ελλνείηαη είλαη κέξνο ηνπ ζψκαηνο, γηα εκέλα λαη, λνκίδσ δελ ην 
έρσ κειεηήζεη ζε ζρέζε κε ηελ πεξθφξκαλο αιιά ζεσξψ ζίγνπξα ζα ππάξρεη 
πιηθφ, γηαηί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. 
Βαζηθά απηφ πνπ θάλνπκε , ζα ζνπ ην μεθηλήζσ απφ ηελ αξρή. Ναη.  
Δ, εθεί είλαη ε βάζε ησλ δξάζεσλ πνπ θάλνπκε είλαη ζην Δκπξφο.  
Δίραλ γίλεη ζπιιήςεηο, ην θιείζαλε, ην ζθξαγίζαλ δειαδή γηα θάπνηεο ψξεο 
ηνλ Οθηψβξε. 
Θα μεθηλήζσ απφ ηελ αξρή θαη ζα θαηαιάβεηο. 
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Βαζηθά νη δξάζεηο πνπ θάλνπκε ιέγνληαη κε λχρηα θαη κε δφληηα. Καη απηφ 
μεθίλεζε κέζα απφ δηαιφγνπο πνπ θάλακε ζην ζέαηξν εκπξφο κε ηελ ειέλε 
ηζηδιάθε πνπ είλαη αξρηηέθηνλαο θαη community artist ζθεθηφκελνη ηη ζπκβαίλεη 
απηή ηε ζηηγκή κε ηα δηθαηψκαηα εηδηθά ζε ζρέζε κε ηε κεηαλάζηεπζε, 
μεθηλψληαο απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά αγγίδνληαο θαη επξψπε ηη ζπκβαίλεη 
αιιά θαη απφ ηνπο ρψξνπο πνπ έρνπκε θάλεη ηηο δξάζεηο δειαδή φζν 
πξνρσξάκε, ηφζν αλνίγεη ν δηάινγνο θαη κπαίλνπλ ζέκαηα πνπ αλ κε ηη άιιν 
ε κεηαλάζηεπζε είλαη έλα δηεζλή ζέκα, νπφηε θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, 
λα κελ μερληεηαη. Οπφηε ζθεπηφκελε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ εδψ 
θαη θαηξφ ζε ζρέζε κε ηε κεηαλάζηεπζε, αιιά απφ ηε ζθνπηά ησλ αλζξψπσλ 
πνπ επεξεάδνληαη ην πεξηζζφηεξν, ζθεθηφκαζηαλ πσο ζα κπνξνχζε ην 
εκπξφο λα είλαη έλαο ρψξνο πξνζβάζηκνο γηα εθείλνπο πνπ ζα κπνξέζεη λα 
είλαη αλνηρηφο ζε θνηλφηεηεο πνπ ζπρλά είλαη πην θιεηζηνί νχησο ή άιισο 
κεηαμχ ηνπο, κέζα απφ ηηο δξάζεηο κάζακε φηη κέλνπλ αξθεηά θιεηζηέο νη 
θνηλφηεηεο, γηα παξάδεηγκα, ε θνηλφηεηα ηεο Νηγεξίαο δελ ζα πνιχ βξίζθεηαη 
κε ηελ θνηλφηεηα ηεο Γθάλαο, νχηε νη Αθγαλνί ζα βξίζθνληαη κε ηνπο 
Αηγππηίνπο γηα παξάδεηγκα. Καη επίζεο δελ ήηαλ πνιχ γλσζηφ φηη ην εκπξφο 
είλαη έλαο ρψξνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ δξάζεηο. Δίραλ γίλεη θάπνηεο 
απφ ηελ αθγαλή θνηλφηεηα, αλ δελ θάλσ ιάζνο ηνλ γελάξε ή θιεβάξε ηνπ 12. 
Σν εκπξφο μεθίλεζε ηνλ λνέκβξε ηνπ 11. Σν εκπξφο είλαη έλαο ρψξνο, 
μεθίλεζε σο ελεξγνπνίεζε ελφο παιηνχ ζεάηξνπ θαη ηππνγξαθείνπ πνπ είλαη 
κλεκείν θαη δηαηεξεηέν, απφ ηελ θίλεζε καβίιε, ήηαλ γηαηί ηψξα έρεη δηαιπζεί, 
είρε λαη, εθεί είρε ηηο ζπλαληήζεηο ηεο γηα απηφ είραλ δηαιέμεη ην φλνκα, ε νπνία 
απνθάζηζε λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ ρψξν κε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα 
δσδεθαήκεξνπ αλ δελ θάλσ ιάζνο, ηνλ λνέκβξε ηνπ 11 θαη εθεί ήηαλ πάξα 
πνιιέο δξάζεηο, απφ 12 ην κεζεκέξη σο 12 ην βξάδπ μέξσ γσ θάζε κέξα,  
Δγψ είρα έξζεη σο ζεαηήο ζε απηφ ην θνκκάηη, πνιχ ηπραία, δελ ήμεξα θαλ 
αθξηβψο ηη ήηαλ ζηελ αξρή, αιιά ήηαλ πνιχ ζπλαξπαζηηθφ δειαδή είρα κφιηο 
γπξίζεη δπν εβδνκάδεο πεξίπνπ απφ ηελ Ακεξηθή θαη ην 11 θαη είρα βξεζεί εθεί 
κε ηέηνηα αηκφζθαηξα δσήο θαη δελ είρα ήηαλ θάηη πξαγκαηηθά πνιχ ηδηαίηεξν, 
ππήξρε, είρε πνιχ θίλεζε, εκ δελ κπνξνχζεο αθξηβψο λα ην πξνζδηνξίζεηο ζε 
θάπνηνλ απ‟έμσ πξνζπαζνχζα λα βξσ ηη γηλφηαλ, πνηνη ήηαλ , πνηνο ήηαλ 
ππεχζπλνο εθεί, ε είρα δεη ζην πξφγξακκα φηη είρε κηα νκηιία ζε ζρέζε κε ηελ 
πεξθφξκαλο ηελ νπνία είρα ράζεη θαη είρα ζηελαρσξεζεί, λα ην ήμεξα πην 
πξηλ λα εξρφκνπλ γηαηί κε ελδηέθεξε πνιχ, λα βξσ ηη γηλφηαλ ζηελ Αζήλα κε 
ηελ πεξθφξκαλο γηαηί δελ είρα αθνχζεη φηη γίλνληαλ πξάγκαηα εδψ πνπ φηαλ 
γπξλνχζα απφ ηελ Ακεξηθή θαινθαίξη ή ρεηκψλα πήγαηλα ζε παξαδνζηαθέο 
εθζέζεηο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ γίλνληαλ θιπ αιιά πεξθφξκαλο κε ηελ έλλνηα 
πνπ ζνπ πεξηέγξαθα πξηλ δελ είρα βξεη θάηη θαη νπφηε ζπκάκαη φηαλ είρα πάεη 
ξψηεζα πνηνο θάλεη ηε δηάιεμε, αλ θάλεη θαη άιια πξάγκαηα θαη κνπ είραλ 
ζπζηήζεη ηελ ππαηία βνπξινχκε πνπ είρε θάλεη απηή ηελ εηζήγεζε γηα ην pear 
performance θαη έλα εηζαγσγηθφ ζαλ λα πήγαηλεο ζην πξψην κάζεκα 
πεξθνξκαλο ζην παλεπηζηήκην αιιά αληί ζην παλεπηζηήκην γηλφηαλ έλα 
κάζεκα εηζαγσγηθφ ζηελ ελεξγνπνίεζε. 
Καιά δελ ήηαλ φηη έραζα θαη ηίπνηα, αιιά δελ ήμεξα απηφ πφζν ζπρλά 
γηλφηαλ, κνπ θαηλφηαλ ηφηε φηη δελ ήηαλ ηφζν εχθνιν λα βξεη θαλείο θάηη ηέηνην 
θαη πξάγκαηη πήξε αξθεηφ θαηξφ κέρξη λα βξσ ηα επφκελα αληίζηνηρα. Βέβαηα 
ή ππαηία είρε θάλεη αξθεηά  κεηά απφ έλα κήλα έθαλε άιιε κηα εηζήγεζε, 
ιεγφηαλ, the performance of politics, the politics of performance δειαδή 
πνιηηηθή θαη πεξθνξκαλο θαη πσο απηά ζρεηίδνληαη. Δ ε νπνία είρε 
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ελδηαθέξνλ αιιά εγψ έςαρλα εθείλε ηελ επνρή έληνλεο θηλεηνπνηήζεηο θαη 
αληαιιαγέο πνπ απηέο νη απηά ηα πξνγξάκκαηα ζην εκπξφο γηλφληνπζαλ 
10ήκεξα, 12 ήκεξα νπφηε ππήξρε έλα δεθαήκεξν κεηά απφ έλα κήλα ην 
επφκελν. 
Δ ινγηθφ, αιιά ζην κεηαμχ εγψ είρα κφιηο θηάζεη θαη ήζεια θάηη πνιχπππ… 
Κνίηα ακέζσο κε ζχζηεζαλ, θάπνηνο βξήθε ηξφπν λα βξσ ηελ ππαηία θαη λα 
κηιήζνπκε θιπ ηειηθά είρακε πάεη ζην ίδην παλεπηζηήκην, ε πνπ εθείλε είρε 
θάλεη δηδαθηνξηθφ ζην πεξθνξκαλο studies, εκ αιιά είρακε ιίγν κηα 
αιιεινγξαθία αιιά ήηαλ δχζθνιν, πέξαζε άιινο έλαο ρξφλνο κέρξη λα 
βξεζνχκε δειαδή βξεζήθακε κε ηελ ππαηία φηαλ μεθηλήζακε ην κε λχρηα θαη 
κε δφληηα, γηαηί ηελ εγψ κεηά απφ , ε 1ε δξάζε πνπ είρα θάλεη εγψ ζην εκπξφο 
ήηαλ ηνλ θιεβάξε ηνπ 12 φρη ηνπ 13 ηνλ πεξαζκέλν δειαδή κεηά απφ έλαλ 
ρξφλν, ηνλ θιεβάξε ηνπ 13. 
Σψξα έρνπλ αιιάμεη λα ζνπ δψζσ ιίγν πσο έρεη αιιάμεη. Ζ θίλεζε καβίιε 
ζπλεξγαδφηαλ κε δηάθνξεο άιιεο νκάδεο, κε ηελ έλσζε ρνξνχ θαη ηελ θίλεζε 
θαηνίθσλ ςπξξή, θαη ζηγά ζηγά απηφ θάπσο άλνηγε, ψζπνπ έλα ρξφλν 
αξγφηεξα θιείζαλ ηνλ ρψξν, ήξζε αζηπλνκία θαη ην 12 κάιινλ ηφηε είρε έξζεη 
επηζηνιή απφ ηελ ηαππεδ, έθιεηζε θαη πάιη άλνημε, δχν θνξέο πξνζπάζεζαλ 
λα ην θιείζνπλ θαη άλνημε κε κνξθή αλνηρηήο ζπλέιεπζεο πνπ γίλεηαη θάζε 
Κπξηαθή απφ ηφηε θαη αλνηρηή ζπκκεηνρή ζε φπνηνλ ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη, 
νπφηε ή θίλεζε καβίιε δχν άηνκα αθφκα ζπκκεηέρνπλ αλ θαη φρη πηα πνιχ 
ζπρλά θαη απφ ηφηε είλαη έλα αλνηρηφ φιεο , αλνηρηφο ρψξνο.  
ρη, ε νκάδα απηή ππήξρε, απηφ δελ είκαη ζίγνπξε, εγψ γλψξηζα ηελ νκάδα, 
ην ζπίηη ησλ αθγαλψλ θαιιηηερλψλ γηαηί κέζα απφ ηηο δξάζεηο κε λχρηα θαη κε 
δφληηα βξήθακε δηάθνξεο νκάδεο κεηαλαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε 
δηαθνξεηηθά ζέκαηα, θαιέζακε θνηλφηεηεο λα έξζνπλ ζην εκπξφο, λα 
ελεξγνπνηήζνπλ ην ρψξν φπσο ζέινπλε, κε φπνηα κνξθή ηέρλεο ζέινπλ, 
ζέαηξν, κνπζηθή, κε ζηλεκά, κε ρνξφ, ηξαγνχδη, έγηλαλ ζπιινγηθέο θνπδίλεο θαη 
εκείο είκαζηαλ απιά βνεζνχζακε, νπζηαζηηθά βξηζθφκαζηαλ καδί ηνπο, απηφ 
έγηλε κέζα απφ ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηεο ειέλεο θαη εκέλα θαη κε ηελ ππαηία, 
είρακε θάλεη κηα δξάζε κεηά απφ έλα 10ήκεξν ηνπ θεβξνπαξίνπ πνπ είρα 
ζπκκεηάζρεη, κνπ ήξζε κηα ηδέα γηα κηα δξάζε ζηελ ηαξάηζα ηνπ εκπξφο κε 
ρνξφ θαη απηφ ην ζθεθηφκνπλ θαηξφ αιιά ζπλδέζεθε εθείλε ηελ επνρή κε 
έλαλ, κηα δηεζλή δξάζε, one billion rising , πνπ είρε ζρέζε κε ηε βία ζηηο 
γπλαίθεο, φπνπ είραλ θαιέζεη αλζξψπνπο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο λα θάλνπλ 
δξάζεηο ζηηο 14 θεβξνπαξίνπ γηα λα θέξνπλ θσο ζε πξνβιήκαηα βίαο πξνο 
ηηο γπλαίθεο, θαη απηφ ήηαλ, κπνξνχζεο θαη εζχ λα κπεηο ζην ηληεξλεη λα 
νξγαλψζεηο κηα εθδήισζε ζηελ πφιε ηνπ, ζην ρσξηφ πνπ βξηζθφηαλ, φπνπ 
ήζειε, θαη κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή φζν 
πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ γηλφηαλε ζε απηή ηε δξάζε, παξάιιεια λνκίδσ 
γηλφληνπζαλ θαη θάπνηεο απφ ηελ νξγάλσζε θαη ιεγφηαλ b-day θαη εθείλε ηελ 
εκέξα πξνζπαζνχζαλ λα πεξάζνπλ θαη θάπνηεο λέεο λνκνζεζίεο ζε ρψξεο 
πνπ δελ είραλ νη γπλαίθεο δηθαηψκαηα.  
Κάηζε λα ζνπ ηειεηψζσ ην πξνεγνχκελν, νπφηε κέζα απφ απηφ, εγψ ήζεια 
λα ην θάλσ απηφ άκεζα γηαηη΄ήηαλ κεηά απφ 4 ήκέξεο ε δξάζε δειαδή λα 
γίλεη, ήηαλ 11 θιεβάξε θαη ήηαλ λα γίλεη 14, πξνζπαζνχζα λα δσ πσο ζα 
κπνξνχζε λα γίλεη θαη πνηνη απφ ην εκπξφο ήηαλ ήδε επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε 
απηά ηα ζέκαηα θαη είρα θαηαιάβεη φηη δελ ήμεξα πνιχ ηελ ειέλε αιιά φηη 
λφκηδα φηη ζα ην ππνζηήξηδε θάηη ηέηνην θαη ακέζσο ηελ πήξα ηειέθσλν θαη 
κνπ είπε λαη ελλνείηαη πξέπεη λα γίλεη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη 
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νπνζδήπνηε νπφηε εγψ πήξα κπξνο θαη ιέσ σξαία πξνρσξάκε, πήξα 
δηάθνξα άιια ηειέθσλα, έγηλε πνιχ απζφξκεηα θαη πνιχ κε ην έλζηηθην ηνπ 
πνηνη είλαη νη ζχκκαρνη ζε θάηη ηέηνην θαη πνηνη απηνί πνπ ην ππνζηεξίδνπλ θαη 
κεηά κέζα απφ ηε δξάζε ζηελ ηαξάηζα είρακε θαη κηα ζπδήηεζε εξγαζηήξην 
γηα ην ηη είλαη βία βία βάζεη ην θχιν θαη πσο ηε βηψλνπκε ζήκεξα, ζε απηφ 
ζπκκεηείρακε 10 άηνκα εξγαζηήξην ην νπνίν ήηαλ θαιφ γηαηί ηφηε δελ ην είρα 
έληνλα ζρεκαηηζκέλν ζην κπαιφ κνπ αιιά πηζηεχσ πνιχ ζηηο κηθξέο νκάδεο 
πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπδήηεζε πην βαζεηά πνπ κπαίλεη πνιχ ζε πην 
πξνζσπηθά βηψκαηα. Σν νπνίν φηαλ είζαη ζε κηα κεγάιε ζπλέιεπζε, απηφ 
γίλεηαη πνιχ δχζθνιν.έρσ θαηαιάβεη. 
Κνίηα σο ηψξα απφ 2 άηνκα σο ίζσο ζα έιεγα ην πνιχ πνιχ 20 θαη είλαη ήδε 
πνιιά. Σνλ πεξαζκέλν κήλα θάλακε πάιη ζην εκπξφο. Radical expression 
prime theory practice ην νπνίν ήηαλ είρε ζρέζε κε ην πψο εμσηεξηθεχνπκε ηα 
ζπλαηζζήκαηα καο κέζα απφ ην ζψκα θαη κέζα ζε απηφ ππήξμε λνκίδσ 15 
πεξίπνπ άηνκα έλα άιιν εξγαζηήξη … 
ην ζπγθεθξηκέλν πξνζπαζψ λα ζπκεζψ ήηαλ πξσηνβνπιία ελφο θίινπ 
ζπλεξγάηε απφ ηε λέα πφξθε πνπ ήκαζηαλ ζπκθνηηεηέο θαη ήηαλ εδψ γηα έλα 
κήλα νπφηε ήηαλ απηφο πνπ ήηαλ έλαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην εκπξφο 
θαηαγσγήο παηέξαο ειιάδα, κεηέξα ηαπσλία αιιά έρεη δήζεη εδψ φια ηα 
ρξφληα, θαη εγψ έρσ ζρέζε κεηαθίλεζεο απφ ηα παηδηά πνπ έρνπκε 
ζπλεξγαζηεί ζην άιιν εξγαζηήξη κε ηνλ άξηαι ζε ζρέζε κε ζέκαηα δηαζπνξάο 
θαη εθεί ήκαζηαλ κηα κεηθηή νκάδα. 
Σν ζπίηη αθγαλψλ θαιιηηερλψλ εγψ έρσ δεη 12-15 άηνκα κπνξεί θαη 
πεξηζζφηεξα, ε αιήζεηα είλαη φηη σο ζπίηη έρνπκε θάλεη δπν δξάζεηο καδί, ην 
πξψην ήηαλ εθδήισζε κνπζηθήο θαη ζπδήηεζεο, ε δεχηεξε αλάγλσζε 
πνίεζεο ζε θαξζί θαη ειιεληθά θαη ε Σξίηε κνπζηθή, ζέαηξν, πνίεζε θαη έλα 
θνκκάηη πνπ κνηξάδνληαλ θάπνηεο εκπεηξίεο, θάπνηα βηψκαηα εδψ ζηελ 
Διιάδα θαη κεηά ζπιινγηθή θνπδίλα.  
Να δηεπθξηλίζσ ν ξφινο ηνπ δηθνχ κνπ θαη ηεο ειέλεο ήηαλ λα βνεζήζνπκε 
ζηα θνκκάηηα ηνπ ρψξνπ, δειαδή ε λα αλνίγεη ν ρψξνο, λα βνεζάκε ζην 
ζηήζηκν, ηνλ ήρν, λα θιείζνπκε ηηο ψξεο ζην ζέαηξν πνηνο είλαη αιιά είλαη φια 
δηθά ηνπο λα δηαιέμνπλ πσο ζα εθθξαζηνχλ νπφηε εκείο βνεζάκε ζηα 
πξαθηηθά νπζηαζηηθά. Απηέο νη δξάζεηο σο ηψξα ζην κε λχρηα θαη κε δφληηα 
είραλ σο ζθνπφ λα γλσξηζηνχκε πην πνιχ λα ληψζνπλ άλεηα ζην ρψξν, λα 
ληψζνπλ πσο ππάξρνπλ άηνκα πνπ λνηάδνληαη γηα απηφ πνπ θάλνπλ ε θαη φηη 
έρνπλ ζεκαζία λα γίλνληαη, λα έρνπλ παξνπζία, δεκφζην ιφγν ε θαη φηη δελ 
είλαη φινη νη έιιελεο θαθνί θαη ξαηζηζηέο θαη ινηπά, ζηεξεφηππα πνπ 
ππάξρνπλ, αιιά κε πνιχ ζπλείδεζε φηη ζέινπκε κηα επφκελε θάζε πνπ έρεη 
μεθηλήζεη ηψξα ήδε λα θάλνπκε κεηθηέο δξάζεηο λα μεθηλάκε πξάγκαηα απφ 
ηελ αξρή καδί κέζα απφ ζπδεηήζεηο, κέζα απφ εξγαζηήξηα, εκάο βαζηθά ε 
ηδέα καο κε ηελ ειέλε ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπκε ρσξνρξφλν ζην εκπξφο γηα 
φπνηνλ ζέιεη λα ζπδεηάκε λα θάλνπκε δξάζεηο γηα ηέηνηα ζέκαηα ε αιιά κε κηα 
ζπκκεηνρή κεηθηή, θαη κε έιιελεο  απφ φπνηα ρψξα, αλζξψπνπο απηφ 
αλζξψπνπο αλεμάξηεηα απφ θπιή, ρξψκα γιψζζα, ειηθία, θχιν, ζξεζθεία ηα 
πάληα λα ππάξρεη απηή ε επαθή θαη ε εκ θαη λα δνπιεχνληαη καδί απηά ηα 
πξάγκαηα.  
Έρσ δήζεη έληνλα κε νκάδεο γηαηί λνκίδσ θαη νη εκπεηξίεο κνπ ζην ρψξν 
ζρνιείνπ έρνπλ επεξεάζεη πνιχ γηαηί θαη κηθξή ζηελ Ακεξηθή έκθαζε ζε απηφ 
ην θνκκάηη, λα δνπιέςνπκε ζε νκάδεο καδί ζηελ αιιεινκάζεζε, 
αιιεινππνζηήξημε. Σεηάξηε δεκνηηθνχ είρα βξεζεί κάιινλ Σξίηε ήηαλ έλα 
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θνξίηζη είρε έξζεη κηα θαηλνχξηα καζήηξηα ζην ζρνιείν, θνζηεξ ρννχκ, δειαδή 
ζεηή, θαη εθείλε ηελ επνρή ελλνείηαη δελ κνπ ην είραλ εμεγήζεη πνιχ εηο 
βάζνπο είρε πεη ν δάζθαινο ζην ζρνιείν ζέινπκε λα θάλνπκε λα βξηζθφκαζηε 
ακ εζχ θαη ε θαζζάλδξα ην άιιν θνξίηζη δελ ζπκάκαη αθξηβψο ηη θάλακε 
αιιά ήκαζηαλ ιίγν ζαλ support λαη απηφ, απηή ήηαλ πνιχ δσεξή ζπκάκαη ε 
ζακ θαη κε ηξφπν πνπ νη άιινη δελ θαηαιάβαηλαλ γηαηί έιεγαλ ηψξα δελ 
ζπκάκαη αιιά ίζσο ηε ζεσξνχζαλ λα ηελ έιεγαλ ιίγν πεξίεξγε κε κηα έλλνηα 
πνπ εγψ γεληθά ζηραίλνκαη κφλν πνπ αλαθαιψ πσο θάπνηνο κπνξνχζε λα ην 
πεη απηφ κε αεδηάδεη αιιά ζπκάκαη είκαζηαλ ππήξρε απηή ε θηινζνθία βαζηθά 
θαη απφ εθεί θαη πέξα απηφ θαη κε άιιεο εκπεηξίεο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 
ζπγγεληθφ ζε απηφ ε λνκίδσ πξέπεη λα κε επεξέαζε πνιχ. 
Γηαθνξά, ζίγνπξα, θαηαξράο ή έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη 
απηφ θαη αξγφηεξα αο πνχκε είρε ζεκαζία γηα εκέλα, ίζσο δελ είρα ηε ιέμε 
θνηλφηεηα ηφζν έληνλε δειαδή λα είρα δηαβάζεη πξάγκαηα λα ήμεξα φηη 
ππήξρε πνιχ δνπιεηά πάλσ ζε απηφ κε ηελ έλλνηα αιιά αο πνχκε θαη 
αξγφηεξα ζην ιχθεην είρα βξεζεί ζε ηκήκαηα πνπ έβξηδε ν έλαο ηνλ άιινλ πνπ 
γεληθά κηινχζαλ πεξηθξνλεηηθά, θνξφηδεπαλ , είραλ πεξηθξνλεηηθφ ηξφπν, δελ 
είραλ θνηλφ ζθνπφ, ήηαλ ζαλ λα ππήξρε κηα δπλακηθή, ζπλέρεηα δεκηνπξγνχζε 
δηαθνξνπνηήζεηο, ε ζε καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ ζα θνξφηδεπαλ δηαθνξεηηθή 
πξνθνξά, θάπνηνο κηινχζε πην αξγά ζηελ ηάμε θαη κπαίλαλε ζρφιηα κέζα 
ααα ηη θάλεηο εζχ, ην νπνίν , εγψ ζηελ αξρή είρα πάζεη ζνθ, ήζεια λα θχγσ 
απφ ην ζρνιείν φιν γηα απηφ ην ιφγν θαη είρα κηιήζεη κε θάπνηνπο αλζξψπνπο 
θαη κεηά ην μεπέξαζα ην έβιεπα πην ραιαξά, πην ληάμεη, ίζσο είρε ρξφλν κεηά 
ην ηκήκα πνπ ήκνπλ λα δεζεί κεηαμχ ηνπο νπφηε θαη απηνί αληίζηνηρα πνπ 
ηνπο θνξφηδεπαλ πέξπζη ηειηθά πεηνχζαλ κηα ζπφληα, απνθηνχζαλ κηα θσλή, 
ε ή έλα ηξφπν έθθξαζεο ηέινο πάλησλ εγψ κέζα ζε απηφ ην ηκήκα είρα θάλεη 
αξθεηά θαξηθαηνχξεο θαη δσγξαθηέο είρα θηηάμεη έλα ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν 
πνπ είρα θηηάμεη έλα ζηνιίδη γηα ηνλ θαζέλα θαη ν θαζέλαο έλαο δηαθνξεηηθφο 
ζεφο, ν έλαο ν βνχδαο, ν άιινο μέξσ γσ έλαο ν ξα απφ ηελ αξραία αίγππην, 
ην είρα δείμεη ζε θάπνηνπο ην είραλ δεη ζην ζρνιείν ην είρα παξνπζηάζεη, 
επίζεο είρα θάλεη κπινγθ πνπ ηα αλέιπα γηαηί έηζη δνπιεχακε ζην κάζεκα 
ησλ θαιιηηερληθψλ ε θάλακε πνιιά πξνζρέδηα, πνιχ έξεπλα γηα φινπο ηνπο 
ζενχο γηα απηφ ηνλ άλζξσπν πηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία δείρλεη-παχζε δίλεη 
ζάληνπηηο ζε ξνκά θαιή ζαο φξεμε- νπφηε λνκίδσ λαη κέζα απφ απηφ αξρίδεη 
θαλείο θαη κπαίλεη πην βαζεηά ηη ζεκαίλεη θαη αληί λα απνθεχγεηο θαη λα βγάδεηο 
ηνλ εαπηφ ζνπ απφ ηελ θαηάζηαζε κπαίλεηο κέζα ζηελ θαηάζηαζε αθφκε πην 
βαζεηά, ηη ζπκβαίλεη, γηαηί απφ πνχ μεθηλάεη πνπ ηειεηψλεη, ζέζεηο, αληηθάζεηο, 
πξσηαγσληζηέο κε πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο, ζησπεινί, κε ζησπεινί, 
νπφηε απηφ … 
Ναη ηψξα έρσ βξεη φηη ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν δειαδή είλαη θάηη πνπ μεθηλά 
αιιά φρη κε βηαζχλε, θαηαξράο γηαηί βαζίδεηαη ζε ζρέζεηο απηφ πνπ παο λα 
δεκηνπξγήζεηο είλαη πάλσ απ‟ φια ζρέζεηο πνπ δελ ππάξρνπλε θαη πνπ φινη 
ζνπ ιέλε πσο δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλε ζέισ λα πσο ε θνηλσλία, νη 
πεξηζζφηεξνη ζα ζνπ πνπλ ηη λφεκα έρεη απηφ γηαηί αζρνιείζαη … 
Κνίηα, ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο δξάζεηο δελ κνπ έρεη πεη κπξνζηά κνπ αιιά 
λνκίδσ ην θαηαιαβαίλσ απφ ηα άηνκα πνπ έξρνληαη δειαδή ζα θαιέζσ 
πνιινχο αλζξψπνπο λα ξζνχλε αιιά ιίγνη είλαη απηνί πνπ ζα ξζνχλε δειαδή 
απφ ηελ πιεπξά θίισλ θιπ αιιά αθφκε θαη απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ εκπξφο, 
ηψσσξα έρνπλ αξρίζεη θαη έξρνληαη άηνκα ζε έλα κάιηζηα ζε έλα θεζηηβάι 
πνπ είραλ γίλεη βξαδηέο πνίεζεο θαη ζην δεκφζην ρψξν πνπ ιεγφηαλ καο 
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έδησμαλ απφ εδψ απαληψληαο ζηηο θσλέο ησλ αγαλαθηεζκέλσλ πνπ είρε 
ζρέζε κε ηνλ εθηνπηζκφ ζηε κελάλδξνπ είραλ έξζεη πάξα πνιχ ιίγνη απφ ην 
εκπξφο, δελ κνπ έθαλε εληχπσζε γηαηί βιέπσ πνιχ μεθάζαξα ηηο δπλακηθέο 
πνπ ππάξρνπλ ζε δξάζεηο θαη επξχηεξα ζην εκπξφο, νπφηε φηαλ βιέπεηο φηη 
νη ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ πνπ ελεξγνπνηνχλ δελ είλαη ζηαζεξέο θαη ππάξρνπλ 
εληάζεηο θαηαιαβαίλεηο φηη δελ ζα ππάξρεη ζπκκεηνρή, αιιειππνζηήξημε θαη 
ζηηο δξάζεηο. 44:31    
Καλφλεο, επζχλε: ζπλήζσο, σο ηψξα κάιινλ λα πσ, εκ-παχζε, ζπλήζσο ή 
πξνηείλνπκε αλ είλαη γηα κηα εθδήισζε πξνηείλνπκε γηα θάπνηεο κέξεο αο 
πνχκε έρνπλ γίλεη θάπνηεο δξάζεηο ζε θεζηηβάι πνπ απηέο ηηο εκέξεο ηνπ 
θεζηηβάι έρεη γίλεη επηινγή θαη απφ εθεί θαη πέξα κέζα ζε απηή ηελ εβδνκάδα 
ξσηάκε πφηε ζαο βνιεχεη πην θαιά. ρη, ζπδεηείηαη, εληάμεη κεξηθέο θνξέο 
έρνπλ-παχζε,- φρη ζπδεηείηαη. ζνλ αθνξά πξφβεο γηαηί έρνπλ γίλεη θαη 
πξφβεο, γηα θάπνηεο δξάζεηο, απηά εμαξηνχληαη απφ απηνχο, δειαδή κηα 
νκάδα πνπ έρνπκε θάλεη θάπνηα πξάγκαηα καδί, είλαη νη Mandela girls, πνπ 
είλαη νκάδα ρνξνχ εκ πνπ θάλνπλ θαη θξνπζηά θαη νη ubuntu drammy boys, 
κάιινλ είλαη κηα νκάδα θαη drummy boys ε Σξίηε, θαη φιεο απηέο δνπιεχνπλ 
καδί, ζηελ ubuntu είλαη θαη νη Mandela θαη θάπνηεο άιιεο, ππάξρεη… 
Σειέθσλα, mail, απηά ηα θαζνξίδνπκε, απηφ πξνζπαζνχκε ηψξα λα θάλνπκε 
ζηε θάζε καο, δειαδή έρνπκε μεθηλήζεη εδψ θαη 3 βδνκάδεο θαη βξηζθφκαζηε 
θάζε Σξίηε ζην εκπξφο, ε, θαη ζπλερίζνπκε, ηελ επφκελε Σξίηε ζα βξεζνχκε 
θαη ζα κηιήζνπκε κε άηνκα θαη ζπγγελείο πνπ ήηαλ αλζξψπσλ απφ ην 
λαπάγην ζηε Λεπθάδα, αλ ζέιεηο λα έξζεηο. 
Δκπεηξία: ην πην ζεκαληηθφ κε πην θξηηήξην; Παχζε. Θα ζνπ πσ δχν πνπ ε 
κηα έρνπλ δηαθνξεηηθά ηέιε. Δ θάλσ έλα άιιν project ζε ζρέζε κε δηαζπνξά 
πνπ είρακε λα θάλνπκε έλα ηειεπηαίν θνκκάηη πξηλ θχγεη έλαο ζπλεξγάηεο 
πνπ δνπιεχακε πνιχ έληνλα καδί ζε απηφ θαη ν νπνίνο είρε έλα απφ ηα άηνκα 
πνπ είρακε ζθεθηεί λα ζπλεξγαδφκαζηαλ καδί, λα ηνπ παίξλακε ζπλέληεπμε, 
ήηαλ ελεξγφο θαη θαηλφηαλ λα ηνλ ελδηαθέξεη λα ζπκκεηάζρεη ζε απηφ πνπ 
θάλακε, ππήξμε έηζη κηα… , είραλ εξσηεπηεί ηεινζπάλησλ, είραλε κηα πνιχ 
ζπκπάζεηα κεηαμχ ηνπο, απηφο πνπ ζπλεξγαδφκαζηαλ καδί κε έλα άηνκν πνπ 
ζέιακε λα ζπλεξγαζηεί καδί καο, πνπ ήηαλ απφ ηελ Γθάλα, εεε, θαη ελψ 
πξνζπαζνχζακε λα ηειεηψζνπκε απηφ ην θνκκάηη πξηλ θχγεη ν ζπλεξγάηεο, 
είρε βξεζεί ζε έλα κεγάιν δίιιεκα γηαηί ελψ είρε πνιχ έληνλα ζπλαηζζήκαηα 
γηα απηφ ην άηνκν ήμεξε φηη έθεπγε θαη ην άιιν άηνκν ήζειε λα θξαηήζνπλ 
επαθή ελψ έθεπγε ν άιινο θαη ήμεξε φηη κάιινλ απηφ ζα ήηαλ δχζθνιν θιπ 
θαη κνπ είρε δεηήζεη ηε ζπκβνπιή κνπ θαη ηη λνκίδσ θαη γεληθά ληάμεη κνπ είρε 
πεη ηα φζα ζπλέβαηλαλ εκ θαη εγψ γεληθά είρα, ε ζπκβνπιή κνπ ήηαλ απιά φηη 
λαη κελ κπνξεί λα βγεη θάηη πνιχ φκνξθν απφ απηά αιιά κπνξεί λα γίλνπλ 
πνιιά πξάγκαηα ζηελ νκάδα αιιά πην πνιχ φηη είλαη έλα πνιχ δχζθνιν 
ζέκα, φηαλ δνπιεχεηο πάλσ ζε έλα ζέκα θαη κεηά αλαθαηεχεηο θαη πξνζσπηθά 
ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα γίλεη πνιχ δχζθνιν, λα ην ρεηξηζηεί θαλείο, ε θαη φηη ε 
απφθαζε ήηαλ δηθή ηνπ αιιά φηη ππάξρεη έλαο ξίζθνο εθεί θαη φηη ν άιινο 
άλζξσπνο είλαη άλζξσπνο θαη απηφο θαη κε ζπλαηζζήκαηα πνπ ζέισ λα 
ειπίδσ φηη δελ ζέιεηο λα ηνλ ηαιαηπσξήζεηο θηφιαο απφ απηφ πνπ ήδε 
ηαιαηπσξείηαη. Δ ελψ γλσξίδεηο δηάθνξεο άιιεο παξακέηξνπο πνπ ππάξρνπλ. 
Καη ηειηθά είραλ κηα έηζη ζρέζε κεηαμχ ηνπο αιιά δπζηπρψο δελ ηειείσζε 
θαιά, κε απνηέιεζκα θηφιαο δελ ηειεηψζακε έλα θνκκάηη απηφ πνπ έπξεπε 
ζηε δνπιεηά γηαηί είρε γίλεη θαη ηφζν έληνλν πνπ ν ίδηνο ν ζπλεξγάηεο κνπ δελ 
κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί, δελ ήμεξε ηη λα θάλεη αηζζάλζεθε φηη έπξεπε απιά 
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λα θχγεη αθφκε θαη απφ ηελ αζήλα, φζν άκεζα κπνξνχζε, ην νπνίν θαη εκέλα 
αο πνχκε, θαηαξράο θαη γηα εθείλνπο ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα ην ζπλεξγάηε 
κνπ θαη ην άιιν άηνκν θαη επίζεο απηά δπζθνιεχεη πνιχ κηα ζπλεξγαζία πνπ 
βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζε κηα πίζηε ζε θάηη πνπ θάλεηο πνπ δελ ζεο 
λα ην , θάλεηο ηφζε πξνζπάζεηα θαη θφπν λα ην θηηάμεηο γηαηί λα ην ξηζθάξεηο 
ζε θάηη πνπ ην ξηζθάξεηο. Γειαδή απφ ηελ άιιε ρηίδεηο ηφζν θαηξφ ζρέζεηο 
πνπ βαζίδνληαη ζην ρξφλν πνπ δηαζέηεηο θαη κεηά λα θάλεηο ην αληίζεην πνπ 
μέξεηο φηη δελ έρεηο ην ρξφλν, μέξεηο φηη είλαη ην αληίζεην απφ ηε θηινζνθία 
πνπ έρεηο σο ηψξα, είλαη ιίγν ζπληαγή γηα θαηαζηξνθή. Καη απηφ απηή είλαη ε 
κηα ηζηνξία. Απηφ κνπ έδεημε πφζν εχζξαπζηα, πφζν επαίζζεηα είλαη φια απηά 
ε θαη πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα μέξεηο απφ πξηλ πνηνο είλαη ν ζθνπφο πνπ 
έρεηο, δειαδή λαη είλαη νη ζρέζεηο, αιιά φκσο νη ζρέζεηο ππάξρνπλ κε ηφζν 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη αλ δελ ηηο πξνζέρεηο κε ηε ζσζηή θξνληίδα θαη ην 
λεξφ θαη ην θσο θαη μαθληθά ηνπο βάιεηο ζε έλα ζθνηάδη ζα πεζάλνπλ θαη ίζσο 
νη άλζξσπνη πνπ κε έλα ηξφπνπ πνπ φρη δελ βνεζηνχληαη νη άλζξσπνη πνπ, 
φηη δελ βγαίλεη απηφ πνπ πξνζπαζείο λα βγεη.πνπ γηα κέλα είλαη λα ππάξρεη 
απηφ ην καδί, λα ππάξρεη απηφ πνπ ιέγαλ φηη δελ γίλεηαη θιπ λα θχγνπλ λα 
πάλε ζηε ρψξα ηνπο θαη πνπ δελ ππάξρεη θαηαλφεζε πηα ζε πνηα ρψξα ιεο 
αθξηβψο αλαθέξεζαη, θάπνηνη έρνπλ γελλεζεί θαη εδψ απηή είλαη ε ρψξα ηνπο 
δειαδή ην νπνίν γηα εκέλα ελλνείηαη αιιά ηειηθά δελ ελλνείηαη ε είλαη λα έρεηο 
ζπλείδεζε φηη πξνζπαζείο λα θηίζεηο θαη φρη λα γθξεκίζεηο, θαη πφζν 
εχζξαπζηεο είλαη νη ηζνξξνπίεο, κπνξείο λα πξνζπαζείο λα ρηίζεηο θάηη θαη λα 
κελ ην θάλεηο κε ην ζσζηφ εξγαιείν θαη λα γθξεκηζηεί. Δ  
Ζ άιιε ηζηνξία πνπ ίζσο δείρλεη ην αληίζεην, πσο ζε κηα θαηάζηαζε πνιχ 
δχζθνιε ηειηθά άηνκν πήξακε κηα απφθαζε παξά ησλ δπζθνιηψλ αο πνχκε 
θαη ηελ πξφθιεζε ήηαλ ζπκκεηνρή θάπνησλ αηφκσλ κε ηελ Διέλε πνπ 
θάλνπκε καδί ην κε λχρηα θαη κε δφληηα θαη ηε Ληάλα άιιε κηα θνπέια ζηα 
εξγαζηήξηα κε ηε βία ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηαξάηζα θαη ζηε χξν πνπ θάλακε ε 
Διέλε, ε Ληάλα, ε αδεξθή κνπ ε νθία πνπ ήξζε θαη απηή θαη ν ακίξ, πνπ 
είλαη απφ ηε πξία, ζπκκεηείρακε θάλακε έλα παλεπξσπατθφ εξγαζηήξη γηα 
θξάηνο, δεκνθξαηία θαη δηθαηψκαηα πνπ γηλφηαλ ζηε ξψκε, ιέγεηαη αγνξά 99, 
γίλεηαη θάζε ρξφλν, πέξπζη ζηε Μαδξίηε, θέηνο ζηε Ρψκε, θαη ίζσο ηνπ 
ρξφλνπ ζηελ Διιάδα πξνηείλακε, εθείλε ηελ επνρή γηλφληνπζαλ δηάθνξα 
πνιιά ζηελ Αζήλα, ζθιεξή επνρή, ηέιε Οθηψβξε ην 13, γίλνληαλ δηάθνξα 
πξάγκαηα εθείλε ηελ επνρή πνπ δεκηνχξγεζαλ κηα δπζθνιία ζην λα 
θπιήζνπλ έηζη θάπνηεο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο αο πνχκε πην δχζθνιν λα 
βξηζθφκαζηε, θάπνηνη είραλ πηεζκέλα πξνγξάκκαηα, κεζνιάβεζαλ θαη 
θάπνηεο κέξεο πνπ θάπνηνη ιείπαλ γηα δνπιεηέο ην νπνίν κπνξεί λα 
δπζθνιέςεη κηα νκάδα, δειαδή αλ δελ ππάξρεη απηή ε ξνή πνπ ληψζεηο φηη ηα 
πξάγκαηα θπιάλε, ε έρσ παξαηεξήζεη θάπνηα άηνκα ζνπ ιέλε άζην ελψ γηα 
κέλα ε αληίδξαζε είλαη ίζσο ζέιεη ιίγν ρξφλν αθφκα, ζνπ ιέλε άζην ηειείσο 
δε ζπκθσλψ θαζφινπ λα παξαηάο  θαηαζηάζεηο αιιά επίζεο αλαγλσξίδσ φηη 
ν θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθά φξηα, αληνρέο, ρξφλν θαη ε ειηθία επεξεάδεη, ν 
ραξαθηήξαο θαη επεηδή ζα θάλακε ην εξγαζηήξην καδί ε ηειεπηαία ζηηγκή 
θάπνηνο είρε πεη δελ είρε ηε δχλακε είρε θαη θάπνηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ε 
θαη εηνηκαδφηαλ λα αθπξψζεη ην ηαμίδη, θαη άιινο έλαο άλζξσπνο κεηαδνηηθά 
λα πεη ην ίδην, έιεγε κα εζχ κε είρεο θηλεηνπνηήζεη πνιχ λα έξζσ θαη ηψξα 
ληψζσ κε παξαηάο, έλησζε φηη αλαζθάιεηα , γηα κέλα ήηαλ πφζν κεηαδίδεηαη 
εχθνια ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο, ζέιεη πνιχ δχλακε εζσηεξηθή γηα λα ην 
μεπεξάζεη θαλείο απηφ θαη εκπηζηνζχλε ζηελ νκάδα θαη εκπηζηνζχλε φηη φια 
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ζα πάλε θαιά. Μέζα απφ ηελ επηθνηλσλία πάληα θαη κέζα απφ ηε ζέιεζε θαη 
επηκνλή θαη ππνκνλή. Σέινο πάλησλ γίλαλε θάπνηεο πξνζπάζεηεο, θάπνηα 
mail λα βξνχκε πνηα ήηαλ ε πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο λα δψζνπκε ιίγν ρξφλν 
ζε θάπνηα άηνκα λα ην ζθεθηνχλ θαη εθεί ηπραία ηφηε ήηαλ πνπ γίλαλ νη 
ζπιιήςεηο ζην εκπξφο θαη ήηαλ ζαλ νη ζπιιήςεηο απηέο κε ηελ έθηαθηε 
αλάγθε πνπ δεκηνπξγήζεθε λα πείζκσζαλ απηνί θαη λα είπαλ φρη είλαη 
απαξαίηεην λα πάκε ε ελψ ζα κπνξνχζαλ αληίζηνηρα λα είραλ πεη ηα 
παξαηάκε εκέλα ε εξκελεία κνπ είλαη απφ ηε κηα ελψζεθαλ αξθεηά πνιιέο 
δπλάκεηο εληφο ηνπ εκπξφο, ζε κηα θνηλφηεηα πνιχ εηεξφθιεηε πάξα πνιχ 
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνιιά δηαθνξεηηθά ζέισ, ηξφπνη επηθνηλσλίαο 
background παξφια απηά ελψζεθαλ λα ππνζηεξίμνπλ άιια άηνκα πνπ γίλαλ 
νη ζπιιήςεηο θαη έγηλε εθείλν ην βξάδπ κηα πνξεία φπνπ κνηξάδνληαλ 
θπιιάδηα πήγακε ζην ηκήκα αθξνπφιεσο πνπ θξαηηφληνπζαλ ηα παηδηά, ηνπο 
αθήζακε πξάγκαηα ράξεθαλ πνιχ πνπ πήγακε θαη ληψζαλ ππνζηήξημε πνπ 
ηφζνο θφζκνο ήηαλ θάησ αθφκε θαη αλ δελ ηνλ έβιεπε, κε ζπγθίλεζε κφλν 
απηφ πνπ μέξαλ φηη ππήξρε άλζξσπνη πνπ ήηαλ έμσ κφλν γηα θείλνπο θαη ήηαλ 
πξαγκαηηθά πνιχ δπλαηφ,θαη επίζεο εθεί είρε γξαθηεί έλα θείκελν πνπ φηαλ 
παο λα βγάιεηο θάηη νκαδηθφ βιέπεηο φηη θαη ιέγαλ θάπνηνη λα ην βάινπλ ζην 
facebook θαη πάκε θαη έλα παηδί πνπ εξρφηαλ πξψηε , δεχηεξε θνξά ίζσο ιέεη 
λα πάκε λα ην ηππψζνπκε ην θείκελν, κα είλαη 10 ην βξάδπ έρνπλ θιείζεη φια, 
ιέεη ζα πξνζπαζήζσ εγψ ζα πξνζπαζήζσ θάηη κπνξεί λα είλαη αλνηρηφ, θαη 
αθφκε θαη εγψ πνπ πάληα ιέσ ηα πάληα είλαη δπλαηά θαη γίλνληαη θαη λαη λα 
πάκε ιέσ κα 10 ην βξάδπ, δελ είπα δε γίλεηαη , ήηαλ δχζθνιν φκσο επεηδή θαη 
εγψ έρσ πξνζπαζήζεη ζηνπ ςπξξή θαηθιείλνπλ θαη πξηλ πξέπεη θαη ηειηθά ηα 
ηχπσζε, μαθληθά βξέζεθαλ θσηνηππίεο θείκελα θαη είρα ηξειαζεί ζαλ εθ 
καγείαο πσο βξέζεθαλ θαη εληάμεη καο είπε ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο θνληά πνπ 
ήμεξε θαη πήγε εθεί.θαη ίζσο ην δηάβαζε θαη ζην ξαδηφθσλν δελ ζπκάκαη. Καη 
ήηαλ απηφ ζαλ φινη καδί έδεζε απηφ θαη ηελ επφκελε κέξα θχγακε θαη θάλακε 
ην εξγαζηήξην! 
Μέιινλ: βιέπσ ξεαιηζηηθά απφ ηε κηα αιιά θαη αηζηφδνμα. Δεε έρνπλ δηαθνξά 
ίζσο εεε κέζα ζε κηα ξεαιηζηηθή αο πνχκε πξνζέγγηζε βιέπεηο λνκίδσ πνιχ 
έληνλα ηηο δπζθνιίεο ελψ λνκίδσ φηαλ ην βιέπεηο αηζηφδνμα κπνξείο λα μέξεηο 
ηηο δπζθνιίεο αιιά ίζσο ηηο θαζεζπράδεηο. Γειαδή δελ ζα θάζεζαη θαη είλαη 
έλα πξάγκα ζηηο νκάδεο, πνπ δελ έρσ βξεη, ή κάιινλ ην έρσ αληηκεησπίζεη 
θαη πξνζπαζψ λα πάληα λα ζπκίδσ απηφ ην θνκκάηη, είλαη δεδνκέλν φηη είλαη 
δχζθνιν θαη γηα απηφ είκαζηε εδψ αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε εδψ 
έρνπκε μεπεξάζεη απηφ ην φξην έρνπκε ην έρνπκε πάξεη ζαλ δεδνκέλν θαη 
έρνπκε πεξάζεη απηφ ην θξάρηε θαη είκαζηε ήδε εδψ, νπφηε αο πάξνπκε απηφ 
ζαλ δεδνκέλν θαη λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηαηί είλαη ράζηκν ρξφλνπ 
λα θάζεζαη λα ζε φια ηα πξνεγνχκελα πνπ ήδε έρεηο θάλεη έλα βήκα πην 
κεηά, νπφηε έρεη λνκίδσ κηα δηαθνξά, ζην θνκκάηη απηφ πνπ ιέσ, ρακειψλεηο 
ηελ έληαζε ζηηο δπζθνιίεο ελψ ηηο μέξεηο. Καη αθήλεηο ηελ έληαζε λα πάεη 
επάλσ ζην άιιν, φπσο απηφο πνπ θάλεη ηνλ ήρν ζην dj ή ζην ερνγξαθήζεηο! 
Βιέπνληαο πνηεο είλαη νη καδηθέο πξνζεγγίζεηο δειαδή ηη ιέλε πάξα πνιχ 
άλζξσπνη ζην δξφκν πνπ δελ αζρνινχληαη κε απηά ηα ζέκαηα θαη γεληθά 
κεηαθέξεηαη σο καδηθή πιεξνθνξία αλ θαη δελ ππάξρεη πιεξνθνξία, είλαη 
πάληα εξκελείεο θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηαη θαη δελ ζπδεηείηαη 
ζπρλά κε ηνλ ηξφπν απηφ φρη ζηνπο ρψξνπο απηνχο αλαγθαζηηθά θαη κεξηθέο 
θνξέο θαη εληφο φηη ληψζσ φηη ζα ρεηξνηεξέςνπλ αξθεηά πξάγκαηα. Βιέπσ 
απιά πφζν θφβνληαη ζπλέρεηα πξάγκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα, δειαδή ζηελ 
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εθπαίδεπζε πνπ γηα κέλα είλαη ηνπξψην πξάγκα πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη 
εεε θαη πηζηεχσ φηη ζα αιιάμνπλ κφλν κέζα απφ εθπαίδεπζε, αιιά εθεί είλαη 
πνπ καζαίλνπκε,λένπο ηξφπνπο, άιινπο ηξφπνπο, μαλακαζαίλνπκε παιηνχο 
ηξφπνπο πνπ έρνπκε μεράζεη ελδερνκέλσο πνπ ήηαλ ζεκαληηθνί γηα εκάο, εθεί 
πνπ κπνξνχκε λα δνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ρσξνρξφλν λα δνχκε ηη έρεη 
γίλεη θαη λα πάκε λα θαηαιάβνπκε πνηα ήηαλ ηα ιάζε, γηαηί ήηαλ ιάζε πνηνπο, 
θαη ηη ξφιν είρακε ν θαζέλαο κέζα ζε απηά θαη πσο φινη καδί πξέπεη λα 
θάλνπκε θάηη άιιν. Καη κε ηελ επξχηεξε έλα, αξρίδεη αλαγθαζηηθά θαη κεγάιν 
ηνπ θνκκάηη είλαηο ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ παξαδνζηαθή ηνπ έλλνηα γηαηί φηαλ 
είζαη απφ ηα 6-18 φηαλ πεξλάο ηφζεο ψξεο, ή ράλεηο ρξφλν, ή καζαίλεηο ιάζνο 
ηξφπνπο ή ζα ζνπ κείλνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα μεκάζεηο θαη 
γηα εκέλα ζπλήζσο είλαη πην δχζθνιν λα μεκάζεηο παξά λα κάζεηο. Καη ζεσξψ 
φηη ζε απηή ηε θάζε πξνζπαζνχκε κε λχρηα θαη κε δφληηα λα μεκάζνπκε 
πξάγκαηα κέζα απφ ηηο νκάδεο θαη εθεί είλαη ην αηζηφδνμν θνκκάηη γηα εκέλα 
γηαηί πνζνζηηαία δελ μέξσ πφζνη είλαη ζα είρε ζεκαζία λα βξεζεί απηφ πφζνη 
άλζξσπνη θηλεηνπνηνχληαη ζε απηννξγαλνκέλεο νκάδεο, κφλνη ηνπο, κέζα 
απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, απφ πξσηνβνπιίεο πξνζσπηθέο λα 
δνθηκάδνπλ θάηη άιιν θαη γηα κέλα απηή είλαη ε ειπίδα κέζα απφ απηά ηα 
πξάγκαηα φ θφζκνο αιιάδεη θαη είλαη ιίγν ζαλ ζαλ κηα ζρέζε καθξφρξνλε, 
φηαλ κείλεηο ζην ρξφλν λα γλσξίζεηο θαιά ηνλ άιινλ απηφο αληίζηνηρα έρεη ηελ 
εκπεηξία λα ζνπ πεη, άιια έιεγεο ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη άιιν έιεγεο 
ηψξα, ή άιιν έιεγεο ζηε ζεσξία θαη άιιν έθαλεο ζηελ πξάμε θαη απηφ 
αιιεινηζεθαξσλφκαζηε ηη είλαη απηά πνπ –δελ κνπ αξέζεη πξεζβεχνπκε- 
αιιά ηη είλαη απηά πνπ νλεηξεπφκαζηε, απηά πνπ ζέινπκε γηα ηνπο εαπηνχο 
καο θαη πσο απηά ηα θάλνπκε πξάμε. Γηαηί κέζα απφ ηηο νκάδεο πνιιέο θνξέο 
κηιάκε, κηιάκε, κηιάκε αιιά πξέπεη λα βξνχκε θαη πφηε είλαη  ρξφλνο απιά 
γηα ηελ πξάμε θαη ζπδήηεζε ζίγνπξα είλαη κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο επεηδή 
ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλνο θαη απηφ πάληα, δειαδή δελ αλαηξνχκε ηε ζπδήηεζε, 
ελψ πνιχ ιέλε αρ ακάλ πνχ κηιάηε, φιν ιφγηα είζηε, ρξεηάδνληαη ιφγηα γηα λα 
θηάζεηο ζε πξάμεηο θνηλά ε γηαηί κέζα απφ εθεί γλσξηδφκαζηε, κέζα απφ ηε 
γιψζζα θαη ηε ζπδήηεζε κπνξνχλ λα γίλνπλ ή  λα κελ γίλνπλ παξεμεγήζεηο, 
εληζρχνληαη ή φρη ζηεξεφηππα. Μπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε λα αληηδξνχκε κε 
ηξφπνπο παιηνχο επεηδή δε ζπδεηάκε πνηέ απηφ θαη δελ ην ιέκε κε ην φλνκα 
ηνπο, απηφ πνπ θάλεηο θαζξεθηίδεη πξηλ δέθα ρξφληα ή ηη θάλακε πξηλ δχν 
ρξφληα πνπ δελ καο αξέζεη θαη κέζα απφ απηή ηε ζπδήηεζε κπνξεί ν άιινο ν 
θαζέλαο καο λα δεη πνπ βξηζθφκαζηε πνπ ζπρλά λνκίδσ δελ δίλνπκε ην ρξφλν 
γηα απηφ, αλ δνχκε πνπ βξηζθφκαζηε, πνπ είκαζηαλ, ζε έλα απφ ηα 
εξγαζηήξηα πνπ θάλακε, ην radical expression, θαη κεηά ζην, ζηα κεηέπεηηα, 
δίλακε έλα κηθξφ πξφινγν κε ηνλ άξηει ην ζπλεξγάηε κνπ πνπ απφ κηα ηδέα 
πνπ είρε πνπ ιέεη ην ηδαληθφ κνπ βηβιίν είλαη εθαηφ ζειίδεο κεηά εθαηφ ζειίδεο 
εηζαγσγή, έλα κηθξφ θνκκάηη ηφζν, πφζν μέξσ γσ κηθξφηεξν απφ ηηο 100 
ζειίδεο γηα ην δνπκί θαη άιιεο 100 ζειίδεο γηα λα γίλεη ην ε απνζεξαπεία πνπ 
ζα ιέγακε ζηελ εθθψλεζε. Γηα κέλα ε αλαινγία, φηη ζέιακε πάξα πνιχ 
δέζηακα πνιχ έληνλε, πην κηθξφ ρξφλν γηα ηελ πξνπφλεζε γηα ην λαη θαη κεηά 
πνιχ απνζεξαπεία πάιη θαη είλαη ην ίδην πξάγκα θαη κε ηε ζπδήηεζε απηφ ην 
ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηηο δξάζεηο θαη ζηηο ζπδεηήζεηο, ε κάιινλ φηαλ 
βξίζθεζαη ζε κηα νκάδα είλαη ην κνληέιν, ζεο ρξφλν λα δεζεί ε νκάδα, θαη 
απηφ είλαη αλ ήηαλ δξάζε γηα δχν ρξφληα ην κε λχρηα θαη κε δφληηα, πφζνο 
ρξφλνο απφ ηα δχν ρξφληα ήηαλ ην δέζηακα, ην θπξίσο φινη καδί θαη πφζν ε 
απνζεξαπεία; Καη πάιη θαη εληφο κηαο κηαο ζπλάληεζεο αο πνχκε αλ είλαη δχν 
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ψξεο κηα ζπλάληεζε γηα λα βγεη θάηη απφ ηε ζπλάληεζε ιέκε πσο ληψζνπκε 
κφλν απηφ δειαδή ην ηνπίν λα δψζνπκε ρξφλν ζηνπο εαπηνχο καο λα 
θηάζνπκε ζην ηνπίν, ζπρλά ληψζσ κηα έληνλε πίεζε θαη απηφ βγαίλεη πξνο ηα 
έμσ, είκαζηε ζπλέρεηα ζε θαηάζηαζε επείγνληνο ζπλέρεηα δελ μέξνπκε ηη ζα 
ζπκβεί, εγψ πξηλ γπξίζσ απφ ηελ Ακεξηθή κνπ ιέγαλ Υ. εζχ δελ μέξεηο πσο 
είλαη εδψ θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηα ινηπά εκ θαη ελλνείηαη δελ ηα ήμεξα γηαηί 
δελ ηα δνχζα, αιιά ε ιχζε δελ είλαη λα θαζφκαζηε ζαλ θφηεο ρσξίο θεθάιηα, 
δελ μέξσ ηη ζα γίλεη, θαη πέθηνπκε επάλσ ζηνλ ηνίρν ζπλέρεηα, παίξλνπκε έλα 
βήκα πίζσ πξνζπαζνχκε λα εξεκήζνπκε ή θαη λα κελ εξεκήζνπκε, αθφκα 
θαη ην λα νπξιηάμεηο θαη ην λα θαη απηφ ην radical expression είρε πνιχ κε ηε 
θσλή, κε ην ζψκα, βίσζε ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ, κελ ηα θαηαπηέδεηο, κελ ηα 
θξχβεηο κε ιεο ςέκαηα φηη ληψζεηο θάηη άιιν απφ απηφ πνπ ληψζεηο, κελ 
πξνζπαζείο λα ιεο φηη έρεηο ηηο ιχζεηο αλ δελ ηηο έρεηο, κελ θξχβεηο ιχζεηο 
πνπ ληψζεηο φηη κπνξείο λα πξνζθέξεηο, λα πεηο απηφ πνπ ληψζεηο, απηφ πνπ 
ζθέθηεζαη, πνπ εκέλα απφ κηθξή κνπ ην ιέγαλε θαη λνκίδσ είλαη θαη ε βάζε 
ελδερνκέλσο φισλ απηψλ. Γειαδή θαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, ζην 
ζρνιείν, ζηελ νηθνγέλεηα ζνπ, κελ θξχβεηο ηελ άπνςε ζνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα 
ζνπ, θαη γεληθά απηφ ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη γεληθφηεξα ζηνλ θφζκν δελ 
ππάξρεη εμαίξεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζαλ θηινζνθία λα θάλσ νηηδήπνηε 
αλζξψπηλν, πνπ έρεη νπζία γηα ηνπο αλζξψπνπο, γηαηί αιιηψο βαζηδφκαζηε 
πάληα ζε κχζνπο, ζε ςέκαηα, ζε ηδενινγίεο, ζε άιινπο, πξέπεη λα δνχκε πνπ 
ληψζνπκε νη ίδηνη θαιά γηα λα θαηαιάβνπκε πσο ηη ζρέζε έρνπκε κεηαμχ καο, 
ηη δεκηνπξγνχκε, δειαδή απηφ έρεη είλαη ην πην ζεκαληηθφ, νπφηε φηαλ 
βξηζθφκαζηε ζε κηθξέο νκάδεο δελ κπνξείο λα πάξεηο ζαλ δεδνκέλν πσο 
ληψζεη θαλέλαο, νχηε ν εαπηφο ζνπ, θαη απηφ είλαη έλα ζεκείν πνπ 
πξνζπαζνχκε λα δηαπξαγκαηεπηνχκε κέζα απφ ηηο δξάζεηο θαη ζπλαληήζεηο 
γηαηί λαη κελ είλαη άκεζα ηα πξνβιήκαηα, ηα λαπάγηα πνπ ζπκβαίλνπλ, φηαλ 
μέξεηο φηη πεζαίλνπλ άλζξσπνη, απηφ αιιάδεη ακέζσο, δειαδή ιέγακε εγψ 
κίιεζα γηα ηα θξαηεηήξηα ζηελ Κφξηλζν φηαλ εξρφκνπλ θαη φηη ζέισ πάξα 
πνιχ λα θάλνπκε θάηη γηα απηφ εηο βάζνο ρξφλνπ, αιιά δελ κπνξεί λα 
θαζπζηεξήζεη απηφ φηη ήδε έρεη θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ, θαη θάπνηνη έιεγαλ 
φηη δελ είραλ αθνχζεη νινθιεξσκέλε ηε ζθέςε κνπ θάηη πνπ γίλεηαη ζηηο 
νκάδεο πνπ κε ελνριεί θαη πηζηεχσ φηη έξρνληαη ζπρλά άλζξσπνη κε θάπνηεο 
ζηαζεξέο πνιχ ζηαζεξέο ηδενινγίεο αο πνχκε θαη δελ αθνχκε ν έλαο ηνλ 
άιινλ, θαη γηα απηφ έρεη ελδηαθέξνλ ηψξα πνπ κηιάκε επεηδή θάλσ θαη εγψ 
ζπλεληεχμεηο κε ελδηαθέξεη πνιχ πσο ζε κηα ζπλέληεπμε θηφιαο ίζσο ζέιεη πην 
πνιχ ρξφλν ζίγνπξα, πσο κπνξεί απηή ε δπλακηθή λα γίλεη πην παηρλίδη κε 
απηφ. 1:14:22 
πγγελείο/ άιινη: ε αδεξθή κνπ είρε ζπκκεηάζρεη ζηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηε 
χξν είρε θάλεη ην θνκκάηη, πξψηα είρε έξζεη ζηε δξάζε ησλ αθγαλψλ πνπ 
είραλ θάλεη κνπζηθή, ζπιινγηθή θνπδίλα θαη ζπδήηεζε θαη κεηά είρε έξζεη θαη 
ζηε χξν πνπ ήηαλ πνιχ σξαία εθεί, πνπ ελψ είρε μεθηλήζεη κε ζπνπδέο, 
κηθξφηεξε κνπ, ζε λεπξνεπηζηήκεο, απνθάζηζε ζηε κέζε ηνπ πξψηνπ έηνπο 
φηη ήζειε λα θάλεη θηλεκαηνγξάθν θαη κεζαλαηνιηθέο ζπνπδέο ζην νπνίν 
κπαίλνπλ ινγνηερλία, θηινζνθία, θνηλσληνινγία, αλζξσπνινγία ζε ζρέζε κε 
κέζε αλαηνιή, άιιε ζηξνθή θαη ζθέθηεθα φηη κέζα ζε απηφ ην θεζηηβάι 
θηλεκαηνγξάθνπ ζηε χξνπ θαη θαηά δεχηεξνλ είρε άκεζε ζρέζε θαη κε ην 
άιιν θνκκάηη, κπνξεί λα επεξεάζηεθε δελ μέξσ αλ είρε ζρέζε, απνθάζηζε 
πξηλ ηε δξάζε, ηεο είπα λα έξζεη θαη εθείλε έρεη αζρνιεζεί θαιιηηερληθά θαη κε 
ζέαηξν πνιχ θαη κε εηθαζηηθά αιιά είρε πνιχ έληνλα ην θνκκάηη ηεο επηζηήκεο 
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επίζεο ππάξρεη ππνζηήξημε, ελλνείηαη ε παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα πξνηηκά λα 
γίλεηο γηαηξφο παξά άιιν θαιιηηέρλεο, ιίγν αθαηαιαβίζηηθν, αιιά ζθέθηεθα λα 
ήηαλ κηα εκπεηξία πνπ κπνξεί λα ηεο άλνηγε θάηη, θαη λα ηελ ελδηέθεξε θαη ην 
ζέκα πνπ είρε. Δθείλε έθαλε ην θνκκάηη ηεο βηληενζθφπεζεο. Πνιχ ζεκαληηθφ. 
Καη ε Διέλε πνπ έρεη θάλεη ηέηνηεο δξάζεηο, δελ είλαη κηθξφ, είλαη κέζα ζε απηά 
ηα νλφκαηα απηφο πνπ θάλεη θάκεξα θαη βίληεν, παίξλεη ξφιν ηνπ παξαηεξεηή, 
ν ηέθαλνο πξηλ ηελ αδεξθή κνπ βιέπεη ηελ θάκεξα ζαλ performance ιάζε 
θάπνηνο άιινο ζηε δξάζε ηεο κελάλδξνπ πνπ κνηξαδφηαλ ζε κηα ζησπειή 
δηαδξνκή κηα ρεηξνλνκία, θάηη λα άλνηγε κηα κηθξή ζπδήηεζε φηη ήζειε αιιά 
ζπκκεηείρε ελεξγά κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη έιεγε πφζν ζεκαληηθφ γηα εθείλν 
είλαη φηη είλαη εληφο νκάδαο. Μηα άιιε θνπέια ε νθία, έθαλε ήρν, έλα 
καγλεηνθσλάθη, ερνγξαθνχζε ζηε δηαδξνκή καο φηαλ πεξλνχζακε, θαη έδηλε 
ηα αθνπζηηθά γηα λα αθνχζεη θαη λα θάλεη ν ίδηνο, αλαιάκβαλε επζχλε, πνιχ 
ζεκαληηθφ, ράξεθα πνπ ε αδεξθή κνπ έπαηξλε ηε ζθπηάιε. Αιιά λνκίδσ ζε 
απηφ ζεκαζία έρεη ν θαζέλαο λα βξίζθεη ην ξφιν θαη ην ρξφλν ηνπ. Γειαδή 
είρα θαη ιίγν θάπνηεο, δελ ήζεια λα ληψζεη φηη νξγαλψλσ θάηη θαη έξρεηαη, νχηε 
λα ληψζεη κηα δπλακηθή πνπ ζπρλά έλαο κεγαιχηεξνο θαιεί έλα κηθξφηεξν.  
Υξφλνο: (ρξφλνο ζαλ κε φξην, πάξε φζν ζέιεηο). Δγψ κε ην ρξφλν έρσ 
ηδηαίηεξε ζρέζε, βαζηθά ην έπηαζεο πνιχ θαιά, πηζηεχσ πάξα πνιχ θαη γηα 
κέλα θαη νη δξάζεηο θαη ηα πξάγκαηα πνπ θάλσ επεξεάδνληαη θαη βαζίδνληαη 
ζε απηφ βαζηθά, θαη ε θαζεκεξηλή κνπ δσή θαη θαζεκεξηλφηεηα, αλ βξεζψ κε 
θάπνηνλ άλζξσπν θαη βγάδεη πξάγκαηα ζα θαζπζηεξήζσ ζην επφκελν βέβαηα 
ν επφκελνο ζα παξαπνλεζεί, ην βηψλσ ζαλ πξαγκαηηθφηεηα αιιά ην έρσ 
απνδερζεί ζαλ θνκκάηη απηνχ ηνπ πξάγκαηνο, ειπίδσ απηφο πνπ ζα 
παξαπνλεζεί φηη ζα θάλσ ην ίδην θαη γηα εθείλνλ, ε θαη λα γλσξίζεη ηνλ 
πξνεγνχκελν λα δεη ην ιφγν. Ίζσο παιηφηεξα ππήξρε πην έληνλα, ην είρα 
αξθεηά, θαη παιηφηεξα κε ην ξεηνξηθφ ζέαηξν γηαηί ηψξα ην δηδάζθσ ην είρα 
θάλεη ζαλ καζήηξηα ζην ζρνιείν θαη ζην παλεπηζηήκην είρα ζπκκεηάζρεη ζε 
δχν ζεαηξηθά, κε βάζε δηθή κνπ, ζηηο πξφβεο δελ είρεο φξηα, πήγαηλεο φζν 
κπνξνχζεο, φζν άληερεο, ζην ηέινο ζπλεξγαδφκνπλ κε ηελ αδεξθή κνπ ηελ 
άιιε πνπ κέλακε θαη καδί, θαη κεηά νη άιιεο δχν αδεξθέο κνπ είραλ θάλεη καδί, 
νπφηε ίζσο θαη απηφ ην θνκκάηη φηαλ ελψλεηο πξψηε θνξά θάλσ απηή ηε 
ζχλδεζε πνπ δνχζα καδί, γηαηί κε ελδηαθέξεη θαη απηφ ε δσή καδί θαη πσο 
απηφ επεξεάδεη απηά πνπ θάλεηο δειαδή αθφκε θαη νη ρψξνη πνπ δνχκε ζηα 
ζπίηηα καο θαη ηα ινηπά θαη δελ ην είρα ζθεθηεί απηφ, φηαλ έρεηο κάζεη λα 
δνπιεχεηο δεκηνπξγηθά κε απηνχο πνπ δεηο, είλαη δηαθνξεηηθφ, θαηαιαβαίλεηο 
φηη είλαη ξεπζηά ηα φξηα, δελ είλαη αλάγθε λα είλαη ζθιεξά, αιιά αλ γίλεη 
παξεμήγεζε ζηε δνπιεηά, δελ κπνξείο λα πεηο πάσ ζπίηη κνπ, αιιά βγαίλνπλ 
θαη σξαία πξάγκαηα φηαλ ζπάλε θαη ζηελ θάζε επνρή αο πνχκε ζήκεξα είλαη 
ζθιεξά ηα φξηα κε έλαλ ηξφπν κπνξεί λα ππάξρνπλ αληηδξάζεηο πξνο κηα 
αληίζεηε θαηεχζπλζεο, θαη ζηε δνπιεηά είλαη φινη κε ην ξνιφη θαη θαλείο δελ 
έρεη ρξφλν θαη ιεο πεξίκελε εγψ λνκίδσ ρξεηάδνκαη πεξηζζφηεξν ρξφλν, φπνπ 
ην άθνπζα απηφ θαη ζην εκπξφο πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη θαη ν νξηζκφο φηη 
βιέπεηο ην ρξφλν δηαθνξεηηθά, καζαίλεηο δηαθνξεηηθά, δελ έρεηο απηή ηελ 
πίεζε άηνκν ην νπνίνη ζπκκεηέρεη ζε θαηάιεςε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη 
άιιεο δπλαηφηεηεο θαη ζρέζεηο έθξημα. Ξεθνχξαζε, λα κε ζθέθηεζαη θαη πνιχ! 
Γηάινγνο κε επηρεηξεκαηνινγία. Μπαίλεη έλα ζέκα ζην ξεηνξηθφ ζέαηξν. 
Δμαξηάηαη απφ ηνλ θαζεγεηή ή πξνπνλεηή. Σξίηε θαη Πέκπηε (3:30 ζην 
ςπρηθφ). Οπζηαζηηθά είλαη ππάξρεη ε νκάδα α, β γπκλαζίνπ ξεηνξηθά παηρλίδηα 
λα ιπζεί ε γιψζζα, λα ληψζνπλ άλεηα λα κηιήζνπλ, λα κάζνπλ λα κηινχλ πην 
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δπλαηά πην θαζαξά, λα ζπκκεηέρνπλ φινη, έρεη πνιχ ζεκαζία απηφ. ε θχθιν 
πνηέ ζε ζξαλία, πηζηεχσ πάξα πνιχ ζηνπο θχθινπο, θαλείο δελ θξχβεηαη, 
είλαη φινη ίζνη. Βάξνο ζην λα εθθξαζηνχλ, εθηφο αλ θάπνηνο είλαη αγελήο ή 
επηζεηηθφο, αιιά δελ δηνξζψλνπκε ηε γξακκαηηθή, ή αλ ε ηζηνξία δελ έρεη 
ινγηθή, λφεκα, ν ζπλεηξκφο θαη λα ληψζνπλ θαη λα δνζεί ε βάζε ζην λα 
εθθξαζηνχλ φπσο ζέινπλ. ηα κεγάια παηδηά κνπ ιέλε ζπλέρεηα εκέλα ηη είλαη 
θαιφ, είλαη θαιφ απηφ, είλαη θαιφ θαη ελλνείηαη φηη πξέπεη λα θαζνδεγψ θαη λα 
βνεζάσ αιιά φκσο ηνπο έρσ πεη εζείο λα κνπ πείηε ηη λνκίδεηε. Κάπνηα 
αγρψλνληαη αλ είλαη αζηεία. Σν ζέινπλ απηφ, ιεηηνπξγνχλ κε ηελ έλλνηα ηνπ 
ηειηθνχ απνηειέζκαηνο θαη φρη ηεο δηαδηθαζίαο. Ξεθίλα ην κφλνο ζνπ θαη κεηά 
βνήζεηα ζε κέλα. Ναη αιιά ζέινπκε βνήζεηα, ζηε δσή ζαο φηαλ θχγεηε απφ ην 
ζρνιείν δελ ζα έρεηε θαλέλαλ πάλσ απφ ην θεθάιη ζαο λα ζαο ιέεη θάληε ην 
ηψξα. Σν κάζεκα πνπ ζέισ λα πάξεηε απφ εκέλα απηή ηε ζηηγκή, θάληε ην 
κφλνη ζαο φζν ράιηα θαη ζέισ λα είλαη ράιηα, δελ ζέισ λα είλαη ηέιεην, δελ 
ζέισ ηίπνηα, ζέισ θαη γηα απηφ ηνπο ιέσ θέξηε φηη ζέιεηε αξθεί λα ην έρεηε 
θάλεη εζείο. 1:38:50 
 
