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Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε από την Andreea-Loredana 
Tudorache με βάση την εμπειρία του “Using Theatre to Make Politics” 
Μέλη και εταίροι της κοινοπραξίας: A.R.T. Fusion (Ρουμανία), Inter 
Alia (Ελλάδα), Hang-Kép Kulturális Egyesület (Ουγγαρία), Creative 
Connections (Νορβηγία), SNRDIMU (Πολωνία) και Teatro Metaphora 
(Πορτογαλία).

Διόρθωση και επεξεργασία: AleksaSavic
Μετάφραση: Αμέρισσα Γιαννούλη 
Επιμέλεια του ελληνικού κειμένου: Τιτίκα Αποστολάκη
Σχεδιασμός και γραφικά: Iulia Ignat (www.iuliaignatillustrator.com)

* Η έντυπη έκδοση αυτής της δημοσίευσης είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο χαρτί

A.R.T. Fusion Association
2021

Όλη η αλληλογραφία που σχετίζεται με αυτήν την δημοσίευση θα πρέπει να 
απευθύνεται σε:

A.R.T. Fusion Association 
Διεύθυνση: Marin Serghiescu Street, no. 14, apt. 6, sector 2, Bucharest, Romania

Email: office@artfusion.ro        
Web: www.artfusion.ro

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της έκδοσης ανήκουν στο A.R.T. FusionAssociation. Επιτρέπεται 
η μερική αναπαραγωγή αυτού του υλικού για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με αναφορά της πηγής. 
Στην περίπτωση κερδοσκοπικού σκοπού είναι υποχρεωτική η γραπτή άδεια του A.R.T. Fusion.

Αυτό το υλικό δημιουργήθηκε ως δημοσίευση στα πλαίσια του 
έργου “UsingTheatretoMakePolitics”(χρηματοδοτείται με την 
υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μέσω της Βασικής Δράσης 3 – Ευρωπαϊκή Νεολαία 
Μαζί). Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το εγχειρίδιο 
ανήκουν στους συντάκτες του και δεν αντικατοπτρίζουν τη 
θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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“Οι πολίτες δεν είναι αυτοί που ζουν στην κοινωνία .
είναι αυτοί που τη μεταμορφώνουν”

Augusto Boal
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Εισαγωγή 
Σε τι αναφέρεται αυτό το εγχειρίδιο;

Ένα από τα πιο παράδοξα πράγματα της δουλειάς μας με τις 
μεθόδους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, ανά τα χρόνια, ήταν το να 
παρατηρούμε τις στρατηγικές των ατόμων που σπρώχνουν μακριά τη 
δική τους ευθύνη. 

Πολύ συχνά, βρίσκουμε τα άτομα αυτά πάντα σε θέση να στοχοποιούν 
άλλα άτομα ή άλλες συνθήκες, οι οποίες θα πρέπει να αλλάξουν αντί 
γιαεκείνα. Για πολλά χρόνια, προσπαθήσαμε να ενθαρρύνουμε την 
ενεργό συμμετοχή και ενδυνάμωση μέσω του Θεάτρου Φόρουμ, που 
στοχεύει κυρίως στην προσωπική αλλαγή, και υπήρχε πάντα εκείνο το 
ένα άτομο, ή κάποτε περισσότερα, που επεσήμανε ότι η αλλαγή του 
είναι μάταιη, ότι αυτό το πρόβλημα θα συνεχιζόταν αν δεν αλλάξουμε το 
σύστημα κ.λπ... Εισάγετε εδώ όλα τα επιχειρήματα «φταίει το σύστημα»... 
Και μετά, ήρθε η ώρα που ήμασταν πλέον έτοιμα να αντιμετωπίσουμε 
το άσχημο σύστημα με θέατρο για συστημική αλλαγή, το Νομοθετικό 
Θέατρο. Σκεφτήκαμε ότι τελικά, όλος αυτός ο σκεπτικισμός και τα άτομα 
που τον εξέφραζαν θα μπορούσαν να πειστούν και να πάρουν μέρος 
στη διαδικασία αλλαγής. Προς έκπληξή μας, τώρα, συναντάμε εκείνο 
το ένα άτομο, ή κάποτε περισσότερα, που μας λέει ότι το να αλλάξουμε 
το σύστημα είναι πολύ δύσκολο και φιλόδοξο, πωςμπορούμε μόνο να 
αλλάξουμε εμείς ως μονάδες.

Αυτό το εγχειρίδιο αφορά το Νομοθετικό Θέατρο, μια από τις 
μεθόδους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της καταπίεσης σε συστημικό 
επίπεδο. Αναλύουμε λεπτομερώς την προσέγγισή μας και τις σκέψεις 
μας ακολουθώντας αυτήν την μέθοδο σε σχέση με ορισμένες από τις 
(πιθανές) αρχές και τα διλήμματά της. 
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Μερικές φορές, στις εξηγήσεις μας συγκρίνουμε το 
Νομοθετικό Θέατρο με το Θέατρο Φόρουμ. 

Μερικές φορές, τα πράγματα 
γίνονται πιο ξεκάθαρα όταν τα 
λέμε έτσι όπως είναι ή όταν τα 
συγκρίνουμε με πράγματα που 

δεν είναι. Σε περίπτωση 
που το αναγνωστικό κοινό 

δεν είναι εξοικειωμένο 
με το Θέατρο Φόρουμ, 

έχουμε συμπεριλάβει 
σε διάφορες ενότητες 

κάποιες ελάχιστες 
πληροφορίες προκειμένου 

να αυξήσουμε την κατανόηση. 
Επιπλέον, έχουμε δημοσιεύσει 

ένα εγχειρίδιο ειδικά για το 
Θέατρο Φόρουμ το οποίο 

μπορείτε να συμβουλευτείτε, αν 
υπάρχει ενδιαφέρον, στο: http://

toolbox.salto-youth.net/1503

Εκτός από τις λεπτομερείς εξηγήσεις 
και οδηγίες, έχουμε συμπεριλάβει ένα 

μεγάλο τμήμα ασκήσεων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την εργασία με αυτή 

τη μέθοδο.

Αναφέρουμε επίσης, δείγματα 
εργαστηρίων ή εκπαιδευτικά 
προγράμματα για όσα άτομα 

χρειάζονται περισσότερη 
υποστήριξη για τη δόμηση μιας 

προπαρασκευαστικής ενότητας.
Φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε 

ορισμένα από τα στοιχεία που θεωρούμε 
κρίσιμα κατά την εργασία με αυτήν την 

μέθοδο, θέλοντας να προκαλέσουμε 
κριτική σκέψη και πρακτική εφαρμογή. 
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Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για άτομα που ασχολούνται με τον ένα ή 
με τον άλλο τρόποστο πεδίο του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, που βρίσκονται 
στην αρχή ή σε πιο προχωρημένο στάδιο αυτού του ταξιδιού, και ενδιαφέρονται 
πολύ να εργαστούν με τη μέθοδο του Νομοθετικού Θεάτρου. 

Οι στόχοι του εγχειριδίου είναι: 
 ■ Να δώσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικά εργαλεία. 
 ■ Να αυξήσει τον αντίκτυπό της μεθόδου στην κοινωνία
 ■ Να ενισχύσει το κίνητρο και την πεποίθηση ότι απαιτείται, και είναι δυνατή, 

η συστημική αλλαγή.

Το Νομοθετικό Θέατρο δεν αφορά μόνο το θέατρο. Στην πραγματικότητα 
το θεατρικό μέρος της όλης διαδικασίας αντιπροσωπεύει, πιθανώς, λιγότερο 
από το 50% των απαιτούμενων προσπαθειών και εργασίας.

Μερικές φορές είναι διασκεδαστικό, αλλά κυρίως δεν είναι. Δοκιμάζει την 
υπομονή, τον ενθουσιασμό και τις ελπίδες μας. Ακόμα και αν γίνεται επίμονα 
και επαρκώς, μπορεί να αποτύχει να αλλάξει το σύστημα. Ωστόσο, η αλλαγή 
δεν πρόκειται να συμβεί χωρίς ελάχιστη προσπάθεια. 

Ναι, το Νομοθετικό Θέατρο δεν είναι η πιο άμεση, από άποψη ανταμοιβής, 
μέθοδος, επειδή πολλές από τις αλλαγές που κάνουμε δεν είναι άμεσα ορατές ή/
και συνδέονται με τις προσπάθειές μας. Ας μην ξεχνάμε, θέλουμε να αλλάξουμε 
ένα σύστημα. Αυτό δεν ήταν ποτέ εύκολη δουλειά!

Υπάρχει μια ιδιαίτερη ικανοποίηση που προέρχεται από τη συμμετοχή σε μια 
τέτοια διαδικασία, όπως η πεζοπορία σε ένα δύσκολο ορεινό μονοπάτι με υψηλό 
κέρδος υψομέτρου. Δεν γίνεται από πολλά άτομα, δεν είναι κάτι που μπορείτε 
να κάνετε γρήγορα, αλλά μόλις φτάσετε εκεί, ακόμα και αν υπάρχει βροχή, 
σύννεφα ή ομίχλη, εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι έχετε πραγματοποιήσει μια 
μεγάλη αποστολή.

Δεν είναι μια μέθοδος που ταιριάζει σε κάθε άτομο. Απαιτεί και εξαρτάται 
από τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και μια λογική ποσότητα σοφίας ζωής.  

Απολαύστε την ανάγνωση,
Andreea-Loredana Tudorache 
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Χρησιμοποιώντας το Θέατρο 
για τη Δημιουργία Πολιτικών

- Επισκόπηση του Έργου -

Αυτό το έργο αντιπροσωπεύει μια απάντηση στα υψηλά επίπεδα κοινωνικής 
και πολιτικής απάθειας των νέων ανθρώπων και οραματίζεται έναν καινοτόμο 
τρόπο να φέρει κοντά τα νέα άτομα και τις αρχές. 

Το A.R.T. Fusion Association (Ρουμανία) ανέπτυξε και υλοποίησε αυτό το 
έργο σε συνεργασία με ανθρώπους από την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Νορβηγία, 
την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν  να αυξήσει το επίπεδο συμμετοχής και 
εμπλοκής των νέων ατόμων σε διάφορες δημοκρατικές διαδικασίες και διαδικασίες 
άσκησης πολιτικής. Το έργο υλοποιήθηκε μεταξύ 2018 και 2020.

Το έργο πέτυχε τους ακόλουθους στόχους:
 ■ Να εισάγει καινοτόμες μεθοδολογίες, το Νομοθετικό Θέατρο και το Θέατρο 

Εφημερίδας, στον τομέα της εργασίας με την νεολαία σε όλη την Ευρώπη.
 ■ Να ενισχύσει την ικανότητα των συνεργαζόμενων μελών στον τομέα της 

συνηγορίας και της χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 ■ Να ενθαρρύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε συνεργασία με τις 

αρχές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι 
άνθρωποι.

 ■ Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός δικτύου ατόμων που ασχολούνται με το 
Θέατρο του Καταπιεσμένου (επικεντρωμένο στο Νομοθετικό Θέατρο και το 
Θέατρο Εφημερίδας) σε όλη την Ευρώπη.

 ■ Να βελτιώσει τις δεξιότητες διαχείρισης έργων, επικοινωνίας και ηγεσίας των 
συμβούλων νέων ατόμων.

 ■ Να αναπτύξει ενεργητικές στάσεις και αίσθηση πρωτοβουλίας μεταξύ των 
μελών αλλά και γενικότερα των πολιτών.
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Τα κύρια άτομα που δικαιούνταν 
συμμετοχή στο έργολάβανε μέρος σε ένα 
μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό σεμινάριο 
που ήταν επικεντρωμένο στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για την χρήση της μεθοδολογίας 
του Θεάτρου του Καταπιεσμένου.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση σχεδιάστηκε ως εξής:

1. Ένα αρχικό πρόγραμμα κατάρτισης, 
που πραγματοποιήθηκε στη Μαδέρα της 
Πορτογαλίας τον Μάιο του 2019, για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων εργασίας με το 
Νομοθετικό Θέατρο για τα άτομα που θα 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στο 
μέλλον.

2. Μια φάση πρακτικής εφαρμογής, όπου τα 
άτομα που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά 
για την εφαρμογή των μεθόδων του 
Θεάτρου του Καταπιεσμένου σε όλο και 
περισσότερα περιβάλλοντα προετοίμασαν 
και εφάρμοσαν παραστάσεις Νομοθετικού 
Θεάτρου για τουλάχιστον 1500 νέους 
(250 σε κάθε χώρα), ξεκινώντας 
διαδικασίες συνηγορίας σε θέματα όπως η 
ενδοοικογενειακή βία, τα περιβαλλοντικά 
θέματα, τα σχολικά προγράμματα σπουδών, 
ο εκφοβισμός, η ένταξη ατόμων με 
αναπηρία και των υποδομών των δημόσιων 
μεταφορών.

3. Μια πρώτη φάση της πρακτικής εφαρμογής 
που ακολούθησε το δεύτερο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο, το οποίοπραγματοποιήθηκε στο 
Μπουστένι της Ρουμανίας τον Δεκέμβριο 
του 2019, για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης, για 
την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της 
συνηγορίας και στη μέθοδο του Θεάτρου 
Εφημερίδας.
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4. Μια δεύτερη φάση πρακτικής εφαρμογής που πραγματοποιήθηκε στις χώρες 
των συνεργαζόμενων οντοτήτων. Τα άτομα που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά 
για την εφαρμογή των μεθόδων του Θεάτρου του Καταπιεσμένου σε όλο και 
περισσότερα περιβάλλοντα συνέχισαν τις προσπάθειές τους για συνηγορία 
και μετέφεραν τις δεξιότητές τους στο Θέατρο Εφημερίδας σε έναν νέο γύρο 
παραστάσεων για περισσότερα από 250 άτομα σε κάθε χώρα. Τα θέματα που 
εξετάστηκαν με αυτήν τη μέθοδο ήταν η ενδοοικογενειακή βία, η κριτική 
αξιολόγηση περιεχομένου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η μετανάστευση, η 
στεγαστική επισφάλεια και ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο.

5. Ένα Φεστιβάλ του Θεάτρου του Καταπιεσμένου συγκεντρώνοντας 
θεατρικές ομάδες από όλες τις συνεργάτιδες-χώρες. Πραγματοποιήθηκε στην 
Ουγγαρία το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και είχε στόχο να παράσχει χώρο 
για ανταλλαγή καλών πρακτικών, την αναβάθμιση ικανοτήτων και προβολή 
των πλεονεκτημάτων των μεθόδων του Θεάτρου του Καταπιεσμένου σε 
μεγαλύτερο κοινό.

6. Την τελική συνάντηση αξιολόγησης, που οργανώθηκε στο Μπάλεστραντ, 
στη Νορβηγία, προκειμένου να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος 
ολόκληρου του έργου και να προγραμματιστεί η μελλοντική λειτουργία του 
δικτύου από τώρα και στο εξής. 

7. Τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου από την κάθε συνεργαζόμενη 
οντότητα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του εγχειριδίου, στις κοινότητές του, 
σε ενδιαφερόμενα άτομα και σε άλλους οργανισμούς, προκειμένου να αυξήσει 
το ενδιαφέρον της κοινωνίας των πολιτών για τη χρήση των μεθόδων του 
Θεάτρου του Καταπιεσμένου και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία. 
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Τα κύρια αποτελέσματα του έργου:
 ■ Ένα δίκτυο ισχυρών και ικανών οργανισμών στις μεθόδους του Θεάτρου 

του Καταπιεσμένου (Νομοθετικό Θέατρο και Θέατρο Εφημερίδας).
 ■ 150 άτομαπου συμμετείχαν εθελοντικά στις τοπικές παραστάσεις ως μέλη 

του θιάσου αλλά και ως μέλη υποστήριξης.
 ■ 3000 άμεσα μέλη ακροατηρίου, κυρίως νέα, που συμμετείχαν στη 

διαδραστική διαδικασία, διερεύνησαν παραδείγματα καταπίεσης από τη 
ζωή τους, το περιεχόμενο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αύξησαν τα 
κίνητρά τους, τις ικανότητες πολιτειότητάς τους, την κριτική τους σκέψη 
και ενθαρρύνθηκαν να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα.

 ■ 60 επιπλέον συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, όπως σχολεία, ιδρύματα 
κοινωνικών υπηρεσιών, κέντρα νεολαίας, άλλα μέλη της κοινωνίας των 
πολιτών, μέσα μαζικής ενημέρωσης και τοπικές αρχές.

 ■ Αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο διαβάζετε αυτή τη στιγμή, για την υποστήριξη 
συμβούλων νέων ατόμων που ενδιαφέρονται να εργαστούν με το 
Νομοθετικό Θέατρο.

 ■ Ένα εγχειρίδιο για το Θέατρο Εφημερίδας για την υποστήριξη 
ενδιαφερόμενων ατόμων που ασκούνται στο πεδίο. (Μπορεί να βρεθεί στον 
ιστότοπο www.artfusion.ro)

 ■ Μια ταινία του έργου που προβάλλει τη διαδικασία του έργου και αποσκοπεί 
να εμπνεύσει άλλα άτομα που απασχολούνται στο πεδίο.(Μπορεί να βρεθεί 
στον ιστότοπο www.artfusion.ro)
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Μεθοδολογία του Θεάτρου του Καταπιεσμένου
– Σύντομη Περιγραφή-

Το Θέατρο του Καταπιεσμένου είναι ένας τύπος θεάτρου που αναπτύχθηκε 
από τον AugustoBoal (1931-2009), ο οποίος εμπνεύστηκε από την κριτική 
παιδαγωγική και παιδαγωγική του καταπιεσμένου του PauloFreire (1921-1997), 
τη δεκαετία του 1960. Και οι δύο βρίσκονταν στην Βραζιλία εκείνη την εποχή 
και το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο εκείνων των ημερών, η μετα-αποικιοκρατική 
εποχή και το αυταρχικό στρατιωτικό καθεστώς χούντας, επηρέασε σημαντικά την 
ανάπτυξη αυτών των εννοιών, προσεγγίσεων και μεθοδολογίας. 

Τη δεκαετία του 1960, ο AugustoBoal πειραματίστηκε με το θέατρο για να 
δώσει φωνή σε καταπιεσμένα άτομα, με στόχο να τους δώσει την δυνατότητα να 
πολεμήσουν την καταπίεση στη ζωή τους. Στην αρχή ήταν ενεργός στη Βραζιλία και 
στη συνέχεια, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα συνεχίζοντας να εργάζεται 
με αυτές τις μεθόδους σε άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής και αργότερα, κυρίως 
στην Ευρώπη. 
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Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ήρθε σε επαφή, εκπαιδεύτηκε και συνεργάστηκε 
με πολλά άτομα στον χώρο της υποκριτικής, καθώς και με άλλαάτομα, που 
ενδιαφέρονταν να εργαστούν με το θέατρο για κοινωνικές αλλαγές σε διάφορες 
χώρες του κόσμου. Οι αρχικές αναπτυγμένες μέθοδοι μεταμορφώθηκαν και 
εμφανίστηκαν νέες μέθοδοι. Τα άτομα με τα οποία ήρθε σε επαφή συνέχισαν να 
εργάζονται με αυτές τις μεθόδους στις κοινότητές τους, διαμορφώνοντας και 
προσαρμόζοντάς τις στα δικά τους περιβάλλοντα.

Εκτιμάται ότι, από τη δεκαετία του ‘60 έως σήμερα, οι μέθοδοι που 
περιλαμβάνονται κάτω από την ομπρέλα του Θεάτρου του Καταπιεσμένου έχουν 
φτάσει πιθανώς σε περισσότερες από 100 χώρες. Αν και, στην πραγματικότητα, 
είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε αυτήν την εξέλιξη,καθώς δεν υπάρχει 
συντονισμένο σύστημα παρακολούθησης που μπορεί να εντοπίσει όλα τα άτομα 
που το ασκούν σε όλον τον κόσμο.

Λόγω διαφόρων παραγόντων, οι μέθοδοι μετασχηματίστηκαν, 
αναβαθμίστηκαν, διαμορφώθηκαν, προσαρμόστηκαν, άλλαξαν και προς το 
παρόν, δεν υπάρχει σύνολο συγκεκριμένων κριτηρίων που θα μπορούσαν να 
καθορίσουν ή να τυποποιήσουν αυτή τη μεθοδολογία. Οι πλούσιες προσεγγίσεις 
και η απόλυτη ελευθερία στην εργασία με αυτές τις μεθόδους επέτρεψαν σε αρχάρια 
και έμπειρα άτομα που το ασκούσαν να εργαστούν σε διάφορα περιβάλλοντα, 
τύπους κοινοτήτων και ομάδων στόχου οδηγώντας σε διαφορετικά επίπεδα 
αντίκτυπου. Όμως, το μειονέκτημα αυτής της «ελευθερίας» οδηγεί σε πρακτικές 
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως δυνητικά επικίνδυνες σε σχέση με 
το μήνυμα που στέλνουν για την ομάδα ή το κοινό, για τη συναισθηματική και, 
μερικές φορές, σωματική τους ακεραιότητα. Μπορεί να ενισχύσουν την καταπίεση 
ή να προάγουν τη βία κάνοντας περισσότερο κακό παρά καλό.

Πολύ συχνά, τα ασκούμενα άτομα χρησιμοποιούν την ίδια ορολογία, 
την οποία συνήθως θεωρούνε δεδομένη, όμως αναφέρονται σε διαφορετικά 
πράγματα και δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο αναφοράς ως προς τη χρήση.

Αν και η μεθοδολογία αναπτύχθηκε αρχικά ως μια προσέγγιση για 
παρέμβαση στην κοινότητα και ενδυνάμωσή της, αυτές τις μέρες θα βρείτε 
διάφορους τύπους Θεάτρου του Καταπιεσμένου να χρησιμοποιούνται σε 
εργαστήρια ή σεμινάρια κατάρτισης, ως εργαλείο για την εισαγωγή ή τη 
συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, και στον τομέα των επιχειρήσεων ως 
μέθοδος δημιουργίας ομάδας.

Κάνουμε αυτές τις αναφορές για να τις γνωρίζετε καθώς αναφερόμαστε ή 
εξερευνούμε το Θέατρο του Καταπιεσμένου σε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό και, 
επίσης, σε άλλα πλαίσια.
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Βασικά στοιχεία της Μεθοδολογίας του Θεάτρου του 
Καταπιεσμένου  (δεν πρέπει να συγχέονται με κριτήρια για τον ορισμό 
του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, αφού δεν υπάρχουν):
 ■ Είναι ένας διαδραστικός τύπος θεάτρου όπου το κοινό συμμετέχει 

ενεργά στη διαδικασία και, σε ορισμένες από τις μεθόδους, μπορούν 
να γίνει«κοινό-μέλος του θιάσου».

 ■ Αντιμετωπίζει την πραγματική καταπίεση στις διάφορες μορφές 
της. Η συζήτηση για αυτό το θέμα είναι τεράστια καθώς, πολύ συχνά, 
η καταπίεση μπορεί να ερμηνευθεί με ατελείωτους τρόπους και μπορεί 
να εφαρμοστεί σε σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής.

 ■ Στόχος του είναι να φέρει μια αλλαγή σε σχέση με τη συγκεκριμένη 
καταπίεση που αντιμετωπίζεται, κυρίως μέσω της ενδυνάμωσης των 
καταπιεσμένων ατόμων και των ανθρώπων γύρω τους.

Κύριοι τύποι μεθόδων που περιλαμβάνονται στο Θέατρο του 
Καταπιεσμένου (tη περιγραφή που παρέχεται εδώ είναι απλοποιημένη και 
σίγουρα δεν θα προσφέρει αρκετή κατανόηση σχετικά με τις μεθόδους, θα 
δώσει, όμως, τη βασική ιδέα):

Θέατρο Φόρουμ
 ■ Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τύπους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου. 

Σε μια παράσταση στο Θέατρο Φόρουμ βλέπουμε συχνά μια απεικόνιση της 
πραγματικής ζωής, η οποία αντικατοπτρίζει μια συγκεκριμένη κατάσταση 
καταπίεσης, στην οποία το κοινό καλείται να συμμετάσχει ενεργά, 
ερχόμενο στη σκηνή για να προτείνει λύσεις στα παραδείγματα καταπίεσης 
που παρουσιάζονται. Με βάση τις προτάσεις, τις ιδέες, τις παρεμβάσεις του 
κοινού, πραγματοποιείται συζήτηση (φόρουμ) με το κοινό.

 ■ Μακροπρόθεσμα, στοχεύει σε ένα κοινό που θα μπορέσει να εφαρμόσει τις 
προτεινόμενες λύσεις και στην πραγματική του ζωή εάν το απεικονιζόμενο 
θέμα το αφορά.

 ■ Η διαδικασία συντονίζεται από ένα άτομο σε ρόλο Τζόκερ, το οποίο κάνει 
τη σύνδεση μεταξύ της σκηνής (του θιάσου) και του κοινού.
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 ■ Όντας τόσο δημοφιλής, είναι επίσης μία από τις μεθόδους που 
εφαρμόζονται με έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό τρόπων. Έχουμε αναπτύξει 
ένα πολύ λεπτομερές εγχειρίδιο των τρόπων εργασίας με αυτήν τη μέθοδο 
βασισμένοστις εμπειρίες μας. Εκτός από λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με τη δομή και τις τεχνικές πτυχές της μεθόδου, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την έναρξη μιας ομάδας 
Θεάτρου Φόρουμ. (Μπορεί να βρεθεί εδώ http://toolbox.salto-youth.
net/1503)

Θέατρο Εικόνας
 ■ Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι λειτουργεί με 

αγάλματα σώματος / στάσεις (εικόνες) για την απεικόνιση στοιχείων που 
σχετίζονται με την καταπίεση σε συγκεκριμένες μορφές. Αυτή η τεχνική 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτική άσκηση στη διαδικασία 
ανάπτυξης των άλλων μεθόδων (Θέατρο Φόρουμ, Νομοθετικό Θέατρο, 
Θέατρο Εφημερίδας και Ουράνιο Τόξο της Επιθυμίας) ή ως ξεχωριστή 
μέθοδος για αλληλεπίδραση με το κοινό.

 ■ Η εργασία με εικόνες οδηγεί επίσης σε μια ποικιλία προσεγγίσεων, διότι 
είναι πολύ εύκολη και αφήνει πολύ χώρο για δημιουργικότητα και φαντασία.

 ■ Στο προηγούμενο εγχειρίδιο στο Θέατρο Φόρουμ έχουμε συμπεριλάβει και 
μια ενότητα για το Θέατρο Εικόνας και μια προσέγγιση που περιγράφεται 
λεπτομερώς.
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Θέατρο Εφημερίδας
 ■ ‘Όπως με το Θέατρο Εικόνας, το Θέατρο Εφημερίδας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως τεχνική (άσκηση) για τη διαδικασία ανάπτυξης 
των άλλων μεθόδων ή ως ανεξάρτητη μέθοδος.

 ■ Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι ότι οι βασικές πηγές άντλησης 
πληροφοριών, που αργότερα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία, είναι 
εφημερίδες ή υλικό μέσων  ενημέρωσης (άρθρα, διαφημίσεις κ.λπ.). 
Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έμπνευση ή να παρέχουν το 
κύριο υλικό για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. 

 ■ Μεταξύ των στόχων του είναι και η παροχή ερεθισμάτων για 
κριτική σκέψη και κριτική πρόσληψη των μηνυμάτων από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης.Με τον τρόπο αυτό προωθείται η εμπλοκή και 
το ενδιαφέρον του κοινού σε ζητήματα που εγείρονται μέσω της 
παράστασης και που συνδέονται με την καταπίεση.

 ■ Το Θέατρο Εφημερίδας είναι αρκετά χαλαρά διαμορφωμένο και 
υλοποιείται με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι εφημερίδες εμπνέουν 
την ομάδα εργασίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μαύρο 
χιούμορ και ειρωνεία για να προκαλέσει βαθύτερο προβληματισμό 
και συζητήσεις για διάφορα θέματα.

 ■ Έχουμε αναπτύξει ένα πολύ λεπτομερές εγχειρίδιο τρόπων εργασίας 
με αυτήν τη μέθοδο με βάση τις εμπειρίες μας. (Μπορεί να βρεθεί 
εδώ: www.artfusion.ro )
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Νομοθετικό Θέατρο
 ■ Αντιμετωπίζει παραδείγματα καταπίεσης τα οποία υποστηρίζονται ή 

γίνονται από κρατικούς θεσμούς και για τα οποία τυχόν αλλαγές στην 
ατομική συμπεριφορά δεν επαρκούν για να ξεπεραστεί η καταπίεση. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τονίζεται πως είναι το σύστημα αυτό που πρέπει να 
αλλάξει (νόμοι, διαδικασίες, κανονισμοί κ.λπ.).

 ■ Ακολουθεί συχνά την ίδια δομή με το Θέατρο Φόρουμ, αλλά στοχεύει στην 
εξαγωγή ιδεών από το κοινό, προκειμένου να συντάξει προτάσεις για έναν 
νόμο ή αλλαγές σε έναν νόμο (σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο).

 ■ Αυτή η διαδικασία είναι προτιμότερο να οργανωθεί σε συνεργασία με τα 
θεσμικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την περαιτέρω προώθηση των 
προτεινόμενων σχεδίων (δήμοι, τοπικά συμβούλια, σχολεία, κοινοβούλια 
κ.λπ.). Οι οργανωτικές ομάδες παρακολουθούν τις διαδικασίες συνηγορίας 
και διασφαλίζουν ότι οι προτάσεις φτάνουν στα αρμόδια όργανα και 
λαμβάνονται υπόψη.

 ■ Στις επόμενες ενότητες αυτού του εγχειριδίου θα προσφέρουμε 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη μέθοδο και οδηγίες 
σχετικά με τους τρόπουςεφαρμογής της. 

Αόρατο Θέατρο
 ■ Διεξάγεται σε δημόσιους χώρους (δρόμους, καφετέριες, εστιατόρια, 

καταστήματα κ.λπ.) και βασίζεται σε ένα αρχικά προγραμματισμένο σενάριο 
το οποίο στη συνέχεια αλλάζει από τους ανθρώπους στον δημόσιο χώρο. Το 
αρχικό σενάριο περιλαμβάνει και προβλέπει την εμπλοκή του κοινού που 
είναι παρόν στη θέση της παράστασης.

 ■ Η δράση φαίνεται φυσική και τα άτομα που τυχαίνει να παρίστανται στον 
δημόσιο χώρο δεν πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως πρόκειται για κάτι 
σκηνοθετημένο εκ των προτέρων. Πρέπει να πιστεύουν ότι πρόκειται για 
μια πραγματική κατάσταση.

 ■ Μπορεί να αντιμετωπίσει παραδείγματα καταπίεσης που συμβαίνουν σε 
δημόσιους χώρους αλλά στα οποία, συνήθως, δεν παρεμβαίνει κανένα 
άτομο. Με αυτόν τον τρόπο, παρακινούνται να το κάνουν. Επίσης, αφορά 
καταπίεση σε μεγαλύτερη κλίμακα που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, 
προκειμένου να ξεκινήσει μια συζήτηση σε σχέση με αυτή.

 ■ Είναι μια από τις μεθόδους με τους περισσότερους κινδύνους και απαιτείται 
πρόσθετη προφύλαξη για την εφαρμογή της. Επίσης, είναι μια από τις πιο 
παρεξηγημένες και καταχρηστικά εφαρμοσμένες μεθόδους από όλα τα εργαλεία.

 ■ Έχουμε αναπτύξει ένα πολύ λεπτομερές εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο 
εργασίας με αυτήν τη μέθοδο βασισμένο στις εμπειρίες μας. (Μπορεί να 
βρεθεί εδώ: http://toolbox.salto-youth.net/2636)
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Ουράνιο Τόξο της Επιθυμίας
 ■ Αυτή η μέθοδος αντιμετωπίζει κυρίως την εσωτερική καταπίεση που υπάρχει 

μέσα μας από διάφορα γεγονότα και σχέσεις του παρελθόντος. 
 ■ Είναι μια θεραπευτική προσέγγιση και δεν απαιτεί έκθεση σε ένα κοινό. 

Έχει σχεδιαστεί κυρίως για μια προσωπική εσωτερική διαδικασία μέσα σε 
μια αξιόπιστη ομάδα η οποία ενθαρρύνει τα μέλη της να ενδυναμωθούν, 
μειώνοντας ή εξαλείφοντας την εσωτερική καταπίεση μέσω διαφορετικών 
ασκήσεων, οι οποίες βασίζονται, κυρίως, σε τεχνικές του Θέατρου Εικόνας.

 ■ Λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική προσέγγιση αυτής της τεχνικής, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται με εξαιρετική προσοχή και από καταρτισμένα 
άτομα που μπορούν να χειριστούν ισχυρές συναισθηματικές διαδικασίες 
μέσα σε μια ομάδα.

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα τυπικά και μη τυπικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, ποικίλων μεγεθών, που παραδίδονται από 
διάφορα ιδρύματα, οργανισμούς, θεατρικές ομάδες κ.λπ. Στόχος τους 
είναι η εισαγωγή στις μεθόδους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου ή η 
ενίσχυση της ικανότητάς εκπαιδευμένων ατόμων να τα εφαρμόζουν στις 
κοινότητές τους.

