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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί μία έρευνα που διεξάγεται στα 

πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δραματική Τέχνη και 

Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – MA in Drama and 

Performing Arts in Education and Lifelong Learning» του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σ΄ αυτή διερευνάται η πιθανή επίδραση 

του θεάτρου της επινόησης στην έκφραση συναισθημάτων των ασυνόδευτων εφήβων 

προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα. Αποτελεί μια πειραματική έρευνα που εξετάζει 

εάν και σε ποιο βαθμό οι δώδεκα παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με βάση τις 

τεχνικές του Θεάτρου της Επινόησης βοήθησαν τους ασυνόδευτους έφηβους 

πρόσφυγες στην έκφραση των συναισθημάτων τους. Στην έρευνα συμμετείχαν δύο 

ομάδες, η πειραματική (κατά μέσο όρο δεκαπέντε παιδιά) και η ομάδα ελέγχου 

(δεκαπέντε παιδιά) και στο τέλος έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων τους. Οι 

ομάδες ήταν από δύο διαφορετικές δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων εφήβων που 

ανήκαν σε διαφορετικές ΜΚΟ στην Αθήνα. 

Η μεταπτυχιακή εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο πραγματεύονται 

έννοιες όπως το Θέατρο της Επινόησης, η εφηβεία, οι πρόσφυγες, η συναισθηματική 

νοημοσύνη, η έκφραση συναισθημάτων, ενώ στο δεύτερο μέρος της γίνεται η 

παρουσίαση των παρεμβάσεων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το τρίτο και 

τελευταίο αφορά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αναλύονται με άλλα 

λόγια, ο σκοπός της έρευνας και οι ερευνητικές υποθέσεις, το δείγμα, η μεθοδολογία 

και τα μέσα συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Πρόκειται για μια μικτή 

έρευνα της οποίας τα δεδομένα (ποιοτικά και ποσοτικά)  χρησιμοποιήθηκαν σε μια 

προσπάθεια βελτιστοποίησης των εξαγομένων αποτελεσμάτων. Η ανάλυση των 

ποσοτικών δεδομένων έγινε με το λογισμικό πρόγραμμα SPSS και ορίστηκε επίπεδο 

σημαντικότητας το α=0,05. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Θέατρο της Επινόησης, συναισθηματική νοημοσύνη, έκφραση 

συναισθημάτων, εφηβεία, πρόσφυγες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, πειραματική έρευνα, 

ποσοτική έρευνα, ποιοτική έρευνα, μικτή έρευνα, ανάλυση αποτελεσμάτων. 
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ABSTRACT 

The dissertation constitutes a research conducted within the context of the 

Master's Degree Program, "Drama and Performing Arts in Education and Lifelong 

learning" , provided by the Department of Theatre Studies in the University of the 

Peloponnese. This dissertation examines the possible effects of Devised Theatre in the 

emotional expression of teenage refugees who reside in Greece. It is an experimental 

research paper, which examines if and to what extent, these twelve interventions that 

will take place based on Devised Theatre, actually help teenage refugees express their 

emotions. There were two participating teams in this research: the experimental team 

(with an average of fifteen children) and the control team (fifteen children), the 

findings which are compared at the end of dissertation. The teams consisted of two 

different hospitality structures for unaccompanied teenagers which belonged to 

different Athens based NGOs. 

This paper is divided in two parts. The first part, presents concepts such as 

Devising Theatre, adolesence, refugees, emotional intelligence, emotional expression, 

while the second part explores the interventions along with the findings that arose. In 

other words, there is an analysis of the research’s goals and hypotheses, the sample, 

the methodology and the means for data collection that were used. This is a mixed 

research, the data of which -both qualitative and quantitative- were used in an attempt 

to improve the extracted results. The analysis of quantitative data was carried out with 

the use of SPSS software and the importance level was set at a=0, 05. 

 

 

 

Key words: devised theatre, emotional intelligence, emotional expression, 

adolesence, refugees, unaccompanied underaged, quantitative research, quantitative 

research. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην χώρα μας και γενικότερα στην Ευρώπη 

έντονη πολυπολιτισμικότητα. Ενώ στο παρελθόν η Ελλάδα αποτελούσε χώρα 

αποστολής μεταναστών, πλέον γίνεται χώρα υποδοχής για ανθρώπους που έρχονται 

από άλλες χώρες. Ο πόλεμος, οι πολιτικές και οικονομικές αναταραχές αποτελούν τη 

βασική αιτία για το μεταναστευτικό κύμα που δημιουργείται προς την Ευρώπη. 

Ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς, βρίσκονται και ηλικιωμένοι, έγκυες 

γυναίκες, παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι και άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (Τζαβέλα, Δρελιώζη & Πρεζεράκος, 2020). 

H πολιτισμική ετερότητα δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, αλλά αντιθέτως, 

εμφανίστηκε πολλά χρόνια πριν (Κούλη & Παπαϊωάννου, 2006). Οι άνθρωποι πλέον 

μαθαίνουν να ζουν διαφορετικά. Παρατηρείται πως η πρόκληση που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τόσο αυτοί που μεταναστεύουν από διαφορετικές χώρες όσο και οι 

γηγενείς είναι δύσκολη για κάποιους καθώς φαίνεται πως αναγκάζονται να 

συμβιώσουν άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, χώρα και συνήθειες 

(Παπαρρηγόπουλος, 2015). Όμως, οι πολίτες της κάθε χώρας οφείλουν να 

συνειδητοποιήσουν την νέα συνθήκη, να είναι ανοιχτοί στο «διαφορετικό» και να 

συνυπάρξουν με τους πρόσφυγες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσουν 

βέβαια και τις συνήθειές τους. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα διακατέχονται από καθολικότητα και 

οικουμενικότητα, που σημαίνει πως δεν κάνουν διακρίσεις και διαχωρισμούς 

ανάλογα με την καταγωγή, το φύλο, την θρησκεία και την ηλικία. Είναι ίδια για 

όλους. Όσο πιο γρήγορα αναγνωριστούν τα δικαιώματα των προσφύγων/ μεταναστών 

τόσο πιο γρήγορα θα εξαλειφθούν οι ανισότητες σε κοινωνικό επίπεδο. Ο ρόλος της 

εκπαίδευσης είναι θεμελιώδης και μέσω αυτής μπορούν να αποκλειστούν 

συμπεριφορές διακρίσεων και αποκλεισμού (Πανταζής, 2012). Ένα από τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Συχνά κάτι άγνωστο και 

ξένο μας προκαλεί φόβο και χωρίς να είναι απαραίτητα αρνητικό, θεωρούμε πως 

είναι. Πιο ανεκτικοί και ανοιχτοί προς το «άλλο» γινόμαστε μέσω της ενημέρωσης 

και της αποδοχής. Το σχολικό περιβάλλον είναι το κατάλληλο μέρος για να μάθουν 

τα παιδιά να είναι ανοιχτά να δεχτούν το διαφορετικό (Πανταζής, 2012). 

Ένα από τα πολλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι 

αυτοί είναι και η πρόσβασή τους στο σύστημα τις εκπαίδευσης. Το δικαίωμα στην 
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εκπαίδευση όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κάθε 

παιδιού. Τα παιδιά που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους έχουν το 

δικαίωμα να μιλούν την μητρική τους γλώσσα και να διατηρούν τα πολιτισμικά τους 

στοιχεία στο σχολικό περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός αρχικά οφείλει να σέβεται την 

διαφορετικότητα των ανθρώπων και να το μεταδώσει και στους μαθητές του 

(Πανταζής, 2012). Με ποιο τρόπο λοιπόν, θα μπορούσε να οργανωθεί το μάθημα 

ώστε όλα τα παιδιά να νιώθουν οικεία και ίσα; 

Το θέατρο αποτελεί μορφή τέχνης που ανάμεσα στα οφέλη του είναι πως 

μπορεί να βοηθήσει στη κοινωνικοποίηση των ατόμων που συμμετέχουν (Rajan & 

Heath, 2016). Στην συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε το Θέατρο της Επινόησης για 

να εξεταστούν τα δεδομένα. 

Ως όρος το Θέατρο της Επινόησης χρησιμοποιείται για μια ομάδα ανθρώπων 

που έχει σκοπό να επινοήσει και να επιτελέσει μια παράσταση με χαρακτηριστικό 

γνώρισμά της τον αυτοσχεδιασμό. Στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται ο όρος «Συνεργατική 

Δημιουργία» (Heddon & Milling, 2005). Χαρακτηριστικά του θεάτρου της επινόησης 

είναι ο αυτοσχεδιασμός, η δημιουργικότητα και ο πειραματισμός και μέσα σε ένα 

πλαίσιο συνεργασίας και ισότητας δημιουργείται το κείμενο και μοιράζονται οι ρόλοι 

(Heddon & Milling, 2005: 1-2). Σε μία τέτοια ομάδα μπορεί να συμμετέχουν 

ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, ακροβάτες, κουκλοπαίχτες κλπ (Bicat, 2012). 

Η δημιουργία μιας ομάδας Θεάτρου της Επινόησης και η ένταξη των εφήβων σ’ 

αυτή οδηγεί τα παιδιά στο να ανακαλύψουν τον κόσμο διαφορετικά, να τον δουν με 

άλλα μάτια και παράλληλα να πλάσουν έναν κόσμο όπως αυτοί θέλουν (Beaty, 2013).  

Το αποτέλεσμα είναι πρωτότυπο και πολύ ενδιαφέρον τόσο για τον θεατή όσο 

και για τους συμμετέχοντες. Η αξία του αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μέσα 

από την ομαδική δουλειά και τη συνεργασία ενισχύει τη φαντασία και την 

πρωτοτυπία (Oddey, 1994: 2). 

Αυτό το είδος θεάτρου κατά την γνώμη μου το κρύβουμε μέσα μας. Όλα 

εξάλλου είναι μνήμη. Η ενασχόλησή σου με αυτό είναι κάτι αβίαστο, κάτι που 

προϋπάρχει. Μπορεί να φαίνεται πως ξεκινάς από το μηδέν, αλλά τελικά είναι 

κομμάτια που υπάρχουν, συναρμολογούνται και τελικά συνθέτουν ένα πάζλ. Είναι 

ένταση και παλμός, είναι μια καταγραφή του εαυτού μας, της μνήμης μας. 

Για τους παραπάνω λόγους και για ακόμα περισσότερους που θα αναπτυχθούν 

παρακάτω επιλέχθηκε το Θέατρο της Επινόησης για την διεξαγωγή της έρευνάς μας. 
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Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επίσης, εξετάζεται το πώς οι τεχνικές του 

Θεάτρου της Επινόησης μπορούν να συμβάλλουν στο να εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους οι έφηβοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες. Η εφηβεία είναι η περίοδος 

ένωσης της παιδικής ηλικίας με την ενήλικη ζωή. Ταυτόχρονα ο έφηβος σε αυτή τη 

φάση της ζωής του, μια φάση αναστάτωσης θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει 

κανείς, βιώνει άγχος, στρες, πίεση και προσπαθεί να βρει τον εαυτό του. Επίσης, κατά 

την εφηβεία ο άνθρωπος βιώνει  αλλαγές στον «βιοσωματικό, τον γνωστικό, τον 

συναισθηματικό και τον κοινωνικό» τομέα της ζωής του. Σε συναισθηματικό επίπεδο 

οι έφηβοι χαρακτηρίζονται από ένταση και μεταβολές στην ψυχική διάθεση (Μακρή - 

Μπότσαρη, 2008:10). Τόσο η ανάπτυξη όσο και κατανόηση του συναισθήματος 

αλλάζει ανάλογα με την ηλικία. Τα παιδιά μαθαίνουν σιγά-σιγά τον έλεγχο των 

συναισθημάτων τους. Η «συναισθηματική νοημοσύνη» ως όρος σημαίνει τη γνώση, 

τον έλεγχο και τον χειρισμό των συναισθημάτων (Goleman, 1995). Η 

διαπαιδαγώγηση που σχετίζεται με την βελτίωση της συναισθηματικής ανάπτυξης 

των εφήβων δεν περιορίζεται μόνο στο σχολείο, αλλά και σε όλους όσους 

ασχολούνται με την καθοδήγηση και την ανατροφή των εφήβων (Μακρή - 

Μπότσαρη, 2008:107). 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.Πρόσφυγες-Μετανάστες 

Οι «πρόσφυγες» και «μετανάστες» είναι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις 

χώρες τους εξαναγκαστικά για μία καλύτερη και πιο αξιοπρεπή ζωή. Οι λόγοι βέβαια, 

που ταξιδεύουν είναι κυρίως για να διαφύγουν από πολέμους, διώξεις, συγκρούσεις 

και φτώχεια. Να τονιστεί στο σημείο αυτό, πως δεν προσδίδουμε τον εκάστοτε 

χαρακτηρισμό στις ίδιες ομάδες ανθρώπων. 

Χαρακτηρίζουμε «Μετανάστη»  εκείνον που εγκατέλειψε τη χώρα του, με τη 

θέλησή του, κυρίως εξαιτίας οικονομικών συνθηκών και πηγαίνει ως μετανάστης σε 

άλλη χώρα για  αναζήτηση εργασίας (Mπάγκαβoς & Παπαδοπούλου, 2003).  

«Πρόσφυγας», είναι ο άνθρωπος εκείνος που αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται να 

εγκαταλείψει τη χώρα του και  κατευθύνεται προς μια ξένη χώρα, καθώς στον τόπο 

του υπάρχει πόλεμος (Mπάγκαβoς & Παπαδοπούλου, 2003).  

Ενώ οι δύο αυτές ομάδες ανθρώπων μεταναστεύουν για άλλους λόγους, 

αντιμετωπίζουν πολλές φορές παρόμοια προβλήματα στη  χώρα υποδοχής τους. Τα 

προβλήματα αυτά  σχετίζονται με την εγκατάσταση και την ενσωμάτωσή τους εκεί. 

 «Ξένος» θεωρείται εκείνος που προέρχεται από διαφορετικό πολιτισμό, δεν 

έχει πολιτικά δικαιώματα και δεν είναι μέλος της πολιτισμικής πραγματικότητας. 

Βέβαια, διαφέρει ο προσδιορισμός του «ξένου», του «άλλου» στις κοινωνίες και έχει 

σχέση με το πώς οργανώνεται η εκάστοτε κοινωνική τάξη των πραγμάτων 

(Γκόβαρης, 2001). 

Παρατηρώντας πως ο άνθρωπος ως είδος μετακινείται από την στιγμή που 

γεννιέται και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι 

εκ φύσεως μετανάστης. Η μετακίνηση πληθυσμών και η έντονη πολυπολιτισμικότητα 

που δημιουργείται στις διάφορες χώρες δημιουργούν εντάσεις και συγκρούσεις 

μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμών καθώς επιδιώκεται η επιβεβαίωση της 

κυριαρχίας τους. 

Κοινωνιολογικά το φαινόμενο της μετανάστευσης αλλάζει από εποχή σε εποχή 

και από κοινωνία σε κοινωνία. Αρχικά, το να μετακινούνται άνθρωποι για καλύτερες 

και περισσότερες ευκαιρίες αντιμετωπίστηκε ως κάτι φυσιολογικό στις οικονομικά 

αναπτυγμένες χώρες. Η μετακίνηση ανθρώπων σήμανε περισσότερα εργατικά χέρια 

με μειωμένο κόστος κάτι που νομιμοποιήθηκε από τις ανάγκες του 
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οικονομικοκοινωνικού συστήματος (Γεωργιάδης & Πανταζής· 2020· Bichi, 2008· 

Ambrosini, 2014:2017). Πλέον όμως, η μετανάστευση γίνεται πρόβλημα κοινωνικό 

καθώς εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της επικράτησης των 

μηχανημάτων, η ανάγκη των εργατικών χεριών δεν είναι τόσο μεγάλη . Από εκεί που 

ο μετανάστης ήταν απαραίτητος για την λειτουργία της βιομηχανικής ανάπτυξης, 

πλέον ως «ξένος» αποτελεί απειλή για την ισορροπία (εθνική και πολιτιστική) της 

κοινωνίας (Γεωργιάδης & Πανταζής, 2020·Ambrosini, 2014). 

 

1.1Τα παιδιά πρόσφυγες- Ασυνόδευτοι έφηβοι 

Οι έφηβοι / νέοι αποτελούν την μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα που 

εκτοπίζεται από την χώρα της και την υποδέχεται μία άλλη (Maguire, 2012). Η 

φτώχεια, οι βίαιες συγκρούσεις εξαναγκάζουν εκατομμύρια παιδιά/ έφηβους να 

αφήσουν πίσω την οικογένεια και την πατρίδα τους. Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις 

στην ωρίμανσή τους, στην ενηλικίωσή τους και στην ψυχολογία τους (Maguire, 

2012· Πανταζής, 2015· Γεωργιάδης & Πανταζής, 2020). Οι δυσκολίες όμως δεν 

σταματούν εκεί. Τα παιδιά αυτά έχοντας βιώσει όλες αυτές τις δυσκολίες πριν αλλά 

και κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

και στην χώρα υποδοχής. Η γραφειοκρατία, οι διαδικασίες που χρειάζονται για την 

χορήγηση προστασίας ασύλου και για την άδεια παραμονής είναι κάποια από αυτά. 

Για τον λόγο αυτό χρειάζονται δίπλα τους ανθρώπους ικανούς που θα τα βοηθήσουν 

στο να έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματά τους (Σαράντου & 

Θεοδωροπούλου, 2019). 

Η πιο σημαντική περίοδος στη ζωή του ανθρώπου είναι η παιδική ηλικία. Η 

εκπαίδευση, η υγεία και η ανατροφή των παιδιών είναι ευθύνη του κράτους, καθώς 

αποτελούν το μέλλον του έθνους (Πεχτελίδης, 2015). 

Ως «ασυνόδευτος ανήλικος» ορίζεται ο νέος που βρίσκεται σε ηλικία κάτω των 

18 ετών και καταφθάνει στην Ελλάδα χωρίς το νόμιμο συνοδό του ή χωρίς να 

συνοδεύεται από το άτομο που του έχει ανατεθεί η γονική επιμέλεια και ο ανήλικος 

μένει ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην χώρα. Επίσης, «ασυνόδευτος» 

χαρακτηρίζεται ο ανήλικος που είναι χωρισμένος από την οικογένειά του και 

χαρακτηρίζεται ως «separated». Όταν οι ανήλικοι είναι ασυνόδευτοι στην Ελλάδα την 

γονική μέριμνα την έχει ο εισαγγελέας ανηλίκων (Χριστοδούλου, κ.α., 2016· 

Palaiologou,  2016). 
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Τα ασυνόδευτα ανήλικα που ζουν στην χώρα παράνομα, βιώνουν μια 

διαφορετική - δύσκολη παιδική ηλικία, όντας στο περιθώριο χωρίς να έχουν καμία 

πρόσβαση στα δικαιώματά τους. Αυτά από την άλλη, που φιλοξενούνται σε κάποια 

δομή, εισέρχονται στην διαδικασία ασύλου και σιγά – σιγά αποκτούν μία θέση στην 

κοινωνία. Παρόλα αυτά τα περισσότερα από τα ασυνόδευτα ανήλικα ζουν σε 

ακατάλληλα για παιδιά περιβάλλοντα και εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες 

όπως η παράνομη εργασία, πολλές φορές κάτω από ακατάλληλες συνθήκες 

(Σαράντου & Θεοδωροπούλου,2019). 

Έρευνες δείχνουν πως ασυνόδευτα παιδιά κάτω των 18 ετών ζουν σήμερα και 

στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία εγκατέλειψαν τη χώρα τους 

κατά βάση για τους λόγους που την εγκαταλείπουν και οι ενήλικοι, δηλαδή για μια 

καλύτερη ζωή. Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα εκτιμάται ότι οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι είναι 5.424 από τους οποίους το 92.7 είναι αγόρια και το 7.3 κορίτσια 

(ΕΚΚΑ,2020). Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι περίπου 1.000 από αυτά τα παιδιά 

μένουν σε αβέβαιες συνθήκες στέγασης και 400 από αυτά συνοδεύονται από ενήλικα 

που δεν είναι ο κύριος κηδεμόνας τους (Separated Children)(ΕΚΚΑ,2020). 

Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οδηγούν κάποιο παιδί να εγκαταλείψει την 

πατρίδα του και την οικογένειά του; 

Οι λόγοι αυτοί ποικίλουν. Πολλοί επιθυμούν να αναζητήσουν εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες, εργασία, για να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο· αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι μεταναστεύουν χωρίς την συγκατάθεση των γονιών τους. Άλλοι πάλι 

μεταναστεύουν, γιατί διακατέχονται από το αίσθημα του φόβου δίωξης στη χώρα 

τους. Ο φόβος αυτός σχετίζεται με την παραβίαση των δικαιωμάτων τους, όπως είναι 

η κακοποίηση λόγω φύλου, ο ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων, η βίαιη 

στρατολόγηση στις ένοπλες δυνάμεις, θύματα εμπορίας για σεξουαλική 

εκμετάλλευση, ο αναγκαστικός γάμος, βίαιο οικογενειακό περιβάλλον (Πανταζής, 

2015). Τέλος, είναι και αυτά τα ασυνόδευτα παιδιά που μεταβαίνουν στην Ευρώπη 

για να επανενωθούν με την οικογένειά τους που βρίσκεται ήδη εκεί, όταν εξαιτίας 

κάποιων περιορισμών που έχουν οι διαδικασίες επανένωσης είναι αδύνατη η νόμιμη 

οικογενειακή επανένωση (Σπυροπούλου, 2016· Πανταζής, 2015· Giovannetti, 2009). 
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1.2 Εφηβεία 

Ο Αμερικάνος αναπτυξιακός ψυχολόγος Erik Erikson ασχολήθηκε με τη 

σημασία του κοινωνικού πλαισίου στην διαμόρφωση χαρακτήρα ενός παιδιού και 

αναγνώρισε οκτώ στάδια ζωής για τον άνθρωπο. Υποστήριξε πως το άτομο καθ’ όλη 

την διάρκεια της ζωής του έρχεται αντιμέτωπο με συγκρούσεις μεταξύ του 

εσωτερικού και του εξωτερικού εαυτού που θα τον οδηγήσουν στην διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς του. Σε κάποιες φάσεις της ζωής του επομένως μπορεί να νιώθει πιο 

ευάλωτος και να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στην εκάστοτε συνθήκη. Μία τέτοια 

φάση είναι και η περίοδος της εφηβείας όπου το παιδί διακατέχεται από αρνητικά 

συναισθήματα αμφιβολίας (Elliot et al., 2008: 113). 

Σύμφωνα λοιπόν, με τον παραπάνω, στο πρώτο στάδιο ζωής του ανθρώπου (0-1 

έτη) αναπτύσσεται η εμπιστοσύνη του παιδιού προς τους γονείς. Είναι η στιγμή που 

το μωρό για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και θέλει να νιώσει 

εμπιστοσύνη. Αν οι γονείς δείξουν αδιαφορία σ’ αυτή τη φάση προς το παιδί τους 

πιθανό να υπάρξουν προβλήματα στην μετέπειτα ζωή του. Στο δεύτερο στάδιο (2-3 

έτη) το παιδί μαθαίνει οδεύει σιγά-σιγά στην αυτονομία και μαθαίνει για τον 

αυτοέλεγχο. Ένα παράδειγμα αυτοελέγχου είναι ότι μαθαίνει να πηγαίνει τουαλέτα 

μόνο του. Στο τρίτο στάδιο (4-5 έτη) τα παιδιά αρχίζουν να παίρνουν πρωτοβουλίες, 

ενώ στο τέταρτο στάδιο (6-11 έτη) νιώθουν έτοιμα να αντιμετωπίσουν πιθανές 

προκλήσεις. Το σχολείο είναι κυρίως ο χώρος που αποδεικνύουν τις ικανότητές τους 

τόσο σε πνευματικό όσο και σωματικό επίπεδο. Στο πέμπτο στάδιο (12-18 έτη) 

ανάπτυξης ζωής του ανθρώπου, έρχεται το τέλος της παιδικής ηλικίας και το παιδί 

μπαίνει στην εφηβεία. Ως έφηβος πλέον βιώνει μία σύγχυση για το «ποιος είναι», «τι 

κάνει» και ποια η εικόνα του. Κατά το έκτο στάδιο (18-35 έτη) ο άνθρωπος 

ενηλικιώνεται και αναζητά τον εαυτό του μέσα από τις σχέσεις τους φιλικές και 

ερωτικές, ενώ χαρακτηριστικό του έβδομου σταδίου (35-65 έτη) είναι η φροντίδα για 

τους άλλους. Τέλος, το όγδοο στάδιο που αφορά ανθρώπους άνω των 65 ετών έχει να 

κάνει με την ανασκόπηση του καθενός για την ζωή του (Elliot et al., 2008: 113-125). 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα επικεντρωθούμε στην περίοδο της εφηβείας. Ως 

εφηβεία ορίζεται η περίοδος ανάπτυξης του ανθρώπου από την παιδική ηλικία μέχρι 

την ενηλικίωσή του. Σύμφωνα με τον Erikson κατά η εφηβεία αποτελεί «την εποχή 

της ταυτότητας σε αντιδιαστολή με τη σύγχυση ταυτότητας» (Elliot et al., 2008: 122). 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μία πληθώρα αλλαγών τόσο σε γνωστικό, 

συμπεριφορικό, συναισθηματικό επίπεδο όσο και σε εμφανισιακό και κοινωνικό · με 
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άλλα λόγια εμφανίζονται αλλαγές και στην προσωπικότητα του νέου. Εξαιτίας αυτών 

των αλλαγών που βιώνουν οι νέοι κατά την περίοδο αυτή θα μπορούσαμε να 

ονομάσουμε την εφηβεία ως μία περίοδο σύγχυσης  τόσο για τους εφήβους όσο και 

για τους γονείς. Ξεκινά κατά τα 10-12 έτη και ολοκληρώνεται στα 18-20 έτη 

(Παντούλη, 2012:7· Γαλανάκη, 1996· Μπότσαρη, 2012). 

Κατά τα 15-17 έτη ο νέος έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά των γονιών του και 

έχει διαμορφώσει χαρακτήρα και προσωπικότητα. Παρατηρείται πως παιδιά σ’ αυτή 

την ηλικία διανύουν την περίοδο όπου η έκφραση συναισθημάτων, η διαμόρφωση 

σεξουαλικής ταυτότητας, η αποδοχή της σεξουαλικής προτίμησης των άλλων, το 

άγχος και το αίσθημα της μοναξιάς κάνουν την εμφάνισή τους (Μπότσαρη, 2012). 

Ο τρόπος σκέψης τους γίνεται πιο σύνθετος (Piaget, 1947, 1981· Feldman, 

2009) καθώς η κριτική σκέψη, οι υποθέσεις, ο πειραματισμός, η ανακάλυψη, η 

ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων, η δημιουργία και η παρατήρηση συμπεριφορών 

είναι κάποια από τα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν. Η αφομοίωση και η 

ενσωμάτωση γίνονται ασυναίσθητα, ενώ δημιουργούν ανώτερες νοητικές λειτουργίες 

μέσα από τη διαδικασία της εσωτερίκευσης και της ανακατασκευής των κοινωνικών 

σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων (Vygotsky, 1981:163). 

Αυτή η αναμόρφωση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς τους, τους 

ωθούν στο να θέτουν τον εαυτό τους στο επίκεντρο, να υπερισχύει το «εγώ» τους, να 

θεωρούν πως έχουν πάντα δίκαιο και να νιώθουν αμηχανία  (Γαλανάκη, 1996). Με 

άλλα λόγια οι έφηβοι θεωρούν πως ο περίγυρός τους, τους κρίνει συνεχώς και για τα 

πάντα (Elkind, 1967· Γαλανάκη, 1996). Κλείνονται στον εαυτό τους, ενώ η 

οικογένεια γι’ αυτούς βρίσκεται στην απέναντι όχθη και όχι στην διπλανή 

(Μπότσαρη, 2012),  ενώ η συγγραφή ημερολογίου είναι ο τρόπος τους για την 

έκφραση των συναισθημάτων τους (Γαλανάκη, 1996· Νάρνου, 2012). 

Μετά από αυτή την περίοδο έξαρσης και αλλαγής συναισθημάτων αρχίζουν την 

κοινωνικοποίηση αναπτύσσοντας σχέσεις με άλλους, σταματούν να θέτουν τον εαυτό 

τους στο επίκεντρο και σταδιακά έχοντας αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση δείχνουν 

σεβασμό στον άλλον (Γαλανάκη, 2004). Πλέον χρειάζονται σημαντικούς ανθρώπους 

δίπλα τους που δεν είναι άλλοι από τους φίλους, τους γονείς και τους καθηγητές τους, 

από τους οποίους ζητούν την γνώμη τους (Μπότσαρη, 2012). 
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1.3Ανθρώπινα δικαιώματα 

Κάθε άνθρωπος, μόνο και μόνο επειδή είναι άνθρωπος έχει δικαιώματα, χωρίς 

να παίζει ρόλο ποια η χώρα γέννησης, η χώρα καταγωγής, η γλώσσα και ποιο το 

φύλο. Τα δικαιώματα αυτά λέγονται ανθρώπινα δικαιώματα και υφίστανται  νομικά 

υπόσταση, που κατοχυρώθηκε από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου. 