2 
 
Έρεη πξνεγεζεί ζπδήηεζε γηα δψδηα, μελάγεζε ζην ρψξν θαη θέξαζκα. 

Καπλίδεη. Αθνχεη κνπζηθή. 

Ζ θνπέια ηνπ γηνχ κνπ είρε ηειεηψζεη ςπρνινγία, ζηελ ειηθία ζνπ, ζηελ 

Πάληεην. ηέιια Ενπκπνπιάθε. Καη μέξεηο θακηά θνξά ιεο, ήηαλ θνιιεηή. 

Πνιινί πνπ ηειεηψζαλ ηελ ςπρνινγία ζηελ Πάληεην πήγαλ παληνχ ε; Δζχ ηη 

έθαλεο κεηά; Πσο θαη κέλεηο ζηελ Σξίπνιε; Καη είζαη θαιά εθεί, έρεηο θηηάμεη ηε 

δσή ζνπ εθεί; Δλδηαθέξνλ πνπ είζαη ζε ηξεηο-ηέζζεξηο πφιεηο, ζε θνηηάδσ θαη 

πξνζπαζψ λα ην ζπιιάβσ. Καη ε δηακνλή πσο βνιεχεηαη; Ση είλαη απηά κηα 

ψξα; Μκκ γηα απηφ. Πάληξεςα έλα δεπγάξη ζηα ludens labs πνπ εθείλνο είλαη 

απφ ηελ Καιακάηα, εθείλε απφ ηελ Καιακάηα θαη είρε θαη εθείλνο δεζκνχο ζην 

Πεηαιίδη, θαη ηψξα πηα κέλνπλ εθεί, θαη ηνπο έρσ ππνζρεζεί φηη ζα πάσ 

ζχληνκα θαη ζηήζαλ ηε δσή ηνπο εθεί θαη πξέπεη λα είλαη πνιχ σξαία, θαη ε 

Μαξία είλαη αξρηηεθηφλεζα θαη ν Έθηνξαο δνχιεςε πνιιά ρξφληα ζηελ Αζήλα, 

είλαη εηδηθφο ζε θνβεξά θαιφο ζην κνληάδ, αιιά είλαη κνπζηθφο, ηερληθφο θαη 

πήξαλ ηελ πξφηαζε ηνπ εζπα θαη ζα αλνίμνπλ ζηελ Καιακάηα ζηνχληην θαη 

απηά πνπ δελ ππάξρνπλ θαη πνιχ ράξεθα θαη ε Μαξία δνπιεχεη εθεί ζε έλα 

αξρηηεθηνληθφ γξαθείν. Σαιαηπσξήζεθαλ αιιά ζηγά ζηγά ην θαηάιαβαλ θαη 

πέξπζη είρε πάεη κηα πάξα πνιχ θαιή κνπ θίιε γηα έλα ρξφλν πνπ είλαη 

εζνπνηφο θαη ζθελνζέηεο θαη ηελ θάιεζε ε νκάδα ηεο θαιακάηαο γηα λα 

ζθελνζεηήζεη ην έξγν ηνπο θαη έκεηλε εθεί έλα ρξφλν, αιιά πέξπζη δελ ήκνπλ 

ζε θάζε λα πάσ. Πνδήιαηα παξαιία σξαία ελψ ε Σξίπνιε δελ πξέπεη λα 

είλαη σξαία. Έρεη πην πνιχ πγξαζία θαη ζπλλεθηά. (ζέιεη λα νηθεηνπνηεζεί). Καη 

γεληθά ζηελ επαξρία. πκκεηνρή. Καρππνςία. Τπάξρεη θαη ζηελ Αζήλα πνιχ 

απηφ, αιιά αλ θηλείζαη ζην θέληξν θαη ε δσή ζνπ είλαη ζην θέληξν, εμάξρεηα, 

λεάπνιε κέρξη ζεζείν, θαη θεξακεηθφο ηψξα πηα, αθξφπνιε κε ην κεηξφ, 

θνπθάθη ληψζεηο φηη δελ ππάξρεη, αιιά είλαη ςεπδαίζζεζε, ππάξρεη. Γηφηη ε 

αηηηθή δειαδή ε Αζήλα είλαη πνιχ κεγάιε θαη αλ αξρίζεηο λα μεθεχγεηο πξνο 
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ηα έμσ είλαη άιινο θφζκνο δειαδή εδψ ζην Ζξάθιεην ζπκκεηνρηθά πξάγκαηα 

λαη ππάξρνπλ ζίγνπξα πην πνιχ απφ ηελ Σξίπνιε αιιά φρη ηφζν πνιιά θαη 

αλνηρηά φζν ζην ηζηνξηθφ θέληξν. Γελ έρσ ζαθή εμήγεζε, δελ έρσ δελ μέξσ, 

κπνξψ λα ππνζέζσ φηη ε θαηνίθεζε ηνπ θέληξνπ, επεηδή κέλνπλ πνιινί 

θνηηεηέο, λένη, πνπ έξρνληαη γηα λα ζπνπδάζνπλ ζηελ Αζήλα, θάπνηα ρξφληα 

άξα ζα πεξάζνπλ κε κέζν φξν 7εηίαο ζηελ Αζήλα έρεη πιεζπζκφ πνπ έξρεηαη 

γηα λα δήζεη, ηελ πφιε, ελψ ηα πξνάζηηα έρνπλ πην αξαρηέο θαηαζηάζεηο, 

νηθνγέλεηεο, δεχηεξε γεληά, Σξίηε γεληά, πην εγψ ζπκάκαη ηηο ρξνληέο ηηο 

πξψηεο ζηα ludens labs, πνπ ζην θέληξν γηλφηαλ ρακφο απφ γεγνλφηα, ρακφο, 

ε θαη φηαλ επέζηξεθα ην βξάδπ πηα ζπίηη κνπ ζην λ. εξάθιεην, ήηαλ ζαλ λα 

επέζηξεθα απφ ην ει ζαιβαδφξ ζηελ ειβεηία, δειαδή ηφζν κεγάιε ήηαλ ε 

δηαθνξά, θαη ζηα πξνάζηηα ν θφζκνο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ ηειεφξαζε. Καη ε 

ηειεφξαζε. Γελ παξαθνινπζεί απηφ πνπ γίλεηαη εθεί, ν θφζκνο βξίζθεηαη 

αιινχ.  Ξεθίλεζε: θεβξνπάξην ηνπ 2009 αλνίμακε ηηο πφξηεο αιιά μεθίλεζαλ 

απφ ην δηπιαλφ καγαδί ζην ίδην αθξηβψο λνχκεξν δηδφηνπ 34, εε βξηζθφηαλ 

θαη βξίζθεηαη ην vinil microstore, εθεί πνπ ζα θάλνπκε θέηνο θαη είκαη 

ραξνχκελε γηαηί ερηέο ην ζπκθσλήζακε θαη ζήκεξα ην αλαγγείιακε γηαηί έγηλε 

έλαο θνβεξφο ζπληνληζκφο γηα λα γίλεη θέηνο ην 4ν θεζηηβάι γέλλαο. Μήπσο 

έρεη πάξεη ν λνπο ζνπ ηη είλαη απηφ; Δε αλνίμακε ην 2009 θαη ην 2010 

ζθεθηφκνπλ εγψ έλα πξσί πίλνληαο ην ηζάη κνπ ηη ζα θάλνπκε γηα ηα 

ρξηζηνχγελλα, λαη, ην 10 πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην, ηη ζα θάλσ, ηη ζα 

θάλνπκε θαη ζθέθηεθα λα ην πάξσ αιιηψο, αλ απφ ηα ρξηζηνχγελλα βγάινπκε 

ην ρξηζηφ, κέλεη ε γέλλα, σξαία λα γελλήζνπκε, ηη λα γελλήζνπκε,λα 

γελλήζνπκε κηα επηζπκία καο, έλα φλεηξν, έλα φξακα, έλα κπζηηθφ καο, έλα 

θάηη λαη σξαία θαη σξαία λα έρνπκε 10 ιεπηά ν θαζέλαο ρξφλν ,έρσ κηα 

αίζζεζε κε ην ρξφλν πνιχ θαιή γηαηί δνχιεπα πάξα πνιιά ρξφληα ζην 

ξαδηφθσλν, θαη θαηαιαβαίλσ αθξηβψο φηαλ κνπ ιέλε 2 ιεπηά, 3 ιεπηά ηη πάεη 

λα πεη απηφ. Απφ απηή κνπ ηελ εκπεηξία δειαδή 10 ιεπηά, εληάμεη, φπνπ ζε 

απηά ηα δέθα ιεπηά ν θαζέλαο λα κπνξεί κε φηη κέζσ ζέιεη λα γξάςεη, λα 

θέξεη εηθφλεο, λα δείμεη βίληεν, λα κηιήζεη, ηη ζέιεη νηηδήπνηε, κέζα ζε απηφ ην 

δεθάιεπην λα κπνξεί λα γελλήζεη ηελ επηζπκία ηνπ, ην φλεηξν ηνπ θιπ. 

Νηχλνκαη θεχγσ πάσ θάησ πάσ ζηα ludens labs, αιιά ζην παηαξάθη ππήξρε 

θαη ε νκάδα πνπ ήηαλ ε πην ζηαζεξή, δνπιεχακε καδί θαη κνηξαδφκαζηαλ 

(ραξαθηεξηζηηθά νκάδαο) πξάγκαηα, νπφηε παψ θαη ιέσ θαζίζηε λα ζαο πσ 

θάηη, ζθέθηεθα απηφ θαη απηφ πσο ζαο αθνχγεηε, θαη ππήξμε ελζνπζηαζκφο, 

θαη φρη κφλν ππήξμε, αιιά θαη ηδέεο πνπ ήξζαλ θαη έδεζαλ απηφ ην αξρηθφ πνπ 

είρα εγψ θαη ην πινχηηζαλ θαη ην δφκεζαλ θαη ην έθηηαμαλ (ζπκβνιή ηνπ 

αηφκνπ ζηελ νκάδα απηή= θέξλεη ηελ ηδέα ηνπ,  ζπκβνιή ηεο νκάδαο ζην 

άηνκν= ην πινπηίδεη, ην δνκεί, ην θηηάρλεη!) εθείλε ηελ ψξα ήηαλ ακέζσο θαη 

απηφ ήηαλ ην πνιχ σξαίν, νη ηδέεο πνπ εξρφληνπζαλ ή πνπ έθεξλα, ε αλ είραλ 

έλαλ αξρηθφ πξψην ελζνπζηαζκφ, ήηαλ έλα βαξφκεηξν, ήηαλ έλα ε πξψηε 

αληίδξαζε ήηαλ έλα βαξφκεηξν γηα ην αλ πξέπεη λα ην θάλνπκε θαη γηαηί φινη, 

ην κεγάιν πξνλφκην ζηα ludens , ε απνθάιπςε (ζην άηνκν απνθαιχθζεθε, 

έκαζε κέζα απφ ηελ νκάδα) ήηαλ φηη θαη είλαη φηη ε θνηλφηεηα απηή ν κέζνο 
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φξνο ειηθίαο, ε θνηλφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε είρε έλα κέζν φξν ειηθίαο 24-34 

απηφ είλαη ε κεγάιε ειηθηαθή κεξίδα θαη φινη ζε κηα ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

απηή ε ειηθηαθή νκάδα είλαη πάξα πνιχ ςαγκέλνη λενιαία θαη πάξα πνιχ 

ζπνπδαζκέλνη, πνιχ κεγάιν πξάγκα απηφ γηα ηελ εθπαίδεπζε επεηδή είδα ην 

ζέκα ζνπ θαη ζθέθηεθα φηη απηφ πνπ κε αθνξά είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

ινηπφλ ν πνιίηεο πνπ είλαη 24-34 θαη ςάρλεη ηφζν πνιχ ( απηελεξγεί;) θαη έρεη 

πάξεη εθπαίδεπζε εδψ ή ζην εμσηεξηθφ είλαη κηα δεμακελή πνπ ξίρλεηο κηα 

ηδέα θαη ν ηξφπνο πνπ αληηδξά ε νκάδα παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν γηαηί ε 

νκάδα θαηαιαβαίλεη ηελ ηδέα ή ηελ απνξξίπηεη αιιά κε γλψζε. Ξεθίλεζε: εκ 

μεθίλεζε νπζηαζηηθά έλα ρξφλν πξηλ, ην 8. Σν 7, ην 6 δειαδή γηα ηελ αθξίβεηα 

είραλ μεθηλήζεη ζηελ Διιάδα θαη είραλ ζηαζεί, κε παξειζφλ πίζσ ηνπο 4-5 

ρξφλσλ (βιέπνπκε ηε δηαδξνκή ηεο ζθέςεο ηεο θαη ην θίλεηξν ηεο γηα 

απηελέξγεηα) ηα θέληξα δηάθνξεο κεγάιεο νκπξέιεο, φπσο ην εζληθφ θέληξν 

βηβιίνπ ή ην κηθξφ πνιπηερλείν φπνπ θάλαλ εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

Δκέλα ε ν ηνκέαο κνπ είλαη ε γξαθή θαη ήηαλ πάληα θαη νη ζπνπδέο κνπ 

ηζηνξηθέο, έρσ ζπνπδάζεη ηζηνξία, παξαθνινπζνχζα πσο γίλνληαη ηα 

εξγαζηήξηα, κνπ ιέγαλ, κάζαηλα, δηάβαδα ηηο εμαγγειίεο ηνπο, ηηο πεξηγξαθέο 

ηνπο θαη ιπ. Καη ην 2006 είπα φρη, δελ κπνξεί (ακθηζβήηεζε ) λα κελ ππάξρεη 

έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα δηδάμνπκε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ζε ελήιηθεο. Καη 

κε ην θφιιεκα πνπ έρσ, ηελ εκπηζηνζχλε, φπσο ζεο πεο ην, ηελ αθνζίσζε 

ζηε ζεσξία ηνπ homo ludens (ζε κηα ζεσξία πνπ αληαλαθιά πηζηεχσ, 

ζέιεζε) , πνπ είλαη γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην παηρλίδη, θαη κηιάκε γηα ην ζνβαξφ 

παηρλίδη, ην ηεξφ παηρλίδη φπσο ιέεη ν … εθείλε ε ρξνληά ήηαλ γηα κέλα επλντθή 

γηαηί απνθάζηζα φηη ζα μεθηλήζσ ησλ Οθηψβξην θαη φζν κνπ πάξεη, είρα 

ρξφλν , γηα λα δνκήζσ έλα εξγαζηήξην δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Απφ ηελ αξρή 

φκσο, απφ ηα πάληα, απφ ην ηίπνηα θαη κε ηε ζεσξία κνπ. Παξάιιεια κε ηε 

ζεσξία ηνπ homo ludens ήκνπλ πνιχ πηζηή, θαη εληππσζηαζκέλε θαη πάληα 

κε κεγάιε εθηίκεζε κε ηνπο θαηαζηαζηαθνχο, κε ην θίλεκα ησλ 

θαηαζηαζηαθψλ, ή situationists, ε θαη θπξίσο κε ηνλ Derieve, δειαδή ηνλ 

ηξφπν πεξηήγεζεο ζε έλα αζηηθφ ηνπίν. Δπίζεο έλαο πνπ κε έρεη ραξάμεη, φρη 

κε φια ηνπ ηα βηβιία κε θπξίσο κε ηηο νκηιίεο πνπ είρε εηνηκάζεη γηα λα θάλεη 

ζην Harvard κε ζέκα ηε ινγνηερλία θαη πνπ δελ επηχρηζε λα ηηο θάλεη γηαηί 

πέζαλε πξηλ πάεη ζην Harvard, θαη απηφ ήηαλ ν Ηηαιν Καιβίλν, αιιά ε γπλαίθα 

ηνπ κεηά απφ κεξηθά ρξφληα δεκνζίεπζε απηέο ηηο νκηιίεο πνπ ήηαλ 6 θαη ήηαλ 

ρσξηζκέλεο γηα ηε ινγνηερλία θαη ήηαλ ρσξηζκέλεο κηα νκηιία γηα ηελ 

ειαθξφηεηα, κηα γηα ηε βαξχηεηα, ε νκηιία ηνπ γηα ηελ ειαθξφηεηα κε είρε 

ζπληαξάμεη ηε δεθαεηία ηνπ 80, πήγαηλα ηφηε ην γην κνπ ην κηθξφ ζπκάκαη ζηε 

γαιιηθή αθαδεκία θαη θαζφκνπλ θαη ηνλ πεξίκελα γηα λα ηειεηψζεη ην κάζεκα 

θαη θαζφκνπλ θαη ηνλ πεξίκελα θαη δηάβαδα απηφ ην βηβιίν, δε ζα ηελ μεράζσ 

απηή ηελ εκπεηξία, γηα απηφ ζπκάκαη ηφζν έληνλα, εθείλν ην ρεηκψλα, εθείλα ηα 

καζήκαηα ηνπ κηθξνχ ζηε θηινζέε πνπ ηνλ πήγαηλα ζην παξάξηεκα, πνπ 

θαζφκνπλ θαη δηάβαδα απηφ ην πεξί ειαθξφηεηαο, ζηε ινγνηερλία. 

Δθπιεθηηθφ. Γηάβαζα θαη ηα ππφινηπα βέβαηα αιιά ην πεξί ειαθξφηεηαο, 

ινηπφλ έηζη φηαλ μεθηλνχζα απηφ ην εξγαζηήξην, ζηελ θεθάια κνπ ήηαλ ην 
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πεξί ειαθξφηεηαο ζηε ινγνηερλία, homo ludens, derieve σο πεξηήγεζε θαη 

εγψ είπα εληάμεη, αο ζεσξήζνπκε φηη ε ινγνηερλία είλαη έλα κηθξφ ζχκπαλ θαη 

λα κνηξάζνπκε ππμίδεο (ρψξνο) ζε απηφ ην ζχκπαλ ζε απηφ ην εξγαζηήξην 

πνπ ζα θάλνπκε, θαη έθαηζα θαη δφκεζα παηρλίδηα, δειαδή εξγαιεία κέζα 

απφ ηα νπνία ζα δίδαζθα ηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο αλ κπνξεί θαλείο λα ην 

νλνκάζεη έηζη γηαηί νπζηαζηηθά ζα πξνζπαζνχζα λα κέζσ απηψλ ησλ 

παηρληδηψλ λα ζπλδπάζσ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε δειαδή λα γξάθνπλ νη 

άλζξσπνη θαη ηα γξαπηά ηνπο λα πεγαίλνπλ παξάιιεια κε απηφ πνπ 

δηδαζθφκαζηε. Παξάδεηγκα έλα παηρλίδη ζα ζνπ δείμσ σο παξάδεηγκα. 

Πεξίκελε. Βάζεη απηψλ πνπ ήζεια λα πσ (ηξφπνο έθθξαζεο) δφκεζα ην 

παηρλίδη, ηελ χιε, ηη ζα δηδαρζεί, πνηα ήηαλ ε ηζηνξία, γηα πνηα πξάγκαηα ζα 

κηινχζακε, θαη κε ελδηέθεξε λα κηιήζνπκε πξψηα γηα ηε βησκαηηθή γξαθή, 

πξψην εξψηεκα, αλνηρηφ κεγάιν πνπ είλαη ηφζν αλνηρηφ πνπ ζα πξέπεη λα 

θνπβεληηάζνπκε (δηάινγνο)  γηα ην ηη ζα θάλνπκε ηε βησκαηηθή γξαθή, ζα ηελ 

ελνρνπνηήζνπκε, ζα ηελ απνλνερνπνηήζνπκε (ακθηζβήηεζε) εληειψο, ζα 

εμεγήζνπκε γηαηί ην κέζν βήκα είλαη πάληα θαιχηεξν θαη ηη ζπκβαίλεη απηφ ζηε 

ινγνηερλία γηαηί πάξα πνιχ ππάξρνπλ πνπ γξάθνπλ θαη ζέινπλ λα γξάςνπλ 

αιιά πάξα πνιινί γξάθνπλ ην εκεξνιφγην ηνπο θαη απηφ είλαη ε βησκαηηθή 

γξαθή, εκείο ηψξα δελ ζέινπκε λα γξάςνπκε ην εκεξνιφγην καο. Θέινπκε λα 

γξάςνπκε πεδνγξαθία, δειαδή κπζνπιαζία, κέζα ζηελ κπζνπιαζία δελ 

κπνξνχκε λα κελ βάινπκε θαη ην βίσκα, είλαη αδχλαηνλ θαη είλαη ςέκα, 

φπνηνο ιέεη φηη φηη γξάθεη είλαη δηθφ ηνπ είλαη αιινπλνχ θαη δελ ην έρεη δήζεη 

θαη ηέηνηα θαη ηα ινηπά λνκίδσ ςεχδεηαη απέλαληη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ φρη 

ζε εκάο, γηαηί ν θάζε άλζξσπνο γξάθεη απηφ πνπ είλαη ή απηφ πνπ ζα ήζειε 

λα είλαη αιιά απηφ πνπ ζα ήζειε λα είλαη αλ έρεη λα θάλεη κε ην βίσκα ηνπ κε 

ην πφζα έδεζε άξα εγψ ζθέθηεθα αο μεθαζαξίζνπκε αο θνπβεληηάζνπκε 

πξψηα γηα ηε βησκαηηθή γξαθή. ηελ πξψηε ζπλάληεζε. Γηα 6 άηνκα ην 

απνθάζηζα απφ πξηλ . δελ ππήξρε ηίπνηα. Γηα απηφ θαη φια ηα παηρλίδηα έρεη 

δεκηνπξγεζεί κέρξη 6 (κηθξέο νκάδεο αηφκσλ θαη εδψ , ζαλ νηθνγέλεηο!). δελ 

κπνξεί λα είλαη 8! Φαληαδφκνπλ απηή ηελ νκάδα φπσο θαληάδνκαη ηνπο 

αλαγλψζηεο ελφο βηβιίνπ κνπ. Κνίηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαληάδεζαη  (απηφ 

είλαη ε απηελέξγεηα, ηξφπνο θαληαζίαο!) ηνλ αθξναηή ζνπ αλ θάλεηο εθπνκπή 

ζην ξαδηφθσλν, λνκίδσ φπσο είρα ζην λνπ κνπ έλαλ ηδεαηφ ( θαη ηδαληθφ) 

αθξναηή, φηαλ εηνίκαδα ηελ εθπνκπή κνπ, έλαλ, έηζη είρα ζην λνπ κνπ έλαλ 

ηδεαηφ αλαγλψζηε θαη έηζη είρα ζην λνπ κνπ 6 ηδεαηνχο ζπκκεηέρνληεο ζε 

απηφ ην εξγαζηήξην. Σψξα ζπλήζσο ην ηδεαηφ ην θαληάδεζαη σο ηαίξηαζκα 

ζην δηθφ ζνπ , είλαη ιίγν πνιχ θαζξέθηεο. Πνπ αλ πεξηγξάςσ ηνλ θαζξέθηε 

κνπ, γηα λα κελ πεξηγξάςσ εκέλα, γηαηί κεξηθέο θνξέο βιέπσ αθφκα θαη απηφ 

πνπ ζα ζέιακε λα είκαζηε, άξα γηα λα πεξηγξάςσ απηφ πνπ ζα ζεια λα  είλαη 

ν ηδεαηφο κνπ αθξναηήο, αλαγλψζηεο, νκάδα ήζεια λα είλαη άλζξσπνη θάζε 

ειηθίαο(ρσξίο δηαθξίζεηο, απνδνρή φισλ) αξθεί λα ακθηζβεηνχλ απηά πνπ 

ιέσ, ε θπξίσο λα ακθηζβεηνχλ ( φπσο θαη ε Υ. ζέιεη ηε δηθή ηνπο απζεληία λα 

εληζρχζεη ε νκάδα!!! Παλαγηψηεο ηαβειήο ηη ιέεη γηα ηελ απζεληία?) λα κελ 

πέθηνπλ ηα αλάζθεια λα κελ ζεσξνχλ απζεληία απηφ πνπ εηπψλεηαη απφ 
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εκέλα. Καη λα παιεχνπλ αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ επηρείξεκα γηα ηελ 

ακθηζβήηεζε εθείλε ηε ζηηγκή λα ην έρνπλ ηελ επφκελε θνξά, γηα λα κάζσ 

θαη εγψ γηα λα κάζεη θαη ε νκάδα απφ ηελ δηαθσλία θαη ην δηάινγν. Γειαδή 

γηα κέλα ην θχξην είλαη ε ακθηζβήηεζε γηαηί ζε ηδηφηεηεο φπσο ζπγγξαθέαο, ε 

δελ ην ήμεξα αιιά ην έδεζα θαη ην έκαζα ζπγγξαθέαο, ηα αλάζθεια, 

θνηφπνπια ηα αλάζθεια, πιήζε θνηφπνπισλ, είλαη θάηη πνπ κνηάδεη θάηη πνιχ 

κεγάιν θαη κπνξεί λα είλαη αιιά δελ είλαη α πξηφξη κεγάιν γηαηί κπνξεί λα 

είζαη κηα κπάθα ζαλ ζπγγξαθέαο θαη δελ αμίδεη λα πέθηεη ν άιινο ηα 

αλάζθεια επεηδή Ο ζπγγξαθέαο ιέεη έηζη ζα γξάςνπκε θαη ππάξρεη απηφ ην 

είδα, νπα. Δγψ ινηπφλ ήζεια , φηαλ έδεζα ηελ εκπεηξία κνπ κε ην πξψην 

δεκνζηεπκέλν βηβιίν θαη φρη βηβιίν κπζηζηφξεκα ζηε ινγνηερλία ηζρχεη απηφ 

γηαηί δπζηπρψο ζπγγξαθέαο δελ ζεσξείηαη απηφο πνπ γξάθεη δνθίκηα ή ηέηνηα, 

ιέγεηαη αιιηψο, θηιφζνθνο, πνιηηηθφο, έρεη πξψηα κηα άιιε ηδηφηεηα, εκέλα ην 

πξψην κνπ βηβιίν είλαη ηζηνξηθφ, δελ ζεσξήζεθα ζπγγξαθέαο ηφηε, σο 

ηζηνξηθφο έγξαςα έλα βηβιίν θαη θπξίσο κπζηζηφξεκα είλαη ν ζπγγξαθέαο έηζη 

είλαη ε κεγάιε εηθφλα πνπ εληππσζηάδεη εκ άξα εγψ ζην εξγαζηήξην απηφ 

ήζεια θαη ην ζπλερίδσ λα ζπζηήλνκαη σο ν ηδεαηφο αλαγλψζηεο, φηη εκέλα δε 

κε κεηαρεηξίδεηαη εδψ σο ην ζπγγξαθέα απζεληία αιιά εγψ εδψ παξηζηάλσ 

ηνλ ηδεαηφ αλαγλψζηε ζνπ ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζνπ κηιήζεη γηα ην 

θείκελν ζνπ δσληαλά δειαδή πξηλ ην δψζεηο, ηελ ψξα πνπ ην δνπιεχνπκε, 

πνπ απηή ηελ πνιπηέιεηα δελ ηελ έρεη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο. Οπφηε εγψ είκαη 

εδψ σο απηφ, πνπ βέβαηα δελ κπνξείο λα πεηάμεηο έμσ ηελ ηζηνξηθή κνπ 

ηδηφηεηα νχηε ηνπ ζπγγξαθέα, αιιά νθ αο κελ βάινπκε απηή πάλσ ζην βάζξν, 

λα βάινπκε ηελ άιιε, εεε έηζη θαληαδφκνπλ ηελ νκάδα. Αλάγθε, ζπξψμηκν: 

θνίηα λα δεηο, πηζηεχσ έλα ραξηάθη πνπ θχιαμα κε ηελ κεηαθφκηζε, λαη , έλα 

ραξηάθη πνπ είρα γξάςεη ζηνλ εαπηφ κνπ ην δεχηεξν ηνπ 2006 «φπσο πάληα, 

φπσο πνηέ άιινηε» (κπαίλεη κέζα ν ρξφλνο πάιη θαη ε εκπεηξία/ζαλ ηελ 

biennale, παληνχ αιιά ηψξα) ήηαλ κηα θάζε ηεο δσήο κνπ ηφηε πνπ απηφ 

πξνέθπςε ζε κηα ηαβέξλα ηζηθλνπέκπηε πνπ έθαλα κηα εξψηεζε ζηελ 

ηαβέξλα ιέσ ηη ζα θάλνπκε ηελ θαζαξά Γεπηέξα, θαη κνπ είπαλ, φπσο πάληα 

ζα πάκε εθεί, κάιηζηα, θαη εγψ επέζηξεςα ζπίηη κνπ, κάιινλ πξηλ επηζηξέςσ, 

έγξαςα ζηελ ραξηνπεηζέηα πνπ είρα κπξνζηά κνπ «φπσο πνηέ άιινηε» 

(ειεχζεξνο ζπλεηξκφο, απφ δηεξγαζία άιιεο νκάδαο, ηαίξηαζκα ηεο νκάδαο 

κε ην φπσο πάληα ην δηθφ ηεο κνην φπσο πνηέ άιινηε!). ην αληίζεην ηνπ φπσο 

πάληα, θαη έγξαςα απηφ. Απηή ήηαλ ε ςπρνινγία κνπ εθείλεο ηεο ζηηγκήο, λαη 

λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα αιιηψο, λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα αιιηψο, κπνξνχλ λα 

γίλνπλ αιιηψο ηα πξάγκαηα, ε ε πξψηε εθαξκνγή( ή νκάδα ζαλ εθαξκνγή!) 