Αυτή η μεθοδολογία δεν τυποποιείται μέσω κάποιου συντονισμένου 
συστήματος, πράγμα που σημαίνει ότι καμία από τις διαθέσιμες 
επιλογές εκπαίδευσης στον τομέα δεν έχει μεγαλύτερο κύρος από τις 
άλλες. 
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Νομοθετικό Θέατρο
- Επισκόπηση - 

Όπως συμβαίνει και με την ιστορία άλλων μεθόδων του Θεάτρου 
του Καταπιεσμένου, το Νομοθετικό Θέατρο γεννήθηκε μέσω ενός 
συνδυασμού τυχερών συνθηκών. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι συνθήκες, δεν 
θα μιλούσαμε για αυτήν τη μέθοδο όπως κάνουμε τώρα.

Το 1992 ο Augusto Boal υποστήριξε, χρησιμοποιώντας μεθόδους 
και από το Θέατρο του Καταπιεσμένου, την πολιτική εκστρατεία της 
αντιπολίτευσης για τις τοπικές εκλογές του Ρίο ντε Τζανέιρο. Καθώς ήταν 
γνωστός και συμμετείχε στη διαδικασία, το όνομά του προστέθηκε στη 
λίστα των υποψηφίων για συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο. Ποτέ δεν 
πίστευε ότι θα περάσει το κατώφλι και θα συνεχίσει το έργο του όπως είχε 
ήδη σχεδιάσει. Η έκπληξη ήρθε όταν πράγματι το έκανε· ήταν πλέον μέρος 
του συστήματος! Εκείνες τις μέρες, σκεφτόταν ήδη πώς θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει τις μεθόδους του για περισσότερες αλλαγές σε νομοθετικό 
επίπεδο και για αυτόν τον νέο ρόλο επινόησε το Νομοθετικό Θέατρο.

Η βασική ιδέα ήταν να χρησιμοποιήσει το διαδραστικό θέατρο για 
να εργαστεί σε ζητήματα πολιτών τα οποία οι αρχές είχαν τη δύναμη να 
επιλύσουν.

Το θέατρο μπορούσε να απεικονίσει ένα από αυτά τα ζητήματα. Οι 
πολίτες (ακροατήριο) είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το συγκεκριμένο 
ζήτημα, τις επιπτώσεις του στη ζωή και την ευημερία τους και, συνδέοντας 
προβλήματα, θα μπορούσαν να διερευνήσουν τις αναγκαίες προσεγγίσεις 
και αλλαγές ανεβαίνοντας στη σκηνή και δοκιμάζοντας ιδέες. Στη συνέχεια, 
κλήθηκαν βάσει των συζητήσεων να προτείνουν συγκεκριμένες νομοθετικές 
αλλαγές. Αυτές οι προτάσεις υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από μια ομάδα 
εξειδικευμένων ατόμων που είχαν επίγνωση των νόμων, της νομικής 
ορολογίας και των βημάτων που έπρεπε να ακολουθηθούν. Στη συνέχεια 
τις κοινοποίησαν στο κοινό για να τις ψηφίσει. Έπρεπε να ψηφίσουν ποιες 
πρέπει να σταλούν στον δήμο και ποιες όχι. 
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Ο Augusto Boal και η ομάδα του από τον δήμο είχαν την ευθύνηγια την 
προώθηση τωναλλαγών που πρότειναν οι πολίτες. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του, πέρασαν 13 από τους 40 νόμους που συλλέχθηκαν από αυτές 
τις διαδικασίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, στο βιβλίο του Νομοθετικό 
Θέατρο, αναφέρει τις ιδέες, την προσέγγιση και τις εντυπώσεις του από 
εκείνη την περίοδο.

Η προηγούμενη εμπειρία του στο Θέατρο του Καταπιεσμένου, η νέα 
προοπτική και η εξουσία, λόγω της θέσης του, δημιούργησε ένα εύφορο 
έδαφος, ώστεο Augusto Boal να σχεδιάσει μια τέτοια διαδικασία και να 
φέρει τις προτάσεις του κόσμου στα άτομα που είχαν την ευθύνη λήψης 
αποφάσεων. 

Αυτή η συγκεκριμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της καταπίεσης 
ενέπνευσε και πυροδότησε συνομιλίες μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών για 
το πώς να κάνουν παρόμοια δουλειά, ακόμα και όταν δεν έχουν την άμεση 
υποστήριξη των αρχών.

Από το 1992, πολλές ομάδες έχουν εργαστεί με το Νομοθετικό Θέατρο 
και έχουν προκύψει διαφορετικές προσεγγίσεις, βασισμένες σε διαφορετικές 
πραγματικότητες, περιβάλλοντα, σχέσεις με αρχές κ.λπ. 

Βρήκαμε έργα που έγιναν:
 ■ με ή χωρίς συνεργασίες με συγκεκριμένες αρχές.
 ■ στοχεύοντας σε τοπικές, κεντρικές ή περιφερειακές αρχές.
 ■ για να μιμηθούν τη συμμετοχή των πολιτών, ως δημοκρατική άσκηση, 

αλλά όχι για σκοπούς άμεσης συνηγορίας.
 ■ για να διδάξουν ή να ενημερώσουν μια συγκεκριμένη ομάδα σχετικά με 

το νομοθετικό και διαρθρωτικό σύστημα σε σχέση με ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Το νομοθετικό θέατρο στοχεύει να αλλάξει το σύστημα (τους νόμους, 
τις δομές, τους κανόνες, τις μεθόδους, κ.λπ.) αλλά στην πράξη, ο βαθμός 
στον οποίο συμβαίνει η αλλαγή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
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Σε κάθε χώρα υπάρχει ένας διαφορετικός συνδυασμός παραγόντων 
που μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο επίτευξης ενός τόσο φιλόδοξου 
στόχου. Πολλά άτομα που εφάρμοσαν τις μεθόδους κατάλαβαν ποιοι ήταν 
πραγματικά οι περιορισμοί τους μόνο αφού τις χρησιμοποίησαν. Κάποια 
άτομα εγκατέλειψαν, κάποια άλλαξαν και προσαρμόστηκαν, κάποια 
πρόσθεσαν νέες μεθόδους ή ικανότητες στις προσπάθειές τους, κ.λπ., εξ ου 
και οι διαφορετικές εμπειρίες. Στο κεφάλαιο «Οδηγίες» εξετάζουμε βαθύτερα 
αυτούς τους παράγοντες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια πιο 
επιτυχημένη διαδικασία.

Η γενική δομή της διαδικασίας του Νομοθετικού Θεάτρου με κοινό 
είναι η ακόλουθη:
 ■ Παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση η οποία εκθέτει τις πραγματικότητες 

ενός καταπιεσμένου ατόμου (ή μιας ομάδας) σε άμεση ή έμμεση σχέση με 
τις αρχές. Το έργο πρέπει να απεικονίζει μια κατάσταση καταπίεσης ή ένα 
πλαίσιο που δημιουργείται άμεσα, ενεργοποιείται ή υποστηρίζεται από τις 
αρχές / το σύστημα. 

 ■ Το κοινό συζητά και αναλύει την κατάσταση και τη συνολική  εικόνα γύρω από 
το συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια, ανεβαίνουν στη σκηνή και δοκιμάζουν 
διαφορετικές στρατηγικές για να ξεπεράσουν τα εμπόδια που δημιουργούνται ή 
ενισχύονται από το «σύστημα».

 ■ Τα μέλη του κοινού προβληματίζονται και προτείνουν νομοθετικές αλλαγές οι 
οποίες μπορούν να καλύψουν, με θετικό τρόπο, τις ανάγκες των ανθρώπων που 
καταπιέζονται σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.

 ■ Οι προτάσεις συζητούνται με όλα τα μέλη του κοινού και στη συνέχεια 
καλούνται να ψηφίσουν. Μια πρόταση πρέπει να ψηφιστεί από την πλειοψηφία 
του ακροατηρίου για να μεταφερθεί περαιτέρω στην εκάστοτε νομοθετική 
εξουσία και ταάτομα που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων.
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Αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης δομής 
προσπαθειών, πριν και μετά την άμεση αλληλεπίδραση με τα μέλη 
του κοινού. Στο κεφάλαιο Οδηγίες έχουμε συμπεριλάβει συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες και πληροφορίες για καθεμία από αυτές τις φάσεις και τα 
βήματα με βάση τη δική μας εμπειρία.

Πλεονεκτήματα του Νομοθετικού Θεάτρου (δυνατά σημεία)
 ■ κινητοποιεί ομάδες καταπιεσμένων ανθρώπων που έχουν παρόμοια εμπόδια 
 ■ καθιστά την πολιτική προσβάσιμη στους ανθρώπους 
 ■ εξετάζει σύνθετες δομές που υποστηρίζουν το πρόβλημα (θεσμoύς, 

νόμους, πολιτειακούς και κοινωνικούς κανόνες)
 ■ είναι ένα εργαλείο κινητοποίησης πολιτών για συστημική αλλαγή 
 ■ δημιουργεί χώρο για άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών, ατόμων 

που φέρουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων και ενδιαφερόμενων μερών
 ■ επηρεάζει τη δημόσια ατζέντα των αρχών 
 ■ ενθαρρύνει τους πολίτες να ενημερώνονται και να συμμετέχουν σε 

δημοκρατικές διαδικασίες
 ■ υποστηρίζει εξίσου τις προσπάθειες συνηγορίας και ακτιβισμού

Μειονεκτήματα του Νομοθετικού Θεάτρου (σημεία που θέλουν 
προσοχή)
 ■ είναι χρονοβόρο, χωρίς εγγυημένα αποτελέσματα 
 ■ ο τελικός αντίκτυπός του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα άτομα 

που είναι στην εξουσία 
 ■ απαιτεί εκτεταμένες προσπάθειες στις φάσεις έρευνας, 

χαρτογράφησης, δικτύωσης και υποστήριξης
 ■ απαιτεί σύνθετες ικανότητες για περιήγηση σε ένα συχνά πολύπλοκο 

σύστημα σχέσεων εξουσίας μεταξύ αρχών, πολιτών και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών 

 ■ πρέπει να γίνει με κοινές προσπάθειες πολλών φορέων, όχι μόνο από 
την ομάδα του θεάτρου
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Νομοθετικό Θέατρο
- Παραδείγματα -

Παράδειγμα 1 
Θέμα: Περιβαλλοντικά Δικαιώματα (κοπή δέντρων σε αστικές περιοχές)

Αυτή η παράσταση αναπτύχθηκε και διεξήχθη με μια ευρωπαϊκή ομάδα 
κατά τη διάρκεια ενός μακροπρόθεσμου εκπαιδευτικού προγράμματος στο 
Θέατρο του Καταπιεσμένου. Το βίντεο του θεατρικού και της διαδικασίας 
με το κοινό είναι διαθέσιμα εδώ: https://vimeo.com/356478157 (στα Αγγλικά).

Το έργο εμπνεύστηκε από γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Ντέμπρετσεν 
της Ουγγαρίας, αλλά παρόμοιες καταστάσεις βρέθηκαν σε πολλά αστικά 
μέρη στις χώρες που εκπροσωπούνταν στην ομάδα.

Σκηνή 1 - Η σκηνή ξεκινά με έναν εργαζόμενο από το δήμο να κόβει 
δέντρα σε έναν δρόμο στην πόλη. Μία πολίτης (η κύρια πρωταγωνίστρια) 
ρωτά για αυτό. Ο εργαζόμενος την ενημερώνει ότι έλαβε εντολές να κόψει 
όλα τα δέντρα από αυτόν τον δρόμο και δεν ξέρει πολλά περισσότερα. 
Την ίδια στιγμή, ένα άλλο άτομο περνά και μαζί με την πρωταγωνίστρια 
συζητά για την κατάσταση. Φαίνεται ότι το ίδιο συνέβη και σε άλλα μέρη 
της πόλης. Η δικαιολογία φέρεται να είναι ότι τα δέντρα είναι παλιά, κάτι 
που μοιάζει να μην ισχύει. Η πρωταγωνίστρια είναι θυμωμένη και πιστεύει 
ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος οργανισμός που αντιτίθεται σε αυτήν την 
απόφαση.

Σκηνή 2 - Μετά από λίγες μέρες, στον ίδιο δρόμο η πρωταγωνίστρια 
περνάει και συναντά μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας που παραπονιέται 
ότι δεν υπάρχει πια σκιά και κάνει πολύ ζέστη. Ένας άλλος γείτονας 
περνάει αλλά δεν φαίνεται να ανησυχεί πολύ για την κατάσταση. Μια 
μητέρα με το παιδί της έρχεται και δείχνει ανησυχία για τα δέντρα και 
τα πουλιά που έχουν φύγει. Ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με το θέμα. 
Η πρωταγωνίστρια ανακαλύπτει ότι τα δέντρα κόβονται επειδή οι ρίζες 
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τους σπάνε το πεζοδρόμιο και οι άνθρωποι έχουν παραπονεθεί για αυτό. 
Τα υπόλοιπα άτομα λένε ότι δεν παραπονιούνται, δεν γνωρίζουν κανέναν 
που παραπονέθηκε και επίσης, θα έπρεπε να τους είχαν συμβουλευτεί 
πριν ληφθεί τέτοια απόφαση. Η πρωταγωνίστρια εξηγεί πώς έλεγξε τον 
νόμο και, προφανώς, ήταν παράνομο να κόβουμε δέντρα που έχουν 
φωλιές πουλιών. Θέλει να πάει στον δήμαρχο και να συζητήσει αυτό το 
θέμα. Ένας οδηγός έρχεται και σταθμεύει το αυτοκίνητο κοντά τους. Τον 
ρωτούν τι σκέφτεται για αυτό και εκφράζει τη χαρά του για τα κομμένα 
δέντρα καθώς τώρα, μπορεί να παρκάρει πιο εύκολα και γρήγορα και τα 
πουλιά δεν κάθονται πια στο αυτοκίνητό του. Δεν ενδιαφέρεται για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και φεύγει. Η πρωταγωνίστρια και η μητέρα 
αποφασίζουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι.

Σκηνή 3 - Μετά από μια εβδομάδα, η πρωταγωνίστρια πηγαίνει σε 
μια συνάντηση με τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος υποθέτει ότι ήρθε να τους 
ευχαριστήσει για την κοπή των δέντρων. Εξηγεί ότι δεν είναι έτσι και θέλουν 
να κάνουν καταγγελία ότι τα δέντρα κόπηκαν παράνομα. Ο δήμαρχος 
εξηγεί ότι έκοψαν τα παλιά δέντρα τα οποία είχαν κλαδιά που έπεφταν στα 
αυτοκίνητα, πωςθα μπορούσαν να τραυματίσουν ανθρώπους και πως, στην 
πραγματικότητα, αναδιαρθρώνουν την υποδομή της πόλης για την ασφάλεια 
και το καλό των πολιτών. Φυτεύουν νέα δέντρα για κάθε κομμένο δέντρο. 
Η πρωταγωνίστρια αναφέρει ότι τα νέα δέντρα δεν είναι συγκρίσιμα με τα 
παλαιότερα που έδιναν σκιά και συνέβαλαν στην καλύτερηποιότητα του 
αέρα της πόλης. Ο δήμαρχος επισημαίνει επίσης ότι υπήρξε μια διαδικασία 
δημόσιας διαβούλευσης και ότι θα έπρεπε να είχε έρθει στη συνάντηση τότε 
και να μην παραπονιέται τώρα. Η πρωταγωνίστρια ισχυρίζεται ότι δεν το 
γνώριζε αλλά ο δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται και φεύγει από τη συνάντηση.
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Σκηνή 4 – Η πρωταγωνίστρια ήρθε σε επαφή με μια περιβαλλοντική 
οργάνωση και οργανώνουν μια διαμαρτυρία στους δρόμους. Τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης έρχονται και παίρνουν δηλώσεις από τα άτομα 
που συμμετέχουν στη διαδήλωση, τα οποία εξηγούν τους λόγους για τη 
διαμαρτυρία και τι απαιτούν από τον δήμαρχο. Αναφέρουν ότι θέλουν να 
παραπέμψουν την υπόθεση στο δικαστήριο. Ο δημοσιογράφος απευθύνεται 
στον δήμαρχο για να πάρει τη δήλωσή του. Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι 
μόνο μια μικρή ομάδα ανθρώπων είναι σε αυτήν τη διαμαρτυρία, δεν είναι 
αντιπροσωπευτικοί και δεν έχουν μεγάλο όραμα για την πόλη τους. Μιλάει 
για τις λεπτομέρειες του νέου σχεδίου για την πόλη και για το πόσο καλό 
είναι για τους ανθρώπους.
 

Παράδειγμα 2
Θέμα: Διακρίσεις κατά των Ρομά

Αυτή η παράσταση αναπτύχθηκε και διεξήχθη με μια ευρωπαϊκή ομάδα 
κατά τη διάρκεια ενός μακροπρόθεσμου εκπαιδευτικού προγράμματος στο 
Θέατρο του Καταπιεσμένου. Το βίντεο του θεατρικού και της διαδικασίας με 
το κοινό είναι διαθέσιμα εδώ: https://vimeo.com/356587021(στα Αγγλικά).

Το έργο εμπνεύστηκε από γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Ντέμπρετσεν της 
Ουγγαρίας. Καταστάσεις διάκρισης ατόμων Ρομά (ή άλλων εθνοτικών μειονοτήτων) 
βρέθηκαν σε πολλά μέρη στις χώρες που εκπροσωπούνταν στην ομάδα.

Σκηνή 1 - Η σκηνή ξεκινά με το επίσημο άνοιγμα παιδικής χαράς που 
χτίστηκε σε μια γειτονιά στην οποία κατοικούν κυρίως Ρομά. Τα μέσα 
ενημέρωσης είναι παρόντα, καθώς και η δήμαρχος που δίνει ομιλία. Η 
ομιλία επικεντρώνεται στην προώθηση του συνθήματος της ενότητας 
στην διαφορετικότητα. Υπάρχουν επίσης λίγες οικογένειες Ρομά, κυρίως 
μητέρες με παιδιά, που δείχνουν ενθουσιασμό για τη νέα παιδική χαρά. Η 
δήμαρχος τραβά φωτογραφίες με τα άτομα που παρευρίσκονται και φεύγει 
από τη σκηνή. Οι οικογένειες των Ρομά θέλουν να χρησιμοποιήσουν την 
παιδική χαρά, αλλά υπάρχει ένας φύλακας ασφαλείας από τον δήμο που 
τους ζητά μια κατάθεση χρημάτων ως εξασφάλιση σε περίπτωση ζημιάς. 
Τσακώνονται καθώς δεν έχουν αυτά τα χρήματα και τελικά φεύγουν 
χωρίς να χρησιμοποιήσουν την παιδική χαρά.
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Σκηνή 2 - Μετά από λίγες μέρες, ξεκινάει μια διαμαρτυρία μπροστά 
στην παιδική χαρά από μια οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
την τοπική κοινότητα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ξανά παρόντα 
και ζητούν δηλώσεις από τα άτομα που συμμετέχουν στη διαδήλωση. 
Η εκπρόσωπος της οργάνωσης εξηγεί πώς γίνεται διάκριση κατά της 
κοινότητας των Ρομά και πως δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δωρεάν 
τις εγκαταστάσεις που παρέχει ο δήμος.

Σκηνή 3 – Αργότερα στο δήμο, η δήμαρχος με τις δύο βοηθούς της 
παρακολουθούν τις ειδήσεις που παρουσιάζουν τη διαμαρτυρία από 
την παιδική χαρά. Σχολιάζουν πόσο κακή εντύπωση δίνει, ειδικά σε 
μια εκλογική χρονιά. Αποφασίζουν να ζητήσουν ταυτότητες αντί για 
κατάθεση χρημάτων. Πιστεύουν ότι είναι πολύ επικίνδυνο να επιτρέπεται 
η χρήση των εγκαταστάσεων χωρίς κανένα μηχανισμό ελέγχου. Είναι μια 
νέα παιδική χαρά. Μπορεί να την καταστρέψουν πολύ γρήγορα. Λίγο 
αργότερα, η εκπρόσωπος της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και μια Ρομά έρχονται στο γραφείο της δημάρχου για να ζητήσουν να 
λάβει θέση σχετικά με αυτό το θέμα. Η δήμαρχος τους ενημερώνει ότι 
όλα θα πάνε καλά και από αύριο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
παιδική χαρά χωρίς να πληρώνουν χρήματα. Τους υπενθυμίζει επίσης, να 
μην το ξεχάσουν αυτό ένα μήνα αργότερα στις εκλογές.

Σκηνή 4 - Την επόμενη μέρα, στην παιδική χαρά, οι οικογένειες θέλουν 
να χρησιμοποιήσουν την παιδική χαρά. Ο φύλακας ζητά τις ταυτότητές 
τους. Αν δεν τις δείξουν, δεν θα μπορέσουν να μπουν στην παιδική 
χαρά. Πρέπει να αποδείξουν ότι κατοικούν στην περιοχή. Οι οικογένειες 
διαφωνούν και τελικά, εγκαταλείπουν και αυτοσχεδιάζουν μια παιδική 
χαρά στο δρόμο. Η δήμαρχος περνάει και ρωτά τον φύλακα γιατί δεν 
παίζουν τα παιδιά εκεί. Εκείνος της εξηγεί και η δήμαρχος στη συνέχεια 
λέει: «Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι» και ζητά να κλείσει η παιδική χαρά.



29  

Παράδειγμα 3
Θέμα: Ενδοοικογενειακή Βία

Το «Επόμενο!» ήταν ένα θεατρικό έργο 
Νομοθετικού Θεάτρου για το θέμα της 
ενδοοικογενειακής βίας, συγκεκριμένα για την 
αντίδραση των αρχών στην ενδοοικογενειακή 
βία και τη σχέση μεταξύ θυμάτων και θεσμών 
στη Ρουμανία. Το έργο αποτελείται από τέσσερις 
διαφορετικές ιστορίες που συλλέχθηκαν από άρθρα 
μέσων μαζικής ενημέρωσης και τεκμηριωμένες 
υποθέσεις. Κάθε ιστορία αποτελείται από δύο έως 
τρείς μικρές σκηνές.

Η Ιστορία της Άννας 
- Χαρακτήρες: Άννα, αστυνομικός, εισαγγελέας

Το κείμενο του Τζόκερ: Η Άννα είναι παντρεμένη 
με τον Μιχάι για 30 χρόνια, αλλά η βία ξεκίνησε 
μόλις απέκτησαν τα παιδιά. Μετά από άλλη μία 
επίθεση από τον σύζυγό της, η Ana καλεί το 100 και 
ο αστυνομικός της ζητά να πάει στο τμήμα.

Στην πρώτη σκηνή, ο αστυνομικός υποβάλλει 
στην Άννα ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο 
προκειμένου να εξακριβώσει εάν πρόκειται να δώσει 
εντολή προστασίας. Λαμβάνει την προσωρινή 
διαταγή, η οποία μπορεί να παραταθεί στο 
δικαστήριο. Την ενημερώνει ότι δόθηκε επίσης στον 
σύζυγό της, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε δεχτεί 
επίθεση από εκείνη. Της συνιστάται να πάει σπίτι 
και να διορθώσει το πρόβλημα με την οικογένεια.

Μια μέρα αργότερα καλείται από την 
αστυνομία να πάει στην εισαγγελέα για την 
παράταση της εντολής προστασίας. Στη δεύτερη 
σκηνή, βρισκόμαστε στο γραφείο της εισαγγελέα 
που πείθει την Άννα να μην ζητήσει παράταση και 
να πάει σπίτι για να τα ξαναβρεί με τον σύζυγό της.
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Η Ιστορία της Μαρίας 
– Χαρακτήρες: Μαρία, εισαγγελέας

Το κείμενο του Τζόκερ: Η Μαρία είναι 
παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. Ένα βράδυ, 
ο σύζυγός της της επιτίθεται σωματικά, την 
κλωτσάει έξω από το σπίτι και την απειλεί με 
θάνατο.

Στην πρώτη σκηνή, η Μαρία έχει μια 
συνομιλία με τον δικηγόρο της που της λέει ότι 
δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία στον 
φάκελό της και πρέπει να πάει στο γραφείο του 
εισαγγελέα. Στη δεύτερη σκηνή, η Μαρία λέει 
στον εισαγγελέα τι συνέβη. Στην τελική σκηνή, 
η Μαρία λαμβάνει επιστολή από τον εισαγγελέα 
που αναφέρει ότι η υπόθεσή της τέθηκε στο 
αρχείο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, 
παρόλο που είχε ιατρικό πιστοποιητικό από 
τις τρεις ημέρες που ήταν στο νοσοκομείο. 
Επίσης, συμπληρώνει, πως στη λήψη αυτής 
της απόφασης συνέβαλε και η ασυμφωνία 
των εξόδων που η δίκη θα συνεπαγόταν με το 
κόστος της νοσηλείας της και το γεγονός ότι 
η επιθετικότητα του συζύγου συνέβη λόγω 
ισχυρών συναισθημάτων που προκλήθηκαν 
από τη φερόμενη απιστία της Μαρίας.

Η Ιστορία της Νικολέττας 
– Χαρακτήρες: Νικολέτα, Μάριους (σύζυγος)

Το κείμενο του Τζόκερ: Αφού χτυπήθηκε από 
τον σύζυγό της με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ στο 
κεφάλι, η Νικολέττα παίρνει εντολή προστασίας.

Στην πρώτη σκηνή, ο σύζυγός της τής 
τηλεφωνεί και ζητάει να τη δει, αλλά εκείνη 
του λέει ότι θα καλέσει την αστυνομία. 
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Στη δεύτερη σκηνή, ο σύζυγος έρχεται στο χώρο εργασίας της με ένα 
μαχαίρι και απειλεί να τη σκοτώσει και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει εάν 
δεν επιστρέψει μαζί του. Διαπληκτίζονται και η Νικολέττα φωνάζει την 
αστυνομία. Την κυνηγάει με το μαχαίρι.

Η ιστορία της Λάουρα – Χαρακτήρες: Λάουρα, γυναικολόγος, αστυνομικίνα
Το κείμενο του Τζόκερ: Η Λάουρα είναι γυναίκα από ένα χωριό του Τέλεορμαν 

με πέντε παιδιά και χωρίς δουλειά, τρομοκρατημένη από τον σύζυγό της τα τελευταία 
δεκατρία χρόνια. Μια νύχτα, αφού την βιάζει ξανά, τρέχει μακριά από το σπίτι 
αναζητώντας βοήθεια. Ένα ασθενοφόρο τη μεταφέρει σε νοσοκομείο.

Στην πρώτη σκηνή, ο γυναικολόγος της λέει ότι δεν υπάρχει συζυγικός βιασμός 
και της ζητά να πάει σπίτι και να επιλύσει το πρόβλημα με τον σύζυγό της, χωρίς να 
της δώσει τεκμηρίωση για να αποδείξει τους τραυματισμούς της.

Στη δεύτερη σκηνή, αναζητά ένα κέντρο για θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 
Όλα τα κέντρα είναι κλειστά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε η 
αστυνομικίνα προσπαθεί να τη βοηθήσει δίνοντάς της μια επαφή από μια ΜΚΟ.

Παράδειγμα 4 
Θέμα: Υποδομή σε αγροτικές περιοχές (Νορβηγία)

Σκηνή 1 – Πηγαίνοντας στο σχολείο
Η σκηνή ξεκινά από την κουζίνα στο σπίτι του Άντνε. Ο Άντνε ρωτά τη 

μητέρα του γιατί δεν μπορεί, αντί να πηγαίνει με το ποδήλατο στο σχολείο, να 
πάρει το σχολικό λεωφορείο το πρωί, όπως κάνει η γειτόνισσά του. Η μητέρα 
του τού εξηγεί ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά την κάρτα λεωφορείου και 
δεν έχει το δικαίωμα για δωρεάν κάρτα (για να πάρεις την κάρτα πρέπει να ζεις 
περισσότερο από 6 χλμ. μακριά από το σχολείο). Γιααυτό πρέπει να συνεχίσει 
να κάνει ποδήλατο μέχρι το σχολείο. Καθώς η συζήτηση συνεχίζεται, ο Άντνε 
ξαφνικά πρέπει να βιαστεί και να πάει γρήγορα με το ποδήλατό τουστο σχολείο. 
Η μητέρα του τού υπενθυμίζει να είναι προσεκτικός κατά την ποδηλασία και 
να μείνει μακριά από το επικίνδυνο τμήμα του δρόμου. Το τελευταίο μέρος 
της σκηνής λαμβάνει χώρα στην τάξη του Άντνε. Τρέχει στην τάξη, αλλά είναι 
ήδη αργά. Εξηγεί ότι είχε πολλή κίνηση και ότι είναι δύσκολο να γνωρίζει 
πόσο χρόνο χρειάζεται για φτάσει με το ποδήλατο από τη μία μέρα στην άλλη. 
Γελοιοποιείται από μερικούς μαθητές και ο δάσκαλος είναι θυμωμένος.
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Σκηνή 2 – Πηγαίνοντας στις 
οργανωμένες δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου

Ο Άντνε και η Μελίσα 
περιμένουν τον εκπαιδευτή να 
έρθει και να τους ανοίξει την πόρτα. 
Έφτασαν πολύ νωρίς, λόγω του 
προγράμματος των λεωφορείων. 
Έπρεπε να έρθουν νωρίς επειδή 
δεν υπάρχει άλλη επιλογή να 
ταξιδέψουν από το χωριό τους 
στο μάθημα του Καράτε. Το χωριό 
τους βρίσκεται 40 λεπτά μακριά. 
Ενώ περιμένουν, η Μέλισσα λέει 
ότι θέλει να σταματήσει επειδή 
χρειάζεται πολύ χρόνο για να 
γυρίσει σπίτι. Θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει αυτό το χρόνο 
για να κάνει την εργασία της. Ο 
Άντνε απαντά ότι δεν θέλει να 
σταματήσει επειδή το αγαπάει 
πραγματικά. Ο εκπαιδευτής 
φτάνει και μπορούν να ξεκινήσουν 
το μάθημα του Καράτε. Όλα 
τα παιδιά τα πάνε καλά και 
διασκεδάζουν. Ο εκπαιδευτής 
λέει ότι είναι καιρός να αρχίσουν 
να εξασκούνται στο χτύπημα. Ο 
Άντνε ανυπομονεί για αυτό και 
είναι ενθουσιασμένος αλλά η 
Μελίσα του λέει ότι είναι ώρα να 
φύγουν, πρέπει να προλάβουν το 
λεωφορείο αλλιώς θα πρέπει να 
περιμένουν τέσσερις ώρες μέχρι το 
επόμενο. Ο Άντνε είναι λυπημένος 
αλλά το έχει συνηθίσει.
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Σκηνή 3 – Πηγαίνοντας σε κοινωνικές εκδηλώσεις
Στο σπίτι του Άντνε τρώνε βραδινό με τη μητέρα του και περιμένουν 

τη Μελίσα να έρθει. Λαμβάνει ένα μήνυμααπό τον Άρος που ρωτά πότε 
θα πάνε για ταινία ο Άντνε και η Μελίσα. Η Μέλισσα χτυπά την πόρτα 
και μπαίνει μέσα. Λέει στον Άντνε ότι ο πατέρας της πρέπει να δουλέψει 
μέχρι αργά και γι’ αυτό δεν μπορεί να τους πάει με το αυτοκίνητο στο σπίτι 
του Άρον.Πρέπει να βρουν άλλη λύση για να μεταφερθούν στο γειτονικό 
χωριό και να δουν ταινία με την παρέα τους. Η μητέρα του Άντνε δεν 
έχει αυτοκίνητο και προτείνει να επικοινωνήσουν με τον γείτονά τους. 
Ωστόσο, είναι Παρασκευή βράδυ και ο γείτονας δεν απαντάει. Εν τω 
μεταξύ, ο Άρον και η υπόλοιπη παρέα αναρωτιούνται πότε και αν θα πάνε 
ο Άντνε και η Μελίσα. Ο Άντνε και η Μελίσα αγχώνονται, προσπαθούν 
να βρουν άλλες εναλλακτικές επιλογές ταξιδιού και να ελέγξουν τα 
δρομολόγια των λεωφορείων, αλλά δεν μπορούν να βρουν λύσεις. 
Τελικά, δεν καταφέρνουν να πάνε γιατί κανένα άτομο δεν μπορεί να τους 
μεταφέρει και δεν υπάρχει διαθέσιμη δημόσια συγκοινωνία εκείνη την 
ώρα. Στέλνουν στην παρέα τους μηνύματα και ζητούν να αναβληθεί η 
βραδιά που σχεδίαζαν να δουν ταινία. Η παρέα τους στεναχωριέται αλλά 
συμφωνεί να δουν την ταινία κάποια άλλη φορά. Ο Άντνε και η Μελίσα 
καταλήγουν να παίζουν χαρτιά αλλά είναι πολύ απογοητευμένοι.
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Νομοθετικό Θέατρο
-Οδηγίες Μεθόδου-

Σε αυτό το κεφάλαιο συμπεριλάβαμε τις πληροφορίες που 
θεωρούμε σημαντικές και σχετικές για κάθε άτομο που ενδιαφέρεται 
να εργαστεί με το Νομοθετικό Θέατρο:
 ■ Ειδικές λεπτομέρειες σχετικά με τις κύριες έννοιες που εμπλέκονται 

σε αυτό (δύναμη, καταπίεση, σύστημα, αρχές, κανόνες / νόμους κ.λπ.)
 ■ Συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στη διαδικασία 

και  παράγοντες που επηρεάζουν
 ■ Κανόνες για το σχεδιασμό του Νομοθετικού Θεάτρου και για τη 

διεξαγωγή της αλληλεπίδρασης με τα μέλη του κοινού

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στην εμπειρία και τις 
γνώσεις μας από την εργασία μας. Έχουμε συμβουλευτεί το έργο άλλων 
ατόμων που εφαρμόζουν τη μέθοδο για να διερευνήσουμε διαφορετικές 
προσεγγίσεις και να συγκρίνουμε. Έχουμε, όμως, αναπτύξει το δικό μας 
μοντέλο, το οποίο έχει νόημα για εμάς, για το περιβάλλον μας, σύμφωνα 
με τη δική μας κατανόηση του θεάτρου του καταπιεσμένου και της 
προσπάθειας συνηγορίας.