Μία από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις των ανθρώπων λοιπόν, είναι η 

διεκδίκηση και η κατάκτηση των δικαιωμάτων τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 

σύμβολα· σύμβολα για την ειρήνη, την ελευθερία και την δικαιοσύνη και οι βασικές 

τους αρχές είναι η ελευθερία, η ισότητα και η αξιοπρέπεια. Παρότι είναι φανερό το 

πόσο σημαντικά είναι για την ανθρωπότητα, συχνό φαινόμενο αποτελεί η παραβίασή 

τους και άνθρωποι (ενήλικες και παιδιά) γίνονται θύματα διακρίσεων (Δραγώνα - 

Μονάχου, 1989). 

Η κοινωνία μας δεν είναι πάντα δίκαιη. Μορφές αδικίας που αντιμετωπίζουμε 

καθημερινά είναι τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις. Όλοι μας 

οφείλουμε σεβασμό στα δικαιώματα των άλλων. 

 Για να μπορέσει να επιτύχει η ομαλή συνύπαρξη των ανθρώπων με 

διαφορετικό πολιτισμό, θρησκεία, φύλο και καταγωγή, πρέπει να γνωρίζουν όλοι τα 

δικαιώματά τους. Ένα από αυτά είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Όταν κανείς 

εκπαιδεύεται τότε καλλιεργείται και εξελίσσεται. 

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως τα παιδιά συχνά εξαιτίας της μικρής τους 

ηλικίας αντιμετωπίζονται σαν μεγάλοι άνθρωποι που δεν έχουν ή δεν εξασκούν τα 

δικαιώματά τους. Αρκετά είναι αυτά που δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν δικαιώματα, ή 

ποια είναι αυτά, αλλά ούτε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα 

διεκδικήσουν. Το σχολείο είναι αυτό που πρέπει να  τα στηρίξει και να τους δείξει 

τον τρόπο να διεκδικούν (Τσιάκαλος, 2000). 

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα και ταυτόχρονα 

είναι απαραίτητη για την κατάκτηση άλλων δικαιωμάτων. Το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση περικλείεται μεν στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 

1948, αλλά απέχει αρκετά από αυτό (Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, 1948). 

Το δικαίωμα του παιδιού για την είσοδό του στο σχολείο, ανεξαρτήτως του 

καθεστώτος με το οποίο βρίσκονται στην χώρα, είναι αναγνωρισμένο εδώ και χρόνια 

μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Παιδιού το 2004. Σύμφωνα με τους 
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μεταναστευτικούς νόμους, παιδιά από τρίτες χώρες μπορούν να κάνουν την εγγραφή 

τους στο σχολείο ακόμα και αν δεν έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δεν 

έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την παραμονή τους. Επιπλέον, σύμφωνα με 

την ευρωπαϊκή οδηγία και την ελληνική νομοθεσία όλα τα παιδιά οφείλουν να 

κάνουν την εγγραφή τους στο σχολείο μέσα σε τρεις μήνες από την άφιξή τους στην 

χώρα (Παπαχρήστος, 2011). 

 

1.4 Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες 

Οι ραγδαίες αλλαγές σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, οδηγούν τους 

ανθρώπους στο να γίνονται ανταγωνιστικοί στην εργασία τους, ενώ η 

παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην εξειδίκευση. Κάτι τέτοιο ωθεί τους ανθρώπους στη 

συνεχή μετακίνηση με σκοπό την εύρεση καλύτερων και βιώσιμων συνθηκών 

εργασίας. Επομένως, καταλαβαίνουμε πως το εκπαιδευτικό σύστημα οργανώνεται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να επιμορφώνει τους μαθητές δημιουργώντας κατάλληλα 

καινοτόμα προγράμματα ώστε να είναι έτοιμοι για την αγορά εργασίας. 

Η κοινωνικοποίηση των παιδιών σχολικής ηλικίας κατά βάση γίνεται στο 

σχολικό περιβάλλον. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει αρχικά στην 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και ακολούθως στην επαγγελματική 

του εξέλιξη ενώ στο σχολείο αναπαράγονται οι κοινωνικές τάξεις (Ανδρούτσου κ.ά., 

2001). Μέσα από την βιβλιογραφία φαίνεται πως παιδιά από κάποια κοινωνικά 

στρώματα και κυρίως τα παιδιά μεταναστών έχουν λιγότερες ευκαιρίες επιτυχίας στο 

σχολείο. Το υπόβαθρο (κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό) παίζει ρόλο για την 

εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη του παιδιού (Ανδρούτσου κ ά., 2001). 

Τα Ασυνόδευτα Ανήλικα παιδιά παρατηρείται πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην ένταξη, καθώς παρουσιάζουν απαιτήσεις που σχετίζονται με την γλώσσα και 

τον πολιτισμό τους κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής τους φοίτησης (Shakya et 

al., 2012· Bloch, 2002). 

Ο Bourdieu με βάση τις έρευνες που διεξήγαγε υποστηρίζει πως το σχολείο 

αναπαράγει στην «κοινωνική ανισότητα, προστατεύει τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 

και νομιμοποιεί τις σχολικές ανισότητες» (Bourdieu & Passeron 2014· Bourdieu, 

1983). 

Επίσης, μέσα σε μία κοινωνία περικλείονται διαφορετικοί τύποι κουλτούρας, 

την οποία υιοθετεί ο άνθρωπος τόσο από την οικογένεια όσο και από την κοινωνία. 
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Όταν λέμε κουλτούρα ενός ανθρώπου εννοούμε τις αξίες, τον τρόπο σκέψης, τις 

απόψεις, την αισθητική (Ανδρούτσου κ. ά., 2001).  

Στο σχολείο λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι συνυπάρχουν δύο τύποι κουλτούρας: 

«η νομιμοποιημένη κουλτούρα του σχολείου» (αυτή που ευνοεί τα ανώτερα 

κοινωνικά στρώματα) και «η διαφοροποιημένη κουλτούρα» (αυτή που έχει 

αποκομίσει κανείς από την οικογένειά του). Άρα, από τη μία, οι μαθητές ανώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων εξοικειώνονται με την κουλτούρα του σχολείου και φτάνουν 

πιο εύκολα στην επιτυχία και από την άλλη, τα παιδιά κατώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων που εξοικειώνονται με την διαφοροποιημένη κουλτούρα, έρχονται σε 

επαφή με διάφορα προβλήματα και δύσκολα ανταπεξέρχονται στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Παπαδοπούλου, 2011). 

 

1.5 Θέατρο της Επινόησης 

Το Θέατρο της Επινόησης (Devised Theatre) αποτελεί μία μορφή θεάτρου που 

έχει σαν βάση τον αυτοσχεδιασμό και τον πειραματισμό καταλήγοντας στην 

δημιουργία ενός κειμένου. Μπορεί το Θέατρο της Επινόησης να έχει καλλιτεχνικές 

διαστάσεις, αλλά δεν μπορεί να μη σταθεί κανείς και στα εκπαιδευτικά και κοινωνικά 

του οφέλη (Deirdre & Milling, 2006:χ.χ). 

Η συγκεκριμένη μορφή θεάτρου θα μπορούσε να έχει αφετηρία τα πάντα. Τα 

άτομα της ομάδας ερευνούν, πειραματίζονται γύρω από ένα θέμα ξεκινώντας πάντα 

από κάποιο ερέθισμα. Ως ερέθισμα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε οτιδήποτε ·μία 

κίνηση, ένα τραγούδι, μία φωτογραφία, μία πινακίδα, το απόσπασμα από μία 

εφημερίδα ή από μια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή, ένας ήχος, ένα αντικείμενο 

(Oddey, 1994:1-2). Τα μέλη που συμμετέχουν σε μία ομάδα επινόησης εκφράζονται 

με δημιουργικό τρόπο τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά και έχουν σαν στόχο να 

δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο έργο το οποίο θα έχει δημιουργηθεί από την ένωση 

των ατομικών εμπειριών των μελών. Με άλλα λόγια, το κείμενο για την παράσταση, 

το τελικό αποτέλεσμα δημιουργείται από όλα τα μέλη της ομάδας δεν είναι κάτι 

αυτοσχεδιαστικό, αλλά κάτι συγκεκριμένο και διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων, κάτι που δεν συμβαίνει στο κειμενοκεντρικό θέατρο (Swale, 2012:16). 

Το κύριο γνώρισμα του Θεάτρου της Επινόησης είναι ότι όλα τα μέλη της ομάδας 

είναι ίσα, συνεργάζονται και εμπλέκονται άμεσα στη δημιουργία και οι ρόλοι 

εναλλάσσονται, ενώ αναλαμβάνουν και ρόλους των υπόλοιπων συντελεστών στης 
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παράστασης όπως για παράδειγμα, του σκηνοθέτη, του ενδυματολόγου, του φωτιστή, 

του χορογράφου, του σεναριογράφου (Oddey, 1994:4). 

Αρχικά, στις ομάδες τέτοιου τύπου δεν υπήρχαν ξεκάθαρες αρμοδιότητες, αλλά 

διαχέονταν στο σύνολο της ομάδας. Παρόλα αυτά, από το ’90 και μετά οι ρόλοι 

ξεδιαλύνουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο Tim Etchells σκηνοθέτης 

των Forced Entertainment και ο Simon McBurney, ηθοποιός και σκηνοθέτης των 

Complicitée (Oddey, 1994:10· Πατσαλίδης, 2004:202 · Πεφάνης, 2007:267).  

Η δημιουργία μιας παράστασης με τις τεχνικές του Θεάτρου της Επινόησης 

αποτελείται από πέντε στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της προετοιμασίας. 

Σκοπός είναι η γνωριμία των μελών, απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να επιτευχθούν οι 

επόμενοι στόχοι όπως η δημιουργία κανόνων και κοινής γλώσσας, η ανταλλαγή 

εμπειριών και εργαλείων ανάμεσα στα μέλη. Στο στάδιο αυτό η ομάδα ζεσταίνει το 

μυαλό και το σώμα. Το σώμα μας άλλωστε, αναλόγως με το πώς το χρησιμοποιούμε 

μπορεί να φτιάχνει ιστορίες, να αποκτήσει λόγο και να φτιάξει εικόνες.  

Στο δεύτερο στάδιο παρουσιάζονται οι πρώτες ιδέες. Τα μέλη στηρίζονται σε 

μία από αυτές και κάνοντας ποικίλες δραστηριότητες οδηγείται στο υλικό. Ο/Η 

εμψυχωτής/-τρια δίνει ένα ερέθισμα και τα μέλη της ομάδας φέρνουν οποιοδήποτε 

υλικό σχετίζεται με το θέμα. Σκοπός σ’ αυτό το στάδιο είναι ο αυτοσχεδιασμός, ο 

πειραματισμός και η ανάπτυξη της φαντασίας τους.  

Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της εξερεύνησης. Όλο το υλικό συγκεντρώνεται από 

την ομάδα και σταδιακά αναπτύσσονται οι ιδέες τους και αρχίζει η δημιουργία.  

Γίνεται έρευνα, δημιουργείται η βάση της ιστορίας και μοιράζονται οι ρόλοι της 

παράστασης. Στο τέταρτο στάδιο η παράσταση έχει δομή, γίνεται η απόσταξη. Αφού 

έχει γίνει η έρευνα και η επεξεργασία τώρα καλύπτονται τυχόν κενά που υπάρχουν, 

πιθανά σε μουσική, σε φώτα, σε ενδυμασία και παράλληλα η ομάδα εμβαθύνει στους 

ρόλους της παράστασης. 

Το πέμπτο και τελευταίο στάδιο είναι αυτό της παράστασης, της παρουσίασης 

όλων όσων έχει ετοιμάσει η ομάδα. Δίνεται έμφαση στα τεχνικά κομμάτια, αλλά και 

στην εκφορά λόγου. Εν τέλει το κοινό παρακολουθεί το αποτέλεσμα (Swale, 

2012:xxix-xxxiii). 

Η παράσταση θεάτρου της επινόησης αποτελεί μια επιτέλεση του παρόντος 

κατά την διάρκεια της οποίας χτίζεται ένας διάλογος ανάμεσα στον θεατή και στον 

ηθοποιό όπου ο τελευταίος επινοεί νέες καταστάσεις (Πεφάνης, 2007 :86· Τσίχλη, 

2008:96). «Το θέατρο από χώρος αφήγησης μύθων μέσω των σωμάτων των ηθοποιών 
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μετατρέπεται σε ένα χώρο αυθεντικότητας της ανθρώπινης παρουσίας και 

επικοινωνίας μέσα από αισθητικές τελετουργίες αυθεντικών βιωμάτων σε ένα κόσμο 

που έχει θεατροποιηθεί (από την έννοια της «απάτης», του «δήθεν» και της 

ψευδαίσθησης) τελείως» (Πούχνερ, 2004: 114). 

 

1.5.1 Ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της γέννησης του Θεάτρου της 

Επινόησης 

Το εναλλακτικό θέατρο έκανε την εμφάνισή του τις δεκαετίες του ‘60 και του 

’70. Τόσο οι ακραίες ναζιστικές συμπεριφορές κατά οποιασδήποτε ετερότητας, όσο 

και η έκρηξη στη Χιροσίμα, θα αποτελέσουν σταθμοί για να ξεκινήσει μια νέα εποχή. 

Τα γεγονότα πολλά. Από τη μία, ξεκίνησε ο ψυχρός πόλεμος και ο πόλεμος στην 

Κορέα, το Βιετνάμ και την Αλγερία και από την άλλη, έχουμε τον Μάη του ’68 και 

τα κινήματα κατά του πολέμου. Οι πολιτικές συνθήκες του τότε άνοιξαν έδαφος για 

τη δημιουργία ομάδων που θα είχαν ως βάση για την λειτουργία τους τις αρχές της 

«συμμετοχικής δημοκρατίας» (Heddon & Milling, 2006: 95,103). 

Οι ομάδες αυτές διεκδικούσαν δικαιώματα για τις γυναίκες, τους έγχρωμους και 

τους ομοφυλόφιλους και απαιτούσαν ελευθερία έκφρασης, ίσα δικαιώματα 

κοινωνικά, αλλά και ιδανικά όπως  «η άμεση δημοκρατία», «η αυτοοργάνωση», «η 

ισότητα», «η συμμετοχικότητα», «η κοινότητα» και «τα προσωπικά και συλλογικά 

δικαιώματα» (Heddon & Milling, 2006: 15). Με αυτό τον τρόπο σιγά-σιγά 

αμφισβητήθηκε το παραδοσιακό κειμενοκεντρικό μοντέλο στο θέατρο, 

αμφισβητήθηκαν οι παραδοσιακές αρχές («θεατρικό κείμενο - σκηνοθετικό όραμα - 

κλασικό θεατρικό οίκημα - μετωπική σχέση πλατείας - σκηνής» κτλ.) (Heddon & 

Milling, 2006: 12). 

Έτσι, δημιουργήθηκε το Θέατρο της Επινόησης ως ένα είδος θεάτρου 

αντισυμβατικού σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας και της Αμερικής με σκοπό την 

αντίδραση «στον παγιωμένο τρόπο ζωής, στις συμβατικές εργασιακές σχέσεις, στους 

κοινωνικούς περιορισμούς και στους περιορισμούς της καλλιτεχνικής έκφρασης» και 

την διεκδίκηση δικαιωμάτων τους. 

Μέλη ομάδων θεάτρου επινόησης ξεκίνησαν επαφές με εργάτες. Μέσα από 

αυτή την επαφή μάθαιναν τις εργασιακές τους συνθήκες και τα βιώματά τους. Στην 

συνέχεια η ομάδα επεξεργάζονταν τα στοιχεία αυτά και ξεκινούσαν να «επινοούν» 

μία παράσταση  (Heddon & Milling, 2006: 98-101). 
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Το χαρακτηριστικό στοιχείο μιας ομάδας θεάτρου της επινόησης είναι η 

«συλλογικότητα». Δεν υπάρχει πλέον η άποψη ότι ο σκηνοθέτης έχει τον πρώτο λόγο 

και οι ηθοποιοί υπακούουν στις εντολές του. Τώρα οι αποφάσεις λαμβάνονται από 

κοινού μέσα από συζήτηση και όλοι οι ρόλοι είναι ισάξιοι (Πεφάνης, 2005: 231). 

Ο συλλογικός τρόπος των συζητήσεων, της επινόησης, της γραφής των 

κειμένων και των εργαστηρίων κτλ. σήμαινε ότι ο κυρίαρχος τρόπος θεατρικής 

παρουσίασης διέθετε τον χαρακτήρα του συνόλου, πράγμα το οποίο προωθούσε την 

ιδέα μιας ομάδας που αποτελείται από performers παρά του «σταρ» - ηθοποιού. 

Ακόμα περισσότερο, θεωρήθηκε σημαντικό να επιτευχθεί ένας διαδραστικός τρόπος 

συνύπαρξης με το κοινό (Aston, 1995:62). 

Είναι πλέον εμφανής η  σχέση μεταξύ θεατών και ηθοποιών· οι ηθοποιοί 

αλληλεπιδρούν συνεχώς τους θεατές τόσο κατά την διάρκεια, όσο και το τέλος της 

παράστασης. Επίσης, να σημειωθεί ότι ο κάθε ηθοποιός, δίνοντας προσοχή στην 

απάντηση που θα λάβει από τον εκάστοτε θεατή, υιοθετεί τις εκφράσεις ή τις 

αντιδράσεις του και ξεκινά των αυτοσχεδιασμό (Heddon & Milling, 2006: 50). 

Οι συνθήκες (κοινωνικές και πολιτικές) της περιόδου 1970-1990 όσο και η 

σημαντικότητα των παραστατικών τεχνών επηρέασαν το Θέατρο της Επινόησης. 

Αυτό είναι φανερό πρώτα από όλα από τη δομή του θεάτρου επινόησης που ουδεμία 

σχέση έχει με τη δομή του παραδοσιακού θεάτρου. Στο σημείο αυτό να τονιστεί πως 

ο ρόλος του επινοητή μπορεί να μην προέρχεται από κάποιο μέλος της ομάδας, αλλά 

κάθε φορά να αλλάζει αναλόγως με τις ανάγκες που προκύπτουν από κάθε 

παράσταση. «Κατά τη δεκαετία του '80 οι κατηγορηματικές πολιτικές θέσεις 

βρίσκονταν όχι πια στις ριζοσπαστικές μορφές παραγωγής αλλά, αντίθετα, στο 

περιεχόμενο των παραστάσεων, παρ' ότι πλέον η πολιτική διέφερε κατά πολύ από την 

σοσιαλιστική πολιτική των παραστάσεων της δεκαετίας του '70. Ορισμένες ομάδες 

προσπάθησαν να διατηρήσουν τις διαφορές τους από την καθιερωμένη θεατρική 

πράξη, τουλάχιστον ως προς το συλλογικό, σε αντίθεση με το ιεραρχικό, μοντέλο. 

Ακόμα όμως και αυτές οι πρακτικές αμφισβητήθηκαν λόγω των νέων οικονομικών 

πιέσεων της δεκαετίας του '80» (Heddon & Milling, 2006:118). 

 

1.5.2 Επιρροές από τα καλλιτεχνικά κινήματα 

Το Θέατρο της Επινόησης επηρεάστηκε από τα ριζοσπαστικά κινήματα του 

μεσοπολέμου, αλλά και από τα γραπτά του Antonin Artand (Τσίχλη, 2008: 35 · 
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Antonin, 1992). Τα κινήματά αυτά στάθηκαν ενάντια στις καλλιτεχνικές και 

κοινωνικές αξίες του τότε. Τα κινήματα του φουτουρισμού, του ντανταϊσμού και του 

σουρεαλισμού ήρθαν για να αλλάξουν τη μορφή και τον ρόλο της τέχνης. Η ιδέα του 

δικαίου οδήγησε στο να βγει μπροστά η αυτόματη γραφή, η έννοια του collage και η 

δημιουργική έκφραση με σκοπό την δημιουργία ενός πρωτότυπου έργου. Τόσο η 

δημιουργία όσο και η εξέλιξη του θεάτρου της επινόησης ήταν αποτέλεσμα του 

ντανταϊσμού και του σουρεαλισμού που έκαναν προσπάθεια να «ελαχιστοποιήσουν 

το χάσμα μεταξύ τέχνης και ζωής» (Heddon & Milling, 2006: 66). 

Αν ψάξει κανείς βαθιά να βρει πως δημιουργήθηκε το Θέατρο της Επινόησης 

θα ανακαλύψει διακηρύξεις φουτουριστών, οι οποίοι με εμπνευστή τον Marinetti 

δημιούργησαν το «συνθετικό θέατρο», που μετά εξελίχθηκε σε ένα είδος ψυχαγωγίας 

το λεγόμενο «βαριετέ». Επίσης, επιρροές υπάρχουν και από τον Vladimir Mayaofsky 

ο οποίος έγραψε άρθρα που μιλούσαν για την απόρριψη του ρεαλιστικού θεάτρου 

προς ένα θέατρο που συνδύαζε το δράμα με τον χορό και τον ρυθμικό λόγο με σκοπό 

να εκφραστούν έντονα συναισθήματα. Το κίνημα του ντανταϊσμού έπαιξε τον ρόλο 

του με δημιουργό τον Hugo Ball όπου ο καλλιτέχνης είχε άμεση και κάποιες φορές 

επιθετική στάση απέναντι στους θεατές, και της έννοιας του «υπερ- καλλιτέχνη» ο 

οποίος γίνεται και ηθοποιός και συγγραφέας και σκηνοθέτης και performer. 

Ταυτόχρονα, παίρνουν έδαφος και οι απόψεις του Meyerhold, ο οποίος έψαχνε  το 

θέατρο πέρα από τον συγγραφέα, τον ηθοποιό και τον σκηνοθέτη, ενώ αναγνώριζε 

τον θεατή ως συν-δημιουργό με τους παραπάνω (Bigsby, 1989: 15). Επιπρόσθετα, 

στο Θέατρο της Επινόησης συνυπάρχουν και στοιχεία από το πολιτικό θέατρο των 

Brecht και Piscator όπου από τον θεατή δίνεται έμφαση στην κίνηση, στο χορό, τη 

μουσική και γενικότερα στην τελετουργία (Fischer - Lichte, 2012: 188). 

Είναι φανερό πως το Θέατρο της Επινόησης έχει επηρεαστεί από διάφορες 

ομάδες που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές, όμως όλες έχουν κάτι κοινό:  κάθε 

παράσταση για να πραγματοποιηθεί αφορμάται από μία ιδέα.  Τη περίοδο του ’70 οι 

ομάδες θεάτρου της επινόησης έδιναν έμφαση στις δημοκρατικές αρχές και στη 

συλλογικότητα, στη ισότητα των μελών τους και στην ελευθερία έκφρασης και λόγου 

(Heddon & Milling, 2006: 118). Το ’80 υπάρχει μία αλλαγή στο περιεχόμενο των 

παραστάσεων, ενώ το ’90 υπήρξε από πολλές ομάδες συνδυασμός live art, 

performance art και σωματικών παραστάσεων (Heddon & Milling, 2006). 
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1.5.3 Θέατρο της Επινόησης στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα το Θέατρο της Επινόησης έκανε την εμφάνισή του λίγο αργότερα, 

στις αρχές του 21ου αιώνα. Το πρώτο φεστιβάλ Θεάτρου της Επινόησης οργανώθηκε 

στο θέατρο του Νέου Κόσμου από την Βαγγέλη Θεοδωροπούλου  με συμμετοχή  17 

ομάδων. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν κοινωνικά και ατομικά (Κακουδάκη, 

2009).  

Με αφορμή το συγκεκριμένο φεστιβάλ δόθηκε ένας ορισμός για το Θέατρο της 

Επινόησης από τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο «Δεν βασίζεται στη σιγουριά του 

συγγραφέα, ξεκινά από το χάος και το τίποτα κι όμως συγκροτεί θέαμα» (Δημάδη, 

2009). 

Η Κακουδάκη από την μεριά της ανέφερε τα εξής: «Η φόρμα των 

παραστάσεων, ακολουθεί μια σειρά από υποκριτικές προτάσεις ή σκηνικές τεχνικές 

που αντλούνται μέσα από πολλά είδη θεατρικής έκφρασης ή παγιωμένης υποκριτικής 

τακτικής στα θεατρικά συστήματα περασμένων αιώνων, τεχνικές παραθεατρικών 

θεαμάτων (όπως το τσίρκο, το καμπαρέ, οι κλόουν κτλ), διαχείριση του δημόσιου 

λόγου εμπνευσμένο από άλλες εκδηλώσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, κινητικοί 

κώδικες που παραδοσιακά ανήκουν σε ειδικού τύπου θεάματα, χρήσεις της 

τεχνολογίας και των οπτικοακουστικών μέσων που καλύπτουν τη σύγχρονη 

εμπειρία» (Κακουδάκη, 2009). 

Υπάρχουν αρκετοί θεατρολόγοι που υποστηρίζουν πως το Θέατρο της 

Επινόησης αποτελεί μεταμοντέρνα πρωτοπορία (Heddon & Milling, 2006: 218 · 

Πούχνερ, 2004: 99). Από την άλλη, σύμφωνα με τον Πούχνερ με την είσοδο του 21ου 

αιώνα έχουμε «μεταβεί αμετάκλητα σε μια νέα εποχή δηλαδή στη μετα-

μεταμοντέρνα» (Puchner, 2014: 49). 

 

1.6 Αίσθηση, αίσθημα και συναίσθηση 

Είναι δύσκολο να δώσουμε έναν ορισμό για τον όρο συναίσθημα ο οποίος θα 

είναι αποδεκτός από όλους του ερευνητές (Lazarus,1993). Σύμφωνα με την Frijda 

(1969) «το συναίσθημα διεγείρεται από ένα άτομο, το οποίο με συνειδητό ή 

ασυνείδητο τρόπο αξιολογεί ένα γεγονός. Το άτομο αξιολογεί το συναίσθημα ως 

θετικό αν είναι σχετικό με το στόχο που εκείνο έχει θέσει και ως αρνητικό, όταν ο 

στόχος του εμποδίζεται. Τα συναισθήματα με κέντρο τους την ετοιμότητα για δράση, 

βιώνονται ως μια ψυχική κατάσταση η οποία μερικές φορές συνοδεύεται ή 
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ακολουθείται από εκφράσεις, πράξεις και σωματικές αλλαγές» (Oatley, Keltner, & 

Jenkins, 2006:190). 

Στη Γλωσσολογία το συναίσθημα χαρακτηρίζεται ως μία «ψυχική διέγερση» 

που μπορεί να σχετίζεται με διάφορα γεγονότα ευχάριστα ή δυσάρεστα αλλά και ως 

την ικανότητα που έχει κανείς να κατανοεί τον κόσμο χωρίς να βασίζεται στη λογική.  

Η συγκεκριμένη έννοια περικλείει τη ψυχική διέγερση του ανθρώπου και προκαλεί 

αντιδράσεις φυσιολογικές. Με άλλα λόγια, συναίσθημα είναι ό,τι νιώθει ο άνθρωπος  

(Μπαμπινιώτης, 2002). Σύμφωνα με τους Juslin, Barradas και Eerola το συναίσθημα 

είναι μια έντονη και σύντομη αντίδραση (Juslin, Barradas, Eerola, 2015), ενώ ο Gross 

για τα συναισθήματα αναφέρει ότι είναι ένα συνονθύλευμα «βιωματικών και 

φυσιολογικών τάσεων απόκρισης που καθορίζουν τις αντιδράσεις μας στις αντιληπτές 

προκλήσεις και ευκαιρίες» (Gross, 2002). Είναι δύσκολο να διαχειριστεί κανείς το 

συναίσθημα του, καθώς είναι κάτι εσωτερικό, βαθύ που επηρεάζει τόσο την ψυχή 

όσο και το σώμα. 

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως πολλοί θεωρούν ότι τα συναισθήματα 

έχουν σχέση με τις αισθήσεις μας. Όμως κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να γίνεται καθώς 

αναφερόμαστε σε δύο έννοιες με κοινή σημασία. Όταν μιλάμε για αισθήσεις 

εννοούμε ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον που λειτουργούν ως πληροφορίες 

που αργότερα μπορεί να χρειαστούν για εσωτερικές επεξεργασίες. Οι αισθήσεις 

αποτελούν τις πρώτες πληροφορίες που αποκτούμε για τον κόσμο μας, και τα 

αποτελέσματα τους είναι τα αισθήματά μας (Μπαμπινιώτης, 2002). Τα αισθήματα τα 

αντιλαμβανόμαστε χάρη στις αισθήσεις μας την όραση, την αφή, την ακοή και την 

γεύση. Το αίσθημα με άλλα λόγια αποτελεί την πρώτη εντύπωση ή αποτέλεσμα της 

εντύπωσης που δημιουργείται από τις αισθήσεις μας (Μπαμπινιώτης, 2002). 

Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός για τα συναισθήματα. Παρόλα αυτά 

θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για την αντίδραση (θετική ή αρνητική) 

κάποιου σε ένα γεγονός. 

 

1.7 Κατηγορίες Συναισθημάτων 

 Κανείς δεν μπορεί να αριθμήσει τα συναισθήματα παρόλα αυτά θα 

μπορούσαμε να τα κατηγοριοποιήσουμε σε βασικά και σύνθετα και σε αρνητικά και 

θετικά. 
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Ξεκινώντας από τα βασικά συναισθήματα θα λέγαμε ότι εμφανίζονται κατά το 

πρώτο έτος και σχετίζονται με την προσοχή και την αντίδραση του παιδιού σε κάποιο 

συμβάν. Τα βασικά συναισθήματα χαρακτηρίζονται από την καθολικότητά τους και 

όχι από τη λεκτική έκφραση (Draghi- Lorenz, Reddy&Costall, 2001·Lewis, 2007).  

Το παραπάνω αποδείχθηκε και σε διάφορες διαπολιτισμικές έρευνες κατά τις 

οποίες άνθρωποι με διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης ή ακόμα και με διαφορετική 

χώρα καταγωγής είχαν τις ίδιες εκφράσεις στο πρόσωπο όταν βίωναν κάποιο 

συναίσθημα θυμού, χαράς, λύπης, φόβου, έκπληξης (Ekman,1984). Ακόμα, έχει 

αποδειχθεί ότι παιδιά τεσσάρων χρονών αναγνωρίζουν τα βασικά συναισθήματα και 

κυρίως εκφράσεις χαράς και θυμού (Gross & Ballif, 1991·Tracy, Robins & Lagattuta, 

2005). 

Τα σύνθετα συναισθήματα εμφανίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία (2 έτη) και 

αναπτύσσονται σιγά-σιγά και τα επόμενα χρόνια ζωής, καθώς πρέπει πρώτα να έχουν 

αναπτυχθεί γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες για να μπορούν να τα αναγνωρίσουν 

παιδιά (Δεδικούση, 2011). Αρχικά, δηλαδή, το άτομο μαθαίνει τον εαυτό του, 

εντοπίζει τις διαφορές του με τους άλλους, επομένως αναπτύσσει την ικανότητα της 

αυτοαξιολόγησης αλλά και της σύγκρισης με τα πρότυπα που έχουν τεθεί από την 

κοινωνία (Saarni,1999). Στα σύνθετα συναισθήματα περιλαμβάνονται «η ζήλια, η 

ντροπή, η ενοχή, η περιφρόνηση, η ενσυναίσθηση» δηλαδή αυτά που έχουν σχέση με 

την αυτοσυνειδησία και την αυτοαξιολόγηση, αλλά και συναισθήματα που έχουν να 

κάνουν με «την εμπιστοσύνη και την πίστη», δηλαδή αυτά που σχετίζονται με τις 

κοινωνικές σχέσεις (Denham, 1998). 

Δύο άλλες κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί για τα συναισθήματα είναι τα 

αρνητικά και τα θετικά συναισθήματα. Ο διαχωρισμός αυτός έχει να κάνει με το πώς 

βιώνει ο κάθε άνθρωπος κάτι. 

Θετικά είναι τα συναισθήματα που ευχαριστούν τον άνθρωπο και τον κάνει να 

αισθάνεται καλά. Αρνητικά αντιθέτως, είναι τα συναισθήματα που ενεργοποιούν τον 

άνθρωπο ώστε να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυνο. Βέβαια στο σημείο 

αυτό να αναφέρουμε ότι οι ερευνητές έχουν ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με τα θετικά 

συναισθήματα, τον θετικό αντίκτυπο που έχουν στον οργανισμό του ανθρώπου και με 

το γεγονός ότι είναι ικανά να εξαλείψουν αυτά που προκαλούν στον άνθρωπο το 

αρνητικά συναισθήματα (Lazarus, 1999). 
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1.8 Συναισθηματική Ανάπτυξη 

Η συναισθηματική ανάπτυξη σχετίζεται με τις συναισθηματικές δεξιότητες 

δηλαδή για την αναγνώριση, την κατανόηση και την ενημερότητα των 

συναισθημάτων (Denham, 1998·Sroufe, 1996). 

Πρώτα απ’ όλα γίνεται η αναγνώριση, δηλαδή η εύρεση των συναισθημάτων 

κυρίως μέσα από τις διάφορες εκφράσεις που παίρνει κανείς και φαίνονται στο 

πρόσωπό του (Odom & Lemond,1972). Στη συνέχεια, γίνεται η κατανόηση των 

συναισθημάτων που έχουν αναγνωριστεί. Το παιδί στο στάδιο αυτό κατανοεί την 

ανατροφοδότηση του συναισθήματος και είναι ικανά να εκφράσουν τα δικά τους. 

Καταλαβαίνουν από τη μία, τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου και από την 

άλλη, υιοθετούν τους τρόπους αντίδρασης σε περιστάσεις που είναι συναισθηματικά 

φορτισμένες (Δεδικούση, 2011). Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πως το στάδιο αυτό είναι 

απαραίτητο για τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, καθώς έχοντας κατανοήσει 

κανείς τα συναισθήματα, μπορεί να ανταπεξέλθει σε διαπροσωπικές συγκρούσεις 

(Δεδικούση, 2011). Αφού κατακτηθούν τα δύο πρώτα στάδια ακολουθεί η δεξιότητα 

της συναισθηματικής ενημερότητας η οποία απαιτεί βαθιά κατανόηση των 

συναισθημάτων. Αυτό σημαίνει πως το άτομο αποκτά την ικανότητα να περιγράψει 

το συναίσθημά του, αλλά και το συναίσθημα των άλλων. Το παιδί εντοπίζει και 

αντιλαμβάνεται τα διάφορα συναισθήματα, το πόσο έντονα είναι, ποιες οι αιτίες που 

τα προκαλούν, ποιες οι εκφράσεις που αντιστοιχούν σε κάθε ένα απ’ αυτά, 

αναγνωρίζει τα ανάμεικτα συναισθήματα και πόσο πολύπλοκα είναι (Saarni, 1999). 

 

1.9 Συναισθηματική Νοημοσύνη 

 Είναι δύσκολο να δώσουμε έναν ορισμό για την συναισθηματική νοημοσύνη, 

καθώς περικλείοντας τον όρο συναίσθημα που είναι κάτι ρευστό, ο όρος δεν μπορεί 

να είναι ξεκάθαρος (Goleman, 1995· Κακαβούλης, 1997). Το συναίσθημα 

αποτελείται από πέντε άξονες· «το ερέθισμα από το οποίο προκύπτει, την αντίδραση 

στο συγκεκριμένο ερέθισμα ως προς το νευρικό σύστημα, την φυσιολογική οργανική 

αντίδραση στο ερέθισμα , την έκφραση του προσώπου και τη φωνή και την εμπειρία 

του κόσμου με το συναίσθημα» (Mc Naughton, 1989). 

Πολλοί αναρωτιούνται αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο συναίσθημα και στη 

νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με τις δεξιότητες που έχει ο 

καθένας να αναγνωρίζει τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και του άλλου, να 
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μπορεί να διακρίνει τα διαφορετικά συναισθήματα, να τα ονομάζει και να 

χρησιμοποιεί τη συναισθηματική πληροφορία σαν οδηγό για τη σκέψη και τη 

συμπεριφορά του (Goleman, 1995). 

Αρχικά, έγινε λόγος για «κοινωνική νοημοσύνη», απαραίτητη ικανότητα για 

μια αποτελεσματική κοινωνία. Μια δεκαετία αργότερα εμφανίζεται η άποψη για τη 

σημασία των συναισθημάτων για μια ευτυχισμένη ζωή, ενώ στη συνέχεια γίνεται η 

αναφορά της πολλαπλής νοημοσύνης (Matthews et al, 2022). 

Όπως προαναφέρθηκε ο όρος «συναισθηματική νοημοσύνη» 

πρωτοεμφανίστηκε από τον Goleman και πιο πριν είχε εμφανιστεί ο όρος 

«προσωπική νοημοσύνη» από τους Salovey και Mayer (1990) και ο όρος «νοημοσύνη 

της επιτυχίας» (Sternberg, 1985). 

O Goleman (1990) εντόπισε πέντε διαστάσεις για την συναισθηματική 

νοημοσύνη: «την αυτοεπίγνωση, την αυτορρύθμιση, την παρακίνηση, την 

ενσυναίσθηση και την διάσταση των κοινωνικών δεξιοτήτων». Παρότι λοιπόν, 

καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για έναν όρο με ρευστότητα παρατηρούμε πως οι 

μελετητές συμφωνούν στο ότι ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει τα 

συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων και να τα χειρίζεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι ωφέλιμος γι’ αυτόν και να τον βοηθά να κατακτήσει τους 

στόχους που έχει βάλει (Mattingly & Kraiger, 2019). 

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην δημιουργία κάποιων μοντέλων μάθησης, το 

μικτό, των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων. 

Το πρώτο, το μικτό μοντέλο μάθησης δημιουργήθηκε το 1990 από τον 

αμερικάνο ψυχολόγο David Goleman, ο οποίος βασίστηκε στη θεωρία των Salovey 

και Mayer και υποστήριξε τα δύο ήδη νοημοσύνης, τη διανοητική και τη 

συναισθηματική. Κάνοντας λοιπόν ο Goleman μία προσαρμογή στην άποψη των 

παραπάνω υποστήριξε πως η συναισθηματική νοημοσύνη βασίζεται στην 

«αυτοεπίγνωση» ( την ικανότητα να κατανοεί τις αξίες και τα συναισθήματά του, να 

παίρνει αποφάσεις), στην «αυτορρύθμιση» ( την ικανότητα  για έλεγχο των 

παρορμήσεων, την διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, την ικανότητα 

προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα, τη ρύθμιση των συναισθημάτων που θα τον 

βοηθήσει στο να προσαρμόζεται. Ο όρος ενσυναίσθηση σημαίνει το να 

συναισθάνεσαι τα συναισθήματα των άλλων, ενώ η κοινωνική δεξιότητα αφορά την 

ικανότητα αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους και το κίνητρο έχει να κάνει με την 

επιθυμία για βελτίωση, επιτυχία και κατάκτηση στόχων (Goleman, 2000). 
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Στη συνέχεια εμφανίστηκε το μοντέλο ικανοτήτων, στο οποίο έγινε λόγος για 

την κοινωνικο-συναισθηματική νοημοσύνη από τον Rowen Bar-On. Ο ίδιος 

βασίστηκε «στις ενδοσκοπικές ικανότητες» που σχετίζονται με το πώς 

αντιλαμβάνεται ο καθένας τα συναισθήματα, με τις «διαπροσωπικές ικανότητες» που 

σχετίζονται με τη κατανόηση των άλλων ανθρώπων, την ικανότητα προσαρμογής και 

λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις και σε περιβάλλον που αλλάζουν, αλλά και την 

ικανότητα διαχείρισης του στρες (Bar- On, 2006). 

Τέλος, υπάρχει το μοντέλο των ιδιοτήτων, το οποίο δημιουργήθηκε από τον 

Πετρίδη, ο οποίος θεώρησε πως η συναισθηματική νοημοσύνη είναι γνώρισμα του 

ανθρώπου κάνοντας συσχέτιση με την ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών 

(Petrides & Furnham, 2000). 

 

1.10 Έκφραση Συναισθημάτων στην εφηβεία 

Ήδη από το 1806 ο Bell πρώτος αναφέρθηκε στην ανατομία του προσώπου ως 

βάση για την έκφραση (Hartley, 2001). Στη συνέχεια, άλλοι μελετητές ερεύνησαν την 

έκφραση του συναισθήματος τοποθετώντας την στα «δομικά συστατικά λειτουργίας 

του συναισθήματος» (Kennedy, Moore, Watson,1999). Κατά τον Δαρβίνο, οι 

συναισθηματικές εκφράσεις του ανθρώπου είναι μικρές πράξεις κληρονομημένες με 

πρωτόγνωρες ιδιότητες εξαιτίας του γεγονότος ότι προέρχονται από κατώτερα ζώα 

(Oatley, 2004). 

 Έκφραση συναισθημάτων σημαίνει η ικανότητα του ανθρώπου να μεταφέρει 

την εμπειρία που αποκτά συναισθηματικά με λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο (Gross & 

Balif, 1991). Είναι ο τρόπος συναισθηματικής έκφρασης των παιδιών είτε το κάνουν 

συνειδητά είτε όχι (Gross & Balif, 1999).Η ικανότητα του ατόμου να εκφράζει τα 

συναισθήματά του διαπιστώνεται από διάφορες συμπεριφορές. Επομένως, 

καταλαβαίνουμε ότι για να αναπτυχθεί η ικανότητα του παιδιού να εκφράζεται 

συναισθηματικά πρώτα πρέπει να μάθει τους κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους για την 

έκφραση των συναισθημάτων τους (Denham, 2007). 

Το πρόσωπο δείχνει το συναίσθημά μας καθώς οι μύες που υπάρχουν σ’ αυτό 

αλλάζουν ανάλογα με το συναίσθημα που βιώνουμε. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται 

στο εξωτερικό περιβάλλον η απαραίτητη πληροφορία για το εσωτερικό περιβάλλον 

του ανθρώπου (Oatley, 2004). 
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Ένα παιδί όταν βρίσκεται στην ζωή του την περίοδο της εφηβείας θα μπορούσε 

να πει κανείς ότι ανήκει σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα που τοποθετείται ανάμεσα 

στη παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή (Packer, 2017). Ένας έφηβος συχνά 

αντιμέτωπος με καταστάσεις άγνωστες σ’ αυτόν διχάζεται από έλλειψη εμπειρίας και 

αφενός κλονίζεται  ο συναισθηματικός του κόσμος και αφετέρου χάνει την 

εμπιστοσύνη του στις ικανότητές του. Για τον λόγο αυτό αρχικά οι γονείς και έπειτα 

οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν σε δυναμικές και 

ακέραιες προσωπικότητες. 

Οι δεξιότητες που αφορούν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μπορούν να 

διδαχθούν, να καλλιεργηθούν παρόλο που κατά βάση είναι έμφυτες. Όμως, είναι 

σημαντικές, καθώς χάρη σ’ αυτές έχουν αυτοεκτίμηση, βελτιώνονται μαθησιακά και 

επικοινωνιακά, αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα με τα οποία έρχονται σε επαφή καθημερινά (Μακρή - Μπότσαρη, 

2008:108). Σκοπός είναι ο έφηβος να αισθάνεται άνετα να εκφράζει τα συναισθήματά 

του, θετικά ή αρνητικά, να ξέρει τα ονόματά τους, να τα διαχωρίζει, να κατανοεί την 

επιρροή των συναισθημάτων του στους άλλους, να έχει την ικανότητα του 

αυτοέλεγχου αλλά και να χρησιμοποιεί τις στρατηγικές επίλυσης των συγκρούσεων 

με τους άλλους κάνοντας διάλογο. Επίσης, σημαντικό για τους εφήβους είναι να 

σέβονται το «διαφορετικό», να ακολουθούν τους κανόνες και να έχουν «σταθερά 

όρια». Χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η συνεργασία, η 

ισονομία και ο αυτοέλεγχος (Μακρή - Μπότσαρη, 2008:110). 

 

1.11 Έκφραση συναισθημάτων μέσω του θεάτρου της επινόησης-Σχετικές 

Έρευνες. 

Γνωρίζοντας όλα αυτά που έχουν αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουν οι 

ασυνόδευτοι πρόσφυγες έφηβοι στην χώρα υποδοχής κατανοούμε την δυσκολία που 

έχουν στην έκφραση των συναισθημάτων τους. Μέσω της τέχνης, της δραματικής 

τέχνης, του θεάτρου και ειδικότερα του Θεάτρου της Επινόησης οι συμμετέχοντες 

μπορούν να ανοιχτούν και να εκφράζονται πιο εύκολα. 

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια ίδια μελέτη, παρόλα αυτά έχουν 

πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες που μελετούν τα θέματα αυτά. Παρακάτω θα 

παρουσιάσουμε έρευνες, σχετικές με το Θέατρο της Επινόησης, την επιρροή της 

τέχνης στην έκφραση συναισθημάτων, την επιρροή της τέχνης στην αυτοεκτίμηση. 
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Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει οι παρακάτω έρευνες, πέρα από μία, δεν 

γίνονται σε προσφυγικό πληθυσμό, αλλά σχετίζονται με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

κι έτσι κάναμε τη σύνδεση. 

Σε μία έρευνα, έγινε μια σειρά παρεμβάσεων δραματοθεραπείας σε έφηβους 

πρόσφυγες και μετανάστες. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως μετά τις παρεμβάσεις οι 

συμμετέχοντες ένιωθαν ασφάλεια, απέκτησαν σεβασμό, γελούσαν διαφωνούσαν και 

όλοι εξέφραζαν τα συναισθήματά τους. Θετικό στοιχείο ήταν η χρήση ιστοριών, ενώ 

όταν πραγματεύονταν πιο σοβαρά θέματα (βία, διακρίσεις, εκφοβισμός) 

αποδεικνύονταν η ασφάλεια που ένιωθαν τα μέλη στην ομάδα (Rousseau et al., 

2005). 

Οι Reynolds Nabors, και Quinlan (2000), διεξάγοντας μια εμπειρική έρευνα, 

εξέτασαν ξανά μελέτες, έξι σε αριθμό, που δείχνουν την αύξηση της αυτοεκτίμησης 

μέσα από την τέχνη. Πέρα από την συγκεκριμένη έρευνα, αρκετές μελέτες 

περίπτωσης και κλινικά άρθρα δείχνουν πως μετά από παρεμβάσεις τέχνης υπάρχει 

βελτίωση στην αυτοεκτίμηση του ανθρώπου. Ο  Sweig (2000) διεξήγαγε έρευνα σε 

άτομα - θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και απέδειξε τη θεραπευτική 

ιδιότητα της τέχνης, καθώς τα θύματα αρχικά διακατέχονταν από συναισθήματα 

χαμηλής αυτοεκτίμησης και ντροπής, ενώ μετά τις παρεμβάσεις απέκτησαν πιο 

θετικά συναισθήματα και στάση. Μία άλλη έρευνα με το ίδιο θέμα αποδεικνύει ότι τα 

θύματα σεξουαλικής κακοποίησης δεν κατάλαβαν μόνο ότι δεν άξιζαν τέτοιου είδους 

συμπεριφορά, αλλά ανέπτυξαν θετικές σκέψεις για το μέλλον τους (Backos & Pagon, 

1999). 

Μία άλλη έρευνα, απέδειξε ότι μέσω της δημιουργίας ο άνθρωπος αποκτά 

προσωπική δύναμη (Moon, 2012), ενώ ο Franklin (1992) ανέφερε πως μέσω της 

τέχνης, το άτομο κατανοεί τη μοναδικότητά του και εκτιμά τον εαυτό του. 

Στην εργασία μας σημαντικό ρόλο είχε επίσης η μουσική. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι σε δράσεις με μουσική, οι πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκουν χώρο να 

εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους και  επικοινωνούν μεταξύ τους είτε 

μιλούν την ίδια γλώσσα είτε όχι (Sunderland et al.,2015). 

Δίνοντας έμφαση στο Θέατρο της Επινόησης η Άννα Τσίχλη (2008) στη 

διατριβή της παρουσίασε τα πολιτικά και κοινωνικά θέματα που επηρέασαν το 

θέατρο της επινόησης και έτσι αναδείχθηκε σε μια μορφή κοινωνικού-

μεταμοντέρνου-συμμετοχικού θεάτρου. Η Ευανθία Στέφα (2012) ερεύνησε το 

Θέατρο της Επινόησης ως μέσο για τη δημιουργία παράστασης σε παιδιά και 
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εφήβους. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες απέκτησαν 

ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση, δημιούργησαν ομάδα και βρήκαν χώρο να εκφράσουν 

τα συναισθήματά τους. Μία άλλη μελέτη, απέδειξε πως μέσα από τις τεχνικές του 

Δράματος στην Εκπαίδευση, τα μέλη της ομάδας εκφράζουν τα συναισθήματα και 

τους προβληματισμούς τους πιο εύκολα μέσα στο δραματικό πλαίσιο (Μπακοπούλου, 

2017). 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές 

έρευνες στις οποίες έχει συμπεριληφθεί το Θέατρο της Επινόησης ως μέσο για την 

έκφραση συναισθημάτων εφήβων προσφύγων, κάτι που αποδεικνύει την πρωτοτυπία 

της παρούσας εργασίας. Παρόλα αυτά, παρουσιάζοντας τις παραπάνω σχετικές 

έρευνες όπου και αποδεικνύεται η σημασία των τεχνών στην έκφραση 

συναισθημάτων, στην ενσυναίσθηση και την αυτοεκτίμηση του ατόμου και αφορούν 

κυρίως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες βρήκαμε αρκετά κοινά σημεία στη παρούσα 

μελέτη. 
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Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. Ερευνητική Προσέγγιση 

2.1 Σκοπός της έρευνας- Ερευνητικές Υποθέσεις 

Η υπόθεση ότι το Θέατρο της Επινόησης μπορεί να συμβάλλει στην έκφραση 

συναισθημάτων των ασυνόδευτων εφήβων προσφύγων δεν έχει διατυπωθεί από 

πολλούς ερευνητές, άρα θα λέγαμε πως πρόκειται για μια ελλιπής έρευνα. Το κενό 

παρατηρείται έντονα τόσο στην ελληνική όσο και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

Το γεγονός αυτό, αλλά και το γεγονός ότι η πολιτισμική και κοινωνική κατάσταση 

της χώρας δεν μπορεί να με αφήσει ανεπηρέαστη σε συνδυασμό με την αγάπη μου 

για το Θέατρο της Επινόησης και της δύναμης των τεχνικών του με οδήγησαν στο να 

διεξάγω την συγκεκριμένη έρευνα. Προσπάθησα λοιπόν, να συνδυάσω αυτά τα δύο 

και να εξετάσω τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι τεχνικές του συγκεκριμένου 

είδους θεάτρου να συμβάλλουν στην έκφραση συναισθημάτων των ασυνόδευτων 

εφήβων προσφύγων. Έτσι, πιστεύοντας ότι το Θέατρο της επινόησης είναι κατάλληλο 

εργαλείο, προσπάθησα να οργανώσω ένα πρόγραμμα 12 παρεμβάσεων-εργαστηρίων 

Θεάτρου της Επινόησης που να αφορούν κυρίως τα συναισθήματα. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός 

προγράμματος θεάτρου επινόησης σε έφηβους ασυνόδευτους ηλικίας δεκατέσσερα 

έως δεκαεφτά ετών (14-17) σε δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων εφήβων στο 

κέντρο της Αθήνας. Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της έκφρασης συναισθημάτων 

μέσα από τις τεχνικές του θεάτρου της επινόησης. Οι παρεμβάσεις μας διήρκησαν 

τρεις μήνες περίπου. Οι έφηβοι που διαμένουν στη μία δομή αποτέλεσαν την 

πειραματική ομάδα και αυτοί που μένουν στην άλλη δομή την ομάδα ελέγχου. 

Πρόκειται για μια μεικτή έρευνα δράσης. Στο κομμάτι της ποσοτικής έρευνας 

δίνονται αθροιστικά τα αποτελέσματα. Παρακάτω θα αναφερθούμε στο ερευνητικό 

ερώτημα και την ερευνητική υπόθεση. 

 

Ερευνητικό Ερώτημα : Αν και σε ποιο βαθμό το Θέατρο της Επινόησης 

μπορεί να συμβάλει στην έκφραση των συναισθημάτων των εφήβων προσφύγων. 

Ερευνητική Υπόθεση: Ένα πρόγραμμα θεάτρου επινόησης διάρκειας δώδεκα 

εργαστηρίων θα ενισχύσει την έκφραση των συναισθημάτων των μελών της δομής 

που διαμένουν μαζί στην ίδια δομή. 
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2.2 Μεθοδολογία έρευνας 

Όπως προείπαμε η έρευνα που επιλέξαμε είναι μια έρευνα δράσης η οποία 

επιτρέπει σε αυτούς που συμμετέχουν «να αναδημιουργήσουν και να βελτιώσουν τις 

πρακτικές τους, όσο και να αλλάξουν τις δυναμικές της  έρευνας μέσα από την 

εμπειρία τους». Η έρευνα δράσης ως όρος έκανε την εμφάνισή του το 1940 από τον 

Kurt Levin και χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο που παρεμβαίνει στα κοινωνικά 

προβλήματα (Δαφέρμος & Πουρκός, 2010:41). 

Τι σημαίνει όμως ακριβώς ο όρος «έρευνα δράσης»;  Ο συγκεκριμένος όρος 

έχει να κάνει με την εξέταση που γίνεται στα αποτελέσματα της παρέμβασης που 

γίνεται σε μία ομάδα έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η έρευνα δράσης, καθώς το φαινόμενο που 

εξετάζεται έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (ΜΚΟ). 

Σκοπός είναι ο εντοπισμός, η κατανόηση, η εύρεση λύσεων στις δυσκολίες που θα 

προκύψουν για τους έφηβους ασυνόδευτους πρόσφυγες (Κατσαρίδου, 2011:120).  

Επιπλέον, μία τέτοιου είδους έρευνα δεν στοχεύει μόνο στην απόκτηση γνώσεων σε 

επιστημονικό επίπεδο, αλλά κυρίως στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων για μια 

συγκεκριμένη κατάσταση-συνθήκη (Cohen & Manion, 1994: 260). Τέλος, σε μία 

έρευνα δράσης ο εκπαιδευτικός- εμψυχωτής έχει πολύ σημαντική θέση καθώς εκτός 

από εμψυχωτής είναι και ερευνητής του θέματος (Κατσαρίδου, 2011:120). Αυτό το 

στοιχείο είναι ένα από τους πιο σημαντικούς λόγους που με οδήγησε στο να επιλέξω 

την έρευνα δράσης για την δική μου έρευνα. 

Τα παραπάνω λοιπόν, στάθηκαν αιτίες για την επιλογή τέτοιου είδους έρευνας 

ως την καταλληλότερη, αλλά στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι στην 

εργασία μας επιλέχθηκε συγκεκριμένα η μεικτή έρευνα δράσης. Αυτό σημαίνει πως 

γίνεται ανάλυση τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τους 

Denzin και Lincoln (2005) «ποιοτική έρευνα» είναι «μια πλαισιοθετημένη 

δραστηριότητα (situated activity), η οποία τοποθετεί τον παρατηρητή στον κόσμο. 

Αυτή συνίσταται σε ένα σύνολο ερμηνευτικών και υλικών πρακτικών, οι οποίες 

κάνουν τον κόσμο ορατό. Αυτές οι πρακτικές μετασχηματίζουν τον κόσμο. 

Μετατρέπουν τον κόσμο σε μια σειρά από αναπαραστάσεις του εαυτού, 

συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων πεδίου, των συνεντεύξεων, των συνομιλιών, 

των φωτογραφιών, των μαγνητοφωνήσεων και των σημειώσεων σε ημερολόγια. Σ’ 

αυτό το επίπεδο, η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια ερμηνευτική, νατουραλιστική 

προσέγγιση στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι ποιοτικοί ερευνητές μελετούν τα 
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πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο, επιχειρώντας να δώσουν νόημα ή να 

ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με όρους των νοημάτων που οι άνθρωποι δίνουν σε 

αυτά» (Ίσαρη & Πουρκός, 2015:12-13).  

Η ποσοτική έρευνα από την άλλη πλευρά, είναι η έρευνα μελέτης αριθμητικών 

δεδομένων, αφού σκοπός είναι η αντικειμενικότητα και η γενίκευση του θεωρητικού 

πλαισίου (Μαντζούκας, 2007:89). Θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως μία 

πειραματική έρευνα με ανεξάρτητες μεταβλητές το Θέατρο της Επινόησης και τους 

έφηβους ασυνόδευτους πρόσφυγες και εξαρτημένη μεταβλητή τα συναισθήματα. 

Παρατηρώντας λοιπόν, ότι για την έρευνά μας χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι 

και στοχεύοντας για μία ολιστική και ακριβής πλαισίωση του θέματος οδηγούμαστε 

στον δρόμο της τριγωνοποίησης. Ο όρος «τριγωνοποίηση» σημαίνει πως κάθε μία 

από τις μεθόδους λειτουργεί σαν επαλήθευση της άλλης (Ευαγγέλου, 2014:113). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως πρόκειται για δύο αξιόπιστες και με 

αποτελέσματα μεθόδους. Γενικότερα διαπιστώνεται πως σε περιπτώσεις που 

μελετάται το «άτομο» προτιμάται η ποιοτική έρευνα (Εμβαλωτής, Κατσής, & 

Σιδέρης, 2006). 