πνπ κνπ πξνέθπςε ήηαλ ην εξγαζηήξην, δηάθνξεο ζπγθπξίεο ζαλ θαη απηέο ν 

ρξφλνο πνπ κνπ δφζεθε θαη ε επηζπκία λα θάλσ ηα πξάγκαηα αιιηψο (ρξφλνο, 

επηζπκία γηα αιιαγή, ζπγθπξίεο ην ηξίγσλν ηεο απηελέξγεηαο γηα ζπκκεηνρή 

ζε νκάδα!). ε θαη ζπλήζσο θαηαπηάλνκαη κε απηά πνπ γλσξίδσ θαη φρη κε απηά 

πνπ δελ γλσξίδσ. Δ δειαδή κνπ πξφηεηλαλ θάηη πξηλ δπν κήλεο γηα δνπιεηά 

θαη ιέσ κα γηαηί κνπ ην πξνηείλεηο ζε κέλα αθνχ δελ ην έρσ, δελ ην μέξσ 

θαιά, θαη μέξσ ηνπιάρηζηνλ 3 πνπ ην θάλνπλ θαιά θαη κνπ είπε ηη βιαθείεο ιεο 
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ηψξα, είλαη απιψο δηαθνξεηηθφ έηζη θαη έηζη θαη ιέσ ηνπιάρηζηνλ δψο κνπ 

ρξφλν λα δσ αλ ην μέξσ θαη ζέισ λα εκπιαθψ θαη αλ είλαη λα εκπιαθψ κε 

απηά πνπ μέξσ ζε απηφ δειαδή ζπλήζσο δελ κπιέθνκαη θαη αο κελ έρσ 

δνπιεηά θαη αο ηαιαηπσξνχκαη. Άξα απηφ ήηαλ έλα πεδίν πνπ έλησζα φηη ην 

θαηείρα θαη πνπ κπνξνχζα λα πεηξακαηηζηψ. Δ θαη μεθίλεζα ινηπφλ, κνπ πήξε 

8 κήλεο κε θαζεκεξηλή δνπιεηά γηαηί πξψηα δφκεζα ηνπο ηνκείο θαη ηφηε δελ 

ππήξραλ απηά θαλέλαο απφ απηνχο πνπ ζήκεξα ηα θάλνπλ θαη θαιά θάλνπλ 

πνπ ηα θάλνπλ νη ηδέεο είλαη γηα λα κνηξάδνληαη, εκ δελ αζρνιηφηαλ ηφηε ζε έλα 

κάζεκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ην ξπζκφ ηνπ θεηκέλνπ κε ηα απηά γεληθψο ε 

ζεσξία θηληφηαλ ζε πιαίζηα δηάιεμεο κε ζπγγξαθήο θαη ηα γξαπηά (επηδίσμε ε 

θαηλνηνκία, ην πξσηφηππν, ην κνλαδηθφ) ε θαη αθφκα έηζη θηλείηαη είλαη 

δχζθνιν απηφ γηα απηφ δελ έρεη θαη πνιχ θφζκν πνπ έρνπλ ηα άιια 

εξγαζηήξηα αιιά φηαλ έρεη είλαη απίζηεπην, είλαη απίζηεπην θαη απηφ είλαη 

κεγάιε κνπ ραξά πνπ ην βηψλσ (ηη παίξλεη απφ ηελ νκάδα, ραξά!). έηζη, δελ 

ην αληέρνπλ φκσο πνιχ θαη γηα απηφ φηαλ ηειείσζε απηφ ζηελ πξψηε 

αλαγγειία ηνπ ε ζέζε κνπ γηα έλα εξγαζηήξην δεκηνπξγηθήο γξαθήο ήηαλ φηη ε 

πεξηπέηεηα ηεο γξαθήο δελ είλαη γηα φινπο, απηφ ήηαλ κεγάιε ηφικε αιιά κεηά 

ιφγνπ γλψζεο είπα φηη δελ είλαη γηα φινπο, φπνηνο λνκίδεη φηη είλαη γηα φινπο 

ζα ήζεια λα θάλεη πίζσ γηα απηφ ην εξγαζηήξην. Να είλαη άλζξσπνο θάζε 

ειηθίαο αιιά κε θξηηηθφ ιφγν θαη ν θξηηηθφο ιφγνο πξνυπνζέηεη ςάμηκν, 

γλψζεηο, ακθηζβήηεζε, δηάινγν, δηάζεζε λα αλνηρηείο, δηάζεζε λα εκπιαθείο 

κε ηελ έθπιεμε, λα δηαθηλδπλεχζεηο, λα απνγνεηεπηείο ή λα ελζνπζηαζηείο, λα 

κελ ειέγμεηο ηα βήκαηα ζνπ ηφζν πνιχ ψζηε λα είλαη φια αζθαιηζκέλα γηα λα 

θάλεηο ην επφκελν, γηαηί αο πνχκε απηφ ην εξγαζηήξην δελ ζε εμαζθαιίδεη απφ 

πξηλ, πξέπεη λα δηαθηλδπλεχζεηο, δηαθηλδπλεχεηο; Μπεο θαη άκα απνγνεηεπηείο, 

κπνξεί λα θηαίσ εγψ, ν άιινο θαη λα κελ θηαηο εζχ αιιά (αίζζεκα ηεο 

επζχλεο!) κπεο θαη πεο ηελ πάηεζα, ηελ πάηεζα ε ζπλήζσο λαη απηφο πνπ 

εκπιέθεηαη έηζη αλαιακβάλεη θαη ηελ επζχλε ηνπ.ε αλ εκπιαθείο αιιηψο 

κπνξεί λα ζνπ θηαίεη θαη ν άιινο. Δ αιιά ηέινο πάλησλ έρεη θάπνηεο αμηψζεηο 

λα εκπιαθείο. Ναη εγψ ηα έρσ απηά, έρσ ηεο ακθηζβήηεζεο δειαδή. ινη ηα 

είραλ, απφ απηνχο πνπ έρνπλ έξζεη θαη πνηα μεπεξλάλ ηνπο 100 είλαη ηη λα πσ 

ηψξα 99,9 ηα έρνπλ ν θαζέλαο κε ηε βάζε ηνπ, δε δεηάο ην ηδαληθφ, δεηάο κηα 

δηάζεζε εκπινθήο (ζρέζεηο) , ξίζθνπ(εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ δειαδή;) 

(ραξαθηεξηζηηθά αηφκνπ ζηελ νκάδα απηή, είλαη άξαγε έηζη θαη εθηφο ηεο 

νκάδαο νη ππφινηπνη;).  

Γφκεζα πξψηα ηνπο ηνκείο θαη εθεί επηλφεζα έλα θνκκάηη πνπ ην έιεγα 

γεσγξαθία. Γηαηί απηή θαηαξρήλ ε κέζνδνο είλαη ςπρνγεσγξαθία πνπ θαη 

απηφ παηρλίδη θαηαζηαζηαθψλ είλαη έηζη παηρλίδη νιφθιεξε ζεσξία ε 

ςπρνγεσγξαθία, νπφηε φιν ην εξγαζηήξην είλαη έλα ςπρνγεσγξαθηθφ 

παηρλίδη. Δεκ πνπ ζεκαίλεη φηη θαη ηα παίγληα είλαη αληίζηνηρα. Ζ ςπρνγεσγξία 

είλαη ηνπ πσο, σο ζεσξία μεθίλεζε πσο πεξηεγνχκεζα εμ νπ θαη ην derieve 

ληεξίβ ζε έλα ηφπν ςπρνγεσγξαθηθά ζηνλ αζηηθφ ήηαλ θαηαξρήλ ηζηφ φπνπ αο 

πνχκε έλα παηρλίδη πνπ είραλ θάλεη νη θαηαζηαζηαθνί πνπ δελ ζπκάκαη, 

κπεξδεχσ πάληα ηηο πφιεηο, παίξλνπλ ην ράξηε κηαο πφιεο θαη πάλε θαη 
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πεξηεγνχληαη κε απηφ ζε κηα άιιε πνπ απηφ είλαη πάξα πνιχ εμηξάβαγθαλ 

γηαηί νπζηαζηηθά παίξλεηο ην ράξηε ηνπ Λνλδίλνπ θαη πεξπαηάο ζηε Νέα Τφξθε 

θαη ππνζέηεηο θάλεηο κηα ππφζεζε φηη είκαη εδψ, πάσ επζεία θαη ζα βξσ 

πάξθν θαη παο επζεία θαη δελ βξίζθεηο πάξθν, απηφ ηξαβεγκέλα είλαη έλα 

παξάδεηγκα απνδφκεζεο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηήγεζεο, 

δειαδή λα κάζνπκε λα αιιάδνπκε ηνπο ζπκβνιηζκνχο καο (φπσο ζηελ 

bienalle o bourouissa ) εγψ κπνξεί ηε γσλία κεηά ην ζπίηη κπνξεί λα ηε 

ζπκάκαη πάληα σο ηε γσλία πνπ εξσηεχηεθα ην Γηψξγν πνπ κνπ έδσζε έλα 

θηιί ζε εθείλε ηε γσλία, έηζη θαη κπνξεί επί ρξφληα λα πεξλάσ απφ εθεί θαη γηα 

κέλα λα ζπκβνιίδεη απηφ, έλα derive φηαλ μεθηλάεη κνπ δεηάεη λα δσ απηή ηε 

γσλία αιιηψο θαη αλ μεθηλήζσ έλα ληεξηβ κέζα ζηελ πφιε κνπ, κέζα ζην 

αζηηθφ ηνπίν ην νπνίν ζεκαηνδνηείηαη απφ ρίιηα δπν βηψκαηα, δηαδξνκέο θαη 

θαη θαη απφ εδψ πήγαηλα γηα ην ζρνιείν, εθεί είλαη ην ζρνιείν, έηζη αθφκε θαη 

αλ δελ έρεη γθξεκηζηεί ην ζρνιείν θαη έρεη γίλεη πνιπθαηνηθία θαη ππάξρεη εθεί 

έηζη ε ην ζέκα είλαη αλ κπνξψ απηή ηε δηαδξνκή λα ηελ θάλσ δηαθνξεηηθά θαη 

λα δσ άιια πξάγκαηα. Μνπ πξνζθέξεη ην άιιν βιέκκα ζηα πξάγκαηα, πνπ 

ην άιιν βιέκκα είλαη άιια βιέκκαηα θάζε δηαδξνκή είλαη δηαθνξεηηθή ε αιιά 

κε βνεζάεη λα απνδνκήζσ, μέξεηο ηψξα κνπ έξρεηαη έλα αλέθδνην πνπ είλαη 

ην αθξηβψο αληίζεην, είλαη πνπ είλαη ηψξα ζηε ζρνιή κπάηζσλ ε κπαίλεη ν 

θαζεγεηήο κέζα θαη ιέεη ινηπφλ ζήκεξα ζα κάζνπκε ηα δάρηπια ηνπ ελφο 

ρεξηνχ απηφο είλαη ν αληίρεηξαο, ν δείθηεο, ν κέζνο, ν παξάκεζνο θαη ν κηθξφο, 

θαηαιάβαηε ξεε? Ναη ιέεη εληάμεη, αλαθαηεχσ θαη εξσηψ! Δληάμεη άκα ε 

απνδφκεζε γίλεηαη έηζη, ηφηε δελ αιιάδεη ηίπνηα, θαηαιάβαηε; Πφζν κπνξείο 

λα ην αλαθαηέςεηο απηφ; Καη εξσηψ. Μηιάκε γηα κηα κεγαιχηεξε απνδφκεζε 

θαη νπζηαζηηθφηεξε βεβαίσο ζηελ νπνία ππάξρεη έλαο κέληνξαο γηα λα ζνπ 

δείμεη θαη φρη λα ζνπ δείμεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή αιιά κηα δηαδξνκή λα 

ζνπ δείμεη ην παηρλίδη ηεο απνδφκεζεο ψζηε κεηά λα κπνξείο λα ην θάλεηο εζχ 

ζην θάζε ηη (φπσο θαη νη νκάδεο απηέο, ζνπ δείρλνπλ κηα θνξά ην πψο θαη 

κεηά κπνξείο λα ην θάλεηο ην παηρλίδη ηεο αιιαγήο, ηεο επζχλεο, ηνπ 

δηαιφγνπ, ηεο ακθηζβήηεζεο, ηεο αλαηξνπήο, ηεο απνδφκεζεο, ησλ ζρέζεσλ, 

ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ρψξνπ ζην θάζε ηη!). θάπσο έηζη πξνρσξάλ ηα πξάγκαηα 

ζηελ ηζηνξία, αθφκε θαη αλ θέηνο ζήκεξα ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αη. αθφκε θαη αλ 

ιέγνληαη κε άιινπο θψδηθεο ηψξα, πξηλ 50 ρξφληα , πάλησο ηα πξάγκαηα 

πξνρσξήζαλ έηζη κε απνδφκεζε θαη μαλά (επάλσ ζηελ θξίζε ηνπ 08 αλάγθε 

γηα απνδφκεζε γηα λα πξνρσξήζνπλ μαλά! ).  

Αλάγθε γηα ηελ αιιαγή απφ κεξηάο κνπ ππήξρε πάληα, απφ ην ζρνιείν πνπ 

κνπ δίδαζθαλ ηα ζξεζθεπηηθά, γηαηί πήγα ζε ζρνιείν (θαη εδψ θέξλεη βίσκα 

απφ ην ζρνιείν φπσο ή Υ.Θ. θαη αλαθέξεη ηελ εθπαίδεπζε) εθθιεζηαζηηθήο 

νξγάλσζεο, ηεο δσήο ηνπ ζσηήξα, έλα θαιφ ηδησηηθφ γηα λα γίλσ θαιφ παηδί, 

ε κε δηδάζθαλ ηα ζξεζθεπηηθά θαη κνπ ιέγαλ φηη ε κεγάιε Παξαζθεπή πάκε 

ζηνλ επηηάθην γηαηί ην θεξί ζπκβνιίδεη ηε δσή θαη καο είραλ δηδάμεη ιίγν πην 

πξηλ φηη κεηά απφ απηή ηε δσή ππάξρεη ν παξάδεηζνο, ε θφιαζε φηη κηα άιιε 

δσή, εγψ απφ ην ζρνιείν ζπκάκαη είρα θάεη θαη απνβνιή απφ απηφ ξψηεζα 

λαη δελ θαηαιαβαίλσ, γηαηί ην θεξί ζπκβνιίδεη ηε δσή αθνχ ην θεξί ηειεηψλεη 
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ηέιεησζε πνπ ιέλε ην θεξάθη ηνπ ην πεηάμακε δειαδή απφ ηε θχζε κνπ είρα 

φιν ηέηνηεο εξσηήζεηο θακάξσλε ζηνπο θίινπο ηνπ θαη έιεγε βξήθα κηα 

απάληεζε θαη γιίησζα απφ απηφ ην παηδί γηαηί κε ξσηάεη φιν γηαηί θαη γηαηί 

απηφ ην παηδί θαη ηνπ ιέσ έηζη θαη έηζη θαη ε θαη εγψ βξήθα ηελ απάληεζε πνπ 

ηνπ δίλσ θαη ηνπ ιέσ ΈΣΗ! Καη επηπρψο ηειεηψλεη ε θνπβέληα εθεί. Καη 

επηπρψο πνπ κνπ έθνςε ηελ θνπβέληα κε ην έηζη γηαηί θαηάθεξα λα βξσ 

απαληήζεηο φρη έηζη, αιιηψο! Καη ηειηθά φινη νη άλζξσπνη πνπ ςάρλνληαη θαη 

κε εξγαιείν ηελ εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα ςαρηνχλ, δελ είλαη ηπραίν λα κελ 

απνδνκήζνπλ. Γελ ζεσξψ ηίπνηα ηπραίν(νξίδνληαη ηα πξάγκαηα απφ ηελ 

απηελέξγεηα ηνπ αηφκνπ λα ηα πάεη εθεί πνπ ζέιεη;) , δελ πηζηεχσ φηη ηα 

πξάγκαηα γίλνληαη ηπραία. Δκ, πάληα ππάξρεη ιφγνο αθφκε θαη αλ δελ ηνλ 

μέξνπκε, γηα κέλα είζαη επηπρήο αλ κπνξείο λα κάζεηο ην ιφγν αθφκε θαη κεηά 

ηε γηνξηή. Αλ κε ξσηήζεηο ηψξα θνηηψληαο πξνο ηα πίζσ αλ μέξσ ην ιφγν λαη 

θάπνηνπο ιφγνπο θάπνηεο αηηίεο ηηο μέξσ. Κάζε θνξά θνηηψληαο πίζσ κπνξεί 

λα μέξνπκε κπνξεί λα μέξνπκε θαη απφ πξηλ θνηηψληαο κπξνζηά ην γηαηί θαη 

ην πψο, είλαη πνιχ θαιφ, δελ είλαη ηπραίν.  

Λφγνη: θνίηαμε λα δεηο επεηδή ηα πξάγκαηα είλαη πεξίπινθα δελ είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ ηα ξπζκίδεη είλαη πνιχ παξάγνληεο, γηα κέλα ην πξαθηηθφ 

ζθέινο πνπ νδεγεί ζην 9 είλαη φηη αθελφο κελ ην 7 είρα έηνηκν ην εξγαζηήξην 

ην νπνίν δνθηκάζηεθε θαη ην αλήγγεηια θαη ήξζε κηα πξψηε θνπέια πνπ 

κάιηζηα ηε ιέγαλε Αγγειηθή θαη κεηά πνπ γλσξηζηήθακε θαη ηελ αγάπεζα 

πνιχ θαη λνκίδσ κε αγάπεζε θαη εθείλε(ζρέζεηο) θαη ην έθαλα κφλν ζε εθείλε 

ζηελ αξρή, γηα κέλα ήηαλ ε κεγάιε δνθηκή θαη ην έθαλα κε πάξα πνιχ ηξαθ 

θαη κε πάξα πνιχ θφβν γηαηί ήηαλ ε Αγγειηθή ν πξψηνο άλζξσπνο , ην 

μεθίλεζα ζπίηη κνπ, είραλ βξεζεί άιινη 4 πνπ ζέιαλ λα ην θάλνπλ αιιά επεηδή 

ήκνπλ εδψ ζην εξάθιεην ιαθίζαλ θαη ήξζε κφλν ε Αγγειηθή θαη ηφηε είπα 

πξέπεη λα πάεη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο γηαηί δελ ζα βξηζθφηαλ θαλείο. 

43:37.έηζη ινηπφλ δνθηκάζηεθε, θαηέβαηλα ζηελ Αζήλα αιιά δελ είρα ιεθηά, 

ζνπ κηιάσ γηα ην πξαθηηθφ ζθέινο ηνπ γηαηί, δελ είρα ιεθηά λα λνηθηάζσ 

ρψξν, ήμεξα φηη κεηά απφ ιίγν ζα έπαηξλα ζχληαμε ιφγσ αλήιηθνπ πνπ ήηαλ 

ν γηνο κνπ κηθξφο ηφηε θαη ήκνπλ απνθαζηζκέλε λα είκαη κηα ρακειφκηζζε 

ζήκεξα αιιά ηφηε δελ ηελ είρα νχηε απηή, θαη έηζη θπθινθνξψληαο ζηα 

εμάξρεηα είρα επηζεκάλεη, δελ είρα ιεθηά δελ έβξηζθα, λα λνηθηάζσ κε ηίπνηα, 

γηαηί επηπιένλ ήζεια απηά ηα εξγαζηήξηα λα είλαη έλα κε ην δξφκν, δειαδή ζε 

καγαδί κε ηδάκηα, λα θαίλεηαη ηη γίλεηαη κέζα(ζχλδεζε  κε ηελ θνηλφηεηα, 

επαγσγή!) , ζαλ εγθαηάζηαζε δειαδή, λα ην βιέπεη ν θφζκνο αιιά λα κελ 

αθνχεη, λα εμαζθαιίδεη ηελ ηδησηηθφηεηα αιιά λα είλαη,λα εθηίζεηαη ην 

εξγαζηήξην, γηαηί ε έθζεζε(θαη ζαλ πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

απηελέξγεηαο) είλαη ην θχξην γηα κέλα θαη ε έθδνζε είλαη ην κεηά, αλ θαη 

εθφζνλ, ε έθζεζε θαη είλαη παληνχ παληνχ παληνχ ζε φια,φηη θάλνπκε ζηα 

ludens, θαη κεηά ην άιιν, ινηπφλ θαη ήζεια θαη πεξλνχζα απφ ηε δηδφηνπ θαη 

ην βαηληι θαη δελ ήμεξα ηίπνηα θαη θαλέλαλ πξηλ(ζηνηρείν ηεο νκάδαο)  απιψο 

κνπ άξεζε πάξα πνιχ ε θαηάζηαζε πνπ είρε ζηήζεη γηα πνιιά ρξφληα ν 

Νεθηάξηνο ν Παππάο, ε δεκηνπχξγεζε απηφο ην βάηληι κνπ άξεζε πνπ είραλ 
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έλα ηξαπέδη ζην θέληξν θαη καδεπφληνπζαλ δηάθνξνη, ην γηνχξη ην ζθχιν θαη 

αλέβαηλα θαη ιέσ ζε κηα θίιε κνπ πνπ είλαη θαη απφ ηνπο ζηπινβάηεο ηνπ 

ludens, λα απηφο ν ρψξνο κνπ αξέζεη, κνπ έθηαλε έλα ηξαπέδη, θαιά κνπ ιέεη 

ε κεηά απφ έλα κήλα μαλαπέξαζα ζθέθηεθα ην ίδην θαη έλα άββαην πνπ εηπα 

ζηνλ πξψελ άληξα κνπ θαηεβήθακε κηα βφιηα ζηα εμάξρεηα θαη θαηεβήθακε 

εμάξρεηα θαη ηπραία 3:30 ην κεζεκέξη ηνπ ζαββάηνπ θαηέβαηλα ηε δηδφηνπ κε 

ηνλ άληξα κνπ θαη κέζα ζηα ludens labs ήηαλ έλαο κφλν ν λεθηάξηνο ν νπνίνο 

θαζφηαλ κφλνο ηνπ κε έλα ιαπηνπ, δηδφηνπ 34, ζην βάηληι, θαη θαζψο 

θαηεβαίλακε, ην πέξαζα ηελ αλνηρηή πφξηα(ην λα εθκεηαιιεπηείο κηα αλνηρηή 

ήδε πφξηα είλαη ε απηελέξγεηα!) θαη κεηά είπα ζηνλ άληξα κνπ πεξίκελε δχν 

ιεπηά θαη γχξηζα πίζσ κπήθα κέζα θαη είπα γεηά ιέσ πνηνο έρεη εδψ ην ρψξν, 

ιέσ εγψ, εκέλα κε ιέλε β.ζ. θάλσ απηφ θαη απηφ θαη ςάρλσ έλα ηξαπέδη 

(ρψξνο) αλ κπνξψ λα ην έρσ γηα κηα θνξά ηελ εβδνκάδα έλα απφγεπκα, αλ 

ζε ελδηαθέξεη ην ζάηη κνπ (επηθνηλσλία νκάδαο κε δηαδίθηπν) είλαη απηφ θαη 

ράξεθα πνιχ γεηα. Καη έθπγα, θαη ν άληξαο κνπ κνπ είπε παο θαιά; Γηαηί λα ην 

θάλεη απηφο απηφ; Σνπ ιέσ γηαηί έηζη θαη κνπ ιέεη, δελ 

θαηαιαβαίλσ(ακθηζβήηεζε απφ ηελ νπηηθή ησλ άιισλ, εδψ ν άληξαο ηεο) 

γηαηί λα ζε εκπηζηεπηεί(ην Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νκάδσλ!) πνπ δελ ζε 

μέξεη λα ζνπ δψζεη ην καγαδί λα θάλεηο απηφ θαη απηφ! Σνπ είπα γηαηί έηζη, γηαηί 

θαη εγψ ζα ηνλ εκπηζηεπφκνπλα θαη γηαηί ΈΣΗ. Μεηά απφ 15 κέξεο πήξα έλα 

mail απφ ηνλ λεθηάξην πνπ κνπ έγξαθε, θνίηα, κνπ αξέζεη πνιχ απηφ πνπ κνπ 

πξφηεηλεο, δελ έξρεζαη λα ην θνπβεληηάζνπκε; Πήγα, ην 

θνπβεληηάζακε(ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκάδαο ε αλνηρηή ρσξίο απφ πξηλ φξηα 

ζπδήηεζε) , είπακε σξαία, θάζε Σεηάξηε απφγεπκα απφ ηελ ηάδε ηνπ 

Οθησβξίνπ(ρξφλνο) ζα είκαη εδψ(ρψξνο) θαη ζα θάλσ απηφ ην εξγαζηήξην. Σν 

αλαθνίλσζε ζηελ θνηλφηεηα ηνπ βάηληι θαη εγψ απφ ην mail κνπ ζε κηα ιίζηα 

θαη απφ φια απηά πξνέθπςε κηα θνβεξή νκάδα 6 αηφκσλ πνπ νη 4 άληξεο θαη 

2 γπλαίθεο θαη μεθίλεζε κε πνιχ ηξαθ ην πξψην εξγαζηήξη ζην βάηληι. Πήγε 

πάξα πνιχ θαιά, 3 κηζε κήλεο. Ο θφζκνο, πεξλνχζε ζηακαηνχζε, επάλσ ζην 

παηάξη ηνπ βάηληι πνπ ππήξρε ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο θάλαλ εθπνκπέο ηνπο 

αθνχγακε ρακειά ή ηνπο ιέγακε παηδηά ρακειψζηε ην ιίγν, θαη πεξλνχζε 

θφζκνο έκπαηλε κέζα ζην βάηληι θαη έιεγε ηη θάλεηε θαη ηνπο ιέγακε εκείο έλα 

εξγαζηήξην γηα δεκηνπξγηθή γξαθή, α αιήζεηα, κπνξψ λα θάηζσ λα 

παξαθνινπζήζσ, γηαηί έρεηο γξαθηεί, έ έια κηα άιιε κέξα πνπ ζα έρεηο 

γξαθηεί. Έηζη ηφζν απιά θξάηεζε 3κηζε κήλεο θαη θηάζαλε ρξηζηνχγελλα ηνπ 

8 θαη θνπβεληηάδακε πάεη πνιχ θαιά θαη ηελ επφκελε θνξά ζα είρακε θαη 

άιινπο θαη κήπσο λα θάλνπκε θαη άιιν έλα εξγαζηήξην θαη άιιε κηα κέξα κα 

πνηα κέξα πνηα απνγεχκαηα ζα θιείζνπκε ην καγαδί θαη ηφηε πάιη δίπια ζην 

βάηληι ππήξρε κηα καχξε ηξχπα πνπ ηελ πξνζπεξλνχζεο(ζρέζε κε ην 

ρσξνρξφλν, θάησ απφ ηε κχηε ζνπ ε ιχζε) θαη ήηαλ έλα παηδί ν Γεκήηξεο 

πνπ πνπινχζε ηαηλίεο ηξφκνπ, κφλν ζξίιεξ θαη ρσξίο λα εηδνπνηήζεη θαλέλαλ 

κεηά απφ 4 κέξεο ην καγαδί ήηαλ άδεην θαη ηα ξνιά θαηεβαζκέλα, θαη ιέσ θαη 

πιεζίαδαλ νη κήλεο πνπ ζα έβγαηλε ε ζχληαμε κνπ θαη ιέσ κήπσο είλαη ε 

ζηηγκή λα θάλσ ην κεγάιν βήκα(ζηνηρείν απνθαζηζηηθφηεηαο θαη 
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απηελέξγεηαο); Καη κε πάξα πνιχ θφβν θαη κε πάξα πνιχ ειπίδα(ζηνηρεία 

απφθαζεο θαη απηελέξγεηαο), βξήθα ηνλ ηδηνθηήηε κε πνιχ δπζθνιία γηαηί 

ήηαλ έλαο ειηθησκέλνο πνπ δνχζε λέα κάθξε θαη πφζα ζα ήζειε θαη απηφ θαη 

κνπ είπε έλα πνζφ πνιχ ινγηθφ 300 επξψ θαη ε ζχληαμε κνπ(νηθνλνκία) ήηαλ 

ιίγν παξαπάλσ θαη κε έθηαλε θαη είπα βνπξ(ελέξγεηα γηα δξάζε, απφθαζε). 

Ννίθηαζα ην καγαδί, θάλακε κηα κε θεξδνζθνπηθή πνπ ήηαλ ηα ludens labs πηα 

γηαηί έπξεπε λα ππάξρεη θνξέαο θαη πνιχ θαιά θάλακε(κεηαηξνπή ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο ζε θαηαζηαηηθφ εδψ!) γηαηί εγψ δελ ην είρα ζθεθηεί κέρξη λα 

λνηθηάζσ κφλε κνπ θαη κεηά καδί κε ηε Γέζπνηλα ηε Σδνχκα πνπ είλαη θίιε 

κνπ πάξα πνιιά ρξφληα θαη είλαη ζην ρψξν ηνπ βηβιίνπ πάξα πνιιά ρξφληα 

θιπ ε νπνία κε ζηήξημε θαη απφ πξηλ θαη φηαλ εηνίκαδα ην εξγαζηήξην πάληα 

κε απηά γηαηί θαηαιαβαηλφκαζηε πνιχ λαη ξε πξνρψξα είλαη πάξα πνιχ 

πξσηφηππν(ραξαθηεξηζηηθφ ε κνλαδηθφηεηα ηεο ελέξγεηαο) αιιά πξνρψξα 

μέξεηο απηφ, λνηθηάζακε ην ρψξν είκαη πνιχ ηνπ low budget story(θνηλσληθή 

νηθνλνκία) μέξσ απφ ηα ζθνππίδηα καδέςακε παιηά μχια θηηάμακε πάγθνπο 

θαη αλνίμακε(ραξαθηεξηζηηθφ νκάδαο θαη ηνπ αηφκνπ λα είλαη αλνηρηφ!) έθηηαμα 

έλα blog(ηξφπνο επηθνηλσλίαο) κφλε κνπ θαη άξρηζα λα αλεβάδσ δελ ζπκάκαη 

αλ ππήξρε ην facebook κε κηα ιίζηα έλα mail ζηελ αξρή κφλε κνπ ν 

άλζξσπνο νξρήζηξα(ραξαθηεξηζηηθφ αηφκνπ πνπ απηελεξγεί) θαη πάξα πνιχ 

γξήγνξα αλ ζθεθηείο ηνπ πφζν πξσηφηππν ήηαλ απηφ, μέλνη ηνπξίζηεο (γεληθή 

ρσξίο δηαθξίζεηο απνδνρή ε εκπιεθφκελε νκάδα) θσηνγξαθίδαλε θαη θπξίσο 

κπαίλαλ θαη ξσηάγαλ ηη είλαη εδψ γηαηί ν ρψξνο θηηάρηεηηε έηζη ψζηε λα κελ 

θαηαιαβαίλεηο ηη είλαη εδψ θαη ήηαλ έλαο ηνπξίζηαο θαη ήκαζηαλ κε ην λεθηάξην 

θαη θάπνηνο άιινο θαη ιέεη άγγινο ηνπξίζηαο θαη ιέεη what is this, is this a 

gallery or something, Something ιέκε θαη γειάζακε ήηαλ αζηείν δελ είρακε 

νχηε θπιιάδηα έγηλα φια απφ ην θεθάιαην δειαδή ήηαλ ε ζχληαμε κνπ θαη φηη 

ραξηδηιίθη είρα έλα παιηφ θαινξηθέξ, έπηπια απφ ην ζπίηη κνπ , θαξέθιεο πνπ 

κνπ πεξίζζεπαλ, έλαο λεξνρχηεο πνπ βάιακε γηα θνπδίλα θαη λα πιέλνπκε, 

έλα ςπγεηάθη πνπ αγφξαζα, φια εθ ησλ ελφλησλ (κε φζα θαη φπνηα κέζα 

βηαζηηθά φπσο ε ζθέςε θηηάρλεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκάδαο θαη ην 

ζηνηρείν ηνπ αηφκνπ πνπ απηελεξγεί!) λα θέξλνπλ θαη άιινη ππήξρε έλα 

παηαξάθη ζην ρψξν απνζήθε ζην παιηφ καγαδί,θαη εκείο ην θαζαξίζακε ην 

απηφζακε ην ηέηνην θαη αλέβαζα έλα γξαθεί κηα ηάβια γηα λα κπνξνχκε λα 

καδεπφκαζηε δειαδή ην φξακα είρε κηα ζαθήλεηα(ε απφθαζε) θαη ηέηνην 

θαηαιαβαίλσ απφ πξηλ γηαηί ιεηηνχξγεζε πνιχ θαιά θαη νη ζθάιεο 

ιεηηνχξγεζαλ ηξνκεξά σο ζέζεηο φηαλ είκαζηαλ πνιιά άηνκα (παξέκβαζε 

ζην ρψξν, ρξήζε απηνχ νιηζηηθά) ιεηηνχξγεζαλ ηξνκεξά θαη παξαθαινχζα λα 

κελ θιείλνπλ ηε ζθάια γηα λα ππάξρεη έλα πέξαζκα. 

Γελ ην είρα μαλαδεί, εκ ηαπηφρξνλα κε ην πνπ έγηλε απηφ κεηά απφ ιίγν, απφ 

search ζην ηληεξλεη είδα φηη ηαπηφρξνλα(ρξφλνο)  ηφηε ηφηε δειαδή ζε 

δηάθνξεο πφιεηο(ρψξνο παληνχ!)  ηνπ θφζκνπ ηέηνηα πξάγκαηα μεθηλήζαλε ζε 

δηάθνξεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ φρη κφλν ζηελ Αζήλα, έια θέξε λα γίλεη 

θνηλφηεηα, λα βξεζνχκε, άθεζε εδψ φηη ζεο πεο ην ζην θίιν ζνπ δειαδή θάηη 

πην πξνζσπηθφ(ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο) θαη λνκίδσ ηειηθά φηη ήηαλ πηα 
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πνην ψξηκε(ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο) ε θαηάζηαζε γηα λα 

γίλνπλ ηέηνηα πξάγκαηα γηαηί ηφηε θαη αξγφηεξα πνιινί καδί ρσξίο λα 

γλσξηδφκαζηε μεθίλεζαλ αξθεηέο νκάδεο έηζη θαη κνπ έθαλε ηξνκεξή 

εληχπσζε ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην ηνπ 12 έθαλε ην Camp(φπσο θαη Υ.Θ. ιέεη λα 

ζε γλσξίζσ, έηζη θαη ε Β.Θ. ζέιεη λα κεηαθέξεη γλψζε θαη πιεξνθνξία,δίθηπν) 

γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε) έρεη ηψξα 3 ρξφληα πνπ άλνημε ζηελ πιαηεία θνηδηά 

έλα κεγάιν λενθιαζηθφ θηίξην πνπ πάλσ είλαη γθαιεξί έρεη ρψξνπο πνπ 

κπνξείο λα ηνπο δψζεηο θαη λα είλαη έρνπλ θάησ κπαξ θαη πέξπζη ινηπφλ 

θάλαλ θάηη πνιχ έμππλν θαιέζαλ θάλαλ κηα ιίζηα απφ πξέπεη λα ήηαλ 40; 

Σψξα ζα κπσ λα δσ θαη ζα ζνπ πσ νη …θσηνγξαθίεο αλεβάδεη ν λεθηάξηνο, 

ν θσλζηαληήο, ρηεο ην βξάδπ ηνπ γξάθσ ηνπ λεθηάξηνπ επεηδή ήηαλ λα ην 

θάλσ ζην φκηθξνλ θαη ηειεπηαία ζηηγκή ην απνθαζίζακε(απνθάζεηο ηεο 

νκάδαο)  γηαηί δελ έρσ ελέξγεηα θέηνο ηφζε πνιχ(ζηνηρείν αηφκνπ φπσο ην 

αηζζάλεηαη πνπ απηελεξγεί) θαη έρσ θαη θάηη πξνβιήκαηα θέηνο κε ηελ πγεία 

κνπ απφ ηνλ Ηνχιην θαη ιέσ θαιά άζε φπσο γίλεη θαη κηα θνπέια κνπ ιέεη ηη ζα 

γίλεη ζα γελλήζνπκε θέηνο; Δγψ ιέσ κφλε κνπ δελ κπνξψ! Δγψ κφλε κνπ 

έρσ θαη ζπληνλίδσ εθείλν. Γελ κπνξψ. Χξαία κελ είζαη κφλε ζνπ, (θίλεηξν ε 

θνηλσληθνπνίεζε ζηνηρείν ηεο νκάδαο) . Καη επεηδή ην θάλεη ζε κηα θνπβέληα 

πνπ έβιεπαλ θαη δπν ηξεηο άιινη γξάθεη ε Διέλε θαη εγψ ζέισ λα γελλήζσ, 

είλαη πνιχ άξξσζηνο ν κπακπάο κνπ, θιείλσ ην γξαθείν θαη κεηαθνκίδσ αιιά 

φρη ξε γακψην(αηηία ηεο απηελέξγεηαο ησλ κειψλ ε ελαληίσζε ζην 

πξνζδνθφκελν κε, ακθηζβήηεζε) ζέισ λα ηελ θάλνπκε ηε γέλλα, ιέσ άκα 

είκαζηε 3 λα ηελ θάλνπκε, γηαηί άιινλ αγγαξεχσ ηελ αθίζα, άιινο ην ζάηη 

(θαηακεξηζκφο) θαη ιέσ σξαία ην θάλνπκε. Έπξεπε λα βεβαησζνχκε γηα ην 

ρψξν πνπ κέρξη πνπ κνπ ιέεη δελ κπνξείηε εδψ. Έλα απφγεπκα 6-9 αιιά 

είρακε επηιέμεη ηελ εκεξνκελία, 20 δεθεκβξίνπ Παξαζθεπή, νπφηε ζθέθηνκαη 

θάηζε λα πάσ ζηνλ Κσλζηαληή ζην βάηληι, ηνπξνπξνπ λα θάλνπκε ην 

θεζηηβάι; Ναη ακέ! Μεηά ν γηφο κνπ ν κεγάινο πνπ θηηάρλεη ηελ αθίζα 

(ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη κε ζεκαληηθνχο άιινπο, εκπινθή φπσο θαη ε 

αδεξθή ηεο Υ.Θ. ζαλ ηξφπνο ζχλδεζεο, ελεξγνπνίεζε δεζκψλ!) ηελ θνηηάσ 

νθ θαη ηε ζηέιλσ ζην θνλθιάβην πνπ ιέσ εγψ θαη ηε ζηέιλσ ζην θνλθιάβην θαη 

θάηη γίλεηαη πνιχ γξήγνξα είραλ πηαζηεί νη ψκνη κνπ θαη μαθληθά παίξλσ έλα 

mail απφ ηελ Ηθηγέλεηα, δελ είλαη πνιχ ludens labs δειαδή αιιά ηεο ζηείιακε 

πξφζθιεζε λα γελλήζεη. Δληάμεη αιιά πφηε ζα γίλεη; Καη ιέσ ηη γξάθνπκε 

ζηελ αθίζα θαη γξάθεη Πέκπηε 20 δεθεκβξίνπ, πέθηεη Παξαζθεπή ην 20 αιιά 

ν γηφο κνπ ζηε βξάζε, ζηε βηάζε, ήηαλ πέξπζη, α πνπ λα ηνλ βξσ ηψξα, 

Αιέμαλδξε, σ καιάθα, ηελ άιιαμε πξφιαβε θαηάιαβεο, γίλνληαη φια… εκάο ην 

ζιφγθαλ καο ήηαλ πάληα φινη νη θαινί ρσξάλε(ραξαθηεξηζηηθφ νκάδαο ην 

άλνηγκα ρσξίο δηαθξίζεηο). Πεξίκελε λα ζνπ πσ κε ην θακπ γηα λα ζνπ 

νινθιεξψζσ απηφ κάδεςαλ πάξα πνιιέο νκάδεο γηαηί αμίδεη λα δεηο, πεξίπνπ 

40 νκάδεο πέξπζη ηνλ Ηνχλην. Καη μέξεηο ηη θάλακε εθεί; Γλσξηζηήθακε φινη 

κεηαμχ καο θαη ν θαζέλαο είρε ηη ήηαλ απηφ; Ο θαζέλαο έζηειλε έλα 

εθπξφζσπν, πσο μεθηλήζαλ, ηη ιεθηά έρνπλ, πσο πξνρσξάλε(κέιινλ 

πξνβιεκαηηζκφο) , θαη ήηαλ δηάθνξνη ήηαλ απφ ην six dogs πνπ είλαη 
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επηρείξεζε αιιά έρεη απηή ηε ινγηθή ηεο θνηλφηεηαο(ραξαθηεξηζκφο ηεο 

νκάδαο) απφ ην beton πνπ είλαη επηρείξεζε γηαηί έρνπλ πνιιά ιεθηά νη 

άλζξσπνη αιιά έρνπλ απηφ ην ηέηνην (δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ιεθηηθά ηνπ 

θαηλνκέλνπ) εδψ λνκίδσ πνπ είλαη έλα θηίξην ζηνλ θεξακεηθφ πνπ πήξαλ δπν 

παηδηά αδέξθηα(ραξαθηεξηζηηθφο ν δεζκφο ζπλαηζζεκαηηθά θαη ε εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ ησλ ζπγγελψλ) αξρηηεθηφληζζα εθείλε θαη γξαθίζηαλ ν αδεξθφο ηεο 

ρσξίο λα έρνπλ ιεθηά ηα παηδηά εξγνζηάζην ην πήξαλ θάλαλ ξάλαλ θαη 

εγθαηαζηαζήθαλ νη ίδηνη θαη πξνζθέξνπλ residency ζε φπνηα άιιε νκάδα 

ζέιεη ή ζρήκα(κνξθή νκάδαο) ή θαιιηηέρλε θαη παίξλεη απηφ ην θνκκάηη πνπ 

ρψξνπ θαη κάιηζηα ηφηε πνπ ήηαλ λα θιείζνπκε ην ρψξν θαη είπα κήπσο λα 

κηιήζνπκε, απφ επηρεηξεκαηίεο ζπιινγηθφηεηεο(νλνκαζία νκάδαο)  κέρξη κηα 

θνπέια ζηνπ ςπξξή κφλε ηεο πνπ ηνλ έθηηαμε θαη θάλεη απηφ κέρξη ην 3137 

είλαη ζηε καπξνκηράιε ζην 137 ηεο καπξνκηράιε θαη ην αλνίμαλ 3 παηδηά θαη 

απηφ ην αλνίμαλ απφ ηα πξψηα παηδηά πνπ κε ζηήξημαλ πνιχ άγλσζηφο ήηαλ 

αγαπεκέλνο κνπ πνιχ ε ν θνζκάο πνπ έρεη ηειεηψζεη ηελ θαιψλ ηερλψλ 

(κέιινλ κεηαηξέπεηαη ζε θνηλσληθή νηθνλνκία) θάλαλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο 

λνκίδσ κε θεξδνζθνπηθή έρνπλ θάλεη θαη ε ηδέα ηνπο ήηαλ εθεί επεηδή είλαη 

φινη θαιιηηέρλεο λα θάλνπλ εθζέζεηο αιιά ρσξίο κεζάδνληεο, δειαδή νη ίδηνη 

ην θάλνπλ νη ίδηνη (θνηλσληθή νηθνλνκία, αλάιεςε επζχλεο) νη ίδηνη 

ζπκκεηέρνπλ θαη πάεη πάξα πνιχ θαιά ην 3137 πνπ είραλ έλα ρξφλν δσήο. 

πλεξγαζία: δελ ην πξνιάβακε.  

Οηθνλνκηθά: Ζ ζηέγε καο ζηε δηδφηνπ ζηακάηεζε ηνλ 1ε ζεπηεκβξίνπ ηνπ 

2012. Σα νηθνλνκηθά κνπ, φρη ησλ ludens labs. Δγψ δελ ακνηβφκνπλ ην θφζηνο 

ζπκκεηνρήο πνπ πιήξσλαλ ην έβαδα γηα λα πιεξσζνχλ νη ππφινηπνη. Δ 

δνχιεπα γηαηί ν ρψξνο ήηαλ αλνηρηφο απφ ηηο 10 ην πξσί σο ηηο 11 ην βξάδπ. 

Ήηαλ άιινο έλαο θάζε θνξά ν νπνίνο είρε ακνηβή κηθξή αιιά είρε φρη θαη ηφζν 

κηθξή φζν έλα ελνίθην.  

Ο θαζέλαο βνεζνχζε κε ηνλ ηξφπν ηνπ απνζπαζκαηηθά θαη φπσο 

κπνξνχζε(ζπκκεηνρή κελ αιιά ρξεηάδεηαη ζηαζεξφηεηα, νπνίνο θαη ε Μ. ην 

είπε απηφ πεξί απνζπαζκαηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, πεξηζζφηεξε 

ζπκκεηνρή ήζειε θαη ρξφλν!) δειαδή πνιινί αο πνχκε ρξεηαδφκαζηαλ έλα 

έληππν θαη ν άιινο ήηαλ γξαθίζηαο θαη έιεγε δψζην εδψ θαη ην έθαλε ε άιινο 

αλαιάκβαλε λα ηξέρεη ην ζάηη. Άιινο αλαιάκβαλε έλα ζσξφ πξάγκαηα φκσο 

ην θάξβνπλν ζην κεραλή ην έξηρλα εγψ(ηεξαξρία ηειηθά ζηελ νκάδα παξά ηελ 

πξνζθνξά θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ρξεηάδεηαη αξρεγεία) γηαηί αθφκε θαη φηαλ 

πξέπεη λα ζηείινπκε newsletter εγψ ην έγξαθα εγψ λα ζπλαληηέκαη κε ηνπο 

εκςπρσηέο λαη κεηά εξρφληνπζαλ έρσ κηα πξφηαζε θαη αλ κνπ άξεζε ε 

πξφηαζε θαη ν άλζξσπνο θαη θαζφκαζηαλ κε ηνλ θαζέλα λα ζηήζνπκε καδί κε 

παίγληα φκσο δειαδή γηα λα πεξάζσ ην know how ησλ εξγαζηεξίσλ 

θαζφκνπλ ψξεεοο γηαηί δελ ήηαλ απηφ ην ζέισ λα θάλσ έλα εξγαζηήξην γηα 

ςπρνινγία α λαη ηη δειαδή ζα θάλσ έλα σξαία κπξάβν θάλην ηη θάλεηο πσο ην 

θάλεηο; Πσο θηλείηαη ην εξγαζηήξην θάζε ιεπηφ; Μαδί λα ην δνκήζνπκε εζχ 

μέξεηο ην αληηθείκελν ζνπ, έια ηψξα λα θηηάμνπκε παηρλίδηα! ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ άιισλ εξγαζηεξίσλ ζπλαληηφκαζηαλ κε ηνλ εκςπρσηή, 
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ήηαλ θαη ιίγνο ν ρξφλνο είκαζηαλ αλνηρηνί απφ ην 9 θαη θιείζακε ην 12 ήηαλ 

3κηζε ρξφληα ζηα 3 ρξφληα δελ πξφιαβε λα πεξάζεη ζθπηάιε δειαδή ην know 

how λα ην πάξεη θάπνηνο άιινο( ζθνπφο ηεο νκάδαο ε κεηάδνζε ηξφπνπ 

ζθέςεο) ν κφλνο πνπ έκεηλε ζηαζεξφο(ραξαθηεξηζηηθφ νκάδαο) θαη έθαλε ην 

εξγαζηήξη ηνπ πνιχ θαηξφ μαλά θαη μαλά θαη μαλά θαη λα δείμεη ζε θάπνηνλ 

άιινλ ήηαλ ν Αιέμαλδξνο ν Βνχιγαξεο πνπ ήηαλ ην δεχηεξν εξγαζηήξη κεηά 

απφ κέλα. Θπκάκαη ζπλαληήζεθα κε ηνλ Αιέμαλδξν δελ θάηζακε πνιιέο 

ψξεο γηαηί ην είρε ην ludens ην θαηάιαβεο; Ναη. Χξαία έια κε πξφηαζε επάλσ 

ζε απηφ ιέσ λα θάλσ απηφ θαη έηζη θαη έηζη. ρη ηη ζα θάλεη αθξηβψο. Δίπα αρ 

βξε Αιέμαλδξε, ηη ζεο απφ εκέλα, κνπ είπε πξνηδέθηνξα, απηφ θαη απηφ. Χξαία 

ζα ηα έρνπκε. Καη παξαθνινχζεζα ην πξψην εξγαζηήξην θαη γηα λα ην θάλσ 

δψξν ζηνλ εαπηφ κνπ(επηβξάβεπζε απφ ηελ νκάδα ηνπ αηφκνπ) γηαηί είπα δελ 

κπνξεί λα δνπιεχσ ζέισ λα πάξσ θαη λα ηζεθάξσ ην πξψην εξγαζηήξην. Γηα 

λα αθνπγθξάδνκαη ζην παηάξη θαη κεηά λα ιέσ φηη θνίηα ε εθεί θάλεη ιίγν θνηιηά 

εθεί ηε δεχηεξε λα ην γηαηί ήηαλ πνιχ πεηξακαηηθφ (ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

νκάδαο). Κάπνηα απφ ηα εξγαζηήξηα είραλ αλάγθε θάπνηνλ γηα λα παηάεη ην 

θνπκπί λα βάδεη κνπζηθή απφ πάλσ ή λα βάδεη κνπζηθή γεληθψο γηαηί ν 

εκςπρσηήο δελ είρε ην ρξφλν, είρε θαη ην ηξαθ ηνπ γηαηί ήηαλ λένη ή κεηά λα 

θάλσ coaching (κέζα ζηηο νκάδεο ζαλ πξνζνκνίσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ρψξνπ) μεθηλνχζαλ πξψηε θνξά, έια πάκε κελ ζα ην θαηαθέξεηο ην έρεηο. 

Γπλαηή ζηηγκή: αα φιεο, εκπεηξία δσήο, εκπεηξία δσήο(λνεκαηνδφηεζε) . ην 

ηη δίλεηο θαη ηη παίξλεηο θαη ην πφζν σξαίν είλαη λα δίλεηο ρσξίο λα πεξηκέλεηο 

λα πάξεηο θαη ελ ηέιεη λα παίξλεηο ηνλ νπξαλφ κε ηα άζηξα(αηηία ε αληαιιαγή 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ε επηθνηλσλία) . (πγθηλείηαη). Πνιχ επαίζζεηε εξψηεζε. 