Επίσης, η επιθυμία μας ήταν να το εξηγήσουμε με επαρκείς λεπτομέρειες 
για κάθε άτομο που τυχόν θελήσει να ασχοληθεί, ώστε να είναι σε θέση να το 
αντιγράψει και να το δοκιμάσει στις κοινότητές του. Επομένως, κατά καιρούς, 
πιστεύοντας ότι το περισσότερο είναι καλύτερο από το λιγότερο, ενδέχεται να 
έχουμε επαναλάβει ή υπερβάλει τον αριθμό των λεπτομερειών. 
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Κύριες Έννοιες στο Νομοθετικό Θέατρο

Εξουσία
Για να κατανοήσουμε την καταπίεση, πρέπει να κατανοήσουμε την 

εξουσία. Είναι συνδεδεμένες έννοιες. Η καταπίεση χρειάζεται την έννοια 
της «εξουσίας» για να έχει νόημα.

Η αποδόμηση της έννοιας της εξουσίας σε κάθε πιθανό στοιχείο συχνά 
παίρνει μια φιλοσοφική πορεία που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. 
Ωστόσο, αυτή η άσκηση είναι απαραίτητη για μια ομάδα ατόμων που 
ασχολούνται με το νομοθετικό θέατρο, ώστε να ανταλλάξουν απόψεις, 
να σκάψουν βαθύτερα και, τελικά, να χειριστούν αυτές τις έννοιες με 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (βλ. Παραδείγματα Προπαρασκευαστικών 
Ασκήσεων).

Η εξουσία υπάρχει στο φυσικό σώμα, στις φυσικές ενέργειες, στο μυαλό, 
στη γλώσσα (ένταση, τόνος, λέξεις, κ.λπ.), σε σύμβολα και έννοιες (χρήματα, 
κατάσταση, ρόλοι, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.), στην πνευματικότητα, 
την πολιτική, τις αποφάσεις, τις σχέσεις, τις στάσεις, τα αντικείμενα (όπλα, 
ιδιοκτησία κ.λπ.), τη φύση, τις ομάδες, τα προνόμια κ.λπ.

Η εξουσία από μόνη της δεν έχει θετική ή αρνητική τιμή, αλλά 
μάλλον ο τρόπος που χρησιμοποιείται (ή δεν χρησιμοποιείται) μπορεί 
να έχει αρνητικές ή θετικές συνέπειες.

Τι είδους εξουσία βλέπουμε στο Νομοθετικό Θέατρο;
 ■ Από τη μία πλευρά, διερευνούμε την εξουσία των ατόμων και των θεσμών 

που σχεδιάζουν / διαχειρίζονται τους νόμους που διέπουν την κοινωνία 
στην οποία ζούμε.

 ■ Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε την εξουσία των πολιτών για να 
επηρεάσουμε τα άτομα που φέρουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων, ώστε να 
χρησιμοποιούν τη δική τους εξουσία με διαφορετικό τρόπο.
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Καταπίεση
Ένας απλός ορισμός της 

καταπίεσης θα μπορούσε να είναι 
«κατάχρηση εξουσίας». Η καταπίεση 

που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο 
μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες 

διαστάσεις της ζωής και της 
κοινωνίας και μπορεί να είναι πιο 

συγκεκριμένη ή πιο αφηρημένη. Θα 
μπορούσαν να είναι καταπιεστές 

οι άνθρωποι, το σύστημα, τα 
πολιτικά κόμματα, η κυβέρνηση, οι 
αρχές, η θρησκεία, οι θρησκευτικές 

προσωπικότητες κ.λπ.

Στο Θέατρο Φόρουμ, για 
παράδειγμα, εστιάζουμε σε πολύ 

συγκεκριμένες και ορισμένες μορφές 
καταπίεσης με το καταπιεστικό 

άτομο να απεικονίζεται από 
συγκεκριμένο πρόσωπο που 

έχει άμεση σχέση/σύνδεση με το 
καταπιεζόμενο. Ο στόχος της 

διαδικασίας είναι να ενδυναμώσει 
τα καταπιεσμένα άτομα, τα άτομα 

που τα στηρίζουν και τα άτομα 
που είναι ουδέτερα· να προκαλέσει 

αλλαγή στη στάσηόλων των ατόμων 
που εμπλέκονται σε μια κατάσταση 

καταπίεσης (π.χ. εκφοβισμός, 
σεξουαλική παρενόχληση, βία με 

βάση το φύλο, ενδοοικογενειακή βία, 
ομοφοβία, ρατσισμός, ξενοφοβία, 

παιδική εργασία, διακρίσεις κ.λπ.)
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Καταπίεση στο Νομοθετικό Θέατρο
Σε αντίθεση με το Θέατρο Φόρουμ, όπου συγκεντρωνόμαστε σε 

μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση (στην οικογένεια, στο σχολείο, στην 
εργασία, σε μεταφορές ή σε δημόσιους χώρους κ.λπ.), στο νομοθετικό 
θέατρο απομακρυνόμαστε και βλέπουμε τη σφαιρικότερη εικόνα,τον 
τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται το σύστημα και τους τρόπους με τους 
οποίους η λειτουργία του περιορίζει τις ελευθερίες, τα δικαιώματα 
ή τις ανάγκες ομάδων ανθρώπων. Η κατάχρηση εξουσίας σε αυτές 
τις περιπτώσεις αντανακλάται μέσα από εμπόδια / δυσκολίες που 
αισθάνονται άτομα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα, δυσκολίες 
που δημιουργούνται και συντηρούνταιαπό τις αρμόδιες αρχές.

Μερικά από τα παραδείγματα που αναφέραμε για το Θέατρο 
Φόρουμ μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν με το Νομοθετικό 
Θέατρο. Το επίκεντρο σε αυτήν την περίπτωση είναι να αποκαλυφθούν 
συγκεκριμένα παραδείγματα καταπίεσης από τη σκοπιά του τρόπου με 
τον οποίο οι αρχές την υποστηρίζουν / επιτρέπουν να συμβεί μεταξύ 
ατόμων (π.χ. εκφοβισμός από την άποψη της έλλειψης διαδικασιών, 
κανονισμών, προγραμμάτων σπουδών για την πρόληψη ή τη διακοπή 
του, ενδοοικογενειακή βία από την προοπτική της έλλειψης συστήματος 
υποστήριξης για τις γυναίκες που αφήνουν τους συντρόφους τους / έλλειψη 
νόμων για την προστασία των καταπιεσμένων ατόμων από εκείνα που τα 
καταπιέζουν, κ.λπ.).

Επίσης, έχουμε καταπίεση που γίνεται απευθείας από τις αρχές, 
ειδικά σε καταστάσεις όπου τα δικαιώματα δεν ασκούνται εξίσου από όλα 
τα μέλη μιας κοινωνίας (π.χ. γάμος ζευγαριών του ίδιου φύλου, δικαίωμα 
σε υγιές περιβάλλον, έλλειψη πρόσβασης σε δωρεάν εκπαίδευση, χάσμα 
στις αμοιβές των φύλων και ανεπαρκής υποδομή για άτομα με σωματικές 
αναπηρίες, μη διαθέσιμες δημόσιες συγκοινωνίες κ.λπ.)

Αργότερα, κατά την διαμόρφωση του θεατρικού θα παράσχουμε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής μιας 
κατάστασης καταπίεσης και τον σαφή τρόπο παρουσίασης της σχέσης 
της με το σύστημα σε ένα θεατρικό έργο.
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Σύστημα
Τι εννοούμε με το σύστημα; Είναι μια πολύ ευρεία, αφηρημένη και, σε 

κάποιο βαθμό, αόριστη έννοια που κατανοείται από διαφορετικά άτομα με 
διαφορετικούς τρόπους. Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα αυτού στο 
οποίο αναφερόμαστε:

 ■ Το νομικό σύστημα αναφέρεται στις διαδικασίες για την ερμηνεία και την 
επιβολή του νόμου. Περιγράφει δικαιώματα και ευθύνες με διάφορους 
τρόπους. Γενικά, βασίζεται σε ένα από τα τέσσερα κεντρικά συστήματα, 
αστικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, συνταγματικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, ή σε 
συνδυασμούς αυτών. Κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα, αν και πολλές 
έχουν παρόμοια. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, υπάρχει επίσης 
ένα σύνολο διεθνών νόμων που υποτίθεται ότι πρέπει να τηρούνται και 
σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το σύστημα ενσωματώνει όλους τους νομικούς 
κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται από πολίτες, νομικά πρόσωπα 
και αρχές. Αυτοί οι κανόνες δεν είναι στατικοί, αλλάζουν με βάση τη νέα 
κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική δυναμική· μερικοί καταργούνται, 
μερικοί έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα, μερικοί τροποποιούνται για να 
ανταποκριθούν σε νέες πραγματικότητες.

 ■ Το πολιτικό σύστημα εξετάζει τη διαδικασία λήψης κυβερνητικών 
αποφάσεων. Παίρνει διαφορετικές μορφές σε διαφορετικές χώρες. 
Περιλαμβάνει διάφορα όργανα, βήματα και διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται κατά περίπτωση, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικά 
επίπεδα πολυπλοκότητας. Θα μπορούσε να είναι συγκεντρωτικό ή 
αποκεντρωμένο, διαφανές ή όχι κ.λπ. Παρόλο που η δημοκρατία, όπου 
οι πολίτες δημιουργούν και ψηφίζουν νόμους άμεσα ή έμμεσα μέσω 
εκπροσώπων, είναι ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρο τον κόσμο, ο 
τρόπος που εφαρμόζεται στην πράξη διαφέρει από χώρα σε χώρα.
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 ■ Οι κανονισμοί και οι διαδικασίες μπορεί να θεωρηθούν ως 
υποκατηγορίες των προαναφερθέντων συστημάτων, αλλά μπορούν 
επίσης, να θεωρηθούν ως ανεξάρτητο σύστημα. Περιλαμβάνουμε εδώ 
όλους τους κανόνες λειτουργίας διαφορετικών θεσμικών οργάνων, 
διαδικασίες για συγκεκριμένους νόμους ή συστάσεις που πρέπει να 
εφαρμοστούν, κ.λπ. Για παράδειγμα, ένας νόμος μπορεί να είναι πολύ 
«καλός» ως τον σχεδιασμό και την πρόθεσή του αλλά θα μπορούσε να 
παραδοθεί για εφαρμογή σε ακατάλληλες αρχές. Μπορεί να περιλαμβάνει 
ευαίσθητες και αντιφατικές πτυχές στη διαδικασία εφαρμογής ή μπορεί 
να παραβλέπει σημαντικές διαδικαστικές πτυχές που καθορίζουν το αν τα 
άτομα που τον παραλαμβάνουνθα μπορέσουν να ασκήσουν πραγματικά 
τα δικαιώματά τους (σε σχέση με αυτόν). Ενδέχεται να συναντήσουμε 
παρόμοιες διαδικασίες για διαφορετικούς τύπους νόμων και μπορεί να 
αναγνωρίσουμε ότι η διαδικασία είναι εσφαλμένη και όχι ο ίδιος ο νόμος.

 ■ Το κοινωνικοπολιτισμικό σύστημα αντιπροσωπεύει τους άτυπους 
(άγραφους) κανόνες λειτουργίας μιας κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, 
αναφερόμαστε σε υποκείμενους κανόνες, οι οποίοι ενθαρρύνουν ορισμένες 
συμπεριφορές ή τιμωρούν «απαράδεκτες» συμπεριφορές στην εκάστοτε 
κοινωνία. Ορισμένοι από αυτούς τους κανόνες είναι ενσωματωμένοι στο 
νομικό σύστημα, αλλά πολλοί από αυτούς επηρεάζουν εξίσου τις σκέψεις 
και τις ενέργειες των ανθρώπων. Ταυτόχρονα, διαμορφώνουν επίσης τη 
στάση, τη συμπεριφορά και τις απόψεις των ομάδων και υποστηρίζουν 
έμμεσα έναν συγκεκριμένο τύπο πολιτικών ενεργειών και νόμους. Με 
το Νομοθετικό Θέατρο μπορεί να μην αντιμετωπίσετε άμεσα αυτό το 
σύστημα, το οποίο είναι συχνά αόρατο, οφείλουμε, όμως, να γνωρίζουμε 
ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες και πώς επηρεάζουν το επίσημο σύστημα.
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Αρχές
Αντιπροσωπεύουν τη βάση του συστήματος. Όταν θέλουμε να 

αλλάξουμε το σύστημα, πρέπει να προσδιορίσουμε ποιες αρχές είναι 
υπεύθυνες για το συγκεκριμένο κομμάτι του συστήματος που θέλουμε 
να αλλάξουμε.Υπάρχουν:

 ■ Κεντρικές Αρχές – διέπουν τη συνολική διαχείριση της κοινωνίας. Για 
παράδειγμα: άτομα επικεφαλής κρατών, κυβέρνηση, κοινοβούλιο/
νομοθετικό σώμα, στρατός, δικαστήρια, σε ορισμένες περιπτώσεις 
θρησκευτικά όργανα κ.λπ. Σε διαφορετικές χώρες υπάρχει 
διαφορετική εξουσία, ρόλος και ιεραρχία μεταξύ αυτών των αρχών. 
Σε καθένα από αυτά υπάρχουν διάφορα τμήματα, υπηρεσίες, ομάδες 
κ.λπ., που είναι αποκλειστικά αρμόδια για συγκεκριμένα θέματα.

 ■ Τοπικές/Περιφερειακές Αρχές – είναι υπεύθυνες για την τοπική 
εφαρμογή των εθνικών και διεθνών νόμων αλλά και για το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή διαδικασιών και κανόνων που ισχύουν μόνο 
σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα: δήμοι, δημοτικά συμβούλια, 
αστυνομία, εκπαιδευτικές μονάδες, δικαστήρια, εργαζόμενα άτομα, 
κοινωνικές υπηρεσίες, φυλακές, κέντρα μετανάστευσης, νοσοκομεία, 
τοπικά γραφεία για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, 
πολιτιστικά κέντρα, κέντρα νεολαίας, αρχές μεταφορών κ.λπ.

 ■ Διεθνείς Αρχές – διέπουν τους διεθνείς νόμους και συμφωνίες μεταξύ 
χωρών. Για παράδειγμα: τα Ηνωμένα Έθνη και όλα τα σχετικά τμήματα, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας κ.λπ. Ανάλογα με την περίπτωση, έχουν άτομα 
που τα εκπροσωπούν/γραφεία σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Τι είναι η συστημική αλλαγή;
Συνοψίζοντας, φανταστείτε την κοινωνία ως ένα άτομο που 

προσπαθούμε να επηρεάσουμε. Έχουμε το σύστημα ως το μυαλό της και 
έχουμε τις αρχές ως σώμα της.

Όταν μιλάμε για συστημική αλλαγή, αναφερόμαστε στην 
τροποποίηση είτε του μυαλού είτε του σώματος.
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Ανάλογα με το επίπεδο φιλοδοξίας / 
κινήτρου για μια συγκεκριμένη αλλαγή, αυτή 
η διαδικασία απαιτεί διαφορετικά επίπεδα 
χρόνου και προσπαθειών. Η δημιουργία ενός 
νέου εθνικού νόμου από το μηδέν απαιτεί 
πολύ μεγαλύτερη, πολύπλοκη και επίμονη 
προσπάθεια σε σύγκριση με την τροποποίηση 
ενός ήδη υπάρχοντος νόμου, ο οποίος, με τη 
σειρά του, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο 
από το να εργαστούμε πάνω σε τοπικό επίπεδο 
είτε για έναν καινούργιο νόμο είτε για να 
τροποποιήσουμε έναν υπάρχοντα.

Με την κατάλληλη σκέψη μπορείτε να 
καταλάβετε πώς και ποιες προσπάθειες είναι 
ευκολότερες από άλλες. Η πιο δύσκολη 
διαδικασία δεν πρέπει να σας αποθαρρύνει 
αλλά να σας κινητοποιεί να σκεφτείτε πιο βαθιά 
και να κατανοήσετε πόσο δύσκολο μπορεί να 
είναι το ταξίδι, έτσι ώστε να λάβετε υπεύθυνες 
αποφάσεις. Διαλέξτε τις μάχες και τα ταξίδια 
για την αλλαγή σας με σύνεση!

Εργαστήκαμε με αυτήν τη μέθοδο 
στοχεύοντας τις κρατικές δομές και το 
«μεγάλο σύστημα». Εάν θεωρηθεί σχετικό και 
απαραίτητο, μπορεί επίσης, να χρησιμοποιηθεί 
για την αντιμετώπιση ανισοτήτων ή αθέμιτων 
διαδικασιών σε επίπεδο μιας ιδιωτικής 
οντότητας και ενός μικρότερου συστήματος. 
Εάν το πρόβλημα που επισημαίνεται σε 
αυτήν την ιδιωτική οντότητα υπάρχει στην 
πλειονότητα των άλλων ιδιωτικών οντοτήτων, 
πιθανότατα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
κρατικό ή διεθνές επίπεδο στο οποίο είτε 
υπάρχουν προβληματικοί μηχανισμοί ή υπάρχει 
έλλειψη αυτών.
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Συγκεκριμένα Βήματα

Αυτά τα βήματα είναι σχετικά για μια ομάδα που ξεκινάει 
από το μηδέν. Η ελάχιστη απαίτηση είναι να έχετε την πρόθεση να 
χρησιμοποιήσετε το Νομοθετικό Θέατρο. Μια ομάδα μπορεί να περάσει 
από όλα τα βήματα, να προσπεράσει μερικά ή να τα συμπιέσει με βάση την 
προηγούμενη εμπειρία, την εργασία, την εξειδίκευση, τον προϋπολογισμό, 
τη διαθεσιμότητα χρόνου, τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, τους 
στόχους του έργου / οργανισμού στον οποίο ανήκουν κ.λπ.

Αυτά τα βήματα χωρίζονται με βάση διαφορετικές κατηγορίες 
προσπαθειών που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διαδικασία 
Νομοθετικού Θεάτρου. Διαφορετικοί τύποι ικανοτήτων και διαφορετικά 
χρονικά διαστήματα απαιτούνται σε διαφορετικές φάσεις. Ως εκ τούτου, 
συχνά δεν ασχολούνται τα ίδια άτομα με όλα τα βήματα.

Μια ομάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει το μέγιστο της δυνατότητας 
των μελών της, αλλά παρόλα αυτά, όλες οι απαραίτητες ικανότητες 
μπορούν να αναπτυχθούν. Μια ενδιαφερόμενη ομάδα με κίνητρα και 
καλή λειτουργία μπορεί να συμμετάσχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
και αυτή είναι η σύστασή μας.

Τα Βήματα:
1. Έρευνα και Τεκμηρίωση
2. Σύνδεσμοι με Σχετικές Οντότητες
3. Επιλογή του Θέματος Καταπίεσης
4. Ειδική Προετοιμασία
5. Δημιουργία και Πρόβες Νομοθετικού Θεάτρου
6. Παρουσίαση του Θεατρικού στο Σχετικό Κοινό
7. Παρακολούθηση - Συνηγορία

Βήμα 1 – Έρευνα και Τεκμηρίωση

Αυτό το βήμα είναι πολύτιμο και όταν είναι δυνατόν να εκτελεστεί, ειδικά 
όταν δεν υπάρχουν προηγούμενα στοιχεία, αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ 
ενδιαφέρουσα άσκηση. Όταν γίνει σωστά, αποκαλύπτει μια ολοκληρωμένη 
συνολική εικόνα των ορατών και αόρατων ζητημάτων, ενδιαφερόντων και 
προτεραιοτήτων διαφόρων ομάδων ανθρώπων, κρατικών και μη κρατικών 
οντοτήτων κ.λπ. σε μια κοινωνία. 
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Σε αυτή τη φάση, η ομάδα ερευνά θέματα, 
ατζέντες, ανάγκες, προτεραιότητες, στρατηγικές 
κ.λπ. διαφόρων σχετικών ομάδων από την 
κοινωνία και ανακαλύπτει πώς συνδέονται μεταξύ 
τους και τι αναδύεται ως σημείο δράσης.

Τα ευρήματα από αυτό το βήμα συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της δράσης μας με βάση μια 
ενημερωμένη άποψη για την κοινωνία στην οποία 
ζούμε και όχι βάσει υποθέσεων και προκαταλήψεων.

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες 
κατηγορίες οι οποίες στη συνέχεια πρέπει να 
αναλυθούν και να διερευνηθούν περαιτέρω.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πληροφοριών 
που χρειάζονται. Μερικές από αυτές τις 
πληροφορίες είναι αρκετά αντικειμενικές, 
πραγματικές και άλλες είναι πιο 
υποκειμενικές. Κατά τη διαδικασία, θα 
πρέπει να συμβουλευτείτε διάφορες πηγές 
πληροφοριών όπως εκθέσεις, απογραφές, 
εθνικές στατιστικές, αποτελέσματα έρευνας, 
άρθρα κ.λπ., καθώς και ελάχιστα δεδομένα 
βάσει γνώμης και εντυπώσεων.

Αυτός ο πίνακας βοηθά στη σύνταξη ενός 
προφίλ της χώρας /κοινότητας από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες. Για μερικούς από αυτούς τους 
δείκτες μπορεί να έχετε αρκετές προκαταλήψεις, 
πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχετε τη δική σας  
υποκειμενική άποψη, χωρίς να είναι απαραίτητα 
μια πραγματική αντανάκλαση της κατάστασης 
στη χώρα σας. Παρακαλώ να το γνωρίζετε και 
να προσπαθήσετε να απαντήσετε τις ερωτήσεις 
χρησιμοποιώντας πολλαπλές, διαφορετικές πηγές.
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Κατηγορία 
Πληροφοριών

Λεπτομέρειες Πηγές 

Θέματα Δημοσίου 
Συμφέροντος
- σημαντικά ή απαραίτητα 
για την ευημερία, την 
ασφάλεια ή την επιτυχία 
μιας κοινότητας και των 
ατόμων που την απαρτίζουν.

Αναφέρετε τα 5 πιο σημαντικά ζητήματα 
που θεωρούνται δημοσίου συμφέροντος
• Σε εθνικό επίπεδο;
• Σε περιφερειακό επίπεδο (στην 

περιοχή σας);
• Στην πόλη σας (εάν διαφέρει από το 

περιφερειακό επίπεδο);

Σχετικές Οντότητες Αναφέρετε τις πιο σημαντικές οντότητες, 
κρατικές και μη κρατικές, που μπορούν 
να αλλάξουν / επηρεάσουν τα ζητήματα 
δημοσίου συμφέροντος. Ποιος μπορεί να 
αλλάξει / ρυθμίσει το νόμο / να επηρεάσει 
την κατάσταση των πραγμάτων για τα 
θέματα που αναφέρονται:
• Σε εθνικό επίπεδο;
• Σε περιφερειακό επίπεδο (περιοχή σας);
• Στην πόλη σας (εάν διαφέρει από το 

περιφερειακό επίπεδο);

Θέματα Δημόσιας 
Ατζέντας
- ζητήματα που 
λαμβάνουν “δημόσια 
προσοχή”
- ένα σύνολο θεμάτων 
που τυχαίνει να έχουν 
στο μυαλό τους τα 
άτομα σε μια δεδομένη 
στιγμή

Παραθέστε τα 5 πιο πρόσφατα / κυρίαρχα 
ζητήματα στη δημόσια ατζέντα:
• Σε εθνικό επίπεδο;
• Σε περιφερειακό επίπεδο (στην περιοχή 

σας);
• Στην πόλη σας (εάν διαφέρει από το 

περιφερειακό επίπεδο);
Εάν τα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος δεν 
ταιριάζουν με τα θέματα που περιλαμβάνονται 
στη δημόσια ατζέντα, δώστε μια απάντηση για 
τους λόγους που δεν περιλαμβάνονται; 
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Ατζέντα της Ομάδας 
Πολιτών
- θέματα 
προτεραιότητας για 
διαφορετικές ομάδες 
πολιτών (ενωμένα 
με κοινά σημαντικά 
χαρακτηριστικά)

Ποιος θεωρείται πολίτης; Ποια δικαιώματα 
έχουν οι πολίτες που δεν έχουν τα άτομα που 
δεν είναι πολίτες;
Ποιες ομάδες θεωρούνται η πλειοψηφία της 
χώρας;
Ποιες είναι οι μειονότητες;
Ποια είναι η συγκεκριμένη ατζέντα τους και 
πώς διαφέρει από τις άλλες ομάδες;
Ποια συλλογικά θέματα δεν αποτελούν μέρος 
των πολιτών ή της δημόσιας ατζέντας; Ποιες 
είναι οι συνέπειες αυτού;
Αναφέρετε τα 5 πιο πρόσφατα / κυρίαρχα 
ζητήματα στις ατζέντες των διαφόρων ομάδων 
πολιτών:
• Σε εθνικό επίπεδο;
• Σε περιφερειακό επίπεδο (στην περιοχή 

σας);
• Στην πόλη σας (εάν διαφέρει από το 

περιφερειακό επίπεδο);

Εάν τα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος 
ή δημόσιας ατζέντας δεν ταιριάζουν με τα 
ζητήματα που παρουσιάζονται σε ορισμένες από 
τις ατζέντες των ομάδων πολιτών, δώστε μια 
εξήγηση για τους λόγους που δεν ταιριάζουν.

Πολιτική Ατζέντα Παραθέστε τα 5 πιο πρόσφατα / κυρίαρχα 
ζητήματα στην πολιτική ατζέντα 
(Αναφέρετε τις διαφορές μεταξύ των 
κύριων κομμάτων στην εξουσία και εκείνων 
που βρίσκονται στην αντιπολίτευση):
• Σε εθνικό επίπεδο;
• Σε περιφερειακό επίπεδο (στην 

περιοχή σας);
• Στην πόλη σας (εάν διαφέρει από το 

περιφερειακό επίπεδο);
Αναλογιστείτε πόσο κοντά είναι η πολιτική 
ατζέντα στο κοινό ή στην ατζέντα 
διαφορετικών ομάδων πολιτών.
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Ατζέντα των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης

Παραθέστε τα 5 πιο πρόσφατα / κυρίαρχα 
ζητήματα στην ατζέντα των μέσων 
ενημέρωσης (Αναφέρετε τις διαφορές μεταξύ 
των κύριων μέσων και των εναλλακτικών):
• Σε εθνικό επίπεδο;
• Σε περιφερειακό επίπεδο (στην περιοχή 

σας);
• Στην πόλη σας (εάν διαφέρει από το 

περιφερειακό επίπεδο);
Αναλογιστείτε ποια θέματα ομάδων πολιτών 
υπάρχουν ή δεν εμφανίζονται στα μέσα 
ενημέρωσης. 
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Θεσμική Ατζέντα Αναφέρετε τα 3 πιο πρόσφατα / κυρίαρχα 
ζητήματα στη θεσμική ατζέντα της περιοχής σας:
(προσθέστε / αφαιρέστε ιδρύματα που σχετίζονται 
με το περιεχόμενό σας - καταργήστε οποιοδήποτε 
από τα αναφερόμενα μόνο αν δεν υπάρχουν στην 
κοινότητά σας)
• Δήμος 
• Τοπικό / Περιφερειακό / Δημοτικό Συμβούλιο
• Φυλακές
• Αστυνομία
• Φορείς Δημόσιων Μεταφορών
• Περιβαλλοντική Υπηρεσία
• Οργανισμός Προστασίας Καταναλωτών
• Εισαγγελέας
• Διαμεσολαβητής
• Κέντρο Νεότητας
• Σχολεία (ιδιωτικά / κρατικά)
• Πολιτιστικά Κέντρα
• Κέντρα Δικαιωμάτων των Γυναικών
• Γραφεία Μετανάστευσης / Κέντρο
• Κέντρο προσφύγων
• Γραφείο κατά των διακρίσεων
• Ομάδες Διασποράς
• Θρησκευτικοί θεσμοί (κυρίαρχες θρησκείες, 

αλλά και άλλες παρούσες στην κοινότητα)
• Νοσοκομεία  
• ……..

Η ατζέντα της δικιά 
σας
οργάνωσης/
ομάδας

Παραθέστε τα 5 πιο πρόσφατα / κυρίαρχα ζητήματα 
στη δική σας ατζέντα (ως οργανισμού / ομάδας) και 
ποιες είναι οι ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο 
από αυτά τα θέματα:
• Σε περιφερειακό επίπεδο (στην περιοχή 

σας);
• Στην πόλη σας (εάν διαφέρει από το 

περιφερειακό επίπεδο);
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Συνιστάται η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, 
για όλους τους αναφερόμενους δείκτες, πριν από την ανάλυση και τη 
σύγκρισή τους, προκειμένου να αποφευχθεί η εξαγωγή συμπεράσματος 
πολύ νωρίς στη φάση της έρευνας. 

Στο τέλος του Βήματος 1, η ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει έναν 
μικρό κατάλογο θεμάτων, τις αρμόδιες αρχές και τις οντότητες που θα 
εξεταστούν πιο βαθιά στο Βήμα 2. 

Στην ιδανική περίπτωση, αυτή η μικρή λίστα προκύπτει από τη 
διασταύρωση διαφόρων ατζεντών και θεμάτων ενδιαφέροντος του 
κοινού/των πολιτών. Δυστυχώς, συχνά δεν υπάρχουν πολλά κοινά σημεία 
μεταξύ διαφορετικών θεμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η ομάδα πρέπει 
να προσδιορίσει τις πιο σχετικές και να χρησιμοποιήσει το βήμα 2 για να 
εντοπίσει τα πιο ρεαλιστικά θέματα για να εργαστεί περαιτέρω.

Βήμα 2 –Σύνδεσμοι με Σχετικές Οντότητες 

Το βήμα 1 πραγματοποιείται κυρίως από σχετική απόσταση από 
τις ενδιαφερόμενες ομάδες / οντότητες. Απαιτείται διαβούλευση με τις 
πληροφορίες που είναι δημόσιες από διάφορες πηγές.

Στο Βήμα 2 υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί άμεση επαφή με σχετικές 
οντότητες για τα θέματα που αναφέρονται σύντομα στο προηγούμενο 
βήμα. Ως σχετικές οντότητες συμπεριλαμβάνουμε αρχές αλλά και ομάδες 
της κοινωνίας των πολιτών, άτομα ακαδημαϊκά, τον ιδιωτικό τομέα, ομάδες 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημόσια πρόσωπα κ.λπ.

Ανακαλύπτουμε ποιος φορέας / ποιο πρόσωπο είναι υπεύθυνο, θέτουμε 
άμεσες ερωτήσεις, ελέγχουμε τι σχεδιάζεται, ποια υποστήριξη υπάρχει για 
ένα συγκεκριμένο θέμα / πρωτοβουλία, βλέπουμε εάν υπάρχει ενδιαφέρον 
για συνεργασία σε μια πιθανή διαδικασία κ.λπ.

Απαιτεί πολλά «χτυπήματα στις πόρτες» διαφορετικών φορέων, 
είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, και αντιμετώπιση διαφορετικών 
αντιδράσεων και συμπεριφορών στα ερωτήματά σας, από πολύ ανοιχτές 
έως εντελώς αδιάφορες ή επιθετικές.
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Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την 
επιτυχία ολόκληρης της διαδικασίας του 
Νομοθετικού Θεάτρου. Χωρίς υποστήριξη, ο 
αντίκτυπος θα είναι (πολύ) χαμηλότερος και 
οι απαιτούμενες προσπάθειες πολύ υψηλές. 
Προσεγγίστε όσο το δυνατόν περισσότερες 
πιθανές συνεργασίες και διαθέσιμες οντότητες 
για να αυξήσετε τις πιθανότητες για δημιουργία 
ισχυρών δεσμών.

Αυτό το βήμα βοηθά στην οικοδόμηση 
σχέσεων, ταυτόχρονα με τη συλλογή 
πληροφοριών, ενώ η επιτυχία και των δύο 
στοιχείων συμβάλλει στην απόφαση που 
πρέπει να ληφθεί στο Βήμα 3. Αφιερώστε όσο 
χρόνο χρειάζεται σε αυτό το βήμα και μην το 
αντιμετωπίζετε επιφανειακά.