 

2.3 Ερευνητικός Πληθυσμός 

 Όπως προείπαμε η έρευνά μας είναι κάτι σαν πείραμα, καθώς οι παρεμβάσεις 

έγιναν σε ομάδες που υπήρχαν από πριν και είναι σχεδόν ίσες μεταξύ τους (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008:367).  Έλαβε χώρο σε δύο διαφορετικές δομές φιλοξενίας 

ασυνόδευτων εφήβων, διαφορετικών ΜΚΟ που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, 

σε διαφορετικές περιοχές. Το δείγμα ήταν σκοπιμότητας και ευκολίας, αφού έγινε 

στους χώρους των δομών φιλοξενίας των ασυνόδευτων εφήβων προσφύγων 

επομένως δεν μπορεί κανείς να το θεωρήσει σαν αντιπροσωπευτικό και να οδηγηθεί 

σε γενικεύσεις (Παπαγεωργίου, 2015: 6).  

Ήταν δύσκολο να βρεθεί χώρος με πάρα πολλά παιδιά που να θέλουν κιόλας να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα κι έτσι οδηγήθηκα στο να βρω ομάδα σε δύο 

διαφορετικές δομές φιλοξενίας, κάτι βέβαια που δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το πιο 

σημαντικό ήταν να βρεθούν δύο ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα 

να έχουν ίδιες ηλικίες, ίδιο φύλο, να έχουν διαφορετική χώρα καταγωγής από την 

χώρα στην οποία διαμένουν τώρα και να είναι ασυνόδευτα. Στην έρευνα λοιπόν 
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συμμετείχαν 30 έφηβοι ασυνόδευτοι, από τα οποία 15 ανήκαν στην πειραματική 

ομάδα και 15 στην ομάδα ελέγχου. 

Η έρευνα διήρκησε τρεις μήνες, κατά τους οποίους γινόταν παρεμβάσεις μία 

φορά την εβδομάδα και είχαν διάρκεια μία μίση ώρα. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες 

εξαιρέσεις κατά τις οποίες μπορεί να γίνονταν δύο φορές την εβδομάδα, ή διαρκούσε 

το πρόγραμμα λίγο περισσότερο. Πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις έγινε ενημέρωση 

στα μέλη των ΜΚΟ (στους υπεύθυνους, στους φροντιστές, στους εκπαιδευτικούς, 

στους κοινωνικούς λειτουργούς, στους ψυχολόγους), οι οποίοι αναλαμβάνουν την 

ανατροφή και την επιμέλεια των εφήβων. Πέραν από αυτούς δόθηκε έγκριση και από 

τα ίδια τα παιδιά. Τηρήθηκε δηλαδή η αρχή της συνειδητής συναίνεσης, σύμφωνα με 

την οποία οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για το τι θα ακολουθήσει. Αυτό βέβαια 

μπορεί να επηρεάσει την απόφαση για την συμμετοχή είτε θετικά είτε αρνητικά 

(Cohen & Manion, 1994: 476).  

Επιπλέον, στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως πριν την έναρξη του 

προγράμματος είχα ενημερωθεί  για τον χώρο, τον χρόνο, τις ιδιαιτερότητες των 

μελών της ομάδας κτλ. Έγινε ένας διαχωρισμός στις φάσεις του προγράμματος οι 

οποίες τελικά ήταν δύο· μία στην μέση και μία στο τέλος με σκοπό την αποτίμηση 

του προγράμματος. Κάθε μία από αυτές τις φάσεις χωρίζονταν σε τέσσερα στάδια 

στον σχεδιασμό της κάθε παρέμβασης, η δράση, (οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και  η 

παρατήρηση που γίνονται παράλληλα), ο αναστοχασμός, και η ανάλυση καιη 

αξιολόγηση των δεδομένων (Κατσαρίδου, 2011:132).  

Στις πρώτες μας συναντήσεις με τους εφήβους αφιερώθηκαν κάποιες ώρες για 

την γνωριμία μας, για να ενεργοποιηθεί η ομάδα με παιχνίδια γνωριμίας, 

εμπιστοσύνης και χαλάρωσης και με σκοπό σιγά-σιγά να υπάρξει εξοικείωση με τις 

τεχνικές του θεάτρου της επινόησης. Μετά από αυτές τις δράσεις αποφάσισαν αν 

θέλουν να συμμετάσχουν ή όχι στο πρόγραμμά μας και στο τέλος έγινε μία 

ενημέρωση για τα αποτελέσματα της έρευνας. Στην τελευταία μας συνάντηση, μετά 

την ολοκλήρωση του προγράμματος, διοργανώσαμε ένα πάρτυ όπου προβλήθηκε 

αρχικά το βίντεο με την ταινία μικρού μήκους που δημιουργήσαμε με τους 

συμμετέχοντες και στη συνέχεια ένα βίντεο που είχα φτιάξει με τις στιγμές μας 

αυτούς τους μήνες. Μετά από αυτό είπαμε τι μας άρεσε και τι δεν μας άρεσε και 

γενικότερα τις σκέψεις μας για το διάστημα που ταξιδεύαμε μαζί. 
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2.4 Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας 

Στη συγκεκριμένη έρευνα όπως και σε όλες τις έρευνες ο ερευνητής οφείλει να 

έχει τη συναίνεση των συμμετεχόντων και να δείξει σεβασμό στην ανωνυμία των 

δεδομένων τους (Cohen et al, 2008). Στην περίπτωσή μας την συγκατάθεση έδωσαν 

οι φροντιστές των εφήβων αλλά και οι ίδιοι οι έφηβοι πριν την έναρξη των 

παρεμβάσεων. Με σκοπό λοιπόν την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της 

ανωνυμίας του ευαίσθητου αυτού πληθυσμού δεν θα αναφερθούν τα ονόματά τους. 

 

2.5 Μέσα συλλογής δεδομένων 

Η έρευνά μας όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι μεικτή, δηλαδή ποιοτική 

και ποσοτική, επομένως, τα εργαλεία είναι ποιοτικά και ποσοτικά και είναι τα 

ακόλουθα: συμμετοχική παρατήρηση, καταγραφή ημερολογίου, φωτογραφίες και 

ερωτηματολόγια. 

 

2.5.1 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη ποσοτική μέθοδο 

2.5.1.1 Ερωτηματολόγιο 

Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων 

της ποσοτικής έρευνας, το ερωτηματολόγιο. Για να είναι αξιόπιστο ένα 

ερωτηματολόγιο είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν βασικοί κανόνες με σκοπό τα 

δεδομένα που θα προκύψουν να μπορούν να αξιοποιηθούν. Οι ερωτήσεις πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και να είναι μικρές σε μέγεθος. Επίσης, καλό είναι να 

αποφεύγονται οι πολλές ερωτήσεις σε αριθμό με αρνητικό περιεχόμενο (Χαλικιάς, 

Μανωλέσου & Λάλου, 2015). 

Πιο συγκεκριμένα στην εργασία μας χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο 

Συναισθηματικής Επίγνωσης (EAQ), το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να 

προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά και οι έφηβοι αισθάνονται ή 

σκέφτονται για τα συναισθήματά τους. Αρχικά, το EAQ αποτελούνταν από συνολικά 

40 ερωτήσεις, αλλά στην πορεία αφαιρέθηκαν οι 15 γιατί δεν συμβάδιζαν με τον 

αρχικό σκοπό και 4 από αυτές τις προσάρμοσαν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξετάζουν 

την ακόλουθη πτυχή : «την έκφραση συναισθημάτων». 

 Η τρέχουσα έκδοση του EAQ έχει σχεδιαστεί με μια δομή έξι παραγόντων που 

περιγράφει έξι υποκλίμακες της συναισθηματικής λειτουργίας. Αυτές είναι: η 
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διαφοροποίηση συναισθημάτων (differentiating emotions), 2) η λεκτική έκφραση 

των συναισθημάτων (verbal sharing of emotions), 3) η έκφραση συναισθημάτων 

(not hiding emotions), 4) η σωματική επίγνωση (bodily awareness), 5) η προσοχή 

στα συναισθήματα των άλλων (attending to other emotions) και η ανάλυση των 

συναισθημάτων (analyses of emotions). Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 

τριάντα ερωτήσεις, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε μπορούν να χωριστούν σε έξι 

υποκατηγορίες: Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ερωτήσεις 1, 7, 13, 19, 24, 29, 30, 

στην δεύτερη υποκατηγορία οι ερωτήσεις 2, 8, 14, στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι 

3, 9, 15, 20, 25, στην τέταρτη οι ερωτήσεις 4, 10, 16, 21, 26, στην πέμπτη κατηγορία 

ανήκουν οι 5, 11, 17, 22, 27 και στην τελευταία κατηγορία ανήκουν οι ερωτήσεις 6, 

12, 18, 23, 28.  Οι απαντήσεις έχουν την ακόλουθη μορφή: not true, sometimes true 

και true, ενώ τα δεδομένα τα έχουμε κωδικοποιήσει με τους αριθμούς 0-2 ( όπου 

0=not true, 1=sometimes true και 2=true). 

Για την συμπλήρωσή του δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια, καθώς γίνεται 

με εύκολο τρόπο για τους έφηβους, και άρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρακτικό 

και άμεσο (Goodman & Goodman, 2009). 

 

2.5.2 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ποιοτική μέθοδο 

2.5.2.1 Συμμετοχική Παρατήρηση 

Η συμμετοχική παρατήρηση σχετίζεται με το αν ο ερευνητής συμμετέχει 

ολικώς ή μερικώς στην έρευνα και με τη συμμετοχή του στις σχέσεις που 

δημιουργούνται μεταξύ των μελών της ομάδας. Στη συμμετοχική παρατήρηση ο 

ερευνητής γίνεται παρατηρητής και ακούει, παρατηρεί και επεμβαίνει στην ομάδα 

διατυπώνοντας ερωτήματα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015:141). 

Στην παρούσα έρευνα δράσης η ερευνήτρια δεν είναι απλώς παρατηρήτρια, 

αλλά συμμετοχική παρατηρήτρια καθώς είχε ενεργό ρόλο συμμετοχής καθ’ όλη την 

διάρκεια των παρεμβάσεων. Γίνεται εμψυχώτρια, αντικειμενική παρατηρήτρια και 

στο σημειωματάριό της καταγράφει σχόλια, τις αντιδράσεις, τις συμπεριφορές και τα 

σχόλια των ασυνόδευτων εφήβων προσφύγων. Οι παρατηρήσεις αυτές υπάρχουν 

γραπτώς στο σημειωματάριό της , ενώ δεν έχει γίνει χρήση μαγνητοφώνου,  καθώς 

κάτι τέτοιο δεν επιτράπηκε από τους υπεύθυνους της δομής φιλοξενίας των εφήβων. 
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2.5.1.2 Ερευνητικό ημερολόγιο 

Ένα από τα εργαλεία της συμμετοχικής παρατήρησης είναι η καταγραφή 

ημερολογίου που μπορεί να γίνεται χρήση είτε από τον ερευνητή είτε από τους ίδιους 

τους συμμετέχοντες (Αυγητίδου, 2011). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συχνή 

συμπλήρωσή του και αν γίνεται αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο για την 

καταγραφή ποιοτικών δεδομένων. Η καταγραφή ημερολογίου βοηθά στο στάδιο της 

ανατροφοδότησης, καθώς με αυτό τον τρόπο συλλέγονται απαραίτητα δεδομένα για 

τη μελέτη. Οι έφηβοι και η ερευνήτρια δηλαδή, καταγράφουν τις σκέψεις τους στο 

τέλος κάθε παρέμβασης . 

 

2.5.1.3 Κριτικός Φίλος 

Η παρουσία ενός προσώπου με ρόλο αυτόν του κριτικού φίλου, κατά τη 

διάρκεια των παρεμβάσεων στην πειραματική ομάδα είναι πολύ σημαντική. Ένας 

τέτοιος άνθρωπος λειτουργεί ως βοηθός στην φάση της αξιολόγησης και του 

αναστοχασμού (Τσάφος, 2010). Ο κριτικός φίλος παρατηρεί, καταγράφει και 

αξιολογεί σε όλη την διάρκεια των παρεμβάσεων αλλά και μετά το τέλος τους.  Με 

μία τέτοια παρουσία εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας 

(Σαραφίδου, 2011).  

Στην συγκεκριμένη έρευνα τον ρόλο αυτό ανέλαβαν δύο άτομα, οι ψυχολόγοι 

της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων εφήβων, Άννα και Δημήτρης οι οποίοι συνέλαβαν 

στη σύσταση της ομάδας αρχικά και στη συνέχεια με την καταγραφή σημειώσεων και 

των παρατηρήσεών τους με βοήθησαν στο να εξάγω τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

έρευνας.  

 

         2.5.2.4 Φωτογραφίες 

Ενώ υπήρχε πρόβλεψη για την μαγνητοφώνηση των παρεμβάσεων, δεν έγινε 

καθώς η συντονίστρια της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων εφήβων προσφύγων δεν το 

επέτρεψε. Παρόλα αυτά μετά από ενημέρωση τόσο των υπευθύνων της δομής όσο 

και των συμμετεχόντων, καθ’ όλη την διάρκεια των παρεμβάσεων τραβούσαν 

φωτογραφίες οι ψυχολόγοι κυρίως, για να μην διακόπτουμε την ροή του 

προγράμματος και να μην επηρεαστούν τα μέλη της ομάδας. 
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2.6 Ερευνητικός Σχεδιασμός 

Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας σχεδιάστηκαν 12 

παρεμβάσεις. Κύριος στόχος είναι η επαφή των παιδιών με το Θέατρο της Επινόησης, 

ενώ σκοπός ήταν να μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Οι παρεμβάσεις 

λοιπόν, δημιουργήθηκαν με γνώμονα ότι το Θέατρο της Επινόησης προσφέρει στους 

εφήβους τον χώρο για να γνωριστούν, να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν, να 

γίνουν ομάδα και να εκφραστούν. Αποτελώντας και προσωπικό ερευνητικό 

ενδιαφέρον για το πώς η τέχνη του θεάτρου της επινόησης μπορεί να οδηγήσει τους 

εφήβους στην έκφραση των συναισθημάτων τους, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 

12 εργαστήρια Θεάτρου της Επινόησης κατά τα οποία οι έφηβοι ασυνόδευτοι 

πρόσφυγες ήρθαν σε επαφή με τις τεχνικές της συγκεκριμένης μορφής θεάτρου, με τα 

εικαστικά και τη δημιουργία της δικής τους παράστασης. 

Το πρόγραμμά μας περιέκλειε και άλλες τέχνες όπως τα εικαστικά, το 

σωματικό θέατρο και την δραματική τέχνη. Οι πρώτες τρεις παρεμβάσεις είχαν 

σχεδιαστεί πριν την έναρξη του προγράμματος, ώστε να δημιουργηθεί μία πρώτη 

εικόνα για τους συμμετέχοντες, ενώ οι υπόλοιπες γίνονταν παράλληλα, κατά την 

διάρκεια του προγράμματος αναλόγως με τις ανάγκες των μελών της ομάδας και 

μέσα από την παρατήρηση, τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση από τους 

ίδιους τους έφηβους. Σκοπός του προγράμματος όπως προείπαμε ήταν η ενίσχυση 

των εφήβων να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. 

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως η ομάδα μας δεν ήταν μια σταθερή ομάδα, 

παρόλα αυτά τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Αρχικά, οι έφηβοι ήταν κάπως 

διστακτικοί, ενώ να δηλώσουμε ότι δεν παρευρέθηκαν αρκετοί στην πρώτη μας 

συνάντηση. Παρόλα αυτά, το θετικό ήταν πως σε κάθε συνάντηση ο αριθμός των 

συμμετεχόντων αυξανόταν. Η αλήθεια είναι πως σε μία δομή φιλοξενίας  οι αλλαγές 

και οι μετακινήσεις είναι πολλές και συχνές· άλλα παιδιά έρχονται και άλλα φεύγουν. 

Αυτό το γνώριζα από την αρχή του σχεδιασμού. Οι παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν 

ανάλογα με το τι αποτέλεσμα θέλαμε να προκύψει ήταν θεματικές ή αυτόνομες και οι 

συμμετέχοντες μπορεί να λειτουργούσαν ατομικά, σε ζευγάρια σε τριάδες, σε 

μεγαλύτερες ομάδες. 

Για την βέλτιστη υλοποίηση της έρευνάς μας, διακρίναμε τρία στάδια. Στο 

πρώτο, έγινε η χορήγηση των αξιολογητικών εργαλείων στους ψυχολόγους και στον 

διερμηνέα της δομής, δηλαδή τα ερωτηματολόγια που θα δίνονταν στις δύο ομάδες, 

την πειραματική και του ελέγχου. Στο δεύτερο στάδιο, σχεδιάστηκαν οι δώδεκα 
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παρεμβάσεις με στόχο τη διερεύνηση  της επίδρασης του θεατρικού παιχνιδιού στην 

έκφραση των συναισθημάτων των ασυνόδευτων εφήβων. Κατά τη διάρκεια  των 

παρεμβάσεων αυτών γινόταν η συμμετοχική παρατήρηση από τους ψυχολόγους και η 

καταγραφή ημερολογίου. Το τρίτο στάδιο και τελικό είναι το στάδιο όπου έγινε και 

πάλι ο διαμοιρασμός των ερωτηματολογίων τόσο στην πειραματική ομάδα, όσο και 

στην ομάδα ελέγχου, ώστε να γίνει η ανάλυση των ερευνητικών μας ερωτημάτων και 

η ποσοτικοποίηση των δεδομένων που έχουμε συλλέξει. 

Πιο αναλυτικά οι παρεμβάσεις έδιναν χώρο στο σύνολό τους για ελεύθερη 

έκφραση, δημιουργικότητα και συνεργασία. Και οι δώδεκα από αυτές 

προσαρμόστηκαν στις ανάγκες που είχαν οι συγκεκριμένοι έφηβοι. Γενικότερα 

ασχοληθήκαμε με τα βασικά και τα σύνθετα συναισθήματα και με την δυσκολία που 

έχουμε να τα εκφράζουμε. Αυτό έγινε με τις τεχνικές του θεάτρου της επινόησης, το  

θεατρικό παιχνίδι, το σωματικό χορό, τον αυτοσχεδιασμό, την εμψύχωση κούκλας, τα 

παιχνίδια ενεργοποίησης/ζεστάματος, τα παιχνίδια γνωριμίας, κινητικά παιχνίδια, 

ασκήσεις χαλάρωσης, συγκέντρωσης και παρατήρησης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μοναδικού μας αυτού ταξιδιού η μουσική έπαιζε 

κυρίαρχο ρόλο.  Σε συνεργασία με τους ψυχολόγους, με τους οποίους είχαμε 

δημιουργήσει μια πολύ ωραία ομάδα, είχαμε εβδομαδιαία επικοινωνία, και οργάνωνα 

το πρόγραμμα αναλόγως των αναγκών των παιδιών. Σημαντικό να αναφερθεί είναι 

ότι οι συναντήσεις μας γίνονταν σε εξωτερικό χώρο ο οποίος άλλαζε συχνά, ώστε από 

τη μία να κινηθεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και από την άλλη να βρεθούμε 

πιο κοντά στην φύση και στα ερεθίσματα που μας δίνει. Οι όποιες δυσκολίες 

παρουσιάστηκαν περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 Η πρώτη παρέμβαση ουσιαστικά ήταν μία γνωριμία με τους συμμετέχοντες και 

έγινε σε μία από τις αίθουσες της δομής όπου και συμφωνήσαμε με τα παιδιά να 

κάνουμε τις συναντήσεις μας σε εξωτερικό χώρο και να τους ενημερώνω για το μέρος 

και πιθανή αλλαγή της ώρας, μία μέρα πριν την συνάντησή μας. Η δεύτερη 

παρέμβαση έγινε σε πάρκο και γι’ αυτήν σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 

δραστηριότητες γνωριμίας και εμπιστοσύνης, ενώ στο τέλος φτιάξαμε το συμβόλαιο 

της ομάδας μας με κανόνες και συμφωνίες από όλους τους συμμετέχοντες και 

δίνοντας υπόσχεση να τους τηρούμε. Στην τρίτη παρέμβαση και έχοντας δει ότι τα 

κινητικά παιχνίδια είναι αυτά που τους ενδιαφέρουν περισσότερο βασιστήκαμε σε 

αυτά για να δυναμώσουμε την ομάδα μας και στο τέλος έγινε και μία προσπάθεια 

αυτοσχεδιασμού. Η τέταρτή μας συνάντηση επικεντρώθηκε στην κίνηση, τον ρυθμό, 
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την ομαδικότητα, την συγκέντρωση και την παρατήρηση. Στην πέμπτη παρέμβαση, 

τα παιδιά άρχισαν να έρχονται περισσότερο σε επαφή με τις τεχνικές του θεάτρου της 

επινόησης. Η έκτη περιέκλειε και άλλες τέχνες όπως αυτή της εικαστικής, καθώς 

πέρα από το Θέατρο της Επινόησης τα παιδιά ασχολήθηκαν με τον γύψο και έφτιαξαν 

μάσκες. Στην έβδομη παρέμβαση και αφού είχαν στεγνώσει οι μάσκες αναλάβαμε, 

ρόλους, αλληλεπιδράσαμε με αυτές και αυτοσχεδιάσαμε πάντα έχοντας σύμμαχο την 

μουσική. Στην όγδοη παρέμβαση τα πλάνα μας άλλαξαν, καθώς ενημερώθηκα από 

τους ψυχολόγους για ένα περιστατικό βίας που συνέβη και είχε επηρεάσει τα παιδιά. 

Έτσι, η συνάντησή μας επικεντρώθηκε σε αυτό και η συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έγινε μέσα από τις τεχνικές και την μαγεία 

του θεάτρου της επινόησης. Η ένατη, δέκατη, ενδέκατη και δωδέκατη παρέμβαση 

είχαν να κάνουν με μία ταινία μικρού μήκους που αποφασίσαμε με τα παιδιά να 

δημιουργήσουμε πάντα βασισμένοι στο Θέατρο της Επινόησης. Και κάπως έτσι 

ξεκίνησε η επινόηση. Ακολουθήθηκαν όλα τα απαραίτητα στάδια, οι συμμετέχοντες 

έφεραν αντικείμενα, τραγούδια, ρούχα, κείμενα και άλλα διάφορα ερεθίσματα, 

κατέληξαν σε θέμα, χώρισαν ρόλους, χώρισαν σκηνές, έπαιξαν την ταινία, την 

μόνταραν και στην δέκατη τρίτη συνάντηση έγινε η προβολή. Την μέρα εκείνη 

προσκαλέσαμε όλα τα άτομα που βρίσκονταν στην δομή, ώστε να γίνει η προβολή 

της ταινίας μας, μετά προβάλαμε ένα βίντεο που είχα φτιάξει εγώ για τις στιγμές που 

περάσαμε αυτούς τους μήνες και καταλήξαμε να κάνουμε πάρτυ με πολύ χορό και 

μουσική.  
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2.7 Παρεμβάσεις 

 

1η Παρέμβαση (5 Απριλίου 2022) 

Το να βρει κάποιος μία ΜΚΟ για να διεξάγει έρευνα δεν είναι εύκολη 

διαδικασία. Στις μέρες μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν είτε με τον κορονοϊό, είτε 

με τις καταγγελίες για παρενοχλήσεις δεν σου ανοίγουν εύκολα την πόρτα για να 

μπεις σε μία δομή παιδιών είτε για να δουλέψεις εθελοντικά είτε για να διεξάγεις 

έρευνα. Οι προσπάθειες ανεύρεσης ομάδας ήταν πολλές όπως και οι κλειστές πόρτες, 

ώσπου μία δομή δέχτηκε τελικά να περάσω από συνέντευξη παρουσία κοινωνικών 

λειτουργών και ψυχολόγων. 

Αρχικά, να αναφέρουμε ότι η συμφωνία της ερευνήτριας με τους υπεύθυνους 

της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων εφήβων προσφύγων ήταν να γίνει η έναρξη του 

προγράμματος τον Μάρτιο. Έτσι, η ερευνήτρια παρευρίσκονταν καθημερινά στην 

δομή από τον Μάρτιο για κάποιες ώρες, παρόλα αυτά οι υπεύθυνοι δεν ενημέρωναν 

τα παιδιά και έτσι δεν μπορούσε να ξεκινήσει την πρώτη της παρέμβαση. Παρόλα 

αυτά, η ερευνήτρια δεν το έβαλε κάτω και επέμεινε πηγαίνοντας καθημερινά στη 

δομή, πιστή στο ραντεβού της. Εκεί που οι ελπίδες της άρχισαν να την εγκαταλείπουν 

και πιστεύοντας πως πρέπει να απευθυνθεί σε άλλη δομή για να κάνει την έρευνά της, 

η κοινωνική λειτουργός αποφάσισε να καλέσει τα παιδιά και να τη γνωρίσουν. Τη 

μέρα εκείνη λοιπόν, οι ψυχολόγοι της δομής ήθελαν να κάνουν μία ομαδική συνεδρία 

με τα παιδιά και θεώρησαν πως θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να γίνει μία πρώτη 

γνωριμία με τους εφήβους της δομής. Έτσι, σε συνεργασία με τους ψυχολόγους 

ξεκίνησε η γνωριμία μας με τους μελλοντικούς συμμετέχοντες της έρευνας. 

Η παρέμβαση άρχισε με την ομάδα να προσπαθεί να σχηματίσει ένα κύκλο, όσο 

μπορούσε πιο συμμετρικό και στρογγυλό.  Το κάθε μέλος αυτού του κύκλου έλεγε 

δυνατά το όνομά του, αλλά και το πώς αισθάνεται σήμερα · άλλοι ένιωθαν χαρά, 

άλλοι κούραση, άλλοι βαρεμάρα, άλλοι απογοήτευση. Στη συνέχεια αφού κάναμε 

συζήτηση για τους λόγους που είχαμε τα συγκεκριμένα συναισθήματα εκείνη την 

ημέρα πήραμε στο χέρι μας από ένα χαρτάκι γράψαμε κάποια καλά χαρακτηριστικά 

για αυτόν που καθόταν στα δεξιά μας και στην συνέχεια το κολλούσαμε στο μεγάλο 

χαρτόνι που βρισκόταν στη μέση του κύκλου. Κάποιες από αυτές τις φράσεις ήταν 

«Ο Α. Ντύνεται πάντα πολύ ωραία, είναι πάντα περιποιημένος», « ο Φ. είναι πολύ 

ευγενικός. Ό,τι και να χρειάζεται το ζητά με ωραίο τρόπο», «ο Σ. είναι πάντα 

χαμογελαστός και πρόθυμος», «στον Α. αρέσουν τα γλυκά και οι βόλτες με τους 
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φίλους του». Στη συνέχεια, ρωτήσαμε τα παιδιά τι νομίζουν πως σημαίνει η λέξη 

«ομάδα». Η αλήθεια είναι πως δεν ήξεραν ακριβώς και μετά από κάποια 

παραδείγματα που τους δόθηκαν είπαν πως στην χώρα τους τη λέξη ομάδα «گروه» την 

χρησιμοποιούν κυρίως για την ποδοσφαιρική ομάδα, την ομάδα βόλεϊ ή μπάσκετ.  

Έπειτα, έγινε μία συζήτηση για το πρόγραμμά μας και προτάθηκε στα παιδιά να 

κάνουμε τις συναντήσεις μας σε εξωτερικό χώρο. 

 

2η Παρέμβαση (7 Απριλίου 2022) 

Η δεύτερη μας παρέμβαση έγινε σε εξωτερικό χώρο και ξεκίνησε με το χτίσιμο 

των δεσμών της ομάδας. Οι στόχοι μας ήταν πολλαπλοί και αλληλεπικαλυπτόμενοι. 

Από τη μία είχαμε την εμπιστοσύνη, ένα από τα πιο σημαντικά θεμέλια για την 

ύπαρξη μιας ομάδας και από την άλλη, το βίωμα και τη σωματική κίνηση . 

 

1η δραστηριότητα 

Η γνωριμία μας έγινε μέσω ενός παιχνιδιού. Όλοι οι συμμετέχοντες σχημάτισαν 

έναν κύκλο και ένας από αυτούς είπε δυνατά το όνομά του. Το άτομο που καθόταν 

στα δεξιά του έπρεπε να πει το όνομά του και το όνομα του προηγούμενου. Ο 

επόμενος έπρεπε να πει το όνομα το δικό του, του προηγούμενού του και του 

προπροηγούμενού του και ούτως καθεξής. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί ο 

κύκλος και όλοι να πουν το όνομά τους. 