(θιαίεη, ηξέκεη ε θσλή).θνίηα λα δεηο εκείο πνπ κεγαιψζακε κε θάπνηα 

νξάκαηα(αηηηά νη ζθέςεηο λα γίλνπλ πξάμεηο ακθηζβεηψληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ιέλε φηη ππάξρνπλ, ελαληίσζε) ε θαη κεηά δελ βάδσ ηνλ εαπηφ κνπ κέζα ζηνπο 

δεχηεξνπο βνιεπηήθακε θαη ζηνλ θαλαπέ θαη ζηα ιεθηά θαη ζε φια απηά 

λνκίδνπκε ηψξα πνπ έρνπκε θαβαηδάξεη ηα 50 φηη ν θφζκνο δελ ππάξρεη ε 

λενιαία είλαη θάηη παηδάθηα πνπ ιεζηεχνπλ ηξάπεδεο θαη πεηάλε κνιφησθ, θάηη 

ηδάλθηδ θαη γεληθά έρνπκε δηάθνξνπο ηψξα δηάθνξνπο έρνπκε βγάιεη δηάθνξα 

ηέηνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθφκε θαη εκείο ππνηίζεηαη είκαζηε 

πξννδεπηηθνί(ραξαθηεξηζηηθφ αηφκνπ πνπ απηελεξγεί). ηαλ βξεζείο ινηπφλ 

φηαλ ζνπ δνζεί απηφ ην δψξν απφ ην ζχκπαλ, λα βξεζείο κέζα εθεί πνπ 

βξάδνπλ ηα πξάγκαηα(ραξαθηεξηζηηθφ νκάδαο ε δσληάληα, ε ελέξγεηα) θαη 

είλαη γεκάην λενιαία θαη ηέηνηα θαη είλαη ηφζν αμηφινγνη, μαλαπηζηεχεηο ζηε 

δσή(αηηία ζπκκεηνρήο ε ελίζρπζε ηεο πίζηεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο) , ηφζν 

ζεκαληηθφ είλαη. Ξέξεηο πηζηεχεηο φηη πα ηη βιαθείεο, δειαδή ηη βιαθείεο, δελ 

κπνξψ λα ηνπο αθνχσ ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο κνπ 

δειαδή δελ έρνπλ ηδέα ην ηη γίλεηαη. Γίλνληαη θνβεξά πξάγκαηα θαη είλαη κηα 

θνβεξή επνρή φπνπ ζα κνπ κείλεη αμέραζηε. Γελ είλαη κφλν ε δπζθνιία κηαο 

θξίζεο πνπ ηελ πεξηνξίδνπκε θηφιαο ζηελ Διιάδα. Καη δελ είλαη φηη δελ 

έρνπκε θαινξηθέξ θαη πεηξέιαην θαη ηέηνηα πνπ απηφ δελ ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

πνιινχο ελ πάζεη πεξηπηψζεη γηαηί νη πνιινί έρνπλ θαη θαινξηθέξ θαη 
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πεηξέιαην γηαηί είραλ πάξα πνιιά θαη ηψξα απιψο δελ ηνπο πεξηζζεχνπλ 

αιιά φηη έρνπλ έρνπλ εληάμεη; Άκα ινηπφλ ζνπ ηχρεη θαη επη πξνζσπηθνχ λα 

κπνξείο λα ζπγρξνληζηείο(αλάγθε πξνζσπηθή πνπ ηαπηίδεηαη κε ην ρξφλν ησλ 

άιισλ ε αηηία ελεξγνπνίεζεο θαη απφθαζεο γηα απηελέξγεηα) κε ην δελ έρσ 

ηφηε είλαη κηα εμαηξεηηθή επνρή θαη ηφηε δελ πα ζην δηάνιν θαη αο θξπψλεηο θαη 

αο θάλεηο φηη ζεο γηαηί γίλνληαη ππέξνρα πξάγκαηα γηαηί εεε-παχζε- ππάξρνπλ 

λένη άλζξσπνη πνπ ςάρλνληαη πνπ ζπνπδάδνπλ κφλνη ηνπο (ην ζηνηρείν ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα απηελέξγεηα) θαη δελ είλαη κφλν απηφ, δελ παξηζηάλσ ην 

θνξηηζάθη κε ηα ζπίξηα γηαηί δελ είκαη ην θνξηηζάθη κε ηα ζπίξηα είρα ηελ ηχρε 

λα ζπνπδάζσ ζε ηδησηηθά ζρνιεία λα θάλσ δηάθνξα ζηε δσή κνπ θαη κεηά θαη 

άιια θαη άιια θαη κεηαπηπρηαθά δελ ηα έθαλα εχθνια(απνινγηζκφο) γηαηί νη 

γνλείο κνπ δελ ήηαλ ηνπ λα ζπνπδάζσ ήηαλ ηνπ λα κε παληξέςνπλ (αλαθέξεη 

ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ζχλδεζε ηεο πξάμεο απηήο κε πξφηεξεο 

εκπεηξίεο θαη βηψκαηα φπσο ε Υ.Θ. ) ηψξα εγψ πσο έηπρε θαη παληξεχηεθα 

ζηα 22 απηφ είρε αθήζεη θαη εθείλνπο εκβξφληεηνπο αιιά ην έθαλα θαη 

ζπνχδαζα κε παηδία, έρνληαο ηνλ κεγάιν κνπ γην κσξφ, έθαλα κεηαπηπρηαθφ 

μεθίλεζα δηδαθηνξηθφ ζην θαπνδηζηξηαθφ κε παηδηά νηθνγέλεηα θαη φια θαη 

πνιιέο θνξέο δελ είρα επεηδή ήζεια λα παηάσ ζηα πφδηα κνπ(ραξαθηεξηζηηθφ 

αηφκνπ) δελ είρα ιεθηά θαη έρσ θάλεη καγθηέο δηάθνξεο ηνπ ηχπνπ έρσ 

πνπιήζεη δηάθνξα γηα λα πάσ ζην παξίζη λα δψζσ εμεηάζεηο δελ ηα έρσ 

θάλεη απηά γηαηί δελ ήζεια λα δεηήζσ ειηζηφηεηα κνπ(ζηνηρείν αηφκνπ πνπ 

απηελεξγεί ε απηνθξηηηθή φπσο θαη ε Μ. )  γηαηί ελ ηέιεη δελ ζα έπξεπε λα ην 

έρσ θάλεη έηζη αιιά ζέισ λα πσ φηη ξε παηδί κνπ ε λενιαία ςάρλεηαη φπσο 

θαη ζήκεξα φπσο ςαρλφηαλ ζε θάζε επνρή θαη εκέλα κνπ αξέζεη κηα θξάζε 

πνπ έρσ μεράζεη πνπ ηελ έρσ δηαβάζεη θαη ηε ιέσ πνπ ιέεη «ιαηξεχσ ηα ληάηα 

αθφκε θαη αλ δελ είλαη ηα δηθά κνπ» γηαηί μέξεηο κνπ ηε ζπάεη απηφ ην γεξλάσ 

θαη κηδεξεχσ θαη λνκίδσ φηη κφλν εκείο δήζακε. Απηφ ην πξνθίι εγψ δελ ην 

ζπλάληεζα, δειαδή εγψ ζπλάληεζα(ε αλάγθε γηα ζπλάληεζε ε αηηία ηεο 

απηελέξγεηαο)  θαη ζπλαληψ δειαδή αθφκε κηα λενιαία πνπ ςάρλεηαη θαη πάιε 

θαη ηελ νπνία νη πξνεγνχκελεο γεληέο ηελ έρνπλ δπζθνιέςεη, ηξειά, αθφξεηα, 

εγψ νκνινγψ φηη δελ ζα ήζεια λα ήκνπλ λέα ζήκεξα, αηζζάλνκαη ηπρεξή πνπ 

δελ είκαη 30 εηψλ ζήκεξα θαη επίζεο αηζζάλνκαη ηπρεξή πνπ δελ είκαη 40 

ζήκεξα κε δπν παηδηά θαη λα έρεη απνιπζεί ν άληξαο κνπ θαη λα έρσ απνιπζεί 

θαη εγψ δειαδή πξαγκαηηθά κνπ είλαη αδηαλφεην θαη ηνπο βγάδσ ην θαπέιν ζε 

απηνχο πνπ κπνξνχλ θαη ηα βγάδνπλ πέξα έηζη. Γηαηί ε ειιεληθή νηθνγέλεηα 

είλαη έλα ζεξίν πνπ θαηαπίλεη θαη δελ είλαη ιχζε φζνη απ‟ έμσ απφ ην ρνξφ 

λνκίδνπλ φηη α ε δελ πεηξάδεη επέζηξεςε ζην παηξηθφ θαη έηζη ηνλ βνεζάεη ή 

κακά ηε βνεζάεη μέξεηο νη παππνχδεο νη γηαγηάδεο, είλαη γλσζηφ φηη είλαη 

αλζξσπνθάγνο ε ειιεληθή νηθνγέλεηα(θάηη πνπ δελ είλαη ε νκάδα πνπ 

επηιέγσ λα ζπκκεηάζρσ, ζαλ λα ζέισ λα αιιάμσ θαη λα εγγξάςσ κηα λέα 

δπλακηθή ζε απηή, επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο εκπηζηνζχλεο).  άξα ην πψο ζα 

βγνπλ κεηά απφ 15 ρξφληα απηά ηα παηδηά πνπ είλαη κηθξά θαη κεγαιψλνπλ ζε 

έλα ζπίηη καδί κε έλαλ κπακπά θαη κηα κακά άλεξγε θαη παπνχδεο  δελ ην 

μέξνπκε αθφκε ηη επηπηψζεηο ζα έρεη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν δειαδή απηφ ε 
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νπφηε ζνπ ιέσ αηζζάλνκαη ηπρεξή πνπ δελ είκαη 30, 40 θαη είκαη 50 θεχγα, 55 

ζήκεξα θαη έρσ ηελ ηχρε λα έρσ πίζσ κνπ απηφ πνπ ιέγεηαη ludens labs θαη 

ίζσο λα  ην έρσ θαη κπξνο κνπ γηαηί θνπβεληηάδνπκε δηάθνξα γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ. 

Μέιινλ. Γελ μέξσ εγψ είκαη πάληα αηζηφδνμε, θαη δηαηεξψ(ραξαθηεξηζηηθφ 

αηφκνπ πνπ απηελεξγεί)  αθφκε ηελ αηζηνδνμία κνπ, εληάμεη ακα ζθαο πάλσ ζε 

έλα ηελ ψξα κηαο κεησπηθήο ζχγθξνπζεο δελ αηζζάλεζαη δπλαηφο κα αλ 

θάπνηνη άιινη ζα ζέιαλ ζα ρξεηαδφληνπζαλ 3 κήλεο λα ζπλέιζνπλ εγψ 

ρξεηάδνκαη 1 ζπλήζσο απηή είλαη ε αλαινγία ηεο αηζηνδνμίαο κνπ. Αιιά φπσο 

ιέεη θαη θάπνπ ν Καιβίλν, είκαη ειαθξηά γεληθά(ζηνηρείν αηφκνπ πνπ 

απηελεξγεί) αιιά ειαθξφηεηα δε ζεκαίλεη αζηεηφηεηα άιιν ην ρηνχκνξ άιιε ε 

ειαθξφηεηα, άιιν ην αζηείν κάιινλ. Καη ζηελ Διιάδα εηδηθά ζπλεζίδνπκε λα 

ζπλδένπκε ηελ ειαθξφηεηα κε ηελ αζηεηφηεηα. Σα εξγαζηήξηα ινηπφλ είραλ 

κεγάιε ζνβαξφηεηα καδί κε ειαθξφηεηα(ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο) νπφηε 

λνκίδσ φηη απηφ ζα ζπλερίζεη. Γελ μέξσ αιιά επεηδή κε ξψηεζε πνηεο ήηαλ νη 

αηηίεο δελ άληεραλ άιιν νη δπλάκεηο κνπ, δνχιεπα θαη ζάββαηα θαη θπξηαθέο, 

κέρξη ηηο 2 ην βξάδπ απφ ην πξσί, θιάηαξα ηειείσο θαη δελ ππήξρε 

δπλαηφηεηα λα θαιπθζνχλ ηα ρξήκαηα. Σν ππνπξγείν πνιηηηζκνχ καο έζηεηιε 

ην 2011 ρεηκψλα θάπνπ πξέπεη λα ππάξρεη απηφ, ζπγραξεηήξηα γηα ην φηη 

ππάξρεηε θαη εκείο θνληεχακε λα θιείζνπκε. Καη ηνπο γξάςακε γηαηί καο 

ζηείιαλ απηή ηελ επηζηνιή πνπ δελ είραλ ιφγν ή κάιινλ ζα είραλ γηλφληνπζαλ 

εθινγέο(ακθηζβήηεζε ζηνπο ζεζκνχο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο ζηνηρείν ηεο 

νκάδαο) θαη εγψ ηνπο έζηεηια κηα επηζηνιή αιιά εκείο ρξεηαδφκαζηε 5000 ην 

ρξφλν γηα λα κπνξέζνπκε λα δήζνπκε. Δκείο πξνιάβακε θαη ζηήζακε 

πξνηάζεηο λα θάλνπκε κηα επξσπατθή πξφηαζε κηα άιιε λα ζπκκεηέρνπκε κηα 

θαη λα πξνηείλνπκε κηα αιιά πξνο ην ηέινο πεξηκέλακε ηηο απαληήζεηο, αλ 

παίξλακε ην έλα πξφγξακκα ζα δνχζακε, ζα κέλακε δελ ην πήξακε ήξζαλ 

αξλεηηθέο θαη ζηα δχν. Καη απηά ηα πξάγκαηα δελ παίξλεηο ακέζσο έγθξηζε, 

ζέιεηο λα έρεηο ιίγν ρξφλν γηα λα εκείο θαζπζηεξήζακε θηφιαο γηαηί εγψ δελ 

πξνιάβαηλα λα αζρνινχκαη απφ ην θαζάξηζκα ηεο ηνπαιέηαο(δπζθνιία 

δηαλνκήο ξφισλ ιεηηνπξγηθψλ γηα ην κέιινλ ηεο νκάδαο) θαη ηελ ππνδνρή θαη 

εθπαίδεπζε θαη επηινγή ησλ εκςπρσηψλ θαη λα δηδάζθσ ην εξγαζηήξην κνπ 

θαη λα έρσ θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ δσή φζε έκελε δελ έκελε θαη ηίπνηα 

δειαδή θαη ηφηε εληάμεη θαηαγξάθεηαη θηφιαο εληάμεη ηφηε ρψξηδα θηφιαο 3κηζε 

ρξφληα πξηλ ρψξηζα νπφηε ήηαλ έλαο ζεηζκφο ζηελ πξνζσπηθή κνπ 

δσή(ζχλδεζε κε πξνζσπηθά βηψκαηα ρξνληθά ηαπηφρξνλα ε αλάγθε γηα 

απηελέξγεηα θαη επηθνηλσλία πξνο ηα έμσ φπσο θαη ε Θ.Υ. απφ επηζηξνθή θαη 

ε Μ. απφ αλεξγία, πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε).  θαη ήηαλ θαη φιν απηφ ην νπνίν 

εληάμεη αιιά ρξεηαδφκαζηαλ κηα βνήζεηα, δελ κπνξψ λα δειψζσ 

απνγνήηεπζε, δελ είρα ρξφλν, αζρνιηφκνπλ πην πνιχ κε ην δεκηνπξγηθφ παξά 

κε ηα ιεθηά, έπξεπε φκσο λα πιεξσζεί ην ελνίθην. Καη λα πιεξσζψ θαη εγψ 

θάπσο γηα λα επηβηψζσ, δελ είλαη πσο έβαδα πηα ιεθηά, δελ έβαδα αιιά δελ 

κπνξνχζα λα κελ ακείβνκαη. Καη έηζη είπακε θιείλνπκε ην ρψξν δελ ππήξραλ 

πηα ιεθηά λα πιεξψλεηαη ην ελνίθην. Ήηαλ ζπγθηλεηηθή ε αληηκεηψπηζε ηεο 
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γεηηνληάο, γηαηί εθεί είλαη κηα ππέξνρε γεηηνληά, δειαδή άββαην πξσί ν 

γείηνλαο λα ζνπ έρεη θαζαξίζεη ην πεδνδξφκην απηφ δελ ην βξίζθεηο εε γηαηί 

έβαιε ιάζηηρν λα θαζαξίζεη ην δηθφ ηνπ θαη πήγε παξαπάλσ ηξηα καγαδηά θαη 

έιεγεο ν δήκνο πέξαζε είραλ θαζαξίεο ρηεο ην βξάδπ; Ση έγηλε; Α φρη 

θαζάξηζα εγψ γηαηί θαη κεηά γηλφηαλ ζπλήζεην φιε απηή ε ζπκπαξάζηαζε θαη 

ηα θαθά καο 3 δηαξξήμεηο είρακε δελ ήηαλ λα πεηο καο πήξαλ ην ιαπηνπ πνπ 

ήηαλ ην δηθφ κνπ θαη ήηαλ φιν καο ην εξγαιείν, δελ είρακε ηίπνηα άιιν λα 

δνπιέςνπκε ρσξίο ην ιαπηνπ.ζηείιακε ζηε ιίζηα πνιχ δηθψλ καο αλ έρεη 

θάπνηνο ιάπηνπ δαλεηθφ θαη παιηφ αξθεί λα δνπιεχεη θαη βξέζεθε ν θνζκάο 

ήξζε κεηά απφ 3 κέξεο πνπ ην πήξε απφ κηα θίιε (άκεζν δίθηπν επηθνηλσλίαο 

ην ζηνηρείν ηεο νκάδαο γηα ηα δχζθνια φπσο θαη ε Υ.Θ. ζην ηκήκα κε ηηο 

θσηνηππίεο) ηνπ πνπ ην είρε δαλείζεη πνπ δελ βαξνχζε ην Θ ή ην Π ήηαλ ζαλ 

ηαηλία. Καη έιεγε ε Καίηε πνπ ε Καίηε ήξζε εζεινληηθά απνιχζεθε ηφηε πνπ 

δελ γηλφηαλ δελ κπνξνχζα άιιν λα παίξλεη ρξήκαηα ε Παλδψξα θαη ζα έξζσ 

εδψ ηηο ψξεο πνπ εξρφηαλ ε άιιε θαη δσοκνπ φιν απηφ ηνλ ηνκέα, σξαίν ξε 

δελ έρεη απηφ ην γξάκκα. Καη ηψξα θάλνπκε ην θεζηηβάι γέλλαο θαη έλα 

πξφηδεθη in other words πνπ ζα γίλεη ηελ άλνημε. Δίλαη 6 , 7. Μηα πην παιηά 

ηψξα είλαη εθείλε πνπ ζα επηκειεζεί ηνπο 6  θαη απφ ηνπο 6 νη 2 είλαη απηνί 

πνπ ζα ζπληνλίζνπλ ηνπο ππφινηπνπο 4. Δίλαη ζαλ ππξακίδα θαη πάλσ πάλσ 

είκαη εγψ πνπ έρνπκε έλα γθξνππ θαη εγψ κε ηνπο δχν κηιάκε θαη θαλνλίδνπκε 

πνπ θεχγεη πξνο ηα θάησ(δνκή ηεο νκάδαο κε ζθνπφ ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο 

θαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε.) . Δγψ κφλν ην μεθίλεζα θαη θχγαηε. Γειαδή θαη 

κνπ είπαλ επεηδή ζα γίλνπλ 5 γνπνξθζνπ. 1:33:00 

Παηρλίδηα ludens. Παχζε γηα ηνπαιέηα. 1:42:00 εξγαιείν ν βαιασξίηεο ν 

πξψηνο πνπ δίδαμε δεκηνπξγηθή γξαθή ή ην 58 ή ην 68 θαη είκαη ιίγν 

δπζιεμηθή ξε γακψην πάιη ην ίδην δελ ζα ζπκάκαη ν πξψηνο θαη  ν κφλνο πνπ 

δίδαμε δεκηνπξγηθή γξαθή ζην παλεπηζηήκην ηνπ ζαλ θξαλζίζθν βαζηζκέλνο 

ζηε ζεσξία ηνπ homo ludens θαη φηαλ κνπ ην είπε γηα πξψηε θνξά έθαλα ηελ 

πιαθάξα κνπ. Καη είκαη κεγάιε γατδνχξα λα ην γξάςσ ζηελ αηδέληα κνπ λα 

πάσ λα ηνλ δψ. Καη φηαλ θνπβεληηάζακε θαη ηνπ είπα ηη θάλσ ην πξψην 

ζρφιην κνπ είπε «ην πξνρψξεζεο κσξέ» ηνπ είπα λαη ην πξνρψξεζεο κνπ 

είπε θαη ην έρσ γηα κεγάιν απηφ θαη έλα άιιν πνπ ιέεη πνπ ην έρσ γηα κεγάιν 

θνκπιηκέλην ζην ζπίηη ηνπ κηα κέξα θάηη ιέγακε θαη γεινχζακε θαη κνπ ιέεη 

θάπνηα ζηηγκή, α κσξέ Βίθπ εζχ είζαη ε ίδηα παηρλίδη γηα απηφ δελ κπνξείο λα 

θάλεηο αιιηψο, ε λαη κσξέ είζαη παίγλην.(είλαη έλα παηρλίδη επηθνηλσλίαο θαη 

έθθξαζεο) Χξαηφηεξν θνκπιηκέλην δελ κνπ έρνλ θάλεη. 

Γεσγξαθία α θαη β. ππνθεηκεληθή θαη ππνθαηλφκελε. Α εξγαζηήξην μεθηλάεη κε 

θάπνηα νκηιία δηθηά κνπ φρη πνιχ θνξκαξηζκέλε. Απελνρνπνηεκέλε ηε 

δεκηνπξγηθή αιιά δελ ηελ ραζηνπθίζακε θηφιαο. Γελ ηελ θηχζακε δελ 

κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε ην βίσκα απφ απηφ, πσο ζα θάλεηο φκσο κχζν, 

πσο ζα βάιεηο κάζθα ζην βίσκα ζνπ ηφζν θαιή πνπ κεηά λα ην δηαβάδεηο εζχ 

θαη λα ιεο απηφ ην έρσ δήζεη πξαγκαηηθά πψο λα ράλεηο ηνλ κπνχζνπια; Σν 

δήηεκα είλαη λα  κελ αλαγλσξίδεηο ην ζπκβάλ ηνπ ήξσα ζνπ αλ είλαη δηθφ ηνπ 

ή δηθφ ζνπ. Γειαδή αλ ν ήξσαο ζνπ πήγε ζην πεξίπηεξν θαη αγφξαζε έλα 
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παθέην ηζηγάξα απφ έλαλ ηπθιφ. Σν λα κπιερηείο είλαη ε θαιχηεξε 

κπζνπιαζία, φπσο ην έρεηο καζθαξέςεη. Να παηήζνπκε ηνλ θφζκν κε ηα 

παπνχηζηα καο. Απηά εδψ είλαη ράξηεο κεηαθνξηθά. Ο θαζέλαο παίξλεη έλα 

κπξνζηά ηνπ φηη δηαιέμεη, άιια είλαη παδι, θαη ν θαζέλαο έρεη κπξνζηά ηνπ 

έλα ράξηε, ηη ράξηε; Δγψ έρσ απφ απηφ ην θνπηί λα πάξεηο έλα δπν κηθξά 

(ζήκαηα, θαλάξη, θψλνο) θαη έλα δάξη. Έλα δχν ηξία κηθξά, ηέζζεξα πέληε. Καη 

ζα πάξεηο θαη κεξηθά απφ απηά γηα ην δξφκν ζνπ. Καη ζα ήζεια αλ κπνξείο λα 

θξαηάο ην δάξη ζηε ρνχθηα ζνπ έηζη ινηπφλ ηψξα εδψ κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε πσο απηφο είλαη ν ράξηεο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζεο λα γξάςεηο πνπ 

έρεηο κεο ηελ θεθάια ζνπ, ην κέξνο εθείλεο ηεο ηζηνξίαο πνπ ην μέξεηο ην 

κέξνο εθείλεο ηεο ηζηνξίαο πνπ δελ ην μέξεηο θαη ζα αλαδπζεί αιιά πάλησο 

είλαη απηφο έλαο ράξηεο πνπ έρεη φξηα, κηα ιέμε πνιχ επηθίλδπλε αιιά 

ρξεηάδεηαη λα ηελ δνχκε έηζη ζε παηγληψδε κνξθή γηα λα θαηαιάβνπκε φηη αλ 

ζε έλα γξαπηφ απνιχησο βησκαηηθφ κέζα ρσξάεη φιε καο ε δσή, ζε έλα 

γξαπηφ πνπ είλαη ζηνηρείν κπζνπιαζίαο δελ κπνξνχκε λα ρσξέζνπκε φιε 

καο ηε δσή αιιά ηελ ηζηνξία πνπ πξέπεη λα γξάςνπκε. Πνιιά ζα 

θαληαζηνχκε αιιά θάπνηα πξέπεη λα ηα αθήζνπκε απ‟ έμσ γηαηί δελ είλαη γηα 

ηελ ηζηνξία. Μα απηή ηελ άπνςε ηα φξηα, φρη αιιηψο. Δπίζεο κέζα ζε απηφ ην 

ράξηε είλαη θαη ε έθπιεμε πνπ κπνξεί λα καο πξνθχςεη, θάηη πνπ ζε απηή ηελ 

ηζηνξία ηψξα αιιά θαζψο ηε γξάθνπκε κπνξεί λα καο πξνθχςεη έλαο ηάδε 

πνπ δελ ηνλ θαληαδφκαζηε ή λα καο πξνθχςεη κηα εηθφλα πνπ κπνξεί λα ηε 

δήζνπκε αχξην πνπ δελ είρακε ζθεθηεί φηη ζέιακε λα ηε βάινπκε λα κελ είλαη 

βησκαηηθή είλαη κέζα εδψ, κελ έρνπκε αλεζπρία λα είλαη απ‟ έμσ, απηφ 

ζεκαηνδνηεί ηηο ζειίδεο ελφο βηβιίνπ πνπ είλαη απφ ην 1-300. Σέιεησζε ε 

ηζηνξία ηα άιια είλαη ησλ αλαγλσζηψλ λα θαληαζηνχλ. Γελ είλαη ειάηε λα ζαο 

πσ πνηα είκαη εγψ. Σψξα αλ απηφο είλαη έλαο ράξηεο, ηφηε ηα κεγάια πηφληα 

είλαη νη ήξσεο, φη θεληξηθνί θαη ηα κηθξά νη δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο. Ζ 

ζεκαηνδφηεζε ν ζπγγξαθέαο απνθαζίδεη ηε δηαδξνκή πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ(θαη ν ίδηνο, ζαλ ζηνηρείν ηνπ αηφκνπ πνπ απηελεξγεί!) νη ήξσεο 

θεληξηθνί θαη δεπηεξεχνληεο ζηελ ηζηνξία ηνπ. Σα ζήκαηα είλαη ζεκάδηα ζηε 

δηαδξνκή ηνπ, είλαη γεγνλφηα πνπ ζα ζπκβνχλ ζηελ ηζηνξία πνπ θαη πάιη 

απνθαζίδεη ν ζπγγξαθέαο πσο ζα θηλεζνχλ. Ο ζπγγξαθέαο έρεη ηελ απφιπηε 

εμνπζία πάλσ ζε απηφ ηνλ ράξηε θαη ν νπνίνο σο άλζξσπνο πνηέ ζηε δσή 

ηνπ θαη ζε θακία θάζε ηεο δσήο ηνπ δελ κπνξεί λα έρεη ηφζε απφιπηε εμνπζία 

πάλσ ζην θάζε ηη θξαηάεη έλα δάξη πνπ είλαη φιε ηνπ ε εμνπζία(ή κήπσο φρη 

κέζα απφ ηελ νκάδα απηφ θαηαθηά ην άηνκν, ζηνηρείν ηεο νκάδαο, λα έρεη 

εμνπζία;). Κάζε θνξά πνπ ην πεηάο είλαη ε απφθαζε ζνπ γηα λα κεηαθηλήζεηο 

έλαλ ήξσα ζηελ ηζηνξία ζνπ κε φπνηνλ ηξφπν ζεο εζχ. Αλεμαξηήησο απφ ηα 

πάληα. Ζ εμνπζία είλαη δηθή ζνπ θαη κπνξείο λα ην πεηάο νζεο δήπνηε θνξέο 

θαη λα ηα θέξεηο φπσο ζεο εδψ κέζα. Απηφ είλαη ην παηρλίδη. Ζ ηζηνξία πνπ 

γξάθνπκε είλαη έλαο ηφπνο. Ο ηφπνο πνπ ζα θαηνηθήζεη ν ζπγγξαθέαο, πξηλ 

έρνπκε πεη γηα ςπρνγεσγξαθία, ν ηφπνο είλαη ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο καο. Δθεί 

πνπ ζα θάηζεηο, απηφο είλαη ν ηφπνο ζνπ θαη ην ζέκα ζνπ. Γελ ζα γξάςεηο ηελ 

απηνβηνγξαθία ζνπ, ζα γξάςεηο γηα ηελ εηξήλε θαη ην γηψξγν πνπ θεχγνπλ λα 
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πάλε εθεί. Έρεηο θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο σο θαλέλαλ. Αιιά έρεηο έλαλ φηη δελ 

κπνξείο λα πεηάο φηη ζνπ έξρεηαη κέζα ζηελ ηζηνξία. Έρεηο κηα απφιπηε 

εμνπζία κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα γηαηί ζήκεξα ζε απηφ ην κάζεκα 

θνπβεληηάδνπκε απηφ πνπ ζνπ ιέσ θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. Υάξηεο πνπ έρεη 

θάλεη ν Νακπφθνθ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φηαλ έγξαθε ην «Μίιεζε κλήκε» ην 

ράξηε ζνπ δελ κπνξεί λα ηνλ αλαγλσξίζεη θαλέλαο άιινο εθηφο απφ εζέλα θαη 

γηα απηφ κελ θνβάζαη αιιά θάληνλ, θάληνλ. Καη πξφζζεηε θαη αχηνλε θαη 

δνχιεπε ηνλ αιιά θάληνλ φκσο(ζηνηρείν ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο, ε 

πξνηξνπή γηα πξάμε!) . Καη αθνχ θνπβεληηάζνπκε θαη φιν απηφ είλαη νη 

ζεκεηψζεηο γηα ηε ζεσξία γηα ην πνπ γίλνληαη απηά θαη άιια πνιιά. 

Μνηξάδεηαη ε άρξεζηε πιεξνθνξία. Αλνίγνληαη θάθεινη ζπγγξαθέσλ. 

Απεγθισβηζκφο ηεο θαληαζίαο ζην 5ν εξγαζηήξην, ην παηρλίδη είλαη 

δηαθνξεηηθφ πνπ ζα παίμνπκε, ζην θέληξν ηνπ ηξαπεδηνχ ππάξρεη απηφ ην 

θνπηί ζηε κέζε. Καη άκα κηιήζνπκε γηα ηελ θαληαζία, ηνλ 

απεγθισβηζκφ(ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ πνπ απηελεξγεί) ηεο, ηηο ελζηάζεηο, 

πξνθχπηνπλ νη δηαθσλίεο. Λέσ φηη –ε αλαηξνπή ησλ λφκσλ ηεο θχζεο- εδψ 

βξίζθνληαη 6 ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ απεγθισβηζκνχ ηεο θαληαζίαο. Δκέλα 

κνπ έηπρε ε παξάινγε ζπξξαθή εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ. Σφηε πσο αλ ην 

θείκελν έρεη βξεη ην ξπζκφ ηνπ έρεη κεηακθηεζηεί ε βησκαηηθή γξαθή θαη έρεη 

γίλεη κπζνπιαζία, έρεη εθαξκφζεη ηελ ςπρνγεσγξαθία, έρεη θηάζεη ζε έλα 

απνηέιεζκα ινγνηερληθφ πνπ ζα πάξεη ηνλ αλαγλψζηε καδί ηνπ θαη ζα ηνλ 

ηαμηδέςεη φπσο ρηιηάδεο βηβιία ηνλ θαζέλα απηφ ην θαξνπδέι ζα γπξλάεη έηζη, 

αιιά αλ ρσιαίλεη ζα πέζεη. Σα βηβιία πνπ καο ηαμηδέςαλε, ε ινγνηερλία πνπ 

δελ ζα πεζάλεη πνηέ είλαη εθείλε εθείλνπ ηνπ ζπγγξαθέα πνπ έρεη θαηαθέξεη ην 

θείκελν λα έρεη απηή ηε ξνή θαη φζα έρνπλ δηαβαζκίζεηο άιια έρνπλ απιψο 

κηα δπζθνιία, ζε θνπξάδνπλ θαη θάπνηα άιια απιψο δελ επζηαζνχλ. Με απηφ 

ην παηρλίδη νινθιεξψλεηαη ε ζεσξία θαη φπσο είπε θαη κηα ζπλάδειθνο ζνπ 

θαη ε Ησάλλα κφιηο ηειείσζε απηφ α ην ζεκεξηλφ εξγαζηήξην ήηαλ 

ππεξπαξαγσγή. Δπίζεο απφ ην 3ν θαη κεηά είλαη πάξα πνιιά ηα παίγληα 

…είζαζηε εδψ γηαηί ζέιεηε λα ρηίζεηε ην ζπίηη ζαο θαη εγψ είκαη εδψ γηα λα 

ζαο ξσηήζσ πνπ είλαη ε ζάιαζζα θαη λα κνπ πείηε είλαη απφ εδψ, ηη θάλεηο 

εδψ; Γελ ην αλνίγεηο ην παξάζπξν απφ εδψ; Δγψ ζέισ λα αλνίμσ λα βιέπσ 

ην βνπλφ θαη δελ βάδεηο θαη έλα παγθάθη εδψ λα θνηηάο απηφ ή εθείλν. Δπίζεο 

απφ ην 4ν εξγαζηήξην θαη κεηά έρσ επηιέμεη θάπνηα γξάκκαηα πνπ έρεη γξάςεη 

ν Ρίιθε θαη απηφ είλαη ην θνπηί ηνπ ηαρπδξνκείνπ νλνκαζηηθά κε ην φλνκα ηνπ 

θαζελφο θαη ηα παίξλεη ν θαζέλαο καδί ηνπ, λα ηα δηαβάζεη ηελ άιιε κέξα, 

πνηέ, θάπνηε θιπ δελ ηνπο ξσηάσ θαλ αλ ηα δηαβάζαλ, γξάκκαηα ηνπ Ρίιθε 

πξνο έλα ζπγγξαθέα πνπ δελ δεκνζίεπζε πνηέ θαη πνπ απηφο ν ζπγγξαθέαο 

φηαλ πέζαλε ν Ρίιθε δεκνζίεπζε ηα γξάκκαηα πνπ έγξαθε ν Ρίιθε. Καη 

πηζηεχσ φηη θάπνηα απφ απηά είλαη γηα πάληα θαη αθνξνχλ φινπο ηνπο 

θαινπξναίξεηνπο, απηνχο πνπ παιεχνπλ κε ηελ πεξηπέηεηα ηεο γξαθήο. Γηαηί 

δελ ρατδεχεη απηηά, αιιά καιψλεη πνιχ γιπθά θαη ιέεη πνιχ ρξήζηκα 

γξάκκαηα. Οπφηε θάζε θνξά παίξλνπλ έλα γξάκκα θαη ζην ηέινο ζε έλα απφ 

ηα ηειεπηαία εξγαζηήξηα ηνπο θάλσ παξνπζίαζε ηνπ Ρίιθε. Καη επίζεο ζε 
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θάζε εξγαζηήξην παίξλνπλ ηελ άρξεζηε πιεξνθνξία ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ 

έρεη ζρέζε κε ην βηβιίν ηε γξαθή πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ νπνία κπνξείο λα 

δήζεηο θαη ρσξίο απηή αιιά γίλεηαη ζην ηέινο απαξαίηεηε. Κάπνηνη ζπλήζηδαλ 

λα γξάθνπλ γπκλνί-ρεκηλγνπέε, αγθάζα θξίζηη! Αλαθνξά ζε ζπγγξαθείο case 

study γηα ηε ζεσξία, ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή έρνπκε ηνλ θάθθα θαη ηνλ 

Νακπφθνθ, δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Σα βηβιία ηνπο επάλσ ζην 

ηξαπέδη. Ξεθηλά απφ ην κεδέλ, γξαθή θαη αλάγλσζε απαηηεί λα μέξεη. Μελ 

αθνχσ καιαθίεο. Γελ μέξεηο ηνλ Κάθθα. Καη ηψξα ζέιεη λα ηνλ κάζεη. Μπνξεί; 

Μπνξεί. Πην πνιχ γηα reference. Καη ζην πξψην παίξλεη έλα κπνχζνπια γηα 

λα ζπλεζίζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλνληαη ηα ζρφιηα πάλσ ζην γξαπηφ ηνπ. Έλα 

ζεκείν πνιχ θαιφ ζην θείκελν ην θάλσ κε άζπξα γξάκκαηα θαη θφθθηλν fluo. 

Γηηηφ εξγαιείν παηρλίδη. 2:11:00 

 

3 

Έρεη πξνεγεζεί γλσξηκία ζε έλα αίζξην πάξθν κε εζπρία θνληά ζην ζπίηη ηεο 

Μ. ην παηξηθφ ζηελ Αγία Βαξβάξα θαη κε έρεη ξσηήζεη ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο 

ηεο έξεπλαο, ηεο δνπιεηάο κνπ ζαλ ςπρνιφγνο θαη ζεξαπεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη επί πξνζσπηθήο ηεο εκπεηξίαο κε ςπρνιφγν έρεη αλαθεξζεί 

επεηδή αηζζαλφηαλ ηελ αλάγθε. Ζ δηαθνπή έγηλε ζχληνκα θαη ε νξηνζέηεζε 

κφλν ζηελ έξεπλα.  

Μεηξάεη απφ 4:18  

πιινγηθφηεηεο ξε παηδί κνπ νκνηνγελείο; 

Καηαξρήλ λα ζε ξσηήζσ γηαηί αγρψλνκαη ιηγάθη κε ηηο ερνγξαθήζεηο θιπ 

μέξεηο κε πηάλεη. Δζχ πσο ζα ην ρξεζηκνπνηήζεηο απηφ; Θα ην βάιεηο ζηε 

δηπισκαηηθή ζνπ;  

Δίρε πνιχ ελεξγεηηθφηεηα ηφηε ην πάξθν. Σν 2009. Έθαλεο ηελ 

απνζπκθφξεζε κεηά ηε δνπιεηά. Κάηη ηειεπηαίν, εθηφο απφ ηε ζπιινγηθφηεηα 

ζαιηγθάξη, κε πνηφλ έρεηο έξζεη ζε επαθή; Απηέο είλαη ζπιινγηθφηεηεο; Με 

πνηα κνξθή;  

Καηαξρήλ λα δηεπθξηλίζσ φηη απηά πνπ ζα πσ είλαη θαζαξά δηθέο κνπ 

απφςεηο, δειαδή δελ ζεσξψ φηη ππάξρεη θάηη 100% αληηθεηκεληθφ ή φηη κπνξψ 

λα εθπξνζσπήζσ θάπνηνλ νχηε θαλ κηα ηδέα ή κηα γλψκε πνπ πθίζηαηαη απηή 

ηε ζηηγκή θαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο πνπ θηλνχκαη θαη ζηνπο ρψξνπο έμσ απφ 

απηνχο πνπ θηλνχκαη. (ζηνηρείν αηφκνπ πνπ ζπκκεηέρεη, ζεσξεί φηη 

εθπξνζσπεί ηνλ εαπηφ ηεο. ρη θνηλή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα;). είλαη κηα δηθή 

κνπ πξνζέγγηζε πνπ θάπνηνο κπνξεί λα δηαθσλεί ή λα ζπκθσλεί. Θεσξψ φηη 

ε έλλνηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο ε γηα κέλα θαηαξρήλ ην βαζηθφ ην νπνίν ηελ 

απαξηίδεη είλαη ε έλλνηα ηεο κε ηεξαξρίαο.  

Οξηζκφο: ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο: πιινγηθφηεηα. Σν θάλνπκε θάηη φινη 

καδί ζπιινγηθά θαη απφ ηε ιέμε λα πάξεηο απφ κφλε ηεο είλαη ζπλ θαη ιέγσ 

δειαδή φινη καδί κηιάκε, αληαιιάζνπκε απφςεηο, παίξλνπκε απνθάζεηο φινη 

καδί δελ ππάξρεη ηεξαξρία, δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ εζχ απνθαζίδεηο ή φινη 

αθνχκε θάπνηνλ, ν θαζέλαο κε ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, ηε δηθή ηνπ 

δηαζεζηκφηεηα, γηαηί φια απηά παίδνπλ ξφιν, ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη ή ησλ 
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ηθαλνηήησλ πνπ έρεη ζηελ ηειηθή ε ιακβάλεη δηαθνξεηηθφ ξφιν κέζα ζηελ 

νκάδα ηνλ νπνίν επηιέγεη ν ίδηνο. Σν ηδαληθφ είλαη λα είλαη φινη επί ίζεο φξνηο 

θαη λα ηα θάλνπλ φινη φια αιιά απηφ ζε κηα ζρέζε αο πνχκε δελ κπνξείο λα 

είζαη ίδηνο κε ηνλ απέλαληη ζνπ θαη δελ κπνξείο λα δελ κπνξείο ζε θακηα 

πεξίπησζε λα αληηδξάο νχηε λα ζθέθηεζαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη άξα λα έρεηο 

θαη ηηο ίδηεο αζρνιίεο 100% κε ηελ ίδηα ινγηθή κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζηηο 

νκάδεο νπζηαζηηθά δηαβαζκίζεηο απνθιίζεηο κπνξείο λα ην πεηο θαη έηζη, ηέινο 

πάλησλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. 

Δθηφο απφ ην ζαιηγθάξη, θάπνηα ζηηγκή ήκνπλ ζηε ζπλέιεπζε ηνπ πάξθνπ 

λαπαξίλνπ, φρη ηψξα, πξηλ κπσ ζην ζαιηγθάξη, ην 9 ήκνπλ. Πεξηζζφηεξν έλα 

εμάκελν φρη πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, γεληθά έρσ ζπκκεηάζρεη ζε 

νκάδεο.(  ρξνληθά δελ δηαξθεί πνιχ ε ζπκκεηνρή; Πξνο πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε θαη ε πίζηε θαη αθνζίσζε, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ε 

ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ;) α λαη φρη δελ κπνξείο λα ην πεηο νκάδα έρσ 

ζπκκεηάζρεη πεξηζηαζηαθά αιιά ζε γεληθέο γξακκέο απηφ πνπ κε 

πξνβιεκαηίδεη πάληα θαη ζηε δηθή καο νκάδα ζηε δηθή καο νκάδα δελ έρνπκε 

ηέηνηνπ είδνπο θξνχζκαηα, βέβαηα ηα φξηα είλαη ιεπηά θαη παξαηεξνχληαη ε 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο δελ ππάξρεη πξνδηάζεζε ζε απηφ αιιά επεηδή 

θαλέλαο καο δελ είλαη ηέιεηνο θπζηθά ππάξρνπλ θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ηειηθά 

είλαη κε αλακελφκελεο. Γηα κέλα ε έλλνηα ζπιινγηθφηεηα είκαζηε φινη καδί 

είκαζηε επί ίζεο φξνηο, κεηξάεη ην ίδην ν ιφγνο καο, ηζεγνξία, ηζνλνκία ζα ην 

ιέγακε ζην δίθαην, δελ ππάξρεη ηεξαξρεί θαη ππάξρεη θαη έλαο ζηνηρεηψδεο 

αιιεινζεβαζκφο (ζηνηρεία αηφκνπ ζηελ νκάδα, άλεπ φξσλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

απνδνρή νκνηδεαηψλ;). βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα ζπλζέηνπλ κηα 

ζπιινγηθφηεηα.  

Γελ έρσ πιήξε εηθφλα, έρσ κηα εηθφλα ιίγν λα ην ζέζσ αιιηψο, ε έλλνηα 

ζπιινγηθφηεηα, λνκίδσ φηη θαιά θξαηεί αιιά ππάξρνπλ παξεκθεξείο έλλνηεο 

ηχπνπ θνιεθηίβα, ζπλεξγαηηθή (δηαρσξίδεηαη), ηέηνηνπ είδνπο πνπ γηα κέλα 

ηείλνπλ λα ράζνπλ ην λφεκα ηνπο ζηαδηαθά. Ση ζεκαίλεη απηφ; ηη ππάξρνπλ 

ηάζεηο ιφγσ ηεο επνρήο πνπ δνχκε, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ζηελ ηειηθή 

θαη κηαο γεληθφηεξεο απαμίσζεο πνπ ππάξρεη θαη ζην επίπεδν ησλ αμηψλ θαη 

ησλ πξννπηηθψλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο εθθάλζεηο ζεσξψ φηη απφ φιν απηφ 

μεπεδνχλ πξνζπάζεηεο, ηδέεο(ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκάδαο, ν ηφπνο πνπ 

βγαίλνπλ νη ηδέεο) , νη νπνίεο είλαη πνιχ φκνξθεο θαη θηλεηήξηεο, σζηφζν, 

κπνξεί πνιχ εχθνια φπσο ηα πάληα λα ράζνπλ ην λφεκα ηνπο, λα 

κεηαιαρζνχλ. Καη απηφ πνπ έιεγα γηα ηηο ζπιινγηθφηεηεο εμ αξρήο απιά ην 

δηαρσξίδσ γηαηί δελ μέξεηο πνηέ κπνξεί λα ζνπ πεη θάπνηνο είκαζηε κηα 

ζπιινγηθφηεηα θαη απφ πίζσ λα ππάξρεη κηα ινγηθή ηνπ ηχπνπ είκαζηε 

ζπιινγηθφηεηα πνπ πάκε λα βγάινπκε ιεθηά(δηαρσξίδεη απφ ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπιινγηθφηεηαο λα κελ έρεη θεξδνθνξία) πνπ 

νπζηαζηηθά πξνζπαζνχκε λα επηβηψζνπκε κέζσ ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ην 

νπνίν είλαη ζεβαζηφ, απιά δελ ζα ην απνθαινχζα έηζη. Δίλαη δηαθνξεηηθέο. 

Γπζηπρψο παίδνπλ ξφιν πάληα ηα ρξήκαηα. Απηή είλαη ε δηθή κνπ άπνςε. Γηα 

απηφ θάπσο ζε θάπνηα κνξθή λα δηαρσξίδνληαη. Αο πνχκε γηα λα ζπκκεηέρεη , 
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κε παξάγνληα ην ρξήκα, εγψ είκαη αξρηηέθηνλαο, ηξνκάξα κνπ(ζηνηρείν ηνπ 

αηφκνπ πνπ απηελεξγεί ε θξηηηθή, αλαθέξεη ζηνηρεία πξνζσπηθά ηεο φπσο θαη 

ε Υ.Θ. φπσο θαη ε Β.Θ. θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο πνπ ζπγθιίλεη κε ην 

αληηθείκελν ηεο νκάδαο) , θαη παξεκπηπηφλησο έρσ αζρνιεζεί κε ςπρνινγία 

θνηλσληθή, ηνπ ρψξνπ θαη δηάθνξα ηέηνηα ηέινο πάλησλ ε εξεπλεηηθή κνπ ήηαλ 

ε ζπκπεξηθνξά θαη ε επαθή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πφιε απφ ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε θαη κεηά θαη έθηηαμα έλα πξάγκα 200 ζειίδσλ ην νπνίν επί 1κηζε 

ρξφλν ην κειεηνχζα θαη ε δηπισκαηηθή αθνινχζεζε πνπ είρε λα θάλεη κε απηά 

πνπ βιέπεηο πεξίπνπ ην εξεπλεηηθφ ζεσξεηηθφ κε δηεξεχλεζε βηβιηνγξαθία 

έξεπλα λαη ζσζηά βηβιηνγξαθία ηζηνξηθή αιιά θηάλνληαο ζηε ζχγρξνλε 

επνρή είρα κηα νιφθιεξε ελφηεηα πνηα ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, κε 

ην αζηηθφ ηνπίν πσο έρεη απηή δηακνξθσζεί, ηη ζεκαίλεη αζηφο κέζα ζηελ 

πφιε ηη ζεκαίλεη ζηε κεηξφπνιε, ηέηνηα πξάγκαηα ελδηαθέξνλ κεηά ε 

δηπισκαηηθή ήηαλ ζρεηηθή κε θάπνηα βησκαηηθή θαηάζηαζε είρε ζρέζε κε ην 

πψο γίλεηαη απηή εδψ ή πφιε βηψζηκε θαη λα είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ πεδφ 

πξσηίζησο θαη κεηά ζην απηνθίλεην. Οιφθιεξε κειέηε πνιενδνκηθή, 

ζπγθνηλσληαθή,  ε κειέηε εθαξκνγήο ήηαλ εδψ θαη πσο κπνξνχλ φια απηά 

κηα ειιεληθή πεξηνρή λα γίλεη θάηη ην νπνίν δελ έρεη 6,6%πξαζίλνπ αλά 

θάηνηθν εδψ, λα γίλεη, ζηνλ πεηξαηά έρεη 2,2%, λα ην απμήζεη πσο κπνξεί 

νπζηαζηηθά απηφ λα ελεξγνπνηεζεί θαη πσο κπνξνχλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο έλσζεο κε ηε θχζε κε φηη νξίδνπκε απηφ, δελ 

κπνξείο λα θέξεηο ην δάζνο κέζα ζηελ πφιε, κπνξείο φκσο λα θέξεηο ην 

θπζηθφ ζηνηρείν κέζα ζηελ πφιε θαη απηφ μεθίλεζε, ην βιέπεηο απηφ ην βνπλφ, 

ην φξνο Αηγάιεσ, μεθίλεζε ε θχζε επηζεηηθά λα θαηεβαίλεη πξνο ηα θάησ θαη 

κε κειέηε, κε πεδνδξφκεζε κε ζπγθνηλσληαθέο, κε δαθηχιηνπο θαη νπζηαζηηθά 

απμήζεθε κε ζηξνθή πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ πεδφ θαη κε έρεη θνπξάζεη 

πάξα πνιχ απμήζεθε ζην 90% ζαλ ηειηθή κνξθή ε νπνία είρε αλέβεη πάλσ 

απφ ηα θηίξηα, είραλ θπηεπηεί ηα δψκαηα ηεο πεξηνρήο ιίγν νπηνπηθφ αιιά θαη 

ην θνκκάηη αλ δελ ην ζπκπεξηιάβεηο έθηαλε ην 40%. Καη γεληθά πήγε θαη πνιχ 

θαιά αιιά φρη ζηελ πεξηνρή, έθηαζε κέρξη ην Σφθην αο πνχκε (ζηνηρείν ηνπ 

αηφκνπ ε θαηλνηνκία θαηαιαβαίλσ απφ απηή ηελ αλαθνξά ζε πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ηεο θαη αλάγθε γηα απνδνρή ζηνλ ρψξν δσήο ηεο, αηηία απηελέξγεηαο 

ηνπ αηφκνπ) αιιά φρη ζηελ πεξηνρή. Βαζηθά είρε επηιερζεί θαη ηελ 

παξνπζίαζα ζην παγθφζκην ζπλέδξην αξρηηεθηνληθήο ζην Σφθην. Πξφπεξζη 

απηφ κελ ην αλαθέξεηο δελ ρξεηάδεηαη δελ γνπζηάξσ λα αθνπζηεί ςσλίζηηθν 

θιπ απιά εληάμεη ηνπιάρηζηνλ δελ πήγε ζηξάθη είκαη ραξνχκελε. Γελ είρα 

ζηνρεχζεη. Φπζηθά έρσ έλα φξακα, θαη έρσ κηα ηδέα(θαη ζηηο 3 ζπλεληεχμεηο 

αλαδχεηαη ζην ζηνηρείν αηνκηθφ γηα απηελέξγεηα απηφ ηνπ νξάκαηνο) αιιά δελ 

λνκίδσ φηη ε πνιηηηθή ηεο αγίαο βαξβάξαο είλαη φπσο ηεο Διιάδαο, δειαδή 

πφζν πξαγκαηηθά λα ζηνρεχζεηο ζε θάηη ηέηνην, δελ λνκίδσ φηη κπνξείο εηδηθά 

ζε κηα επνρή πνπ δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα θαη θφβνπλ απφ παληνχ. Απφ ηα 

βαζηθά, δειαδή πξψηεο αλάγθεο, ηη ζπδεηάκε, ηδησηηθνπνηνχλ ηα πάληα, ην 

ξεχκα, ην λεξφ ηελ ελέξγεηα, ηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε ζε ιίγν αιιά αθφκε 

θαη ρξήκαηα λα ππήξραλ ππάξρεη ηφζε δηαθζνξά εκπνηηζκέλε ζην dna ησλ 
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ειιήλσλ θαη δε ησλ πνιηηηθψλ, ηεο δηαθπβέξλεζεο, είηα είλαη ηνπηθνί 

άξρνληεο, ην έθαλα κφλε κνπ ήηαλ ιίγν μέζθηζκα θαη κνπ πήξε 2κηζε ρξφληα 

θαη γηα απηφ έθαηζα 7 ρξφληα ζηε ζρνιή θαη φρη 5 αιιά εληάμεη ην 

θραξηζηήζεθα, κνπ άξεζε θηφιαο.  