Βήμα 3 – Επιλογή του Θέματος Καταπίεσης

Σε αυτή τη φάση, πρέπει να αναλύσετε 
τα αποτελέσματα από το προηγούμενο βήμα 
και να επιλέξετε τη συγκεκριμένη συστημική 
καταπίεση στην οποία θέλετε να εστιάσετε στο 
έργο, ένα θέμα που είναι σχετικό, κατάλληλο και 
ρεαλιστικό για να αντιμετωπίσετε. 

Το Νομοθετικό Θέατρο δεν λειτουργεί αν 
θέλετε να το κάνετε εξ ολοκλήρου αυτόνομα (ως 
ομάδα). Χρειάζεστε ένα δίκτυο ενδιαφερόμενων 
μερών και, κατά προτίμηση, αρχές που είναι 
ανοιχτές, επικοινωνιακές και διαφανείς.

Επομένως, πρέπει να κάνετε την επιλογή βάσει 
των συγκεκριμένων οντοτήτων που δείχνουν 
υποστήριξη, ενδιαφέρον, κ.λπ. Πρέπει να επιλέξετε 
το συγκεκριμένο θέμα καταπίεσης για το οποίο είναι 
πιο πιθανό να έχετε υποστήριξη από διαφορετικές 
συνεργασίες και αρχές. 
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Πρέπει να εκτιμήσετε τις πολιτικές δυνατότητες σε σχέση με την επείγουσα 
ανάγκη / τη σημασία ενός θέματος.

Στην ατυχή συνθήκη όπου οι αρχές δεν είναι ανοιχτές ή δεν δείχνουν 
διάθεση για συνεργασία για οποιοδήποτε θέμα, πρέπει να επιλέξετε ένα ζήτημα 
για το οποίο έχετε την πιο ειδική και ισχυρή υποστήριξη από μη κρατικές 
οντότητες. Αυτό παρέχει περισσότερη δύναμη και ισχύ στις προσπάθειες 
συνηγορίας στα μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας.

Βήμα 4 - Ειδική Προετοιμασία

Σε αυτήν τη φάση, υπάρχουν αρκετές εργασίες που πρέπει να 
ολοκληρωθούν:
 ■ να επιλέξετε και να ολοκληρώσετε την ομάδα ανάλογα με τις ανάγκες: 

μέλη θιάσου, εξειδικευμένα και/ή συμβουλευτικά άτομα κ.λπ.
 ■ να γνωρίσετε το νομικό πλαίσιο γύρω από το επιλεγμένο θέμα
 ■ να αναπτυχθούν συγκεκριμένες συνεργασίες, αποδίδοντας διαφορετικούς 

ρόλους και αρμοδιότητες με διάφορες σχετικές κρατικές και μη κρατικές 
οντότητες

 ■ να συγκεντρωθούν σχετικά παραδείγματα καταπίεσης απευθείας από τα 
καταπιεσμένα άτομα ή από ομάδες που καταγράφουν τέτοιες καταστάσεις. 
Ακόμη και αν υπάρχουν καταπιεσμένα άτομα στην ομάδα σας, θα πρέπει 
να συλλέξετε εμπειρίες και από αλλού για να προσδιορίσετε την κοινή 
συστημική καταπίεση.

Αυτό το βήμα συνεχίζεται συχνά παράλληλα με το επόμενο βήμα, αλλά 
το μεγαλύτερο μέρος του πρέπει να συμβεί προηγουμένως, καθώς στηρίζει και 
βοηθά στην οικοδόμηση του έργου. 

Βήμα 5 - Δημιουργία και Πρόβες Νομοθετικού Θεάτρου

Σε αυτήν τη φάση, τα μέλη του θιάσου, μερικές φορές με την υποστήριξη 
ενός ακόμα ατόμου που αναλαμβάνει τη διευκόλυνση του Νομοθετικού 
Θεάτρου, περνούν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή η δουλειά συνδυάζει 
την προετοιμασία του γενικού θεατρικού με το συγκεκριμένο Θέατρο του 
Καταπιεσμένου επικεντρωμένο σε νομοθετικές ασκήσεις θεάτρου.
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Στη συνέχεια, με βάση τα παραδείγματα 
καταπίεσης που συλλέχθηκαν στο προηγούμενο 
βήμα, η ομάδα συντάσσει ένα σενάριο 
ακολουθώντας ορισμένους συγκεκριμένους 
κανόνες και διεξάγει πρόβες.

Για την πλήρη απεικόνιση αυτού του 
βήματος, εμπλέκονται πολλές τεχνικές 
λεπτομέρειες. Όλα αναλύονται λεπτομερώς 
στην εκτεταμένη εκδοχή των επεξηγήσεων για 
αυτό το Βήμα. (Αμέσως μετά την εισαγωγή όλων 
των βημάτων)

Βήμα 6 – Παρουσίαση του Θεατρικού στο 
Σχετικό Κοινό

Ένα σχετικό κοινό εκπροσωπείται από 
τις καταπιεσμένες ομάδες. Το έργο πρέπει 
να εκτελεστεί για τα άτομα που βιώνουν τα 
συγκεκριμένα εμπόδια που απεικονίζονται 
στη σκηνή. Είναι αυτά, που αντιμετωπίζουν 
αυτούς τους αγώνες και αυτά, που πρέπει 
να αναλύσουν βαθύτερα, να εντοπίσουν, να 
προβληματιστούν και να προτείνουν αλλαγές 
που είναι σχετικές με τη ζωή τους.

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη / οντότητες 
μπορούν να συμμετάσχουν και να παρέχουν 
πληροφορίες, σχόλια, απόψεις κ.λπ., αλλά το 
επίκεντρο πρέπει να είναι τα ίδιατα καταπιεσμένα 
άτομα· πρέπει να είναι η πλειοψηφία και οι 
ηγετικές φωνές της διαδικασίας. 

Αυτός είναι ένας χρυσός κανόνας και πρέπει 
να ακολουθείται αυστηρά. Δεν πρέπει ποτέ να 
συμμετέχετε σε μια διαδικασία όπου τα άτομα 
τα οποία αφορά άμεσα μια συγκεκριμένη 
συστημική αλλαγή δεν είναι επίσης και αυτά 
που τη δημιουργούν.
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Πρέπει να καταβληθούν σημαντικές 
προσπάθειες για τον προσδιορισμό των 

μελών του κοινού και για να διασφαλιστεί 
ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε μια 

τέτοια διαδικασία. Εάν χρειαστεί, η ομάδα 
θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
εκτελέσει σε εναλλακτικά μέρη ή σε άβολες 

στιγμές προκειμένου να διευκολύνει τη 
συμμετοχή του σωστού κοινού.

Ανάλογα με το θέμα και τον τύπο της 
προβλεπόμενης συστημικής αλλαγής, υπάρχει 

ανάγκη για ένα ελάχιστο όριο για τα μέλη 
του κοινούσυνολικά από όλες τις παραστάσεις 

που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας 
το ίδιο θεατρικό. Δεν μπορείτε να πιέσετε για 
αλλαγή του εθνικού νόμου με προτάσεις που 
συλλέγονται από μια ομάδα 50 ατόμων, αλλά 

μπορεί να πείσετε για αλλαγή των κανονισμών 
ή του καταστατικού ενός σχολείου. Για κάθε 

περίπτωση, χρειάζεται, κατά προτίμηση σε 
συνεννόηση με τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες 

οντότητες που συμμετέχουν στη διαδικασία, 
να αποφασίσετε τον ελάχιστο αριθμό μελών 

του κοινού για τη συλλογή προτάσεων και 
συνεπώς, να έχετε δύναμη στην υποστήριξή της 

διαδικασίας συνηγορίας. Ακόμη και οι αρχές 
ενδέχεται να υποδείξουν έναν ελάχιστο αριθμό.

Έχουμε ετοιμάσει ένα πλήρες σύνολο 
οδηγιών για τη διαχείριση της διαδικασίας 

με το κοινό από την προοπτική του ατόμου 
που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ στο επόμενο 

κεφάλαιο του εγχειριδίου. Το κεφάλαιο 
παρουσιάζει τι συμβαίνει βήμα προς βήμα, τι 

πρέπει να κάνει / λέει το άτομο σε ρόλο Τζόκερ 
και συμβουλές για μια πιο ομαλή διαδικασία.
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Βήμα 7 – Παρακολούθηση  - Συνηγορία
Σε αυτή τη φάση υπάρχουν πολλά καθήκοντα που πρέπει να αναληφθούν.

Συνέχεια με τα μέλη του κοινού
• Μείνετε σε επαφή μαζί τους. Δημιουργήστε ένα σύστημα επικοινωνίας για 

να διευκολύνετε την επικοινωνία μαζί τους και την επικοινωνία μαζί σας.
• Να τα ενημερώνετε τακτικά για την πρόοδο της διαδικασίας συνηγορίας.
• Προσκαλέστε και ενθαρρύνετέ τα να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία
• Πραγματοποιήστε ομάδες εστίασης / συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα 

μέλη του κοινού μετά από μια περίοδο, για να αξιολογήσετε την 
κατάστασή τους, τι άλλαξε και τι εξακολουθεί να είναι σημαντικό για αυτά. 
Αξιολογήστε τις ανάγκες τους και τη δυνατότητα μιας νέας παρέμβασης 
με παρόμοιες ή άλλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των αναγκών τους. 

Διαδικασία Συνηγορίας
Οι προτάσεις που συλλέγονται από το κοινό πρέπει να ενταχθούν στην 

ατζέντα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.
Ανάλογα με την επιδιωκόμενη αλλαγή και την πολιτική ορμή, η διαδικασία 

συνηγορίας μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια (π.χ. σύνταξη ενός 
εντελώς νέου εθνικού νόμου), περίοδο κατά την οποία ενδέχεται να αλλάξουν 
τα αρμόδια άτομα και να πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή.

Σε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς δεν είναι εγχειρίδιο συνηγορίας, 
παραθέτουμε μόνο μερικές από τις επιλογές που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν. Στην πραγματικότητα, σε κάθε τομέα η επιτυχία της 
συνηγορίας ποικίλλει. Αυτό που λειτουργεί σε κάποιο μέρος μπορεί να 
μην λειτουργεί σε άλλα, ακόμη και στην ίδια χώρα:
 ■ Οι προτάσεις που συλλέγονται υποβάλλονται προς επεξεργασία από μια 

ομάδα εξειδικευμένων ατόμων και μεταφράζονται σε κατάλληλη ορολογία 
σύμφωνα με τη στοχευμένη νομοθετική δομή. Σχέδια εγγράφων πολιτικής 
θα προταθούν σταάτομα που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων.

 ■ Δημιουργία ή συμμετοχή σε συμμαχίες και δίκτυα μη κρατικών οντοτήτων 
που υποστηρίζουν ενεργά τα ίδια ζητήματα και προωθούν τις αλλαγές που 
προτείνει το κοινό σας.

 ■ Σχέδια μανιφέστων και αναφορών προκειμένου να ενημερωθούν και να 
συμμετέχουν ενεργά περισσότερα άτομα στη διαδικασία.

 ■ Εντοπισμός των εμπλεκόμενων ατόμων στις στοχευμένες αρχές. 
Προσδιορισμός των εκάστοτεαρμόδιων ατόμων αλλά και εκείνων που θα 
ήταν ανοιχτά σε δυνάμει συμμαχίες.
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 ■ Επικοινωνία με τα άτομα που λαμβάνουν 
αποφάσεις και που είναι υπεύθυνα για 
τις συγκεκριμένες επιθυμητές αλλαγές.
Παρουσίαση των προτάσεων των πολιτών. 
Κατά προτίμηση, διοργανώστε προσωπικές 
συναντήσεις. Ζητήστε ενημερώσεις και 
παρακολουθείτε το θέμα.

 ■ Συμμετοχή μέσων μαζικής ενημέρωσης στη 
διαδικασία. Ένα ζήτημα που προσελκύει την 
προσοχή των μέσων ενημέρωσης ενδέχεται να 
τραβήξει την προσοχή των ατόμων που έχουν 
την ευθύνη λήψης αποφάσεων.

 ■ Συμμετοχή σε διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ 
κρατικών αρχών και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

 ■ Χρήση προεκλογικών εκστρατειών για να 
πιέσετε τις προτάσεις να εγγραφούν στην 
ατζέντα των δυνητικά εκλεγμένων ανθρώπων.

Παράγοντες που επηρεάζουν
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διαδικασία εφαρμογής αυτών 
των δράσεων. Μερικοί από αυτούς εξαρτώνται 
από εσάς ως ομάδα. Μερικοί εξαρτώνται από το 
πλαίσιο στο οποίο εργάζεστε.

Οι συνδυασμοί αυτών των στοιχείων οδηγούν 
σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολιών για την 
εφαρμογή του Νομοθετικού Θεάτρου: 

 ■ Σχέση με τις καταπιεσμένες ομάδες: Είστε 
εσείς και η ομάδα σας μέρος της άμεσα 
ενδιαφερόμενης ομάδας; Πόσο ανοιχτή και 
διαθέσιμη είναι η καταπιεσμένη ομάδα να 
συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία είτε ως 
μέλη του θιάσου ή / και, το πιο σημαντικό, 
ως κοινό; Πόσο ανοιχτή και διαθέσιμη είναι 
η καταπιεσμένη ομάδα να συμμετέχει στις 
προσπάθειες συνηγορίας; κ.λπ.
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 ■ Σχέση με τα άτομα που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων: Είναι μια 
στενή και άμεση σχέση, όπως σε μικρές τοποθεσίες / ιδρύματα ή αντιθέτως, 
απόμακρη και με εμπόδια, όπως σε μεγάλες πόλεις, περιοχές ή κεντρικές 
αρχές (πχ Υπουργεία); Συμμετέχουν τα άτομα που έχουν την ευθύνη λήψης 
αποφάσεων ενεργά σε ουσιαστικές διαβουλεύσεις με τους πολίτες ή τους 
αποφεύγουν; Υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και αρχών; 
Υπάρχει προϋπάρχουσα συνεργασία με το στοχευμένο ίδρυμα / σχετικούς 
φορείς λήψης αποφάσεων; κ.λπ.

 ■ Υποδομή σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων: Υπάρχουν άλλες οντότητες 
(δομές, ιδρύματα, άτομα) που δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν στο 
θέμα ή / και σε διάφορες πρωτοβουλίες που βάζουν στο στόχαστρο τις 
αρχές; Ποιες είναι οι σχέσεις της ομάδας σας με αυτά τα ενδιαφερόμενα 
μέρη; Μπορούν να εμπλακούν στην πρωτοβουλία σας; κ.λπ.

 ■ Ικανότητα της ομάδας υλοποίησης: Πόση εξειδίκευση υπάρχει στον τομέα 
της συνηγορίας; Πόσες παρόμοιες πρωτοβουλίες έχετε πραγματοποιήσει 
στο παρελθόν; Ποια είναι η θέση της ομάδας σας στην κοινωνία; Πόσο 
κύρος έχει και πόση εμπιστοσύνη εμπνέει σε διαφορετικές κοινωνικές 
οντότητες; Τι υποστηρικτικό υπόβαθρο έχετε; κ.λπ.
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Τεχνικές οδηγίες για το σχεδιασμό ενός θεατρικού 
 
Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας για την εκτέλεση ενός θεατρικού, 

μια ομάδα περνάει από διαφορετικές φάσεις:
 ■ Κατανόηση θεμάτων (συνάντηση εξειδικευμένων ατόμων, 

ανάγνωση σχετικών εγγράφων, επισκέψεις μελέτης, συναντήσεις 
με καταπιεσμένα άτομα, συλλογή ιστοριών κ.λπ.) - βλέπετε 
προηγούμενες σελίδες

 ■ Προετοιμασία θεατρικού (δεξιότητες προθέρμανσης και υποκριτικής, 
εξουσία και καταπίεση και συγκεκριμένες ασκήσεις Νομοθετικού 
Θεάτρου κ.λπ.) - βλέπετε κεφάλαιο Προπαρασκευαστικές Ασκήσεις

 ■ Ανάπτυξη θεατρικού και πρόβες (μεταφέροντας παραδείγματα 
καταπίεσης στη μορφή Νομοθετικού Θεάτρου και πρόβες) - βρείτε 
τις λεπτομέρειες αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο

 ■ Διοικητικές και υλικοτεχνικές προετοιμασίες (προγραμματισμός 
των εκδηλώσεων, διαχείριση συναφών υλικοτεχνικών πτυχών, 
επικοινωνία με τα καταπιεσμέναάτομα και τους σχετικούς φορείς 
κ.λπ.) - τα μέλη της ομάδας ενδέχεται να συμμετάσχουν εν μέρει σε 
αυτήν τη διαδικασία
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Παραδείγματα Καταπίεσης – 
Κριτήρια Επιλογής 
(για μία ή περισσότερες ιστορίες)

 ■ Πρέπει να είναι μια πραγματική ιστορία 
- προσωπικές εμπειρίες μελών της 
ομάδας / στενών ατόμων (συγγενικών, 
φιλικών, συναδελφικών, γειτονικών 
προσώπων κ.λπ.) ή από τεκμηριωμένες 
περιπτώσεις (αναφορές, άρθρα κ.λπ.)

 ■ Θα πρέπει να είναι μια ιστορία που 
να έχει επαρκείς λεπτομέρειες / 
πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα, 
ταάτομα και τα ιδρύματα που 
εμπλέκονται. Εάν τα περισσότερα 
στοιχεία της ιστορίας προέρχονται από 
υποθέσεις ή εικασίες, αυτό σημαίνει ότι 
δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα και η 
ιστορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

 ■ Θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την 
παρούσα νομοθετική κατάσταση. Μην 
χρησιμοποιείτε ιστορίες από εποχές με 
διαφορετική σχετική νομοθεσία.

 ■ Ισχύει / συμβαίνει σε περισσότερα 
άτομα από παρόμοια ομάδα

 ■ Αντικατοπτρίζει έναν πιο 
κοινό/ διαδεδομένο αγώνα μιας 
συγκεκριμένης ομάδας

 ■ Αντικατοπτρίζει σαφώς τη συστημική 
καταπίεση. Eάν περιλαμβάνει 
καταπίεση μεταξύ ατόμων, αυτό δεν 
πρέπει να είναι ο κύριος στόχος / λόγος 
για την καταπίεση.
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Δυνατότητες χρήσης της επιλεγμένης ιστορίας / ιστοριών:

Χρησιμοποιήστε μόνο μία ιστορία ενός καταπιεσμένου ατόμου με 
3-4 βασικές στιγμές που βιώνουν τη συστημική καταπίεση

Παραδείγματα
 ■ Μηχανισμός νομοθεσίας και προστασίας για άτομα μετά την κράτηση 

(χρόνος φυλάκισης). Βασικές στιγμές που πρέπει να απεικονιστούν στο 
θεατρικό: ένα άτομο με ποινικό μητρώο προσπαθεί να βρει δουλειά 
στο δήμο (εποχική / προσωρινή ελάχιστη αμειβόμενη εργασία) 
και απορρίπτεται λόγω του ποινικού του μητρώου. Το ίδιο άτομο 
πηγαίνει στην υπηρεσία εργασίας για να ενημερώσει ότι ψάχνει για 
δουλειά, όμως πληροφορείται για τις ελάχιστες πιθανότητες που έχει 
με βάση το ιστορικό του. Το  καταπιεσμένο άτομο έχει μια συζήτηση 
με ένα φιλικό του πρόσωπο για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει, χωρίς 
χρήματα και κανένα σύστημα υποστήριξης για να το βοηθήσουν να 
αποκατασταθεί. Μετά από λίγο,το άτομο αυτό,απεγνωσμένο, πιάνει 
δουλειά σε μια εταιρεία και αποδέχεται άδικες συνθήκες εργασίας.

 ■ Νομοθεσία και υποδομή για άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά 
αμαξίδια. Βασικά σημεία που πρέπει να απεικονιστούν στο θεατρικό: 
ένα άτομο με αναπηρικό καροτσάκι προσπαθεί να μπει στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να περιμένει εκείνο το μέσο με λειτουργική 
ράμπα και, έτσι, φτάνει αργά για εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Εκεί, οι 
εξετάσεις πραγματοποιούνται σε μια αίθουσα του κτηρίου που δεν 
είναι προσβάσιμη από αναπηρικά αμαξίδια. Το άτομο καλεί μέλος 
του καθηγητικού προσωπικού και προσπαθεί να ζητήσει αλλαγή 
αίθουσας. Η αλλαγή απορρίπτεται αλλά του προτείνεται να λάβει 
μέρος στην εξέταση άλλη μέρα. Αργότερα, το καταπιεσμένο άτομο 
απευθύνεται στη διοίκηση του πανεπιστημίου για να καταγγείλει 
την κατάσταση και ενημερώνεται ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα 
της διεύθυνσηςη επίλυσητέτοιων θεμάτων. Ανήκει στην αρμοδιότητα 
του δήμου να διαθέσει κεφάλαια για προσβασιμότητα, ο οποίος 
προσπαθεί να διευκολύνει όλα τα άτομα όσο καλύτερα μπορεί.
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Χρησιμοποιήστε 3-4 διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικών 
καταπιεσμένων ατόμων που αντιμετωπίζουν διαφορετικούς τύπους 
αγώνων στον ίδιο νομοθετικό τομέα.

Παραδείγματα
- Μηχανισμός νομοθεσίας και προστασίας για τα δικαιώματα των τρανς 

ατόμων: ένα τρανς άτομο που βιώνει δυσκολίες στο σχολείο με το να 
χρησιμοποιεί κοινόχρηστες τουαλέτες / με το πρόγραμμα σπουδών / με τα 
ονόματα που χρησιμοποιούν τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού(ως 
χρήση του «νεκρού ονόματος» θα ορίζαμε τη χρήση του βαπτιστικού ή 
οποιουδήποτε άλλου προηγούμενου ονόματος ενός τρανς ή μη-δυικού 
ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του). Ένα άλλο τρανς άτομο που αντιμετωπίζει 
δυσκολίες στην πρόσβαση σε ιατρική υπηρεσία λόγω ταυτότητας. Ένα 
άλλο τρανς άτομο που βιώνει βία και παρενόχληση, επειδή δεν υπάρχουν 
καταφύγια ή προστατευτικός μηχανισμός στην πόλη του.

- Νομοθεσία και μηχανισμοί για άτομα που βιώνει την προσφυγιά 
και/ή αιτούντα άσυλο: Ένα άτομο αιτόν άσυλο αγωνίζεται να βρει στέγη 
στην περιοχή που βρίσκεται. Ένα άτομο αιτόν άσυλο δεν μπορεί να 
βρει δουλειά, ενώ περιμένει την απόφαση για το καθεστώς του. Μια 
οικογένεια που βιώνει την προσφυγιά δεν μπορεί να στείλει τα παιδιά 
στο τοπικό σχολείο. Ένα άτομο που βιώνει την προσφυγιά και το οποίο 
δεν έχει χρήματα για να πληρώσει μαθήματα τοπικής γλώσσας (κίνηση 
που ίσως το βοηθούσε να βρει δουλειά στην τοπική κοινότητα).  

Σε κάθε χώρα, υπάρχουν διαφορετικές δομές και πλαίσια νομοθεσίας για αυτά 
τα θέματα και τα παραδείγματα που παρέχονται ενδέχεται να μην σχετίζονται με 
κάθε πλαίσιο, αλλά αναφέρονται για επεξηγηματικό σκοπό.
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Δομή ενός Θεατρικού Νομοθετικού Θεάτρου

 ■ Η διάρκεια του θεατρικού πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 15 λεπτών με 
μέγιστες 3-4 σκηνές. Ορίζουμε τη σκηνή ως δράση που λαμβάνει χώρα 
σε έναν μοναδικό συνδυασμό χρόνου και τοποθεσίας. Εάν αλλάξει ο 
χρόνος ή η τοποθεσία, αναφερόμαστε σε άλλη σκηνή. Η όλη διαδικασία, 
μαζί με συζητήσεις, παρεμβάσεις, προτάσεις και ψηφοφορία, απαιτεί 
αρκετό χρόνο. Ως εκ τούτου, το παιχνίδι θα πρέπει να είναι αρκετά 
σύντομο και επί του θέματος, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να 
περάσει επαρκώς όλα τα προγραμματισμένα στάδια.

 ■ Το συστημικό πρόβλημα που θέλετε να εκθέσετε είναι πιθανώς εξαιρετικά 
περίπλοκο και πολυεπίπεδο. Πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά τα πιο 
σχετικά σημεία. Ορισμένα βασικά σημεία θα μπορούσαν να συνδυαστούν 
και να απεικονιστούν σε μία σκηνή, εάν έχει νόημα και είναι αληθινή. 
Είναι πολύ σημαντικό να μην επαναλαμβάνεται παρόμοιο μήνυμα σε 
περισσότερες από μία σκηνές. Κάθε σκηνή πρέπει να επικεντρώνεται 
σε μια διαφορετική πλευρά ή πτυχή του προβλήματος σε άμεση σχέση 
με τις κρατικές δομές. Το έργο πρέπει να επικεντρώνεται σε ένα κύριο 
πρόβλημα / ζήτημα, προκειμένου να υπάρχει μια συγκεντρωμένη 
διαδικασία με το κοινό. Η απεικόνιση περισσότερων προβλημάτων 
επιβαρύνει τις συζητήσεις, διαλύει τις νομοθετικές προτάσεις και 
αποδυναμώνει τη διαδικασία συνηγορίας.

 ■ Οι επιλεγμένες στιγμές από την ιστορία / ιστορίες πρέπει να εκθέσουν πολύ 
ξεκάθαρα καταπιεστικές πτυχές του συστήματος, πραγματικές και παρούσες 
αυτήν τη στιγμή (τρέχοντα γεγονότα). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
παραδείγματα από το παρελθόν, εάν εξακολουθούν να είναι σχετικά και εάν 
δεν σημειώθηκαν αλλαγές στον συγκεκριμένο τομέα (1 ή 2 έτη πριν).

 ■ Οι επιλεγμένες βασικές στιγμές είναι γενικά παραδείγματα τα οποία, 
παρόλο που εμπνέονται από συγκεκριμένες προσωπικές εμπειρίες, 
ισχύουν για περισσότερα άτομα σε παρόμοιες συνθήκες. Ο γενικός 
χαρακτήρας βοηθά την επικοινωνία με το κοινό, ώστε να εστιάσει στη 
μεγάλη συστημική εικόνα και όχι στις συγκεκριμένες λεπτομέρειες 
ορισμένων εμπλεκομένων ατόμων.
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 ■ Δεν χρειάζεται να υπάρχει μια εισαγωγική, ή τελική σκηνή, ή 
κάποια συγκεκριμένη ροή για το πώς θα πρέπει να εξελιχθούν οι 
σκηνές. Ακόμη και η χρονολογία δεν χρειάζεται να αναφερθεί, εάν δεν 
σχετίζεται με την ιστορία. Εάν τα γεγονότα μιας σκηνής επηρεάζουν 
τις συνθήκες στις επόμενες σκηνές, τότε, φυσικά, η χρονολογία πρέπει 
να τηρείται και να γίνεται σαφής, αλλά εκτός από αυτό, δεν είναι 
υποχρεωτικό.

 ■ Οι απεικονιζόμενες ενέργειες πρέπει να είναι πραγματικές, 
συγκεκριμένες και να ενεργούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στον 
τρόπο που συναντάμε στην πραγματική ζωή. Αποφύγετε τη χρήση 
υπερβολικού συμβολισμού ή / και αφηρημένων στοιχείων τα οποία 
ενδέχεται να μπερδέψουν και να διαλύσουν την κατανόηση του έργου

 ■ Διατηρήστε την απόδοση απλή, με ελάχιστα τεχνικά βοηθήματα και, 
πολύ σημαντικό, εάν είναι δυνατόν, χωρίς χρήση τεχνολογίας, όπως φώτα, 
ήχους, μικρόφωνα. Το Νομοθετικό Θέατρο, όπως πολλές από τις άλλες 
μεθόδους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, εφαρμόζεται πολύ συχνά 
στην κοινότητα, όπου κι αν βρίσκονται τα καταπιεσμένα άτομα. Επομένως, 
ένα απλό θεατρικό είναι εύκολο να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε πιθανό 
περιβάλλον και είναι αυτό που πρέπει να προετοιμάσετε.

Παρουσία Κρατικών Θεσμών /Δομή του Θεατρικού

Στο Νομοθετικό Θέατρο και στην παράσταση πρέπει να εκθέσουμε 
τις δομές που καταπιέζουν μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Η 
συγκεκριμένη εμπλεκόμενη δομή / θεσμός πρέπει να απεικονίζεται στο 
θεατρικό και να είναι παρούσα σε κάθε σκηνή του έργου.

Η εμφάνισή τους μπορεί να είναι άμεση, που σημαίνει ότι έχουν 
σκηνές που δείχνουν άμεσα την αλληλεπίδραση μεταξύ καταπιεσμένων 
ατόμων και ατόμων που εκπροσωπούν συγκεκριμένους θεσμούς. 
Επίσης, μπορεί να είναι έμμεση, πράγμα που σημαίνει την ενσωμάτωση 
αναφορών σε συγκεκριμένα θεσμικά όργανα ή νομοθετικά πλαίσια στον 
διάλογο δύο χαρακτήρων. Σε αυτήν την περίπτωση, το «κράτος» δεν είναι 
ορατό στη σκηνή, αλλά είναι παρόν στη συνομιλία και παρέχει στο κοινό 
συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες.
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Συνιστούμε την πλειοψηφία των σκηνών με άμεση εμφάνιση 
των θεσμικών οργάνων, προκειμένου να βοηθήσουμε το κοινό να 
αποκτήσει μια εικόνα της συμμετοχής τους και να δώσουμε χώρο για την 
πραγματοποίηση παρεμβάσεων στη δεύτερη φάση της διαδικασίας.

Για την κατασκευή του θεατρικού υπάρχουν 3 τύποι δυνατοτήτων 
εμφάνισης των κρατικών θεσμών. Μπορείτε να δείξετε:

 ■ Μόνο έναν θεσμό: σε αυτή την περίπτωση, τα καταπιεσμέναάτομα 
αγωνίζονται με το σύστημα που ενσαρκώθηκε από ένα ίδρυμα (π.χ. 
σχολείο, δήμος / δημοτικό συμβούλιο, προσφυγικό κέντρο, φυλακή, 
αστυνομία, νοσοκομείο κ.λπ.) και θα είναι το μόνο θεσμικό όργανο που 
παρουσιάζεται στο έργο καθώς και το κύριο επίκεντρο της πρότασης 
αλλαγών αργότερα.

 ■ Πολλαπλοί θεσμοί: νόμοι ή νομοθετικά συστήματα απαιτούν πολλά 
θεσμικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή ορισμένων 
στοιχείων. Αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου τα άτομα βιώνουν 
αγώνες για τα δικαιώματά τους σε σχέση με πολλούς θεσμούς (βλ. 
Μερικά από τα παραδείγματα που παρέχονται πιο πάνω).

 ■ Οι συνομιλίες μεταξύ χαρακτήρων επικεντρώνονται και δίνουν έμφαση 
στο κενό του συστήματος και στο πως επηρεάζει τα καταπιεσμένα 
άτομα (π.χ. κοινότητες όπου δεν υπάρχουν καταφύγια για γυναίκες 
και παιδιά που ξεφεύγουν από την ενδοοικογενειακή βία, ανυπαρξία 
εξειδικευμένων κέντρων για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης 
και υποστήριξης για άτομα μετά από φυλακή).
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Χαρακτήρες στο Νομοθετικό Θέατρο

Οι ιστορίες που εκτίθενται μέσω του Νομοθετικού Θεάτρου είναι 
περίπλοκες και περιλαμβάνουν στις απεικονιζόμενες σκηνές πολλαπλούς 
ρόλους σε διαφορετικά περιβάλλοντα (διαφορετικές τοποθεσίες, θεσμούς, 
εμπλεκόμενα άτομα, κ.λπ.) δίνοντας περισσότερο βάθος και κατανόηση 
συγκεκριμένων συστημικών ζητημάτων. Ο σκοπός του έργου είναι να 
βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει τους αγώνες και το νομοθετικό πλαίσιο 
γύρω από το καταπιεσμένο άτομο. Κάθε σκηνή είναι ένα κομμάτι του παζλ

Τα άτομα που αλληλεπιδρούν με τα καταπιεσμέναάτομα στις σκηνές είναι 
εκεί όπως ήταν στην πραγματική ζωή, πολλά από αυτά χωρίς προϋπάρχουσα 
σχέση με το καταπιεσμένο άτομο. Όπως και στην πραγματική ζωή, μπορεί να 
αλληλεπιδρούν μόνο για μία φορά. Μετά το παιχνίδι, όταν το κοινό έρχεται 
στη σκηνή, καλούνται να αντικαταστήσουν μόνο το καταπιεσμένο άτομο 
(περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό αργότερα).