2η Δραστηριότητα 

Χωριζόμαστε σε ζευγάρια όπου ο ένας, ο Α είναι ο γλύπτης και ο άλλος, ο Β 

είναι το γλυπτό. Τα γλυπτά είναι από πηλό και αποκτούν την μορφή που θα τους 

δώσει ο γλύπτης. Η ερευνήτρια κάλεσε τους συμμετέχοντες στο να αποφασίσουν ένα 

θέμα πάνω στο οποίο θα βασιστούν οι γλύπτες για να φτιάξουν τα γλυπτά τους. 

Μόλις γίνει αυτό οι γλύπτες αρχίζουν να δίνουν μορφή στα γλυπτά τους. Προσοχή! 

Τα γλυπτά δεν έχουν φωνή και λόγο, αλλά υπακούουν στις οδηγίες που θα τους δώσει 

ο γλύπτης. Όταν όλα τα αγάλματα ολοκληρωθούν γίνεται η έκθεση όπου οι 

επισκέπτες προσπαθούν να μαντέψουν τι έχει δημιουργήσει ο γλύπτης. 

3η Δραστηριότητα 

Γινόμαστε και πάλι μία ομάδα σχηματίζοντας έναν κύκλο. Ζητάμε έναν 

εθελοντή. Όλοι ερχόμαστε κοντά ο ένας στον άλλο, ώστε να σχηματίσουμε ένα 
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τοίχος για αυτόν που κάθεται στο κέντρο, τον εθελοντή. Αυτός κλείνει τα μάτια του 

και προσπαθεί να αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο, να χαλαρώσει και να εμπιστευτεί 

τους υπόλοιπους.«Το τείχος» πρέπει να προσφέρει ασφάλεια στο άτομο που 

βρίσκεται στο κέντρο και να μην το αφήσει να πέσει κάτω, να τραυματιστεί. Σιγά-

σιγά αφού ο εθελοντής χαλαρώσει, οι υπόλοιποι συνεργάζονται μεταξύ τους, τον 

σηκώνουν ψηλά πιάνοντάς του τα πόδια, τα χέρια, το κεφάλι και τον φέρνουν βόλτες. 

Το άτομο που βρίσκεται πλέον ψηλά νιώθει ελαφρός σαν πούπουλο. Η διαδικασία 

επαναλήφθηκε και για άλλα μέλη της ομάδας. 

4η Δραστηριότητα 

Στο τέλος κάτσαμε κάτω, πάνω σε ένα πανί και απλώσαμε στο κέντρο ένα 

χαρτόνι και φτιάξαμε το δικό μας συμβόλαιο. Το συμβόλαιο της δικής μας ομάδας, 

με κανόνες που θεσπίσαμε εμείς οι ίδιοι και κανόνες που δώσαμε υπόσχεση να 

τηρήσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας. 

 

3η Παρέμβαση (12 Απριλίου) 

Η παρέμβαση αυτή έγινε και πάλι σε εξωτερικό χώρο, αλλά σε άλλο σημείο, 

κάτι που εξίταρε τους συμμετέχοντες, καθώς με αυτό τον τρόπο αφενός γνώριζαν 

καινούρια μέρη της Αθήνας, έρχονταν κοντά στην φύση και αφετέρου ξέφευγαν από 

τα πλαίσια της δομής τους. 

 

1η Δραστηριότητα 

Η ομάδα σχημάτισε ένα κύκλο. Τους ζητήθηκε να πουν δυνατά το όνομά τους 

και να το συνοδέψουν μία κίνηση χαρακτηριστική δική τους. Αφού έγινε αυτό από 

όλους, τα παιδιά έπρεπε να πουν το όνομα του διπλανού τους από τα δεξιά και να 

κάνουν την κίνηση που είχε κάνει αυτός προηγουμένως. Στην συνέχεια, αυτό έγινε 

και για αυτούς που βρίσκονταν στα αριστερά. Σκοπός ήταν να νιώσουμε οικεία και 

να εκτεθούμε αρχικά μέσω της ομιλίας και ακολούθως με την σωματική έκφραση 

στην ομάδα. 

 

2η Δραστηριότητα 

Παρατηρώντας πόσο αρέσει στους συμμετέχοντες η κίνηση, παίξαμε το 

παιχνίδι του ελέφαντα. Αποφασίζουμε από κοινού, όλα τα μέλη της ομάδας πέντε 

σταθερά σημεία στον χώρο. Οι έφηβοι πρέπει να περάσουν από όλα αυτά τα σημεία 
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σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ( πχ ένα λεπτό) και χωρίς να ακουμπήσουν 

κάποιον άλλον από τους συμμετέχοντες. Όποιος δεν καταφέρει μέσα στον χρόνο να 

περάσει από όλα τα σημεία, βγαίνει από το παιχνίδι. Μόλις γίνει αυτό μία φορά ο 

χρόνος μειώνεται (πενήντα δευτερόλεπτα), αλλά τα σημεία που πρέπει να περάσουν 

είναι ίδια σε αριθμό. Ακολούθως, ο χρόνος όλο και μειώνεται μέχρι που φτάνει στα 

δέκα δευτερόλεπτα. 

 

3η Δραστηριότητα 

Η επόμενη δραστηριότητα είχε τίτλο «Φεύγουμε για ταξίδι». Μπορούμε να 

ταξιδέψουμε με τρένο, με αεροπλάνο, με πλοίο, με αυτοκίνητο, σε βουνό, σε 

θάλασσα, σε χώρες μακρινές, χειμώνα ή και καλοκαίρι. Κανείς δεν έχει μαζί του μια 

βαλίτσα αλλά φανταζόμαστε ότι έχουμε. Διαλέγουμε τα πράγματα που θα πάρουμε 

μαζί μας. Καταγράφουμε μία λίστα, σκεφτόμαστε τον προορισμό και τι είδους ταξίδι 

θα κάνουμε. «Επιλέγουμε λοιπόν τα απαραίτητα και τα πακετάρουμε». Επειδή δεν 

έχουμε μαζί μας αντικείμενα μοιράζουμε στους συμμετέχοντες χαρτιά και 

μαρκαδόρους, ώστε να σχεδιάσουμε τα απαραίτητα. Ετοιμάζουμε βαλίτσα. Πρέπει 

λοιπόν, να σκηνοθετήσουμε τον εαυτό μας σε οποιοδήποτε σημείο του πάρκου που 

επιθυμούμε να επιλέξουμε. Δίνουμε κάποια λεπτά της ώρας για την προετοιμασία, 

ώστε να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε τι θα χρειαζόμασταν για αυτό το ταξίδι. 

Μόλις ο χρόνος περάσει, ξεκινούν οι παρουσιάσεις. Κάθε ένας έχει πλέον ετοιμάσει 

την βαλίτσα του και μας την αποκαλύπτει. Η οδηγία που δόθηκε επιτρέπει στον 

καθένα να πάρει αυθόρμητα τον λόγο. Ακολουθούμε την ροή και τον ρυθμό, χωρίς να 

έχουμε κανονίσει από πριν την σειρά και ξεκινάμε. 

 

4η Δραστηριότητα 

Η τέταρτη και τελευταία δραστηριότητα της τρίτης μας συνάντησης είναι μια 

δραστηριότητα χαλάρωσης. Απλώνουμε ένα πανί στο έδαφος, κλείνουμε μάτια, 

ακούμε μία χαλαρωτική μουσική και σκεφτόμαστε το σημερινό μας ταξίδι. Τα 

συναισθήματα που νιώσαμε, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. 
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4η Παρέμβαση (14 Απριλίου) 

Χώρος: φυσικό τοπίο 

Διάθεση: στα ύψη 

Συμμετέχοντες: περισσότεροι από την προηγούμενη φορά. 

Εμψυχώτρια: ευτυχισμένη 

 

1η Δραστηριότητα 

Εξαιτίας της συνεχούς αύξησης των μελών της ομάδας αποφασίστηκε να 

υπάρχει πάντα μία δραστηριότητα γνωριμίας σε κάθε μας παρέμβαση. Αυτή τη φορά 

ξεκινήσαμε έχοντας  μπαλάκια τόσα σε αριθμό όσα τα μισά μέλη της ομάδας μας, 

στα οποία και μοιράστηκαν. Η μουσική ξεκινά να παίζει και οι συμμετέχοντες 

εξαπλώνονται στον χώρο. Τρέχουν συνεχώς παρατηρώντας παράλληλα τα άτομα που 

κρατάνε τα μπαλάκια. Αυτοί που έχουν τα μπαλάκια τα πετάνε σε κάποιον 

φωνάζοντας δυνατά το όνομά του. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι να πάρουν όλοι το 

μπαλάκι τουλάχιστον μία φορά. 

 

2η Δραστηριότητα 

Η δεύτερη δραστηριότητα είναι ένα κινητικό παιχνίδι. Μοιράζουμε στους 

συμμετέχοντες υφάσματα που τα βάζουν στο πίσω μέρος του παντελονιού τους, σαν 

ουρίτσες. Η μουσική ηχεί και τα παιδιά πρέπει να τρέξουν στον χώρο ώστε να 

αρπάξουν την ουρά από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Το άτομο που έχει στην 

κατοχή του τις περισσότερες ουρές κερδίζει. 

 

3η Δραστηριότητα 

Η δεύτερη δραστηριότητα είναι μία δραστηριότητα παρατήρησης. 

Χωριζόμαστε σε δύο σειρές και στεκόμαστε έτσι ώστε να κοιτάμε τον απέναντι, με 

στόχο να σχηματιστούν ζευγάρια. Έχουμε στην διάθεσή μας δύο λεπτά για να 

παρατηρήσουμε πολύ καλά το ζευγάρι μας. Τι φοράει, πως το φοράει, τα μαλλιά του 

κτλ. Μόλις ο χρόνος παρατήρησης τελειώσει, γυρνάνε πλάτη μεταξύ τους και ένας 

από αυτούς κάνει αλλαγές πάνω του. Μετά γυρνά προς το ζευγάρι του και πρέπει ο 

άλλος να βρει τι έχει αλλάξει στην εμφάνιση του ζευγαριού του. Στη συνέχεια οι 

ρόλοι αλλάζουν. 
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4η Δραστηριότητα 

Όλοι οι συμμετέχοντες κάνουν έναν κύκλο. Ένας από αυτούς φεύγει, 

απομακρύνεται λίγο και κλείνει τα μάτια του. Οι υπόλοιποι μπλέκονται μεταξύ τους, 

χωρίς να αφήνουν τα χέρια τους. Όταν είναι έτοιμοι φωνάζουν το μέλος της ομάδας 

που ήταν στην άκρη, ο οποίος καλείται να τους ξεμπερδέψει χωρίς να σπάσει τα 

δεσμά, δηλαδή χωρίς να λύσει τα χέρια τους. 

 

5η Δραστηριότητα 

Ζωγραφική στην πλάτη. Μια δραστηριότητα που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση. 

Δημιουργούμε μια σειρά. Ο ένας στέκεται πίσω από τον άλλον. Στους συμμετέχοντες 

μοιράζονται λευκά χαρτιά και μαρκαδόροι. Τα χαρτιά τα ακουμπούν στην πλάτη του 

μπροστινού τους. Αυτός που βρίσκεται πίσω-πίσω στη σειρά ξεκινάει κάνοντας ένα 

σχέδιο στην πλάτη του μπροστινού του. Ο μπροστινός του  συγκεντρώνεται σ’ αυτό 

που γίνεται και αποτυπώνει το σχέδιο που έκανε αυτός που βρίσκεται πίσω του, στον 

μπροστινό του. Αυτό γίνεται μέχρι ο πρώτος που στέκεται στην σειρά να κάνει το 

σχέδιο. Στο τέλος, όλοι δείχνουν τα σχέδιά τους και παρατηρούμε διαφορές και 

ομοιότητες. 

 

6η Δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί το κλείσιμο της συγκεκριμένης παρέμβασης. 

Πιανόμαστε σε κύκλο. Όλοι μας έχουμε κοινά και ένα από αυτά είναι οι χτύποι της 

καρδιάς μας. Κλείνουμε μάτια και προσπαθούμε να νιώσουμε τους παλμούς του 

διπλανού μας. Αν σου σφίξει κάποιος το δεξί χέρι, εσύ με την σειρά σου σφίγγεις το 

χέρι αυτού που βρίσκεται στα δεξιά. Αν πάλι κάποιος σου σφίξει το αριστερό χέρι, 

εσύ σφίγγεις το χέρι αυτού που βρίσκεται στα αριστερά σου. 

 

5η Παρέμβαση (19 Απριλίου) 

1η Δραστηριότητα 

Βρισκόμαστε στα μέσα σχεδόν των συναντήσεών μας και η προσέλευση των 

εφήβων αυτή την φορά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Οι ασυνόδευτοι έφηβοι 

πρόσφυγες αυτή την φορά ήταν πάνω από είκοσι (συγκεκριμένα ήταν είκοσι δύο 

άτομα).Στην αρχή παίξαμε ένα παιχνίδι γνωριμίας. Σχηματίστηκε ένας κύκλος από 

τους συμμετέχοντες. Ξεκίνησε ένας από αυτούς λέγοντας δυνατά το όνομά του και 

κάνοντας μία κίνηση. Όλοι οι άλλοι επαναλάμβαναν την κίνηση και το όνομα. Αφού 
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όλοι το κάνουν αυτό μετά ο κάθε ένας από αυτούς πραγματοποιεί την κίνηση που 

συνόδευε το όνομά του χωρίς όμως να λέει ποιο είναι το όνομά του. Μόλις κάνει την 

κίνηση τότε πρέπει να δείξει κάποιον και αυτός θα πρέπει να πει το όνομα. 

 

2η Δραστηριότητα  

Η δραστηριότητα αυτή είναι ένα τραγούδι - παιχνίδι στα σουαχίλι το 

Siyahamba. Σχηματίζουμε έναν κύκλο με τους συμμετέχοντες. Η εμψυχώτρια λέει 

τον πρώτο στίχο στους συμμετέχοντες και αυτοί επαναλαμβάνουν, στην συνέχεια 

τους χωρίζει σε δύο ομάδες, τους βαρύτονους και τους υψίφωνους.  Καθώς το 

παιχνίδι προχωράει, δεν περιοριζόμαστε μόνο στην φωνή αλλά εισέρχονται και 

κινήσεις. Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που καταφέρνει να κάνει τους  

συμμετέχοντες να λυθούν να διασκεδάσουν και να γελάσουν. 

 

3η Δραστηριότητα 

Στην τρίτη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών. 

Στο κέντρο απλώθηκαν πάνω σε ένα πανί διάφορες εικόνες με ανθρώπους ή ομάδες 

ανθρώπων που βιώνουν κάποιο συναίσθημα. Η κάθε ομάδα καλείται να παρατηρήσει 

όλες τις φωτογραφίες, να επιλέξει μία από αυτές, να παρατηρήσει το βλέμμα του 

ανθρώπου που φωτογραφίζεται, τον χώρο, τη θέση του σώματος του στον χώρο, την 

αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα, αλλά και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν. 

Αφού κάνουν αυτή την επιλογή, μας δίνεται χρόνος ώστε να βρουν τον κατάλληλο 

χώρο στο σημείο που βρισκόμασταν και να την αναπαραστήσουν σε τρεις παγωμένες 

εικόνες, από τις οποίες η μία θα είναι αντιγραφή της φωτογραφίας που επέλεξαν και 

οι άλλες δύο θα αναπαριστούν το πριν και το μετά. Η κάθε ομάδα οφείλει να 

συνεργαστεί να επιλέξει μία εικόνα και να συνεδριάσει ώστε να δημιουργήσει μία 

παγωμένη εικόνα σχετική με την φωτογραφία που έχει επιλέξει. Η εμψυχώτρια τόνισε 

ότι η παρουσίαση θα γίνει με την ακόλουθη σειρά: τώρα- πριν- μετά. 

 Οι συμμετέχοντες με άλλα λόγια, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, συζητούν για το 

τι βλέπει ο καθένας στην εικόνα, τι συναισθήματα πιστεύουν ότι προβάλλονται στην 

εικόνα αλλά και τι συναισθήματα προκαλούνται στους ίδιους και γιατί. Στο τέλος, η 

κάθε ομάδα προβάλλει στους υπόλοιπες τις παγωμένες εικόνες που δημιουργεί. 
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4η Δραστηριότητα 

Κάνουμε έναν κύκλο, ακούμε μουσική και σκεφτόμαστε αυτά που συνέβησαν 

σήμερα. Τι συναισθήματα μας προκλήθηκαν, αν ήταν θετικά ή αρνητικά, τι 

προσδοκίες είχαμε από την σημερινή μας συνάντηση, αν τελικά τις καλύψαμε ή όχι. 

 

6η Παρέμβαση (26 Απριλίου) 

1η Δραστηριότητα 

Οι ασυνόδευτοι έφηβοι πρόσφυγες με την εμψυχώτρια σχηματίζουν έναν 

κύκλο. Η εμψυχώτρια δίνει κάποιες εντολές και για όποιον ισχύει αυτή η εντολή 

πρέπει να αλλάξει θέση μέσα στον κύκλο. Αρχικά, οι εντολές ήταν πιο γενικές και 

στην συνέχεια αφορούσαν συναισθήματα. Για παράδειγμα («όποιος φοράει κάτι 

άσπρο να αλλάξει θέση. Όποιος έχει καστανά μαλλιά να αλλάξει θέση. Να αλλάξει 

θέση όποιος έχει νιώσει άγχος σήμερα. Να αλλάξει θέσει όποιος έχει νιώσει 

στενοχώρια τις τελευταίες δύο μέρες. Όποιος χάρηκε για  κάτι την τελευταία μισή 

ώρα»). Στη συνέχεια, εντολές έδιναν και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. 

 

2η Δραστηριότητα 

Ήρθε η ώρα για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Οι κανόνες που δίνονται στα παιδιά 

είναι οι ακόλουθοι: 

«Το τερατάκι ξύπνησε μπερδεμένο και δεν ξέρει γιατί. Τα συναισθήματά του 

είναι ανάμεικτα και χρειάζεται την βοήθειά μας για να τα ξεχωρίσει. Για να τα 

καταφέρετε θα πρέπει να σκεφτείτε και να πείτε σε όλους πράγματα που σαν κάνουν 

να αισθάνεστε χαρά, λύπη, θυμό, φόβο ή ηρεμία. Με τη βοήθειά σας το τερατάκι 

σίγουρα θα τα καταφέρει. 

Κανόνες  

Το παιχνίδι ξεκινά από έναν παίχτη που θα συμφωνηθεί από την ομάδα. Ο κάθε 

παίχτης με τη σειρά του ρίχνει το ζάρι και εκτελεί την ενέργεια που ταιριάζει με το 

αποτέλεσμα. 

1, 2 ή 3   Ο παίχτης μετακινεί το τερατάκι όσες θέσεις έφερε το ζάρι σε όποια 

κατεύθυνση θέλει 

 Στρόβιλος.  Ο παίχτης μετακινεί το τερατάκι σε όποια θέση του ταμπλό 

θέλει. 
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Ηρεμία            Θυμός              Αγάπη                   Λύπη             Φόβος                Χαρά 

 

 

 

Μέσα από το παιχνίδι αυτό η αλήθεια είναι πως τα παιδιά μοιράστηκαν με την 

ομάδα πολλά συναισθήματα , τα οποία πολλές φορές τα περιέγραφαν μέσα από 

ιστορίες που έχουν ζήσει.» 

 

3η Δραστηριότητα 

Απλώνουμε πανιά κάτω και δίνουμε στους συμμετέχοντες γυψόγαζες, ψαλίδια, 

μπολάκια με νερό, βαζελίνη και μωρομάντηλα. Ενημερώνουμε τα παιδιά ότι θα 

φτιάξουμε μάσκες αλλά και τα βήματα της διαδικασίας. Τις μάσκες τις φτιάξαμε ο 

ένας στο πρόσωπο του άλλου. Απλώνουμε βαζελίνη στο πρόσωπο και μετά 

παίρνουμε κομματάκια από την γυψόγαζα, τα βουτάμε στο νερό και τα απλώνουμε σε 

όλο το πρόσωπο γύρω από τα μάτια και τα χείλη. Αφού περαστούν αρκετές στρώσεις 

αφήνουμε λίγο χρόνο να στεγνώσει και μετά την αφαιρούμε από το πρόσωπό μας. 

 

4η Δραστηριότητα 

Στο τέλος της παρέμβασης συζητήσαμε για το πώς μας φάνηκε η μέρα και τι 

μας άρεσε και τι όχι. 

 

7η Παρέμβαση (28 Απριλίου) 

1η Δραστηριότητα 

Κάνουμε έναν κύκλο και ρωτάμε αν κάποιος από την ομάδα θέλει να μοιραστεί 

κάποιο νέο μαζί μας. Στη συνέχεια, οι μάσκες που είχαν φτιάξει στην προηγούμενη 

συνάντησή μας αποκτούν ζωή και προσωπικότητα! Οι συμμετέχοντες είναι πια 

κάποιοι άλλοι, καθώς φορώντας τις μάσκες τους μεταμορφώνονται σε μια καινούρια 

μορφή στην οποία δίνουν τα χαρακτηριστικά που οι ίδιοι επιθυμούν. Ζητείται από 

τους συμμετέχοντες να φορέσουν τις μάσκες τους και υπό το άκουσμα της μουσικής 

περπατούν, αλληλεπιδρούν και δίνουν ζωντάνια στο προσωπείο τους. Στη μέση της 

δράσης, εισέρχεται στον χώρο και ένα αντικείμενο, ένα μπαλόνι με το οποίο πρέπει οι 

νέες μορφές να έρθουν σε επαφή και να αλληλεπιδράσουν. 
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2η Δραστηριότητα 

Στην δραστηριότητα αυτή χωριζόμαστε σε ομάδες των τεσσάρων. Πάνω σε ένα 

πανί απλώνονται μουσικά όργανα, καθώς και εικόνες με αγάλματα που εκφράζουν 

ένα συναίσθημα. Εξηγούμε στην ομάδα πως το ανθρώπινο σώμα σε κίνηση αποτελεί 

τέχνη, εκφράζει διάθεση και μπορεί να προκαλέσει πολλά και ποικίλα συναισθήματα. 

Από την άλλη, τα αγάλματα είναι άβια όντα με ανθρώπινη μορφή χωρίς όμως ψυχή, 

αισθήσεις και συναισθήματα. Παρόλα αυτά, ο τρόπος που είναι φτιαγμένα, η στάση 

του σώματος ή η έκφραση του προσώπου τους δείχνει πολλά.  

Στην συγκεκριμένη λοιπόν, δραστηριότητα ζητείται από τις ομάδες να 

επιλέξουν μία εικόνα (χωρίς να πουν ποια επέλεξαν στις υπόλοιπες ομάδες), να 

συζητήσουν και αποφασίσουν σε μία μουσική που θα ταίριαζε στο συναίσθημα που 

φαίνεται να έχει το άγαλμα, να φτιάξουν μια μελωδία με τα οργανάκια που επιθυμούν 

και να τη παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες. Οι άλλες ομάδες λοιπόν, 

παρατηρώντας τις κινήσεις και ακούγοντας με προσοχή τη μελωδία που έχει 

δημιουργήσει η ομάδα συζητούν και αποφασίζουν ποια εικόνα θα πουν ότι 

αναπαριστούν. 

 

3η Δραστηριότητα 

Έχοντας πλέον οικειοποιηθεί τις μάσκες μας αποφασίσαμε να τις εξελίξουμε. 

Απλώσαμε δυο μεγάλα πανιά στο έδαφος καθώς και μια ποικιλία υλικών όπως 

τέμπερες, μαρκαδόρους, κόλλες, ψαλίδια, υφάσματα, με σκοπό ο καθένας να φτιάξει 

την μάσκα του όπως ακριβώς ήθελε.  

 

8η Παρέμβαση (3 Μαΐου) 

1η Δραστηριότητα 

Αυτή η συνάντηση ήταν μια μεγάλη ανατροπή. Το πρόγραμμά μας άλλαξε 

εντελώς, καθώς με την άφιξη της εμψυχώτριας στην δομή φιλοξενίας, ενημερώθηκε 

για ένα περιστατικό βίας με το οποίο ήρθαν αντιμέτωποι κάποιοι από τους 

συμμετέχοντες και το οποίο είχε αναστατώσει όλους τους εφήβους. Έτσι, μετά από 

συζήτηση με τους ψυχολόγους η εμψυχώτρια θεώρησε πρέπον να αλλάξει το 

πρόγραμμα και να ασχοληθεί με το συμβάν. Η πλαισίωση που έγινε σχετιζόταν με τα 

συναισθήματα που είχαν τα παιδιά εξαιτίας του συμβάντος, καθώς και αξιοποιήθηκαν 

οι τεχνικές του θεάτρου της επινόησης. Επομένως, θα λέγαμε ότι δεν έγινε κάποια 

παρέκκλιση από την έρευνά μας και συγκαταλέχτηκε κανονικά στο πρόγραμμά μας.   
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Αρχικά λοιπόν, οι έφηβοι ρωτήθηκαν αν ξέρουν τι είναι βία. Αφού έγινε μια 

συζήτηση επ’ αυτού ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν έναν 

διάλογο μεταξύ δυο ανθρώπων, μια σκηνή  βίας. Στη συνέχεια, ζητείται από τους 

συμμετέχοντες να διαβάσουν με θεατρικότητα τον διάλογο που είτε δημιούργησαν 

από το μυαλό τους, είτε ήταν παρόντες σε κάποιο τέτοιο περιστατικό. Αφού όλοι μάς 

διαβάσουν τον διάλογό τους, μετά καλούνται να χωριστούν σε δυάδες και να 

συνδυάσουν τους διαλόγους τους έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας καινούριος από 

τους ήδη υπάρχοντες. 

 

2η Δραστηριότητα 

Οι συμμετέχοντες στην δεύτερη δραστηριότητα της όγδοης παρέμβασης, 

χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων και δημιουργούν μια σύντομη ταινία, η οποία θα 

έχει ως θέμα της τη βία. Η κάθε ομάδα επομένως, πρέπει να συνεργαστεί να βρει ένα 

θέμα και να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα στηθεί η παράσταση. Στο τέλος, 

αφού όλες οι ομάδες τελειώσουν, παρουσιάζουν στις υπόλοιπες την παράσταση που 

έχουν ετοιμάσει και αφού όλες τελειώσουν με την παρουσίαση κάνουμε έναν κύκλο 

και σχολιάζουμε αυτά που είδαμε και τα συναισθήματα που μας προκλήθηκαν. 

 

3η Δραστηριότητα 

Μοιράζονται στους συμμετέχοντες διάφορα περιοδικά και βιβλία. Αυτοί 

καλούνται να φτιάξουν μια αφίσα έτσι ώστε να ενημερώσουμε με τον τρόπο μας και 

τους υπόλοιπους εφήβους που μένουν στην δομή για το τι προκαλεί η βία. Έτσι 

κόβουν εικόνες, τις κολλάνε σε ένα μεγάλο χαρτόνι και γράφουν διάφορες φράσεις 

για το κακό που προκαλεί η βία ( είτε στα φαρσί, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά· 

όποιος χρειάζεται ζητάει την βοήθεια της εμψυχώτριας). Στο τέλος, κολλάμε την 

αφίσα στον πίνακα ανακοινώσεων της δομής, ώστε να είναι ορατός από όλους. 

 

9η Παρέμβαση (5 Μαΐου) 

Στην αρχή της συνάντησής μας έγινε η παρουσίαση μιας παράστασης θεάτρου 

της επινόησης. Προβλήθηκε ένα βίντεο από ένα θεατρικό εργαστήριο επινόησης στο 

NationalTheatre (Rash Dash: Devising Masterclass 

https://www.youtube.com/watch?v=47QhuLMLDL8&ab_channel=NationalTheatre). 

Δόθηκε έμφαση στα κινησιολογικές ασκήσεις των συμμετεχόντων του βίντεο και πως 

μέσα από αυτό δημιουργήθηκε ένα κείμενο. Τονίστηκε από την εμψυχώτρια πως 

https://www.youtube.com/watch?v=47QhuLMLDL8&ab_channel=NationalTheatre
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τέτοιου είδους ασκήσεις μπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε χωρίς να είναι 

χορευτής ενώ δόθηκε χώρος στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους γι’ 

αυτό που έβλεπαν (Τι τους άρεσε, τι όχι, τι τους εντυπωσίασε κτλ). Ακολούθως, έγινε 

προβολή ενός αποσπάσματος του βίντεο «EnterAchilles» της ομάδας DV8 physical 

theatre. Αρχικά έγινε σχολιασμός από τους έφηβους και στη συνέχεια η εμψυχώτρια 

έκανε μια παρουσίαση τόσο του σκηνοθέτη, που ασχολείται με κοινωνικο-πολιτικά 

θέματα, όσο και για την συγκεκριμένη ομάδα που εισήγαγε τον όρο «σωματικό 

θέατρο» και δημιουργούν την κάθε παράσταση αντλώντας υλικό από συνεντεύξεις 

απλών καθημερινών ανθρώπων. 