Δίκαη αξρηηέθηνλαο ινηπφλ θαη κε ην πνπ γχξηζα ην 8 ην 9 αζρνιήζεθα κε ην 

πάξθν θαη ην 10 απφ ην επηέκβξε κέρξη ηψξα είκαη ζην ζαιηγθάξη. Σν νπνίν 

κπνξείο λα πεηο φηη έρεη κηα έκκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν κνπ(νκνηψο θαη νη 

άιιεο ζπλεληεχμεηο έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπο νη νκάδεο), λα ζνπ 

πσ πσο μεθίλεζε; Πεξλνχζα απφ ην πάξθν, θάλαλ εξγαζίεο, κηα δπν ηξείο, 

ιέσ λα βνεζήζσ, άκα ζέιεηο βνήζα. Δ κηα δπν ηξεηο πνπ βνεζνχζα αλ 

μέραζα ε πξψηε επαθή, ζεκαληηθφ ζηνηρείν, έςαρλα θαηξφ, πην ζσζηά ζα κε 

ελδηέθεξε(αηηία απηελέξγεηαο) θαηξφ λα ην δνθηκάζσ αιιά δελ είρα βξεη ηνλ 

ηξφπν. Να αζρνιεζψ ηη ζεκαίλεη δφκεζε κε ρψκα ην θνκπ πσο γίλεηαη πνηεο 

νη πξνεθηάζεηο ηνπ, ε πξαγκαηηθή επαθή κε ην ρψκα θιπ ηα νπνία εληάμεη 

ελδηέθεξαλ εκέλα αηνκηθά θαη πσο κπνξεί λα θαλεί έκπξαθηα ρξήζηκν (αηηία 

γηα απηελέξγεηα ε ρξεζηκφηεηα πξαθηηθά ηεο δεμηφηεηαο πνπ απνθηάηαη ζηελ 

νκάδα). Καη ελψ είρα πάεη ηξεηο θνξέο ζην ζαιηγθάξη θαη βνεζνχζα ιίγν 

απνζηαζηνπνηεκέλα γηα ζαο ηη θάλεηε κελ θνηηάο πνπ είκαη άλεηε καδί ζνπ 

γεληθά είκαη ιηγάθη έρσ έλα ζέκα κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε(βιέπεη ηελ νκάδα 

ρψξν λα αλαπηχμεη ζρέζεηο) κεξηθέο θνξέο φρη πάληα θαη πήγαηλα εθεί, θάηη 

βνεζνχζα, ν Υξήζηνο απίζηεπηνο θαη δεζηφο άλζξσπνο αιιά κέζα ζην 

θαινθαίξη αιιά ην επηέκβξε ηα παηδηά απηά δελ είραλ ζπγθεθξηκέλν 

εξγαζηήξην- ν Υξήζηνο, ν Νίθνο θαη νη ππφινηπνη πνπ ηφηε δελ ήμεξα πνιχ- 

πνηνη ήηαλ δελ είραλ νξγαλψζεη εξγαζηήξην ή θάηη ηέηνην δελ ήμεξα αλ 

ζπκβαίλεη θάηη θαη ήηαλ θαη ιίγν αλνξγάλσηνη δελ βγάδαλ παληνχ αθίζεο θαη 

ελψ ήζεια αλ αζρνιεζψ κε ην ζέκα θαη φηαλ άθνπγα γηα ζεκηλάξηα είηε απφ 

ηνπο cob.gr είηε απφ ηα ραληά ήηαλ φια παλάθξηβα θαη δελ ππήξρε πεξίπησζε 

θαη δελ κνπ άξεζε ζαλ ηδέα. Καη γίλεηαη ινηπφλ έλα ζεκηλάξην ζην πάξθν 

Σξίηζε( ε νκάδα ζαλ ρψξνο δηάρπζεο ηεο γλψζεο ρσξίο ρξήκαηα, φπσο θαη 

ην barefoot college, αηηία ε γλψζε εδψ πέξαλ ησλ ζρέζεσλ γηα απηελέξγεηα) 

απφ ηνπο free and real απηνί είλαη κηα νηθνθνηλφηεηα, ηφηε ήηαλ κηα νκάδα πνπ 

αζρνινχληαλ θαη νπζηαζηηθά δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε κεηάδνζε θάπνησλ 

βαζηθψλ αξρψλ(αηηία θαη ραξαθηεξηζηηθφ νκάδαο) αο πνχκε πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηβίσζε ησλ αλζξψπσλ φηη έρεη ζρέζε κε ελέξγεηα, θπζηθά πιηθά κε 

απηνδηαρείξηζε ηεο ηξνθήο, πνιχ ελδηαθέξνλ σο ζηηγκήο αιιά κε άιιεο 

ηαθηηθέο απηνί ηψξα είλαη κηα νηθνθνηλφηεηα ζηε βφξηα Δχβνηα, κπνξεί λα ζε 

ελδηαθέξεη λα κηιήζεηο καδί ηνπο(επαθή, πξφηαζε γηα δίθηπν φπσο θαη ε Θ.Υ. 

θαη ε Β.Θ. κνπ ην πξφηεηλε, ζηνηρείν ησλ αηφκσλ πνπ απηελεξγνχλ!)  δελ μέξσ 

θηφιαο έρνπκε δηαθνξέο, ππάξρνπλ θαη θάπνηα θαηαθξηηέα απφ κεξηάο δηθήο 

καο ζαλ λα ιέκε αιιά δελ ζέισ λα ζε πξντδεάζσ πιένλ ηελ έρνπλ θηηάμεη 

21:00 θαη ιέγαλε πσο θαη αλ εληάμεη είλαη ζηε βφξεηα εχβνηα θαη κέλαλ εθεί 

κφληκα. Απηνί θάλαλ έλα ζεκηλάξην έιεγαλ φηη είλαη δσξεάλ αιιά έβαιαλ 

θφζηνο 50 επξψ. Οπφηε μεθίλεζα κηα ζπδήηεζε κε έλα απφ ηα παηδηά εθεί 

κέζσ e-mail κα θαιά γίλεηαη λα έρεη θφζηνο θαη ηέινοπάλησλ γηα λα κε ζηα 
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πνιπινγψ ην παξαθνινχζεζα θηηάμακε θάηη παγθάθηα ζην πάξθν ηξίηζε, ζε 

πεξίεξγε θαηάζηαζε πηα αιιά ππάξρνπλ κε θνκπ, αιιά επεηδή είλαη 

εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην ηε βξνρή απνζπληίζεληαη ζηαδηαθά θαη ζηαζεξά εκ θαη 

ινηπφλ απέθηεζα ηελ πξψηε νπζηαζηηθή επαθή πνπ νπζηαζηηθά είδα ήξζε ν 

Κνληνκάλνο θαη θάλαλ ην ζεκηλάξην πνπ αλεμαξηήησο ζχζηαζεο νκάδαο ην 

θάλαλ αξθεηά θαιά, αξθεηά νξγαλσκέλα κε δηαιέμεηο θαη κε ην εξγαζηήξην 

πνπ θαηαζθεπάδακε επηηφπνπ. Δλλνψ φηη ππάξρνπλ δηάθνξα ζέκαηα ζε 

απηνχο ηνπο ρψξνπο πνπ ζπδεηάκε ηη θάλεη ν έλαο, φρη θνπηζνκπνιίζηηθα 

αιιά ππάξρνπλ δηάθνξα ζέκαηα ππφ ζπδήηεζε αο πνχκε θαη εδψ εξρφκαζηε 

θαη εκείο γηα λα ιήμσ απηφ πνπ έιεγα απνθάζηζα κεηά απφ απηφ θαη 

πξνέθπςε ηέινο πάλησλ έγηλε ιηγάθη ηαπηφρξνλα λα πάσ ζην ζαιηγθάξη νπφηε 

έηζη μεθίλεζε ε ελαζρφιεζε κνπ απφ εθείλν ην ζεκηλάξην ε νπζηαζηηθή 

ελαζρφιεζε κνπ πνπ θαη εγψ είρα θάπνηεο ελζηάζεηο έλα ζέκα ζην αλ κπνξψ 

λα κπσ κέζα ζηελ νκάδα θαη ηη είλαη νκάδα ληάμεη κάιινλ απηφ έρεη λα θάλεη 

κε ηε δηθή κνπ πξνζέγγηζε, αλ είκαζηε εδψ πέξα 5 άλζξσπνη θαη ιέγακε φηη 

ζέινπκε λα θάλνπκε απηφ ζα γνχζηαξα 100% αλ είζαζηαλ 4 άλζξσπνη θαη 

εγψ εξρφκνπλ κέζα κεηά ζα έλησζα ιίγν πεξίεξγα φπσο θαη έλησζα κε ηελ 

έλλνηα θαη είκαη θαη δελ είκαη κέζα ππάξρεη ήδε κηα ζχζηαζε θαη θάπνηεο αμίεο 

θάπνηνη θαλφλεο άγξαθνη πάληα(δνκή ηεο νκάδαο, ραξαθηεξηζηηθά) ζηνπο 

νπνίνπο κπνξψ λα ζπκθσλψ κπνξεί θαη λα κε ζπκθσλψ έρσ έλα ζέκα κε 

απηφ δελ μέξσ θαηά πφζν ζα νκνγελνπνηεζψ κε ηελ νκάδα(ζα 

επηθνηλσλήζσ, ζα θνηλσληθνπνηεζψ ζαλ ζηφρνο δειαδή πνπ κπαίλσ θαη 

θίλεηξν γηα ηελ νκάδα). Απηφ είλαη έλαο δηθφο κνπ θφβνο εληάμεη ηνλ νπνίν 

ζηε ζπλέρεηα ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη ιφγσ ηνπ φηη δελ είρα πνιχ ρξφλν λα 

αζρνιεζψ κε απηφ ιφγν ηεο αλάγθεο γηα επηβίσζε θαη εθεί έξρεηαη απηφ πνπ 

ζπδεηάγακε πξηλ ε ,ηα κπεξδεχσ ιίγν ε? νθ άκα ζε θνπξάζσ γηαηί κηιάσ θαη 

πνιχ ηψξα έλησζα κνπ ιεο ξε παηδί κνπ κε θαηεπζχλεηο εγψ πξνο ην παξφλ 

είκαη νθ. Σέινο πάλησλ μεθίλεζα έηζη λα αζρνινχκαη κε ηελ νκάδα. ηαλ 

αζρνιείηαη θαλείο κε ηελ νκάδα πνπ έρεη ζαλ ζηφρν βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

νκάδαο ηεο δηθήο καο ε ειεχζεξε κεηάδνζε ηεο γλψζεο πξνο ηέξςηλ θαη 

επηβίσζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ ζαλ δηθαίσκα απηφ ην πξάγκα ζηε δσή(ζθνπφο 

ηεο νκάδαο θαη ην αηφκνπ θίλεηξν) πφζν κάιινλ ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο 

γεληθά ην θνκπ θαη ην ρψκα είλαη ιηγάθη παξεμεγεκέλν γηαηί ν άιινο λνκίδεη φηη 

αλ θηηάμεη έλα ζπίηη απφ θνκπ ρψκα δελ μέξεη ηη ζεκαίλεη απηφ φηη είλαη 100% 

νηθνινγηθφ θαη καδί κε απηφλ ζα εμαθαληζηεί θαη ην απνηχπσκα πνπ έρεη 

αθήζεη εμαθαλίδεηαη δελ αθήλεη θάηη ζηε θχζε θάπνην απνηχπσκα 

αληηνηθνινγηθφ ν άλζξσπνο έρεη μέξσ γσ 80 ρξφληα δσήο γηα ηελ ψξα έλα 

ζπίηη κπνξεί λα έρεη  κέζν φξν δσήο απφ 100 σο 300 ρξφληα ππάξρνπλ 

θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ βξεζεί 200 εηψλ. ηνλ παγθφζκην ηα ζπίηηα πνπ είλαη 

θηηαγκέλα απφ ρψκα είλαη γχξσ ζην 50%. Σν νπνίν είλαη ηεξάζηην πνζνζηφ 

Τεκέλε πνπ εκείο δελ ην αληηιακβαλφκαζηε πνπ άκα κπεηο έηζη ζε κηα 

ειάρηζηε έξεπλα πνιχ απιή θαη επηθαλεηαθή βιέπεηο φηη είλαη πνιχ πην 

δηαδεδνκέλν απφ φηη θαληάδεζαη, ππάξρεη κηα παξαδνζηαθή ζνθία πνπ 

έρνπκε μεράζεη λα ρξεζηκνπνηνχκε θαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο είλαη λα 



122 
 

επαλέιζεη απηή ε ζνθία απηή ε ηερληθή θαη εκείο αλ κπνξνχκε κε θάπνην 

ηξφπν λα ηε κεηαζέζνπκε ειεχζεξα ζε επίπεδν γλψζεο. Σψξα ζε επίπεδν 

ελαζρφιεζεο πάληα νη ζρέζεηο πνπ έρεηο κε ηελ νκάδα απφ ηελ εκπεηξία κνπ 

ηνπιάρηζηνλ ληψζσ φηη έρεη λα θάλεη θαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα πνπ έρεηο γηα ηελ 

νκάδα, ην ρξφλν δειαδή. Καη εθεί κπαίλεη κέζα θαη παίδεη ξφιν ην θνκκάηη ηεο 

επηβίσζεο ηνπ θαζελφο θαη ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο κεγάισζε ηηο νπνίεο δεη 

θαη εξγάδεηαη αλ εξγάδεηαη(ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ) θαη απηά 

δηακνξθψλνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ 

έρεη λα αζρνιεζεί κε ηελ νκάδα ηη ζεκαίλεη απηφ εγψ αο πνχκε κηαο θαη κηιάκε 

γηα εκέλα δελ έρσ νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ θάπνπ απφ πνπζελά νχηε απφ 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ νχηε ππάξρεη ζηαζεξή δνπιεηά ε νχηε έρσ δηθφ κνπ 

ζπίηη ζεκαληηθφ θαη απηφ ηψξα είλαη πνιχ πξνζσπηθά αιιά λνκίδσ παίδνπλ ην 

ξφιν ηνπο έηζη ζέισ λα πσ δελ ππάξρνπλ νηθνλνκηθνί πφξνη απφ θάπνηνλ λα 

κε βνεζάεη ή θάηη ηέηνην γηαηί αθφκε θαη έλα ζπίηη λα έρεηο εγψ πιεξψλσ θαη 

ελνίθηα πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη απηφκαηα δίλσ πξέπεη είκαη 

ππνρξεσκέλε λα δψζσ πξψηα ην βάξνο ζηελ επηβίσζε θαη κεηά ζε φια ηα 

ππφινηπα κε απνηέιεζκα ηα θαη ηα  3 ρξφληα ζρεδφλ πνπ είκαη κέζα ζην 

ζαιηγθάξη ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα είρα ιίγν ρξφλν λα αζρνιεζψ θαη κε ηελ 

νκάδα θαη κε απηά πνπ θάλακε αζρνιηφκνπλα ιηγφηεξν απφ απηνχο πνπ ήηαλ 

δηαζέζηκνη, ε Έιιε ήηαλ ζηε λίζπξν ε ινπίδα ζηε ζακνζξάθε ν θαζέλαο κε 

ηνλ ηξφπν ηνπ ιίγν ή πνιχ αζρνιηνχηαλ θαη εγψ πξνζπαζνχζα αιιά 

ζπλεηδεηνπνηνχζα ηε δηαξθή ελνρή κνπ(ηη πξνθαιεί ε νκάδα ζην άηνκν) είκαη 

θαη ιίγν ελνρηθφ άηνκν φκσο πηζαλφλ θάπνηνο λα ζνπ πεη νθ ληάμεη εγψ φκσο 

είκαη ιίγν ελνρηθή θαη έλησζα άζρεκα πνπ δελ είρα ην ρξφλν λα αζρνιεζψ θαη 

ιηγάθη ππνηηκεηηθά απέλαληη ζηνπο ππφινηπνπο κε ηελ έλλνηα φηη δελ έρσ 

αζρνιεζεί ηφζν πξνθαλψο ιφγσ απηνχ δελ έρσ θαη ηελ ίδηα γλψζε θαη 

έλησζα φηη δελ βνεζάσ θαη ηφζν ηελ νκάδα ξε παηδί κνπ αιιά απηφ ήηαλ θάηη 

θαηαλαγθαζηηθφ (ζπλαηζζήκαηα πνπ δίλεη ε νκάδα;) γηαηί δελ κπνξνχζα 

αιιηψο λα επηβηψζσ δελ είρα κηα δνπιεηά ε νπνία λα κπνξψ λα ηελ θάλσ 

φπνηε ζέισ, δνχιεπα βέβαηα ηφηε , ηψξα ινηπφλ πνπ δελ δνπιεχσ θαη είκαη 

θαη άλεξγε(ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα) ζπλ ηνηο 

άιινηο έρσ παξαπάλσ ρξφλν αιιά απηφ είλαη πεξηνξηζκέλν γηαηί ςάρλσ 

απεγλσζκέλα θαη κε πνηφλ ηξφπν κπνξψ λα ην θάλσ θαη έηζη πξνζσξηλά 

κπνξψ λα αθηεξσζψ ζηελ νκάδα θαη απηφ είλαη ζρεηηθφ γηα παξάδεηγκα 

ζθέθηνκαη λα θχγσ εμσηεξηθφ  γηα δνπιεηά νπφηε δελ μέξσ πνηα ζα ζπλερίζεη 

λα είλαη ε ζρέζε κνπ κε ηελ νκάδα ζα δείμεη.  

Κίλεηξν: λαη, ην λα αζρνιεζείο κε κηα νκάδα ινηπφλ, θαηαξρήλ είλαη κηα 

θίλεζε ελεξγεηηθή πνπ θάλεηο θαη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ ε δειαδή δηεπξχλεηο ηνπο 

νξίδνληεο ζνπ θαη ζε επίπεδν γλψζεο θαη ζε επίπεδν δξάζεο θαη ζε επίπεδν 

θνηλσληθφ δειαδή εγψ κπαίλνληαο κέζα ζηελ νκάδα δελ αζρνιήζεθα κφλν κε 

ην θνκπ αζρνιήζεθα θαη ιίγν ιίγν φκσο γηαηί δελ είρα ην ρξφλν γηαηί δελ 

πξνέθπςε ή γηαηί κπνξεί ζηελ ηειηθή λα είκαζηε θαη πνιχ δηαθνξεηηθνί 

άλζξσπνη απηνί πνπ ζπληζηνχκε κηα νκάδα αζρνιήζεθα θαη ιίγν θαη κε ην κε 

ηε ζέζε κέζα ζηελ νκάδα, ηη ζεκαίλεη απηφ φηη θπζηθά κπαίλνληαο ζε κηα 
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νκάδα ζεκαίλεη φηη απηφκαηα δελ είζαη κφλν κνλάδα, πάληα ζα είζαη κνλάδα 

θαη πάληα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζεβαζκφο, αιιεινζεβαζκφο απέλαληη ζηηο 

κνλάδεο γηαηί δελ είκαζηε ίδηνη φπσο είπα θαη πην πξηλ αιιά εθηφο απφ 

κνλάδα γίλεζαη θαη νκάδα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη αξρίδεηο θαη 

επηθνηλσλείο(θίλεηξν ηνπ αηφκνπ) ζε άιιν επίπεδν έρνληαο δεδνκέλνπο ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηηο βαζηθέο ηηο αξρέο ινηπφλ εθφζνλ ηηο πξεζβεχεηο έηζη 

ην ζεσξείο θαη εζχ δεδνκέλα θαη ζπκθσλείο κε απηά κπαίλνληαο ινηπφλ ζηελ 

νκάδα αξρίδεηο θαη δξαο θαη εθ ηνπ ζπιινγηθνχ. Σν ζπιινγηθφ κπνξεί λα ζε 

κάζεη πνιιά πξάγκαηα θαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ θαληάδεζαη. 

πλεηδεηνπνηείο φηη κπνξεί αλ γίλεη ζσζηά ν έλαο λα ζπκπιεξψζεη ηνλ άιινλ 

θαη ζε επίπεδν ραξαθηήξα θαη ζε επίπεδν γλψζεο θαη ζε επίπεδν δξάζεο 

ηειηθά δειαδή ν θαζέλαο αλαιακβάλεη απφ θάηη πνπ κπνξεί ή ζέιεη λα ην 

θάλεη θαιά ε θαη ζην ηέινο ην απνηέιεζκα πνπ βγαίλεη λα είλαη έλα πνιχ 

φκνξθν ζπιινγηθφ θαη πνιχ πψο λα ην πσ ηέινο πάλησλ είλαη έλα ζπιινγηθφ 

απνηέιεζκα πνπ δελ ην έθαλεο εζχ θαη δελ ζα κπνξνχζεο λα ην θάλεηο εζχ 

κφλνο ζνπ απηφ είλαη ην σξαίν, απηφ είλαη ζπιινγηθφηεηα δελ ην θάλεηο απφ 

κφλνο ζνπ γηαηί ζνπ αξέζεη θαη έηζη ζνπ ήξζε ην θάλεηο πάληα κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη δελ ζα κπνξνχζεο λα 

ην θάλεηο κφλνο ζνπ κπνξεί λα κπνξνχζεο π.ρ. ν Υ, ν Ν. επεηδή αζρνιείηαη 

πάξα πνιχ κε απηφ έρεη ηε γλψζε αιιά πηζαλφλ λα κελ ήηαλ ην ίδην 

απνηέιεζκα αλ ην έθαλε κφλνο ηνπ νχηε ε ίδηα αίζζεζε αλ δειαδή πάκε θαη 

θηηάρλνπκε έλα θνχξλν ζε πνιιέο νκάδεο θαη ρψξνπο, πηζαλφλ ηελ 

νξγάλσζε λα ηελ αλαιακβάλεη πεξηζζφηεξν πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνη επαθή 

ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ είραλ λα δηαζέζνπλ ζε απηφ εε αιιά λνκίδσ φηη φηαλ 

είκαζηε πεξηζζφηεξνη ην απνηέιεζκα πνπ βγαίλεη έρεη κηα αίζζεζε ζπιινγηθή 

δελ μέξσ πψο λα ην εθθξάζσ…απηφ πξνζπαζψ λα βξσ ηε ιέμε είλαη κηα 

αίζζεζε έλα δεκηνχξγεκα ζπιινγηθφ είλαη έλα δεκηνχξγεκα κκκκ….. ζα 

έιεγα ην νηθνπκεληθφ αιιά είλαη πνιχ βαξχ, είλαη κηα ζπλδεκηνπξγία(απηφ ζνπ 

δίλεη ε νκάδα ζαλ αίζζεζε) απηφ είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν, ε δεκηνπξγία απφ 

κφλε ηεο είλαη κηα δπλαηή ιέμε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ελφο αλζξψπνπ θαη ηε δηάζεζε ηνπ γηα έθθξαζε αιιά φηαλ ην 

θάλεηο απηφ καδί κε άιινπο είλαη πην δπλαηφ γηαηί κηιάκε γηα 5, 10 δελ έρεη 

ζεκαζία κε πφζνπο αιιά είλαη κηα ζπλδηαιιαγή θαη κηα εκπλέεη έλα 

ζεβαζκό(απηνζεβαζκφο θαη ζεβαζκφο πξνο ηνπο άιινπο ην θίλεηξν γηα 

ζπκκεηνρή) απηφ ην πξάγκα. Ννκίδσ απηφ γηα εκέλα πνηθίιεη, θνίηαμε 

αλαιφγσο ηε θάζε πνπ βξίζθεζαη, επεηδή έρσ δνξηζηεί πνιχ ηειεπηαία δελ ζα 

ην βάισ ζε δεχηεξε κνίξα ην λα βξσ δνπιεηά ζε ζρέζε κε ην λα πάσ ζηελ 

νκάδα γηαηί είλαη είδνο πξψηεο αλάγθεο σζηφζν αλ δηνξγαλσζεί θαη ίζσο 

βνεζήζσ ιηγφηεξν ζέισ λα πάσ ξε παηδί κνπ κηα κέξα κε ηξώεη ζέισ λα πάσ 

νπνζδήπνηε κηα κέξα λαη απηφ έρεη λα θάλεη πνηα είλαη ηα βαζχηεξα αίηηα ε 

λνκίδσ…(παχζε απφ ηειέθσλν!) ην πξψην είλαη ην βήκα πνπ θάλεηο 

θεχγνληαο απφ ην ζπίηη πεξηιακβάλεη απνδεηθλχεη πνιιά ζηνηρεία ην 

ζθέθηνκαη ηψξα δελ ην έρσ μαλαζθεθηεί λνκίδσ ην έλα είλαη ε αλάγθε γηα 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ε αλάγθε γηα επαθή ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία θαη ε 
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αλάγθε γηα ζπλδηαιιαγή(θίλεηξα ζπκκεηνρήο) φια απηά είλαη πνιχ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα λα θχγεηο απφ ην ζπίηη θαη λα παο ζηελ νκάδα ην δεχηεξν είλαη 

εληάμεη ζηαδηαθά επεηδή εγψ είκαη θαη ιηγάθη θιεηζηή θαη ιηγάθη δπζθνιεχνκαη 

λα ληψζσ άλεηα ζνπ είπα απφ ηελ αξρή γηα απηφ παξφια απηά φηαλ 

γλσξίδεζαη κε ηα παηδηά θαη θάλεηο θαη άιια πξάγκαηα πέξα απφ ηελ νκάδα 

πνπ δελ έρσ θάλεη ηφζα πνιιά ε αξρίδεηο θαη απνθηάο θαη κηα ραξά δειαδή 

ζπλαληάο ηα άηνκα ηεο νκάδαο, φρη πιένλ ζαλ νκάδα αιιά ζαλ κνλάδεο 

νπφηε ραίξεζαη λα ην θάλεηο απηφ πεξλάο ζε άιιν επίπεδν πνπ θαη γηα εκέλα 

είλαη θαη ζεκαληηθφ λα ην θάλεηο απηφ δειαδή ηα άηνκα κηαο νκάδαο εθηφο απφ 

νκάδα είλαη θαη κνλάδεο θαη είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα 

βιέπνπλ αλ ηαηξηάδνπλ ή δελ ηαηξηάδνπλ θαη λα θάλνπλ θαη άιια πξάγκαηα 

καδί λα κελ είλαη κνλνδηάζηαην (άξα λα είλαη πνιπδηάζηαην) πνπ θάλνπλ θαη 

παξάγνπλ ην ηξίην είλαη ε αλάγθε λνκίδσ θαη ε αγάπε πνπ έρνπκε φινη γηα 

απηφ πνπ ιέγεηαη επαθή κε ηε θχζε κέζσ ηεο νηθνινγίαο κελ θαη βέβαηα θαη 

ηεο αιιειεγγχεο γηα απηφ έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκάδαο καο λνκίδσ 

φηη είλαη ε αιιειεγγχε(ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκάδαο) θαη ε δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ θνκπ …(παχζε γηα 

ηειέθσλν 39:45-42:28) θάηη πνπ ππάξρεη ζε φινπο καο ζαλ θηλεηήξηνο 

δχλακε λνκίδσ ππάξρεη ζε φινπο καο θαη ζε εκάο είλαη φηη βιέπεηο φηη ζε 

θαηξνχο     

φρη θξίζεο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα, έθηαζε 6 είδεο πσο πεξλάεη ν ρξφλνο, 

σξαία, λνκίδσ ινηπφλ φηη φινη αληηιακβαλόκαζηε όηη όινη έρνπλ δηθαίσκα(ε 

αληίιεςε ηνπ ίζνπ δηθαηώκαηνο ιέεη όηη είλαη ην θίλεηξν) ζηε ζηέγαζε βαζηθφ 

ζηνηρείν ζηε ζηέγαζε επηβίσζεο θαη ζα κπνξνχζαλ κε θάπνην ηξφπν αλ ην 

θάλνπλ απηή ε παξαδνζηαθή ηερληθή θαη ηέρλε βαζίδεηαη ζε απηφ φηη κπνξεί ν 

θαζέλαο(ρσξίο δηαθξίζεηο) λα θηηάμεη ην ζπίηη ηνπ κφλνο ηνπ ή κε ηε βνήζεηα 

ηεο θχζεο θαη κε ηνπο ρσξηαλνχο ηνπ απηή ε ηερληθή βαζίδεηαη ζε ζπιινγηθή 

εξγαζίαο θηηάρλαλ νη γείηνλεο ην ζπίηη ηνπ ελφο θαη κεηά ηνπ άιινπ πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα απηφ θαη εδψ έξρεηαη έλαο άιινο παξάγνληαο εκείο θάπνηα 

ζηηγκή (αιιαγή παγθαθίνπ) φια είλαη πην σξαία θάησ απφ ηνλ ήιην 

ελδνξθίλεο, έλαο παξάγνληαο πνπ κπήθε κέζα ζηελ νκάδα θαη ζαλ βάζε ηελ 

ειεχζεξε κεηάδνζε ηεο γλψζεο δειαδή δελ ζέινπκε λα θνζηνινγίζνπκε ηε 

γλψζε πνπ λα κπνξεί ν θαζέλαο λα ην θάλεη κφλνο ηνπ αιιά θάπνηα ζηηγκή 

επεηδή καο δεηνχζαλ εκείο κπήθακε ζηε δηαδηθαζία λα δνχκε πσο κπνξεί λα 

γίλεη θαη δελ κπνξείο λα παο ζε φινπο νχηε ε δπλαηφηεηα κπήθακε ζαλ νκάδα 

λα δηαρσξίζνπκε πνηνο είλαη ν ζηφρνο καο (ζθνπφο ηεο νκάδαο απφ ηελ 

νκάδα) εθεί απηφ έγηλε πέξπζη φζεο ζπιινγηθφηεηεο ή νκάδεο θηλεκαηηθέο καο 

δεηάλε λα ηνπο θηηάμνπκε θάηη ζαλ νκάδα θαη εκείο αληίζηνηρα πνπ δελ έρεη ην 

θέξδνο θηηάμακε έλα ζπίηη ζηελ Δχβνηα πξφπεξζη αιιά ην θηηάμακε έγηλε απηφ 

ην ζπίηη είλαη γεγνλφο ην θάλακε γηα κηα νκάδα πνπ ζηε ζπλέρεηα δηαιχζεθε 

δελ έρεη ζεκαζία ζαλ θίλεηξν ην ζπιινγηθφ θαη ην αληηεκπνξεπκαηηθφ ζε 

γεληθέο γξακκέο. 

 Κηλεκαηηθή σξαία νθ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ε έλλνηα ηνπ θηλεκαηηθνύ 

εληάζζεηαη ζε απηό πνπ ιέκε θίλεκα ε δηθή κνπ απάληεζε είλαη όηη θίλεκα είλαη 
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απηό ζην νπνίν εληάζζνληαη άηππα δελ παο θαη γξάθεζαη νη νκάδεο πνπ 

πξνζπαζνύλ λα αληηζηαζνύλ ζε απηό πνπ ιέγεηαη εμνπζία, 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πάλησλ ηνπ ηξόπνπ δσήο ησλ εηδώλ πξώηεο 

αλάγθεο, ρεηξαγώγεζεο, αθνξά θαη ην πλεύκα θαη ην ζώκα θαη βέβαηα 

ππάξρνπλ θαη πνιιέο ινχκπεο εδψ δειαδή απηφ ην θηλεκαηηθφ είλαη 

πνιιαπιήο θχζεο ιέμεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζσζηά θαη ιάζνο 

κπνξεί κηα νκάδα πνπ θηλείηαη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο απηφ είλαη άηππν δελ 

ιέκε φηη είκαζηε θηλεκαηηθνί απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηηο πξάμεηο καο(ε πξάμε 

ζαλ εξγαιείν, κέζν λα απνδείμσ ηη είκαη) φπνπ θηλνχληαη ζε απηνχο ηνπο 

ρψξνπο αιιά νη πξάμεηο απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην ηειηθά ρξεζηκνπνηνχκε 

έλαλ φξν γηα λα επηθνηλσλνχκε κεηαμχ καο ηη ζεκαίλεη θηλεκαηηθφ γηα εκάο 

απηφ πνπ θάλνπκε γηα λα έρεη έλα θνηλσληθφ αληίθξηζκα(ζθνπφο ηεο νκάδαο) 

λα κελ αθνξά εζέλα πξνζσπηθά πνπ ζεο λα θηηάμεηο θάηη ζην ζπίηη ζνπ 

δεχηεξνλ λα κελ είλαη γηα ηδηψηε θαη ζα ηνλ ρξεζηκνπνηψ κφλν εγψ λα έρεη κηα 

ζπιινγηθή ρξήζε θαη ηξίηνλ ε νκάδα πνπ ζε θαιεί λα κελ έρεη ζθνπφ ην 

θέξδνο γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηελ πξνζθνξά ζνπ θαη βέβαηα ηελ έρνπκε 

παηήζεη θαη εκείο δπν θνξέο, φηαλ καο είρε δεηεζεί θάλακε έλα δηαρσξηζκφ νη 

άλζξσπνη πνπ καο δεηνχλ θαη είλαη θηλεκαηηθνί φπσο ην νξίδνπκε ιάζνο νη 

νκάδεο θαη είλαη ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηνπ 

θηλήηξνπ ηνπ θηλεκαηηθνχ ην θάλνπκε απηφ ην πξάγκα δσξεάλ εθφζνλ 

ππάξρεη ρξφλνο θαη κπνξνχκε αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα άιιε νκάδα κε 

άιιε ζχζηαζε κε άιιν φλνκα δελ μέξσ εγψ ηη ην είρακε ζπδεηήζεη πνιχ 

πέξπζη απηφ θαη έηζη ινηπφλ ηδξχζακε ηέινο πάλησλ θηηάμακε ηελ νκάδα 

ζπλεξγαηηθή δφκεζεο θπζηθήο ην νπνίν νπζηαζηηθά θαη εξγαηηθψλ αθξηβψο λαη 

ππάξρεη πξνζθνξά αιιά ππάξρεη θαη λα βηνπνξηζηείο θαη αλ κπαίλεηο ζηε 

δηαδηθαζία αθηεξψλεηο δέθα κέξεο ηεο δσήο ζνπ λα πιεξσζείο ζαλ εξγάηεο 

φρη λα πιεξψζεηο ηηο γλψζεηο έλα ζεζαπξφ ζαλ εξγάηεο απιψο θαη έηζη ην 

δηαρσξίζακε θαη έρνπκε ην ζαιηγθάξη γηα ζεκηλάξηα νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε 

θηλεκαηηθφ ζθνπφ θαη ειεχζεξε κεηάδνζε ηεο γλψζεο μεθάζαξν πιένλ ζηελ 

νκάδα(εμέιημε ηεο νκάδαο κε ηε ζπδήηεζε) κηα θαηαζθεπή έλα ζπίηη έλαο 

θνχξλνο πνπ αθνξά έλαλ ηδηψηε ην θάλνπκε είηε κε ρξήκαηα είηε 

αληαιιαθηηθά αθφκε απηφ δελ έρεη γίλεη επί ηνπ πξαθηηθφ έρνπλ μεθηλήζεη 

πνιιέο ππνζέζεηο θαη πξνηάζεηο κάιινλ νδεχεη ζην λα γίλεη απηφ ην νπνίν 

είλαη γηα θέηνο ην θαινθαίξη πνπ είλαη ζηνπο γαξγαιηάλνπο δχν παηδηά πνπ 

ζέινπλ λα θηηάμνπλ έλα ζαλ εμνρηθφ έλα νηθφπεδν, έλα γήπεδν ππάξρεη έλα 

παιηφ παξάπεγκα κε πιίλζεο θιπ. Καη ζέινπλ έρεη πνιιέο ειηέο λα καδεχνπλ 

ηηο ειηέο κε κπάληα, θνπδίλα αιιά ηα παηδηά απηά είλαη θπζηνιάηξεηο θαη κε 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ηελ ηππνινγία, ηελ παξάδνζε θαη ζέινπλ λα ην 

θάλνπλ απηφ ρσξίο πνιιά ρξήκαηα κφλνη ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα ηε δηθή καο 

θαη ζα δξνκνινγεζεί κε πιηθά, απφ γχξσ, ηνλ ππιφ λα ηνλ βξνπλ εθεί, ηα μχια 

δελ μέξσ γεληθά ππάξρεη έλα θαιφ μεθίλεκα, κηα βάζε. 

εκαληηθή ζηηγκή: απηφ ζέιεη ιίγν ζθέςε…λνκίδσ απφ ηηο πην σξαίεο ζηηγκέο 

λαη πέξπζη κάιινλ δελ ζεσξψ ηελ πην σξαία αιιά κνπ ήξζε ζην κπαιφ θαη ζα 

ζην πσ πέξπζη έγηλε ην πξψην ζπλέδξην ηεο δφκεζεο κε ρψκα ην νπνίν 
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δηνξγαλψζεθε απφ ηελ αλέιημε κηα κθν ηέινο πάλησλ κε αληηθείκελν ην 

βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη αζρνινχληαη θαη απηνί κε νηθνινγηθά θαη 

καδεπηήθακε φιεο νη νκάδεο καδί κε παξνπζηάζεηο θαη επηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ζην ηέινο ππήξμε κηα ζπλάληεζε θαη κηα ζπλδηαιιαγή κε 

φιεο ηηο νκάδεο καδί θαη εθεί είδακε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο νπζηαζηηθά 

ζπλεπξεζήθακε ζε έλα ζπίηη ζην παλφξακα παξαθαιψ ππήξρε πνιχ σξαίνο 

ρψξνο θαη απηή ήηαλ κηα πνιχ σξαία ζηηγκή ππήξραλ ιίγεο νκνηφηεηεο ιίγεο 

δηαθνξέο κε ηηο άιιεο νκάδεο πνπ αθνξνχζε ηε ζπλχπαξμε αλζξψπσλ φισλ 

κάιινλ ησλ αλζξψπσλ φισλ ζρεδφλ φισλ πνπ δελ ήξζαλ κπνξεί λα κελ 

είλαη νξγαλσκέλνη αο πνχκε φισλ ησλ θαηά κηα έλλνηα ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα απηφ ην πξάγκα. Παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαη βέβαηα 

ππήξμαλ θαη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο εκείο νη κεραληθνί ζπλήζσο ζέινπκε ηα 

πξάγκαηα λα γίλνληαη ηππνπνηεκέλα λα ππάξρνπλ λφκνη πίζσ απφ απηφ θαη 

απφ άπνςε ζηαηηθφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε εγψ δελ ζπκθσλψ θαη 100% ζε 

απηφ θηηάμε κνλνφξνθν κε θηηάμεηο κφλν θνκπ θηηάμε θαη κηα έλαλ εζσηεξηθφ 

μχιηλν ζθειεηφ γηα λα είζαη ζίγνπξνο φπσο ηψξα ζηνπο γαξγαιηάλνπο ηέινο 

πάλησλ ππήξμαλ ζπγθξνχζεηο αιιά ήηαλ ελδηαθέξνλ φηη ήκαζηαλ φινη καδί 

πνπ ελδηαθεξφκαζηαλ πνπ καο αθνξά ζεσξεηηθά εγψ ήμεξα ηηο δχν ηξεηο 

νκάδεο ηειηθά ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ βγήθακε θαη ζε ζπκπεξάζκαηα ηνπ ηη ζα 

θάλνπκε δελ έρεη γίλεη ηίπνηα ηψξα, κηα απφ ηηο πην φκνξθεο ζηηγκέο πνπ 

δνχκε είλαη φηαλ θάλνπκε καδί κε ηα παηδηά θάπνηα ηαμίδηα δειαδή ηελ 

ηειεπηαία θνξά πνπ είρακε πάεη κε ηνλ Υ. θαη ηελ Έ. ηε ζέηα εθεί πνπ 

θηηάμακε ην ζπίηη πνπ ζνπ είπα πήγακε θαη είδακε ην ζπίηη κεηά απφ ηφζνλ 

θαηξφ π.ρ. ηα ιάζε ζθνηεηλφ, πξνεμνρή ηφζν κεγάιε, έρνπλ θηηάμεη 

παξαγθνχιεο θαη δελ κέλνπλ κέζα, είλαη πνιχ φκνξθνο ρψξνο 100% θπζηθφο 

θαη ηα παηδηά πνπ κέλαλ κέζα κε κεγάιν ζεβαζκφ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ 

θάπνηεο έηζη βξαδηέο θαη ηδηαίηεξεο ζηηγκέο ή φηαλ βξηζθφκαζηε ζην ζαιηγθάξη 

πνπ απηφ είλαη ε πεγή εθθίλεζεο αιιά έρσ βνεζήζεη ζηελ ζπλέρεηα δελ ήκνπλ 

ηφηε είλαη πνιχ σξαία ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζνπ δεκηνπξγνχληαη γηαηί βιέπεηο 

φηη ζην ηέινο φηη έρεηο βνεζήζεη θαη εζχ ζε απηφ ην δεκηνχξγεκα πνπ είλαη 

ηφζν φκνξθν θαη πνιπζπδεηεκέλν κεξηθέο θνξέο βιέπεηο θαη ηα ιάζε ζνπ 

αιιά νη σξαίεο ζηηγκέο είλαη ινηπφλ φηαλ ληψζεηο φηη έρεηο βνεζήζεη θαη εζχ ζε 

απηφ πνπ βιέπεηο κπξνζηά ζνπ έρεηο βάιεη θαη εζχ ην ιηζαξάθη ζνπ θαη είλαη 

αληηθείκελν ζπιινγηθήο εξγαζίαο. Απηφ φηη πάιη ζπλεηδεηνπνηείο ηε ζέζε ζνπ 

θαη ηε ζεκαζία ηεο κέζα ζηελ νκάδα. Σψξα πφζν κηθξή ή κεγάιε ην νξίδνπκε 

θαη εκείο.  

Αιιαγή ηνπ αηφκνπ απφ ηελ νκάδα: λνκίδσ φηη πάληα ήζεια, φρη πάληα ήζεια 

θαη ζέισ λα είκαη κέξνο νκάδσλ πνπ φκσο ζπκθσλψ καδί ηνπο 100% θαη 

κάιηζηα είκαη θαη πνιχ αγρσηηθή θαη ιέσ πσο ζα γίλεη απηφ ην παξάιν λνκίδσ 

ε νκάδα απηή έρεη επηβεβαηψζεη (ζαλ ηξφπνο επηβεβαίσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

νκάδα) απηά πνπ ζα ήζεια λα θάλσ εγψ ζαλ άλζξσπνο ζηηο ζπλεξγαζίεο 

κνπ δειαδή κηα ζπλεξγαζία (ζαλ πξνζνκνίσζε επαγγεικαηηθήο ζρέζεο) 

αθφκε θαη επαγγεικαηηθή λα θάλεηο φηαλ είλαη επί ίζνηο φξνηο θαη φηαλ είλαη κε 

αιιεινζεβαζκφ(ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρέζεσλ δηαπξνζσπηθά θαη ζε φιεο ηηο 
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νκάδεο, αθφκε θαη ζηελ νηθνγέλεηα) είλαη νη βαζηθέο αξρέο λα μεθηλήζεηο θάηη, 

φηαλ απηφ δελ ππάξρεη ηφηε νδεγνχκαζηε ζε άιια απνηειέζκαηα θαη λνκίδσ 

φηη είλαη κηα πνιχ σξαία εκπεηξία λα ππάξμεη ε κπνξεί δειαδή ππάξρεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εθφζνλ ππάξρεη ν ζεβαζκφο ηεο άπνςεο θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ άιινπ θαη απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα γίλεηαη θαη θηλεηήξηνο 

δχλακε(ε δηαθνξεηηθφηεηα επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηελ νκάδα, θίλεηξν ε 

δηαθνξεηηθφηεηα αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθφ κε αμία, θφληξα ζηελ απαμία ηνπ 

ζήκεξα) γηα λα θάλεηο πνιιά πξάγκαηα . λνκίδσ φηη πξέπεη λα έρεηο ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα αθνχο πξάγκα πνπ δελ ην θάλνπκε φινη, έλα πξάγκα πνπ κε 

έρεη βνεζήζεη είλαη λα αθνχσ θπξίσο κέζα ζηελ νκάδα δειαδή δελ ζε 

ελδηαθέξεη λα δείμεηο νχηε λα πξνβάιισ ηνλ εαπηφ κνπ κέζα απφ απηφ ληψζσ 

φηη ρξεηάδεηαη λα αθνπγθξαζηψ θαη λα πξνηείλσ αλ έρσ θάηη αλ δελ έρσ ζα 

αθνινπζήζσ ηνπο ππφινηπνπο.  

Αιιαγή ηεο νκάδαο απφ ην άηνκν: λνκίδσ πξέπεη λα ξσηήζεηο ηνπο 

ππφινηπνπο, λνκίδσ φηη ιίγν ηελ έρσ αιιάμεη, ζα κπνξνχζα λα ηελ είρα 

αιιάμεη πνιχ πεξηζζφηεξν, είρα ιηγάθη κηα αγθχισζε ιφγσ ηνπ ρξφλνπ ην φηη 

δελ είρα ηδηαίηεξν ρξφλν ζηελ αξρή θαη απηά πάλε παθέην φηαλ δελ έρεηο 

ρξφλν ή γηα θάπνην ιφγν δελ κπνξείο λα ζπκκεηάζρεηο ππάξρεη απηφκαηα θαη 

κηα απηναπνβνιή απηφ απνβάιιεζαη θαη απηφ απνζηαζηνπνηείζαη φηαλ δελ 

ζπκκεηέρεηο θαη πνιχ ράλεηο θαη ιηγάθη θαη ηε ζέξκε (κάιινλ ηελ επαθή ζα 

έιεγα) ή δελ κπνξείο λα ζπκκεηάζρεηο ζε φιεο ηηο ζηηγκέο ηεο νκάδαο πνπ 

απνηεινχληαη θαη απφ κνλάδεο θαη είλαη ζεκαληηθφ θάπνηεο θνξέο λα 

ζπκκεηέρεηο ζε πξάγκαηα πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ νκάδα γηαηί βιέπεηο πσο 

ιεηηνπξγεί ή αο πνχκε ρξεηάδεηαη ζηελ ηειηθή θαη ε δηθή ζνπ γλψκε γηα λα 

ηζνξξνπήζνπλ θάπνηα πξάγκαηα πηζαλφλ θαη ληψζσ ινηπφλ φηη ππάξρσ είλαη 

ζεκαληηθή(είκαη ζεκαληηθή ην παξαθξάδσ εγψ επεηδή αλαθέξεη πνιχ απηή ηε 

ιέμε ζηε ζπλέληεπμε, ζέιεη λα επηβεβαηψζεη φηη είλαη ζεκαληηθή κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ νκάδα, ην θίλεηξν ηεο!!) πηζαλφλ ε χπαξμε κνπ κέζα 

ζηελ νκάδα θαη ζα κπνξνχζα λα θάλσ θαη πνιχ πεξηζζφηεξα αλ ην είρα 

φπσο ζα ήζεια ζε επίπεδν δηαρείξηζεο ρξφλνπ ή φρη κφλν δηαρείξηζεο θαη ζε 

επίπεδν επηβίσζεο γηαηί παίδεη ην ξφιν ηνπ απηφ θαιψο ή θαθψο εληειψο 

θάπνηνο πνπ δνπιεχεη ιίγν ή έρεη ζηαζεξή δνπιεηά λαη θαη εληειψο ε 

ελαζρφιεζε πνπ ςάρλεη αλειιηπψο γηα δνπιεηά. 

Σν κέιινλ: παξεκπηπηφλησο ήζεια λα ζνπ πσ θαη απηφ ην θνκκάηη, θάπνηα 

ζηηγκή είρε κπεη κηα θνπέια είρε κπεη ιίγν πεξίεξγα γηαηί δελ ην είρακε 

ζπδεηήζεη φινη κεηαμχ καο αιιά ζε ζπδήηεζε πνπ θάλακε κεηέπεηηα 

ζπκθσλήζακε ηειηθά, απηφ έρεη λα θάλεη πσο κπαίλεη θαλείο κέζα ζε απηφ 

ηειηθά ζπδεηήζακε λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε απφ πξηλ 

ζπκθσλήζακε απιά ην δερηήθακε εγψ είρα πνιιέο αλεζπρίεο ιεηηνπξγνχζε 

ιίγν πεξίεξγα δελ ήηαλ ηφζν εμνηθεησκέλε ε κε απηά πνπ ιέκε ηφζε ψξα, ην 

λα κπνξψ λα απνδερηψ φηη ν άιινο κπνξεί λα έρεη δίθην θαη εγψ λα κελ έρσ 

(ζε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ είλαη θαη ν ζηφρνο ε επηθνηλσλία ηεο νκάδαο!) 