 ■ Το καταπιεσμένο άτομο πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε σκηνή. Toέργο 
επικεντρώνεται στην απεικόνιση των αγώνων του καταπιεσμένου 
ατόμου μέσα από διαφορετικές αλληλεπιδράσεις με το σύστημα. 
Επομένως, κάθε στιγμή που έχει επιλεγεί να γίνει σκηνή πρέπει να το 
αντικατοπτρίζει. Εάν στην απεικονιζόμενη κατάσταση δεν υπάρχει 
ορατό μοναδικό καταπιεσμένο άτομο, αλλά μάλλον μια μικρή ομάδα 
που είναι εξίσου καταπιεσμένη (βλ. Παράδειγμα 2 - Διακρίσεις των Ρομά, 
από το παράδειγμα του Νομοθετικού Θεάτρου), τότε σε κάθε σκηνή πρέπει 
να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο από την καταπιεσμένη ομάδα.   
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 ■ Τα μέλη του θιάσου μπορούν να έχουν διαφορετικούς ρόλους σε 
διαφορετικές σκηνές. Αυτό το στοιχείο είναι διαφορετικό από το 
Θέατρο Φόρουμ, όπου όλοι εκτός του καταπιεστικού ατόμου μπορούν 
να αντικατασταθούν από μέλη του κοινού. Στο Νομοθετικό Θέατρο 
αντικαθιστάται μόνο το καταπιεσμένο (λεπτομέρειες για το πώς 
θα συμβεί αργότερα) και όλοι οι άλλοι χαρακτήρες παίζουν έναν 
υποστηρικτικό ρόλο. Για να μην μπερδέψουν το κοινό, πρέπει να 
αλλάξουν ρούχα και βοηθητικά μέσα για να διευκολύνουν το κοινό 
να κατανοήσει κάθε σκηνή και τον διαφορετικό ρόλο τους. Με αυτόν 
τον τρόπο, μπορούμε να αναπτύξουμε σύνθετα θεατρικά έργα με 
«διαφορετικές» ομάδες ατόμων που είναι παρόντα σε κάθε σκηνή, η 
οποία, συνήθως,λαμβάνει χώρα και σε διαφορετική τοποθεσία. Με μια 
ομάδα 6 ατόμων μπορείτε να αναπτύξετε ένα θεατρικό με 20 ρόλους. 
Φυσικά, εάν εμφανίζεται ακριβώς ο ίδιος χαρακτήρας σε περισσότερες 
σκηνές, πρέπει να τον παίξει το ίδιο μέλος του θιάσου για να αποφευχθεί 
η περιττή σύγχυση.

 ■ Εξαίρεση του προηγούμενου σημείου είναι ο ρόλος του 
καταπιεσμένου ατόμου που πρέπει να παίζεται συνεχώς από το ίδιο 
πρόσωπο. Όταν το έργο είναι ένα μείγμα διαφορετικών ιστοριών, τα 
καταπιεσμένα άτομα πρέπει να παίζονται από διαφορετικό πρόσωπο 
σε κάθε ιστορία / σκηνή για να δοθείσαφώς το μήνυμα ότι πρόκειται 
για πολλές ιστορίες.

 ■ Ο βασικός φορέας καταπίεσης στο έργο πρέπει να είναι το κράτος 
(δείτε πιο πάνω πως να απεικονίζετε κρατικούς θεσμούς / δομές σε 
αυτό το κεφάλαιο). Χρειάζεται να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στον 
τρόπο με τον οποίο απεικονίζετε καταστάσεις όπου το καταπιεσμένο 
άτομο αντιμετωπίζει πολλαπλές καταπιέσεις από το κράτος, αλλά και 
από άλλαάτομα, όπως οικογένειες, φιλικά, συναδελφικά ή γειτονικά 
πρόσωπακ.λπ. Ο τρόπος που επιλέξατε για να δείξετε την ιστορία σας 
πρέπει να εστιάζεται στην καταπίεση του κράτους και όχι στην ατομική 
/ προσωπική. Διαφορετικά, το κοινό δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ότι 
γίνεται αναφορά σε μια κατάσταση συστημικής καταπίεσης και θα τη 
θεωρήσει μάλλον ατομική.
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 ■ Ως τεχνικές οδηγίες για την προετοιμασία, τα μέλη του θιάσου πρέπει 
να λάβουν υπόψη ότι οι φορείς της καταπίεσης στο έργο είναι αυτοί 
που δημιουργούν τους κανόνες στην κοινωνία. Δουλειά τους είναι να 
υποστηρίξουν αυτούς τους κανόνες, να τους προστατεύσουν και να 
διατηρήσουν το status quo. Τα καταπιεσμένα άτομα θέλουν να αλλάξουν 
τη ζωή τους αλλάζοντας αυτούς τους κανόνες. Είναι σημαντικό να 
μην υπερβάλλετε, να μην κακομεταχειρίζεστε και να μην εξευτελίζετε 
τα άτομα που φέρουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων καιτα οποία 
απεικονίζετε στη σκηνή. Ορισμένα άτομαπου εφαρμόζουν αυτή τη 
μέθοδο μπορεί να έχουν κάποτε μια υπερβολικά παιχνιδιάρικη διάθεση 
και να απεικονίσουν τους χαρακτήρεςγελοιοποιημένους ή ακόμα και 
ως τέρατα με ανθρώπινη μορφή. Δεν θέλουμε να αναπτύξουμε μίσος 
προς τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι 
αντιπαραγωγικό. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια ρεαλιστική πλευρά 
και να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία. Τελικά, πρέπει να εργαστούμε 
μαζί και όχι ενάντια στααρμόδια άτομα ώστε να επιτευχθεί μια αλλαγή.
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Τεχνικές Οδηγίες – Παράσταση με το Κοινό

Στις επόμενες γραμμές, περιγράφουμε λεπτομερώς την προσέγγιση, 
τους κανόνες και τη συλλογιστική μας για την  δομή του Νομοθετικού 
Θεάτρου με το κοινό. Ως υπενθύμιση, αυτή η διαδικασία, καθώς και η 
δημιουργία του θεατρικού, διαχειρίζονται διαφορετικά από διαφορετικές 
ομάδες.

Τοποθεσία και ατμόσφαιρα για το παιχνίδι

 ■ Παρόμοια με άλλες μεθόδους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, το 
Νομοθετικό Θέατρο χρειάζεται ένα μέρος όπου το κοινό να μπορεί 
να συγκεντρωθεί, να συμμετάσχει σε βαθύτερες συνομιλίες, να 
ακούσει ο ένας τον άλλον καλά κ.λπ.

 ■ Η τοποθεσία πρέπει να είναι κοντά στα καταπιεσμένα άτομα που 
στοχεύει το θεατρικό, ώστε να είναι εύκολο να έρθουν και να 
συμμετάσχουν. Πρέπει να έχει ένα ανοιχτό, προσβάσιμο και χωρίς 
αποκλεισμούς στήσιμο. Είναι αντιπαραγωγικό και ειρωνικό να υπάρχει 
μια καταπιεστική δομή, που παρουσιάζεται στο θεατρικό, παρούσα 
και στη τοποθεσία του θεατρικού (π.χ. ένα θεατρικό για τα δικαιώματα 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες με την τοποθεσία να μην είναι προσβάσιμη για 
άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια / ένα θεατρικό όπου αναφέρεται σε διαφορετικές 
ικανότητες αλλά δεν παρέχει διαφορετικό τύπο ερμηνείας / ένα θεατρικό για τα 
δικαιώματα των Ρομά που εκτελείται σε μια γειτονιά όπου η πλειονότητα των 
ανθρώπων που ζουν εκεί δεν είναι Ρομά κ.λπ.)
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 ■ Συνιστούμε να συμμετέχουν στο κοινό έως 50 άτομα. Η ποιότητα 
της διαδικασίας, οι συνομιλίες, η ροή και η συμμετοχή των μελών 
του κοινού μειώνονται καθώς η ομάδα μεγαλώνει. Εάν είναι εφικτό, 
προσπαθήστε να έχετε λιγότερα από 50 άτομα στο κοινό.

 ■ Το κοινό πρέπει να αισθάνεται ευπρόσδεκτο, σημαντικό, ασφαλές 
και έτοιμο για τη διαδικασία. Προγραμματίστε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου στην αρχή της εκδήλωσης 
για να βοηθήσετε τη διαδικασία. 

 ■ Σε σχέση με το προηγούμενο σημείο, κατά την πρόσκληση εξωτερικών 
μερών στην παράσταση, που δεν είναι τα κύρια καταπιεσμένα άτομα 
(όπως άτομα που εκπροσωπούν τις αρχές, πολιτικά πρόσωπα, μεμονωμένα 
άτομα κ.λπ.), βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αμφιλεγόμενα πρόσωπα που 
μπορεί να οδηγήσουν σε ένταση και αναταραχές.

Συμμετέχοντες σε μια  Εκδήλωση Νομοθετικού Θεάτρου

 ■ Ομάδα Παράστασης (μέλη του θιάσου και Τζόκερ): αυτή η ομάδα 
μπορεί να (μην) σχηματιστεί από άτομα που βιώνουν την απεικονιζόμενη 
καταπίεση. Δεν έχουμε αυστηρή σύσταση σε αυτό το θέμα. Οι 
περιστάσεις στις οποίες τα άτομα γίνονται μέλη του θιάσου ή μέρη του 
θεάτρου της ομάδας καταπιεσμένων είναι πολύ διαφορετικές και όλες 
εξίσου έγκυρες. Μερικάάτομα μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιήσουν 
αυτήν τη μέθοδο για να παλέψουν για τα δικά τους δικαιώματα ή 
μπορεί να θέλουν να αγωνιστούν για την κοινωνική δικαιοσύνη. Κάθε 
κατάσταση συνοδεύεται από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για 
τη διαδικασία προετοιμασίας ή εφαρμογής, αλλά κανένα από αυτά δεν 
είναι μη διαχειρίσιμο. Μια ομάδα που δουλεύει με τη δική της ιστορία 
πρέπει να γνωρίζει τις προσωπικές προσκολλήσεις και τις προσδοκίες 
που μπορεί να την κάνει μεροληπτική και λιγότερο ουδέτερη. Μια ομάδα 
που εργάζεται για την κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να αντιλαμβάνεται 
την απόστασή της και ίσως την έλλειψη βαθύτερης κατανόησης της 
εκτεθειμένης πραγματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, μια ομάδα μπορεί 
να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.
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Σημαντικό 
 ◆ Τα μέλη της ομάδας δεν πρέπει να είναι ειδικά σε νομοθετικά θέματα αλλά, 

λόγω της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, θα πρέπει να έχουν βασικές 
γνώσεις σχετικά με το συγκεκριμένο πλαίσιο που εξετάζεται στο έργο.

 ◆ Μόνο όταν τα μέλη του θιάσου αποτελούν μέρος της καταπιεσμένης 
ομάδας μπορούν να συμμετάσχουν και στην επεξεργασία προτάσεων 
για αλλαγές και στη διαδικασία ψηφοφορίας.

 ◆ Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ πρέπει να έχει μόνο  αυτόν 
τον ρόλο στο έργο και δεν πρέπει να ενεργεί αλλιώς στο πλαίσιο του 
θεατρικού. (Δείτε το επόμενο κεφάλαιο για συγκεκριμένες οδηγίες για 
τον ρόλο του Τζόκερ)

 ■ Κύρια Μέλη του Κοινού: άτομα που (μπορεί) να βιώσουν παρόμοιο 
είδος καταπίεσης με αυτό που απεικονίζεται στο θεατρικό. Πρέπει να 
προσδιοριστούν προσεκτικά, να προσκληθούν και να παρακινηθούν για 
να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Η όλη διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να 
έχουν ένα χώρο όπου θα μπορούν να αναλύσουν κριτικά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και να προβληματιστούν για πιθανές νομοθετικές αλλαγές.

Είναι σημαντικό να εκπροσωπούν μια μεγαλύτερη ομάδα, να προέρχονται 
από διαφορετικά υπόβαθρα και να έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής, 
προκειμένου να διερευνήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν από 
πολλές διαφορετικέςοπτικές γωνίες. Η μεγαλύτερη εκπροσώπηση οδηγεί 
σε προτάσεις που βασίζονται σε πολύπλοκες και διαφορετικές ανάγκες που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συχνά, μια ομάδα συμφωνεί εύκολα να επισημάνει 
ένα κοινό πρόβλημα αλλά έχει πολλές δυσκολίες να συμφωνήσει σε μια κοινή 
ικανοποιητική λύση.

Σημαντικό  
 ◆ Μόνο αυτά τα άτομα πρέπει να υποβάλουν νομοθετικές προτάσεις και 

να ψηφίσουν, λαμβάνοντας το σετ ψηφοφορίας στην είσοδο.Εάν είναι 
δυνατόν, αυτές οι πληροφορίες κοινοποιούνται στην πρόσκληση για 
την εκδήλωση.

 ■ Εξειδικευμένα άτομα (σε διαφορετικά άλλα εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με το 
Νομοθετικό Θέατρο, αυτή η ομάδα ονομάζεται επίσης μεταβολικό κύτταρο ή 
νομοθετική επιτροπή): μια ομάδα που περιλαμβάνει άτομα υπεύθυνα για τη 
χάραξη πολιτικής, άτομα που έχουν ειδικότητα στη διαδικασία συνηγορίας, 
άτομα που ασχολούνται με τη δικηγορία, άτομα που εμπλέκονται 
επαγγελματικά στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο κ.λπ.
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Πρόκειται για άτομα που ασχολούνται άμεσα με το αντικείμενο και έχουν 
την εμπειρία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, τους νόμους 
που συνδέονται με τα εκτεθειμένα ζητήματα και, πολύ σημαντικό, μπορούν να 
σχολιάσουν τις προτάσεις που θα δημιουργηθούν.

Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για να σχολιάσουν τις προτάσεις.Είτε 
πρόκειται για ήδη υπάρχοντες νόμους είτε για νέους, πρέπει να αναφέρουν ποια 
βήματα χρειάζονται για την τροποποίηση ή τη δημιουργία τους καθώς και για 
τη μετάφραση των τελικών προτάσεων στην κατάλληλη ορολογία προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία συνηγορίας.

Η συμμετοχή τους θα μπορούσε να είναι μόνο συμβουλευτική για την 
εξειδικευμένη υποστήριξη της οργανωτικής ομάδας ή θα μπορούσαν να 
ενταχθούν στην ομάδα σε άλλα στάδια της διαδικασίας, ειδικά στο μέρος της 
συνηγορίας.

Αυτή η ομάδα είναι απαραίτητη, επειδή δεν αναμένεται ή δεν είναι 
ρεαλιστικό από την ομάδα που τελεί το έργο να έχει όλες αυτές τις γνώσεις. 
Χωρίς αυτά τα άτομα, η διαδικασία είναι «τυφλή», δεν μπορούμε να ξέρουμε 
εάν αυτό για το οποίο μιλάμε είναι πραγματικά σχετικό από νομοθετική άποψη.

Σημαντικό
 ◆ Τα εξειδικευμένα άτομα πρέπει να δεσμευτούν στη διαδικασία, 

να εμπνέουν αξιοπιστίαστην οργανωτική ομάδα και να έχουν 
διαφορετικούς τύπους εμπειρογνωμοσύνης.

 ◆ Δεν υποβάλλουν προτάσεις ούτε ψηφίζουν. Αυτό το μέρος της 
διαδικασίας ανήκει αποκλειστικά στα καταπιεσμένα άτομα.

 ■ Άλλες ενδιαφερόμενες οντότητες:άτομα που εκπροσωπούν το κράτος, 
τις αρχές, ιδιωτικές εταιρείες, άλλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών ή 
μέσα ενημέρωσης κ.λπ. που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το εκτεθειμένο 
συστημικό ζήτημα. 

Μπορούν να φέρουν επιπλέον στοιχεία στη συζήτηση γύρω από το θέμα 
εμπλουτίζοντας και σχολιάζοντας τις δημιουργημένες προτάσεις από τη δική 
τους οπτική γωνία.

Σημαντικό
 ◆ Δεν υποβάλλουν προτάσεις ούτε ψηφίζουν. Αυτό το μέρος της 

διαδικασίας ανήκει αποκλειστικά στα καταπιεσμέναάτομα. 
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Διαδικασία και κανόνες για τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης με 
το κοινό

Εισαγωγή
 ■ SΣύντομη παρέμβαση από το άτομο σε ρόλοΤζόκερ για να ρυθμίσει το 

πλαίσιο και να ενεργοποιήσει το κοινό / να το καλέσει να δώσει προσοχή 
σε αυτό που πρόκειται να συμβεί στη σκηνή.

 ■ Πριν από το πραγματικό παιχνίδι, κάποια άτομα που ασχολούνται με το 
Νομοθετικό Θέατρο προτείνουν διαφορετικές δραστηριότητες για τα 
ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού, ώστε να τα βοηθήσουν να εμβαθύνουν 
καλύτερα στο θέμα ή στο πλαίσιο του έργου. Παράδειγμα προηγούμενων 
επιτυχημένων πρωτοβουλιών: εκθέσεις πληροφοριών με διαφορετικούς 
οργανισμούς και άτομα που ασχολούνται ακτιβιστικά με το θέμα, 
όπου παρουσιάζουν τη δουλειά τους, ενημερωτικές συνεδρίες για ένα 
συγκεκριμένο νομοθετικό ζήτημα, συναντήσεις με εκλεγμέναάτομα / 
άτομα υποστηρικτικά / άτομα που καλύπτουν δημοσιογραφικά το θέμα 
/ άλλα, προβολές ντοκιμαντέρ.

Το θεατρικό εκτελείται χωρίς διακοπή
 ■ Το άτομο σε ρόλο Τζόκερ μπορεί να παρέμβει για να εξηγήσει πού 

λαμβάνει χώρα κάθε σκηνή (και πότε) εάν είναι απαραίτητο.

Συζήτηση για το έργο
 ■ Αυτή η συζήτηση ακολουθεί μια συγκεκριμένη ροή προκειμένου να 

αναλυθεί το απεικονιζόμενο θέμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Τζόκερ για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα.

 ■ Σημαντικά σημεία που καλύπτονται στη συζήτηση: ποια προβλήματα 
εκτέθηκαν, τι είδους καταπίεση είναι, πόσο πολύ επικρατεί στη ζωή των 
ατόμων, ποια άτομα / ομάδες επηρεάζονται περισσότερο, ποιες είναι 
οι ρίζες των προβλημάτων, ποιες συνέπειες προκαλούν, ποιοι είναι τα 
εμπλεκόμενα πρόσωπα, σχετικοί θεσμοί και οντότητες, πώς το σύστημα 
καταπιέζει ταάτομα, γιατί συμβαίνει αυτό κ.λπ.

Φάση Οραματισμού
 ■ Σε αυτό το στάδιο το κοινό καλείται να συλλέξει ιδέες και να οραματιστεί 

αλλαγές στη συστημική καταπίεση που απεικονίζεται στο έργο.
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 ■ Καλούνται να έρθουν στη σκηνή και να 
αντικαταστήσουν τα καταπιεσμένα άτομα 
(μόνο τα καταπιεσμένα) και να αναδείξουν τις 
ιδέες τους σχετικά με το τι θέλουν να συμβεί σε 
αυτές τις συγκεκριμένες στιγμές. Μπορούν να 
σκεφτούν οποιαδήποτε ιδέα, δεν χρειάζεται να 
είναι πραγματική ή ακόμη και πιθανή, μάλιστα 
μέσα στο παρόν σύστημα που υποστηρίζει αυτή 
την καταπίεση είναι πιθανότερο να μην είναι.Σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι κάτι που θα 
κάνει τα καταπιεσμένα άτομα να είναι λιγότερο 
καταπιεσμένα.

 ■ Οι κανόνες εξηγούνται στο κοινό. Το θεατρικό 
ξεκινά για δεύτερη φορά και τα μέλη του 
κοινού μπορούν να χειροκροτούν όταν θέλουν 
να αντικαταστήσουν το καταπιεσμένο άτομο. 
Το παιχνίδι σταματά. Έρχονται στη σκηνή και 
δοκιμάζουν την ιδέα τους και μετά επιστρέφουν 
στο κοινό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν βία στη 
σκηνή. Αυτός είναι ο μόνος περιορισμός στον 
οραματισμό και τις επιθυμίες που μπορούν να 
δοκιμάσουν στη σκηνή.

 ■ Μερικές φορές το κοινό μπορεί να μπερδευτεί 
σχετικά με το τι μπορείπραγματικά να κάνει 
από την πλευρά των καταπιεσμένων ατόμων. 
Θέλουν να αλλάξουν άλλαάτομα στη σκηνή, 
επειδή πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι 
και εκείνα. Η επιλογή αντικατάστασης μόνο 
των καταπιεσμένων γίνεται προκειμένου να 
δοθεί  δύναμη και φωνή στα άτομα αυτά. Είναι 
αυτά που αντιμετωπίζουν τον αγώνα (άμεσα). 
Μπορεί να υπάρχουν μερικές δευτερεύουσες 
ομάδες που επηρεάζονται, αλλά στο τέλος, μια 
συγκεκριμένη ομάδα υποφέρει περισσότερο. Και 
αυτή είναι μια  φάση οραματισμού. Ο ουρανός 
είναι το όριο. 
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Εάν θέλετε οι αρχές να κάνουν κάτι διαφορετικό, 
αντικαταστήστε τα καταπιεσμένα άτομα και 
ρωτήστε δυνατά «τι θέλετε να κάνουν». Αν 

θέλετε άλλα μέρη / οντότητες να κάνουν κάτι, 
αντικαταστήστε τα καταπιεσμένα άτομα και 

πείτε τι απαιτείτε από τις εκάστοτε οντότητες 
κ.λπ. Η ιδέα της αλλαγής είναι η ίδια. Δεν 
έχει σημασία από πού προέρχεται, φωνή ή 

δράση. Όμως, όταν η αλλαγή έρχεται από τα 
καταπιεσμένα άτομα δίνει αυτό το επιπλέον 
χτύπημα στην εξουσία και μάλιστα από μια 

καταπιεσμένη ομάδα η οποία απαιτεί τον 
σεβασμό / την προστασία των δικαιωμάτων της.

 ■ Οι ιδέες που παρουσιάζουν τα μέλη του 
κοινού συζητούνται εν συντομία με το 
υπόλοιπο κοινό, το οποίο καλείται να 

μοιραστεί σύντομες εντυπώσεις και σκέψεις.
 ■ Δεν διατηρείται καμία αλλαγή. Το στήσιμο 

είναι σαν μια παιδική χαρά καταιγισμού 
ιδεών με χώρο για να δοκιμάσετε ιδέες, 
όσο το δυνατόν περισσότερες, σε κάθε 

σκηνή. Καμία αλλαγή δεν αξιολογείται ως 
καλή ή κακή, ρεαλιστική ή μη ρεαλιστική. 

Πιθανότατα δεν είναι ρεαλιστική στην 
κατάσταση με την ισχύουσα νομοθεσία, για 
αυτό δεν μιλάμε για ρεαλισμό στη φάση του 

οραματισμού, για να μην περιορίσουμε τις 
πιθανές ιδέες του κοινού. Στην επόμενη φάση 

υπάρχει εστίαση στον ρεαλισμό, όχι εδώ.
 ■ Αυτή η διαδικασία ανταλλαγής ιδεών βοηθά 

το κοινό να προβληματιστεί και να σκεφτεί 
τι αλλαγές χρειάζονται και είναι απαραίτητες 

για την αντιμετώπιση της συστημικής 
καταπίεσης.
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Προτάσεις νομοθετικής αλλαγής
 ■ Αφού κάθε σκηνή χρησιμοποιηθεί στο στάδιο του οραματισμού, το κοινό 

καλείται να λάβει υπόψη ολόκληρη τη συζήτηση, τις ιδέες και τις απόψεις 
που έχουν μοιραστεί στη διαδικασία, μέχρι στιγμής, και να προσδιορίσει 
τι είδους αλλαγές είναι απαραίτητες στο νομοθετικό σύστημα / δομή, για 
την πρόληψη ή αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων καταπίεσης.

 ■ Τα μέλη του κοινού συζητούν σε ομάδες 3-4 ατόμων, συλλέγουν ιδέες 
και γράφουν εν συντομία 2 ή 3 προτάσεις ανά ομάδα. Αυτές οι προτάσεις 
παραδίδονται στα εξειδικευμένα άτομα που τις ταξινομούν και τις 
ομαδοποιούν.

Ψηφοφορία προτάσεων
 ■ TΟι προτάσεις, είτε αυτές που προτείνονται από το κοινό σε πρωτογενή 

μορφή είτε αυτές που προσαρμόζονται στη νομική ορολογία από 
καταρτισμένα άτομα, διαβάζονται στο κοινό από το άτομο σε ρόλο 
Τζόκερ ή από τα εξειδικευμένα άτομα.

 ■ Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εξειδικευμένα άτομα παρέχουν πρόσθετα 
σχόλια ή πληροφορίες, για να επισημάνουν εάν οι προτάσεις υπάρχουν 
ήδη στο νομοθετικό σύστημα, όπου στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
υπάρξει συζήτηση για το γιατί δεν έχουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο, ή 
ποια νομικά μέτρα απαιτούνται για μια συγκεκριμένη πρόταση, ώστε να 
γίνει πραγματικότητα.

 ■ Κάθε πρόταση συζητείται από το παρόν κοινό, κάνοντας γενικά σχόλια, 
επιχειρήματα υπέρ και κατάκ.λπ. Για τις προτάσεις που υπάρχουν ήδη 
στο νομοθετικό σύστημα, το κοινό μπορεί να αποφασίσει είτε να τις 
παραβλέψει είτε να προτείνει έναν ενισχυτικό μηχανισμό, ο οποίος μπορεί 
να μην υπάρχει ή να μη λειτουργεί σωστά.

 ■ Στο τέλος της συζήτησης, τα κύρια μέλη του κοινού ψηφίζουν με κάρτες 
(πράσινο - υπέρ, κόκκινο - εναντίον, κίτρινο - αποχή). Εάν η πλειοψηφία 
των ψήφων είναι πράσινη, η πρόταση περνά και θα προωθηθεί στα 
αρμόδιαάτομα που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων.
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Η ψηφοφορία στο Νομοθετικό Θέατρο είναι σημαντικήεπειδή 
παρέχει στα μέλη του κοινού την εμπειρία μιας δημοκρατικής άσκησης όπου 
συζητούν και επικυρώνουν, ως επί το πλείστον, μια λύση σχετική για όλα 
αυτά. Είναι υπεύθυνα λήψης αποφάσεων και αποφασίζουν ποιες προτάσεις 
πρέπει να προχωρήσουν στην ημερήσια διάταξη των κρατικών φορέων 
λήψης αποφάσεων. Αυτό αυξάνει τη δέσμευση από τα ίδια τα άτομα με 
δικαίωμα ψήφου προς μια συγκεκριμένη περιοχή δράσης ενώ, παράλληλα, 
τα υποστηρίζει ώστε να δώσουν προτεραιότητα στις πιο επείγουσες / 
σημαντικές λύσεις. Ακόμα και σε μικρή κλίμακα, δίνει μια γεύση από το πώς 
επεξεργάζονται, συζητούνται και ψηφίζονται διάφορες νομοθετικές προτάσεις 
και αυξάνει το επίπεδο κατανόησης των δημοκρατικών διαδικασιών. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, τα συμμετέχοντα άτομα αντιλαμβάνονται βαθιά 
στοιχεία σχετικά με την αποχή στην ψηφοφορία, καθώς, για παράδειγμα, 
ακόμη και αν το 90% των μελών του κοινού εμφανίζουν κίτρινη κάρτα και 
το 9% δείχνει πράσινο, η πρόταση θα προχωρήσει.

Κλείσιμο
 ■ Γρήγορη περίληψη του τι συνέβη στην εκδήλωση από την αρχή έως τώρα.
 ■ Επισκόπηση των επόμενων βημάτων και πρόσκληση προς τα μέλη του 

κοινού για να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
 ■ Ανοιχτός χώρος για συμπεράσματα από εμπλεκόμενα άτομα.
 ■ Αξιολόγηση της διαδικασίας (βλ. Επόμενο κεφάλαιο για περισσότερες 

λεπτομέρειες με αυτή την έννοια)
 ■ Προαιρετικά, το θεατρικό μπορεί να ακολουθηθεί από ένα άλλο γεγονός, 

εργαστήριο κ.λπ. που σχετίζεται με τα θέματα που παρουσιάστηκαν.
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Νομοθετικό Θέατρο
- Οδηγίες Τζόκερ -

Σε προηγούμενα κεφάλαια προσφέραμε λεπτομέρειες σχετικά με τη 
διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου και τους κανόνες που πρέπει να 
ακολουθούνται πριν και κατά τη διάρκεια της παράστασης. Σε αυτό το 
κεφάλαιο θέλουμε να επικεντρωθούμε στον ρόλο του Τζόκερ, να παρέχουμε 
συγκεκριμένη καθοδήγηση και δομή για να βοηθήσουμε οποιοδήποτε άτομο 
βρίσκεται σε θέση Τζόκερ στο Νομοθετικό Θέατρο.

Τζόκερ
 ■ Είναι το όνομα του ατόμου που μεσολαβεί στη διαδικασία μεταξύ του 

κοινού και του έργου που εκτελείται από μέλη του θιάσου.
 ■ Δεν έχει κάποιο ρόλο στην παράσταση.
 ■ Είναι το άτομο που φιλοξενεί τη δράση και ο επιτηρεί τη διαδικασία.
 ■ Έχει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων οποιουδήποτε Θεάτρου 

του Καταπιεσμένου.

Η Έννοια του Τζόκερ
Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για το γιατί αυτός ο όρος χρησιμοποιείται 

για αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο στο Θέατρο του Καταπιεσμένου. Φυσικά, 
σε διαφορετικές γλώσσες ο όρος είναι διαφορετικός, προσαρμοσμένος ή 
διαφορετικά διαμορφωμένος ώστε να διευκολύνει τα άτομα που ασκούν τη 
μέθοδο επιτρέποντάς τους να λειτουργούν με τον συγκεκριμένο όρο στο δικό 
τους πλαίσιο. Ο όρος Τζόκερ χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο.

Ο όρος Τζόκερ συνοδεύεται από πολλές συμβολικές εξηγήσεις που 
απεικονίζουν βασικές πτυχές αυτού του ρόλου στο Θέατρο του Καταπιεσμένου: 

 ■ Τζόκερ είναι ο Γελωτοποιός στην τράπουλα Ταρώ.
Οι συμβατικές εξηγήσεις λένε ότι ο Γελωτοποιός αφορά την πεμπτουσία και την 
ευαίσθητη ζωή. Μπορεί επίσης να είναι μια προειδοποίηση ότι έρχεται σημαντική 
αλλαγή. Μια άλλη ερμηνεία της κάρτας είναι η ανάληψη δράσης όπου οι περιστάσεις 
είναι άγνωστες, η αντιμετώπιση των φόβων κάποιου, η ανάληψη κινδύνων και 
ούτω καθεξής. Ο Γελωτοποιός είναι γνωστό ότι αντιπροσωπεύει νέες αρχές, την 
αρχή ενός ταξιδιού ή μια νέα φάση στη ζωή, αθωότητα, ενθουσιασμό, δέος, θαύμα, 
γενναιότητα, αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και περιστασιακά προειδοποίηση.
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 ■ Η κάρτα Τζόκερ είναι το ουδέτερο φύλλο από την κλασική τράπουλα.
Ο αριθμός 0 είναι ένα τέλειο σύμβολο σε αυτήν την περίπτωση, γιατί μπορεί να 
γίνει οτιδήποτε όταν φτάσει στον προορισμό του, όπως με την έννοια του «Τζόκερ 
μπαλαντέρ». Μηδέν συν οτιδήποτε ισούται με οτιδήποτε. Μηδέν φορές οτιδήποτε 
είναι μηδέν. Το μηδέν δεν είναι τίποτα, δεν έχει μάζα και ως εκ τούτου μπορεί να 
αντικατοπτρίζει το τίποτα ή την έλλειψη συνοχής για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

 Ένας λιγότερο συμβολικός όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι 
αυτό που «διαμεσολαβεί» ή που «συντονίζει». Το στοιχείο / το άτομο το 
οποίο μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή παρεξηγήσεων, καθώς η λέξη 
«Τζόκερ» θα μπορούσε να εκληφθεί ως άτομο που κάνει αστεία, είναι αστείο 
ή διασκεδάζει το κοινό κ.λπ.

Παρόλα αυτά, αυτός ο όρος και η σημασία του αποδίδεται κυρίως για 
εσωτερικούς σκοπούς της ομάδας του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, για 
την κατανόηση του ρόλου κάθε ατόμου στη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να 
χρησιμοποιηθεί για εξωτερική επικοινωνία ή εξηγήσεις με ασχολούνται με τη 
μέθοδο αυτή. Απλοποιημένοι όροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 
αυτά τα πλαίσια.

Ο ρόλος του Τζόκερ στις Νομοθετικές Θεατρικές Διαδικασίες
 ■ Συμμετέχει στην προετοιμασία του έργου. Συχνά διεξάγει παιχνίδια και 

ασκήσεις με τα μέλη του θιάσου, διευκολύνει τη δημιουργία του θεατρικού 
και τις πρόβες.