Έπειτα, ξεκινήσαμε να οργανώνουμε την δική μας παράσταση. Τα παιδιά 

αποφάσισαν να φτιάξουμε το δικό μας βίντεο και σιγά-σιγά άρχισαν να πέφτουν οι 

ιδέες βροχή για το θέμα. Καταλήξαμε στην ιδέα-θέμα και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 

να ερευνήσουν και να συλλέξουν το υλικό. Η εμψυχώτρια τόνισε πως για το υλικό θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το οτιδήποτε όπως τραγούδια, μελωδίες, πινακίδες, 

κείμενα, φωτογραφίες, κάθε λογής αντικείμενο. 

 

10η  Παρέμβαση-11η  Παρέμβαση (10 και 12 Μαΐου)  

Αφού συλλέξαμε το υλικό μας, στην συνάντησή μας αυτή αναπτύχθηκαν οι 

ιδέες μας και αρχίσαμε να διακρίνουμε τους ρόλους της ταινίας και να δημιουργούμε 

τον κορμό της ιστορίας μας. Αφού χωρίσαμε την ιστορία σε σκηνές, εμβαθύναμε στις 

ιδέες, συμπληρώσαμε τυχόν κενά (μουσική επένδυση και ένδυση) και ασχοληθήκαμε 

με τις σχέσεις των ρόλων και τον τρόπο σκέψης του κάθε ένα από αυτούς που 

συμμετέχουν στην ταινία. 

Σιγά- σιγά, λοιπόν, ξεκίνησαν να κινηματογραφούνται οι σκηνές σε εξωτερικό 

και εσωτερικό χώρο. Να δηλώσουμε στο σημείο αυτό ότι χρειάστηκε κάποιος χρόνος 

για τους cameramanνα μελετήσουν τις λειτουργίες της κάμερας και να εξοικειωθούν 

με τον εξοπλισμό. Επίσης, χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να γίνει το μοντάζ των 

σκηνών. 

 

 

12η Παρέμβαση (23 Μαΐου)  

Η μέρα της παρουσίασης-προβολής του βίντεο. Με τους συμμετέχοντες 

αποφασίσαμε από κοινού να οργανώσουμε ένα πάρτυ για την τελευταία μας 
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συνάντηση στο οποίο θα ήταν καλεσμένη όλη η δομή, τόσο τα άτομα που εργάζονται 

σ’ αυτή όσο και τα άτομα που μένουν σ’ αυτή. Αρχικά, έγινε η προβολή της ταινίας 

μας και στη συνέχεια έγινε η προβολή ενός βίντεο που είχε φτιαχτεί από εμένα για τα 

παιδιά το οποίο προέβαλε φωτογραφίες από όλες τις στιγμές μας. Παράλληλα η 

ομάδα εξηγούσε τι συνέβαινε κάθε φορά που βρισκόμασταν. Η χαρά και η συγκίνηση 

ήταν τεράστια! 
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Ευρήματα ποσοτικής ανάλυσης 

Το βασικό μας εργαλείο για την συλλογή δεδομένων της ποσοτικής έρευνας 

ήταν το ερωτηματολόγιο «Emotion awareness and internalizing symptoms in children 

and adolescents», ένα ερωτηματολόγιο συναισθημάτων που σχετίζεται με την 

συναισθηματική επίγνωση παιδιών και εφήβων. 

Αποτελείται από τριάντα ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε έξι 

υποκατηγορίες: 1) την διαφοροποίηση συναισθημάτων (differentiating emotions), 2) 

τη λεκτική έκφραση των συναισθημάτων (verbal sharing of emotions), 3) την 

έκφραση συναισθημάτων (not hiding emotions), 4) τη σωματική επίγνωση (bodily 

awareness), 5) την προσοχή στα συναισθήματα των άλλων (attending to other 

emotions) και την ανάλυση των συναισθημάτων (analyses of emotions). Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν οι ερωτήσεις 1, 7, 13, 19, 24, 29, 30, στην δεύτερη υποκατηγορία 

οι ερωτήσεις 2, 8, 14, στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι 3, 9, 15, 20, 25, στην τέταρτη 

οι ερωτήσεις 4, 10, 16, 21, 26, στην πέμπτη κατηγορία ανήκουν οι 5, 11, 17, 22, 27 

και στην τελευταία κατηγορία ανήκουν οι ερωτήσεις 6, 12, 18, 23, 28. 

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις απαντήσεις των παιδιών πριν και μετά τις 

παρεμβάσεις τόσο στην πειραματική όσο και στην ομάδα ελέγχου τα έχουμε 

κωδικοποιήσει από τον αριθμό 0-2 ( όπου 0=not true, 1=sometimes true και 2=true) 

και η ανάλυσή τους γίνεται από το λογισμικό στατιστικής SPSS. 

 

3.1.2 Έλεγχος Εσωτερικής Συνάφειας Cronbach's Alpha 

Στην αρχή έγινε έλεγχος που αφορούσε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του 

ερωτηματολογίου για κάθε μία από τις υποκατηγορίες ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας 

τον δείκτη Cronbach's Alpha. 

Έγκυρο και αξιόπιστο θεωρείται ένα ερωτηματολόγιο όταν οι τιμές της κάθε 

υποκλίμακας είναι πιο μεγάλες από 0.7. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στους 

παρακάτω πίνακες (πίνακες 1-6) οι δείκτες είναι αρκετά καλοί. Πιο συγκεκριμένα, ο 

δείκτης είναι (0.738) για την κατηγορία differentiating emotions, (0.721) για την 

verbal sharing of emotions, (0.859) για την υποκλίμακα not hiding emotions,για την 

attending to other emotions (0.830), (0.788) είναι για την υποκλίμακα analyses of 

emotions, ενώ για την υποκλίμακα bodily awareness ο δείκτης φαίνεται οριακός 

(0,646). 
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Differentiating Emotions: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,738 14 

 

Πίνακας 1.Έλεγχος Cronbach's Alpha γιαdifferentiating emotions. 

 

Verbal Sharing of Emotions: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,721 6 

 

Πίνακας 2. Έλεγχος Cronbach's Alpha για Verbal Sharing of emotions. 

 

Not Hiding Emotions: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,859 10 

 

Πίνακας 3. Έλεγχος Cronbach's Alpha για Not Hiding Emotions. 
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Bodily Awareness: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,646 10 

 

Πίνακας 4. Έλεγχος Cronbach's Alpha για bodily awareness. 

 

 

Attending to other Emotions: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,830 10 

 

Πίνακας 5. Έλεγχος Cronbach's Alpha για attending to other emotions. 

 

Analyses of Emotions: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,788 10 

 

Πίνακας 6. Έλεγχος Cronbach's Alpha για analyses of emotions. 
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3.1.3 Σύγκριση μέσων όρων πριν και μετά τις παρεμβάσεις 

Πριν κάνουμε έλεγχο για τις υποθέσεις μας, υπολογίζουμε τους μέσους που 

ήταν αποτελεσμάτων απαντήσεων των παιδιών για κάθε υποκλίμακα του 

ερωτηματολογίου πριν και μετά τις παρεμβάσεις μας τόσο για την πειραματική όσο 

και για την ομάδα ελέγχου (πίνακας 7). 

Παρατηρώντας τους μέσους όρους της πειραματικής ομάδας στον πίνακα 7, 

υπάρχει βελτίωση στις απαντήσεις των ασυνόδευτων εφήβων προσφύγων. 

Συγκεκριμένα, υπάρχει αύξηση μέσου όρου στις υποκλίμακες «differentiating 

emotions», «verbal sharing of emotions», «not hiding emotions», «attending to other 

emotions», «analyses of emotions». Ενώ μείωση μέσου όρου της πειραματικής 

ομάδας παρατηρείται στην κατηγορία «bodily awareness». 

Από την άλλη μεριά, σχετικά με την ομάδα ελέγχου δεν φαίνεται η ίδια 

βελτίωση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε 

μείωση στις απαντήσεις που αφορούν τις «not hiding emotions», «bodily awareness». 

«attending to other emotions» και «analyses of emotions». Μια μικρή αύξηση 

φαίνεται στην κατηγορία «verbal sharing of emotions» και στασιμότητα στην πρώτη 

κατηγορία «differentiating emotions». 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 

 

Group N Minim

um 

Maxi

mum 

Mean Std. 

Deviation 

 

Π
ει

ρ
α

μ
α

τι
κ

ή
 

  

Differentiating 

Emotions_ 

before 

1

5 

3

,00 

8

,00 

5,

0667 

1,33

452 

Differentiating 

Emotions _after 

1

5 

1

0,00 

1

4,00 

1

1,8667 

1,12

546 

Verbal Sharing 

of Emotions_ 

1

5 

1

,00 

4

,00 

2,

3333 

,816

50 
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before 

Verbal Sharing 

of Emotions 

_after 

1

5 

2

,00 

5

,00 

3,

3333 

,816

50 

Not Hiding 

Emotions_ 

before 

1

5 

,

00 

5

,00 

2,

6667 

1,44

749 

Not Hiding 

Emotions _after 

1

5 

5

,00 

1

0,00 

7,

4667 

1,45

733 

Bodily 

Awareness_ 

before 

1

5 

4

,00 

7

,00 

5,

4667 

,915

48 

Bodily 

Awareness_after 

1

5 

1

,00 

4

,00 

2,

4667 

,915

48 

Attending to 

other emotions_ 

before 

1

5 

4

,00 

7

,00 

5,

4000 

1,12

122 

Attending to 

other emotions_ 

after 

1

5 

5

,00 

8

,00 

6,

4000 

1,12

122 

Analyses of 

emotions_ 

before 

1

5 

3

,00 

5

,00 

4,

3333 

,723

75 

Analyses of 

emotions_after 

1

5 

8

,00 

1

0,00 

9,

3333 

,723

75 

Valid N 

(listwise) 

1

5 

    

 

Ε
λ
έγ

χο
υ

 

Differentiating 

Emotions 

_before 

1

5 

3

,00 

9

,00 

5,

7333 

1,62

422 

Differentiating 

Emotions _after 

1

5 

3

,00 

9

,00 

5,

7333 

1,66

762 

Verbal Sharing 1 1 4 2, ,883
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of Emotions _ 

before 

5 ,00 ,00 0667 72 

Verbal Sharing 

of Emotions _ 

after 

1

5 

1

,00 

4

,00 

2,

2000 

,861

89 

Not Hiding 

Emotions_ 

before 

1

5 

,

00 

4

,00 

2,

2000 

1,52

128 

Not Hiding 

Emotions_after 

1

5 

,

00 

4

,00 

2,

1333 

1,55

226 

Bodily 

Awareness_ 

before 

1

5 

4

,00 

8

,00 

5,

3333 

1,11

270 

Bodily 

Awareness_after 

1

5 

4

,00 

8

,00 

5,

2667 

1,09

978 

Attending to 

other emotions_ 

before 

1

5 

2

,00 

7

,00 

5,

5333 

1,55

226 

Attending to 

other emotions_ 

after 

1

5 

2

,00 

7

,00 

5,

4000 

1,50

238 

Analyses of 

emotions_ 

before 

1

5 

3

,00 

5

,00 

4,

4000 

,736

79 

Analyses of 

emotions_ after 

1

5 

2

,00 

5

,00 

4,

0000 

,925

82 

Valid N 

(listwise) 

1

5 

    

 

Πίνακας 7. Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις. 

Επίσης, στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι κάναμε και έναν έλεγχο για τις 

ηλικίες των παιδιών που συμμετείχαν και παρατηρούμε στον πίνακα παρακάτω ότι τα 
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παιδιά που συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα ήταν λίγο μεγαλύτερα από αυτά 

στην ομάδα ελέγχου. 

 

 

group * age Crosstabulation 

Count 

 Age Total 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Group Πειραματική 0 2 6 7 1

5 

Ελέγχου 4 4 7 0 1

5 

Total 4 6 1

3 

7 3

0 

 

Πίνακας 8. Ηλικίες Συμμετεχόντων. 

 

 

Εικόνα 1. Γράφημα απεικόνισης αποτελεσμάτων για την ηλικιακή ομάδα. 
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3.1.3 Έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk 

Ο έλεγχος κανονικότητας γίνεται μεταξύ των μεταβλητών ανάμεσα στην 

πειραματική και στην ομάδα ελέγχου, έτσι ώστε να επιλέξουμε το κατάλληλο 

στατιστικό κριτήριο. Για τον έλεγχο κανονικότητας λοιπόν, επιλέγουμε το Shapiro- 

Wilk, που χρησιμοποιείται όταν το δείγμα είναι μικρότερο από πενήντα άτομα 

(πίνακας 8). 

 

 H0: Τα δεδομένα μας ακολουθούν κανονική κατανομή.  

 H1: Τα δεδομένα μας δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. 

Έτσι λοιπόν, διατυπώνουμε υποθέσεις (μηδενικές και εναλλακτικές)  για κάθε 

υποκλίμακα ξεχωριστά, έτσι ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο παραμετρικό ή μη 

κριτήριο ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι κανονικότητα. Όταν οι τιμές p-value των 

αντίστοιχων ελέγχων κανονικότητας είναι πιο μικρές ή ίσες από 0.05 ή 5%, σημαίνει 

πως δεν έχουμε μηδενική υπόθεση κανονικότητας των δεδομένων μας. Σε μία τέτοια 

περίπτωση χρησιμοποιούμε τον μη παραμετρικό έλεγχο Wilcoxonsignedrank. 

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο παραμετρικό έλεγχο όταν οι τιμές p-value είναι πιο 

μεγάλες από 0.05 ή 5% έχουμε μηδενική υπόθεση και χρησιμοποιούμε τον 

παραμετρικό έλεγχο t. Στην περίπτωση όπου η μία μεταβλητή έχει κανονική 

κατανομή και η άλλη δεν έχει, τότε επιλέγουμε μη παραμετρικό κριτήριο. Όταν η 

τιμή p-value είναι ίση με 0.00, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και 

αποδεχόμαστε ότι είναι μικρότερη από 0.05 ή 5%. 

 

Tests of Normality 

Group Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

 

Π
ει

ρ
α

μ
α

τι
κ

ή
 

Differentiating 

Emotions_before 

,913 15 ,153 

Differentiating 

Emotions_after 

,930 15 ,276 

Verbal Sharing of 

Emotions_before 

,881 15 ,049 



56 
 

Verbal Sharing of 

Emotions_after 

,881 15 ,049 

Not Hiding 

Emotions_ before 

,907 15 ,120 

Not Hiding 

Emotions_after 

,941 15 ,389 

Bodily 

Awareness_before 

,896 15 ,082 

Bodily 

Awareness_after 

,896 15 ,082 

Attending to other 

emotions_before 

,876 15 ,042 

Attending to other 

emotions_after 

,876 15 ,042 

Analyses of emotions 

_before 

,783 15 ,002 

Analyses of 

emotions_after 

,783 15 ,002 

 

Ε
λ
έγ

χο
υ

 

Differentiating 

Emotions_before 

,958 15 ,654 

Differentiating 

Emotions_after 

,964 15 ,763 

Verbal Sharing of 

Emotions_before 

,868 15 ,031 

Verbal Sharing of 

Emotions_after 

,882 15 ,050 

Not Hiding 

Emotions_before 

,882 15 ,051 

Not Hiding 

Emotions_after 

,875 15 ,040 

Bodily 

Awareness_before 

,866 15 ,029 

Bodily ,825 15 ,008 
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Awareness_after 

Attending to other 

emotions_before 

,854 15 ,020 

Attending to other 

emotions_after 

,882 15 ,052 

Analyses of 

emotions_before 

,755 15 ,001 

Analyses of 

emotions_after 

,862 15 ,026 

 

Πίνακας 9. Έλεγχος Κανονικότητας Shapiro-Wilk 

 

Πιο συγκεκριμένα διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

Wilcoxon signed rank.  

 p-value>0,05 ή 5%, δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και 

χρησιμοποιούμε τον παραμετρικό t έλεγχο.  

 Όταν η μια μεταβλητή ακολουθεί κανονική κατανομή, ενώ η άλλη δεν 

ακολουθεί, τότε επιλέγεται μη παραμετρικό  κριτήριο.  

 p-value= 0,00, αποδεχόμαστε ότι είναι μικρότερη από 0,05 ή 5% και 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση 

 

3.1.4 Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων για την πειραματική ομάδα 

Στο σημείο αυτό γίνεται η σύγκριση για την πειραματική ομάδα πριν και μετά 

τις παρεμβάσεις για κάθε υποκλίμακα του ερωτηματολογίου με σκοπό να δούμε αν 

υπάρχει κάποιου είδους βελτίωση.  

Ο δείκτης στατιστικής σημαντικότητας είναι το α= 0.05 ή 5%. Ακολούθως, 

διατυπώνονται οι υποθέσεις (μηδενικές και εναλλακτικές) για κάθε υποκλίμακα και 

μετά αναλόγως με το αν υπάρχει ή όχι κανονικότητα, επιλέγουμε το κατάλληλο 

παραμετρικό ή μη κριτήριο.  



58 
 

Συγκεκριμένα στην εργασία μας για την υποκλίμακα «Differentiating 

Emotions» τα δεδομένα μας ακολουθούν κανονική κατανομή, επομένως 

χρησιμοποιούμε τον παραμετρικό έλεγχο t test paired.  

 H0: Έχουμε ισότητα μέσων όρων  

 H1: Δεν έχουμε ισότητα μέσων όρων  

Όσον αφορά τις απαντήσεις των παιδιών της πειραματικής ομάδας, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 8 η τιμή p-valueείναι 0.001<0.05 οπότε αποδεχόμαστε την 

εναλλακτική υπόθεση ότι υπάρχει διαφορά των απαντήσεων πριν και μετά τις 

παρεμβάσεις. 

 

3.1.5 Differentiating Emotions: Επιλογή Παραμετρικού Κριτηρίου (Paired 

t test) 

Για την υποκλίμακα «Differentiating Emotions» σύμφωνα με τον πίνακα 9, 

φαίνεται πως τα δεδομένα μας ακολουθούν κανονική κατανομή  και για τον λόγο 

αυτό χρησιμοποιούμε τον παραμετρικό κριτήριο t test paired. Οι υποθέσεις είναι οι 

ακόλουθες: 

 H0: Έχουμε ισότητα μέσων όρων 

 H1:Δεν έχουμε ισότητα μέσων όρων 

Σύμφωνα λοιπόν, με τον πίνακα 11, η τιμή p-value είναι 0,011<0,05 και 

συνεπώς αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση ότι υπάρχει στατιστικά διαφορά 

στις απαντήσεις των εφήβων πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Επίσης, στον πίνακα 10, 

φαίνεται η βελτίωση μετά τις παρεμβάσεις (0,29059 ) και (0,34457). 

 

Paired Samples Statisticsa 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. 

ErrorMean 

P

Pair 

1 

Differentiat

ing 

Emotions_a

after 

1

1,8667 

1

5 

1,12

546 

,29059 
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Differentiat

ing 

Emotions_ 

before  

5,

0667 

1

5 

1,33

452 

,34457 

a. group = Πειραματική 

 

Πίνακας 10. Έλεγχος Μέσων Όρων. 

 

 

Paired Differences 

 Paired Differences t Df Significance 

M
ea

n
 

Std. 

Devi

ation 

Std. 

Error

Mean 

95% 

Confide

nce 

Interval 

of the 

Differe

nce 

O

ne-

Si

de

d p 

Two-

Sided 

p 

Lower Upper t D

f 

 

 Differenti

ating 

Emotions

_after -

Differenti

ating 

Emotions

_before 

 

6

,80

000 

,

4140

4 

,

10690 

6

,57071 

7

,0292

9 

6

3,

6

0

8 

1

4 

<

,00

1 

<

,001 

a. group = Πειραματική 
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Πίνακας 11. Έλεγχος υποθέσεων για τον παράγοντα differentiatingemotions 

για την πειραματική ομάδα πριν και μετά τις παρεμβάσεις. 

 

3.1.6 «Not Hiding Emotions»: Επιλογή παραμετρικού κριτηρίου (Paired t 

test) 

Το ίδιο ισχύει και για και για την υποκλίμακα «Not Hiding Emotions». Στον 

πίνακα 9 παρατηρούμε ότι τα δεδομένα μας ακολουθούν κανονική κατανομή. Άρα 

χρησιμοποιούμε τον παραμετρικό έλεγχο t test paired. Οι υποθέσεις μας είναι: 

 H0: Έχουμε ισότητα μέσων όρων 

 H1:Δεν έχουμε ισότητα μέσων όρων 

Σύμφωνα με τον πίνακα 13, η τιμή p-value είναι 0,001<0,05 , συνεπώς 

αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις 

απαντήσεις των παιδιών πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Από τον πίνακα όπου 

απεικονίζονται οι μέσοι όροι διαπιστώνεται η βελτίωση μετά τις παρεμβάσεις μας. 

 

Paired Samples Statisticsa 

 Mean N Std. Deviation Std. ErrorMean 

P

Pair 

1 

Not Hiding 

Emotions_ 

before 

2,

6667 

1

5 

1,44749 ,37374 

Not Hiding 

Emotions_ 

after 

7,

4667 

1

5 

1,45733 ,37628 

a. group = Πειραματική 

 

Πίνακας 12. Έλεγχος Μέσων Όρων. 

 

 

Paired Samples Testa 
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 Paired Differences t D

f 

Significan

ce 

Mean Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error

Mea

n 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

O

ne-

Sid

ed 

p 

T

wo

-

Sid

ed 

p 

Lower Upper 

 Not 

Hiding 

Emotions

_before - 

Not 

Hiding 

Emotions

_after 

-

4,800

00 

,

4140

4 

,

1069

0 

-

5,029

29 

-

4,5707

1 

-

4

4,

9

0

0 

1

4 

<

,00

1 

<

,00

1 

a. group = Πειραματική 

 

Πίνακας 13. Έλεγχος υποθέσεων για τον παράγοντα «not hiding emotions» 

για την πειραματική ομάδα πριν και μετά 

 

 

3.1.7 «Verbal Sharing of Emotions», «Bodily Awareness», «Attending to 

other emotions», « Analyses of emotions »: Επιλογή μη παραμετρικού ελέγχου 

(Wilcoxon) 

Σχετικά με τις υποκλίμακες «Verbal Sharing of Emotions», «Bodily 

Awareness», «Attending to other emotions» και «Analyses of emotions» γίνεται η 

χρήση του μη παραμετρικού κριτηρίου Wilcoxon καθώς όπως παρατηρείται στον 

πίνακα 9 τα δεδομένα πριν τις παρεμβάσεις  ακολουθούν κανονική κατανομή, ενώ τα 

δεδομένα μετά τις παρεμβάσεις δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Διατυπώνουμε 

τις ακόλουθες υποθέσεις: 
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 H0: Έχουμε ισότητα μέσων όρων 

 H1:Δεν έχουμε ισότητα μέσων όρων 

Σύμφωνα με τον πίνακα 15, οι τιμές για τις υποκλίμακες p-value είναι 

0,001<0,05 άρα αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ 

των απαντήσεων των εφήβων πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Αυτό, αποδεικνύεται 

και από τον πίνακα 14, όπου από τους μέσους όρους φαίνεται η βελτίωση μετά τις 

παρεμβάσεις. 

 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. 

Deviation 

Minimum Maximum 

Verbal 

Sharing of 

Emotions 

_before 

1

5 

2

,3333 

,816

50 

1,0

0 

4,0

0 

Bodily 

Awareness 

_before 

1

5 

5

,4667 

,915

48 

4,0

0 

7,0

0 

Attending to 

other 

emotions 

_before 

1

5 

5

,4000 

1,12

122 

4,0

0 

7,0

0 

Analyses of 

emotions_ 

before 

1

5 

4

,3333 

,723

75 

3,0

0 

5,0

0 

Verbal 

Sharing of 

Emotions 

_after 

1

5 

3

,3333 

,816

50 

2,0

0 

5,0

0 

Bodily 

Awareness 

1

5 

2

,4667 

,915

48 

1,0

0 

4,0

0 
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_after 

Attending to 

other 

emotions 

_after 

1

5 

6

,4000 

1,12

122 

5,0

0 

8,0

0 

Analyses of 

emotions_ 

after 

1

5 

9

,3333 

,723

75 

8,0

0 

10,

00 

a. group = Πειραματική 

 

Πίνακας 14.Έλεγχος Μέσων Όρων. 

 

Test Statisticsa,b 

 Verbal 

Sharing of 

Emotions 

_after - 

Verbal 

Sharing of 

Emotions 

_before 

Bodily 

Awareness 

_after - 

Bodily 

Awareness 

_before 

Attending 

to other 

emotions 

_after - 

Attending 

to other 

emotions 

_before 

Analyses of 

emotions 

_after - 

Analyses of 

emotions 

_before 

Z -

3,873c 

-

3,873d 

-

3,873c 

-

3,873c 

Asymp. 

Sig. (2-tailed) 

<,001 <,001 <,001 <,001 

 

Πίνακας15. Έλεγχος Υποθέσεων για τους παράγοντες «Verbal Sharing of 

Emotions», «Bodily Awareness», «Attending to other emotions», «Analyses of 

emotions». 
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a. group = Πειραματική 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

c. Based on negative ranks. 

d. Based on positive ranks. 

 

3.2 Στατιστικοί Έλεγχοι υποθέσεων για Ομάδα Ελέγχου 

Στο σημείο αυτό γίνεται η σύγκριση για την ομάδα ελέγχου πριν και μετά τις 

παρεμβάσεις για κάθε υποκλίμακα του ερωτηματολογίου με σκοπό να δούμε αν 

υπάρχει κάποιου είδους βελτίωση.  

Ο δείκτης στατιστικής σημαντικότητας είναι το α= 0.05 ή 5%. Ακολούθως, 

διατυπώνονται οι υποθέσεις (μηδενικές και εναλλακτικές) για κάθε υποκλίμακα και 

μετά αναλόγως με το αν υπάρχει ή όχι κανονικότητα, επιλέγουμε το κατάλληλο 

παραμετρικό ή μη κριτήριο.  

Συγκεκριμένα στην εργασία μας για την υποκλίμακα «Differentiating 

Emotions» τα δεδομένα μας ακολουθούν κανονική κατανομή, επομένως 

χρησιμοποιούμε τον παραμετρικό έλεγχο t test paired. Ακολουθεί η διατύπωση 

υποθέσεων: 

 H0: Έχουμε ισότητα μέσων όρων  

 H1: Δεν έχουμε ισότητα μέσων όρων  

Παρατηρώντας τον πίνακα η τιμή p-valueείναι >0.05 οπότε αποδεχόμαστε την 

εναλλακτική υπόθεση ότι υπάρχει διαφορά των απαντήσεων πριν και μετά τις 

παρεμβάσεις. 

 

3.2.1 Differentiating Emotions: Επιλογή παραμετρικού κριτηρίου (Paired t 

test) 

 

Paired Samples Statisticsa 

 Mean N Std. Deviation Std.ErrorMean 

P

Pair 

Differentiat

ing 

5,

7333 

1

5 

1,62422 ,41937 
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1 Emotions_ 

before 

Differentiat

ing 

Emotions_ 

after 

5,

7333 

1

5 

1,66762 ,43058 

a. group = Ελέγχου 

 

Πίνακας 16. Έλεγχος μέσων όρων. 

 

 

Paired t Testa 

 Paired Differences t d

f 

Significance 

M
ea

n
 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

ErrorM

ean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

O

ne-

Sid

ed 

p 

Two-

Sided 

p 

Lower Upper 

 Differentiating 

Emotions_bef

ore - 

Differentiating 

Emotions_afte

r 

,

0

0

0

0

0 

,

37796 

,

09759 

-

,2093

1 

,

20931 

,

0

0

0 

1

4 

,

500 

1

,000 

a. group = Ελέγχου 
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Πίνακας 17. Έλεγχος υποθέσεων για τον παράγοντα Differentiating 

Emotions για την ομάδα ελέγχου πριν και μετά (paired t test). 

 

3.2.2 «Verbal Sharing of Emotions», «Bodily Awareness», «Attending to 

other emotions», «Analyses of emotions»: Επιλογή μη παραμετρικού κριτηρίου 

(Wilcoxon) 

Σχετικά με τις υποκλίμακες «Verbal Sharing of Emotions», «Bodily 

Awareness», «Attending to other emotions» και «Analyses of emotions» γίνεται η 

χρήση του μη παραμετρικού κριτηρίου Wilcoxon, καθώς όπως παρατηρείται στον 

πίνακα 9 τα δεδομένα πριν τις παρεμβάσεις  δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, 

ενώ τα δεδομένα μετά τις παρεμβάσεις ακολουθούν κανονική κατανομή. 

Διατυπώνουμε τις ακόλουθες υποθέσεις: 

 H0: Έχουμε ισότητα μέσων όρων 

 H1:Δεν έχουμε ισότητα μέσων όρων 

Σύμφωνα με τον πίνακα 15, οι τιμές για τις υποκλίμακες p-value είναι 

0,001<0,05 άρα αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ 

των απαντήσεων των εφήβων πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Αυτό, αποδεικνύεται 

και από τον πίνακα 14, όπου από τους μέσους όρους φαίνεται η βελτίωση μετά τις 

παρεμβάσεις. 