ή ζην λα κπνξψ λα ζπλδεκηνπξγήζσ θαη αο κελ πεξάζεη ε δηθή κνπ ε ηδέα 

αιιά ηνπ αιινπλνχ ή ζην λα ζπδεηήζσ ζε κηα βάζε φηη απηφ πνπ έρεηο θάλεη 
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δελ κνπ αξέζεη κε ζεβαζκφ θαη λα έρσ ηε δχλακε λα ζνπ ην πσ δελ 

απνξξίπηεηο απιά γηα λα απνξξίςεηο θάηη ε θαη εηδηθά εκείο νη αξρηηέθηνλεο 

έρνπκε πνηαλνχ είλαη ε θαιχηεξε ηδέα θαη βάζεη πνηνχ ζα γίλεη θάηη, ην βξίζθσ 

ιίγν γεινίν πην πνιχ εγσηζκφο θαη αληαγσληζκφο (φρη εδψ δειαδή απηά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο!) θαη κε ελνριεί πνιχ αιιά δελ ην πξνέβαια 

100% γηαηί έδεημα αλεζπρίεο αιιά δελ έδεημα απηφ πνπ πξαγκαηηθά είρα ζην 

κπαιφ κνπ γηα λα κελ δεκηνπξγήζσ θαηαζηάζεηο απηή ε θνπέια εμ αξρήο 

θαηλφηαλ φηη δελ ζπλάδεη κε ην πλεχκα θαη ηε θηινζνθία ηεο νκάδαο θαη κνπ 

ιέγαλ θάηζε κελ αγρψλεζαη θαη απφ εδψ θαη πέξα δελ ζα είκαη ηφζν αγρσηηθή 

κε θάπνηνλ πνπ κπαίλεη γηαηί ηειηθά ε ίδηα ε νκάδα κε ηνλ έλαλ ηξφπν ή ηνλ 

άιινλ απνβάιιεη απηφ πνπ δελ ζπλάδεη κε ηηο αμίεο ηεο, απηφ ην έκαζα κέζα 

απφ εθεί, έλα πξάγκα πνπ κε δίδαμε ε νκάδα είλαη φηη φηαλ είλαη ηζρπξέο νη 

βάζεηο ηεο φια ηα ππφινηπα κπνξεί λα ηα απνβάιιεη γξήγνξα ή αξγά έγηλε κε 

άζρεκν ηξφπν απηναπνβάιιεηαη δελ ρξεηάδεηαη λα ην πεηο δελ ηαηξηάδεη θαη 

λνκίδσ φηη είλαη κηα γλψζε απηή αλ έρεηο κηα ηζρπξή βάζε δελ έρεηο λα 

θνβάζαη θαη πνιιά πξάγκαηα ζεκαληηθή γλψζε. Νηψζσ φηη έρσ πνιιά 

πξάγκαηα λα πάξσ θαη κέζα απφ ηελ νκάδα θαη ηε γλψζε απηή ε νπνία είλαη 

αθφκε ζε πξψηκα ζηάδηα ηεο νκάδαο ην αληηθείκελν έρνπκε πνιιά αθφκε λα 

κάζνπκε, κε θνβίδεη ιίγν ην γεγνλφο αιιά ππάξρεη πηζαλφηεηα λα θχγσ 

(απψιεηα φπσο ζε φιεο ηηο ζρέζεηο!!) είηε γηα ππνηξνθία είηε γηα δνπιεηά αλ 

δελ πάξσ θάπνηα ππνηξνθία πξνο φπνηα θαηεχζπλζε θαη δελ μέξσ πσο ζα 

κπνξνχζα αλ θχγσ γηα θάπνηα ρξφληα( πάιη ν ρξφλνο!) λα ην θάλσ απηφ εμ 

απνζηάζεσο θαη λα ζπλερίδσ λνκίδσ φηη νη δεζκνί δηαξξεγλχνληαη κε θάπνην 

ηξφπν είλαη φπσο φηαλ έρεηο κηα ζρέζε, θαη είζαζηε παξάδεηγκα Διιάδα- 

Γεξκαλία ιεο εληάμεη ην πξψην εμάκελν, άληε θαη ην δεχηεξν, ε ζην δεχηεξν 

ρξφλν ιέσ εγψ ηψξα-πσ πσ μχιν πνπ πέθηεη κε ηηο γάηεο θάπνηα ζα γπξίζεη 

κε έλα κάηη ή κε έλα απηί (απνθεχγεη εδψ λα έξζεη ζε επαθή κε ην 

ζπλαίζζεκα ηεο) - θαιψο ή θαθψο ζεσξψ φηη φηαλ ράλεηο ηελ βησκαηηθή 

επαθή (απηφ είλαη ε νκάδα ε επαθή!!) εδψ έξρεηαη ην βησκαηηθφ ε θάπνηα 

ζηνηρεία ιηγάθη κπαίλνπλ ζηελ θαηάςπμε θαη ηα ζπληεξείο θάπσο ή ζηαδηαθά 

φπσο φιεο νη ζρέζεηο νη αλζξψπηλεο ζηαδηαθά θζίλεη έρεη λα θάλεη θαη κε ην 

πφζν εζχ ην αθήλεηο λα θζίλεη αιιά ε θπζηθή παξνπζία παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν. Ννκίδσ ην βάδσ ζε δεχηεξε κνίξα γηαηί λαη κελ ην αγαπάσ απηφ πνπ 

γίλεηαη πνιχ θαη ζηεξίδσ θαη ζα ζπλερίζσ λα ην ζηεξίδσ φζν κπνξψ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αιιά επεηδή μαλακπαίλεη ην ζέκα ηεο επηβίσζεο θαη αλ είρακε ηελ 

νκάδα λα ζην ζέζσ αιιηψο θαη είρακε δέθα δνπιεηέο θαη κπνξνχζακε λα 

επηβηψζνπκε κέζα απφ απηφ δελ ζα έθεπγα απιά αιιά έλα απφ ηα πιάλα κνπ 

πνπ δελ μέξσ αλ έθεπγα ζην εμσηεξηθφ ίζσο λα κπνξνχζα λ δηεπξχλσ θαη ηε 

γλψζε εθεί θαη λα κεηαθέξσ θαη γλψζε πίζσ ή κε ζνπ πσ λα κεηαθέξσ θαη 

άηνκα δελ μέξσ αλ είλαη εθηθηφ αιιά παίδεη ξφιν ζε ηη θαηάζηαζε είλαη ν 

θαζέλαο καο έρσ ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κνπ θαη ςάρλσ λα ηνλ βξσ 

κάιινλ δελ ηνλ είρα θαη πνηέ ςάρλσ λα βξσ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

κνπ(βνεζάεη ζε απηφ ε νκάδα, ζαλ ηελ ςπρνγεσγξαθία!) είκαη αλνηρηή ζε λέα 
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ελδερφκελα θαη δελ μέξεηο θαη πνηέ πσο ζα ζνπ πάλε θαη απφ ηελ εκπεηξία 

κνπ ζπλεηδεηνπνηψ φηη πξνγξάκκαηα θαη λα θάλεηο φηαλ είζαη άλζξσπνο 

αλνηρηφο ζε ελδερφκελα θαη αθήλεηο ηα πξάγκαηα λα ζε πεγαίλνπλ(ην έρνπλ 

ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηα κέιε ηεο νκάδαο!!) ιφγσ επηβίσζεο θαη 

πεξηπιάλεζεο δελ μέξεηο έξρνληαη αλαηξνπέο αλ κε ξψηαγεο αθφκε θαη αλ 

θχγσ ηζρπξφ ην ζελάξην θαη δελ ην ζέισ θαη πάξα πνιχ φηαλ γίλεηαη 

θαηαλαγθαζηηθά ζέισ λα θχγσ απφ ηε κηα θαη λα δήζσ έμσ θαη λα δηεπξχλσ 

ηνπο νξίδνληεο κνπ κε θισηζάεη δελ κε ζπξψρλεη αιιά αλ κε ξψηαγεο ηη ζα 

ήζεια αθφκε θαη λα θχγσ ζα ήζεια λα θξαηήζσ ηελ επαθή κνπ κε ηα παηδηά 

θαη κε θάπνην ηξφπν θαη κε ην αληηθείκελν θπζηθά θάπσο αιιά κε θάπνην 

ηξφπν λα κε ραζεί ε νπζηαζηηθή ζχλδεζε δειαδή ηψξα πνπ έρνπλ αξρίζεη 

κεηά απφ θαηξφ πνπ θαη εγψ δπζθνιεχνκαη ζηελ αξρή νη δεζκνί λα γίλνληαη 

ιηγάθη πην νπζηαζηηθνί ε μέξεηο αλ θχγεηο ππάξρνπλ δχν ηηλά ή κε πνιχ θφπν 

ζα ηνπο θξαηήζεηο νπζηαζηηθνχο ή απιά ζα θζίλνπλ θαη ζα ζηακαηήζνπλ 

ηψξα εληάμεη ζα δείμεη ην πξάγκα ην ζίγνπξν είλαη φηη ζε φπνηα νκάδα θαη αλ 

είζαη θαη φηη θαη αλ θάλεηο πξέπεη λα βξίζθεηο ηξφπνπο λα ην δείρλεηο απηφ 

έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ζνπ γηαηί εγψ αο πνχκε έρσ πεξάζεη ζε δηάθνξεο 

νκάδεο, π.ρ. ηελ αλέιημε δελ είρα νπζηαζηηθή θακία βαζηθά ζχλδεζε θαη 

επίζεο ήκνπλ γηα ιίγν γηα θάπνηνπο κήλεο, κνπ άξεζε πνιχ ην αληηθείκελν 

αιιά αθξηβψο επεηδή δελ ππήξρε ε ζχλδεζε θαη ε βάζε ηεο ήηαλ ζηε 

ζεζζαινλίθε θαη φρη ζηελ αζήλα ππήξραλ άηνκα κε αλνκνηνγέλεηα δειαδή κηα 

θπξία 50 ζηε ζχληαμε ληάμεη μέξσ εγψ αλ παο γηα θαθέ θαη κηιάο κφληκα γηα 

ην ίδην νπζηαζηηθή επαθή δελ ζα ππάξμεη πνηέ απηφ θαηέιεμε ζηελ πιήξε 

απνθνπή βέβαηα δηαιχζεθε θαη ε νκάδα ηεο Αζήλαο αιιά φηαλ δελ ηνπ 

αθηεξψλεηο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν…1:15:00 

 

4 

Θέισ πξηλ ηε δεκνζηεχζεηε λα κνπ ζηείιεηε γξαπηψο ηη είπακε αιιηψο δελ 
ζαο επηηξέπσ λα ηε δεκνζηεχζεηε. 
Πνην ην θίλεηξν;  

Απφ ελδηαθέξνλ. Λαθσληθφο. Γε κπνξψ λα ζνπ απαληήζσ φηαλ έρεηο απηφ ην 

πξάγκα (καγλεηφθσλν). Να ζπδεηήζνπκε θαιχηεξα. Απηφ κε 

απνδηνξγαλψλεη. Βιέπεηο ξε παηδί κνπ έλα ηζηγγαλάθη λα δεηηαλεχεη. Λεο απηφ 

ην πξάγκα εκέλα κνπ πξνθαιεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Παξαηεξψ θάηη, είλαη 

θάηη δελ πξέπεη λα είζαη ηειείσο απηηζηηθφο, πξέπεη λα βιέπεηο ηνλ εαπηφ ζνπ 

κέζα ζηνλ θφζκν. Καη δηαπηζηψλεηο φηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, θαη ε πνξεία 

πξνο ην κέιινλ δελ είλαη πξνδηαγεγξακκέλε, άξα θαηαιαβαίλεηο φηη φηη ζνπ 

πξνθαιεί απηφ πάλσ ζηε δσή ζνπ θαη ηε δσή ησλ άιισλ, θαη επίζεο 

θαληάδεζαη θάπσο λα είλαη ηα πξάγκαηα, λα δηακνξθψζεηο απηφ είλαη ην 

ζέκα, βιέπεηο κηα άιθα θαηάζηαζε κφλν γηα ζέλα γηα λα επηβηψζεηο, 

ππάξρνπλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ κπνξείο λα ηα θάλεηο κφλνο ζνπ. Σα 

παγθάθηα ζηελ Καιακάηα, είλαη βακκέλα πξάζηλα. Δγψ ζα ήζεια θαη ζα ην 

ζεσξνχζα θαη ζσζηφ, λα είλαη θφθθηλν, πσο ζα ην θάλεηο θφθθηλν. Γελ είλαη 

δηθαίσκα ζνπ γηαηί είλαη θαη νη άιινη κέζα. Άξα γηαηί νη άιινη πνπ ην μέξαλ λα 
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ην θάλνπλ πξάζηλν; Λέγακε αο πνχκε ην παγθάθη, μερσξίδεηο απφ ηελ αξρή 

ζην κπαιφ ζνπ φηη ππάξρεη ην ηδησηηθφ γηα ηα δηθά ζνπ ζέκαηα, ην μερσξίδεηο 

απφ ην δεκφζην, αλ ζα πιεξψλνπκε θφξνπο, ην ηη ζα είλαη απνδεθηφ ή φρη 

έμσ απφ ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ήηαλ πάληα ζέκα δηαπξαγκάηεπζεο, ππήξρε 

πάληα κηα κνξθή αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλψλ δεηεκάησλ, αθφκα θαη νη 

αξρατθέο θνηλσλίεο πνπ θάλαλ ηα θηκπνχηο θαη ηα ηνηέκ, είραλ θάπνηνπο 

ηξφπνπο λα μέξνπλ λα θάλνπλ πφιεκν ή φρη, πεξάζαλ δηαβαζκίζεηο, ππάξρεη 

ν homo economicus λα δνπιεχεη λα βγάιεη ιεθηά λα θαηαλαιψλεη έρεη βάιεη 

ζην νηθνλνκηθφ ην κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ κεηψλνληαο φια ηα άιια, εζχ ζέιεηο 

ην παγθάθη πξάζηλν ην βιέπεηο θαη δελ ζνπ αξέζεη, άξα θάπσο πξέπεη λα 

επέκβεηο, ν πην ζνβαξφο ηξφπνο λα δηακνξθψζεηο είλαη ε πνιηηηθή, ππάξρνπλ 

νκάδεο πνπ ζέινπλ λα παξέκβνπλ ζηα δεκφζηα, θαη θαιά θάλνπλ, ε θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ έξρεηαη ζαλ απάληεζε ζηελ θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο δειαδή ην 

θξάηνο πνπ ξχζκηδε ηα πάληα ζηε ζνβηεηηθή έλσζε ή ε κεγάιε 

ζνζηαιδεκνθξαηηθή παξέλζεζε ζηελ Δπξψπε έθηηαμε έλα θξάηνο πνπ 

θξφληηδε ηα πάληα, ήηαλ θπξίαξρν δειαδή ζηνλ πνιίηε, γηα φια ηα κεγάια 

δχζθνια πξάγκαηα ήηαλ ην θξάηνο εθεί, θαη ην ίδην ε ζνζηαιδεκνθξαηία 

θαπηηαιηζηηθή ήηαλ, θαη ην κεγαιχηεξν θξάηνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη, 

ηεξάζηην θξάηνο πάιη ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη, εθηφο αλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

νξνινγία ηεο αξηζηεξάο, αο πνχκε ν Καζηνξηάδεο έιεγε φηη ε Ρσζία ήηαλ 

θξαηηθφο θαπηηαιηζκφο, άιινη παίξλαλ ηηο απνθάζεηο, άιινη δνπιεχαλ, είζαη 

έλαο πνιίηεο θαη βιέπεηο φηη ζηε γεηηνληά ζνπ έρνπλ θάςεη φια ηα δέληξα, γηαηί 

είλαη κηα επηινγή, εμαξηάηαη κέρξη πνπ εθηίλεηαη ην πεδίν ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ζνπ, ελδηαθέξνκαη θαη γηα ηη. Σν θίλεηξν δελ ζα ην βξεηο. Μέρξη πνπ εθηείλεηαη 

ην βιέκκα ηνπ θαη κέρξη πνπ κπνξεί. Δγψ κπνξεί λα ζέισ λα επέκβσ ζηελ 

θνηλσλία κνπ πνιχ έληνλα, λα ζέισ απιά λα παηήζσ έλα θνπκπί θαη λα 

εθξαγεί έλαο βιακκέλνο ηαιηκπάλ πνπ λα πηζηεχεη φηη ν θφζκνο έρεη βαξέζεη 

κπηέια θαη έρεη απνκαθξπλζεί απφ ην ζσζηφ θαη εθεί πνπ θάζνκαη θηηάρλσ 

κφλνο κνπ ην δειεηήξην θαη λα ην ξίμσ ζηε ιίκλε ηνπ Μαξαζψλα.  

Ζ ζθέςε ηνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ πνπ είλαη ελεξγφο πνιίηεο έρεη 

πνιινχο ιφγνπο. Ο ιφγνο είλαη φηη ην πξνηηκάεη απφ ην λα θάζεηαη, απφ ην λα 

θάλεη θάηη άιιν, κπνξεί λα είλαη θάπνηα θπξία πνπ βαξηέηαη γηαηί είλαη κίδεξε 

θαη απνθάζηζε αθνχ έρεη θάηη άιιν πην ελδηαθέξνλ λα θάλεη λα πάεη λα ην 

θάλεη, κπνξεί λα είλαη κηα άιιε θπξία πνπ λα δηάβαζε φηη είλαη θαιφ λα πάεη λα 

θάλεη ην θνκκάηη ηεο, κπνξεί λα είλαη θάπνηνο πνπ έρεη πάξα πνιιά ιεθηά θαη 

ληψζεη ελνρέο γηα απηφ θαη ιέεη ζα βνεζήζσ θαη ηνπο θησρνχο, κπνξεί λα είλαη 

θάπνηνο πνπ λα ςάρλεη λα βξεη θίινπο, κάιινλ ηνπ αλήθεηλ, κε θάζε κνξθή, 

κπνξεί ην αλήθεηλ λα είλαη. Δμαξηάηαη ηη άιιεο επηινγέο έρεη, έρεη ηα θφκκαηα, 

έρεη έλα ζσξφ, κπνξεί λα γίλεη θπλεγφο, έρεη ην θιάκπηλγθ , παξαδνζηαθά, φρη 

παξαδνζηαθά κπνξεί εδψ πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα ν θνηλσληθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο αθφκα απνδνκνχληαη ηεξαξρίεο ηα παιηά βαξηά ζπζηήκαηα 

κε φιεο ηηο πξνζβνιέο ζην κέιινλ αθφκα απνδνκνχληαη αιιά ηψξα είκαζηε 

ηελ Διιάδα, ζε άιιεο ρψξεο κπνξεί λα έρνπλ απνδνκεζεί θαη λα έρνπλ 

αλαθαιπθζεί μαλά κε εκπηζηνζχλε ηα ίδηα, ή ζηελ Διιάδα βιέπνπκε φηη 
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θαηέξξεπζε ε ζξεζθεία ε νηθνγέλεηα φια απηά ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ηα 

ηεξαξρηθά αιιά ε θξίζε έβγαιε ρξπζή απγή πνπ είλαη αθξηβψο απηφ 

ςάρλνληαο ηζνξξνπία, ην θάλεη φηαλ έρεη ζηαζεξφηεηα, φρη αζηάζεηα. Δγψ 

λνκίδσ φηη ηψξα έρεη πάξεη κνξθή, απηφ δείρλεη κηα δπζαξέζθεηα πνιχ κεγάιε 

θαη δχζθνιν λα δηνρεηεπηεί, γηαηί ιείπεη ε ελδνζθφπεζε, ην κεγάιν πιαίζην λα 

ηελ θαζνδεγήζεη, νχηε ρξηζηηαλνί, νχηε θαινί έιιελεο, ν καξμ θαη ε 

αιινηξίσζε ηνπ πξνζέθεξε ζην ππνθείκελν πνιχ ζηηβαξή ηαπηφηεηα, λα κελ 

ήηαλ ν ζσζηφο άλζξσπνο πνπ δελ ππάξρεη ν ηέιεηνο αιιά ήηαλ έλαο 

άλζξσπνο κε ηαπηφηεηα εξγάηεο πνπ καρφηαλ κηα δσή λα κεγαιψζεη ην παηδί 

ηνπ, είρε άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα, αιιά εδψ μεζπάζαλε αθξηβψο δελ είρε 

ηξφπν λα δηνρεηεχζεη, εγψ λνκίδσ φηη είκαζηε ηφζν κνπδηαζκέλνη, ηαγάξηα 

πνπ δελ ληψζνπκε, πηα, είκαζηε ηφζν κνπδηαζκέλνη ρσξίο έληνλα βαζηά 

βηψκαηα πνπ είκαζηε ζαλ λα κελ ληψζνπκε θαη πξέπεη λα θνπαλεζνχκε πάξα 

πνιχ είκαζηε ηαγάξηα δσληφβνια πνπ δελ ληψζνπκε θαη πξέπεη λα θάλνπκε, 

λα θάλνπκε, λα θάλνπκε, δελ γίλεηαη αιιηψο θάηη πξέπεη λα θάλεηο, λα θάλσ 

γηα λα ληψζσ, λα βξσ εκπεηξία γηα λα ληψζσ. Να γιηηψζσ απφ ην θελφ πνπ 

έιεγε ν Καζηνξηάδεο. Ο Καζηνξηάδεο έιεγε φηη απηή ε θαηάξξεπζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ αθεγήζεσλ δελ έρεη βξεη ν δπηηθφο θφζκνο κηα θαηλνχξηα 

αθήγεζε λα αλαπιεξψζεη απηφ ην θελφ, θαη κέλεη ην θελφ. Γεκηνπξγήζεθε 

ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία δηαθφζηα ρξφληα. Γηαηί εθεί πνπ ήκαζηαλ φινη θαινί 

ρξηζηηαλνί, γηα θαιφ παξάδεηζν, θαινί εξγαδφκελνη θαινί κπακπάδεο θαιέο 

κακάδεο, ζηαδηαθά ράζεθαλ. Πιένλ δελ είκαζηε θαινί ρξηζηηαλνί, δελ 

πηζηεχνπκε, δελ καο θηλεηνπνηεί πξνο ηα θάπνπ, δελ ππάξρεη θάπνην πνιηηηθφ 

πξφηαγκα πνπ λα είλαη ην επφκελν ζηάδην κεηά ηηο κεγάιεο αθεγήζεηο, παιηά 

νη άλζξσπνη πίζηεπαλ επαλάζηαζε, ράζεθε θαη απηφ ε κεγάιε αθήγεζε, κεηά 

ήξζε ε ηερλνινγία ηαπηφρξνλα, ε πξφνδνο πνπ ζα καο ζψζεη, ηψξα είκαζηε 

απνπξνζαλαηνιηζκέλνη δελ έρνπκε ζρέδην δσήο θαη πξέπεη λα ην 

αλαδεηήζνπκε. Παιηά δελ ππήξραλ παξαδείγκαηα θαιά ζηελ Διιάδα 

ππήξραλ κε ιέκε καιαθίεο θαη έρνπλ θαηαξξεχζεη, ηψξα αξρίδεη θαη 

δεκηνπξγεί ε θνηλσλία κηα απάληεζε ζε απηφ ην θελφ, έλα αληηπαξάδεηγκα ζηα 

θαηαξξένληα θνκκαηηθνπνιηηηθά. Καη ηψξα ζνπ ιέεη ζα δεηο ηε δσή ζνπ 

πξνζθέξνληαο ην κηθξφ ιηζαξάθη καδί κε ηνπο άιινπο λα θάλνπκε ιίγν 

θαιχηεξε ηελ θνηλσλία καο. Γηα εκέλα είλαη πνιχ πγηέο. Δίλαη θνηλή αλάγθε. 

Πάληα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ! 

Αληηξξεζίαο πλείδεζεο, αξζξνγξαθία ζε πνιηηηθφ site. 

 

5 

Λνηπφλ, απιά λα ζνπ πσ ζαλ κέινο ηεο νκάδαο θαηνίθσλ ε θπςέιε καο, 
παξαρσξψ ηνλ ρψξν απηφ, εδψ έξρνληαη, εδψ θάλνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. 
Άληξαο ηεο νθίαο είλαη ν Άιεμ. Καη επίζεο φιε ε νκάδα λαη κελ ηεο 
παξαρσξνχκε ην ρψξν, έρνπκε έλαλ θνπκπαξά πνπ καδεχνπκε, ε ζπκθσλία 
είλαη απηή φηη κέιε καο είλαη νη πάληεο, κπνξεί θάπνηνο λα κελ έρεη, κπνξεί 
θάπνηνο λα έρεη πνιιά, ππάξρεη έλαο θνπκπαξάο θαη ν θαζέλαο φηη ζέιεη 
ξίρλεη, θαη ε πξαθηηθή καο είλαη πξνζπαζνχκε λα ην ζπκίδνπκε, λα θηλεζνχκε 
γχξσ ζην δίθξαγθν, αιιά δε ζα ζρνιηαζζεί νχηε ην ηίπνηα, νχηε ην 5 επξψ, 
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θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαηά βάζεη λα κπνξνχκε λα θαιχπηνπκε ηα έμνδα 
φηαλ γίλνληαη νη δξάζεηο. Τπάξρεη κηα ρνξσδία θάζε Πέκπηε, εδψ είκαζηε 
ηπρεξνί γηαηί έρνπκε φξγαλα, εδψ αλ δεηο έρεη πηάλν, έρνπκε αθνξληεφλ, ηψξα 
έρνπκε ζηακαηήζεη θαη ηα έρνπκε ζεθψζεη, ηα έρνπκε θξχςεη, ππάξρεη 
αξκφλην, ππάξρνπλ  ληέθηα, έλαο ρψξνο πνπ ηα αθήλνπκε θαη ηα βξίζθνπκε, 
εκ, επεηδή εγψ εδψ θάλσ θαη ζεκηλάξηα, είλαη ν ρψξνο έηνηκνο, θάλακε 
ππνινγηζηέο, βγάιακε κηα αλαθνίλσζε θαη θάπνηνη καο έδσζαλ ιάπηνπ 
δψξν, κεηαρεηξηζκέλα, άιινη θέξλνπλ ηα δηθά ηνπο, έρνπκε φιεο απηέο ηηο 
δξάζεηο πνπ ζνπ είπαλ λνκίδσ, θαη γηα ηα παηδηά θάλνπκε εμσηεξηθέο δξάζεηο, 
δελ έρνπκε εζσηεξηθέο δξάζεηο 2,29 γηα ηα παηδηά βγαίλνπκε θαη παίδνπκε θαη 
ην ζηλεκά.  
Πφζα κέιε έρεη ε νκάδα; 

Κνίηαμε λα δεηο, ηα κέιε κε ηε ζηελή έλλνηα, ζα ζνπ δψζσ δχν λνχκεξα, ηξία 

λνχκεξα, απηά ηα άηνκα κε ηα νπνία ζα βξεζνχκε ζίγνπξα κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα θαη βάδνπκε πιάηε ζηηο δηάθνξεο δηνξγαλψζεηο, ηα πην ελεξγά κέιε 

είλαη γχξσ ζηα 30 άηνκα, αιιά γχξσ ζηα 100-120 είλαη απηά ηα νπνία 

ζίγνπξα ζα πεξάζνπλ ζηελ βδνκάδα απφ εδψ γηαηί θάπνπ εκπιέθνληαη. Δίλαη 

πνιχ ελεξγή νκάδα. Δ φκσο έρνπκε θαη 1500 κέιε πεξίπνπ 1200 μέξσ γσ 

ζην facebook νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη θαη έξρνληαη ζε δηάθνξεο δξάζεηο γηαηί 

αθξηβψο ε θηινζνθία είλαη λα θάλνπκε δξάζεηο ζηαζεξέο θαη έθηαθηεο 

αμηνπνηψληαο ηππηθέο θαη άηππεο δεμηφηεηεο ησλ ηδίσλ ησλ κειψλ. Πάκε κηα 

εθδξνκή, ζα δεηο άιινπο, πάκε έρνπκε πεδνπνξία, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε 

ζχζηαζε ηεο νκάδαο, βέβαηα γηαηί είλαη αλνηρηφ θάζε θνξά, ππάξρνπλ θάπνηα 

ζηαζεξά εξγαζηήξηα ηα νπνία θιείλνπλ, καδεχεηο 30 άηνκα νκάδα ρνξνχ, δελ 

κπνξεί λα είλαη αλνηρηή γηαηί πξέπεη λα θηάζνπλ ζε έλα απνηέιεζκα, δελ 

κπνξεί λα κπαίλεη ν θαζέλαο φηαλ μεθηλήζεη ε νκάδα, ελψ ζηε ρνξσδία είλαη 

αλνηρηή, ζα δεηο κηα εκέξα είλαη 30 κε 40 άηνκα, άιιε κέξα 12. 

Δζχ Γ. κε πνην ηξφπν δξαζηεξηνπνηείζαη ζηελ νκάδα; 

Δεε θνίηαμε λα δεηο, απηή ηε ζηηγκή ε θχξηα επζχλε, θαηαξρήλ λα ζνπ πσ θάηη, 

πξνζπαζνχκε κε κεγάιε εκκνλή λα κε ζπλδένπκε, επζχλεο, δξάζεηο θαη 

εμνπζίεο κε πξφζσπα, έηζη, άξα θνηηάκε λα κελ είκαζηε θάπνπ ν θαζέλαο 

ζηαζεξά. Σψξα πξαθηηθά επεηδή εγψ απφ φια ηα κέιε έρσ κεγάιε άλεζε ζηα 

θνκπηνπηεξν θεηζκπνπθν επηθνησληαθφ ηξαιαια ε αιήζεηα είλαη φηη είκαη απφ 

ηα πην ελεξγά ζε απηφ ηνλ ηνκέα, φκσο θξφληηζα θαη εθπαίδεπζα ηε ξνδνχζα 

θαη θαλά δπφ άιινπο πνπ δελ μέξαλ ηίπνηα απφ ππνινγηζηέο λα 

ππνζηεξίδνπλ θαη εκέλα θαη φηαλ είκαη εγψ δηαθνπέο λα δνπιεχνπλ κφλνη 

ηνπο.  

Κάλεηο θαη ην ξφιν ηνπ θιφνπλ ηψξα γηα ηα παηδηά. 

Ναη, ηψξα έηπρε απηφ, αιιά απφ ηελ άιιε εγψ ζπκκεηέρσ θαη ζαλ απιφ κέινο 

ζηε ρνξσδία. Δλψ ππεχζπλνο ζηε ρνξσδία είλαη ν Γηνλχζεο. ηελ εθδξνκή 

θάζε θνξά είλαη άιιε νκάδα πνπ ηελ δηνξγαλψλεη. Δ φηαλ ε δξάζε δελ ζέιεη 

εηδηθφηεηα, θξνληίδνπκε άιινο λα ην αλαιακβάλεη. Αο πνχκε ν Γηνλχζεο έρεη 

εηδηθφηεηα γλσξίδεη απφ κνπζηθή άξα θαη γηα απηφ έρεη ην ξφιν ηνπ καέζηξνπ 

θαη ε Λίιε γλσξίδεη απφ ρνξφ είλαη δαζθάια ρνξνχ θαη γηα απηφ είλαη 

ππεχζπλε νκάδαο ρνξνχ, φκσο ην πνηνο ζα ηξέμεη ην ζηλεκά δε ρξεηάδεηαη 
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εηδηθφηεηα, άξα άιιε θνξά είλαη άιινο έρνπκε θαλνλίζεη δηαδνρηθά λα είλαη 

θάπνηνο, επίζεο ην εξγαζηήξη θηιαλαγλσζίαο αο πνχκε έρεη αλαιάβεη θάπνηνο 

λα ην ηξέρεη αιιά θξνληίδεη λα βγαίλεη θάζε θνξά κπξνζηά άιια άηνκα, γηαηί 

πηζηεχνπκε θπξίσο απφ κέλα μεθίλεζε απηφ θαη ηνπο έρσ πείζεη θαη ηνπο 

άιινπο θαη ην είδακε απηφ φηη φηαλ απνθηήζεη ε νκάδα δνκή θαη ε δνκή 

θαηαιήμεη ζε δνκεκέλεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη πξνζσπνπνηεκέλεο 

εμνπζίεο είηε ιέγνληαη επηηξνπέο, είηε ιέγνληαη δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα είηε 

ιέγνληαη ππν νκάδα ηάδε θαη είλαη ζηαζεξνί θαη πξνζσπνπνηνχληαη απηφ 

θαηαιήγεη ζε εζσηεξηθή δηάζπαζε, δειαδή πήγαηλε ζε έλα ζσκαηείν, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη ζε δηάζηαζε κε ηα κέιε, ηα κέιε θξαηάλε κηα 

θξηηηθή ζηάζε πνπ ην θάλαλ έηζη ην θάλαλ αιιηψο, εκείο ινηπφλ ηη έρνπκε 

πεηχρεη; Σν φξγαλν πνπ απνθαζίδεη είλαη ε νινκέιεηα, θάζε 15 κέξεο θαη λα 

θέξεηο ηδέα; Έια. Γεπηέξα. Μφιηο πεηο ηελ ηδέα ζνπ, ην ζπδεηάκε αλάκεζα 

καο, φζνη είκαζηε, ην απνθαζίδνπκε φζνη είκαζηε, λαη, φρη θαη ζπζηήλεηαη 

θαηεπζείαλ ε νκάδα πνπ ζα ππνζηεξίμεη απηφλ πνπ ην έθεξε.  

Δίλαη ζηαζεξή ε κέξα; 

Ναη, νη κέξεο θαη ην κέξνο είλαη ζηαζεξφ. Σα άηνκα είλαη ειεχζεξα.  

Δζχ πφζν ζπρλά αζρνιείζαη; 

Ζ αξκνδηφηεηα κνπ απηή ηεο δηθηχσζεο κνπ έπαηξλε πεξίπνπ έλα δίσξν ηε 

κέξα κέρξηο φηνπ κπήθαλ θαη άιινη ζηελ νκάδα θαη δελ αζρνινχκαη πηα, 

αζρνινχκαη επνπηεχνληαο κηα ψξα δχν ηελ εβδνκάδα. Αιιά ήηαλ θαη ζην 

ζηήζηκν φιν απηφ ην πξάγκα. 

Πσο ελεκεξψζεθεο γηα ηελ νκάδα; 

 ηελ αξρή βάδαλε αθηζνχιεο θαη ην είδα θαη εγψ θαη κηα θίιε κνπ, ήξζε κηα 

θίιε κνπ έθεξε θαη εκέλα. 

Γηαηί ζε απηή θαη φρη ζε θάπνηα άιιε; 

Απηή δελ έρεη ζηνρεπκέλν αληηθείκελν, απηή ε δπλαηφηεηα θαη λα ηελ 

αλαπηχμνπκε , λα ζπκβάιισ αλαπηχζζνληαο ηελ θαη λα παίξλσ πξάγκαηα ηα 

νπνία δελ ζα ηα έπαηξλα ζε άιιε πεξίπησζε, κε ελδηαθέξεη. Δγψ δελ ζέισ λα 

είκαη ζε νκάδα κνλνδηάζηαηε, γηαηί εγψ είκαη ελεξγφ κέινο, δελ είλαη πσο 

απιψο απνιακβάλσ ηηο ππεξεζίεο θάπνησλ, απηφ ήζεια θαη απηφ έθαλα!  

Πνην ην αίηεκα ζνπ απφ απηή ηελ νκάδα, ην θίλεηξν ζνπ; 

Σν θίλεηξν είλαη φηη ν θαζέλαο πξνζθέξνληαο, παίξλεη. θαη εγψ απηφ ραίξνκαη. 

Μπνξψ λα πξνζθέξσ ηα πάληα. ρη λα πξνζθέξσ ζηνπο άιινπο, ζηελ 

νκάδα. Τπήξμε ρψξνο γηα αληηπαξαζέζεηο, γηα ηδέεο κνπ, γηα ηηο δεμηφηεηεο 

κνπ, γηα ηηο γλσξηκίεο κνπ, ην θαιφ ηεο γεηηνληάο, γηα θαιφ αλζξψπσλ, 

δίλνπκε θαη παίξλνπκε κέζα απφ ηε δξάζε, αιιά ν θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο 

γηα ην πηα ζηάζε, πηα ζέζε έρεη ζηελ νκάδα. 

Δζχ αλαγλσξίδεηο απηή ηελ απηνλνκία ζνπ; 

Σελ έρσ βέβαηα, ηελ έρσ. Γηα απηφ θαη είκαη θαη ζηηο ζπλειεχζεηο φπνηε 

κπνξψ αιιά δελ έρσ θαη δέζκεπζε, ηνχην ην πξάκα είλαη καγηθφ ζηελ νκάδα. 

ηνρεχνπκε ζηελ απηνδέζκεπζε θαη φρη ζηελ ηππηθή δέζκεπζε. Οπνηαλνχ 

η΄αξέζεη έξρεηαη. Οπνηαλνχ δελ η‟ αξέζεη θεχγεη.  

Ση αλάγθεο ζνπ θαιχπηεη; 
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Μνπ θαιχπηεη αλάγθεο απφ θίινπο κε θνηλά ελδηαθέξνληα, κνπ θαιχπηεη 

δηέμνδνη, εκέλα ην φλεηξν κνπ ήηαλ κέζα ζε απηή ηε γεηηνληά ηεο αλσλπκίαο λα 

πεξπαηψ ζην δξφκν θαη λα ιέσ «γεηά ζνπ». Λνηπφλ απηφ ην πέηπρα, ην 

πεηχρακε, κε φια απηά ηα παηδηά, ηέινο πάλησλ, κε φινπο απηνχο ηνπο 

ζηηεκέλνπο ηεο γεηηνληάο δίλνπκε .  

Απηφ ην ειηθηαθφ κνπ ην μαλαείπαλε. Θέινπλ λα πέζεη ν κέζνο φξνο ειηθίαο. 

Δίλαη δχζθνιν γηαηί έρεη ρξψκα ζπγθεθξηκέλν θαη ηαπηφηεηα ε νκάδα, ε νπνία 

γηα εκέλα δελ επηηξέπεη, θαηαξράο δελ θαιχπηεη αλάγθεο λέσλ παηδηψλ. Γελ 

έρεη λα θάλεη κε ηα λέα παηδηά. Κάλνπλ θαζαξία θαη έρνπλ ην δηθφ ηνπο ηξφπν. 

Γελ λνκίδσ φηη ζα κπνξέζνπλ. Ναη γηα λα θέξλαλ φκσο έλα αίηεκα λα θάλακε 

θάηη πξαγκαηηθά λεαληθφ ζα έβιεπεο φηη λαη αιιά λα πξνζέμνπκε κε 

ιεξψζνπκε φρη θαη ην δήκν, ε ν λένο έρεη ζέιεη άιιν πξάγκα. Βεβαίσο ζα ηνλ 

ζέινπκε, εγψ λνκίδσ δελ ζα ηνλ αληέμνπλ. Καη εθείλνο δελ μέξσ πφζν ζα καο 

αληέμεη απφ ηελ άιιε γηα λένπο ππάξρνπλ πάξα πνιιά. Γηα ηελ Σξίηε ειηθία 

λα ππάξμνπλ πξάγκαηα. Δκέλα δελ κε ελνριεί θαζφινπ ε θαη ηνπο λένπο φηαλ 

ιέλε ζα ζέιακε ηνπο λένπο δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη ιέλε γηαηί δελ 

μέξνπλ απφ λένπο. Δ βέβαηα.  

Απηή ε νκάδα ηη ζθνπφ έρεη; 

Δίλαη λα βγάιεη ηνλ θφζκν απφ ηα ζπίηηα, λα αμηνπνηνχκε άηππα πξνζφληα 

πξνο φθεινο ησλ γεηηφλσλ θαη ηεο γεηηνληάο, λα αλαπηχζζεη ελσηηθέο δξάζεηο, 

λα θαιιηεξγεί, λα πξναζπίδεηαη αο πνχκε αλζξψπηλεο αμίεο πνπ κπνξεί λα 

καο αθνξνχλ, λα αλαζηήζεη απηφ ην αλζξψπηλν ζηνηρεί ηεο γεηηνληάο. Ζ 

Κπςέιε είλαη γεηηνληά, είλαη πνιχ κπζηήξην πξάκα απηφ πνπ ζπκβαίλεη. Απηά. 

Φέξλεη ηελ αιιαγή ελψ δελ δείρλεη ηελ αγσληζηηθφηεηα θαη ην αθηηβηζηηθφ ηεο. 

Δίλαη βαζχηαηα αθηηβηζηηθή. Απιά έρνπκε ζπλεζίζεη ηνλ αθηηβηζκφ λα ηνλ 

ζπλδένπκε κε αληίδξαζε. Δκείο δελ αληηδξάκε, ε φηη δελ καο αξέζεη ην 

θηηάρλνπκε. Οχηε θαηαδεηθλχνπκε, απιά, νχηε ζα πνχκε είλαη δνπιεηά ηνπ 

δήκνπ λα θάλεη απηφ. Γελ γνπζηάξεηο ηα ζθνππίδηα νθ πάξε ηε κάληθα έια λα 

πάκε λα ηα πιχλνπκε, δε ζεο ηα παγθάθηα; Πάξε κηα άδεηα λα ηα βάςεηο.  

Μνπ ην έρεη πεη θαη έλαο γλσζηφο κνπ απηφ… 

Ναη, ε βέβαηα, φπνηνο ινηπφλ ζέιεη παγθάθηα λα έξζεη λα βάςνπκε, αιιά δελ 

κπνξεί λα ξζεη θαη λα απαηηεί λα ζηακαηήζνπλ φια ηα άιια γηα λα βάςνπκε ην 

παγθάθη ηνπ. Θα ξσηήζεη πνηνο ζέιεη λα κε βνεζήζεη λα βάςνπκε ην παγθάθη; 

Θα βξεζεί θάπνηνο εθείλε ηε ζηηγκή, θαιψο. Αλ δε βξεζεί θάπνηνο μαλαθέξην 

κεηά απφ 6 κήλεο. Δίλαη πάξα πνιχ ηδηαίηεξε νκάδα. Γελ είλαη απιφ. Καη 

πνιιά κέιε δελ μέξνπλ ηη ζπκβαίλεη εδψ, δελ θαηαιαβαίλνπλ. Απιά έξρνκαη 

ζηε ρνξσδία, ζα ξσηήζεηο θαη ζα ζνπ πνπλ ηη θάλεη απηή ε νκάδα, α 

ηξαγνπδάλε, γιεηδέδεο είλαη κεηά κεζνθνπάλε, ην ηη ζπκβαίλεη φκσο ζην 

κεζνθφπη δελ κπνξνχλ λα ην θαηαιάβνπλ. Καη ζίγνπξα έρεη ρψξν γηα φινπο. 

Απηέο ηηο ηξέιεο πνπ ζνπ ιέσ εγψ δε ζα ηηο κνηξαζηεί θάπνηνο άιινο ν 

νπνηνζδήπνηε, απιά έρεη ηε δπλαηφηεηα ε νκάδα λα απνξξνθήζεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη λέεο ηδέεο δειαδή ε ηδέα είλαη ν θαζέλαο πνπ έξρεηαη εδψ λα κελ 

απαηηεί λα απνιαχζεη πξάγκαηα αιιά λα έξρεηαη γηαηί ζέιεη λα ζπκβάιιεη 

κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη κηα νκάδα γεηηφλσλ. Ξέξεηο πφζνη 
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έξρνληαλ ζηα ζπκβνχιηα; Δίδαλ θσο θαη κπήθαλ. Να θάλνπκε νκάδεο θαη λα 

θαηαγξάθνπκε ηελ παξαλνκία θαη λα παίξλνπκε ηελ αζηπλνκία. Κάηζε ξε 

κεγάιε. Α λα ζηείινπκε έλα e-mail ζηα 1500  κέιε, ην θάλακε φρη κφλν αλ 

ζπκθσλνχλ, γηλφηαλ εδψ ηεο κνπξιήο απφ δηαθίλεζε, απφ απφ απφ θαη 

εξρφληνπζαλ ε γίλεηαη δηαθίλεζε θάησ απφ ην ζπίηη κνπ, σξαία, ηη έρεηο θάλεη; 

Γελ κε αθνχεη θαλείο. Γειαδή ηη έθαλεο. Δ δελ έθαλα. Δ σξαία θάλε. Γειαδή ηη 

λα θάλσ; Κάιεζε ηελ αζηπλνκία. Μα άκα πάσ ζα. Μα άκα ν θαζέλαο πήγαηλε, 

δελ ζα. Καη θηηάμακε θαη εκείο έλα δίθηπν κε ηελ αξσγή ηεο αζηπλνκίαο, θαη 

ξσηήζακε ηη λα θάλνπκε ξε παηδηά; Να καο παίξλεηε ηειέθσλν. Καη έηζη 

ινηπφλ είπακε φπνηνο βιέπεη δηαθίλεζε θάησ απφ ην ζπίηη ηνπ, ζα ιέεη φηη 

είλαη απφ ηελ νκάδα ηάδε ηψξα απηή ηε ζηηγκή ζην ηάδε ζεκείν γίλεηαη 

δηαθίλεζε. Με απνηέιεζκα εθφζνλ ε αζηπλνκία έπαηξλε έλα ηέηνην πξάγκα, 

κηα ηέηνηα ελεκέξσζε ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ζηείιεη θάπνηνλ, δελ έθηαλαλ ηελ 

ψξα ηεο δηαθίλεζεο απνηέιεζκα, λαη αιιά γίλακε ηφζν ελνριεηηθνί πνπ 

πεξηνξίζηεθε ε δηαθίλεζε. Γηα ζθέςνπ; 1500 ηειέθσλα ηε κέξα; θέςνπ ην. 

Έηζη άξα ηη λα θάλσ εγψ ηψξα; Να ηα βάισ κε ηνλ δηαθηλεηή; κσο αλ κπεηο 

θαη θαηαιάβεηο πσο ιεηηνπξγεί ε δχλακε ησλ 1500 κειψλ. Ζ δχλακε ηνπ 

είκαζηε θίινη, έηζη ζα δεηο πφζα πξάγκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ. Απφ ηελ άιιε 

καο θαηεγνξνχλ φηη δελ έρνπκε κηα πνιηηηθή ζηάζε ελαληίνλ απηφ, δελ 

αζρνινχκαζηε κε ηνπο κεηαλάζηεο. Μα 3000 νξγαλψζεηο κε ηνπο κεηαλάζηεο 

θαηαλαιψλνπλ ηα άπεηξα εθαηνκκχξηα γηα λα ηνπο ζπκπαξαζηαζνχλ. Δίλαη 

αλάγθε θαη εκείο λα ην θάλνπκε απηφ; κσο εκείο ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε, λα 

θέξνπκε έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, λα θάλεη ζην εξγαζηήξην καο κηα 

θνπβέληα, λα ηελ αλνίμνπκε ή έλαο απφ ηελ ηάδε νξγάλσζε θαη λα καο πεη 

μέξεηε νη κεηαλάζηεο βνεζάεη απηφ… 

Δζχ πσο αηζζάλεζαη φηαλ ζπκκεηέρεηο ζηελ νκάδα; 

Κνίηαμε εγψ φπσο θαη ν θάζε έλαο επεηδή έρσ θαηαθέξεη λα κε απνδέρνληαη 

κε ηελ πξνζσπηθφηεηα κνπ θαη ηελ ηξέια κνπ αηζζάλνκαη κηα ραξά. Ξέξσ 

πνηνη δελ κε αληέρνπλε, πνπ ππάξρεη έηζη κηα πψο λα πνχκε, δειαδή 

βξηδφκαζηε αιιά ππάξρεη πάξα πνιχ εχθνια λα πσ πνηνο δελ κε αληέρεη 

αιιά θαη εθείλνο λα ζνπ πεη αιιά κηα ραξά ζα ηα πηνχκε, ζα ηζνπγθξίζνπκε, 

ζα ππνζηεξηρζνχκε, ζα καιψζνπκε, είλαη ιίγν νηθνγέλεηα απηφ κσξέ.  

Πσο ραξαθηεξίδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κέζα ζηελ νκάδα; 

Ννκίδσ φηη επεηδή εγψ ζαλ πξνζσπηθφηεηα είκαη πνιχ δσληαλή θαη απηά, 

κακνχλη, πνιινί ζεσξνχλ φηη έρσ έλα ξφιν κεγαιχηεξν απφ απηφλ πνπ 

πξαγκαηηθά έρσ. Δ εγψ δελ ην πηζηεχσ. Αληίζεηα πηζηεχσ φηη άηνκα πνπ δελ 

ήηαλ ζαλ εκέλα θαη έθηαζαλ λα έρνπλ ξφιν είλαη πνιχ πην ζεκαληηθά θαη 

ζπνπδαία θαη κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ θαιχηεξα ηελ φιε ηζηνξία. Καη έρνπκε 

ηέηνηα άηνκα. Ννκίδσ φηη ν νπζηαζηηθφο ξφινο ν δηθφο κνπ, επεηδή είκαη 

καζεκέλε απφ νκάδεο, θαηάθεξα θαη ην ιηγάθη πψο λα πνχκε, θξάηεζα 

θάπνηα, έβαια θάπνηα φξηα, έηζη δελ είκαη γηα φξηα εγψ ε ίδηα, ηα είπα, ηα 

κεηέθεξα, ηνπο έδσζα φλνκα, απηή ηελ πεξηγξαθή, ε , έηζη, είλαη άιινη πνπ 

δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ. 

Απηφ ην ξφιν ηνλ έρεηο θαη ζηε δσή ζνπ δειαδή; 
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Έηζη είκαη θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ην δηθφ κνπ είλαη θαη ε νκαδηθφηεηα πνπ κε 

πήγε ζηε δσή κνπ νιφθιεξε απηφ ην πξάγκα, ε θνηλφηεηα, ε έλλνηα ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ε πνιχπιεπξε δεκηνπξγηθφηεηα. Απηά. Δ απηφ βξήθε δηέμνδν, 

θαηαξρήλ ζηε δσή κνπ, ηελ πήγα εθεί πνπ έπξεπε λα ηελ πάσ. Πνπ ήζεια λα 

ηελ πάσ, αιιά θαη ζηελ νκάδα βξήθε κπνξψ λα πσ φηη επεξέαζα ηελ πνξεία 

ηεο νκάδαο γηαηί είρα πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο 

απφ φηη νη άιινη νη νπνίνη είραλ ζηελφ ην φξακα ηεο νκάδαο. Οκάδα θάλνπκε 

φηαλ ζέινπκε λα ελαληησζνχκε ή λα θηιαλζξσπήζνπκε ή λα ηέηνηα πξάγκαηα. 

Ζ έλλνηα ηεο νκάδαο γηα ηελ νκάδα ήηαλ θάηη πνπ απηφ ν θαζέλαο κπνξεί λα 

θάλεη πξάγκαηα κέζα ζηελ νκάδα, ε έλλνηα ηεο άηππεο δεμηφηεηαο ήηαλ πνιχ 

βαζηθφ πνπ έθεξα έηζη. Δρεε λαη α δελ κπνξνχζα. Απηφ ήηαλ θάηη πνιχ 

δχζθνιν θαη θπξηαξρνχζε.  

Δίκαη ηθαλή λα ην θάλσ; Μπνξψ; 

Βέβαηα, θαη λα ζνπ πσο επεηδή εγψ πνιχ ζπλεηδεηά ήμεξα πίζηεπα φηη απηνί 

πνπ έρνπλ ηελ απζεληία έπξεπε λα ηξαβερηνχλ πίζσ γηα λα βγνπλ νη άιινη. 

Δγψ ην έθαλα ζπλεηδεηά. Δγψ αο πνχκε αλ αλαιάκβαλα ην θνκκάηη ηεο 

πξνβνιήο, έηζη, έρσ εκπεηξία, έρσ κηιήζεη ζε ηειενξάζεηο, έρσ εθπνκπέο 

δηθέο κνπ κα αλ έβγαηλα εγψ νχηε πνπ ζα έβγαηλαλ νχηε ε νθία, νχηε ν 

ηάδε…άξα έπξεπε ην δπλαηφ κνπ εγψ έπξεπε λα ην θάλσ έηζη ψζηε λα 

ζπξσρηνχλ νη άιινη. Καη έηζη πεξλάκε θαιά γηαηί καζαίλνπκε θαηλνχξηα 

πξάγκαηα. Δγψ πηζηεχσ φηη είλαη θαη ζεξαπεπηηθφ. Πάξα πνιχ, ζθέςνπ άηνκα 

ηα νπνία ήηαλ απιά λνηθνθπξέο έρνπλ μαθληθά αθξναηήξην κηιάλ ζηνλ θφζκν, 

είλαη θνβεξφ απηφ, ζπληαμηνχρνη καο θηιάλ ηα ρέξηα, καο βγάιαηε απφ ηνλ 

θαλαπέ. Ξέξεηο ηη είλαη άηνκα πνπ κπνξεί λα είλαη θνπθνπξνχθνπ κε 

αιηζράηκεξ παξαηεκέλνη λα έρνπλ ζηαζεξέο. Να είλαη 80 ρξνλψλ λα 

καζαίλνπλ ππνινγηζηή; Ση ιεο ηψξα;  

ε ηη ιεο λα είλαη ζεξαπεπηηθφ; 

ηελ θαηάζιηςε. Ζ δηάρπηε θαηάζιηςε ηψξα, κε ή ρσξίο δηάγλσζε, ε 

θαηάζιηςε ππάξρεη. Λνηπφλ, δελ ππάξρεη πην ζεξαπεπηηθφ κέζν, 

απηνζεξαπεπηηθφ απφ ην λα είζαη κε άιινπο αλζξψπνπο πνπ λα έρεηο κηα 

ζεηηθή ψξα, δεκηνπξγηθή, έηζη, μαθληθά παππνχδεο θαη γηαγηάδεο, απιά ρσξίο 

ηακπέια, (γειάεη). Δγψ θάπνηα ζηηγκή, έθαλα δχν, έηπρε λα ζνπ πσ, έρεη 

κεγάιε πιάθα, μεθηλήζακε πεδνπνξία. Πξνζπαζήζακε λα βγάδνπκε κεξηθά 

ζιφγθαλ γηα λα ηα πξνσζνχκε. Δίπα ινηπφλ πεδνπνξία γηα ηελ Σξίηε ειηθία, 

γηαηί δελ ζα έξζνπλ θαη πην λένη. 100 ρξνλψλ ν θαζέλαο ήηαλ. ινη καδί 

θάλνπλ κηα ρηιηεηία. Αιιά γηαηί λα ην βάιεηο ζηελ ηακπέια; Σξίηε ειηθία. Ζ 

νθία αο πνχκε ειπίδεη ζηνπο λένπο. ηγά κελ έξζεη λένο. ινη έρνπλ παηδηά 

ζαλ εζέλα. Οχηε έλα δελ είλαη κέζα. Μα ήξζε ε λχθε κνπ. Σελ άξπαμε απφ ηα 

κνχηξα ν Γηνλχζεο, έθπγε. Γελ γίλεηαη. 

Πνηα ε γλψκε ζνπ κε ηελ θξίζε ζήκεξα; 

ε ζρέζε κε ηηο νκάδεο; Ναη αιιά ζε ζρέζε κε ηη; Πσο βιέπσ ην θξάηνο, ηελ 

θξίζε; Γελ είκαη θαη πνιχ ζίγνπξε γηα ηελ θξίζε, ηη είλαη. Άξα ην θξάηνο 

επίζεο δπζηπρψο είλαη πξνζσπνπνηεκέλν θαη εγψ είκαη ελαληίνλ απηήο ηεο 

ηδέαο. Γελ πηζηεχσ φηη είλαη φηη πξέπεη λα πξνζσπνπνηείηαη ην θξάηνο. Οχηε 
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λα θνκκαηνπνηείηαη ην θξάηνο. Σν θξάηνο είλαη δνκέο, είλαη ζεζκνί. Θα έπξεπε 

λα είλαη ζηαζεξά, αλεμάξηεηα απφ νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηα νηθνλνκηθά 

θαη νηηδήπνηε. Άξα είλαη πνιχ δπζάξεζην απηή ηε ζηηγκή ζεσξψ φηη ην 

θξάηνο, ππεξεηεί ζπκθέξνληα. Κξάηνο ζήκεξα είλαη νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο. 

Απηέο είλαη θξάηνο. Γπζηπρψο απηή ηε ζηηγκή φιν απηφ ην ζχζηεκα ηνπ 

θξάηνπο ηεο αλάζεζεο ζε κε θπβεξλεηηθά, κε απηφ θαη δελ μέξσ εγψ ηη θαη 

πξφηδεθη, έρεη θέξεη έλα κπάραιν, δελ μέξεηο πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα πνηφλ 

θαη ηη, θαη πνπ λα απεπζπλζείο. Άξα ε θξίζε γηα εκέλα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί πξψηα ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο, ηνπηθήο νκάδαο, θνηλσλίαο θαη 

απηφ θαη ζηγά ζηγά απηφ ην πξάγκα ελψ ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην, 

έρνπκε θηάζεη λα κελ απηελεξγνχκε, λα ζεσξνχκε φηη πξέπεη απφ ηνλ άιινλ 

λα πεξηκέλνπκε, εγψ ζαλ πξνζσπηθφηεηα είκαη δεο ηνπο θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ θαη παίμε απηφ ην παηρλίδη φπσο κπνξείο λα παίμεηο.  

Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ηε δεκνθξαηία; 

Γελ πηζηεχσ ζε θακία δεκνθξαηία. Καηαξράο εγψ είκαη ηειείσο αληίζεηε κε 

ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο έηζη φπσο εθαξκφδεηαη ηψξα. Απηά ηα ρξφληα πνπ 

έδεζα. Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. Σν ζπζρεηηζκφ θνκκαηηθήο πνιηηηθήο, 

δεκνθξαηίαο, θξάηνπο θαη ηα ινηπά είλαη έλα πξάγκα. Γεκνθξαηία; Απφ φηαλ 

ζπλεηδεηνπνίεζα. Μεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε. Δληάμεη. ιν απηφ ην πξάγκα πνπ 

εγψ δελ αλαγλσξίδσ δεκνθξαηία. Γελ. Καη επηπιένλ εγψ πξνζσπηθά έρσ έλα 

ηεξάζηην ζέκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ηειεφξαζε θαη ε ηειεφξαζε 

κπνξεί λα αγνξαζηεί ζεκαίλεη φηη είκαζηε ζηελ επνρή ηεο κεγαιχηεξεο θαη 

επθνιφηεξεο ρεηξαγψγεζεο. Καη καδηθά. Παγθνζκίσο ινηπφλ. ηαλ ινηπφλ ε 

ρεηξαγψγεζε κπνξεί λα επεξεαζηεί, λα εμαξηεζεί θαη λα αγνξαζηεί απφ έλαλ 

άλζξσπν ή έλα fund κηα νκάδα, θαηαιαβαίλεηο φηη πιένλ ηα πξάγκαηα δελ 

ππεξεηνχλ αμίεο, ππεξεηνχλ κφλν ην ρξήκα.  

Δζχ ηη αμίεο έρεηο, ζα κπνξνχζεο λα ηηο ηεξαξρήζεηο; 

Κνίηαμε, νη πξνζσπηθέο κνπ αμίεο εκέλα είλαη ε νκάδα, πηζηεχσ βαζχηαηα 

ζηελ θνηλσλία, έηζη πηζηεχσ φηη ν άλζξσπνο είλαη έλα θνηλσληθφ φλ, θνηλσλία, 

πξνυπνζέηεη νκάδα, έρσ πνιχ κεγάιεο θαη μεθάζαξεο αμίεο γηα ηελ έλλνηα ηεο 

νκάδαο θαη ηεο νκαδηθφηεηαο, πξάγκαηα πνπ ηα μερσξίδσ πάααξα πνιχ, ε 

απφ εθεί θαη χζηεξα αμίεο κνπ είλαη ε θηιία, επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, 

αμία είλαη γηα εκέλα ε αλαγλψξηζε ησλ άηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δεμηνηήησλ, 

δε κπνξψ απηή ηε ζθφλε κε ηα πηπρία, θαζφινπ. Γε κπνξψ. 

Πνηα ε γλψκε ζνπ γηα ηελ θνηλσλία ζήκεξα;  

Ζ θνηλσλία πξέπεη λα αιιάμεη, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κεγάιε αιιαγή πνπ 

έρεη ζπληειεζηεί θαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί είλαη δσληαλφ πξάγκα ζαλ ηα 

βφηζαια. Καζέλα πνπ βιέπεηο είλαη έλα βφηζαιν.  

Ζ ζπκκεηνρή ζνπ κπνξεί λα αιιάμεη θνηλσληθά θαη ζην ζέκα πνπ 

πξαγκαηεχεηαη; 

Βέβαηα, βέβαηα. Ναη. Πηζηεχσ γηαηί φπσο ζνπ είπα, φζν κηθξή θαη αλ είλαη ε 

ζπκβνιή, ζπζηεκηθά απηφ αλαπηχζζεηαη. Ήδε αο πνχκε γηα λα θαηαιάβεηο 

ππάξρνπλ 3 νκάδεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί θαη δεκηνπξγήζεη δξάζεηο πνπ 

θάλνπλ αλαθνξά ζηηο δηθέο καο δξάζεηο κε ην ίδην ζθεπηηθφ. Μηα πνπ παίδεη 
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ζηλεκά ζηα Γηάλλελα κε ην ίδην ζθεπηηθφ, κηα είλαη δε ζπκάκαη λαη λαη ληάμεη 

κπνξεί κεηά απφ ρξφληα θάηη λα γίλεη δελ μέξεηο, δελ είλαη κέζα ζηνπο ζηφρνπο 

κνπ εκέλα, άιινη κέζα ζηελ νκάδα κπήθαλ γηαηί ζέιαλ λα γίλνπλ πνιινί θαη 

λα παξαζχξνπλ θαη άιινπο, δελ έρσ εγψ ηέηνηα. Θα ζεβαζηψ φκσο.  

Δίλαη πνιηηηθή πξάμε; 

Βαζχηαηα πνιηηηθή, απιά δελ ζα ην πσ πνηέ θαη ζε θαλέλαλ, γηαηί 

κπεξδεχεηαη ε πνιηηηθή κε ηελ θνκκαηηθή. Αλ δελ είλαη απηφ πνιηηηθή, ηη είλαη; 

Κνηλσληθά πσο νξγαλψλεζαη; 

Ο ρξφλνο πνπ κπνξψ λα αθηεξψζσ απηή ηε ζηηγκή. Οη νκάδεο πνπ κπνξνχλ 

λα κνπ απνξξνθήζνπλ ην ρξφλν θαη λα πξνζθέξσ είλαη νη νκάδεο ηεο 

Κπςέιεο, κέζα ζηελ νπνία ζπκβαίλνπλ πνιιά πξάγκαηα θαη νη κηθξφηεξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρσ ιίγν είηε κπνξψ λα ηηο νλνκάζσ θαη 

θνηλφηεηα εδψ πνπ πνιχ κνπ απνξξνθά ην ρξφλν, άκα δελ είλαη απηή 

θνηλφηεηα; 

Ση είλαη πνιηηηθφ γηα εζέλα; 

Πνιηηηθφ; Αρ ηη είλαη πνιηηηθφ. Γελ μέξσ λα ζνπ πσ. Πνιηηηθφ γηα εκέλα είλαη 

θάζε ηη πνπ απεπζχλεηαη, έρεη κηα έγλνηα βειηίσζεο, αλάδεημεο, ππνζηήξημεο 

νπνηνπδήπνηε θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απηφ είλαη γηα εκέλα πνιηηηθφ. 

Γηέθξηλεο παξάπνλν, απεηιή; 

Αλ θάηη δελ κνπ άξεζε; Βέβαηα. Γχν πξάγκαηα αιιά απηά είλαη πξνζσπηθά, 

δηθά κνπ. Σν έλα ήηαλ απφ ηνπο αξρεγνχο ηεο νκάδαο εκκνλήο ζηνπο 

ζεζκνχο, ζεζκνζέηεζεο, νξγάλσζεο θαη ην θηάζακε ζε έλα ζεκείν πνπ δελ 

κπνξνχζεο λα θαηνπξήζεηο αλ δελ έπαηξλεο άδεηα απφ ηελ ηξηκεξή επηηξνπή 

έλα ζχζηεκα έηζη, ε νκάδα φηαλ μεθίλεζε ηα πξψηα άηνκα είραλ κηα εκκνλή 

ζηηο ζην ζηε ιεηηνπξγία κέζσ ηππηθφηεηα θαη θηάζαλ ζε αλ ζεκείν παξάλνηαο 

λα πξνβιέπνπκε ηελ θάζε δηαζηξνθή ηνπ θάζε ελφο πνπ κπνξεί λα έιεγε θάηη 

γηα εκάο θαη λα ην δηαζθαιίδακε κέζα απφ θηλήζεηο θιπ. Φηάζαλ ζε έλα 

ζεκείν πνπ γηα λα έξζεη θαλείο λα ξίμεη κηα ηδέα, λα πεη ηε γλψκε ηνπ έπξεπε 

λα ηελ πεη ζε ηξηκεξή επηηξνπή ε νπνία ζπλδεδξίαδε άληε θαιέ ηψξα απηφ ην 

πξάγκα, απηά άξρηζαλ, δελ ζέιακε λα δεζκεχνληαη πξφζσπα, έγηλε έλα 

πξάγκα ην νπνίν ππνηίκεζε ηελ έλλνηα ηεο απηελέξγεηαο, ηεο απηνδέζκεπζεο, 

θαη απηήο θαζεαπηή ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο, δειαδή θάπνηνη άλζξσπνη 

πνπ ζέινπλ ε νκάδα λα ιεηηνπξγεί αθξηβψο φπσο απηνί ζέινπλ ζην θεθάιη 

ηνπο δελ αθήλνπλ ηελ νκάδα λα εμειηρζεί, εθεί ινηπφλ έγηλε έλαο σξαίνο 

θαβγάο, θαη ηα ζπάζακε φια, πάλσ πνπ ηα είρακε θηηάμεη πάξα πνιχ σξαία, 

ζπκκεηείρα θαη εγψ ζηελ νξγάλσζε ηα ζπάζακε θαη είπακε ααααρ θαη ηψξα 

θάλνπκε φηη καο έξζεη ζην θεθάιη. Πηζηεχνληαο φηη απηφ ην πξάγκα πνπ 

έρνπκε θηηάμεη ην απηνλφεην δειαδή , παηδηά ζηαζεξή κέξα θαη ψξα έξρεηαη 

θαη ηα ιέεη, θαη αλ δελ ην απνθαζίζνπκε μαλαθέξηα, δελ ράζεθε ν θφζκνο, ζα 

θάλεηο θάηη άιιν, ππάξρεη ρψξνο γηα φινπο.  

Αλ δελ ππήξρε απηή ε θξίζε, ζα ππήξρε απηή ε νκάδα; 

Δκείο μεθηλήζακε πξηλ ηελ θξίζε, ην 2011, ε θξίζε δελ ήηαλ ζε απηά ηα ράιηα, 

είρακε θξίζε πνπ δελ ηελ είρακε βαθηίζεη θξίζε, ζπκπησκαηηθά μεθίλεζε, 

αιιά άκεζα δηαγλψζακε ηελ ηδέα φηη νη άλζξσπνη ζέινπλ λα θάλνπλ 
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πξάγκαηα θαη φρη λα πξνζθέξνπλ θηιαλζξσπία, ζέιαλε ππήξραλ θαη ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, δνχζακε ζε κηα γσληά απξφζσπε θαη ζέιακε λα ηεο 

δψζνπκε πξφζσπν. Θέιακε λα είκαζηε γλσζηνί. Απηφ ινηπφλ ην 

δεκηνχξγεζε ην γεγνλφο φηη δελ θνκκαηνπνηεζήθακε θαζφινπ, παξειάζαλ 

απφ εδψ φινη. ινη. Κνκκαηηθνί εθπξφζσπνη. 

Ση γλψκε έρεηο γηα απηνχο; 

Γε ζέισ θακία γλψκε λα έρσ γηα απηνχο.  

Σνπο εκπηζηεχεζαη; 

ρη. Καη δελ ηνπο εκπηζηεχνκαη επεηδή είλαη ζέκα ραξαθηήξα αιιά φηαλ 

πξνζσπνπνηείηαη θάηη, ρεηξαγσγείηαη. Δίλαη πνιχ εχθνιν απηφ λα ην 

θαηαιάβνπκε. Σνλ Σζίπξα. Αλ ηελ ψξα πνπ ήηαλ εθεί κέζα θιεηζηφο, ηνπ 

έβαιαλ έλα πεξίζηξνθν, ζηνλ θξφηαθν θαη ζνπ ιέκε ή ππνγξάθεηο ή ζνπ 

πεδάκε ηε γπλαίθα θαη ηα παηδηά, πέληε άλζξσπνη ήηαλ, ή ακα ηνπ θνπλήζαλ 

κεξηθά εθαηνκκχξηα θάησ απφ ηε κνχξε, ηη λα θάλεη ην αλζξσπάθη δειαδή 

ηψξα; Άξα ν άλζξσπνο φηαλ πξνζσπνπνηείηαη ε εμνπζία, ρεηξαγσγείηαη. 

Δθβηάδεηαη. Δκάο δελ κπνξνχζαλ λα καο θάλνπλ ηίπνηα γηαηί δελ κπνξνχζαλ 

λα βξνπλ θάπνηνλ, απ‟ φηη είδεο θαη εζχ, εξρφληνπζαλ θαη καο θιείλαλ 

ξαληεβνχ ήξζε ε ρξπζή απγή, ην παζνθ, ην κεξκχγθη, ε λδ, νη βνπιεπηέο, πφηε 

ξε παηδηά, κα δελ έρνπκε, δελ έρεηε πξφεδξν; Γελ έρνπκε. Μα γίλεηαη; Δκ; Καη 

πσο ςεθίδεηε; Καη πσο απνθαζίδεηε; Μηα Γεπηέξα έια. Παηδηά πνηνο ζα θάλεη 

ηνλ πξφεδξν ζήκεξα;  

Σνπο θνξντδεχεηε δειαδή; 

Ναη. Αθφκε θαη ην ηειέθσλν καο αλά 15 κέξεο ην έρεη άιινο. ήκεξα έξρεηαη 

ν ηάδε απφ κηα εθεκεξίδα γηα ζπλέληεπμε. Άιινλ ζα βξεη εδψ. ινη έρνπλ ηα 

θιεηδηά θαη κπαίλνπλ. Ραληεβνχ θιείλνπκε θαη ζνπ είπα έια θαη ζα δνχκε 

πνηνο ήηαλ.  39:00 

 

6 

Έλσζε πνιηηψλ πιαηείαο θαιιηγά, ζεκείσζε ην, εκείο δελ έρνπκε έδξα, δελ 
έρνπκε θαηαζηαηηθά, δελ έρνπκε ηίπνηα, αλ μέξεηο ηελ πιαηεία Ακεξηθήο, ε 
επφκελε πιαηεία απφ ην θάησ κέξνο ηεο παηεζίσλ, ζηα αξηζηεξά πνπ δελ 
θαίλεηαη απφ ηελ παηεζίσλ ιέγεηαη θαιιηγά, ίζσο γλσξίδεηο ηελ θαξακαιάθε. 
Δκείο είκαζηε ελδηάκεζα θνιηάηζνπ θαη πιαηεία Ακεξηθήο. 
Πφηε έγηλε; 
Πξέπεη λα έρεη θακία 5εηία ηψξα. Καη είκαη θαη ζηελ Κπςέιε καο. Σα 3 ρξφληα. 
Μπνξεί λα είλαη 4 φρη 5. Δκείο γίλακε γηαηί φινη έρνπλ θάηη λα θαηαγγείινπλ 
ρσξίο λα παίξλνπλ ηελ επζχλε πάλσ ηνπο, ρσξίο λα βγάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 
κπξνζηά θαη λα ην θαηαγγείινπλ παξά έξρνληαη θαη καο ιέλε μέξεηο; πκβαίλεη 
απηφ. Γηα ηελ θαιιηγά. Καη μεθηλήζακε έηζη κηα νκάδα θαη λέσλ θαη κεγάισλ 
αλζξψπσλ, ζηελ αξρή αξθεηά δπλακηθά, καδέςακε γχξσ ζηα 600 άηνκα. 
Κάλακε έλα ληνπ ε ζηε ζπλέρεηα ζηηο ζπλειεχζεηο ν θφζκνο άξρηζε λα 
αξαηψλεη γηαηί ν θαζέλαο ήζειε λα δψζεη ην δηθφ ηνπ ζηίγκα, άιινο ήζειε ηνπ 
πνιηηηθνχ άιινο ήζειε λα κεηψλεηε ν αξηζκφο απηφο, ε νκάδα καο είλαη γηα 
άιινπο ξαηζηζηηθή, δειαδή έλα ραξαθηεξηζκφ φπσο ηνλ βνιεχεη αλάινγα κε 
ηε δηθή ηνπ ηνπνζέηεζε. Πξψηα απ‟ φια δελ έρνπκε πνιηηηθή ρξνηά. πνηνο 
ζειήζεη γηαηί ππάξρεη θάπνην κέινο ζηελ νκάδα πνπ θαηά δηαζηήκαηα ζέιεη 
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λα ηνπνζεηεζεί πνιηηηθά, δηαγξάθεηαη απφ ηελ νκάδα, θάλεη ηνλ αγψλα ηνπ θαη 
φηαλ δελ πεηπραίλεη ην πνζεηφ ηνπ επαλέξρεηαη. Δζληθέο θαη δεκνηηθέο 
εθινγέο δχν ηξεηο. 
Απφ πνχ δηαγξάθεηαη; 
Έρνπκε e-mail θαη ην ηειέθσλν έλαλ θαηάινγν ηα κέιε καο ηα ζεσξνχκε 
κέιε, ζηελ αξρή θάλακε ην άλνηγκα ζηε γεηηνληά φηη είκαζηε κηα νκάδα 
θαηνίθσλ νη νπνίνη ζέιακε λα καδεπηνχκε λα ελσζνχκε θαη λα αζρνιεζνχκε 
κε ηα πξνβιήκαηα ηεο γεηηνληάο. 
Ση ξφιν είρεο ζε απηφο; Ήζνπλ απφ ηα ηδξπηηθά; 
Ο άληξαο κνπ λαη, ν γηφο κνπ θαη‟ επέθηαζε λαη, θαη ζηε ζπλέρεηα απισζήθαλ 
απηή ε νκάδα έρεη γχξσ ζηα 10 άηνκα πνπ θάλνπλ ηηο ζπλειεχζεηο θαη ηηο 
ζπλαληήζεηο πνπ δελ έρνπκε θάπνηα έδξα είηε ζην δηακέξηζκα ηνπ γηνπ κνπ 
κπνξεί λα ζπλαληεζνχκε είηε ζην ζπίηη θάπνηνπ κέινπο κπνξεί λα 
ζπλαληεζνχκε, ε δελ έρνπκε… είρακε πξνγξακκαηίζεη λα ζπλαληηφκαζηε κηα 
θνξά ην κήλα θαη αλάινγα αλ ζα πξνθχςεη έλα ζέκα έθηαθην κηα ζπλάληεζε 
λσξίηεξα. Δπηθνηλσλνχκε πάληα κε e-mail ή ηειέθσλν. 
Πσο ελεκεξψζεθεο γηα ηελ νκάδα; 
Γηα πην πξάγκα; Γηα ηελ έλσζε; νπ ιέσ είκαζηε απφ ηελ αξρή. Δκείο 
απνθαζίζακε λα ην θάλνπκε απηφ ην πξάγκα. Κάλακε κάδεκα ηξνθίκσλ, είρε 
πνιχ κεγάιε επηηπρία, κάδεκα ξνχρσλ ηα δψζακε ζηελ άξζηο, ηα ξνχρα ηα 
πήγακε κε άιιν έλα κέινο ηεο νκάδαο ζηηο γπλαηθείεο θπιαθέο, ζην 
θξνπξαξρείν ηνπ δήκνπ, βξαβεπηήθακε γηα ηε δξάζε καο, πήξακε θαη έλα 
απφ ηνλ πξφεδξν ηνλ παπνχιηα ζηελ παιηά βνπιή, είκαζηε κέζα ζηηο 10 
νκάδεο, βξαβεχνπλ θάζε ρξφλν 10 νκάδεο θαηνίθσλ ε νπνία θάζε κηα έρεη ηε 
δηθή ηεο δξάζε. Μαο επέιεμαλ απφ θάπνηνλ αξηζκφ δελ ζπκάκαη πνηνο ήηαλ 
απηφο, θαη βξαβεπηήθακε, φρη πέξπζη, πξφπεξζη. Απηή ηε ζηηγκή ε δξάζε ηεο 
νκάδαο καο έρεη ιηγάθη πέζεη, γηα δχν ιφγνπο, πξψηα πξψηα γηαηί ηα λέα κέιε 
δνπιεχνπλ ηηο αηειείσηεο ψξεο απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ θαη δελ ππάξρεη 
ρξφλνο δηαζέζηκνο νχηε λα αζρνιεζνχλ νχηε λα επηθνηλσλήζνπλ αιιά γηα ην 
φηη δελ έρνπκε έλα ζηαζεξφ κέξνο λα ζπλαληηφκαζηε. Γειαδή απηφ πνπ έρεη ε 
Κπςέιε θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη θάπνηνο λα πάεη λα κηιήζεη λα βξεζεί λα 
γίλεη κηα δξάζε, δελ ην έρνπκε εκείο. Δκείο γηνξηάδνπκε ηελ πξσηνκαγηά, 
αλαβηψζακε ην έζηκν ηεο πξσηνκαγηάο ζηελ πιαηεία θαιιηγά, ηα παηήζηα 
ήηαλ ν ρψξνο πνπ γηλφηαλ παξακνλή θαη αλήκεξα, είλαη ε δεχηεξε ρξνληά 
πνπ ηελ θάλακε ηε γηνξηή θαη ζα γίλεη ζεζκφο γηαηί φιε ε γεηηνληά ην δεηάεη, ε, 
θάλνπκε κνπζηθέο βξαδηέο, ζθνπεχακε θαη πέξπζη θαη θέηνο λα θάλνπκε 
βξαδηά θηλεκαηνγξάθνπ, ιφγσ ηνπ θαηξνχ θαη ηνπ φηη θεχγεη ν θφζκνο δελ ην 
επηρεηξήζακε, αζρνινχκαζηε πνιχ κε ηα παηδηά, θάλνπκε δξάζεηο κε ηα 
πηηζηξίθηα, δειαδή θνπθινζέαηξν, έξρνληαη δηάθνξεο νκάδεο ηνπ δξφκνπ, 
έξρνληαη ηα λέα, νη λένη ηεο νκάδαο, έξρνληαη ζε επαθή κε απηά ηα άηνκα θαη 
ζε θάζε εθδήισζε καο καο πιαηζηψλνπλ, εε ηη άιιν λα ζνπ πσ.  
Ο ζθνπφο ηεο νκάδαο πνηνο είλαη; 
Δίλαη πξψηα απ‟ φια λα βγάιεη ηνλ πνιίηε απφ ην ζπίηη, λα κπεη ζηε δξάζε 
θαη ε δξάζε είλαη ην λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ γείηνλα ηνπ , λα αληαιιάμεη 
απφςεηο, εε, ζηε ζπλέρεηα λα κπνξέζεη λα πιαηζηψζεη δελ κηιψ γηα ηε δηθή 
καο ηελ νκάδα, εγψ απφ ηελ δηθή καο ηελ πιεπξά επεηδή δελ έρνπκε ηε 
δπλαηφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ θάλεη ε θπςέιε, θέξλσ πάξα πνιχ θφζκν ζηελ 
θπςέιε, (δηθηχσζε) θαη ζπκκεηέρεη. Γηαηί κάζακε ππνινγηζηέο, θάλνπκε ηε 
ρνξσδία πνπ είλαη έλα πνιχ σξαίν λα… ςπραγσγηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ ζα 
έιεγα, γηαηί πάκε γειάκε, ηξαγνπδάκε ν θαζέλαο κε ηε δηθή ηνπ ηελ 
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γαηδνπξνθσλάξα, γίλεηαη κηα πιαθίηζα ζπλ ηνπ φηη πεξλάκε θαιά γηαηί 
ηξαγνπδάκε. Δεκ ζηηο εθδξνκέο πιαηζηψλνπκε ηηο εθδξνκέο ηνπο, ζηηο δξάζεηο 
πνπ γίλνληαη αξθεηά απφ ηα δηθά καο κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηε δηθή ηνπο νκάδα. 
Αιιά αληίζηνηρα φηαλ θάλνπκε εκείο θάπνηα δξάζε, έξρνληαη θαη καο βνεζάλε 
θάησ. Τπάξρεη δειαδή θάπνηα επαθή, γηαηί έρνπκε ζπλήζσο θνηλά ζηνηρεία 
κε ηελ θπςέιε. Ζ θπςέιε δελ έρεη θαηαγγειηηθφ. Δκείο έρνπκε θαηαγγειηηθφ. 
Δκείο θηλήζακε θαη πξνζπάζεζε ε νκάδα καο λα δξαζηεξηνπνηήζεη ηελ 
έλλνκε ηάμε, ην δήκν, δειαδή ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ επηζθεπή ζε νξηζκέλα 
ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαλ επηζθεπέο, θάπνηα ζθάια ζηνλ άγην ληθφιαν ζηηο 
γξακκέο ηνπ ηξέλνπ, θάπνηεο παξεκβάζεηο, θάηη ιαθθνχβεο κε ζέκαηα 
επηθηλδπλφηεηαο, πνπ είρε ε γεηηνληά, ην λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαζαξηφηεηα, 
φια απηά κε ηε ζπλερή επηθνηλσλία θαη ελφριεζε ζην δήκν θαη κε ην λα 
επηζεκαίλνπλ ππνκλήκαηα θαη ην έλα θαη ην άιιν, ην θάλακε πιένλ θαη έρεη 
γίλεη πηα ζηαζεξή, κηα θνξά ην κήλα λα έξρεηαη ν δήκνο λα θαζαξίδεη ηηο 
πιαηείεο πνπ δελ γηλφηαλ κηα ζην ηφζν. Δεκ πξνζπαζνχκε ηψξα πιένλ απηφο 
πνπ ζα θάλεη ηελ θαηαγγειία λα βγεη θαη απηφο κπξνζηά, δειαδή λα κε βγαίλεη 
κφλν ε δηθή καο ε νκάδα λα ζπκκεηέρεη θαη ν θαηαγγέιινλ. Δεκ, ζπλήζσο 
επεηδή ν άληξαο κνπ θαη εγψ είρακε δχν θαηαζηήκαηα, ηψξα έρνπκε έλα 
θαηάζηεκα θαη γλσξίδνπκε αξθεηφ θφζκν, φηαλ γίλεηαη θάπνηα δξάζε κέζα 
απφ ηε γεηηνληά επηθνηλσλνχκε θαη ιέκε ζηνπο γείηνλεο καο, γίλεηαη απηφ, θαη ν 
θαζέλαο αλαιακβάλεη έλα πφζην θαη κηα δξάζε θαη έηζη αξρίδεη θαη απιψλεηαη, 
θαη απηφ είλαη πνπ καο αξέζεη αο πνχκε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο 
επηθνηλσλίαο ηεο αιιειεγγχεο. 
Πφζν ζπρλά αζρνιείζαη; 
Με ηελ νκάδα κνπ ή κε ηελ θπςέιε; Πεξηηηφ λα ζνπ πσ φηη κέζα ζηελ 
εβδνκάδα ππάξρεη πηζαλφηεηα θαη ηξεηο θαη ηέζζεξηο θνξέο λα αζρνιεζψ. 
Πεξηζζφηεξν κε ηελ θπςέιε, ιηγφηεξν κε ηε δηθή καο, γηαηί δελ έρνπκε ζνπ 
ιέσ ηηο δξάζεηο. Δπηδηψθνπκε λα βξνχκε έλα ρψξν, γηαηί αλ βξνχκε έλα ρψξν 
ζα γίλνπλ καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ γηαηί ππάξρνπλ κέιε καο ηα νπνία είλαη 
δηαηεζεηκέλα λα δψζνπλ καζήκαηα δσξεάλ ζηα κέιε, ζηνπο ελήιηθεο, θαη 
θάπνηεο άιιεο δξάζεηο, λα θέξνπκε θαη ην Γηνλχζε λα καο κάζεη θνκπηνχηεξ 
ζηελ θάησ γεηηνληά, ν Γηνλχζεο είλαη ν καέζηξνο πνπ καο έθαλε θαη ε/π θαη ηε 
ρνξσδία καο θάλεη. 
ηελ θπςέιε πσο δξαζηεξηνπνηείζαη; 
Παξάιιεια κε ηνλ άληξα κνπ αζρνινχκαζηε κε ηε γεηηνληά καο, θαη επεηδή 
εδψ θαη ρξφληα αζρνιείηαη θάλεη έλα αξρείν κε ην ζέκα ηεο γεηηνληάο, θαη 
θσηνγξαθηθφ θαη αθεγήζεηο θαη πσο ην ιέλε ζπκβφιαηα, ηα πάληα φηη 
κπνξνχκε λα καδέςνπκε γηα ην ζέκα ηεο γεηηνληάο καο,  έξρνληαη πάξα πνιχ 
θνηηεηέο γηα ηελ εξγαζία ηνπο, πηπρηαθή, κεηαπηπρηαθή θαη ηνλ επηζθέπηνληαη, 
εγψ έθαλα πξνθνξηθή ηζηνξία ζην δήκν αζελαίσλ κε ηε βεξβαηληψηε ηαζνχια 
θαη απφ εθεί θαη πέξα απερψξεζα απφ ηελ νκάδα ηεο ηαζνχιαο θαη απφ θαη 
πέξα κφλε κνπ βξίζθσ γείηνλεο ηεο γεηηνληάο σο επί ην πιείζηνλ κεγάιεο 
ειηθίαο νη νπνίνη έρνπλ κεγαιψζεη θαη έρνπλ γελλεζεί ζηε γεηηνληά ηνπο θαη 
ηνπο δεηάσ λα κνπ πνπλ ηηο κλήκεο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Γειαδή 
θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηε γεηηνληά, θαη πσο κεγάισζαλ θαη πσο 
ήηαλ θαη πσο είλαη, θαη ην πψο ήηαλ ηα ζπίηηα ηνπο πνπ ηφηε ήηαλ δχπαηα ή 
κνλφπαηα, φρη κφλν, ην εθηείλσ ζηα φξηα πνπ είλαη ε δηθή καο ε νκάδα, αγίνπ 
κειεηίνπ- θνιηάηζνπ, ν άληξαο κνπ ην βγάδεη κέρξη θαη ηέξκα παηεζίσλ, 
αξθεηά απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο απφ εκάο. 
Πνην ην θίλεηξν ζνπ; Αλάγθε; Λφγνο; 
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Βαξέζεθα λα αθνχσ, ζα βγάισ εγψ ην θίδη απφ ηελ ηξχπα; Κάπνηνο πξέπεη 
λα βγάιεη ην θίδη απφ ηελ ηξχπα. Απηφ ην λα θξπβφκαζηε πίζσ απφ ηα 
δάρηπιν καο δε κνπ αξέζεη θαζφινπ. Δε απνθάζηζα ζπλεηδεηά πσο ζέισ λα 
είκαη έλαο ελεξγφο πνιίηεο, γηαηί αθνξά ηε δηθή κνπ δσή, ηε δσή ησλ παηδηψλ 
κνπ, ηνπ γείηνλα κνπ θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ.  
Αλάγθε ζνπ θαιχπηεηαη; 
Παχζε. Υακνγειά. Σν ζθέθηεηαη αξθεηά. Αλαπνιεί.  
Ση ιεο ηψξα!!! Πηζαλφλ ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο, γηαηί έξρνκαη ζε επαθή κε 
ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πνπ κνπ αξέζεη. Γηαηί βνεζψληαο ηνλ άλδξα κνπ 
πεγαίλσ θαη ζηε βηβιηνζήθε θαη ζηελ εζληθή θαη ηε δεκνηηθή, νπφηε 
θαηαιαβαίλεηο φηη εάλ δελ πήγαηλα ζηηο νκάδεο απηέο, έρσ θαη άιια 
ελδηαθέξνληα. Μφλν απηή ηε βδνκάδα δελ κπφξεζα λα πάσ, ιφγσ δέζηεο. 
Πηζηεχσ πσο είλαη ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο, ην λα πεξλάκε θαιά θαη λα 
ππάξρεη κηα θηιηθή ζρέζε  πιένλ κε απηά ηα άηνκα. Γελ είλαη κφλν ε νκάδα. 
Δίκαζηε θίινη πιένλ.  
Σηο έρεηο ηεξαξρήζεη; 
ρη δελ έρσ ηεξαξρήζεη ηίπνηα. Σηο έρσ ζθφξπηεο. Να απηφ πνπ γίλεηαη κε ηελ 
θπςέιε κε ηα παηδηά, εκέλα κνπ αξέζεη λα επηθνηλσλψ κε ηα παηδηά, πεγαίλσ 
ζην θνκκάηη ην παηδηθφ, παίδσ καδί κε ηα παηδηά θαη κεηά θεχγσ, δελ θάζνκαη 
ζην θνκκάηη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (γειάεη). Καηάιαβεο;  
Ση πξνζδνθίεο έρεηο; 
Κακία. Γελ πξνζδνθψ ηίπνηα. Γελ απνβιέπσ ζε θάηη. 
Ση πεξλάεη απφ ην κπαιφ ζνπ; 
Ζ γεηηνληά κνπ. 
Ση ζε θηλεηνπνηεί; Ζ παξέα θαη λα βνεζήζσ θάπνησλ άλζξσπν. 
Αμίεο; 
Πξψηα απ‟ φια ζηελ αιήζεηα. Ζ νκάδα απνηειείηαη απφ πνιιά κέιε, θαη ε κηα 
θαη ε άιιε, ηα θνηλά ζεκεία επαθήο είλαη ζπλήζσο ιίγα. Γελ κπνξείο λα έρεηο 
θνηλά ζεκεία επαθήο κε φινπο, αιιά θαη απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα έρεη θαη ην 
ελδηαθέξνλ ηεο.  
Γηαηί απηή ηελ νκάδα;  Γηαηί φηαλ μεθίλεζα λα δξάζσ θαη πην παιηά φηαλ 
ήκαζηαλ λένη κε ηνλ άλδξα κνπ ήκαζηαλ ζην ζηέθη, έηζη ιεγφηαλ, κηα νκάδα 
γεηηνληάο πάιη ζηε γεηηνληά καο, θαη αζρνιηφκαζηαλ κε ηε γεηηνληά, 
θαξαγθηφδεδεο, λα παίδνπκε κε ηα παηδηά. Γχξσ ζηε δεθαεηία ηνπ 80. Σφηε. 
Γεθαεηία ηνπ 80. Ση κε ξψηεζεο; 
Γηαηί απηέο;  ηαλ μεθίλεζα άξρηζα λα ςάρλσ. Πνπ ζα εληαρζψ; Ση κνπ 
ηαηξηάδεη; Γελ ήζεια λα έρεη θνκκαηηθή ρξνηά κε ηίπνηα. Γε κνπ αξέζεη ην ζέκα 
, λα κπσ ζε έλα ρψξν πνιηηηθφ. Με ηίπνηα.  
Σνπο εκπηζηεχεζαη; 
 ρη. Πηζηεχσ φηη δελ θηλείζαη ειεχζεξα πξψηα απ‟ φια, δελ ππάξρεη αιήζεηα 
εθεί κέζα θαη είζαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζείο απηφ πνπ ιέλε νη άιινη θαη 
φρη απηφ πνπ ζέιεηο εζχ. Δε κπήθα ζε κηα νκάδα, ζηελ αξρή μεθίλεζα γηαηί 
ππήξρε κηα νκάδα ζηε γεηηνληά καο, φπνπ απνηειείηαη απφ γείηνλεο, άηνκα 
ηεο πεξηνρήο, θαη φηαλ αξρίζαλε λα γίλνληαη νη ζπλειεχζεηο θαη νη 
ζπλεπξέζεηο, αξρίζαλ λα βγαίλνπλ πνιιέο ξαηζηζηηθέο θσλέο, ρσξίο λα 
αθνχσ αληηδξάζεηο απφ θάησ, δειαδή ην θνηλφ, 19:58 ν θφζκνο φηη έξρνληαη 
κε ηα θαξάβηα, λα ηα βνπιηάμνπκε ηα θαξάβηα. Γε ζέισ λα βγαίλσ έμσ θαη λα 
βιέπσ ην καχξν, δε κνπ αξέζεη, κε ελνριεί. Μνπ ππνβηβάδεη ηελ πεξηνρή. 
Πνιιά ζέκαηα ηέηνηα. Γελ άθνπζα κηα αληίζεηε θσλή. Γειαδή φινη ην έρνπλ 
απνδερζεί. ε θακία απφ ηηο δχν νκάδεο. Μηα άιιε νκάδα δελ ζα ήζεια λα 
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ηελ νλνκάζσ πνηα είλαη. Γχξσ ζηελ επνρή πνπ έγηλε ε δηθηά καο, ίζσο θαη γηα 
απηφ λα έγηλε θαη ε δηθηά καο απφ αληίδξαζε γηαηί δελ ζέιακε λα πεξάζεη κηα 
ηέηνηα θαηάζηαζε ζηε γεηηνληά, δελ ζέιακε λα κπεη ε ρξπζή απγή ζηε γεηηνληά 
καο. Πηζηεχσ φηη ην έρνπκε θαηαθέξεη. Έρνπκε πάξα πνιχ κεγάιε.. 
Σν θφκκα 
Έγηλε. Γελ ήηαλ ηφηε. Δεε δε ζειήζακε δειαδή ζειήζακε λα είλαη κηα νκάδα 
δελ ζα θνηηάεη ην ρξψκα, δε ζα θνηηάεη αλ έρεηο ή δελ έρεηο ιεθηά δε ζα θνηηάεη 
δειαδή ζέιακε λα είκαζηε κηα νκάδα αιιεινβνήζεηαο. Καη φρη κφλν. 
Απερψξεζα ηφηε απφ εθείλε ηελ νκάδα ιέγνληαο ηνπο φηη δελ έρσ θακία ζέζε 
εδψ θαη ιππάκαη γηα εζάο. Γειαδή ην ζεψξεζα αδηαλφεην θαη απαξάδεθην λα 
ζθέθηεζαη λα θάλεηο θαθφ ζε έλαλ άλζξσπν, γηαηί ν έιιελαο έρεη πεξάζεη απφ 
ηε κεηαλάζηεπζε θαη δελ ζα έπξεπε κε ηίπνηα λα ζθέθηεηαη έηζη αιιά ηέινο 
πάλησλ, απηφ είλαη ζέκα ηνπ θαζελφο. Πάκε παξαθάησ.  
Κνηλφο ζθνπφο ζηηο ησξηλέο νκάδεο; 
Οκαδηθφο…εε πηζηεχσ πσο λαη. Πξψηα απ‟ φια λα πξνσζεζεί ε αιιειεγγχε, 
εεε, ν πνιηηηζκφο… ε επηθνηλσλία… θαη γεληθά λα θάλνπκε ηνλ έιιελα, ηνλ 
πνιίηε λα πάξεη κηα ζέζε, λα ηνπνζεηεζεί θάπνπ. Απηφ ην θιείζηκν κέζα ζηα 
ζπίηηα καο εκέλα κε ελνριεί αθάληαζηα.  
Πσο αηζζάλεζαη ζηελ νκάδα; 
Χξαία (γειάεη) πάξα πνιχ σξαία, ςπρνζεξαπεπηηθά.  
Ση ζεξαπεχεη δειαδή; 
Ναη, λαη, εγψ ην πηζηεχσ απηφ. Ση ζεξαπεχεη; Με θαιχπηεη δελ κπνξψ λα ζην 
δψζσ λα ην θαηαιάβεηο. Με θαιχπηεη. Μνπ αξέζεη. (γειάεη). Γελ μέξεηο απφ 
πνχ πεγάδεη, αιιά είλαη θάηη ην νπνίν ζέιεηο, ην πξνζδνθάο λα έξζεη, ε 
επφκελε ζπλάληεζε, δελ ην θάλεηο νχηε απφ αγγαξεία νχηε γηαηί πξέπεη λα ην 
θάλεηο. Πξνζκνλή. Έηζη. Καη φιεο νη θίιεο κνπ νη νπνίεο έρνπκε πάεη… 
Ήζαζηαλ απφ πξηλ; 
Γίλακε θαη ζηελ πνξεία, ηεο γεηηνληάο κηα θαιεκέξα, θαιεζπέξα θαη ηψξα 
είκαζηε θίιεο, έρνπλ ληψζνπλ θαη απηέο ην ίδην πνπ ληψζσ θαη εγψ, απηή ηε 
ζηηγκή έρσ κηα γαιιίδα πνπ βξίζθεηαη ζην παξίζη, κηα θίιε, απηή ιείπεη, είλαη 
θίιε κνπ, θαη δελ είλαη κφλν απηή, είλαη ε νληίλ, ε ληίλα, ε λάζηα, ε θαλή, 
είκαζηε 5-6 άηνκα πνπ θεχγνπκε απφ ηε γεηηνληά καο θαη πεγαίλνπκε ζηηο 
δξάζεηο ηεο θπςέιεο, εε πνπ έρνπκε γίλεη παξέα θαη πνπ πεξλάκε θαιά θαη 
ληψζνπλ θαη απηέο ην ίδην φπσο ληψζσ θαη εγψ. Ζ κηα θίιε  κνπ ην εμέθξαζε 
θαη είπε είλαη πξαγκαηηθά ςπρνζεξαπεία γηαηί πεξλάεη πάξα πνιχ θαιά θαη 
γειάεη πνιχ φηαλ πεγαίλεη επάλσ ζηελ θπςέιε. Δγψ δελ ζα ην έιεγα φηη 
γειάσ πνιχ, ζηελ αξρή φηαλ έιεγε μέξεηο ηη γίλεηαη κε ηελ θπςέιε θαη γεληθά 
κε εκάο ηηο νκάδεο πνπ δελ έρνπκε κηα ηαπηφηεηα πνπ είκαζηε έηζη  άλζξσπνη 
ηεο γεηηνληάο έξρνληαη θαη παξέξρνληαη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα θαζίζνπλ 
πνπ έρνπλ θνηλά ζηνηρεία κε εκάο, κέλνπλ. Οη ππφινηπνη θεχγνπλ γηαηί ν 
θαζέλαο ζέιεη είηε ηε δνπιεηά ηνπ λα πξνσζήζεη, είηε ηελ πνιηηηθή ηνπ λα 
πξνσζήζεη θαη ηα πηζηεχσ ηνπ λα πξνσζήζεη, ρίιηα δπν δελ μέξεηο ν θαζέλαο 
ηε θνπβαιάεη κέζα ζην κπαιφ ηνπ. Μέλνπλ απηνί πνπ έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο 
απηνί πνπ είλαη ην ζέκα ηνπ λα πξνζθέξνπλ ζηε γεηηνληά, ηνπ λα κπνξέζνπλ 
λα βνεζήζνπλ ην λα ππάξμεη αιιειεγγχε, ην λα εεε λα επηθνηλσλήζνπλ… δελ 
είλαη άηνκα κνλαρηθά. Καλέλα απφ φια απηά, είκαζηε φινη κε νηθνγέλεηεο ην 
99% δειαδή έρνπκε νηθνγέλεηεο δελ είκαζηε κνλαρηθνί άλζξσπνη, ππάξρνπλ 
βέβαηα θαη κνλαρηθνί πνπ έξρνληαη αιιά πνπ πεξλάλ θαιά. 
Ο εαπηφο ζνπ ζηελ νκάδα; 
Λίγν δχζθνιν γηαηί είκαη έλαο δχζθνινο άλζξσπνο θαη δεκηνπξγψ δπζθνιία.  
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Αιινχ ην ίδην; 
Ναη, λαη, είκαη δχζθνινο άλζξσπνο.  
Γεκνθξαηία ζήκεξα; 
Έρεη ιηγάθη παξεμεγεζεί. Γηα εκέλα δεκνθξαηία εεε, είλαη λα… κπνξείο λα 
εθθξάδεζαη ειεχζεξα, λα ζέβεζαη ηνλ δηπιαλφ ζνπ θαη απηφο λα ζέβεηαη ηα 
δηθά ζνπ φξηα. Πξάγκα πνπ πηζηεχσ δελ ζπκβαίλεη πιένλ, έρεη παξεμεγεζεί 
απηφ ην πξάγκα. Να έρνπκε φξηα.  
Αλ φρη θξίζε…; 
Δίκαζηε πξν θξίζεο εκείο. Καη ε θπςέιε θαη ε θαιιηγά. Ζ θαιιηγά πξνππήξρε 
λνκίδσ ηεο θπςέιεο. Δεε θξίζε ζε ηη, ζηελ νηθνλνκία; Γε λνκίδσ φηη είλαη 
πξφζθαην ην ζέκα. Πξέπεη λα είλαη πνιχ πην πίζσ γηαηί ην θξάηνο 
γηγαληψζεθε κε ηνπο δηνξηζκνχο, απηνχο ηνπο πειαηηαθνχο δηνξηζκνχο θαη 
αθνχ πιεξψλνπκε φινη νη έιιελεο δπζηπρψο. 
Κφκκαηα; 
Κνίηαμε λα δεηο, γηα ηνπο πνιηηηθνχο είκαη αξλεηηθή. Καη γηα ηα θφκκαηα. Γελ 
ππήξμα πνηέ κέινο θάπνηαο νκάδαο πνιηηηθήο κπνξεί λα έρσ ηα πηζηεχσ κνπ 
αιιά πνηέ δε γξάθηεθα λα είκαη είηε ην θνκκαηφζθπιν είηε απηφο πνπ ζα 
πήγαηλε λα αθηζνθνιιήζεη, λα θάλεη, λα αθνινπζήζεη γξακκέο πνιηηηθήο, ηνπο 
πνιηηηθνχο πιένλ δελ ηνπο πηζηεχσ, πηζηεχσ φηη φινη καο ιέλε ςέκαηα. ινπο 
ηνπο ελδηαθέξεη ε θαξέθια ηνπο είλαη παζηθαλέο απηφ. Γελ ζα έιεγα φηη είκαη 
ππέξ πνιηηηθήο.  
Κνηλσλία; 
 Ααα ε ειιεληθή θνηλσλία ακ… είλαη δεκνθξαηηθή ζηα ζέισ θαη θαζηζηηθή ζηα 
δίλσ. Γειαδή ζέινπκε, δεηάκε ρσξίο λα αλαιακβάλνπκε ηηο επζχλεο καο. 
Γειαδή έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη καο ρξσζηάλε, φηη δηθαηνχκαζηε αιιά πνπ 
είλαη ε δηθή καο ππνρξέσζε; Απηφ δελ ην έρσ αθνχζεη. 
Αιιαγή; 
ην άηνκν κνπ ή ζηελ νκάδα; Ναη, πηζηεχσ πσο λαη, νη νκάδεο απηέο γηαηί 
μέξεηο ηη γίλεηαη, απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ νκάδεο νκάδεο. Ζ βαζηθή καο 
επηδίσμε ηψξα είλαη λα κπνξέζνπκε λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηηο νκάδεο 
άηππεο. Απηέο νη νκάδεο ζηε γεηηνληά καο πηζαλφλ λα είλαη 5 ή 10 π.ρ. ζε 
αξηζκφ, λα έξζνπκε ζε επηθνηλσλία, λα βξνχκε ηα θνηλά ζηνηρεία πνηα καο 
ελψλνπλ θαη πνηα καο ρσξίδνπλ θαη λα βξνχκε επηθνηλσλία κε απηά πνπ καο 
ελψλνπλ, νχησο ψζηε ε θσλή ησλ 10 κηθξψλ νκάδσλ ζα γίλεη κηα πην δπλαηή 
θσλή ε νπνία ζα έρεη θαη ηη έγηλε πήγε αο πνχκε ν πνιίηεο λα δηακαξηπξεζεί 
φηη δελ θαζαξίδεη ν δήκνο ηελ πιαηεία, δελ γηλφηαλ ηίπνηα. ηαλ φκσο έγηλε 
απηή ε νκάδα, θαη πήγαηλε ζαλ κηθξή νκάδα αξρίζακε λα αληηκεησπίδεηαη 
δηαθνξεηηθά απφ ην θξάηνο, φηαλ πήγακε ζην ππνπξγείν δεκφζηαο ηάμεσο θαη 
δεηήζακε φηη μέξεηε ζπκβαίλεη άγξηα δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ήξζαλ θάλαλε ζπιιήςεηο ή παξαθνινπζήζεηο θαη θάπνηα ζηηγκή 
γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κελ φηαλ ήξζε ε εξεκία θαη ε λνκηκφηεηα ζηελ 
πεξηνρή. Μεηά πάιη έπεζε ζηα ίδηα, δελ βαξηέζαη. Ναη γηα εκάο λαη ζίγνπξα λαη 
(αηζζεηή δηαθνξά). 
Πνιηηηθή πξάμε; 
Δίλαη κηα πξάμε ελφο πνιίηε. Δίλαη ε δξάζε ηνπ πνιίηε πηζηεχσ.  
Πσο νξγαλψλεηαη θνηλσληθά; 
….εεεε λα ζνπ πσ πνηα είλαη ε δηθή κνπ ε ζέζε ζηελ νκάδα πνπ δελ βιέπσ 
λα ζπκβαίλεη απφ ηα άιια κέιε. Δγψ φηαλ πεγαίλσ, πήγα αο πνχκε ζηελ 
θπςέιε θαη κνπ άξεζε, ην είπα αο πνχκε ζε κηα θίιε κνπ, θαη κε ηνλ ηξφπν 
κνπ ζε κηα άιιε έια λα πάκε κηα θνξά λα δεηο, θάζεζαη αλ ζ‟ αξέζεη αλ δε ζ‟ 
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αξέζεη θεχγεηο, θαη ήξζαλ θαη θάζηζαλ φιεο καδί, απηφ πηζηεχσ φηη αθελφο κελ 
βνεζάο ηνλ δηπιαλφ ζνπ λα γλσξηζηεί γηαηί δελ αθήλεηαη θαη πνιχ εχθνια, 
έρεηο ηηο αληηξξήζεηο, ηηο δηαθσλίεο ζνπ ηνπο ελδνηαζκνχο ζνπ, εθηφο νκάδαο, 
αιιά αλ απηφ ην πξάγκα ην έθαλε θάζε κέινο ηεο νκάδαο, εγψ δελ ζνπ ιέσ 
πνιιά, λα θέξλεη 3 θίινπο, μέξεηο πφζν ζα άπισλε ε νκάδα. Έηζη δελ είλαη. 
Θα γηλφηαλ δειαδή απηφ πνπ ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη. ινη λα 
αλαιακβάλνπκε ηηο επζχλεο καο.  
Ση είλαη πνιηηηθφ; Γελ είλαη πνιηηηθή πξάμε γηα εκέλα. Γελ πηζηεχσ φηη είλαη 
πνιηηηθή. Θα έιεγα αιιειεγγχεο.  
Ση είλαη κηα πνιηηηθή πξάμε γηα εζέλα; …..πνιηηηθφ είλαη λα πάσ λα πηάζσ ην 
ρέξη ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ βνπιεπηή… δελ μέξσ εκέλα δε κνπ αξέζνπλ απηά ηα 
πξάγκαηα. Γε ζέισ λα έρσ επηθνηλσλία κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Με ην 
γείηνλα κνπ κε ην καζεηή ηνπ ζρνιείνπ γεληθά κε ηνλ απιφ θαζεκεξηλφ 
άλζξσπν ζέισ λα επηθνηλσλψ, κε ηνπο πνιηηηθνχο δε ζέισ λα επηθνηλσλψ. 
Γε δνχλε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 36:34 
Δθηφο ηεο καγλεηνθψλεζεο κίιεζε γηα ηηο πιαηείεο, φηη ε νκάδα είλαη έλαο 
κπνχζνπιαο, γηα αζπλέπεηα ιφγνπ θαη πξάμεο.  
 