 ■ Καθοδηγεί το κοινό βήμα προς βήμα, από την αρχή έως το τέλος μιας 
θεατρικής παράστασης.

 ■ Εξασφαλίζει μια ασφαλή, χαλαρή, εποικοδομητική και παραγωγική 
ατμόσφαιρα για τα μέλη του κοινού.

 ■ Ενθαρρύνει την ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων.
 ■ Αντιμετωπίζει πιθανές συγκρούσεις ή εντάσεις μεταξύ των μελών του 

κοινού.
 ■ Υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση του 

θεατρικού δίνοντας κίνητρα και εξηγώντας συγκεκριμένες εργασίες και 
διαδικασίες στο κοινό.
Πέφτει μεγάλο βάρος στο άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ για να 

βεβαιωθεί ότι η διαδικασία φτάνει στο στόχο της. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν 
να πάνε στραβά και είναι στο χέρι του Τζόκερ να τα εμποδίσει ή να τα χειριστεί. 
Είναι ένας ρόλος που πρέπει να αγκαλιαστεί με προσοχή και υπευθυνότητα.
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Βασικά Χαρακτηριστικά του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ
Αυτές οι ικανότητες είναι σπάνια έμφυτες σε ένα άτομο.Μαθαίνονται 

και αναπτύσσονται μέσα στο χρόνο, μέσα από την εμπειρία στο Θέατρο του 
Καταπιεσμένου αλλά και μέσα από άλλες πτυχές της ζωής, την πρόθεση και 
τις προσπάθειες. 

 ■ Ουδετερότητα:το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ θέτει ερωτήσεις, κάνει 
υποθέσεις και σκέψεις, προσφέρει εναλλακτικές λύσεις και δρόμους για την 
εξερεύνηση ενός προβλήματος, ΑΛΛΑ όμως, δεν λέει ποτέ τη δική του γνώμη 
για τα θέματα που συζητήθηκαν. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι σημαντικό για 
την εξασφάλιση πλούσιας ανταλλαγής απόψεων και ιδεών μεταξύ των μελών 
του κοινού, χωρίς να επηρεάζονται από την κρίση του Τζόκερ.

 ■ Εστίαση: το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ πρέπει να διατηρεί την προσοχή 
του κοινού και να ακολουθείτη δομή της διαδικασίας, όχι να αποπροσανατολίζει 
και να χάνεται στο λαβύρινθο των απόψεων που εκφράζει το κοινό. Πρέπει να 
είναι το ξεκάθαρο «ορόσημο» για όλους τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ώστε να 
διασφαλίσει ότι γίνονται όλα τα στάδια της διαδικασίας στον δεδομένο χρόνο. 
Συχνά, υπάρχει περιορισμένος χρόνος για ένα θεατρικό.

 ■ Διακοπή:το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ διατηρεί ηρεμία και 
αυτοέλεγχο, ανεξάρτητα από το τι λένε, κάνουν, δηλώνουν τα μέλη του 
κοινού κ.λπ. Αυτό περιλαμβάνει μια ανάλαφρη στάση απέναντι σε λεκτικές 
δηλώσεις, σε λογικά επίπεδα, αλλά και στα εκφρασμένα συναισθήματα. Το 
άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίσει 
τις απόψεις από τα συναισθήματά του, να κρατήσει το χώρο για τα μέλη του 
κοινού, ώστε να εκφραστούν πλήρως, να εκδηλωθούν και να τους υποστηρίξει 
να προβληματιστούν, να επεξεργαστούν τις δικές τους αντιδράσεις και να 
προχωρήσουν στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας.
Κάθε μέθοδος του Θεάτρου του Καταπιεσμένου απαιτεί έναν συγκεκριμένο 

τύπο λειτουργίας του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ, καθώς οι στόχοι και 
η δομή τους είναι διαφορετικοί.

Η λειτουργία του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ στο Θέατρο Φόρουμ 
(βλ. http://toolbox.salto-youth.net/1503 , σελίδα 127) είναι πολύ διαφορετική 
από αυτό που πρέπει να κάνει το άτομο σε ρόλο Τζόκερ σε ένα Νομοθετικό 
Θέατρο. Ενώ στο Θέατρο Φόρουμ εστιάζουμε σε μεμονωμένες ιστορίες και στο 
τι θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά τα ίδια τα άτομα, στο Νομοθετικό 
Θέατρο φεύγουμε από τις μεμονωμένες ιστορίες και εξετάζουμε τι πρέπει να 
αλλάξει στο σύστημα. Ως εκ τούτου, οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται και η 
ροή της συζήτησης έχουν μια συγκεκριμένη δομή.
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Η ακόλουθη δομή προορίζεται για τα άτομα που βρίσκονται σε ρόλο 
Τζόκερ, ειδικά για αρχάρια, ώστε να χρησιμοποιηθούν για να έχουν 
μια ομαλή και λογική διαδικασία με το κοινό τους σε μια διαδικασία 
Νομοθετικού Θεάτρου.

Έχουμε συμπεριλάβει παραδείγματα ερωτήσεων / κειμένου που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε κάθε φάση της διαδικασίας. Είναι μάλλον γενικά 
παραδείγματα. Καλούμε το κάθε άτομο σε ρόλο Τζόκερ να βρει το δικό του 
στυλ και προσέγγιση, που διευκολύνουν τη συζήτηση για ένα συγκεκριμένο 
θέμα το οποίο συχνά απαιτεί ερωτήσεις προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα 
ζητήματα που αντιμετωπίζει το έργο. 

Σύντομη δομή του Νομοθετικού Θεάτρου από την προοπτική του Τζόκερ
1. Εισαγωγή – πολύ σύντομη, απλώς για την προετοιμασία του κοινού, δεν παρέχει 

πολλές λεπτομέρειες
2. Παράσταση – όχι περισσότερο από 15 λεπτά
3. Συζήτηση για την Παράσταση – αγγίζοντας θέματα όπως απεικονιζόμενα 

προβλήματα, μοιράζοντας παρόμοιες εμπειρίες, αιτίες, κύριους σχετικούς φορείς 
/ οντότητες, συσχετισμούς με το σύστημα (νόμοι, θεσμοί, πολιτικές), άτομα που 
επηρεάζονται.

4. Κανόνες Παρέμβασης στο Θεατρικό – Φάση Οραματισμού – εκφράζοντας 
τις  προσδοκίες / τις επιθυμίες του ατόμου που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο / 
του καταπιεσμένου ατόμου, του μόνου προσώπου που αλλάζει σε οποιαδήποτε 
σκηνή. Δεν επιτρέπεται η βία.

5. Φάση Παρέμβασης – Το καταπιεσμένο άτομο αντικαθίσταται, σύντομες 
συζητήσεις, δεν διατηρούνται οι αλλαγές, συλλέγονται ιδέες μέσω των 
παρεμβάσεων.

6. Προτάσεις για Αλλαγή του Συστήματος – Μικρές ομάδες προτείνουν προτάσεις 
που συλλέγονται από το άτομο σε ρόλο Τζόκερ / ομάδα εξειδικευμένων ατόμων, 
διαδικασία διαλογής των προτάσεων.

7. Προτάσεις Ψηφοφορίας – Συζήτηση με το κοινό σχετικά με τις προτάσεις, 
τελική ψηφοφορία.

8. Κλείσιμο – Περίληψη της, μέχρι στιγμής, διαδικασίας, συμπεράσματα από 
τη διαδικασία ψηφοφορίας, επόμενα βήματα για τη διαδικασία συνηγορίας, 
αξιολόγηση.
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Μια γενική εκτίμηση του χρόνου αυτής της διαδικασίας οδηγεί σε 
τουλάχιστον 2 ώρες και μπορεί να χωριστεί με τον ακόλουθο τρόπο:

20 λεπτά – Βήμα 1 και 2
30 λεπτά – Βήμα 3

30 λεπτά – Βήμα 4 και 5
1 ώρα – Βήμα 6, 7 και 8 

Αναπτυγμένη δομή του Νομοθετικού Θεάτρου από 
την προοπτική του Τζόκερ
*περιλαμβάνει παραδείγματα ερωτήσεων και κειμένου 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν

1. Εισαγωγή
Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι σύντομη, απλή, στοχευμένη και να 

προκαλεί περιέργεια και ενθουσιασμό για το τι πρόκειται να συμβεί. Σκοπεύει 
να παρουσιάσει εν συντομία το πλαίσιο και να προετοιμάσει το κοινό για 
περαιτέρω συζητήσεις.

Παράδειγμα:
«Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας!

Είμαστε μια ομάδα ατόμων που βρίσκονται εδώ εθελοντικά (που δεν ασχολούνται 
επαγγελματικά με την υποκριτική) που ετοίμασαν μια παράσταση (δώστε ένα 
όνομα εάν έχετε έναν τίτλο για αυτήν) για την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού 

ζητήματος / κατάστασης (μην αναφέρετε το ζήτημα - γιατί αυτό θα επηρεάσει το 
κοινό), εμπνευσμένο από την πραγματικότητα (ίσως είναι επίσης στην δική σας 

πραγματικότητα), την οποία θέλουμε να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε μαζί 
σας. Μετά το σύντομο θεατρικό, θα επιστρέψω και θα συζητήσουμε τις παρατηρήσεις 

σας σχετικά με την παράσταση. Όπως σας είπα, τα μέλη του θιάσου βρίσκονται εδώ 
εθελοντικά και δεν ασχολούνται επαγγελματικά με το θέατρο.Για αυτό θέλω να σας 

προσκαλέσω να τα ενθαρρύνετε με ένα δυνατό χειροκρότημα.”
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Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη:

 ■ Αποφύγετε τη μεγάλη εξήγηση για το τι θα 
συμβεί μετά το παιχνίδι. Αυτό μπορεί να κουράσει 
το κοινό και να το κάνει να χάσει το ενδιαφέρον 
του. Αρκεί να το ενημερώσουμε ότι υπάρχει μια 
συζήτηση μετά και, αφού δουν την παράσταση, 
οι επόμενες εξηγήσεις θα γίνουν κατανοητές πιο 
εύκολα. Η εισαγωγή θα διαρκέσει το πολύ 2 λεπτά.

 ■ Αποφύγετε την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
το Θέατρο του Καταπιεσμένου, την ιστορία του, 
τις μεθόδους, τον σκοπό κ.λπ. Όσο πολύτιμες και 
ενδιαφέρουσες είναι αυτές οι πληροφορίες, ειδικά 
για εμάς που ασχολούμαστε με αυτό, είναι πολύ 
πιθανό ότι δεν πρόκειται να είναι τόσο ενδιαφέρον 
για τα μέλη του κοινού. Θα φανούν πολύ 
αφηρημένα και ίσως βαρετά. Χρησιμοποιήστε 
απλές και κοινές λέξεις, προσαρμοσμένες στο 
προφίλ του κοινού, που επιτρέπουν ευρύτερη 
κατανόηση και αφοσίωση, όχι μόνο στην 
εισαγωγή, αλλά σε όλη τη διαδικασία.

 ■ Προαιρετικά, εάν κριθεί απαραίτητο, μπορείτε 
να κάνετε στο κοινό κάποιες ερωτήσεις σχετικά 
με τα θέματα της παράστασης για να ξεκινήσετε 
λίγο τη σύνδεση με την πραγματικότητά 
τους και να του δημιουργήσετε περιέργεια 
για το θεατρικό (π.χ. Ποιο άτομο από εσάς 
έχει αναζητήσει ποτέ δουλειά; Ποιο έχει 
συμμετάσχει σε συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου; Ποιο από εσάς πιστεύει ότι το 
σύστημα στο οποίο ζούμε είναι άδικο; κ.λπ.). 
Εάν το κοινό φαίνεται δύσκολο, μπορείτε 
επίσης να κάνετε ένα παιχνίδι για το σπάσιμο 
του πάγου για να ζεστάνετε και να χαλαρώσετε 
την ατμόσφαιρα (δείτε παραδείγματα στο 
κεφάλαιο Προπαρασκευαστικές ασκήσεις). 
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Οποιαδήποτε απόφαση από την προαιρετική ενότητα πρέπει να εξεταστεί 
προσεκτικά όσον αφορά την κατανομή του χρόνου. Είναι προτεραιότητα να υπάρχει 
επαρκής χρόνος για τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας.

2. Παράσταση– όχι περισσότερο από 15 λεπτά
Κατά τη διάρκεια της παράστασης,το άτομο σε ρόλο Τζόκερ θα πρέπει να 

παρατηρεί τα μέλη του κοινού, τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές τους σε 
διάφορες στιγμές του θεατρικού. Αυτό βοηθά να δούμε πώς τα συμμετέχοντα 
άτομα φαίνεται να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στη σκηνή, εάν είναι μπερδεμένα, 
κουνάνε το κεφάλι, είναι συγκλονισμένα, συναισθηματικά επηρεασμένα, 
βαριούνται, μιλάνε κ.λπ.

Το άτομο σε ρόλο Τζόκερ μπορεί να χρησιμοποιήσει μερικές από αυτές 
τις παρατηρήσεις αργότερα στη συζήτηση (π.χ. παρατήρησα ότι κάποιοι από 
εσάς κουνούσατε το κεφάλι σε μερικές στιγμές του θεατρικού. Παρατήρησα σε 
κάποιες στιγμές ότι κάποια άτομαφαίνονταν θυμωμένα. Τι σας έκανε να θυμώσετε; 
Παρατήρησα μερικές μπερδεμένες αντιδράσεις, Τι ήταν ασαφές στο έργο; κ.λπ.). 
Αυτές οι παρατηρήσεις βοηθούν κυρίως το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο 
Τζόκερ να αξιολογήσει την εστίαση του κοινού, προκειμένου να επιλέξει την 
καλύτερη πορεία δράσης στο στάδιο της συζήτησης.

Το άτομα σε ρόλο Τζόκερ μπορεί να ενημερώσει το κοινό για βασικές 
στιγμές από το θεατρικό, όπως το πού και πότε λαμβάνει χώρα μια 
συγκεκριμένη σκηνή. Ταυτόχρονα, μπορεί να βοηθήσει με την αλλαγή του 
σκηνικού μεταξύ των σκηνών, εάν χρειάζεται, για να μειωθεί η παρουσία 
μελών του θιάσου στη σκηνή μεταξύ σκηνών. 

3. Συζήτηση για την παράσταση 
Σε αυτό το βήμα, ο Τζόκερ βοηθά το κοινό να αναλύσει και να αποδώσει τα 

γεγονότα που απεικονίζονται στο έργο. Το κοινό χρειάζεται χώρο και χρόνο για 
να σκεφτεί, να μοιραστεί και να ανταλλάξει απόψεις που πυροδοτούνται από 
την παράσταση. Υπάρχουν πολλά βασικά σημεία που πρέπει να συζητηθούν 
με το κοινό με συγκεκριμένη σειρά (βλ. παρακάτω). Μόλις συζητηθεί ένα 
σημείο, το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ πηγαίνει στο επόμενο και 
ούτω καθεξής, καθώς κάθε σημείο βασίζεται στην κατάλληλη επεξεργασία 
του προηγούμενου. Μην πηγαίνετε μπρος-πίσω μεταξύ αυτών των θεμάτων, 
διότι δημιουργεί σύγχυση και βγάζει τη συνομιλία εκτός εστίασης.
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Θέματα που απεικονίζονται στο έργο: 
Τι συνέβη στη σκηνή; Σε τι αφορούσε το έργο; Ποια ζητήματα / προβλήματα 

παρατηρήσατε στο έργο; Ποιο άτομο συμφωνεί με αυτό; Έχει κανείς διαφορετικές ιδέες; 
Παρατηρήσατε άλλα ζητήματα / προβλήματα; Ποιο είναι το κυρίαρχο ζήτημα;

Ως Τζόκερ, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι τα θέματα που αναφέρουν,αν 
υπάρχουν περισσότερα από ένα, πιθανώς να αλληλοσυνδέονται. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό να συμφωνήσετε για ένα κυρίαρχο ζήτημα που θα είναι 
κεντρικό στα επόμενα βήματα. 

Κοινή χρήση παρόμοιας εμπειρίας:
Υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην κοινωνία / κοινότητα σας; Σας έχει συμβεί; Θα 

μπορούσατε να μοιραστείτε παρόμοιες εμπειρίες από τη ζωή σας ή από τη ζωή ατόμων 
που γνωρίζετε προσωπικά;

Αυτό το μέρος είναι σημαντικό για το κοινό, για να προβληματιστεί 
και να συνδεθεί με τα γεγονότα που απεικονίζονται στο έργο σύμφωνα με 
τις εμπειρίες της ζωής του. Αυτό αυξάνει το κίνητρο και το ενδιαφέρον για 
περαιτέρω συζητήσεις και αναζήτηση λύσεων. Προσκαλέστε μερικά άτομα να 
μοιραστούν, έχοντας πάντα το νου σαςστον χρόνο. Αν χρειαστεί, ζητήστε από 
το κοινό να το μοιραστεί σύντομα. Βεβαιωθείτε ότι οι αυτές οι ιστορίες είναι 
παρόμοιες με αυτές της σκηνής, με την έννοια της απεικόνισης της συστημικής 
καταπίεσης και όχι με συνθήκες καταπίεσης μεταξύ ατομικοτήτων.

Ρίζες/Αιτίες: 
Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα; Πότε άρχισε να υπάρχει αυτό το πρόβλημα; 

Ποιες είναι οι αιτίες / ρίζες του; Τι βοηθάει αυτό το πρόβλημα να συνεχίσει να υπάρχει; 
Τι άλλο;

Αυτή η φάση βοηθά τα μέλη του κοινού να πάει πέρα από τον εντοπισμό 
ενός συγκεκριμένου προβλήματος που υπάρχει στη ζωή τους, να διερευνήσει 
και να απαριθμήσει τις πηγές, τις αιτίες και τους παράγοντες που επιτρέπουν 
τέτοια προβλήματα. Αυτό ανοίγει διαδρομές σκέψης που μπορούν αργότερα 
να χρησιμοποιηθούν κατά την διερεύνηση λύσεων και αλλαγών στο σύστημα. 
Ως Τζόκερ, πρέπει να ενθαρρύνετε το κοινό να εντοπίσει όσο το δυνατόν 
περισσότερες αιτίες. Κατά πάσα πιθανότητα, όλα τα ζητήματα επηρεάζουν σε 
κάποιο βαθμό την παρούσα κατάσταση.



83  

Σχετικοί φορείς / οντότητες της κοινωνίας:
Ποιοι φορείς της κοινωνίας παίζουν ρόλο σε αυτό 

το πρόβλημα; Ποιοι φορείς έχουν μεγαλύτερη εξουσία 
σε αυτό το ζήτημα; Ποιοι θα μπορούσαν να έχουν 
θετική επίδραση; Ποιοι είναι αρνητικοί; Ποιοι είναι 
σχετικοί, αλλά δεν συμμετέχουν;

Σε αυτή τη φάση, το κοινό χαρτογραφεί 
τους σχετικούς παράγοντες και τις σχέσεις 
εξουσίας που υπάρχουν στην κοινωνία γύρω 
από τα συγκεκριμένα  προβλήματα που έχουν 
αναφερθεί. Αυτή η άσκηση βοηθά στην έκθεση 
διαφορετικών ελαττωματικών συστημάτων 
και πιθανών σχέσεων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία ανάπτυξης 
λύσεων.

Συνδέσεις με το σύστημα:
Ποια στοιχεία του συστήματος συνδέονται με αυτό 

το πρόβλημα; Ποιοι φορείς / συνθήκες υποστηρίζουν το 
πρόβλημα; Ποιες συγκεκριμένες αρχές, νόμοι, θεσμοί, 
κανονισμοί και πολιτικές εντοπίσατε στην παράσταση; 
Ποια άλλα είναι σχετικά, αλλά δεν εμφανίστηκαν 
ξεκάθαρα στην παράσταση;

Σε αυτήν τη φάση, το κοινό ορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο το σύστημα εκτίθεται στο 
πρόβλημα που συζητήθηκε. Σε κάθε σκηνή του 
έργου υπήρχαν αναφορές στο σύστημα. Τώρα θα 
ταυτοποιηθούν και θα κατονομαστούν. Το άτομο 
που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ βοηθά το κοινό 
να αναγνωρίσει όσα ήταν παρόντα στη σκηνή 
αλλά, φυσικά, και όσα δεν ήταν παρόντα,αν και 
παραμένουν σημαντικά. Αυτή η συζήτηση βοηθά 
το κοινό να δει με σαφήνεια τα ελαττωματικά 
στοιχεία του συστήματος, τα οποία αργότερα 
υπόκεινται σε αλλαγές.
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Άτομα που επηρεάζονται: 
Ποια είναι ταάτομα που επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα; Ποιο επηρεάζεται 

περισσότερο; Γιατί; Ποιο είναι το πιο καταπιεσμένο από το κράτος; Ποιες είναι οι 
επιθυμίες / ανάγκες του καταπιεσμένου ατόμου;

Το τελευταίο μέρος αυτής της συζήτησης επικεντρώνεται στο καταπιεσμένο 
άτομο / στο άτομο που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πιθανότατα, το πρόβλημα 
που εκτίθεται στη σκηνή επηρεάζει πολλούς ανθρώπους με διαφορετικό 
τρόπο, αλλά το κοινό πρέπει να ταυτοποιήσει και να επισημάνει το άτομο που 
επηρεάζεται περισσότερο(άμεσα ή έμμεσα), το άτομο που καταπιέζεται από 
το κράτος. Αυτό το άτομο μπορεί να αντικατασταθεί στη σκηνή στο επόμενο 
βήμα της διαδικασίας. Επομένως, αυτή η συζήτηση τοποθετείται στο τέλος.

4. Κανόνες παρέμβασης στο θεατρικό
Εάν το προηγούμενο βήμα ήταν μια αναλυτική άσκηση, μια ουσιαστική 

συζήτηση, το επόμενο βήμα είναι αφιερωμένο στη δράση για την πραγμάτωση 
των ιδεών και την υπέρβαση των εμποδίων που βιώνει το καταπιεσμένο άτομο. 
Στο βήμα 4, το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ εξηγεί με σαφήνεια τους 
κανόνες και τη διαδικασία για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στη σκηνή 
και επίσης, παρακινεί, ενθαρρύνει το κοινό ανέβει στη σκηνή.
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Παράδειγμα:
«Μόλις είχαμε μια συζήτηση, όπου μοιραστήκατε τις δικές σας εμπειρίες και 

κοιτάξαμε διαφορετικές διαστάσεις και παράγοντες 
της εξουσίας γύρω από αυτό το πρόβλημα.

Τώρα σας προσκαλούμε να οραματιστείτε την αλλαγή για τέτοια θέματα, να 
συμμετάσχετε σε μια συλλογική άσκηση καταιγισμού ιδεών και να χρησιμοποιήσετε 

την παράσταση ως βάση για τη δημιουργία ιδεών.

Σας προσκαλούμε να έρθετε στη σκηνή, να αντικαταστήσετε το άτομο που είχε 
πρωταγωνιστικό ρόλο / το καταπιεσμένο άτομο / το όνομα του ατόμου και να 

εκφράσετε / δείξετε τις επιθυμίες / τα θέλω του από το σύστημα· αναφέρατε ήδη 
ορισμένα από αυτά στην προηγούμενη συζήτηση. Θα πηγαίνουμε σκηνή με σκηνή 

και εσείς θα μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο το καταπιεσμένο άτομο, αλλά η ιδέα σας για 
μια αλλαγή μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα άτομα / οντότητες που 

είναι παρόντα ή δεν είναι παρόντα στη σκηνή. Τα υπόλοιπα άτομα από κάθε σκηνή 
θα ενεργήσουν όπως έπραξαν αρχικά και θα προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους 

σύμφωνα με την παρέμβασή σας.

Αφού ξεκινήσει ξανά το θεατρικό, πρέπει να χειροκροτήσετε όποτε θέλετε να 
αντικαταστήσετε το καταπιεσμένο άτομο. Σταματάμε το θεατρικό και έρχεστε στη 

σκηνή για να αντικαταστήσετε το καταπιεσμένο και να δείξετε / υλοποιήσετε εν 
συντομία την ιδέα σας.

Έχετε την ελευθερία να σκεφτείτε και να δοκιμάσετε οποιαδήποτε ιδέα, 
όσο μικρή, μεγάλη, λογική, παράλογη, μαγική, ονειρική, φανταστική, αξιόπιστη ή όχι 

νομίζετε ότι είναι.
Υπάρχει μόνο ένας κανόνας. Να μην χρησιμοποιείτε βία όταν έρχεστε στη 

σκηνή, ανεξάρτητα από το πόσο θυμό μπορεί να νιώθετε με οποιαδήποτε από τις 
συμπεριφορές ή τα άτομα που είναι παρόντα στη σκηνή.»

Εάν το έργο δεν έχει ένα ορατό μοναδικό καταπιεσμένο άτομο, αλλά μάλλον μια 
μικρή ομάδα που είναι εξίσου καταπιεσμένη (δείτε το παράδειγμα του Παραδείγματος 
2 - Διακρίσεις των Ρομά, από το παράδειγμα του νομοθετικού θεάτρου), μέλη του κοινού 
μπορούν να αντικαταστήσουν οποιοδήποτε μέλος της ομάδας που υπάρχει σε κάθε 
σκηνή. Σε αυτήν την περίπτωση, το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ πρέπει να 
επισημάνει ότι μόνο ένα άτομο μπορεί να κάνει μια αλλαγή σε μια δεδομένη στιγμή. 
Μόνο ένα καταπιεσμένο άτομο μπορεί να αλλάξει σε κάθε παρέμβαση.
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Συνιστάται, αφού εξηγηθούν οι κανόνες, να πραγματοποιήσετε 1 ή 2 
ασκήσεις προθέρμανσης με το κοινό για να χαλαρώσετε την ατμόσφαιρα, 
να χαλαρώσετε τα συμμετέχοντα άτομα, να τα προετοιμάσετε για δράση και 
να τα παρακινήσετε να πάνε στη σκηνή. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από το κοινό, την κοινή ιστορία, την ηλικία, την εμπειρία τους με το θέατρο 
κ.λπ. Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ πρέπει να αξιολογήσει την 
ανάγκη και να είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει τέτοιες δραστηριότητες. 
Εάν το κοινό παραμείνει άκαμπτο ή κρύο, επηρεάζει την επόμενη φάση της 
διαδικασίας. (Παραδείγματα προθέρμανσης μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 
Προπαρασκευαστική Άσκηση)

5. Φάση Παρεμβάσεων
Το θεατρικό ξεκινά ξανά. Τα μέλη του κοινού αντικαθιστούν τα 

καταπιεσμένα άτομα, δείχνουν τις ιδέες τους και μετά επιστρέφουν στη θέση 
τους και ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 
αρκετές φορές για κάθε σκηνή.

Είναι σημαντικό για το άτομο του κοινού που συμμετέχει εθελοντικά 
να δείξει την ιδέα του και να μην την εξηγήσει εκ των προτέρων. Εάν 
το εκάστοτε άτομο αρχίσει να εξηγεί τι σκοπεύει να κάνει, παρακαλούμε 
ζητήστε του να το δείξει στη σκηνή και μετά να το συζητήσει, αφού το 
δουν και τα υπόλοιπα άτομα.

Ως Τζόκερ, σε αυτό το μέρος της διαδικασίας, πιέζετε για περισσότερη 
δράση και λιγότερη συζήτηση προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να δουν 
περισσότερες ιδέες να δοκιμάζονται στη σκηνή, να έχουν μια πιο δυναμική 
οπτική διαδικασία και να εξερευνήσουν τη δύναμη του θεάτρου στο μέγιστο.

Συζήτηση για τις ιδέες που έχουν παρουσιαστεί: 

Το άτομο που έκανε την αλλαγή χειροκροτείται τη στιγμή που ανεβαίνει 
εθελοντικά στη σκηνή και όταν κατεβαίνει από τη σκηνή. Μόλις επιστρέψει 
στο κοινό, μπορεί σύντομα να εξηγήσει τι προσπάθησε να κάνει και γιατί.



87  

Στη συνέχεια, ρωτάτε το υπόλοιπο κοινό τι σκέφτεται για την ιδέα που 
παρουσιάστηκε: 

Ποιες είναι οι εντυπώσεις, οι σκέψεις σας για την ιδέα που μόλις είδαμε;
Τι πρόβλημα αντιμετώπισε το καταπιεσμένο άτομο;
Τι ευκαιρίες βλέπετε από αυτήν την ιδέα;
Τι προκλήσεις;
Συλλέγονται πολύ γρήγορα οι απόψεις.

ΜΗΝ ρωτάτε το κοινό εάν η ιδέα που είδε είναι ρεαλιστική ή εάν μπορεί 
να λειτουργήσει ή όχι στην κοινότητά του! Αυτή η ερώτηση πιθανόν να 
αποφέρει αρνητικές απαντήσεις, διότι στο τρέχον σύστημα η προτεινόμενη 
αλλαγή πιθανότατα δεν είναι ρεαλιστική και θα αποθαρρύνει το κοινό να 
συμμετάσχει περαιτέρω στην άσκηση. Η φάση παρέμβασης είναι μια φάση 
«οραματισμού» και καταιγισμού ιδεών. Ως εκ τούτου, όλες οι ιδέες είναι 
ευπρόσδεκτες και καμία δεν αξιολογείται ή κρίνεται. Σκοπός τους είναι 
να πυροδοτήσουν μια ευρύτερη διαδικασία σκέψης που θα αποτυπωθεί 
αργότερα στη φάση σύνταξης της πρότασης.

Δεν διατηρούνται αλλαγές: Κάθε σκηνή επαναλαμβάνεται με τον ίδιο 
τρόπο, έως ότου εξαντληθούν όλες οι ιδέες για μια συγκεκριμένη σκηνή. 
Ως υπενθύμιση, ορισμένες παραστάσεις Νομοθετικού Θεάτρου βασίζονται 
σε διαφορετικές ιστορίες, όπου κάθε σκηνή παρουσιάζει μια διαφορετική 
κατάσταση διαφορετικών ανθρώπων, οπότε η διατήρηση των αλλαγών 
δεν είναι σχετική για περαιτέρω σκηνές. Ταυτόχρονα, για να αγκαλιάσουμε 
πλήρως τη διαδικασία του «καταιγισμού ιδεών», η απόφαση αυτή βοηθά 
συνολικά στη συγκομιδή περισσότερων ιδεών για αλλαγή.
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6. Προτάσεις για την Αλλαγή του Συστήματος
Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, το κοινό καταλήγει σε συγκεκριμένες 

προτάσεις για την αλλαγή του συστήματος σχετικά με το συγκεκριμένο 
πρόβλημα που συζητήθηκε.

Παραδείγματα:
“Τώρα, ήρθε η ώρα να σκεφτούμε συγκεκριμένα και ρεαλιστικά 

τι αλλαγές θέλουμε να κάνουμε στη δομή του συστήματος 
που εμπλέκεται στο πρόβλημα που συζητάμε σήμερα.

Είχαμε μια εκτεταμένη αναλυτική συζήτηση και δοκιμάσαμε ιδέες με βάση τα θέλω 
και τις επιθυμίες μας, οι οποίες θα χρησιμεύσουν ως έμπνευση σε αυτό το βήμα.

Είναι καιρός τώρα, να αξιοποιήσετε την εξειδίκευσή σας και το όραμά σας, να 
συγκεντρώσετε τις πιο σημαντικές συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές στο 

σύστημα, τις οποίες αργότερα, θα προτείνουμε στα άτομα που έχουν την ευθύνη 
λήψης αποφάσεων. Μπορείτε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε 

ιδέα μοιραστήκατε / υλοποιήσατε στο παρελθόν ή να σκεφτείτε κάτι νέο, το οποίο 
πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει.

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να συζητήσετε με 2-3 άλλα 
άτομα γύρω σας σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει ο μετασχηματισμός στη δομή του 

συστήματος για το οποίο συζητήσαμε σήμερα.
Υπήρχαν πολλές κοινές σκέψεις και ιδέες, αλλά πρέπει να εξαγάγετε τις πιο κρίσιμες / 

σημαντικές / επείγουσες αλλαγές που απαιτούνται να υλοποιηθούν.

Από κάθε υπο-ομάδα θέλουμε το πολύ 3 προτάσεις να συλλέξουμε και να 
συζητήσουμε με ολόκληρη την ομάδα.” 

Παρέχετε χαρτί, στυλό και αφήστε 10 έως 15 λεπτά για τις συζητήσεις 
των μικρών ομάδων. Οι προτάσεις συλλέγονται και παραδίδονται στα 
εξειδικευμένα άτομα.

Τα εξειδικευμένα άτομα θα ταξινομήσουν και θα κατηγοριοποιήσουν 
τις προτάσεις σε 2 ενότητες:
• EΙσχύοντες «νόμοι» (προτάσεις που αναφέρονται σε πτυχές που υπάρχουν ήδη 

στο τρέχον σύστημα)
• Νέοι «νόμοι» (προτάσεις που αναφέρονται σε πτυχές που δεν υπάρχουν στο 

τρέχον σύστημα)

*Σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιούμε τον όρο νόμος για να ενσωματώσουμε οποιαδήποτε 
συστημική αλλαγή.
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7. Ψηφίζοντας τις Προτάσεις
Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ ή τα εξειδικευμένα άτομα 

παρουσιάζουν τις προτάσεις σε ολόκληρο το κοινό. 