 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. 

Deviation 

Minimum Maximum 

Verbal 

Sharing of 

Emotions_ 

before 

1

5 

2

,0667 

,883

72 

1,0

0 

4,0

0 

Bodily 

Awareness_

before 

1

5 

5

,3333 

1,11

270 

4,0

0 

8,0

0 
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Attending to 

other 

emotions_ 

before 

1

5 

5

,5333 

1,55

226 

2,0

0 

7,0

0 

Analyses of 

emotions_ 

before 

1

5 

4

,4000 

,736

79 

3,0

0 

5,0

0 

Verbal 

Sharing of 

Emotions_ 

after 

1

5 

2

,2000 

,861

89 

1,0

0 

4,0

0 

Bodily 

Awareness_

after 

1

5 

5

,2667 

1,09

978 

4,0

0 

8,0

0 

Attending to 

other 

emotions_ 

after 

1

5 

5

,4000 

1,50

238 

2,0

0 

7,0

0 

Analyses of 

emotions_ 

after 

1

5 

4

,0000 

,925

82 

2,0

0 

5,0

0 

a. group = Ελέγχου 

 

Πίνακας 18. Έλεγχος Μέσων Όρων. 

 

 

Test Statisticsa,b 

 Verbal 

Sharing of 

Emotions 

_after - 

Verbal 

Bodily 

Awareness

_after - 

Bodily 

Awareness

Attending 

to other 

emotions_a

fter - 

Attending 

Set6_after - 

Set6_before 
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Sharing of 

Emotions_b

efore 

_before to other 

emotions_b

efore 

Z -

1,414c 

-

1,000d 

-

1,414d 

-

1,857d 

Asymp. 

Sig. (2-tailed) 

,157 ,317 ,157 ,063 

Πίνακας19. Έλεγχος υποθέσεων για τους παράγοντες «Verbal Sharing of 

Emotions», «Bodily Awareness», «Attending to other emotions», «Analyses of 

Emotions». 

 

3.2.3 «Not Hiding Emotions»: Επιλογή μη παραμετρικού κριτηρίου 

(Wilcoxon) 

Σχετικά με την υποκλίμακα «Not Hiding Emotions» γίνεται η χρήση του μη 

παραμετρικού κριτηρίου Wilcoxon, καθώς όπως παρατηρείται στον πίνακα 9 τα 

δεδομένα πριν τις παρεμβάσεις ακολουθούν κανονική κατανομή, ενώ τα δεδομένα 

μετά τις παρεμβάσεις δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Διατυπώνουμε τις 

ακόλουθες υποθέσεις: 

 H0: Έχουμε ισότητα μέσων όρων 

 H1:Δεν έχουμε ισότητα μέσων όρων 

Σύμφωνα με τον πίνακα 15, οι τιμές για τις υποκλίμακες p-value είναι 

0,317>0,05 άρα αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση ότι δεν υπάρχει διαφορά 

μεταξύ των απαντήσεων των εφήβων πριν και μετά τις παρεμβάσεις.  

Test Statisticsa,b 

 Not Hiding Emotions _after - Not Hiding 

Emotions _before 

Z -1,000c 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 
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Πίνακας 20 . Έλεγχος υποθέσεων για τον παράγοντα «Not Hiding 

Emotions» για την ομάδα ελέγχου πριν και μετά. 

 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. 

Deviation 

Minimum Maximum 

Not Hiding 

Emotions_ 

before 

1

5 

2,2

000 

1,5212

8 

,0

0 

4,00 

Not Hiding 

Emotions_ 

after 

1

5 

2,1

333 

1,5522

6 

,0

0 

4,00 

a. group = Ελέγχου 

 

Πίνακας 21. Έλεγχος Μέσων Όρων. 

 

3.3 Συνολική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της πειραματικής ομάδας και 

της ομάδας ελέγχου. 
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Εικόνα 2. Γράφημα απεικόνισης αποτελεσμάτων για την μεταβλητή 

«Differentiating emotions». 
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Εικόνα 3. Γράφημα απεικόνισης αποτελεσμάτων για την μεταβλητή 

«Verbal Sharing of Emotions». 
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Εικόνα 4. Γράφημα απεικόνισης αποτελεσμάτων για την μεταβλητή «Not 

Hiding Emotions». 
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Εικόνα 5. Γράφημα απεικόνισης αποτελεσμάτων για την μεταβλητή 

«Bodily Awareness». 
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Εικόνα 6. Γράφημα απεικόνισης αποτελεσμάτων για την μεταβλητή 

«Attending to other emotions». 
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Εικόνα 7. Γράφημα απεικόνισης αποτελεσμάτων για την μεταβλητή 

«Analyses of emotions». 
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Εικόνα 8. Συνολικό γράφημα για όλες τις μεταβλητές πριν τις παρεμβάσεις. 
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Εικόνα 9. Συνολικό γράφημα για όλες τις μεταβλητές μετά  τις 

παρεμβάσεις. 

 

3.4 Ευρήματα ποιοτικής ανάλυσης 

Στηριζόμενοι στις αρχές της Θεμελιωμένης Θεωρίας (grounded theory) 

αναλύθηκαν τα ποιοτικά δεδομένα σύμφωνα με τον απαγωγικό συλλογισμό. 

Σύμφωνα με αυτόν, ο κάθε ερευνητής που γνωρίζει το θεωρητικό του πλαίσιο και 

βασίζεται στις γνώσεις που ήδη κατέχει, παράλληλα είναι ανοιχτός και δέχεται τυχόν 

νέες κατηγορίες που πιθανό να προκύψουν από τα δεδομένα (Τσιώλης, 2015). 

Σχετικά με το ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται όλα όσα παρατηρούνται κατά 

την διάρκεια των παρεμβάσεων, όπως προαναφέραμε η ερευνήτρια βασίζεται στην 

συμμετοχική παρατήρηση. Πιο συγκεκριμένα η ίδια καταγράφει σχόλια, διαλόγους, 

συνομιλίες, απορίες, τον αριθμό των συμμετεχόντων, το κλίμα που επικρατούσε, το 

αν έβρισκαν κάτι ενδιαφέρον ή όχι οι συμμετέχοντες, αλλαγές στη διάθεση και 

γενικότερα ότι θεωρούσε πως θα την βοηθούσε στην έρευνά της, καθώς δεν ήταν 

δυνατή η μαγνητοφώνηση των παρεμβάσεων γιατί κάτι τέτοιο δεν επιτρεπόταν από 

τους κανονισμούς της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων εφήβων. Μετά από κάθε 

παρέμβαση γινόταν και η αξιολόγησή τόσο της ίδιας της παρέμβασης όσο και της 

ερευνήτριας. 
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Σχετικά με την πειραματική ομάδα να αναφέρουμε ότι παρόλο που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί μία έτοιμη ομάδα, αφού τα μέλη της γνωρίζονταν μεταξύ τους 

(άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο), καθώς μένουν μαζί στην ίδια δομή 

φιλοξενίας, δεν ήταν απόλυτα, καθώς δεν έκαναν κοινές δραστηριότητες μέχρι τότε. 

Λόγω της ηλικίας τους προσαρμόστηκαν σχετικά γρήγορα στου κανόνες που 

θεσπίσαμε για την ομάδα μας και ενώ αρχικά ήταν διστακτικοί προς το πρόσωπό μου, 

γρήγορα μου έδειξαν εμπιστοσύνη και ένιωσαν οικειότητα. Να αναφερθεί στο σημείο 

αυτό ότι όλα τα παιδιά είναι από το Αφγανιστάν, τα περισσότερα μιλάνε φαρσί ενώ 

κάποια ( 2-3) μιλάνε παστού και σε όλες τις παρεμβάσεις είχαμε διερμηνέα που έκανε 

μετάφραση και στις δύο διαλέκτους. Να τονίσω βέβαια ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις η γλώσσα δεν αποτέλεσε εμπόδιο είτε στην μεταξύ τους είτε στην 

μεταξύ μας σχέση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η παρουσία του διερμηνέα μας δεν 

ήταν πολύτιμη, βοηθητική και απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις. 

Το πιο σημαντικό κατ’ εμέ ήταν ότι οι συγκεκριμένοι έφηβοι, που έχουν βιώσει 

μεγάλες δυσκολίες στη μέχρι τώρα ζωή τους, αυτούς τους μήνες που περάσαμε μαζί 

κατάφεραν να χαμογελάσουν, να ξεχαστούν και να χαλαρώσουν έστω για λίγο από 

όλα αυτά που τους απασχολούν. Έγιναν μία ομάδα δυνατή λειτουργούσαν ομαδικά, 

άκουγαν και σέβονταν τις απόψεις των άλλων μελών, συζητούσαν, έβρισκαν λύσεις 

και έπαιρναν αποφάσεις. Επίσης, ενισχύθηκε η δημιουργικότητά τους, ενώ άφησαν 

την φαντασία τους ελεύθερη και πρότειναν ιδέες για να υλοποιήσουν την κάθε 

δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων γινόταν η κωδικοποίηση των 

δεδομένων, ενώ προϋπήρξε μια δομή που επαναπροσδιορίστηκε με τα δεδομένα που 

προέκυψαν, ακριβώς όπως αναφέρει και η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία (Τσιώλης, 

2014:97,98). Η συνειδητοποίηση των συναισθημάτων, η έκφραση συναισθημάτων, η 

διαχείριση συναισθημάτων, η ενσυναίσθηση, η έννοια της ομάδας, το Θέατρο της 

Επινόησης, η συμμετοχή σε δραστηριότητες, η ανάπτυξη των σχέσεων είναι κάποιες 

από τις κατηγορίες που δημιουργήσαμε.  

Οι βασικές μας θεματικές είναι η εμπιστοσύνη, η συνειδητοποίηση του 

συναισθήματος, η έκφραση του συναισθήματος, η εξωτερίκευση του εαυτού, , η 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, και η έννοια της ομάδας. Οι θεματικές αυτές 

βέβαια είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και επηρεάζονται η μία με την άλλη. 

Πώς φαίνονται οι παραπάνω θεματικές στις παρεμβάσεις μας; 



79 
 

3.4.1 Γνωριμία και εμπιστοσύνη 

Το πρώτο στάδιο ήταν να δημιουργηθεί μία ομάδα δυνατή, ώστε τα μέλη να 

πάψουν να λειτουργούν σαν ατομικές οντότητες και να σκέφτονται και να δρουν σαν 

ένα ενιαίο σύνολο. Σχεδόν σε όλες μας τις παρεμβάσεις στην αρχή υπήρχε μία 

δραστηριότητα γνωριμίας και αυτό γιατί όπως προαναφέρθηκε η ομάδα μας δεν ήταν 

απόλυτα σταθερή και θέλαμε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα μέλη γνωρίζονται. Στις 

πρώτες παρεμβάσεις με έκπληξη συνειδητοποίησα ότι κάποιοι από τους έφηβους δεν 

γνωρίζουν καν τα ονόματα των άλλων εφήβων (1η- 3η παρέμβαση) παρότι μένουν 

στον ίδιο χώρο, ενώ μετά την τρίτη παρέμβαση κάτι τέτοιο έπαψε να ισχύει και όλα 

τα μέλη ήξεραν τα ονόματα των άλλων. Συγκεκριμένα στην πρώτη παρέμβαση, 

κοίταζαν τον διπλανό τους και τους ρωτούσαν ποιο είναι το όνομά τους. 

Πέρα από την γνωριμία εξίσου σημαντικό και απαραίτητο για την σύσταση 

μιας ομάδας είναι η εμπιστοσύνη που πρέπει να τρέφουν τα μέλη μεταξύ τους. Η 

δεύτερη παρέμβαση επικεντρώθηκε σε αυτό. Όταν κάναμε το εκκρεμές κανένας από 

τα παιδιά αρχικά δεν ήθελε να μπει στο κέντρο. Εθελοντής ήταν ο διερμηνέας, όπου 

μετά από αυτόν αφού είδαν και οι υπόλοιποι ότι δεν «κινδυνεύουν» είχαμε δύο ακόμα 

εθελοντές τον Ε.Μ και τον Μ. Στη συνέχεια στη δραστηριότητα του γλύπτη με το 

γλυπτό οι δυάδες φαίνονταν πιο χαλαρές, αν και κάποια από τα παιδιά γελούσαν 

αμήχανα, ενώ στο παιχνίδι του «τυφλού με τον οδηγό» οι έφηβοι δέχτηκαν όλοι να 

συμμετέχουν από την αρχή και δεν άνοιξαν στιγμή τα μάτια τους. Η δημιουργία του 

συμβολαίου μας ήταν μία όμορφη στιγμή, καθώς φάνηκε η ανάγκη των παιδιών για 

λειτουργήσει η ομάδα. Κάποιες από τις φράσεις που γράφτηκαν «Ασφάλεια», 

«Ελευθερία», «Να ερχόμαστε στις συναντήσεις μας», «Εμπιστεύομαι την ομάδα». 

 

3.4.2 Εξωτερίκευση του εαυτού μου 

Για τη συγκεκριμένη ομάδα τόσο λόγω της ηλικιακής τους φάσης (εφηβείας), 

όσο και των δυσκολιών που έχουν μέχρι τώρα βιώσει ήταν δύσκολο να «εκτεθούν», 

να «ανοιχτούν» και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. Από την πρώτη 

κιόλας συνάντηση κλήθηκαν να το κάνουν αυτό.  

Στην αρχή, υπήρχε δυσκολία για κάποιους στο να πουν το οτιδήποτε στον 

κύκλο, στο πρόσωπό τους φαινόταν η ντροπή και η αμηχανία, όμως σιγά- σιγά αυτό 

άρχισε να αλλάζει. Όταν άρχισαν να νιώθουν οικεία και να χρησιμοποιούν τις 

τεχνικές του θεάτρου της επινόησης άρχισαν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους 
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και να εξιστορούν γεγονότα που έχουν βιώσει, που σύμφωνα με τους ψυχολόγους της 

δομής πολύ δύσκολα θα μοιράζονταν με κάποιον άλλον. 

Παραδείγματα αποτελεί η δραστηριότητα «Φύγαμε για ταξίδι» της τρίτης 

παρέμβασης όπου χαρακτηριστικά ο Ε.Μ επίλεξε να διαβάσει τα αντικείμενα που θα 

πάρει μαζί του στο πλαίσιο που είχε δημιουργήσει και όχι να αφηγηθεί ή να υποδυθεί 

κάποιο ρόλο και ο Μ. έδειξε τις ζωγραφιές που είχε κάνει για τα αντικείμενα που 

χρειαζόταν στο ταξίδι τους χωρίς να μιλήσει καθόλου. Επίσης, οι παγωμένες εικόνες 

που καλούνταν να δημιουργήσουν οι συμμετέχοντες τόσο στην πέμπτη παρέμβαση 

όσο και στην έβδομη δείχνουν την εξέλιξη που είχαν τα παιδιά όσον αφορά την 

εξωτερίκευση του εαυτού τους αφού δεν έδειχναν κανέναν δισταγμό ή εσωτερικότητα 

στις κινήσεις τους. 

Στην έκτη παρέμβαση στο σημείο που παίξαμε το τερατάκι των συναισθημάτων 

φάνηκε ότι κάποια από τα παιδιά που δεν ήταν από την αρχή στην ομάδα 

δυσκολεύονταν αρχικά να εκφράσουν το συναίσθημά τους, αλλά βλέποντας τους 

άλλους λύθηκαν και ανοίχτηκαν σ’ εμάς. Συγκινητικό παράδειγμα ήταν αυτό του Χ. 

«Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που αισθάνομαι ήρεμος μετά από έξι μήνες», ή του Ο. 

«Φοβάμαι όταν ακούω πυροβολισμούς». 

Τέλος, η εξέλιξη των εφήβων και πόσο οικεία πλέον ένιωθαν τόσο μεταξύ τους 

και με εμένα όσο και με τους άλλους που δεν ήταν μέλη της ομάδας, φάνηκε στις 

τρεις τελευταίες παρεμβάσεις (στην ένατη, τη δέκατη και την ενδέκατη) όπου 

ανέλαβαν ρόλους και τους υποδύονταν μπροστά στην κάμερα αλλά και μπροστά στο 

επιτελείο της ταινίας. 

 

3.4.3 Αναγνώριση και Έκφραση Συναισθημάτων 

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων οι έφηβοι υποδύθηκαν ρόλους γεγονός που 

τους έφερε αντιμέτωπους με τα συναισθήματά τους, αρχικά με την αναγνώριση και 

μετέπειτα με την έκφρασή τους. Έτσι, μπαίνοντας σε ρόλο κατανοούσαν όχι μόνο τα 

δικά τους συναισθήματα, αλλά και των άλλων και έμπαιναν στη διαδικασία να τα 

διαχειριστούν (Wilson, 2016).  Οι συμμετέχοντες εξαρχής ήρθαν αντιμέτωποι με τα 

συναισθήματά τους, αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός μας. Στις πρώτες παρεμβάσεις 

σκοπός μας ήταν να επικρατεί η χαρά στη συνέχεια όμως τόσο στην τρίτη, όσο και 

στην έκτη, στην έβδομη και στην όγδοη ήρθαν αντιμέτωποι με πολλά συναισθήματα, 

τα οποία έπρεπε να αναγνωρίσουν, να τα ερμηνεύσουν, να τα συναισθανθούν. Στην 
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πέμπτη και έβδομη παρέμβαση αναγνώρισαν συναισθηματικές καταστάσεις και 

προσπαθούσαν να τις ερμηνεύσουν και να βρουν λύσεις «Αυτός είναι λυπημένος 

γιατί είναι μακριά από τους φίλους του», «Αυτοί οι δύο νιώθουν χαρά γιατί αγαπούν 

ο ένας τον άλλον». Στην προσπάθεια να αποδώσουν τα συναισθήματα με το σώμα 

τους φάνηκε να μπορούν πολύ καλά να το καταφέρνουν. Η αποτύπωση φαινόταν 

ξεκάθαρα και από την στάση του σώματος και από την έκφρασή τους.  Επίσης, στην 

έκτη παρέμβαση ήρθαν αντιμέτωποι με δικά τους προσωπικά βιώματα «Νιώθω 

ηρεμία στην αγκαλιά της μαμάς μου», «Φοβάμαι τους πυροβολισμούς», «Είμαι 

χαρούμενος όταν βρίσκομαι με την οικογένειά μου», «Νιώθω θυμό όταν με σπρώχνει 

κάποιος». Όταν έφτιαξαν τις μάσκες στην 7η δραστηριότητα, μέσα από τα προσωπεία 

ήρθαν σε επαφή με διάφορα περιστατικά και καταστάσεις, έχοντας σαν ασπίδα την 

προστασία του προσωπείου. 

Μία έντονη στιγμή ήταν στην ένατη παρέμβαση όπου εξετάζαμε την βία και τι 

συναισθήματα μας προκαλούν τα βίαια περιστατικά, όπου η πλειονότητα των παιδιών 

ήταν σκυθρωπά και λυπημένα, αποτυπώνονταν από τη στάση του σώματός τους το 

συναίσθημα και μέσα από συζήτηση καταλήξαμε ότι τα διάφορα περιστατικά μας 

προκαλούν «καλά» και «κακά» συναισθήματα, «αρνητικά» και «θετικά». Επίσης, 

βάλαμε τον εαυτό μας στη θέση του ατόμου που δέχεται την βία αλλά και στη θέση 

αυτού που προκαλεί βία. 

Αναλαμβάνοντας ρόλους αλλά και παρατηρώντας εικόνες που τους δίνονταν 

και προσπαθώντας να κατανοήσουν και να εξηγήσουν τα συναισθήματα των άλλων, 

αλλά και να βρουν λύσεις σε αυτά, οι έφηβοι αποκτούσαν ενσυναίσθηση. 

Αποδέχονταν το διαφορετικό, ήταν ανεκτικοί, σέβονταν τη γνώμη των άλλων και 

είχαν υποστηρικτικό ρόλο σε αυτούς που το είχαν ανάγκη. 

Συνοπτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεών μας οι έφηβοι εξαιτίας των 

ρόλων που αναλάμβαναν ήρθαν αντιμέτωποι με συναισθήματα, τα αναγνώρισαν, τα 

συνειδητοποίησαν και σιγά-σιγά κατάφεραν να τα εκφράσουν. Οι παρεμβάσεις μας 

συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση, τη συνειδητοποίηση, την αναγνώριση και την 

έκφραση των συναισθημάτων των παιδιών και για το όφελος το δικό τους αλλά και 

για της ομάδας. 
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3.4.4 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

Οι έφηβοι στις συναντήσεις μας καλλιέργησαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, 

καθώς συνεχώς καλούνταν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Μέσα από τις δραστηριότητες συζητούσαν, έκαναν διάλογο, επιχειρηματολογούσαν, 

έβρισκαν λύσεις· με λίγα λόγια ανέπτυσσαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

Αναπτύσσοντας τα παιδιά κοινωνικές δεξιότητες κατανοούμε ότι μπορούν να 

λειτουργήσουν καλύτερα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, σε μια ομάδα, κάτι που έγινε 

και στην δική μας περίπτωση. Το αξιοσημείωτο μάλιστα ήταν ότι ακόμα και παιδιά 

που έθεταν τον εαυτό τους λίγο πιο πίσω από τα άλλα, σταδιακά ενσωματώνονταν 

και άρχιζαν να παίρνουν πρωτοβουλίες. 

Όπως προείπαμε οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια του προγράμματος 

απέκτησαν ενσυναίσθηση η οποία είναι και ένας από τους παράγοντες κοινωνικής 

συμπεριφοράς και σχετίζεται με την αποδοχή από τους άλλους . Οι έφηβοι συνεχώς 

καλούνταν να δημιουργήσουν ομάδες, άλλοτε μικρότερες και άλλοτε μεγαλύτερες. 

Μέσα σε αυτές λοιπόν καλούνταν να δράσουν μαζί ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα. 

 

3.4.5 Η έννοια της ομάδας 

Ήδη από την πρώτη μας συνάντηση οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν 

γνωρίζουν «τι σημαίνει ομάδα». Η απάντηση ήταν «football team»,  «basketball 

team» και μετέπειτα όταν ρωτήσαμε αν ξέρουν και για άλλες ομάδες η απάντηση 

ήταν πως δεν ξέρουν πέρα από τις αθλητικές ομάδες. Στο σημείο αυτό έγινε βέβαια 

μια διευκρίνηση και κατανοήσαμε ότι στα φαρσί όταν χρησιμοποιούν την λέξη 

«team» εννοούν μία αθλητική ομάδα και δεν είναι μία έννοια που περιλαμβάνει 

γενικότερα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε έναν χώρο και έχουν κοινούς 

σκοπούς. Πάνω λοιπόν στη λέξη «ομάδα» έγινε μία εκτενή συζήτηση στην πρώτη 

παρέμβαση. Στην δεύτερη, τρίτη και τέταρτη παρέμβαση έγινε προσπάθεια η ομάδα 

αυτή να έχει υπόσταση και τα θεμέλιά της να είναι γερά. Μέσα λοιπόν, από ομαδικά 

παιχνίδια προσπαθήσαμε να νιώσουμε οικεία και να χαλαρώσουμε. 
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Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα διερευνά το κατά πόσο το Θέατρο της Επινόησης επιδρά 

στην έκφραση των συναισθημάτων των ασυνόδευτων εφήβων προσφύγων. Η 

πειραματική έρευνα που διεξήχθη ακολούθησε την μικτή μέθοδο, αναλύθηκαν και 

εξετάστηκαν δηλαδή τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα τα οποία προέκυψαν 

πριν και μετά τις παρεμβάσεις στην πειραματική και στην ομάδα ελέγχου. Στην δική 

μας έρευνα συμμετείχαν 15 ασυνόδευτοι έφηβοι Αφγανοί που μένουν σε μια δομή 

φιλοξενίας στην Αθήνα που απαρτίζουν την πειραματική ομάδα και 15 ασυνόδευτοι 

έφηβοι που μένουν σε μια άλλη δομή φιλοξενίας και αποτελούν την ομάδα ελέγχου. 

Οι έφηβοι της πειραματικής ομάδας συμμετείχαν σε 12 παρεμβάσεις στις οποίες 

αναπτύχθηκαν οι τεχνικές του θεάτρου της επινόησης με κύριο στόχο να συμβάλλουν 

στην έκφραση συναισθημάτων των εφήβων. Στους υπόλοιπους 15 έφηβους που 

απαρτίζουν την ομάδα ελέγχου, δεν έγιναν παρεμβάσεις, αντιθέτως συνεχίζουν το 

πρόγραμμά τους κανονικά. 

Κατά την ποιοτική έρευνα η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την χρήση 

κάποιων από τα εργαλεία της και συγκεκριμένα τη συμμετοχική παρατήρηση, τις 

φωτογραφίες, το ημερολόγιο παρατήρησης, ενώ σπουδαίο ρόλο έπαιξε η ματιά του 

κριτικού φίλου. Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων έγινε χρήση του 

ερωτηματολογίου «Emotion awareness and internalising symptoms in children and 

adolescents» (Rieffe et al, 2008). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 

τους εφήβους και των δύο ομάδων και αποτελούνταν από 30 ερωτήσεις. 

Τα συμπεράσματά μας προέκυψαν από την επεξεργασία τόσο των ποιοτικών 

όσο και των ποσοτικών δεδομένων. Αρχικά, στις πρώτες μας συναντήσεις με τους 

εφήβους της πειραματικής ομάδας  φάνηκαν δυσκολίες στη συνεργασία, υπήρχε 

έλλειψη υπομονής και εμπιστοσύνης και δυσκολίες στην έκφραση. Παρόλα αυτά, 

φορά με τη φορά, αυτό άλλαζε και τα παιδιά άρχισαν να δείχνουν πιο θετικές 

κοινωνικές συμπεριφορές και δεξιότητες, ήταν πιο ανοιχτοί στο να ακούσουν και να 

ακουστούν. Άρχισαν να γνωρίσουν και να αποδέχονται τον εαυτό τους και τους 

άλλους, να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να εκφράζουν τα συναισθήματά 

τους, να αποκτούν ενσυναίσθηση. Επίσης, έδειχναν να συνεργάζονται, να σέβονται 

τους άλλους, να αναπτύσσουν σχέσεις με τα άλλα μέλη και να συμμετέχουν πιο 

ενεργά στις δράσεις. Κυρίως στα μισά των παρεμβάσεών μας, στην έκτη μας 
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συνάντηση υπήρξε ενσωμάτωση κάποιων παιδιών που ήταν πιο διστακτικοί στην 

ομάδα μας, αντάλλαζαν απόψεις και ιδέες και αποδέχονταν τη γνώμη των άλλων. Οι 

τεχνικές του θεάτρου της επινόησης  τους βοήθησαν να δείξουν τη δημιουργικότητά 

και τη φαντασία τους, αλλά και να βρίσκουν λύσεις στα θέματα που προέκυπταν. 

Επιπλέον, το Θέατρο της Επινόησης δημιούργησε ένα όμορφο και δημιουργικό κλίμα 

αλληλοϋποστήριξης και κατανόησης των συναισθημάτων μας αλλά και των άλλων, 

χτίζοντας ένα ασφαλές έδαφος για να μπορέσουμε να τα εκφράσουμε. 

Δημιουργήσαμε ουσιαστική σχέση μεταξύ μας, κατανοήσαμε τη δύναμη της ομάδας 

και καλλιεργήθηκε το αίσθημα του «ανήκειν». Ανήκαμε πλέον όλοι στην ίδια 

ΟΜΑΔΑ. Πλέον σε αυτή την ομάδα τα μέλη ένιωθαν ασφάλεια, εμπιστοσύνη, και 

ελευθερία να εκφράζουν το ποιοι είναι και τι νιώθουν. Οι υποσχέσεις που είχαμε 

δώσει στην δεύτερη παρέμβαση κατά την δημιουργία του συμβολαίου μας 

τηρήθηκαν. Στο τέλος, στις τρεις τελευταίες μας συναντήσεις, φαινόταν όλη η 

εξέλιξη των παιδιών, οι οποίοι δεν χρειαζόταν την εμψυχώτριά τους για να τους 

κατευθύνει, αλλά είχαν φτάσει στο σημείο όλοι μας να έχουμε ίσους ρόλους στην 

ομάδα μας. 