7 
Σελ εκπεηξία ζνπ ζέισ. Ση πξέπεη λα κε ξσηήζεηο πξάγκαηα. 
Πφζν θαηξφ αζρνιείζαη κε ηελ νκάδα; Με ηελ νκάδα ζην εκπξφο; Γχν ρξφληα. 
Πφζα κέιε; Δίλαη αλνηρηή απηή ε νκάδα θαη έρνπλ πεξάζεη δεθάδεο 
αλζξψπσλ θαη έξρνληαη θαη μαλάξρνληαη φηαλ κπνξνχλ. Κάπνηνη φκσο είλαη 
πην ζηαζεξνί.  Ση κνξθή; Κνίηαμε, είλαη εξγαζηήξη ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη 
δεκηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο κε ζηφρν κέζα απφ ην παηρλίδη νη άλζξσπνη λα 
αλαθαιχςνπλ πξάγκαηα πνπ θνπβαιάλε κέζα ηνπο πξψηα, ηε κέξα πνπ 
έξρνληαη έηζη φπσο έξρνληαη θαη λα αθνπγθξαζηνχλ θαη άιια δσληαλά 
ζπζηήκαηα γχξσ ηνπο πνπ παίδνπλ, άιινπο αλζξψπνπο, άιιεο κπξσδηέο, 
άιινπο ήρνπο γηαηί πνηέ δελ είκαζηε ίδηνη θαλέλαο, νχηε θαη απηνί θαη θάζε 
θνξά, απηνί ηέινο πάλησλ πνπ έξρνληαη ζηαζεξά θαη ην έρνπλ αγαπήζεη 
θπξίσο είλαη άηνκα απφ άιιεο παηξίδεο, ίζσο γηαηί ην είραλ πεξηζζφηεξε 
αλάγθε θάπνπ λα ληψζνπλ πσο είλαη έλα κε ηνπο άιινπο! Γειαδή μεθηλάλ 
άγλσζηνη θάπνηνη αξθεηνί, άιιεο θνξέο είλαη 20, 16 ιέσ ην φξην αιιά έρνπλ 
παίμεη θαη 20, αιιά θαη 6 λα είλαη, ην εξγαζηήξη ζα γίλεη, δε καο ελδηαθέξεη ε 
πνζφηεηα. Δ φπνπ ελδνζθνπνχλ, κέζα ηνπο, αθνχλ ην ζψκα ηνπο, απηνί είλαη, 
απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο, πνιχ ζεκαληηθφο, ρσξίο πνιιέο 
θνπβέληεο κέζα απφ εξεζίζκαηα κνπζηθά, απφ ηελ αλάγλσζε ελφο πνηήκαηνο, 
ε απφ ζησπέο, θαη θίλεζε, πνιχ, ζσκαηηθή. Ξεθηλάλε κφλνη ηνπο θαη κεηά 
βξίζθνληαη δχν δχν έηζη κε ιίγα ιφγηα γηα λα ην πσ, πξψηα έξρνληαη ζε 
επαθή κε απηφ πνπ θνπβαιάλε νη ίδηνη ζε έλα πεξηβάιινλ ζπγθεθξηκέλν πνπ 
αλάινγα θαη κε ηηο επνρέο έρεη θαη άιιεο κπξσδηέο θαη άιια ρξψκαηα, είλαη 
παλέκνξθνο ν ρψξνο πνπ θάλνπκε ηα εξγαζηήξηα, λαη, ηνλ αγαπψ εγψ 
πξψηα απφ φια πνιχ θαη ίζσο απηφ θάηη λα κεηαδίδεη αιιά θαη φζνη έξρνληαη 
θαη κηα θνξά θαη δχν, δελ ην μερλάλε δειαδή ζπλαληηφκαζηε θαη ζε άιιεο 
εθδειψζεηο θαη γίλνληαη θαη άιιεο παξαζηάζεηο, ζπδεηήζεηο, θνηλσληθνχ θαη 
πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή ηελ θξίζε, αιιά 
ζπλαληηφκαζηε θαη ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ζπκκεηέρνπλ θαη ζε άιιεο νκάδεο, 
δειαδή είλαη κηα επθαηξία γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ έξρνληαη λα γλσξίζνπλ 
άιινπο αλζξψπνπο θαη λα πάλε παξαπέξα, λα βηψζνπλ ηε δνπιεηά θαη άιισλ 
νκάδσλ.  
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Σν εκπξφο πνπ είλαη ειεχζεξν θαη απηνδηαρεηξηδφκελν. 
Απηνλνκία θηλήζεσλ, ηη ελλνείο; Πξέπεη λα ζέβεζαη θάπνηα πξάγκαηα. Σψξα 
πσο έρεη κάζεη λα ζέβεηαη ηνλ άιινλ εμαξηάηαη απφ πσο είλαη κε ηνλ εαπηφ 
ηνπ, ηη απηνγλσζία, θαη ηη απηνπεπνίζεζε είλαη δχζθνιν. ε απηφ ην 
κεγαιχηεξν πνπ ζνπ ιέσ, δελ είλαη απιά ηα πξάγκαηα, θαη γίλνληαη θαη 
ζπγθξνχζεηο. Δκ, φκσο απηνί πνπ έρνπλ θαη απφ ηνπο κεηαλάζηεο πξφζθπγεο 
ηελ αληνρή πνπ έρνπλ δνπιέςεη αξθεηά κε ηνλ εαπηφ ηνπο, παίξλνπλ θαη ζέζε 
ή παξαθνινπζνχλ φζν αληέρνπλ έρνπλ δειαδή ή θάλνπλ θαη νη ίδηνη 
καζήκαηα, έλα παηδί πψο λα ην πσ καζεηή κνπ, ζπλεξγάηε, άλζξσπν έλαο 
άλζξσπνο πνπ ηψξα δνπιεχεη ζε κηα παξαιία ζηελ λαππαθηία, απηφο είλαη 
απφ ην θακεξνχλ πνπ απφ θνηηεηήο είλαη αγσληζηήο, έρεη θχγεη ηέινο πάλησλ, 
απφ ην θακεξνχλ θαη θάλεη, ρεκηθφο ή θπζηθφο, έρεη ηειεηψζεη παλεπηζηήκην 
αιιά θάλεη ιάηηλ ρνξνχο θαη κνπ δήηεζε θαη ηνπ είπα έια ζηε ζπλέιεπζε, δελ 
είλαη δηθφ κνπ ην εκπξφο θαλελφο δελ είλαη ην εκπξφο φινη καδί θαη ππάξρεη 
αλνηρηή ζπλέιεπζε θαη φηη πξνηείλεηο ζα ην ππνζηεξίμσ αλ κπνξείο γηαηί 
κηιάεη γαιιηθά πνιχ θαιά λαη θαη άξρηζε θαη έθαλε φηαλ γπξίζεη ζα μαλαθάλεη 
καζήκαηα θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα απηφλ δελ βγάδεη ρξήκαηα αιιά 
αλαπλέεη, είλαη ρξήζηκνο θαη είλαη θαιιηηέρλεο, αο πνχκε θαιιηηέρλεο κε ηελ 
επξεία έλλνηα θαη ηνλ αγαπνχλ πάααξα πνιχ φινη θαη άιινη, απηφ είλαη πνιχ 
ζεκαληηθφ, επίζεο είλαη δπν ηξεηο πνπ θάλνπλ νη άιινη θάλνπλ κε ηα παληά 
αθξνβαηηθά ν νκαξ θαη ν ακπληνχι πνπ μέξεηο πνπ θάλνπλ ζην εκπξφο 
πξφβεο ή έρνπκε θάλεη πεξθφξκαλζεο πνπ είλαη δηθέο ηνπο κέζα απφ ηελ 
νκάδα απηή ηνπ εξγαζηεξίνπ έρνπκε θάλεη 3, εε ε κηα είρε ηίηιν ηα ζχλνξα 
είλαη πιεγέο, ην ζψκα ηνπ πιαλήηε δσο κνπ ην ρέξη ζνπ, ην βγάιαλ απηφ θαη 
ζηε γιψζζα ηνπο, εγψ ηνπο αθήλσ θαη κηιάεη ν θαζέλαο ζηε γιψζζα ηνπ γηαηί 
δελ έρεη ζεκαζία λα θαηαιαβαίλνπκε ληε θαη θαιά ηη ιέεη ν άιινο, λα ην 
ληψζνπκε έρεη ζεκαζία, θαη αλ κεηά πξνθχςεη ζα βξεζνχλε μαλά θαη έμσ, δελ 
είλαη θιεηζηφ θαη ζα πάλε παξαπέξα ηε ζρέζε ηνπο θαη έηζη θαη γίλεηαη θαη είλαη 
θαηαπιεθηηθφ απηφ πνπ βγαίλεη, δειαδή είλαη πνιχ πην επηπρηζκέλα άηνκα 
απηά, δελ πα λα ηνλ ζπιιάβαλ ηνλ νκάξ μαλά θαη μαλά, ηψξα ζα θχγεη λα πάεη 
ζε ζηξαηφπεδα, πήξε ηα δηαβαηήξηα, έρεη 23 θνξέο ζπιιεθζεί, έλα 
θαηαπιεθηηθφ πιάζκα. Σέηνηα δχλακε θαη φκσο απηέο νη νκάδεο είλαη πνπ 
έθαλαλ θαη ηνπο ίδηνπο λα αλαθαιχςνπλ πιεπξέο ηνπο θαη ηαιέληα ηνπο πνπ 
απφ ηηο ρψξεο πνπ ήξζαλ ηηο εκπφιεκεο θαηαζηάζεηο δελ ην μέξαλ απηφ φηη ην 
έρνπλ κέζα ηνπο. Καη κεγαινπξγνχλ. Σνλ έλαλ  ηνλ έρνπλ πάξεη ζε δπν ηξηα 
ζην θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ, δηεζλείο πεξηπηψζεηο πνπ δεηάλε άηνκα θαη 
θαηαζηάζεηο θαη θάλνπλ ζαχκαηα κε ηα ζψκαηα ηνπο. Απηφ εκείο απηά 
θάλνπκε. 
Δλεκέξσζε; 
Ααα πσο ήμεξα, πήγα πνιχ ζπλεηδεηά. Δγψ φηαλ παξαηηήζεθα απφ ηελ 
εθπαίδεπζε, γηαηί ρηππήζεθε ν πνιηηηζκφο, ηφηε Γηακαληνπνχινπ επνρή, 
πήγα ζηα θηλήκαηα ησλ πιαηεηψλ, δελ ζα έηζη θαη αιιηψο πάληα θαη κέζα φηαλ 
ήκνπλα κε έηξσγε θαη κε πφλαγε πξαθηηθά έλα άιιν ζρνιείν πνπ ζα ήηαλ θαη 
πην δεκηνπξγηθφ φπνπ ηα παηδηά ζα είραλ επηινγέο, ειεχζεξεο επηινγέο, δελ 
ζα θάλαλ φινη ηα ίδηα, θαη ππνρξεσηηθά θαη δε ζα θνβφηαλ γηα απηά πνπ 
θάλαλ, μεθίλεζα απφ εθεί ε ηζηνξία, φπνπ εξρφηαλ ρσξίο βαζκνινγία, ρσξίο 
θφβν θαη πνπ βγάδαλ δηθά ηνπο έξγα, απηφ ην έρσ δνπιέςεη πνιχ, κε θάπνηα 
νκάδα πνπ δνπιεχεηο θαηξφ κπνξείο λα βγάιεη ην δηθφ ηεο έξγν, εγψ είκαη έλα 
κέζν φπνπ φινη είλαη πξσηαγσληζηέο γηαηί ην θάζε θνκκάηη είλαη απαξαίηεην, 
θαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ απηφ είλαη ην καγηθφ θαη είλαη ηφζν απιφ, ζην 
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ηέινο γίλνληαη φινη ζαλ παηδηά, είλαη εηιηθξηλείο, κηιάλε, έξρεηαη θαη ε ψξα ηνπ 
ιφγνπ, εζχ ην έδεζεο κηα θνξά, φπνπ κηιάλε κεηαμχ ηνπο θαη ν ζηφρνο είλαη λα 
κελ αξρίζνπλε λα ξσηάεη ν έλαο ηνλ άιινλ νχηε λα εγθξίλεη, νχηε λα επηθξίλεη 
νχηε ηίπνηα, κέζα απφ κηα θνηλή εκπεηξία πνπ δήζακε ζε απηφ ην ρψξν είηε κε 
ηε θαληαζία ηνπο φπνπ , γηα απηφλ, δειαδή ζηφρνο είλαη αλ ζεο λα κάζνπκε 
μαλά λα πεξπαηάκε ειεχζεξα, έηζη αξρίδνπκε, θαη κεηά λα κάζνπκε λα αθνχκε 
ηνλ εαπηφ καο θαη λα αθνχκε θαη ηνλ άιινλ. Απηά πνπ δελ καο κάζακε αλ ζεο 
ζην ζρνιείν, ζην νηθνγελεηαθφ, ζην θνηλσληθφ φιν απηφ ην παθέην, λαη. 
Γηαηί ζε απηή ηελ νκάδα; 
Δλλνείο ην εκπξφο; Ααα! Οθ. ην ζχληαγκα μεθίλεζα κε ην αληαιιαθηηθφ 
παδάξη βηβιίσλ 28ε ηνπ νθηψβξε ηνπ 2011, φηαλ δελ ππήξραλ βηβιία, ζε κηα 
παξέιαζε πνπ ηνπο κνπηδψλαλ νη καζεηέο παληνχ, γηαηί είραλ θχγεη ηα βηβιία 
απφ ηα ζρνιεία, θαη εκέλα κε πφλαγε ην ζέκα ζρνιείν θαη πσο, απφ ην θίλεκα 
ηνπ ζπληάγκαηνο, ζηε ζπλέιεπζε είρε πεξάζεη, λα θάλνπκε θαη θάηη φρη κφλν 
λα ζεσξεηηθνινγνχκε, πάληα κε λνηάδεη λα θάλνπκε θαη θάηη, φρη κφλν λα 
ζεσξεηηθνινγνχκε, θαη πέξαζε, λα αξρίζνπκε αληαιιαθηηθά παδάξηα βηβιίσλ 
θαη άιισλ αγαζψλ ζαλ κηα πξφηαζε κηαο άιιεο δσήο κε ηνλ άιινλ, φπνπ ην 
ρξήκα δελ παίδεη ξφιν, φπνπ ην θαηαξγείο εθεί απέλαληη απφ ηε βνπιή, δε καο 
λνηάδεη, εκείο φηη έρεη ν θαζέλαο, θαη απηφ δνχιεςε ελάκηζε ρξφλν κέρξη πνπ 
καο έδησμε ν θακίλεο, ελ πάζεη πεξηπηψζεη, εθεί μεθίλεζε, θάπνηα ζηηγκή πνπ 
είραλ θχγεη φινη βέβαηα απφ ην ζχληαγκα, εκείο πεγαίλακε, θάζε Κπξηαθή, 
βγήθε κηα αλνηρηή πξφζθιεζε απφ ην εκπξφο, πνπ ην είρε θιείζεη ε 
αζηπλνκία, λα πάκε ηα θηλήκαηα, ζε ζπλέιεπζε αλνηρηή λα απνθαζίζνπκε 
φινη καδί ηη ζα γίλεη κε ην εκπξφο. Έηζη πήγα, κε ην αληαιιαθηηθφ παδάξη 
βηβιίσλ πήγα ζην εκπξφο. πνπ ιεηηνχξγεζε γηα θάπνην θαηξφ, ζηελ 
απνζήθε είλαη ηα βηβιία αθφκε πνπ εληάμεη εγψ δελ ήζεια, ήηαλ θαιιηηέρλεο 
πνπ αθφκε ππάξρεη νη θαινί θαιιηηέρλεο έλαο αγψλαο λα ελσζεί απηφ ην 
θαιιηηερληθφ κε ηελ θνηλσλία.  
Σν θίλεηξν ζνπ; 
Δ βέβαηα, θαη πάληα ήηαλ. ια θαη ηα θεζηηβάι πνπ έθαλα ήηαλ γηα λα 
αλαπηπρζεί έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζηα ζρνιεία θαη ηελ θνηλσλία, θαη εδψ 
πφζν δε κάιινλ πνπ ιεηηνπξγνχζε κέζα ζην ζχζηεκα θαη λα κε ιεηηνπξγήζεη 
εδψ. κσο δελ είλαη απιφ. κσο ζπκβαίλνπλ πνιχ ζεκαληηθά πξάγκαηα εθεί. 
Κάπνηεο θνξέο ζηηο ζπλειεχζεηο παίξλνληαη απνθάζεηο γηαηί δελ πηζηεχνπκε 
ζηελ πιεηνςεθία, κεηνςεθία, θάπνηνο αλ ζέιεη ζακπνηάξεη λα βγεη απφθαζε 
εγψ δηαθσλψ, αο πνχκε, αιιά άιιεο θνξέο, ζέιεη ππνκνλή γηα λα πεξηκέλεηο 
λα ην μαλαζπδεηήζεηο γηα λα βγεη ζπλαίλεζε, ίζσο ηελ επφκελε θνξά, κηα 
απφθαζε πνπ έρεη παξζεί θαη πνηέ δελ έρεη πινπνηεζεί θαη απηφ εγψ ην 
πξφηεηλα έληνλα θαη ζαλ κπαδάξ βηβιίνπ λα γίλεη βηβιηνζήθε επάλσ, 
αλαγλσζηήξην, έρεη πεξάζεη, δελ έρεη γίλεη. Διπίδνπκε ζα γίλεη αλ παξακείλεη 
αλνηρηφ. Θέισ λα ζνπ πσ, φηη ππάξρνπλ δπλάκεηο πνπ απηά ηα ζεσξνχλ ξε 
παηδί κνπ φρη ηφζν απαξαίηεηα. Αληαλάθιαζε ηεο θνηλσλίαο έρνπκε θαη εθεί. 
ηγά κελ είλαη αιιηψο. Σέισο πάλησλ εγψ έηζη άξγεζα πάξα πνιχ. Δίρακε 
κηα απψζεζε, δελ καο ζέιαλ θάπνηνη απφ απηνχο νη ζνχπεξ θαιιηηέρλεο. 
Δληάμεη θαη ηη βηβιία είλαη απηά. Απηνί είραλ βηβιία. Γελ πηάλνπλ. Σέινο 
πάλησλ. Γίλαλ ζεκαληηθά πξάγκαηα έηζη βγήθε ε απφθαζε γηα ηε βηβιηνζήθε. 
14:54 αθφκα θαη αλ δελ έρεη γίλεη, ζα γίλεη φπνπ ζα γίλνληαη θαη εξγαζηήξηα 
επάλσ. Θα γίλνληαη καζήκαηα, γηα λα ελσζείο κε ηελ θνηλσλία ηνπ ςπξξή ζα 
πξέπεη θάηη λα γίλεηαη , φρη κφλν παξάζηαζε θαιιηηερληθή φρη κφλν ην βξάδπ 
πνπ λα θαιεί αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ πνπ λα πάλε λα βξεη έλα ρψξν πνπ 
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δελ ζα πιεξψζνπλ γηα απηφ πνπ ζα πάξνπλ πξάγκαηα, ζα εξεκήζνπλ, ζα 
δηαβάζνπλ, ζα γίλεη έλα κάζεκα, ζηα παδάξηα ηα αληαιιαθηηθά εξρφηαλ ηφζν 
πνιχ ελδηαθέξνληα θαζεγήηξηα αγγιηθψλ, άιινο ηεο πιεξνθνξηθήο, 
θαξαγθηφδε κε λα ξζνχλ λα θάλνπλ γηα ηα παηδηά επάλσ καζήκαηα άιιεο 
ψξεο, είλαη κέζα ζην φλεηξν απηφ, δελ ηειεηψλεη. Γελ έρεη γίλεη αθφκε θαη 
είκαζηε 4σ ρξφλν. Οπφηε απφ ην 2ν ρξφλν θαη κεηά έλησζα ηελ αλάγθε είρε 
δηαιπζεί θαη ηνπ παδαξηνχ ην απηφ είρακε πεη αο γίλνπκε έλα κε ηε ζπλέιεπζε 
κπαο θαη απηέο νη ηάζεηο έιεγαλ δελ κπνξεί λα ππάξρεη μερσξηζηά, είπα ζα 
θάλσ απηφ πνπ θάλσ εγψ, θαη πνπ ην θάλσ ρξφληα θαη πνπ ην έρσ αλάγθε θαη 
εγψ θαη ζα είλαη ζεκαληηθφ θαη γηα κέλα. 
Ση αλάγθε αηνκηθή; 
Αηνκηθή αλάγθε φηη είλαη επηπρία λα βξίζθεζαη κε ηνπο άιινπο έηζη θαη φηη είζαη 
έλα κέζνλ πνπ άιινη άλζξσπνη εθεί πνπ δελ ην πεξηκέλνπλ ρεηξαθεηνχληαη 
θαη αλαθαιχπηνπλ πξάγκαηα δηθά ηνπο είλαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκέλα 
απηφ, δειαδή αλ ζεο κνπ απνδεηθλχεηαη γηαηί ζέισ λα ην βιέπσ ρεηξνπηαζηφ, 
φηη λαη, είλαη εθηθηφο έλαο άιινο θφζκνο. Με πνλάεη πνπ δελ δηαδίδεηαη κηα 
άιιε θαηάιαβεο, άιιε παηδεία, άιιε ηζηνξία, έλαο ηξφπνο δηάδνζεο, έηζη, θαη 
απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκέλα, ην βιέπσ θάζε θνξά φηη είλαη 
εθηθηφ. 
Ση πεξλά, πσο ληψζεηο; 
Δμαξηάηαη εγψ επεηδή είκαη παξαέμσ εγψ πξέπεη λα πηάλσ επεηδή θάζε θνξά 
ε δπλακηθή είλαη δηαθνξεηηθή, λα πηάλσ ηη παίδεη, θαη λα εκπνδίζσ θάπνηνλ, 
απηφ δελ ην ήμεξα, ην έκαζα, έπξεπε λα πάσ Αγγιία γηα λα έρσ ην δάζθαιν 
φηη δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα θάλεη φηη ζέιεη θαη δελ κπνξεί λα έξζεη θαη λα ην 
παίμεη πξσηαγσληζηήο θάπνηνο επεηδή μέξεη πην πνιιά. ηφρνο είλαη λα 
αθνχγνληαη φιεο νη θσλέο, φιεο νη θσλέο. Δεε είηε πσο ην ιέλε πνηεηηθέο, είηε 
κε πνηεηηθέο, αιεζηλέο θσλέο, φηη έρνπλ δηθαίσκα λα πνπλ ηε δηθηά ηνπο 
αιήζεηα, φινη. Καη ζπκβαίλνπλ θάπνηνη λα έξρνληαη θαη λα ζέινπλ λα ηα πνχλε 
φια θαη ηα μέξνπλ φια, εθεί πξέπεη λα παξέκβσ θαη θάπνηνη έρνπλ ελνριεζεί, 
δε κε λνηάδεη θαζφινπ πνπ δελ ζα μαλαξζνχλ δελ είλαη γηα απηή ηελ ηζηνξία. 
Γειαδή νθείισ λα πεξηθξνπξήζσ έλα πιαίζην πνπ ζέιεη λα επηηξέπεη ζε 
απηά ηα άηνκα λα παίμνπλ ειεχζεξα θαη λα έρνπλ ηε δηθηά ηνπο θσλή, θαη ζην 
ηέινο λα ληψζνπλ έλα παξ‟ φηη  
Πξνζδνθίεο; 
 Σίπνηα άιιν απφ απηφ πνπ παίξλσ θάζε θνξά. νβαξά ζνπ κηιάσ. Δίλαη 
ηφζν πνιχ. Απηφ. Αο πνχκε ηψξα λα ζνπ πσ. Πήγα ήξζαλ θάπνηα παηδηά ζην 
εκπξφο δελ είλαη κφλν ε νκάδα είλαη θαη νη ζπλειεχζεηο πνπ εγψ εθεί παιεχσ 
θαη δνπιεχσ πνιχ θαη ε άιιε νκάδα ελάληηα ζηε βία θαη απζαηξεζία ηεο 
αζηπλνκίαο θαη ηνπ εθθαζηζκνχ αιιά θαη ζηηο ζπλειεχζεηο ηηο θπξηαθάηηθεο, 
κνπ έθπγε εεε  
Δθεί είκαη 4 θαη ην γεγνλφο  φηη εθεί άξγεζα λα ην θάλσ ήηαλ γηα λα κε 
θαληαζηεί θάπνηνο απφ απηνχο πνπ φινη ήηαλ θάηη δελ ήζεια λα κε 
θαληαζηνχλ φηη ζέισ λα πιαζάξσ θάηη δηθφ κνπ θαη φκσο παξ‟ φηη άξγεζα, 
απηνί νη άλζξσπνη πνπ είδαλ θαη ην παδάξη πεξίεξγα βιέπνπλ θαη απηφ γηαηί 
είλαη πέξα απφ ην ζέαηξν ζαλ ηέρλε θαη δελ ην γλσξίδνπλ αιιά εγψ δελ ην 
πήξα απφ θαλέλαλ απφ απηνχο  θαη δελ ην πνιχ εθηηκνχλ. Βέβαηα δελ  
κπνξέζαλ λα ην ζηακαηήζνπλ . γηα θάπνηεο θσλέο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ 
έξρνληαη άλζξσπνη εδψ θαη κηιάλε, θάπνηα παηδηά. Αιιά έρεη γίλεη 
πξνζπάζεηα φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη ζπλέρεη εγψ ιέσ φηαλ είλαη λα 
γίλεη θάηη άιιν είλαη ππφ αίξεζε, φηη γίλεηαη θαη μαλαγίλεηαη εληάμεη αλ είλαη 
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θάπνηνο άιινο πνπ ζέιεη λα θάλεη έλα θεζηηβάι ην αθπξψλνπκε. Έρνπκε θάλεη 
θαη ζε παξαιίεο πεξθφξκαλο ζην απηνδηαρεηξηδφκελν θάκπηλγθ βνχιαο πνπ 
είλαη κηα νκάδα, κε απηά ηα παηδηά ν νκάξ δελ ήζειε λα ηειεηψζνπκε ζην 
εκπξφο, θαη επεηδή είρακε πάεη θαη θάλακε κπάλην θάπνηε εθεί, είλαη κηα 
ζπλέιεπζε πνπ ην έρνπλ θαηαιάβεη, απηνδηαρεηξηδφκελν θάκπηλγθ βνχιαο, 
γηλφηαλ έλα δηήκεξν θεζηηβάι απηάξθεηαο θαη ηα μέξσ φια απηά ηα θηλήκαηα 
απφ ην ζχληαγκα γελλήζεθαλ πνιιά θαη είκαζηε θίινη φπνπ παίδεη θάηη 
ζπλέιεπζε, είλαη δίθηπν πψο λα ζνπ πσ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ, δελ 
ληψζεηο θαη κφλνο, κφλε, μέξεηο αλζξψπνπ απφ φιε ηελ αηηηθή κε ζνπ πσ θαη 
απφ φιε ηελ Διιάδα είραλ έξζεη ζπλειεχζεηο ακεζνδεκνθξαηηθέο, είρακε 
θάλεη πξηλ δηαιπζεί ην ζχληαγκα απφ φιε ηελ Διιάδα παξφκνηα έηζη 
θηλεκαηηθά εγρεηξήκαηα απφ ηα θάησ, θαη θαη ε παξαζηάζεηο νη πεξθφξκαλο 
πνπ έρνπλ θάλεη ηα παηδηά είλαη ζπγθινληζηηθέο, εθεί ζηελ άκκν, ήηαλ ηξνκεξφ. 
Δθεί θσλάμαλ ηηο θσλέο ηνπο, λαη ηα ζχλνξα είλαη πιεγέο. Απηφ.  
Σν 2011 παξακχζηα παηδηά δσγξαθίδαλ αληαιιαθηηθή γσληά ζην ζχληαγκα. 
Απεηιή; 
Αθνχ φηη παιεχακε ρξφληα γθξεκίδνληαλ απφ ηελ παξέα Γηακαληνπνχινπ θαη 
γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ήμεξα θαιά ηηο ζπγρσλεχζεηο πνπ ζα γίλνπλ γηαηί ην 9 κε 
ην 11 ήκνπλ πξφεδξνο παλειιήληαο έλσζεο πνιηηηζκηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 
ζεκάησλ θαη έπξεπε λα πεγαίλσ ζηα ππνπξγεία 3 ππνπξγνί 9 κε 11 ήηαλ ν 
σξαίνο ηεο λδ έλαο δεμηφο ηέινο πάλησλ θαη κεηά ν σξαίνο ηνπο είδεο μερλάσ 
νλφκαηα θαη κεηά ε δηακαληνπνχινπ ε δελ καο δέρζεθε θαλείο, επί 
δηακαληνπνχινπ εγψ είδα κεηά απφ ρξφληα ην 77 ηνλ νθηψβξε πνπ είρα 
δηνξηζηεί θηηάρλνπλ έλα πνιχ σξαίν παθέην κε πξννδεπηηθφ ιφγν πνπ 
θαηαξγεί ηα πάληα θαη πάεη πίζσ ηελ θαηάζηαζε θαη ζα ηδησηηθνπνηεζνχλ φια 
θαη ηα ζρνιεία δελ ζα ππάξρεη δεκφζην θνηλφ αγαζφ, ηα γθξεκίδνπλ φια κε ζε 
έλα παθέην πξννδεπηηθφ, παλέμππλν ήηαλ, είρα πάξα πνιχ νξγή κε απηφ θαη 
παξαηηήζεθα θαη έθπγα θαη κε ρηππήζαλ θαη πξνζσπηθά, κε ρηχπεζε ζέισ λα 
ζνπ πσ ην ζχζηεκα, άξγεζα λα παξαηηεζψ γχξσ ζηα 20% κνπ θφςαλ γηαηί 
κνπ ιέγαλ θχγε ξε θχγε ηη θάζεζαη ζα αιιάμεηο ηνλ πνιηηηζκφ φρη πξέπεη λα 
κείλσ λα αιιάμσ ηνλ πνιηηηζκφ θαη άξγεζα θαη αλ έθεπγα 6 κήλεο πην πξηλ λα 
παξαηηεζψ δειαδή ζα έπαηξλα φιν ην εθάπαμ, φιεο ηηο επηθνπξηθέο, θαλνληθή 
ηε ζχληαμε εγψ άξγεζα πνιχ λα ηα πάξσ, 3 ρξφληα ηηο επηθνπξηθέο θαη ηε 
ζχληαμε μέξσ εγψ πφζν θαη κνπ θφπεθε γχξσ ζηα 20% απφ φια φζα είρα 
πιεξψζεη φια ηα ρξφληα πνπ είρα δνπιέςεη. Λνηπφλ ην ζπίηη ήηαλ ζην λφκν 
θαηζέιε κε δάλεηα άιιαμε ηειείσο ε θαηάζηαζε θαη ε νηθνλνκηθή κε έλα 
ηνθνγιχθν ην θξάηνο έλαλ ληαβαηδή πνπ ήξζε λα κνπ πάξεη ξε παηδί κνπ φια 
αλ ζεο ηα ζρέδηα πνπ είρα, πνηέ δελ λνηαδφκνπλ γηα ιεθηά, πνηέ δελ έθαλα 
ηδηαίηεξα γηα απηφ πήγα ζην δεκφζην. Γελ έθαλα ηδηαίηεξα, αθφκα θαη ζην 
νπδάλ πνπ πήγα έθαλα ζηα παηδηά ηα κηγαδάθηα ηδάκπα θαη εθεί ζειήζαλ λα 
κε δηψμνπλ νη έιιελεο γηαηί ηα παηδηά ηνπο ηα πεγαίλαλ αγγιία θαη ζέιαλ λα 
ηνπο θάλσ ηδάκπα ηδηαίηεξα πήγαλ ζην ππνπξγείν λα δεηήζνπλ λα κε 
δηψμνπλ, απάληεζε ην ππνπξγείν φηη αλ ζέιεηε θαλνλίζηε βξείηε θάπνηνλ ή 
πιεξψζηε ηελ ήηαλ ειιεληθφ ην ζρνιείν δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη. Θέισ λα πσ 
φηη ινηπφλ φηη εγψ πνπ πνηέ δελ λνηαδφκνπλ γηα ην ρξήκα πσο έπηαζε έρσ 
θάπνηα απηά ρξέε ζα κνπ πάξεηο θαη ην ζπίηη, ζα κε ηειεηψζεηο δειαδή ηφηε; 
Καη έβιεπα ζπλαδέιθνπο πνπ απηνθηνλνχζαλ γηαηί επηπρψο πνπ δελ είρα 
παηδηά, άιιε ζπλεηδεηή επηινγή, ηέινο πάλησλ , ηψξα νη άλζξσπνη πνπ είραλ 
θαη πνπ ζπνπδάδαλ ηα παηδηά ηνπο ηξειάζεθε θφζκνο πνιχο, νπφηε ή 
βγαίλεηο αγσληζηηθά έμσ θάηη λα θάλεηο θαη αθνχ γελληέηαη απηφ ην θίλεκα δελ 
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κπνξεί λα ιείπεηο γηαηί αιιηψο ζα πξέπεη λα κελ είζαη θαιά γηαηί αλ ζα κείλεηο 
κέζα δε ζα είζαη θαιά ζε ιίγν, ζα ελζσκαηψζεηο φιν απηφ θαη ζα θιαίγεζαη 
γηαηί εκέλα. Έθπγα απφ απηφ. Καη κε έζσζε. 
Κξίζε; 
Γπζηπρψο φρη, θνίηαμε λα δεηο. Πάληα ππήξραλ θάπνηνη άλζξσπνη πνπ 
θάλακε απηά ηα πξάγκαηα θαη νλεηξεχνηαλ θαη αγσληδφηαλ λα αιιάμνπλ ηελ 
θνηλσλία, δπζηπρψο ήηαλ πνιχ ιίγνη θαη δελ ζα γηλφηαλ απηφ. Απηνί φκσο νη 
άλζξσπνη πνπ ππήξραλ θαη ζαλ εξγαδφκελνη δελ ππήξρε πεξίπησζε λα 
ζηακαηήζνπλ κεηά φηαλ ε αλαγθαηφηεηα είλαη πνιχ δπλαηή. Γελ κπνξνχλ λα 
ην παίμνπλ απαζείο. Γελ ήηαλ πνηέ απαζείο. Καη γηα πάξηε ηνπο. Ζ 
αλαγθαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηα λέα 
πξάγκαηα, νη άλζξσπνη λα απηνθηνλνχλ. Να ζνπ πσ κε ηνπο άζηεγνπο. Σν 12 
εκέλα κε ζπιιάβαλε κε άζηεγνπο γηαηί θάλακε νκάδεο απφ ην ζχληαγκα, ην 
παδάξη ήηαλ εθεί, 1ε θιεβάξε, θάπνηνη ζπλαγσληζηέο αλνίμαλ ην θπιηθείν πνπ 
ήηαλ θιεηζηφ ηεο λνκηθήο δίπια, ζφισλνο ζην πλεπκαηηθφ θέληξν, ε ηη 
βιέπακε αλζξψπνπο ζην ζχληαγκα πνπ πεζαίλαλ έιιελεο πηα, θαη φρη μέλνη 
θαη φρη ηα ηδάλθηα θαη φρη παξαηεκέλνη πνπ ιέλε φηη απηνί ην ζέινπλ πνπ δελ 
πηζηεχσ φηη ην ζέινπλ, δελ ππάξρεη θνηλσληθή ζηήξημε θαη κέξηκλα γηα απηφ, 
θαη έθαλε πάξα πνιχ θξχν ην 12. Σέινο γελάξε. Καη πεγαίλακε γηα λα αλνίμεη 
ν θακίλεο ην ξνπθ πνπ δελ ην άλνηγε γηα ηνπο άζηεγνπο, πεζαίλαλε, θαη εθεί 
γίλακε θίινη θαη ηη λα θάλνπκε ζην ςπξξή λα αλνίμεη ηα θιεηζηά θηίξηα, έρεη 60 
φια φια θχγαλε δηαιχζαλε ηελ επηηξνπή ηνπο φιε έκεηλε έλαο δχν ην εθαηφ 
θέξαλε εθεί ζηνπ ςπξξή, ζηελ πιαηεία έηζη ην είρα δήζεη πξηλ πάσ ζην 
εκπξφο νχηε ήμεξα ηνπ ςπξξή, ζαλ αιιειεγγχε δειαδή, εληάμεη έρσ εγψ ην 
πξφβιεκα κνπ θαη είλαη δίπια ν άιινο πεζαίλεη, δελ είκαη θηιάλζξσπνο, ζέισ 
ηζφηηκα λα δεη θαη ζηνπ ςπξξή είλαη έλα ηκήκα ηνπ δήκνπ πνπ ζπλεδξηάδνπλ 
πνπ είλαη ηάδε απηφ δελ ζα μεράζσ πνηέ, δελ ην έρνπκε μαλαδήζεη απηφ, λα 
ηνπο ιέκε κηιήζηε θαη λα κηιάλε, είλαη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θσλή, 
ζηηγκαηηζκέλνη ρζεο λα κελ ήηαλ ηα ράζαλ φια. Καη καο ζπιιάβαλ 11 
δηκνηξίεο καη, 7 ψξεο, αγαπεκέλνη θίινη. Ίζνη, ήκαζηαλ ίζνη.  
Γεκνθξαηία ζήκεξα; 
Γηα πνηα; Σε δεκνθξαηία ζήκεξα; Φηιειεπζεξηζκφο άθξαηνο ηειείσζε έθπγε ην 
αξηζηεξά  πξψηε θνξά αξηζηεξά καο ηειείσζε κε ηνλ παλνχζε αξρεγφ 
ρηππάεη θαη βαξάεη παληνχ κέρξη θαη ζηηο παξαιίεο έβγαιαλ λνκνζεηηθφ 
δηάηαγκα φρη φηη απαγνξεχνληαη ηα πάξηπ, δελ μέξεηο ηη ζέινπλε, έρνπλε γίλεη 
αγψλεο θάησ γηα ηηο ειεχζεξεο παξαιίεο θαη εηδηθά ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη 
αιινχ, πνηληθνπνηείηαη απηφ, ηέιεησζε, ηψξα ζα πνπιεζνχλε φια, πνπιηνχληαη 
φια, απηά πνπ αγσληδφκαζηε λα κελ πνπιεζνχλ πνπιηνχληαη, είλαη θνβεξφ, 
απηφ πνπ δνχκε, ηέινο πάλησλ αλ δελ είρακε θαη άιιεο άθξεο φια απηά ηα 
αλνίγκαηα, είλαη πνιχ ρεηξφηεξν απφ πξηλ γηα εκέλα. Άθξεο αλζξψπηλεο, 
δίθηπν, αιιειεγγχεο άλζξσπνη πνπ γλσξίδεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη πνπ κέζα 
απφ ην δηαδίθηπν θηφιαο πνπ ελεκεξψλεηαη ην ζχκπαλ. Κάπνηνη δε θνβνχληαη 
θαηαγγέινπλ θαη έηζη, αλάκεζα ζε απηνχο είλαη θαη ε Μαξία. Ζ θαζεγήηξηα 
ζνπ.  
Κφκκαηα; 
Δ δελ, πνηέ δελ είρα, κπήθα ζην πνιπηερλείν θαη ζπγθινλίζηεθα θαη απηφ κε 
φξηζε. Σν πνιπηερλείν δελ είλαη ε δακαλάθε θαη ν παπνπηζήο θαη ν ιαιηψηεο 
πνπ ην εμαγφξαζαλ θαη ηνπο πήξαλ ηα θφκκαηα θαη ην θάλαλε, ήηαλ ρηιηάδεο 
παηδηά, ζηε Θεζζαινλίθε ήκνπλ πνπ ζπνχδαδα, άιιαμε ε δσή ηνπο. Σν είδαλ 
φιν. Γε ζε πείζνπλ ή ζηα ζρνιεία πνπ ήκνπλ κεηά ηη λα κνπ πνπλ. 
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Ππξνζβέζηεο ηνπ θηλήκαηνο είλαη ηα θφκκαηα ηειηθά βγαίλεη αθφκε ε αξηζηεξά 
λα πεη δελ είλαη έηνηκεο νη κάδεο, ν θφζκνο, πσο βγήθε ην φρη; Οχηε απηνί, 
νχηε ν ηζίπξαο δελ ην πεξίκελε. Γειαδή εχθνια θαηαγγέινπκε ηνλ θφζκν, ν 
θφζκνο είλαη έηζη, γηνπβέηζη, θαη δελ είλαη έηνηκνη αθφκε θαη πξέπεη λα θάλνπκε 
ππνκνλή. Απηνί δελ είλαη. Καη δελ πηζηεχσ. Δίλαη νιηγαξρία, δελ είλαη 
δεκνθξαηία. Δίλαη θνηλνβνπιεπηηθή νιηγαξρία. Γελ ππάξρεη δεκνθξαηία. Σα 
ζπκθέξνληα ησλ πνιιψλ θαη ησλ κεγάισλ θαη ησλ ηξαπεδψλ πνπ έρεη γίλεη 
παγθφζκηα απηφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη έρνπλ ξνκπφη θπβεξλήζεηο πνπ 
ηνπο ρψλνπλ αλ ζεο εδψ θαη ρξφληα βέβαηα δνινθνλνχζαλ φζνπο ιέγαλ φρη, 
αλ είρεο δεη ηνπ θνχινγινπ, ην δνινθφλν πσο ην ιέγαλ, ληνθπκαληέξ ρξφληα 
απηά θαίλνληαη ηψξα ήξζε θαη εδψ είλαη ηξαγηθά δελ μέξσ ηη ζα γίλεη κέρξη πνπ 
θαη ε ρξπζή απγή πν πν πν αλαπηχζζνπλ ηέηνηα δειαδή ην ζέκα είλαη φηη δελ 
ππάξρεη θαη έλα θίλεκα απφ ηα θάησ ηφζν δπλαηφ πνπ λα ηαξάμεη λα 
αλαηξέςεη φια απηά, πνπ απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη παγθφζκηα, πηζηεχσ 
ηνπηθά, κε κηθξέο θνηλφηεηεο πνπ απηνλνκνχληαη θαη απηνδηαρεηξίδνληαη ηε δσή 
ηνπο, απηφ πνπ ιέγακε παίξλνπλ ηε δσή ηνπο πίζσ. Καη αλ ζεο βγάδνπλ θαη 
ηνπο λφκνπο ηνπο. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν. Πνπ ζα πεξάζνπλ ρξφληα. Γελ 
μέξσ. Σψξα θαηαξξέεη. Βιέπεηο ηη γίλεηαη ζηελ Οπθξαλία. Υξεζηκνπνηνχλ θαη 
ηνπο θαζίζηεο, είλαη αξρεγνί. Αξθεί λα έρνπλ ηελ επέκβαζε πνπ ζέινπλ ηα 
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. 35:47 ζθνηψλνπλ αλζξψπνπο εδψ βξήθα ην ζχξηδα. 
Κνηλσλία; Κνίηα δελ κπνξψ λα πσ εγψ ηη γλψκε έρσ θαη αιιάδσ, απηφ ην 
εξσηθφ φρη κνπ έρεη δψζεη πνιχ δχλακε ηνπ θφζκνπ, πνπ κε θιεηζηέο 
ηξάπεδεο θαη κε ηφζα αίζρε απφ ηα κκε ν θφζκνο δελ αληέρεη πηα θαη δελ ηνπο 
αθνχεη θαη είπε φρη ξε ηψξα έρεη πάζεη θαη είλαη κεγάιν ην ζνθ αιιά θαη πάιη 
δελ ςήλεηαη. Ήηαλ έλα κεγάιν άικα απηφ ην φρη πνπ δελ κπνξψ λα… κνπ 
έδσζε ειπίδα ξε, φηη δελ ςήλεηαη θαη απηά πνπ ιέλε φηη είλαη ακφξθσηνη θαη 
θνηηάλ ηελ πάξηε ηνπο, πάξα πνιχο θφζκνο πηα ρεηξαθεηείηαη θαη ιέεη φρη ζηα 
ςέκαηα ησλ θνκκάησλ θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ πιεξψλνληαη 
γηα λα δηαζηξέθνπλ ηα πάληα.  
Πνιηηηθφ;  
Έρεη ζρέζε κε ηνπο κεηαλάζηεο; Θα ην ρξεζηκνπνηήζεηο; Γηα κέλα πνιηηηθή 
είλαη ν ηξφπνο πνπ ρακνγειάο θαη πσο ζα ραηξεηήζεηο ηνλ άιινλ είλαη 
πνιηηηθή ζηάζε είλαη λα είζαη ζπλεηδεηφο πνιίηεο, είλαη λα κελ ηδησηεχεηο. Απηφ 
αλ ζεο θαη ζηα αγγιηθά δελ είλαη ηπραίν, idiot ζεσξείηαη ν ειίζηνο, ηδησηεχσ, 
εγψ θαη ηα ππάξρνληα κνπ αο πνχκε, απηή είλαη κηα αληηδξαζηηθή πνιηηηθή 
ζηάζε, ε πγηήο πνιηηηθή ζηάζε είλαη λα είζαη καδί, κε ηνλ θφζκν γχξσ ζνπ θαη 
λα πξνζπαζείο λα θάλεηο θαη ηνλ εαπηφ ζνπ θαιχηεξν θαη νη άιινη, ν έλαο λα 
παίξλεη απφ ηνλ άιινλ ξε παηδί κνπ, νχηε ηα μέξνπκε φια νχηε είκαζηε ίδηνη 
θαη κέρξη λα πεζάλνπκε καζαίλνπκε απηφ είλαη κηα σξαία πνιηηηθή,  
Ζ ζπκκεηνρή ζνπ είλαη πνιηηηθή; 
Δ λαη πηζηεχσ πσο λαη, έρεη ζηφρν απηφ, ηελ αιιαγή, απηφ κηαο άιιεο 
θνηλφηεηαο, ελφο άιινπ θφζκνπ, πνπ λαη είλαη εθηθηφο, κπνξνχκε, θαη γηα απηφ 
ζα ην θάλσ θαη ζα ην θάλσ, ααα απηφ πνπ ήζεια λα ζνπ πσ κνπ ξζε πνπ είρε 
θχγεη, εε θάπνηα παηδηά ήξζαλ γηα ηηο ζπλειεχζεηο κηα κέξα πξηλ ην Πάζρα 
απφ ηελ Κξήηε θνηηεηέο, δεηήζαλ απφ ηε ζπλέιεπζε λα θάλνπλ έλα πάξηπ γηα 
νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ην πξψην θεζηηβάι νξαηφηεηαο θαη pride παξέιαζε 
αιιά φρη pride φρη ηξαλο φκσο είλαη φινη θαη γθέη θαη νκνθπιφθηινη θαη ιεζβίεο 
θαη ηξαλο απφ ηελ Κξήηε ηψξα θνηηεηέο πνπ είλαη απφ ηελ Αζήλα πνπ έρνπλ 
δήζεη φια ηα θαπέια εδψ, θνβεξά παηδηά, θαη αξρίζαλ θαη ηνπο ιέγαλ φρη δελ 
είλαη πάιη νη ίδηνη πνπ αξρίζαλ λα καο βιέπνπλ θαη εκάο πεξίεξγα, είλαη 
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δηαηξηβή απηνί θαη ην ζχληαγκα θαη ην εκπξφο γηα κέλα, πνπ δελ κπνξείο λα 
θαληαζηείο, άλζξσπνη πνπ δελ ζα πίζηεπεο πνπ ήξζαλ θφληξα ζε απηφ, πνπ 
ππνηίζεηαη είλαη πνιχ αλνηρηνί φκσο θαη γηα ηνπο γθέη θαη θάλνπλ παξέα θαη 
φρη δελ είλαη γηα πάξηπ εδψ ν ρψξνο θαη εδψ είλαη ζέαηξν θαη φκσο είραλ έλα 
ζθεπηηθφ, είρε ζθνησζεί δνινθνλεζεί ηειηθά ζηελ νπζία ν βαγγέιεο 
γηαθνπκάθεο ζηελ Άξηα. Καη απηά ηα παηδηά είλαη ζηελ Κξήηε εθεί πνπ ηα 
καηζφ ππξνβνινχλ λαη λαη λαη φρη θαη ηειηθά ην θξχβαλ, ληξεπφηαλ λα ην πεη, 
θνβφηαλ λα ην πεη α ην μέξσ, θαη ηνπο θαιχςαλ απηνχο ξε παηδί κνπ, φρη γηα 
λα θάλνπλ εθεί ην πξψην θεζηηβάι νξαηφηεηαο, φηη έρνπλ δηθαίσκα νη θσλέο, 
ηψξα λα δεηο πσο ηαηξηάδεη κε κέλα, πνπ δελ είλαη κφλν γηα κέλα, πσο πξέπεη 
φιεο νη θσλέο λα αθνχγνληαη, φπνπ θψλαμα εθεί ζηε ζπλέιεπζε, ηη είλαη απηά 
πνπ ιέλε, θάλνπλ πάξηε γηα πάξηε ηνπο εδψ ζθνηψλνπλ αλζξψπνπο, ζηελ 
Κξήηε μέξεηε πνηνη είλαη, θαη ηνικνχλ λα ην θάλνπλ θαη δελ ζέινπλ ρνξεγνχο, 
ζαλ ελνρινχλ πνπ δελ ζέινπλ ρνξεγνχο, κφλνη ηνπο απηννξγαλσκέλα, θαη 
ζθάζαλε κεηά ηελ άιιε απφ κέζα ζηα κέιε λα βξίδνπλ, κε ηε βία πεξάζαηε 
ηελ άπνςε, ηνπο βηάζακε απηνχο πνπ δελ ζέιαλ, ηέινο πάλησλ έγηλε ην 
πάξηπ, μέξεηο απηά ηα παηδηά πεξηκέλνπλ απηέο ηηο θσλέο, κε ηα παηδηά 
βξεζήθακε πήγα ζην πάξηπ, ηνπο είπα λα έξζνπλ θαη ηελ επφκελε εκέξα, 
Κπξηαθή λα θάλνπλ απνινγηζκφ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αθνχζνπλ θαη νη άιινη 
πνπ δελ ζέιαλ, ζην πάξηε πήγα κέρξη ηηο 4 ε ψξα παξ‟ φηη ήηαλ θνπξαζηηθφ, 
ήξζε φιε ε Αζήλα, βγάιαλ πνιιά ιεθηά θαη ηνπο έιεγα ζα έξζεη θαλέλαο 
έξρνληαη επεηδή εθεί δελ έρεη εηζηηήξηα, έξρνληαη εμαξηεκέλνη απφ ην δξφκν 
απηά, ηα ηδάκπα γηα λα πηνχλε θηελά θαη παζαίλνπλ θξίζεηο θαη νξκάλε θαη κε 
ζαο ην ραιάζνπλ. Πνιχ νξγαλσκέλα ηα παηδηά απηά, ηα ζαχκαζα ξε ζπ, απηφ 
ηη παίξλσ θαη ήξζαλε θαη κηιήζαλ θαη πάιη ηνπο βγήθαλ θαη βάιαλ κηα άιιε, 
θαη δε κνπ ιέηε δίλαηε θαη αιθνφι ζε 15ρξνλα εγψ είκαη ζην 18 αλσ θαη έρσ 
πξφβιεκα κε ην αιθνφι ηελ μέξσ απηή έρεη έξζεη ζε εξγαζηήξην κνπ δχν 
θνξέο θαη έθπγε ήηαλ απφ απηνχο πνπ ήζειε λα επηβάιιεη απηφ πνπ ήζειε, 
φρη θαθφ άηνκν, κε πνιιά πξνβιήκαηα, πάξα πνιιά πξνζσπηθά πνπ ην 
ππνθηλνχλ, φκσο άκα πάλε ηε ραηδεχνπλ απφ ην ζπίηη, πέζαλε ν κπακπάο, 
έρεη ρξήζε ρξφληα πξηλ νπζηψλ έρεη θχγεη ηψξα ηέινο πάλησλ θαη θαιά ζηνλ 
αλαξρηθφ ρψξν δήζελ ήηαλ θαη ηε βάιαλ λα πεη ηα δηθά ηεο, εγψ φκσο επεηδή 
ηελ μέξσ θαη ην ληψζσ είπα έρεη δίθην, αο πνχκε ην άηνκν θαη εκέλα κε πνλάεη 
θαη πξαγκαηηθά δεηάσ ζπγγλψκε απφ ηα παηδηά πνπ ην νξγάλσζαλ θαη 
πήγαηλα ζην κπαξ, ήξζα φκσο, δελ είκαη εδψ γηα λα θάλσ κφλν θξηηηθή, αθνχ 
ην ζηήξημα θαη φζνη λνηαδφηαλ ηη ζα γίλεη ζην εκπξφο έπξεπε λα έξζνπλ ζην 
πάξηε, απηέο νη θσλέο πνπ ήηαλ αληίζεηεο, πνπ είλαη θξίκα πνπ δελ ήξζαηε 
γηαηί ππήξρε πνιχ ραξά, πάξα πνιχο θφζκνο θαη πνιχ ραξά ζηα κάηηα ησλ 
αλζξψπσλ πνπ ήξζαλ ην ράζαηε απηφ, ινηπφλ απφ ηελ άιιε δεηάσ 
ζπγγλψκε απφ ηα παηδηά ίζσο θαη επεηδή κε ηα παηδηά επεηδή κεγάισζα 
κπνξεί θαη λα ηνπο έπξεμα, γειάγαλε απηά, λα ηνπο έιεγα ηνπο ηα έιεγα ήηαλ 
πνιχ επγεληθά, πξνζέμηε κε ηπρφλ θαη ηχρεη, φρη ηα 15ρξνλα γηαηί έρνπλ ηχρεη 
κε κεγάινπο αλζξψπνπο γηαηί έξρνληαη θαη κεζάλε θαη … 
Δ βέβαηα πηζηήθαλε απηέο νη θσλέο νη αληίζεηεο πεηζηήθαλ λα κηιήζνπλε γηα 
απηφ γηαηί ην θάλνπλ θαη έηζη θαη ην θάλαλ. 
45:00 
ηελ αξρή είρε κηιήζεη γηα πξνζσπηθή εκπεηξία κε δπζθνιία επηθνηλσλίαο κε 
ηνλ ππεξήιηθν πηα παηέξα ηεο, δπζθνιίεο κε ηε κηθξή αδεξθή ηεο, έπξεπε λα 
μαλαγλσξηζηεί καδί ηνπ, ζεξαπεπηηθέο εκπεηξίεο. ην ηέινο αλαθέξεηαη ζε 
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο φηαλ ζπληαμηνδνηήζεθε.  