Οι υφιστάμενοι νόμοι εισάγονται και εξηγείται με ποιο τρόπο είναι 
παρόντες στο τρέχον σύστημα.Τα εξειδικευμένα άτομα, ανάλογα με την κάθε 
περίπτωση, περιγράφουν τους μηχανισμούς του συστήματος ή την υφιστάμενη 
δομή που είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ειδικά καταρτισμένα άτομα ενδέχεται να 
τονίσουνπως δεν υπάρχει ένας ισχυρός, επαρκής μηχανισμός παρακολούθησης ή 
εφαρμογής για έναν συγκεκριμένο «νόμο», ο οποίος θα μπορούσε να συνταχθεί 
ως πρόταση «νέου νόμου».

Παρουσιάζονται οι νέοι «νόμοι». Εάν είναι απαραίτητο και, εάν υπάρχει 
χρόνος, πλαισιώνονται ή αναδιατυπώνονται σε μια ορολογία κατάλληλη για το 
συγκεκριμένο στοχευμένο θεσμό.

Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις, η ομάδα που προτείνει την συγκεκριμένη 
αλλαγή δίνει πρόσθετες εξηγήσεις. Για κάθε πρόταση,τα εξειδικευμένα άτομα 
αναφέρουν ποια είναι τα βήματα και η διαδικασία για την πραγματοποίησή της. 
Το κοινό έχει την ευκαιρία να συζητήσει τι σκέφτεται για μια τέτοια αλλαγή.

Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ ζητά την έκφραση διαφορετικών 
απόψεων.

Ποια άτομα επωφελούνται από την τρέχουσα κατάσταση και ποια θα επωφεληθούν 
από αυτήν την αλλαγή;

Ποιες είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής;
Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ακούσιες επιπτώσεις μιας τέτοιας αλλαγής;
Θα εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με τη δυναμική της 

εξουσίας μεταξύ διαφορετικών φορέων της κοινωνίας;

Μετά τη συζήτηση για μια συγκεκριμένη πρόταση, το άτομο που βρίσκεται 
σε ρόλο Τζόκερ ανακοινώνει ότι είναι καιρός να ψηφίσουν. Μόνο τα μέλη 
του κοινού που αντιπροσωπεύουν την καταπιεσμένη ομάδα έχουν κάρτες 
ψηφοφορίας διαφορετικού χρώματος με διαφορετικές έννοιες (πράσινο - 
υπέρ, κόκκινο - εναντίον, κίτρινο - αποχή).
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Εάν μια πρόταση με πράσινες κάρτες κατά πλειοψηφία, προστίθεται στη 
λίστα προτάσεων για την εκστρατεία συνηγορίας. Εάν η πλειοψηφία είναι 
κόκκινες, η πρόταση δεν θα περάσει. Ακόμα κι αν η πλειοψηφία των ψήφων 
είναι κίτρινη, δεν υπολογίζονται για την τελική απόφαση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την ψηφοφορία, αυξάνεται η συζήτηση 
και η ψηφοφορία μπορεί να επαναληφθεί.

Η διαδικασία ψηφοφορίας επαναλαμβάνεται για κάθε πρόταση. 

8. Κλείσιμο
Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ συνοψίζει ολόκληρη τη 

διαδικασία, το πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε, τα θέματα που συζητήθηκαν, 
τις προτάσεις συστημικών αλλαγών που δημιουργήθηκαν και την 
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Εισάγονται τα επόμενα βήματα για τη 
διαδικασία συνηγορίας και το άτομο σε ρόλο Τζόκερ εξηγεί πώς τα μέλη του 
κοινού μπορούν να εμπλακούν και να ενημερωθούν αργότερα.

Ο Τζόκερ εισάγει τη διαδικασία αξιολόγησης (δείτε το κεφάλαιο 
Αξιολόγηση) και καλεί όλα τα άτομα να συμμετάσχουν.

Εάν υπάρχει κάποια επόμενη δραστηριότητα αμέσως μετά το θεατρικό, 
το κοινό προσκαλείται και η εκδήλωση κλείνει.
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Νομοθετικό Θέατρο
- Προκλήσεις Τζόκερ -

Πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο 
Τζόκερ οφείλονται σε λάθη που έγιναν στη διαδικασία προετοιμασίας / 
σχεδιασμού του έργου.  Ακόμη και τα πιο εξειδικευμένα και έμπειρα άτομα σε ρόλο 
Τζόκερ δυσκολεύονται να διαχειριστούν ένα θεατρικό που είναι πολύ περίπλοκο, 
μπερδεμένο ή άσχετο για το κοινό.

Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί επαρκής προσοχή, αφοσίωση και 
κριτική σκέψη σε:
 ■ Όλα τα βήματα και τους κανόνες που απαιτούνται για τη δημιουργία του θεατρικού.
 ■ Τον προσδιορισμό του σωστού κοινού.
 ■ Την δοκιμή του έργου πριν το παρουσιάσετε στο κοινό.
 ■ Την προετοιμασία της ομάδας. Μια ομάδα που δεν είναι έτοιμη ή επαρκώς 

προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει το κοινό θα δημιουργήσει δυσκολίες σε 
ολόκληρη τη διαδικασία.

 ■ Την εκτίμηση κινδύνου και τον σχεδιασμό σχεδίου Β (και Γ).
 ■ Την προσωπική προετοιμασία του Τζόκερ, τον προγραμματισμό των ερωτήσεων, 

προθέρμανση κ.λπ.
 ■ Την προετοιμασία της υλικοτεχνικής υποστήριξης. Μια ακατάλληλη τοποθεσία ή 

χώρος για την παράσταση θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση.

Οποιαδήποτε από αυτά γίνουν επιφανειακά ή λανθασμένα, μπορεί να 
δημιουργήσουν δυσκολίες στο άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ, τις οποίες 
θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνο πριν και όχι κατά τη διάρκεια του θεατρικού. 

Γενικά, για οποιαδήποτε πρόκληση αντιμετωπίζει το άτομο που βρίσκεται 
σε ρόλο Τζόκερ, πρώτα, σκεφτείτε εάν όλα ελέγχθηκαν πριν ξεκινήσετε, πριν 
ψάξετε για αιτίες προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
παράστασης. 

Στη συνέχεια, θέλουμε να απαριθμήσουμε μια σειρά από κοινές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ένα άτομο σε ρόλο Τζόκερ στην εφαρμογή του θεατρικού, να 
αναφέρουμε τις πιθανές αιτίες και τις στρατηγικές για να τις διαχειριστεί επιτόπου. 
Μερικές από τις προκλήσεις που αναφέρονται παρακάτω είναι κοινές για τα άτομα 
σε ρόλο Τζόκερ που εμφανίζονται στο Θέατρο Φόρουμ και Θέατρο Εικόνας.
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«Εφιάλτες» του Τζόκερ

Ζητήματα διαχείρισης χρόνου: Όταν το άτομο που βρίσκεται σε 
ρόλο Τζόκερ παραπονιέται και μιλάει για ανεπαρκή χρόνο ώστε να 
περάσει όλες τις φάσεις της διαδικασίας. 

Η πρώτη παρατήρηση που έχουμε σε αυτό το θέμα είναι ότι ο 
χρόνος δεν είναι ένοχος για τίποτα. Αν κάπου βρίσκεται η ενοχή, 
αυτή επιβαρύνει το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ και το πώς 
χρησιμοποίησε τον διαθέσιμο χρόνο!

Η διαχείριση του χρόνου μπορεί να είναι δύσκολη για διάφορους 
λόγους:

 ■ Τα μέλη του κοινού είναι ενεργά, εμπλέκονται, έχουν πολλές ιδέες, μερικές 
φορές άσχετες, και τις εξηγούν με λεπτομερή τρόπο.

 ■ Οι συζητήσεις είναι περίπλοκες, η ορολογία είναι νέα, προκύπτουν πολλά 
ερωτήματα σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν ή τη διαδικασία του 
Νομοθετικού Θεάτρου και δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο 
βήμα των συζητήσεων, χωρίς να έχει κατανοήσει το κοινό. 

 ■ Η λανθασμένη εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για διαφορετικά 
σημεία της διαδικασίας με αποτέλεσμα η πραγματοποίησή τους να απαιτεί 
περισσότερο χρόνο. Κάτι που ενδέχεται να μην είναι εφικτό εάν έχετε κάνει 
κράτηση του χώρου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 ■ Υπερεκτιμήσεις σχετικά με το κοινό, τη γνώση και το επίπεδο κατανόησής 
του σε αυτόν τον τύπο εκδηλώσεων. Συζητήσεις που αποδεικνύονται 
λανθασμένες και το άτομο που βρισκόταν σε ρόλο Τζόκερ δεν ήταν 
προετοιμασμένο για αυτό.

 ■ Αναπάντεχα ζητήματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παράστασης (π.χ. 
διαταραχές από εξωτερικά συμβάντα ή άσχετα άτομα, συγκρούσεις κ.λπ.), 
τα οποία επηρεάζουν τον προγραμματισμένο χρόνο

 ■ Έλλειψη συντονισμού μεταξύ Τζόκερ και μελών του θιάσου, οδηγώντας το 
θεατρικό και τις παρεμβάσεις στη σκηνή να χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
από ό,τι είχε προγραμματιστεί.
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Τα λάθη του ατόμου που βρίσκεται σε 
ρόλο Τζόκερ όταν συμβαίνουν τα παραπάνω 
ή λάθη που τους επιτρέπουν να συμβούν:

 ■ Δεν ακολουθεί το χρόνο, αφήνεται και 
πηγαίνει με τη ροή της συζήτησης και 
συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος έχει ξεφύγει, 
όταν είναι ήδη πολύ αργά.

 ■ Δεν σέβεται την κατανομή χρόνου για κάθε 
φάση της διαδικασίας. Επιτρέπει περισσότερο 
χρόνο για τα πρώτα βήματα και καταλήγει 
να τρέχει ή ακόμα και να παραλείπει βήματα 
καθώς ο χρόνος τελειώνει.

 ■ Έχει υπερβολικό ενθουσιασμό για όποιο 
άτομο θέλει να μιλήσει ή να παρέμβει, λόγω 
του φόβου του ότι το κοινό δεν θα συμμετέχει, 
και χάνει τον έλεγχο του χρονικού πλαισίου, 
επιτρέποντας σε όλα τα άτομα να μιλούν όσο 
θέλουν και όταν το επιθυμούν.

 ■ Φοβάται να σταματήσει και να διακόψει 
τα άτομα που μιλούν και να τα εμποδίσει 
να μιλήσουν ξανά. Ή το αντίθετο, γίνεται 
επιθετικό με το κοινό και αυτό, πράγματι, 
οδηγεί στην αποτροπή της εμπλοκής 
των ατόμων, γεγονός που επιβραδύνει τη 
διαδικασία.

 ■ Δεν ορίζει πιο συγκεκριμένα τις παρεμβάσεις 
των ατόμων(π.χ. να επιμένει σε σύντομες 
παρεμβάσεις, να μην επαναλαμβάνουν τις 
απόψεις των άλλων, να μη σχολιάζουν το 
θέμα κ.λπ.) και τον αριθμό τους (π.χ. να 
λαμβάνει περιορισμένο αριθμό παρεμβάσεων 
/ απαντήσεων στα διαφορετικά στάδια 
συζήτησης).

 ■ Δεν ελέγχει αυστηρά τη διαδικασία με τα 
μέλη του θιάσου, όταν αυτά χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο από όσο θα έπρεπε για να 
δράσουν ή να επαναλάβουν τις διαφορετικές 
σκηνές.  
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 ■ Θεωρεί δεδομένες και εύκολα κατανοητές τις επεξηγήσεις για τη διαδικασία 
και τους κανόνες, με αποτέλεσμα να μιλάει περισσότερο, επαναλαμβάνοντάς 
τους με πιο σαφείς και απλούστερους όρους. Σπεύδει να εξηγήσει τα πάντα, 
για να συνειδητοποιήσουν αργότερα, ότι το κοινό δεν κατάλαβε όλα όσα 
έπρεπε να κάνει.

 ■ Αν τα πράγματα πάνε διαφορετικά από αυτό που είχε προγραμματιστεί, 
πανικοβάλλεται, αναστατώνεται, συμπεριφέρεται νευρικά και βιάζεται, 
κάνει άλματα ή αυτοσχεδιάζει ενέργειες που δεν βοηθούν συνολικά. Το 
άγχος του φαίνεται και στο κοινό, προκαλώνταςως και δυσφορίες και 
αδέξιες αντιδράσεις.

Συμβουλές για Τζόκερς που αντιμετωπίζουν 
Εφιάλτες Διαχείρισης Χρόνου

 ■ Αποδεχτείτε πλήρως ότι αυτό που συμβαίνει είναι στη δική σας ευθύνη 
και ευχέρεια να το ελέγχετε. Εάν αρχίσετε να καταλογίζετε ευθύνες σε 
άλλα άτομα (μέλη του θιάσου, μέλη του κοινού κ.λπ.) ή άλλα στοιχεία 
(καιρός, αίθουσες, θόρυβος κ.λπ.), δεν θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε 
καλύτερα τον χρόνο. Στην πραγματικότητα, θα μεγαλώσει το πρόβλημα. 
Όσο περισσότερο επικεντρώνεστε σε άλλους παράγοντες, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η πιθανότητα να μη διαχειριστείτε επαρκώς το χρόνο σας. Έχετε την 
απόλυτη ευθύνη για την φιλοξενία και τη διαχείριση της διαδικασίας και όλα 
όσα κάνετε καθορίζουν το πώς θα εξελιχθεί. Οι ενέργειές σας πλαισιώνουν 
και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των υπολοίπων ατόμων.

 ■ Να γνωρίζετε συνεχώς την ώρα. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, αλλά 
πρέπει να είστε σε εγρήγορση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ρολόι 
στο δωμάτιο, ένα ρολόι χειρός, ένα τηλέφωνο ή έναάτομο με το οποίο 
συνεργάζεστε και το οποίο θα σας κάνει σήμα από το κοινό. Για οποιαδήποτε 
μέθοδο χρησιμοποιήσετε, προσπαθήστε να ελέγξετε διακριτικά τον χρόνο 
και να μην δώσετε την εντύπωση στο κοινό ότι βιάζεστε ή έχετε άγχος. 
Με την εμπειρία έρχεται επίσης μια καλύτερη αξιολόγηση του πώς περνά 
ο χρόνος. Παρόλα αυτά, το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ πρέπει 
να παρακολουθεί τον χρόνο και να διασφαλίζει ότι όλα τα στάδια της 
διαδικασίας ακολουθούνται επαρκώς. Χρησιμοποιήστε τη δομή για να σας 
βοηθήσει να διαχειριστείτε το χρόνο. Τις λιγότερο δομημένες διαδικασίες 
είναι πιο πιθανό να είναι πιο δύσκολο να τις διαχειριστείτε. Για αυτό έχουμε 
σχεδιάσει τρόπους για να βοηθήσουμε στην επίτευξη των στόχων του 
Θεάτρου του Καταπιεσμένου. 



95  

Η δομή είναι εκεί για να σας βοηθήσει να 
τη χρησιμοποιήσετε με αυτοπεποίθηση, να 
ακολουθήσετε το χρονικό διαχωρισμό σύμφωνα με 
τις οδηγίες και να κάνετε προσαρμογές λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνέπειες στο συνολικό χρόνο.

 ■ Δώστε προτεραιότητα στην ομαδική διαδικασία 
σε σχέση με την ατομική. Υπάρχουν πάντα 
άτομα στο ακροατήριο που επιδεικνύουν 
συμπεριφορές που μπορεί να πάρουν χρόνο με 
έναν μη παραγωγικό τρόπο, όπως να κυριαρχούν 
στη συζήτηση, να απαιτούν συστηματικά βήμα 
για να πουν τη γνώμη τους κ.λπ. Τα άτομα που 
βρίσκονται σε ρόλο Τζόκερ τα οποία επιθυμούν 
να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και να εμπνέουν 
φιλόξενη διάθεσησε όλα τα μέλη του κοινού, 
συχνά πέφτουν στην παγίδα να παρέχουν όλο 
το χώρο που απαιτείται από ορισμένα άτομα σε 
βάρος της ομάδας. Εάν φροντίζετε περισσότερο 
για τις ανάγκες αυτών των ατόμων, χάνετε όχι 
μόνοτα υπόλοιπααλλά και τον ευρύτερο έλεγχο 
της ομάδας. Ως Τζόκερ, πρέπει να παρακολουθείτε 
ολόκληρη την ομάδα και την ευημερία της, και 
αν χρειαστεί, να σταματήσετε, να διακόψετε 
ορισμένα άτομα, να τους υπενθυμίσετε ποιες 
ακριβώς ήταν οι ερωτήσεις, να ζητήσετε από 
άλλα άτομα να δώσουν πληροφορίες, να μην 
δώσετε χώρο στα ίδιαάτομα περισσότερες φορές, 
κ.λπ. Φυσικά, όλες αυτές οι ενέργειες μπορούν να 
γίνουν με ευγενικό και λογικό τρόπο, ώστε ακόμη 
και άτομα που χρειάζονται προσοχή και δεν την 
παίρνουν να μην αισθανθούν προσβεβλημένα από 
τη διακοπή σας. Είναι, επίσης, βοηθητικό το να 
φροντίσετε να έχουν όλα τα άτομα συνείδηση της 
ομάδας και των τρόπων με τον οποίο οι πράξεις 
τους επηρεάζουν τόσο τα υπόλοιπα άτομα όσο 
και την ίδια τη διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για 
την αντιμετώπιση των ανυπάκουων μελών του 
θιάσου. Οι ανάγκες τους δεν πρέπει να ξεπερνούν 
τις ανάγκες της διαδικασίας με το κοινό.
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 ■ Παρακολουθήστε τα θέματα που συζητήθηκαν. Πρέπει να προστατεύσετε 
τη ροή των συζητήσεων και να κάνετε τα άτομα να απαντήσουν στις 
ερωτήσεις που τέθηκαν. Πολλές φορές, είτε τα άτομα παρερμηνεύουν την 
ερώτησή σας είτε θέλουν πραγματικά να πουν κάτι άσχετο και αρχίζουν 
να μοιράζονται, παίρνοντας χρόνο, πράγματα που δεν υποστηρίζουν τη 
συζήτηση, αλλά αποσπούν την προσοχή της ομάδας και, εάν επιτραπεί, 
ενθαρρύνει άλλα άτομα να κάνουν το ίδιο. Ως Τζόκερ, πρέπει να επαναλάβετε 
την ερώτηση και να υπογραμμίσετε με σαφήνεια ποιες απαντήσεις 
αναζητάτε. Σταματήστε τα άτομα που σχολιάζουν άσχετα, αναφέρετε ότι 
δεν είναι ο χρόνος και ο χώρος για αυτά τα ζητήματα και υπενθυμίστε στην 
ομάδα να παραμείνει συγκεντρωμένη. Τα μέλη του κοινού θα συνεχίσουν 
όσο τα αφήνετε. Εάν βγουν εκτός θέματος, είναι δική σας ευθύνη να τα 
επαναφέρετε γρήγορα.

 ■ Δώστε προτεραιότητα στις κρίσιμες πτυχές της διαδικασίας. Εάν πρέπει 
να επιταχύνετε, να παραλείψετε ή να τρέξετε κάποιο μέρος της διαδικασίας, 
φροντίστε να κρατήσετε τα πιο σημαντικά σημεία. Ναι, όλα τα στοιχεία 
είναι σημαντικά και αλληλοϋποστηρίζονται, αλλά ταυτόχρονα, αν 
συνειδητοποιήσετε ότι δεν έχετε αρκετό χρόνο για όλα αυτά, είναι καλύτερα 
να κάνετε σοφές προσαρμογές. Θα μπορούσατε να επιταχύνετε τη συλλογή 
απόψεων ως σύντομες αναφορές αντί για επεξεργασμένες απόψεις, να 
περιορίσετε τον αριθμό των παρεμβάσεων για κάθε σκηνή, να εστιάσετε 
μόνο στα πιο σχετικά σημεία των σκηνών, να επιμείνετε στην προσθήκη νέων 
πραγμάτων στη συζήτηση, μην επαναλαμβάνετε τα ήδη αναφερθέντα σημεία 
και συνοψίζετε συχνά τα σημαντικά σημεία της συζήτησης. Πρέπει να έχετε 
αρκετό χρόνο για τη σύνταξη νομοθετικών προτάσεων και τον σχολιασμό 
τους. Είναι μια φάση που σίγουρα δεν πρέπει να βιαστεί ή να παραλειφθεί.

 ■ Ηρεμήστε. Συχνά, το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ ασκεί τόσο 
μεγάλη πίεση στο εαυτό του περιμένοντας να διαχειριστεί τέλεια τη 
διαδικασία και αυτό ακριβώς το κάνει να ενεργεί άτσαλα, νευρικά, με 
συναισθηματισμό και να είναι σαν μια «βόμβα». Αυτό σημαίνει ότι όταν κάτι 
βγει εκτός προγράμματος, κάτι που συμβαίνει σχεδόν πάντα, θα λυγίσει και 
θα δράσει ανεπαρκώς. Το απλούστερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένα 
άτομο σε ρόλο Τζόκερ φαίνεται να είναι το πιο δύσκολο, να περιμένει τα 
πράγματα να πάνε στραβά και να τα αντιμετωπίσει ένα ένα κάθε φορά. Να 
δείξετε ειλικρίνεια προς το κοινό, να το συμβουλευτείτεγια τις καλύτερες 
δυνατές αντιδράσεις σε περίπτωση που κάτι εξωτερικό επηρεάζει ολόκληρη 
τη διαδικασία, εξηγήστε ότι η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί περισσότερο 
χρόνο, ότι θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν τη διαδικασία κ.λπ.
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Διαχείριση Ζητημάτων Συμμετοχής Κοινού: όταν τα άτομα σε 
ρόλο Τζόκερ παραπονούνται ότι τα μέλη του κοινού δεν συμμετέχουν, 
συμμετέχουν στη διαδικασία πάρα πολύ ή εμπλέκονται με «λάθος» τρόπο.

Η πρώτη παρατήρηση που έχουμε σχετικά με αυτό το θέμα είναι 
ότι το κοινό κάνει ό,τι ξέρει / θέλει να κάνει, εκτός εάν το άτομο που 
βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ το καθοδηγήσει σε μια επιθυμητή πορεία. 

Η διαχείριση της συμμετοχής του κοινού μπορεί να είναι δύσκολη 
για διάφορους λόγους:

 ■ Το κοινό αποτελείται κυρίως από άτομα που δεν σχετίζονται με το θέμα ή 
τα ζητήματα που εγείρει η παράσταση. 

 ■ Το θεατρικό ή / και η διαδικασία είναι μπερδεμένη, ασαφής και δεν σχετίζεται 
με το προφίλ και τις εμπειρίες τους. 

 ■ Το έργο μπορεί να είναι συναισθηματικά πολύ έντονο και να σοκάρει το 
κοινό.

 ■ Η σύνθεση του κοινού ενδέχεται να περιορίσει τη συμμετοχή ορισμένων 
μελών, εάν στην αίθουσα υπάρχουν άτομα με σχέσεις εξουσίας ή τεταμένες 
(προβληματικές) σχέσεις με άλλα άτομα στο δωμάτιο.

 ■ Τα συμμετέχονταάτομα είναι ντροπαλά και δεν αισθάνονται άνετα να μιλούν 
μπροστά σε άγνωστα πρόσωπα, πόσο μάλλον να δρουν μπροστά τους. Ή 
το αντίθετο, αισθάνονται πολύ άνετα, απολαμβάνουν τη διαδικασία, έχουν 
πολλές ιδέες και είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένα για να κάνουν αλλαγές, να 
συζητήσουν προτάσεις και να συμμετάσχουν σε κριτικές συζητήσεις.

 ■ Ορισμένα μέλη του κοινού έχουν εμπειρία σε παρόμοιες διαδικασίες 
και προχωρούν μπροστά από τα βήματα που παρουσιάζει το άτομο που 
βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ ή με πιο γρήγορο ρυθμό σε σύγκριση με άλλα 
μέλη του κοινού.

 ■ Ορισμένα μέλη του κοινού είναι εξοικειωμένα με την ομάδα, τα μέλη του 
θιάσου, αισθάνονται πιο ελεύθερα και είναι πιο άνετα να δράσουν και να 
παρέμβουν στη διαδικασία.

 ■ Μερικά από τα συμμετέχοντα άτομα δείχνουν μια διαφορετική κατανόηση 
των κανόνων και των απαιτήσεων από το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο 
Τζόκερ και ανεβαίνουν στη σκηνή για να αντικαταστήσουν άτομα που 
δεν πρέπει να αντικατασταθούν ή να δείξουν ιδέες που δεν σχετίζονται με 
συστημικές αλλαγές κ.λπ. 
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Τα λάθη του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο 
Τζόκερ όταν συμβαίνουν τα παραπάνω ή λάθη 
που τους επιτρέπουν να συμβούν:
 ■ Όταν τα μέλη του κοινού δε μιλούν, το άτομο που 

βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ πανικοβάλλεται και είτε 
θυματοποιείται είτε προσπαθεί να χειραγωγήσει 
συναισθηματικά το κοινό για να ενεργοποιηθεί.

 ■ Επιτρέπει στα μέλη του κοινού να μιλήσουν για τις 
ιδέες τους αντί να τις δείξουν στη σκηνή, το οποίο 
αποθαρρύνει άλλαάτομα από το να ανέβουν στη 
σκηνή, ειδικά αν αυτό συμβαίνει κατά την έναρξη 
της διαδικασίας.

 ■ Προωθεί την συνομιλία όταν το κοινό χρειάζεται 
να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του, ειδικά 
μετά από ένα πολύ συναισθηματικό θεατρικό. 

 ■ Δεν επιβάλλεται στα μέλη του κοινού που 
συμμετέχουν υπερβολικά ή κάνει επιθετικά 
σχόλια για να αποθαρρύνει τη συμμετοχή τους. 

 ■ Επηρεάζεται από μέλη του κοινού που είναι 
συνηθισμένα σε τέτοιες διαδικασίες και σε 
ταχύτερο ρυθμό συνεχίζοντας τη διαδικασία στο 
ρυθμό τους και χάνονταςτα υπόλοιπα άτομα που 
συχνά αποτελούν την πλειοψηφία.

 ■ Όταν οι συμμετέχοντες κάνουν παρέμβαση 
εκτός του ορισμένου πλαισίου, το άτομο που 
βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ είτε ακυρώνει άμεσα 
την παρέμβασή τους, γεγονός που συνήθως 
αποθαρρύνει το κοινό να συμμετέχει, είτε την 
αφήνει να συμβεί χωρίς καμία παρατήρηση, 
γεγονός που ενθαρρύνει άλλα άτομα να 
συνεισφέρουν με άσχετες ιδέες. 

 ■ Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ εξηγεί 
άμεσα ποιο είναι το μήνυμα της παράστασης, όταν 
το κοινό μπερδεύεται ή δεν μπορεί να εξαγάγει 
ακριβώς το νόημα που ήθελε να περάσει η ομάδα. 
το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ κάνει 
διάλεξη, σε αντίθεση με τους διαμεσολαβητές 
που κάνουν μόνο ερωτήσεις. 
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Συμβουλές για Τζόκερς που βιώνουν τον 
Εφιάλτη Συμμετοχής του Κοινού

 ■ Πηγαίνετε όσο γρήγορα όσο το πιο αργό άτομο στο δωμάτιο. Κάθε 
άτομοέχει διαφορετικούς ρυθμούς, εμπειρίες και στυλ. Μερικά άτομα 
λειτουργούν πιο διστακτικά ενώ άλλα είναι πιο παρορμητικά και ενεργά. Η 
ταχύτητά μας πρέπει να προσαρμόζεται με βάση εκείνα που χρειάζονται πιο 
αργό ρυθμό. Έτσι, με έναν πιο αργό ρυθμό κρατάτε το ενδιαφέρον όλων των 
ατόμων. Ακόμα κι αν ορισμένα αισθάνονται τη διαδικασία βαρετή ή αργή, 
εξακολουθούν να μπορούν να ακολουθήσουν, ενώ με πιο γρήγορο ρυθμό 
σίγουρα θα χάσετε άτομα. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα 
που χρησιμοποιείτε, στους απλούς και εύκολους όρους / έννοιες, καθώς και 
στον συνεχή έλεγχο και επιβεβαίωση ότι όλα τα άτομα βρίσκονται στο ίδιο 
επίπεδο εξέλιξης της διαδικασίας.

 ■ Ενεργοποιήστε το ραντάρ των συναισθημάτων σας. Είναι σημαντικό 
να κατανοήσουμε εάν μια ομάδα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να 
επεξεργαστεί τα συναισθήματά της, αφού έχει παρακολουθήσει ένα 
έντονο θεατρικό, πριν συνεχίσει να το αποκωδικοποιεί ορθολογικά. Εάν τα 
συναισθήματά της είναι πολύ δυνατά, λόγο της παρακολούθησης του έργου, 
χρειάζεται χώρο για να επεξεργαστεί τις αντιδράσεις της. Εάν δεν τα μέλη 
του κοινού δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, μερικά από αυτά θα χαθούν 
στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας. Μπορείτε να τους ζητήσετε να πουν 
πώς αισθάνονται με μία λέξη ή χρησιμοποιώντας κάποια άλλη μέθοδο. Τι 
τα κάνει να νιώθουν έτσι; Μπορούν να μοιραστούν σε ζευγάρια ή τριάδες 
και στη συνέχεια στη μεγάλη ομάδα(προαιρετικά). Εάν ορισμένα άτομα 
χαθούν εντελώς, μπορεί ακόμη και να αποχωρήσουν από την εκδήλωση 
και αυτό είναι εντάξει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις ιστορίες ζωής που 
φέρνουν οι άνθρωποι στις εκδηλώσεις μας και ποια ευαίσθητα κουμπιά 
ενεργοποιούμε. Η επεξεργασία των συναισθημάτων είναι σημαντική, 
αλλά δεν είναι ο κύριος στόχος μας. Πρέπει να παρέχουμε έναν ελάχιστο 
χώρο για να απελευθερώσουμε το κοινό από έντονα συναισθήματα αλλά, 
παρόλα αυτά, αφού αναγνωρίσουμε τον συναισθηματικό αντίκτυπο και 
τον λόγο ενεργοποίησής τους, πρέπει να συνεχίσουμε με τη διαδικασία του 
Νομοθετικού Θεάτρου.

 ■ Εστίαση στα άτομα που δεν ενδιαφέρονται. Είναι εύκολο να «αποσπάται 
η προσοχή» σας από τα άτομα που ασχολούνται, μιλούν και συμμετέχουν, 
καθώς απαιτούν την προσοχή, τα σχόλια και τον συντονισμό σας. 
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Ενώ η προσοχή και η ενέργειά σας πηγαίνουν στη 
διαχείριση των «ενεργών» ανθρώπων, χάνετε από Το 
οπτικό σας πεδίο αυτούς που δεν ασχολούνται. Πρέπει 
να αναπτύξετε μια όραση τρίτου ματιού και, παράλληλα 
με την επίβλεψη των ενεργών / ορατών συμμετεχόντων, 
να ελέγξετε αυτούς που δεν ενδιαφέρονται. Κάντε 
επαφή με τα μάτια μαζί τους, δείτε τις αντιδράσεις και 
τη συμπεριφορά τους. Να ζητάτε τακτικά νέα στοιχεία 
από άτομα που δεν έχουν συμμετάσχει ή δεν έχουν 
εκφραστεί μέχρι στιγμής. Ζητήστε να σηκώσουν τα χέρια 
όσα συμφωνούν ή διαφωνούν με το προηγούμενο σχόλιο, 
ζητήστε αιτιολογήσεις για τη θέση τους, προσκαλέστε νέα 
άτομα στη σκηνή κ.λπ. Δώστε προσοχή σε αυτά τα άτομα, 
δείξτε ότι τα βλέπετε, ότι σας ενδιαφέρει εάν είναι μαζί σας 
και ότι τα θέλετε όλα μαζί σας. Μην υποθέσετε ότι όποιο 
θέλει να μιλήσει θα μιλήσει. Μερικά άτομα χρειάζονται 
χώρο και ηρεμία για να το κάνουν, για αυτό πρέπει να 
βεβαιωθείτε ότι κρατάτε έναν κατάλληλο χώρο για όλα.