Η ανάλυση της ποσοτικής έρευνας έγινε με βάση το στατιστικό λογισμικό 

ανάλυσης SPSS. Σύμφωνα λοιπόν, με τη στατιστική ανάλυση των ποσοτικών 

δεδομένων καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα. Παρατηρούμε βελτίωση 

στους μέσους όρους της πειραματικής ομάδας πριν και μετά τις παρεμβάσεις, ενώ όχι 

τόσο μεγάλη βελτίωση, στην ομάδα ελέγχου. Αντιθέτως, θα λέγαμε πως 

παρατηρούμε μικρή βελτίωση και κυρίως στασιμότητα στους μέσους όρους της 

ομάδας ελέγχου πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Επίσης, κοιτάζοντας κανείς τους 

στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων της πειραματικής ομάδας, εντοπίζει σημαντικά 

ευρήματα για τις έξι υποκλίμακες του ερωτηματολογίου. Στα στατιστικά τεστ (test 

statistics) που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιώθηκαν οι εναλλακτικές υποθέσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ελέγχοντας τους μέσους όρους πριν και μετά τις παρεμβάσεις, οι 

έφηβοι έδειξαν να μπορούν να ξεχωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα μοιράζονται, 

να τα αναλύουν αλλά και να σέβονται τα συναισθήματα των άλλων, ενώ φαίνεται να 

μην τα κρύβουν όπως έκαναν πριν. Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως οι έφηβοι 

πρόσφυγες μετά τις παρεμβάσεις με τη βοήθεια των τεχνικών του θεάτρου της 

επινόησης παρουσίασαν βελτίωση στην έκφραση των συναισθημάτων τους. 

Από την άλλη μεριά, δεν προκύπτουν τόσο σημαντικά ευρήματα από τους 

στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων της ομάδας ελέγχου. Από τα στατιστικά τεστ που 
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έγιναν για να ελέγξουμε τις υποθέσεις, φαίνεται πως σχετίζονται με μηδενικές 

υποθέσεις καθώς τα αποτελέσματα των εφήβων της ομάδας ελέγχου πριν και μετά τις 

παρεμβάσεις που έγιναν στην πειραματική ομάδα μένουν σταθερά. Με λίγα λόγια δεν 

παρατηρείται κάποιου είδους βελτίωση. 

Συνοπτικά, θα λέγαμε πως στην έρευνά μας ενώ παρουσιάζονται κάποια θετικά 

αποτελέσματα δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε γενίκευση, καθώς υπάρχουν κάποιοι 

περιορισμοί. Οι περιορισμοί αυτοί σχετίζονται με το μέγεθος του δείγματος, τον 

covid και την κινητικότητα των μελών της ομάδας και θα αναλυθούν εκτενέστερα 

παρακάτω. 
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4.1 Περιορισμοί της έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει αποτελέσματα ποιοτικά και ποσοτικά, καθ’ ότι 

είναι μια μεικτή έρευνα, αλλά δεν μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε γενίκευση, καθώς 

υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί.  

Αρχικά, το δείγμα μας χαρακτηρίζεται ως δείγμα ευκολίας, καθώς μόνο αυτές 

οι δύο δομές φιλοξενίας δέχθηκαν την πρότασή μας για την υλοποίηση της έρευνας 

στον χώρο τους. Το μέγεθος του δείγματος επίσης είναι μικρό, δεκαπέντε έφηβοι 

ασυνόδευτοι πρόσφυγες στην πειραματική ομάδα και δεκαπέντε έφηβοι πρόσφυγες 

ασυνόδευτοι στην ομάδα ελέγχου. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι οι ομάδες 

βρίσκονταν σε διαφορετικό χώρο, καθώς ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν δύο 

ομάδες εφήβων που ζουν στην ίδια δομή φιλοξενίας. Παρότι όμως τα παιδιά ήταν από 

άλλη δομή είχαν ίδια χαρακτηριστικά, ήταν αγόρια, έφηβοι, από το Αφγανιστάν. 

Ακόμη, το δείγμα μας δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό, καθώς τα ποσοτικά 

δεδομένα είναι αποτελέσματα ένας πειραματικού σχεδίου, επομένως είναι 

αποτέλεσμα μη πιθανοθεωρητικής δειγματοληψίας. 

Σημαντικός περιορισμός αποτελεί το ότι υπήρχε μεγάλη κινητικότητα στη δομή 

φιλοξενίας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από αυτούς τους έφηβους είτε μπορεί να 

έφευγαν από τη δομή για επανένωση με την οικογένειά τους ή για να πάνε σε μία 

χώρα με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, είτε ήταν κάποιοι που έρχονταν για να 

μείνουν εκεί. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα μας δεν ήταν απόλυτα 

σταθερή. Η αλήθεια είναι πως έγινε προσπάθεια για να έχουμε κάποια σταθερά μέλη 

και στα υπόλοιπα υπήρχαν μετακινήσεις. 

Ακόμα, το εύρος της ηλικίας είναι περιορισμός που θα θέλαμε να ελέγξουμε σε 

μια ιδανική συνθήκη, ώστε να έχουμε ένα ομοιογενές σύνολο για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων μας. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα χωρίζαμε το δείγμα μας σε δύο 

υποομάδες, ώστε να κάνουμε πιο ισχυρά τα αποτελέσματά μας. 

Ένας ακόμα περιορισμός αποτέλεσε το γεγονός ότι λόγω των κανόνων 

λειτουργίας της δομής φιλοξενίας και λόγω περιορισμών εξαιτίας του covid19 δεν 

μπορούσε να παρακολουθεί τις παρεμβάσεις ένας κριτικός φίλος, που θα συνέβαλε 

στα ποιοτικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η συμβολή των ψυχολόγων ήταν πολύ 

βοηθητική καθώς μετά από κάθε παρέμβαση υπήρχε ανατροφοδότηση από τους 

ίδιους και συζητήσεις για την εξέλιξη των παρεμβάσεων και για την εξέλιξη των 

παιδιών μέσα σ’ αυτές. Επιπλέον, η περίοδος συναντήσεών μας με τα παιδιά 

συνέπεσε με το ραμαζάνι, την θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων κατά την 
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οποία νηστεύουν από τροφή και νερό, κάπνισμα, ποτό, σεξουαλικές επαφές από την 

ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου. Η γιορτή αυτή διαρκεί ένα μήνα. Αρκετά από τα 

παιδιά της δομής συμμετείχαν στο ραμαζάνι γι’ αυτό θεωρήσαμε απαραίτητο να τους 

ρωτήσουμε αν θέλουν να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας κανονικά ή αν προτιμούν 

να κάνουμε μία διακοπή. Οι ίδιοι είπαν να συνεχίσουμε, παρόλα αυτά λόγο κόπωσης 

που αισθάνονταν κάποιοι από αυτούς δεν παρευρίσκονταν κάθε φορά. 

Ένας πολύ σημαντικός περιορισμός είναι ότι δεν υπήρχαν άλλες παρόμοιες 

έρευνες με το ίδιο θέμα τόσο σε επίπεδο βιβλιογραφίας όσο και ερευνητικό, ώστε να 

διασταυρωθούν τα αποτελέσματα. Τέλος, δυσκολία υπήρχε και στην εύρεση 

βιβλιογραφίας για το Θέατρο της Επινόησης ως μορφή άτυπη εκπαίδευσης με κέντρο 

την τέχνη και όχι ως μαθησιακό εργαλείο. 

 

4.2Προτάσεις για το μέλλον 

Η παρούσα έρευνα αποδεικνύει το πόσο σημαντική είναι η συμβολή του 

θεάτρου της επινόησης στην έκφραση συναισθημάτων των ασυνόδευτων εφήβων 

προσφύγων.  

Το Θέατρο της Επινόησης και οι τεχνικές του θα μπορούσε να γίνει ένα 

αυτόνομο μάθημα στα σχολεία όλων των βαθμίδων ή ακόμα και να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα το ΜΚΟ και εμψυχωτές να είναι εξειδικευμένοι άνθρωποι. Με τον τρόπο 

αυτό τα παιδιά- έφηβοι θα μπορούσαν πιο εύκολα να αναπτύξουν συναισθηματικές, 

γλωσσικές και κινητικές δεξιότητες.  

Λόγω της έλλειψης ερευνών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσαμε να 

προτείνουμε πραγματοποίηση περισσότερων σχετικών ερευνών οι οποίες θα έχουν 

μεγαλύτερο δείγμα, πιο αντιπροσωπευτικό και μεγαλύτερη διάρκεια με σκοπό την 

γενίκευση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, θα μπορούσαν να διεξαχθούν έρευνες που 

θα μελετούν πως και άλλες μορφές θεάτρου μπορούν να συμβάλλουν στην έκφραση 

συναισθημάτων των εφήβων προσφύγων ή ακόμα και να μελετηθεί ξεχωριστά η 

επίδρασή τους σε διαφορετικές ηλικιακές βαθμίδες. Από την στιγμή που τέτοιες 

μελέτες είναι περιορισμένες, η ύπαρξή τους θα συνέβαλαν και στην ελληνική αλλά 

και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

Η γνώση του τρόπου επιρροής του θεάτρου της επινόησης στην έκφραση των 

συναισθημάτων των εφήβων προσφύγων αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο τόσο για 

τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς 
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καθώς όσο περισσότερο γνωρίζει κανείς για αυτή την σύνδεση τόσο καλύτερα μπορεί 

να οργανώνει το πρόγραμμά του ή τις συνεδρίες του. Είναι αξιοπρόσεκτος και 

μοναδικός ο αβίαστος τρόπος με τον οποίο οι έφηβοι πρόσφυγες εκφράζονται μέσα 

από το θεάτρου της επινόησης και αυτό που μπορεί να το μετατρέψει ως μία 

εκπαιδευτική μέθοδο. 

Ελπίζω η παρούσα έρευνα να συνέβαλε έστω και λίγο σε αυτή την κατεύθυνση. 
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ΠαράρτημαI: Ερωτηματολόγιο για εφήβους 
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Παράρτημα II: Ημερολόγιο παρατήρησης 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν μπορούσαμε να ηχογραφήσουμε τις 

παρεμβάσεις μας, καθώς κάτι τέτοιο δεν επιτρεπόταν από την δομή φιλοξενίας με την 

οποία συνεργαζόμασταν, για τον λόγο αυτό παρακάτω δεν θα παρουσιάσουμε κάποια 

απομαγνητοφώνηση, αλλά σύντομες παρατηρήσεις που κρίνουμε απαραίτητες να 

αναφερθούν. 

 

1η Παρέμβαση 

Η πρώτη παρέμβαση δεν είχε μεγάλη προσέλευση. Τα παιδιά ήταν στην αρχή 

διστακτικά απέναντί μου και δυσανασχετούσαν για τις προθέσεις μου. Άλλωστε δεν 

είχαν συμμετάσχει ξανά σε δραστηριότητες τέτοιου τύπου. Έτσι αποφάσισα να μην 

μοιράσω τα ερωτηματολόγια κατευθείαν, στην πρώτη μας επαφή, καθώς κάτι τέτοιο 

θα τους απέτρεπε απ’ το να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό να 

αναφέρουμε ότι κάναμε μία πιλοτική προέδρευαν με σκοπό να δούμε αν το 

ερωτηματολόγιο που έχει επιλεγεί είναι κατανοητό από τη συγκεκριμένη ομάδα. 

Έτσι, μοιράσαμε ερωτηματολόγια σε τέσσερις μόνο εφήβους που έδειξαν προθυμία 

και αφού τα συμπλήρωσαν τους ρωτήσαμε πως τους φάνηκε, αν τους δυσκόλεψε 

κάτι, αν βρήκαν τις ερωτήσεις κατανοητές… 

Τα παιδιά σε αυτή την συνάντηση αρχικά, ήταν λίγο συμμετοχικοί, 

περισσότερο παρατηρητές θα τους χαρακτήριζα, ενώ κανένας από αυτούς δεν έπαιρνε 

πρωτοβουλία ή δεν ήθελε να απαντάει στα παιχνίδια. Το σημαντικό ήταν ότι σιγά- 

σιγά καθώς περνούσε η ώρα χαλάρωναν και άρχισαν λίγο να μιλάνε. Καθοριστικής 

σημασίας ήταν η παρουσία των δύο ψυχολόγων της δομής, της Άννας και του 

Δημήτρη καθώς και του διερμηνέα Megdad, οι  οποίοι συμμετείχαν κανονικά στο 

πρόγραμμα, κάτι που βοηθούσε τα παιδιά να χαλαρώσουν και να συμμετέχουν και 

αυτά, χωρίς βέβαια πίεση. Στο τέλος της παρέμβασης,  τα παιδιά είπαν ότι τους άρεσε 

και ότι είναι περίεργοι να δουν τι θα ακολουθήσει στις επόμενες συναντήσεις μας. 
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2η Παρέμβαση 

 Στην δεύτερη παρέμβαση η προσέλευση ήταν μεγαλύτερη και το θετικό της 

υπόθεσης ήταν ότι ήρθαν περισσότεροι έφηβοι λόγω της παρότρυνσης των φίλων 

τους. Το ραντεβού μας ήταν στις 3:30 στην δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων 

προσφύγων εφήβων στην Θήρας 22 στην Κυψέλη. Από εκεί φεύγαμε και πηγαίναμε 

σε κάποιον εξωτερικό χώρο. Το γεγονός ότι οι δραστηριότητες μας γινόταν στην 

φύση θεωρώ πως βοήθησε αρκετά αφενός στο να έρχονται οι έφηβοι στις 

συναντήσεις μας και αφετέρου στο να νιώθουν περισσότερη ελευθερία και ηρεμία. 

Η πρώτη μας λοιπόν, εξωτερική συνάντηση είχε χαρακτήρα γνωριμίας και 

εμπιστοσύνης. Αρχικά, μέσα από τα παιχνίδια εμπιστοσύνης συνειδητοποίησα πως 

κάποια από τα παιδιά ενώ έμεναν στον 

ίδιο χώρο δεν γνώριζαν ο ένας το όνομα 

του άλλου, όπως και πληροφορίες για 

αυτούς (όπως καταγωγή, αδέρφια κτλ). 

Ένα ακόμα στοιχείο ήταν ότι προς 

έκπληξη τόσο των ψυχολόγων όσο και 

δική μου στο πρόγραμμα συμμετείχε (όσο ήταν στην δομή) ένας έφηβος, ο οποίος 

είχε αυτοτραυματιστεί δύο φορές εκείνον τον μήνα, ενώ με δυσκολία έβγαινε από το 

δωμάτιό του. Στις δύο πρώτες δραστηριότητες κάθισε σε ένα παγάκι και μας 

παρακολουθούσε και στην τρίτη σηκώθηκε και συμμετείχε. 

Οι επόμενες δραστηριότητες ήταν δραστηριότητες εμπιστοσύνης, ενώ στο 

τέλος φτιάξαμε το δικό μας συμβόλαιο, το συμβόλαιο της ομάδας μας όπου 

καταγράψαμε τους κανόνες που θέλουμε να τηρούν όλοι. Ο καθένας έγραφε στην 

γλώσσα του, ενώ αυτοί που δεν ήξεραν να γράφουν καθόλου μου έλεγαν και 

κατέγραφα εγώ. Όλοι πρότειναν από κάτι και κάποιες από τις λέξεις που γράφτηκαν 

στο χαρτόνι ήταν οι ακόλουθες: «Εμπιστοσύνη», «Ασφάλεια», «Σεβασμός», «Πιστοί 

στις συναντήσεις μας», «Ελευθερία». 
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3η Παρέμβαση 

 

Στην τρίτη μας συνάντηση οι 

δραστηριότητες ήταν κατά βάση κινητικές, κάτι 

που άρεσε στους συμμετέχοντες, ενώ στα 

πρόσωπά τους φαινόταν η χαρά,  η διασκέδαση 

και η ανάγκη τους για παιχνίδι. Συμμετείχαν 

όλοι και γέλαγαν δυνατά. Στην συνέχεια, 

κάναμε την δραστηριότητα « Φεύγουμε για 

ταξίδι», που συμμετείχαν αλλά όχι με την ίδια όρεξη. Δυσκολεύονταν λίγο στο να 

μπουν σε κάποιο ρόλο, ένιωθαν ντροπή και αμηχανία, ενώ προτίμησαν να γράψουν 

τα δεδομένα που ζητούσε η δραστηριότητα και όχι τόσο να μπουν σε ρόλο.  

Επίσης, στο τέλος, οι ίδιοι ζήτησαν να κάνουμε περισσότερο κινητικά 

παιχνίδια, ενώ πρότειναν και δικά τους. Αυτό βέβαια δεν τους το αρνήθηκα, αλλά 

συμφωνήσαμε να παίζουμε ότι θέλουν αυτοί στο τέλος της κάθε μας παρέμβασης. 

 

4η Παρέμβαση 

Η ανάγκη των παιδιών για κίνηση εισακούστηκε και τα παιδιά το διασκέδασαν 

πολύ. Αυτή την φορά το μέρος άλλαξε κάτι που τους εξίταρε 

γιατί δεν ήξεραν που πάμε, ενώ είχαν πολύ όρεξη για 

εξερεύνηση το μέρος. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι εκείνη την 

περίοδο ήταν το ραμαζάνι, μία  μουσουλμανική γιορτή  όπου οι 

μουσουλμάνοι νηστεύουν και απέχουν από την ανατολή του 

ηλίου μέχρι την δύση του ηλίου από τροφή και νερό. Τα παιδιά 

παρόλη την κούραση που μπορεί να ένιωθαν (όσα από αυτά 

συμμετείχαν στο ραμαζάνι) έρχονταν στις συναντήσεις μας. Αυτή την φορά, έγινε μία 

διακοπή του προγράμματος για να προσευχηθούν τα παιδιά και μόλις αυτά ήταν 

έτοιμα συνεχίσαμε κανονικά το πρόγραμμά μας. 

 

5η Παρέμβαση 

Η προσέλευση των ατόμων στην 

πέμπτη μας συνάντηση ξεπέρασε τις 

προσδοκίες μου. Ήρθαν στο πρόγραμμα 
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εικοσιπέντε παιδιά. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό καθώς από την αρχή γνώριζα 

τις δυσκολίες που έχουν βιώσει και βιώνουν αυτά τα παιδιά, αλλά και την δυσκολία 

τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, αφού κύριο μέλημά τους ήταν να 

καταφέρουν να φύγουν από την Ελλάδα είτε για να επανενωθούν με τις οικογένειές 

τους, είτε να πάνε σε κάποιο άλλο μέρος όπου οι συνθήκες είναι καλύτερες και οι 

ευκαιρίες περισσότερες. 

Η χαρά δεν κρυβόταν από το πρόσωπό μου και γρήγορα ξεκινήσαμε το 

πρόγραμμα με δραστηριότητα γνωριμίας για να μπορέσουν τα νέα μέλη να ενταχθούν 

στην ομάδα που μέχρι τώρα είχαμε δημιουργήσει. 

Αφού χαλαρώσαμε ξεκινήσαμε με μία δραστηριότητα 

με τεχνικές θεάτρου της επινόησης όπου η ομάδα 

χωρίστηκε σε υποομάδες των τριών. Φροντίσαμε σε 

κάθε υποομάδα να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος 

από τα άτομα που συμμετείχαν στις προηγούμενες 

μας συναντήσεις. Οι παγωμένες εικόνες ήταν κάτι που τους άρεσε, ενώ στον χρόνο 

που είχαν για να προετοιμάσουν τις εικόνες τους συνεργάστηκαν πολύ ωραία. 

Στο τέλος, στήθηκε ένα μικρό πάρτυ, τα παιδιά έβαζαν μουσικές από την χώρα 

τους και μου έδειχναν πως χορεύουν εκεί, ήταν περίεργοι επίσης να μάθουν ελληνική 

μουσική, σχηματίσαμε έναν κύκλο και όποιος ήθελε να δείξει κάτι έμπαινε στο 

κέντρο . Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι ένα παιδί έβαλε ένα αργό μουσικό 

κομμάτι, μπήκε στο κέντρο του κύκλου, χόρευε, έκλεισε τα μάτια και δάκρυζε.  

 

6η Παρέμβαση 

Η παρέμβαση αυτή ξεκίνησε με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι συναισθημάτων. Η 

αλήθεια είναι πως μέσα από αυτό τα παιδιά εξέφρασαν πολλά συναισθήματα και 

δυνατές εμπειρίες. Ένας από αυτούς μάλιστα 

είπε πως «σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά 

από πολλούς μήνες που νιώθει ασφάλεια», 

ένας άλλος είπε πως «νιώθω φόβο όταν 

βλέπω περιστατικά βίας», «αισθάνομαι χαρά 

όταν παίζω με τους φίλους μου»,  

« αισθάνομαι ηρεμία στην αγκαλιά». Η δραστηριότητα αυτή πήρε πολύ ώρα, ενώ 

φαινόταν η ανάγκη των παιδιών να μιλήσουν. Το παιχνίδι ήταν τελικά μια καλή 

επιλογή για να γίνει αυτό και βλέποντας ο ένας τον άλλον να εκφράζονται 
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παροτρύνονταν ακόμα και οι πιο κλειστοί χαρακτήρες να εκφράσουν το συναίσθημά 

τους ή την εμπειρία τους. Το παιχνίδι κράτησε πολύ ώρα καθώς συζητούσαμε αρκετά 

μετά από κάθε συναισθηματική έκφραση. 

Εν συνεχεία, μπλέχτηκαν στο πρόγραμμά μας και οι εικαστικές τέχνες. Οι 

έφηβοι έφτιαξαν τις δικές τους μάσκες από γυψόγαζα, ενώ συνεργάστηκαν μεταξύ 

τους, αφού για καλούπι είχαν τα πρόσωπά τους και ο ένας έβαζε γυψόγαζα στον 

άλλον και όταν στέγνωνε αφαιρούσαν την μάσκα που είχε δημιουργηθεί. Ήταν μία 

ευχάριστη διαδικασία.  

            

7η Παρέμβαση   

Οι μάσκες που φτιάξαμε στην προηγούμενη παρέμβαση απέκτησαν ζωή και 

συναισθήματα. Οι συμμετέχοντες μπήκαν εύκολα 

σε ρόλους, ενώ αλληλεπίδρασαν τόσο μεταξύ τους 

όσο και με τους άλλους. Στην συνέχεια, η 

μουσική απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στο 

πρόγραμμα, καθώς όπως φάνηκε ήταν ένας τρόπος 

που τους βοήθησε να εκφράσουν το συναίσθημα.  

Ακολούθως, τα εικαστικά που τόσο μας 

άρεσαν εντάχθηκαν και πάλι στο πρόγραμμά μας 

και αυτή την φορά οι μάσκες έγιναν άνθρωποι με προσωπικότητα μετά τις πινελιές 

που τους έβαλαν τα παιδιά.        

 

8η Παρέμβαση 

Το πρόγραμμα αυτή την φορά ήταν πιο βαρύ, ενώ παραμείναμε στην δομή για 

την διεξαγωγή του. Με την άφιξή μου στην δομή φιλοξενίας λοιπόν, ενημερώθηκα 

για ένα περιστατικό βίας που συνέβη μεν εκτός δομής αλλά εμπλέκονταν έμμεσα 

παιδιά που διαμένουν στην δομή. Κάτι τέτοιο βέβαια επηρέασε όλους όσους μένουν 

στην δομή. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμά μας άλλαξε άρδην, δεν βγήκαμε σε 

κάποιο πάρκο και η παρέμβαση έγινε στον χώρο διδασκαλίας που υπάρχει στο 

κτήριο. Όπως προείπα το γεγονός επηρέασε πολύ τα παιδιά και για τον λόγο αυτό η 

προσέλευση ήταν μικρή. Αποφάσισα να μην ακυρώσω την συνάντηση, αλλά να 

κάνουμε έστω και αυτοί οι λίγοι (10 έφηβοι), καθώς όπως μου είπαν και οι 

ψυχολόγοι, το είχαν ανάγκη. Η συνάντησή μας επικεντρώθηκε στα περιστατικά βίας, 

η συζήτηση ήταν μεγάλη ενώ οι συμμετέχοντες έδιναν προτάσεις σε περιστατικά που 
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ακούγονταν. Στο τέλος καταλήξαμε να φτιάξουμε μία αφίσα  ενάντια στη βία και την 

κολλήσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων ώστε να την δουν όλοι, ακόμα και αυτοί που 

δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

 

 

9η-10η-11ηΠαρέμβαση 

Στην ένατη συνάντηση ξανασυντάχθηκε η ομάδα μας και μπήκαμε λίγο πιο 

βαθιά στο Θέατρο της Επινόησης. Είδαμε βίντεο, παρατηρήσαμε τεχνικές, 

εντυπωσιαστήκαμε με το τι μπορούμε να κάνουμε διαθέτοντας φαντασία και 

δημιουργικότητα και συζητήσαμε για την δική μας παράσταση. 

Εν συνεχεία, αρχίζαμε να φτιάχνουμε το δικό μας πλαίσιο. Σιγά-σιγά 

σταμάτησα να έχω τον ρόλο που είχα μέχρι τώρα και άφησα 

την ομάδα να λειτουργήσει μόνη της. Και πράγματι, ήταν 

πολύ συγκινητικό! Εκεί που στην αρχή σχεδόν κάποιοι δεν 

γνωρίζονταν μεταξύ τους, πια σε ένα τόσο σύντομο χρονικό 

διάστημα συνομιλούσαν, άκουγαν και σέβονταν ο ένας τον 

άλλον, έδιναν λύσεις, έπαιρναν αποφάσεις, είχαν γίνει μια 

ΟΜΑΔΑ. Για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό και βλέποντάς τους σαν 

παρατηρήτρια πλέον η χαρά μου ήταν απερίγραπτη! 

Τα θέματα για την ταινία μικρού μήκους που αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε 

ήταν πολλά, ψήφισαν μεταξύ τους και αποφάσισαν να συνδυάσουν δύο από αυτά.  Το 

θέμα μας λοιπόν ήταν: «Με ποιο τρόπο ο covid επηρεάζει τις φιλικές σχέσεις». Οι 

ρόλοι μοιράστηκαν γρήγορα και οι σκηνές βγήκαν κάπως αβίαστα. Τα άτομα που 

ανέλαβαν το τεχνικό κομμάτι συνεργάστηκαν 

όμορφα και έψαχναν από κοινού τις λειτουργίες 

της κάμερας και που θα την στήσουν ώστε να 

έχουν το καλύτερο πλάνο, ενώ οι ηθοποιοί 

έκαναν πρόβες για το τι θα λένε και με ποιον 

τρόπο. 

Η αλήθεια είναι πως όλη αυτή η διαδικασία «αναστάτωσε» όλους όσους έμεναν 

στην δομή, οι οποίοι ήταν περίεργοι και ήθελαν να συμμετέχουν στο project.  Δεν 

μπορέσαμε να τους αρνηθούμε και τους είχαμε σαν βοηθούς στην ταινία μας. Σαν 

διαδικασία τους άρεσε πολύ και όσο πλησίαζε το τέλος είχαμε μια περίεργη αίσθηση. 
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Αφού γυρίστηκε και το τελευταίο πλάνο οι έφηβοι είπαν ένα τραγούδι όλοι 

μαζί, ζήτησαν από εμένα και τους ψυχολόγους να το χορέψουμε μαζί και εξέφρασαν 

την επιθυμία να χορέψουμε και το αγαπημένο μου τραγούδι.  

 

 

12η Παρέμβαση 

Ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτό το όμορφο ταξίδι διοργανώνοντας ένα πάρτυ 

όπου ήταν καλεσμένη όλη η δομή. Τα παιδιά έστησαν την αίθουσα όπως αυτά 

επιθυμούσαν, φτιάξαμε popcorn και τους είχα αγοράσει αναψυκτικά, κάτσαμε σε μία 

θέση και προβάλαμε το βίντεό μας. Όλοι ήταν πολύ χαρούμενη και σχολίαζαν καθ’ 

όλη την διάρκεια του βίντεο. Στο τέλος, προβάλαμε ένα βίντεο που τους είχα 

ετοιμάσει εγώ με τις στιγμές μας από όλον τον καιρό. Τα παιδιά που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα εξηγούσαν στους υπόλοιπους τι  κάναμε σε κάθε φωτογραφία που 

περνούσε, ενώ αναπολούσαμε στιγμές που είχαμε ζήσει με τους εφήβους που είχαν 

φύγει από την δομή. Μου ζήτησαν μάλιστα αν μπορούμε να στείλουμε και σ’ αυτούς 

το βίντεο για να το δουν. 

Στο τέλος, μιλήσαμε όλοι μαζί γι’ αυτό το ταξίδι, ενώ τα λόγια που μου είπαν 

ήταν πολύ συγκινητικά. Ένας μάλιστα μου είπε πως πλέον είμαστε οικογένεια, 

μοιραστήκαμε πολλά και πως όταν έρθει η ώρα να φύγει από την Ελλάδα και να πάει 

να βρει τους γονείς του, θα κανονίσει ένα μεγάλο πάρτυ με τους φίλους που απέκτησε 

στην χώρα μας και θα ήθελε να πάω κι εγώ για να γιορτάσω μαζί του. Δώσαμε μία 

υπόσχεση ο ένας στον άλλον : Να μη χάνουμε την ελπίδα μας, να μιλάμε όταν 

αισθανόμαστε λύπη, θυμό, χαρά και φόβο και να μην πάψουμε να είμαστε 

δημιουργικοί! 

 

 

 

 

 

Μια εμπειρία αληθινή, μοναδική, δυνατή που μπορούν να καταλάβουν μόνο όσοι 

την έζησαν! 
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