 ■ Προσαρμόστε το στυλ σας στο κοινό. Οι ανοιχτές 
ερωτήσεις ευνοούν περισσότερο τη συμμετοχή από το 
κοινό, ενώ οι κλειστές ερωτήσεις αποθαρρύνουν το 
ευρύτερο μοίρασμα. Επομένως, εάν το κοινό σας δεν 
είναι πολύ ομιλητικό, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή 
οι ερωτήσεις σας δεν το ενθαρρύνουν.  Χρησιμοποιήστε 
λιγότερες ερωτήσεις τύπου «ναι / όχι» και περισσότερες 
ερωτήσεις τύπου «τι, γιατί, πώς, ποιος» που ευνοούν 
περισσότερη συμμετοχή. Κάντε το αντίθετο όταν το κοινό 
είναι υπερβολικά συμμετοχικό και ομιλητικό. Τα παιχνίδια 
προθέρμανσης μπορούν να βοηθήσουν στην χαλάρωση 
ενός διστακτικού κοινού και θα πρέπει πάντα να είστε σε 
ετοιμότητα να κάνετε ένα ή περισσότερα κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, αν πιστεύετε ότι θα βοηθήσουνΜερικά 
άτομα χρειάζεται να παίξουν λίγο, να αλλάξουν την 
ενέργεια του σώματός τους, ώστε να ενεργοποιήσουν 
το μυαλό τους και να συμμετάσχουν με όρεξη. Από την 
άλλη πλευρά, ορισμένα άτομα δεν χρειάζεται να έχουν 
υπερβολική διέγερση με παιχνίδια. Στην πραγματικότητα, 
μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία ενεργοποιώντας τα 
πάρα πολύ.
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 ■ Εργαστείτε ΜΕ το κοινό, όχι ΓΙΑ το κοινό. Χρησιμοποιήστε τις ποικίλες 
εμπειρίες, τα στυλ και την κατανόηση του Νομοθετικού Θεάτρου από την 
ομάδα για να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τα ζητήματα με τα μέλη του 
κοινού που παρανοούν ή κάνουν «λάθος» παρεμβάσεις. Ζητήστε από το κοινό 
να μοιραστεί τις σκέψεις του ή να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν τεθεί ή να 
πάρει θέση απέναντι σε παρεμβάσεις εκτός τόπου και χρόνου. Εάν τα σχόλια 
και οι υπενθυμίσεις σχετικά με τους κανόνες προέρχονται από τα άλλα μέλη 
του κοινού, ίσωςγίνουν πιο εύκολα αποδεκτά, ίσως μειώσουν την αντίληψη της 
εξουσίας του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ και ίσως λειτουργήσουν 
επιβραβευτικά γιατα άτομα που συμμετέχουν προσεκτικά και ενεργά.

 ■ Να στέκεστε στη θέση σας κατηγορηματικά. Να δείχνετε ειλικρίνεια 
και αμεσότητα προς το κοινό. Εάν η συμμετοχή, είτε χαμηλή είτε υψηλή, 
γίνεται πραγματικά προβληματική, δοκιμάσατε διαφορετικές μεθόδους 
και προσεγγίσεις και εάν εξακολουθεί να είναι δύσκολο, απευθυνθείτε 
ξεκάθαρα προς το κοινό. Εξηγήστε ότι αυτό δεν βγάζει πουθενά. Χρειάζεστε 
συνεργασία για να προχωρήσετε και θα είναι χρήσιμο εάν μπορούν να 
μοιραστούν πώς βρίσκουν τη διαδικασία, τι θα μπορούσε να αλλάξει για 
να είναι καλύτερα, πώς μπορούν να συμμετέχουν καλύτερα ή τι έχουν στο 
μυαλό τους. Το να αρνηθείς ή να προσποιηθείς ότι δεν γίνεται κάτι «λάθος» 
και να συνεχίζεις μια δύσκολη διαδικασία δεν είναι καθόλου εποικοδομητικό 
και τροφοδοτεί κυρίως το κακό εγώ του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο 
Τζόκερ, το οποίο δεν θέλει να δεχτεί την ήττα. Μερικές φορές, όταν τα 
άτομα σε ρόλο Τζόκερ προσπαθούν πολύ σκληρά να «παίξουν έναν ρόλο», 
μέλη του κοινού που αγαπούν τα παιχνίδια και τα κόλπα ενεργοποιούνται 
και προσπαθούν να δουν πόσο μπορούν να πιέσουν το συγκεκριμένο άτομο. 
Το να δράτε με φυσικότητα και να στέκεστε στη θέση σας κατηγορηματικά 
θα απενεργοποιήσει τέτοιες συμπεριφορές, καθώς απομακρύνει κάθε 
διασκέδαση που θα είχαν με τη στάση τους.

 ■ Εξατομίκευση. Εάν έχετε την ατυχία να είστε σε ρόλο Τζόκερ σε ένα θεατρικό 
που είναι ασαφές, μπερδεμένο ή δεν σχετίζεται με το κοινό, θα πρέπει να 
επενδύσετε περισσότερο χρόνο σε μια συζήτηση για το πώς αυτό που βλέπουν 
στη σκηνή σχετίζεται με την προσωπική ζωή του ακροατηρίου. Πιάστε τυχόν 
συνδέσεις που κάνουν και ενθαρρύνετε το κοινό να επεξεργαστεί περισσότερο 
αυτήν την ιδέα και να μοιραστεί προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες. Εάν το 
θεατρικό είναι άσχημα κατασκευασμένο, αλλά καταφέρνετε να κάνετε κάποια 
προσωπική σύνδεση, έχετε ακόμα την ευκαιρία να ακολουθήσετε μια λογική 
διαδικασία. Ακόμα κι αν οι συνδέσεις του κοινού δεν είναι αυτές που σκοπεύατε 
να συζητήσετε, πρέπει να προχωρήσετε με αυτό που βλέπουν. Η επιβολή 
θέματος σε τέτοια κατάσταση θα είναι αντιπαραγωγική και θα το αποθαρρύνει.
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Διαχείριση ζητημάτων σύγκρουσης: Όταν το άτομο που βρίσκεται σε 
ρόλο Τζόκερ παραπονιέται ότι τα μέλη του κοινού ή του θιάσου έρχονται 
σε σύγκρουση μεταξύ τους ή με το άτομο σε ρόλο Τζόκερ και διακόπτουν 
τη διαδικασία.

Η διαχείριση των συγκρούσεων μπορεί να είναι δύσκολη για 
διάφορους λόγους:
 ■
 ■ Συνήθως είναι απροσδόκητες και ξαφνικές για πολλά εμπλεκόμενα μέλη, 

καθώς αυτός ο τύπος διαδικασιών βασίζεται στην υπόθεση ότι όλοι θέλουμε 
να συνεργαστούμε για ένα ευρύτερο καλό. 

 ■ Είναι μάλλον δύσκολο να προσδιοριστεί πότε ακριβώς μια έντονη συζήτηση 
μετατράπηκε σε σύγκρουση και μάχη ή όταν μια λογική συνομιλία 
μετακινήθηκε σε προσωπικές επιθέσεις 

 ■ Εάν το έργο αγγίζει πολιτικά ζητήματα και η κοινωνία είναι αρκετά 
πολωμένη, μπορεί εύκολα να γίνει τεταμένη η ατμόσφαιρα στο κοινό.

 ■ Συχνά οφείλεται στην προηγούμενη εμπειρία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών και τυχαία ξεσπούν στο θεατρικό έργο. 

 ■ Ορισμένα άτομα στοχεύουν ξεκάθαρα στονα έρθουν σε σύγκρουση είτε 
με οποιοδήποτε άλλο άτομο ή με κάποιο συγκεκριμένο άτομο παρόν στην 
εκδήλωση. 

 ■ Μπορεί να υπάρχουν μεγάλα εγώ μελών του θιάσου ή ακόμα και Τζόκερ, 
όπου χάνουν την ψυχραιμία τους και συμμετέχουν σε προσωπικές 
συζητήσεις με το κοινό ή μεταξύ τους, διαφωνούν για τις επόμενες ενέργειες 
στη διαδικασία και προσπαθούν να επιβάλουν τα θέλω τους. 

Τα λάθη του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ όταν συμβαίνουν 
τα παραπάνω ή λάθη που τους επιτρέπουν να συμβούν:

 ■ Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ υποτιμά τη δυναμική που έχουν 
οι έντονες συζητήσεις να μετατραπούν σε συγκρούσεις. Δεν καταλαβαίνει 
όταν η συζήτηση γίνεται πολύ προσωπική για τα εμπλεκόμενα άτομα.

 ■ Εμφανίζει προσωπική προσκόλληση ή προκατάληψη στο θέμα μέσω του 
τρόπου υποβολής ερωτήσεων, θέσεων, σχολίων κ.λπ., γεγονός που προκαλεί 
αντιδράσεις από τα μέλη του κοινού που αισθάνονται άδικη μεταχείριση.

 ■ Δεν έχει πολύπλευρη κατανόηση των αφηγήσεων και των δημόσιων 
συζητήσεων γύρω από τα θέματα που εκτίθενται στο έργο στο πλαίσιο της  
κοινωνίας και άθελά του πατάει λάθος «κουμπιά».



103  

 ■ Δεν έχει σχέδιο αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης και αυτοσχεδιάζει 
με λάθος τρόπο εκείνη τη στιγμή

 ■ Δίνει βάση στο περιστατικό και το κάνει να γίνεται μεγαλύτερο, τα 
εμπλεκόμενα άτομα μπορεί να το απολαμβάνουν, η εστίαση του κοινού 
όμως μετατοπίζεται και η διαδικασία διακυβεύεται.

 ■ Απορροφάται σε προσωπικές επιθέσεις ή σχόλια από το κοινό, γίνεται 
αμυντικό ή ακόμα και επιθετικό με τα μέλη του κοινού.

Συμβουλές για Τζόκερς που βιώνουν τον Εφιάλτη Συγκρούσεων

 ■ Διατηρήστε την αντικειμενικότητά σας σε εγρήγορση. Αυτό είναι μέρος 
της ουδετερότητας του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ, η οποία 
δοκιμάζεται στο μέγιστο όταν εκφράζονται αντίθετες απόψεις. Τότε, το 
άτομο σε ρόλο Τζόκερ πρέπει να συγκρατήσει τις απόψεις του. Αυτό σημαίνει, 
όχι μόνο στην άμεση λεκτική έκφραση, αλλά και, μερικές φορές ακόμη πιο 
σημαντικό, στα έμμεσα αστεία, στα επιθετικά σχόλια, στις παρατηρήσεις, 
στο να κουνάει το κεφάλι σε απόψεις με τις οποίες συμφωνείκ.λπ. Η 
δεύτερη κατηγορία μπορεί να είναι πιο ενοχλητική ή εκνευριστική από την 
απλή ενστέρνιση ορισμένων απόψεων. Ένα άτομο σε ρόλο Τζόκερ θα πρέπει 
να διατηρεί την ουδετερότητα και την αντικειμενικότητά του καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας και να προσέχει τις μη λεκτικές και παθητικές 
αντιδράσεις του. Εάν ρωτηθεί, το άτομο σε ρόλο Τζόκερ δεν πρέπει να 
πάρει πλευρά και πρέπει να υπενθυμίσει στο κοινό ότι υπάρχει χώρος για 
εποικοδομητική ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων και ότι ρόλος του είναι 
απλώς να τις διευκολύνει.

 ■ Επαναφέρετε ξανά το κοινό. Όταν μια συνομιλία μεταξύ των ίδιων ατόμων 
φαίνεται να κυριαρχεί στη συνολική συζήτηση, είναι καιρός να υπενθυμίσετε 
στο κοινό ποιος είναι ο σκοπός της εκδήλωσής και πώς μπορούμε να την 
κάνουμε πιο εποικοδομητική. Μην επιτρέπετε εκτεταμένες συζητήσεις 
μεταξύ των ίδιων ατόμων να μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Με αυτόν τον 
τρόπο, ακόμη και αν τα άτομα που συμμετέχουν στη συζήτηση δεν φαίνεται 
να συνεργάζονται, άλλα άτομα από το κοινό μπορεί να σας υποστηρίξουν 
και να τους ζητήσουν να σταματήσουν. Σε ακραίες περιπτώσεις, εάν 
συνεχίσουν και δεν δείχνουν σημάδια συνεργασίας, είναι εντάξει να 
ζητήσετε από τα άτομα αυτά να φύγουν από το δωμάτιο. Μην ασχοληθείτε 
με εκτεταμένες προσπάθειες για να συζητήσετε μαζί τους, διότι αυτό απαιτεί 
χρόνο, ενέργεια και εστίαση μακριά από αυτό που πρέπει πραγματικά να 
κάνετε με το υπόλοιπο κοινό. 
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Σε περιπτώσεις όπου τα μέλη του κοινού σας προκαλέσουν, ως Τζόκερ 
δεν θα πρέπει να συμμετέχετε σε προσωπικές ανταλλαγές / συζητήσεις 
με κανένα άτομο και να στρέφετε πάντα τη συζήτηση στο θέμα και στις 
διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας. Εάν κάνατε λάθος, αστεία ή σχόλια 
εκτός τόπου και χρόνου, ζητήστε συγγνώμη και ζητήστε ευγενικά από το 
κοινό να προχωρήσει σε άλλα θέματα.

 ■ Μην φοβάστε τα ακραία μέτρα. Εάν κάποια άτομα ξεπερνούν τα όρια  με 
πολύ ακραίο τρόπο, όπως σωματική βία, προσβολές, ξεκάθαρη ρητορική 
μίσους, ρατσιστική, ομοφοβική, σεξιστική συμπεριφορά, ξενοφοβικές 
παρατηρήσεις κ.λπ., μην αποφεύγετε τα ακραία μέτρα, ζητήστε από τοεν 
λόγω άτομα να φύγουν από το δωμάτιο. Δεν είναι το μέρος ή ο σκοπός 
αυτής της εκδήλωσης να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη γνώμη ή τις 
απόψεις των ανθρώπων. Η συμμετοχή σε συζητήσεις για αυτό το ζήτημα 
απλώς θα αποσπάσει την προσοχή του κοινού και δεν πρόκειται να είναι 
παραγωγική. Ούτως ή άλλως, αν κάποιο άτομο έχει τέτοιεςαπόψεις, δεν 
πρόκειται να αλλάξει τόσο εύκολα κατά τη διάρκεια μιας έντονης διαμάχης 
με άτομα που του είναι ξένα.
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Νομοθετικό Θέατρο
-Αξιολόγηση και Εκτίμηση Αντίκτυπου-

Σε οτιδήποτε κάνουμε στη δουλειά μας, ανεξάρτητα από τις 
μεθόδους που εφαρμόζουμε, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε εάν 
και πώς επιτύχαμε τους στόχους μας.

Ο κύριος στόχος ορισμένων ατόμων που ασχολούνται με αυτές 
τις μεθόδους είναι η ίδια η υλοποίηση του Νομοθετικού Θεάτρου, 
παραβλέποντας τον σχεδιασμό και τη μέτρηση του πραγματικού 
αντίκτυπου που θα έχει στα εμπλεκόμενα άτομα και στο σύστημα. Eάν 
μείνουμε στην υπόθεση ότι θα υπάρξει σίγουρα κάποια επίδραση (όπως 
κάνουν άτομα που δεν έχουν εμπειρία στο πεδίο) και πως δεν χρειάζεται 
να την υπολογίσουμε με τα καλύτερα δυνατά εργαλεία, ώστε να ξέρουμε 
τον ακριβή αντίκτυπο και το βαθμό της αλλαγής που προκαλέσαμε, τότε 
δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη των προσπαθειών μας.

Άτομα που εφαρμόζουν τη μέθοδοκαι σχεδιάζουν σοβαρές 
διαδικασίες αξιολόγησης και εκτίμησης αντίκτυπου θεωρούνται πιο 
υπεύθυνα, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για πιθανές συνεργασίες 
με διαφορετικές οντότητες ή τις αρχέςκαι χαίρουν μεγαλύτερου 
κύρους και αναγνώρισης για το έργο τους  και τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνουν.

Προκειμένου να εφαρμοστεί πραγματικά η διαδικασία αξιολόγησης, 
πρέπει να προγραμματιστεί προσεκτικά εκ των προτέρων, ως μέρος 
ολόκληρης της διαδικασίας του Νομοθετικού Θεάτρου. Αυτό σημαίνει 
ότι η ομάδα πρέπει να προετοιμάσει και να εφαρμόσει τα πιο κατάλληλα 
εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Για να εκπονήσει και να αναπτύξει ένα σχέδιο αξιολόγησης, μια ομάδα 
πρέπει να αναλύσει διαφορετικές διαστάσεις οι οποίες στη συνέχεια 
πρέπει να αναλυθούν και να συγκριθούν με αναφορά τον επιθυμητό 
στόχο της διαδικασίας του Νομοθετικού Θεάτρου. Ο στόχος πρέπει 
να είναι σαφώς διαμορφωμένος από την αρχή της διαδικασίας, πρέπει 
λειτουργεί καθοδηγητικά σε κάθε βήμα και να αποτελεί το βασικό σημείο 
αναφοράς για την αξιολόγηση. 
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Εάν ο στόχος δεν έχει καθοριστεί με σαφήνεια, τότε δεν μπορούμε 
να αξιολογήσουμε σωστά τα αποτελέσματά μας. Οτιδήποτε επιτύχαμε 
είναι εντάξει!

Οι δύο διαστάσεις που πρέπει να εξετάσουμε είναι:
 ■ Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα
 ■ Η διαδικασία για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα 
 ■ Ποσοτικά: αριθμός μελών του θιάσου, θεατρικά έργα, παραστάσεις, μέλη 

κοινού, ηλικιακή ομάδα, κατανομή φύλου σε κάθε παράσταση, αριθμός 
εμπλεκόμενων εξειδικευμένων ατόμων καισυνεργαζόμενωνοντοτήτων, 
κρατικών και μη κρατικών, αριθμός παρεμβάσεων στη σκηνή, αριθμός 
νομοθετικών προτάσεων κ.λπ.

 ■ Ποιοτικά (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα): συνάφεια της ομάδα-
στόχου, των συνεργαζόμενων οντοτήτων, των παρεμβάσεων / αντιδράσεων 
του κοινού, των νομοθετικών προτάσεων, της επιρροής στους φορείς, του 
κοινού, της νομοθεσίας / του συστήματος, των μελλοντικών συνεργασιών 
κ.λπ.

Διαδικασία
 ■ Διαδικασία της ομάδας: θετικά, αρνητικά σημεία, συγκρούσεις, διαχείριση, 

προκλήσεις, στρατηγικές για την υπέρβαση εμποδίων, ανατροφοδότηση κ.λπ.
 ■ Διαδικασία συνηγορίας: χρησιμοποιούμενες μέθοδοι και προσεγγίσεις, 

θετικά και αρνητικά σημεία, προκλήσεις, αντιδράσεις συνεργαζόμενων 
οντοτήτων, πολίτες, επίσημες απαντήσεις και αλλαγές κ.λπ.

 ■ Διαδικασία της συνεργασίας: θετικά και αρνητικά σημεία, συγκρούσεις, 
διαχείριση, δυναμική εξουσίας, προκλήσεις, στρατηγικές για την υπέρβαση 
εμποδίων, ανατροφοδότηση κ.λπ.
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Μέθοδοι μέτρησης αποτελεσμάτων ή διαδικασίας
Για καθέναν από τους δείκτες και τις πτυχές που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως (Αποτελέσματα ή Διαδικασία), μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικά εργαλεία και μέθοδοι για τη συλλογή δεδομένων, ποιοτικών 
πληροφοριών και τη μέτρηση της  αλλαγής.

Ορισμένες από τις πιθανές μεθόδους εξαρτώνται από το συγκεκριμένο 
πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν τα άτομα που εφαρμόζουν αυτή την 
πρακτική, οπότε κάθε ομάδα πρέπει να εξερευνήσει και να επιλέξει / 
σχεδιάσει τις πιο ταιριαστές και κατάλληλες μεθόδους για εκείνη και το 
έργο της.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε μια σειρά εργαλείων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του αντίκτυπου αυτού του είδους 
και η συμβουλή είναι να χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα 
και να συγκεντρώσετε τα ευρήματά τους σε ένα σύνολο συμπερασμάτων. 

Ποσοτικά Αποτελέσματα 
Το πρώτο εργαλείο είναι ένα παράδειγμα ενός φύλλου παρατηρήσεων 

που μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τα ποσοτικά δεδομένα 
κατά τη διάρκεια της παράστασης. Το παράδειγμα μπορεί να τροποποιηθεί 
και να προσαρμοστεί με βάση τις συγκεκριμένες επιθυμίες και ανάγκες 
κάθε ομάδας.

Για τους υπόλοιπους δείκτες, κάθε ομάδα μπορεί εύκολα να αναπτύξει 
το δικό της σύστημα για να συλλέξει τις αντίστοιχες πληροφορίες.
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Φύλλο Παρατηρήσεων Παράστασης Νομοθετικού Θεάτρου

Τοποθεσία________________
Ημερομηνία____________________
Όνομα του έργου ___________
Όνομα του έργου ___________

• πόσο χρόνο (σε λεπτά / ώρες) κράτησε η παράσταση μαζί με τις 
συζητήσεις και τις παρεμβάσεις; ______

• αριθμός ατόμων στο κοινό  ________________
• αριθμός ατόμων στο κοινό που ανήκουν στην καταπιεσμένη ομάδα 

______
• πόσα άτομα έφυγαν κατά τη διάρκεια της παράστασης;___

• αριθμός γυναικών ___________  

• αριθμός αντρών: _____________

• ηλικιακές ομάδες:______________

• εκτιμήστε το συνολικό επίπεδο ενδιαφέροντος και την ενεργό 
συμμετοχή του κοινού κατά τη διάρκεια του θεατρικού (υψηλό, 
μεσαίο, χαμηλό)  __________

• αριθμός ατόμων που πήγαν στη σκηνή για να κάνουν παρεμβάσεις 
___________

• κατά προσέγγιση αριθμός ατόμων που συμμετείχαν ενεργά στις 
συζητήσεις ______

• ιδέες από το κοινό ως Νομοθετικές Προστάσεις:
-
-
-
-
άλλα σχόλια/παρατηρήσεις:
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Εργαλεία για τη Μέτρηση των 
Ποιοτικών Αποτελεσμάτων - παραδείγματα
Ορισμένα από αυτά τα εργαλεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 

για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες (ομάδα, 
συνεργαζόμενες οντότητες ή συνηγορία). 

Ομαδική Διαδικασία και Αντίκτυπος στην Ομάδα
Καθόλη τη διαδικασία, η ομάδα θα πρέπει να έχει τακτικές συναντήσεις 

με σκοπό να εκτιμήσει τη δική της διαδικασία, τον αντίκτυπο στο κάθε 
μέλος της, να ανταλλάξει σχόλια, να εντοπίσει προκλήσεις, στρατηγικές 
καταιγισμού ιδεών και αλλαγές που πρέπει να κάνει για μια πιο 
εποικοδομητική και παραγωγική ομαδική εργασία. Αυτές οι συναντήσεις 
μπορούν να διευκολυνθούν από ένα εξωτερικό άτομο ή μπορεί να γίνεται 
με εναλλαγή ρόλων μεταξύ των μελών της ομάδας,ώστενα αναλάβουν 
περισσότερη ευθύνη και να ενδυναμωθούν το κάθε ένα ξεχωριστά.

Μια πολύ σημαντική συζήτηση πραγματοποιείται αμέσως μετά την 
παράσταση. Οι σκοποί αυτής της συνάντησης είναι:
 ■ να γίνει επεξεργασία των συναισθημάτων των μελών του θιάσου από την 

παράστασή τους. 
 ■ να αναλυθεί η οπτική κάθε μέλους του θιάσου για τη διαδικασία με το κοινό.
 ■ να δοθεί ανατροφοδότηση μεταξύ των μελών του θιάσου.
 ■ να διερευνήθουν οι προκλήσεις και το πώς αντιμετωπίστηκαν.
 ■ να προσδιοριστούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία στο σενάριο και στη 

συνολική διαδικασία με το κοινό.
 ■ Να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με αλλαγές που πρέπει να γίνουν αν 

εφαρμοστεί ξανά.

Αξιολόγηση του Αντίκτυπου στο Κοινό – παραδείγματα 
 ■ Εάν τα μέλη του κοινού χρησιμοποιούν κινητές συσκευές συνδεδεμένες 

στο διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό εργαλείο 
για τη συλλογή των φρέσκων εντυπώσεων και των σκέψεών τους από τη 
διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου. Μπορείτε να γράψετε σε ένα ορατό 
μέρος τον συγκεκριμένο σύνδεσμο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και/ή 
να τους ζητήσετε ευγενικά να το κάνουν πριν φύγουν από το χώρο της 
εκδήλωσης. Η έρευνα πρέπει να είναι σύντομη και να συνδυάζει ποσοτικά 
και ποιοτικά στοιχεία.
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 ■ Τα μέλη της ομάδας και άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν εθελοντικά μετά 
τις παραστάσεις μπορούν να πάνε στο κοινό και να αλληλεπιδράσουν με τα 
μέλη του, να τα ρωτήσουν άμεσα πώς αισθάνονται, πόσο σχετική ήταν για 
αυτά η διαδικασία, τι θέλουν να κάνουν στη συνέχεια κ.λπ.

 ■ Μεγάλα κομμάτια χαρτιού θα μπορούσαν να τοποθετηθούν έξω από 
την τοποθεσία και τα μέλη του κοινού μπορούν να γράψουν εντυπώσεις 
όταν φεύγουν από την παράσταση. Οι ερωτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
συγκεκριμένα με το θέμα του θεατρικού και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις  3-4!

 ■ Οι ίδιες ερωτήσεις όπως πριν, μαζί με κάποιες άλλες που σχετίζονται με το 
ζήτημα, θα μπορούσαν να υπάρχουν σε μια σύντομη φόρμα αξιολόγησης. Το 
άτομο σε ρόλο Τζόκερ θα μπορούσε να αναφέρει στο τέλος της εκδήλωσης 
ότι μερικά από τα άτομα που συμμετέχουν εθελοντικά θα έρθουν και θα 
τους κάνουν μερικές ερωτήσεις και καλούνται ευγενικά να υποστηρίξουν 
την πρωτοβουλία.

 ■ Το ίδιο έντυπο αξιολόγησης, που αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορεί 
να τοποθετηθεί ήδη στη θέση κάθε ατόμου, ώστε να μπορούν να το 
συμπληρώσουν ξεχωριστά και να το δώσουν στην ομάδα στο τέλος της 
παράστασης. Το άτομο που εκτελεί χρέη Τζόκερ πρέπει να το αναφέρει και 
να ενθαρρύνει τα μέλη του κοινού να το κάνουν.

Ιδέες για μακροπρόθεσμη αξιολόγηση με μέλη του κοινού
 ■ Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό μέσο για 

τη διαδικασία παρακολούθησης μετά την παράσταση όπου μπορούν να 
συμμετάσχουν / εγγραφούν τα άτομα που θέλουν να λάβουν μέρος ή να 
ενημερωθούν. Δημοσιεύστε την ακριβή τοποθεσία αυτού του μέσου σε 
ορατό μέρος και προσκαλέστε το κοινό να συμμετάσχει. Η δραστηριότητα 
από αυτό το μέσο μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο: πόσα άτομα συμμετέχουν / ακολουθούν τη 
διαδικασία συνηγορίας, πόσα εμπλέκονται ενεργά, τι είδους αντιδράσεις 
έχουν, κ.λπ.

 ■ Μπορείτε να συλλέξετε στοιχεία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της 
παράστασης και, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να επικοινωνήσετε 
με ορισμένα από τα μέλη του κοινού μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφώνου και 
να τα προσκαλέσετε σε ορισμένες επόμενες συναντήσεις για να συζητήσετε 
τα προβλήματα, τις αλλαγές στη ζωή τους και τη διαδικασία συνηγορίας. 
Επίσης, μπορείτε να τα ρωτήσετε απευθείας μέσω ταχυδρομείου ή 
τηλεφώνου (αξιολόγηση επιπτώσεων μετά την παράσταση).
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Αξιολόγηση της 
Διαδικασίας Συνηγορίας
Για να αξιολογήσουμε αυτήν τη διαδικασία 

πρέπει να εξετάσουμε ποσοτικά και ποιοτικά θέματα. 
Παραθέτουμε το κύριο στοιχείο που πρέπει να 
αναλυθεί και τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. 
Η ομάδα και συνεργαζόμενες οντότητες θα πρέπει 
να διερευνήσουν αυτά τα ερωτήματα μαζί και να 
συντάξουν μια έκθεση συνηγορίας συμπερασμάτων 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ομάδα για 
μελλοντικές πρωτοβουλίες.
 ■ Πόσες μέθοδοι και προσεγγίσεις έχουν δοκιμαστεί 

στη διαδικασία; Ποιες αποδίδουν περισσότερο και 
γιατί; Ποια θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε; Τι άλλο 
πρέπει να κάνουμε διαφορετικά την επόμενη φορά;

 ■ Πόσες συνεργαζόμενες οντότητες, κρατικές και μη 
κρατικές έχουν προσεγγιστεί; Πόσες απάντησαν 
θετικά και συμμετείχαν στη διαδικασία; Γιατί 
είπαν ναι, όχι ή μας αγνόησαν; Τι θα μπορούσαμε 
να κάνουμε διαφορετικά για να εμπλέξουμε 
περισσότερες πιθανές συνεργασίες στη διαδικασία;

 ■ Σε ποιο βαθμό τα μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν τις 
ενέργειές μας; Γιατί; Η υποστήριξή τους βοήθησε ή 
όχι τις ενέργειές μας;

 ■ Πόσοι πολίτες υποστήριξαν την πρωτοβουλία 
μας; Πώς έδειξαν την υποστήριξή τους; Πώς θα 
μπορούσαμε να προσεγγίσουμε περισσότερους 
πολίτες; Γιατί δεν έδειξαν υποστήριξη;

 ■ Πόσες επίσημες συναντήσεις είχαμε με οντότητες 
που εκπροσωπούν το κράτος; Τι επίσημες απαντήσεις 
έχουμε μέχρι στιγμής; Ποιες αλλαγές έχουμε 
ενεργοποιήσει με τις ενέργειές μας μέχρι τώρα; Τι 
πρέπει να συμβεί στη συνέχεια;

 ■ Ποιες ήταν οι κύριες προκλήσεις αυτής της διαδικασίας; 
 ■ Πόσος χρόνος απαιτείται μέχρι τώρα και πόσο 

περισσότερο από τώρα και στο εξής; Πόσα άτομα 
πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία και πόσα 
πραγματικά εμπλέκονται;

 ■ Τι κόστος απαιτεί αυτή η προσπάθεια;
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Νομοθετικό Θέατρο
- Κρίσιμα  Σημεία- -

Ενώ δουλεύαμε με το Νομοθετικό Θέατρο, το δοκιμάσαμε σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα και ανταλλάσσοντας απόψεις με διαφορετικά 
άτομα που ασχολούνται με αυτόσε διαφορετικούς τομείς, συναντήσαμε 
μια ποικιλία προβληματισμών που έθεσαν ερωτήματα χωρίς σαφείς / 
απλές απαντήσεις.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να προβληματιστούμε για τη δουλειά 
μας και να μην αποφεύγουμε τα διλήμματα ή τις προκλήσεις. Συχνά 
φωτίζουν βαθιές διαστάσεις της προσέγγισής μας και συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση μιας πιο περίπλοκης, πλούσιας και προσεκτικής παρέμβασης 
στις κοινότητές μας.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικά από αυτά τα σημεία. Σας προσκαλούμε 
να τα λάβετε υπόψη στη δική σας εργασία με το Νομοθετικό Θέατρο, να 
συζητήσετε για αυτά με την ομάδα σας και πότε πότε να επιστρέφετε σε 
αυτά για να δείτε εάν έχετε αλλάξει την άποψή σας.

Αμφιλεγόμενες Συνεργαζόμενες Οντότητες: Ναι ή Όχι;
Η απόπειρα αλλαγής του συστήματος ενίοτε συνεπάγεται τη συνεργασία, 

τη χειραψία κ.λπ. με άτομα που προωθούν πολύ αντίθετες αξίες από εσάς και 
που μπορεί να είναι, σε ορισμένα θέματα, τα οποία διαφέρουν από το θέμα 
της παράστασής σας, ξεκάθαρα στην πλευρά των καταπιεστών.
 ■ Πόσο διακυβεύεται η ακεραιότητά σας σε αυτήν την περίπτωση;
 ■ Πόσο σημαντική είναι η ακεραιότητά σας ενώ εργάζεστε με το Νομοθετικό 

Θέατρο; 
 ■ Μπορείτε να κλείσετε τα μάτια σε ορισμένες πτυχές για να διορθώσετε άλλες; 
 ■ Μπορείτε να επιτύχετε τους στόχους σας χωρίς να εργάζεστε / συνεργάζεστε 

με αυτά τα άτομα / δομές;
 ■ Εάν τα άτομααλλάξουν τις θέσεις τους, αλλά η κατάσταση παραμένει ως έχει, 

υπάρχει διαφορά; 
 ■ Μακροπρόθεσμα, τι είναι πιο σημαντικό;
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 ■ Ποιο είναι το όριό σας; Με ποιες οντότητες δεν πρέπει ποτέ να συνεργαστείτε 
ή να δουλέψετε μαζί; Πρέπει να έχετε μια λίστα με τέτοια άτομα που πρέπει να 
αποφύγετε ενώ θέλετε να αλλάξετε το σύστημα; Τι γίνεται αν αυτή είναι μια 
αυτοκαταστροφική προσέγγιση;

Να Αλλάξεις ή να Προκαλέσεις το Σύστημα;
Αυτή η ερώτηση εμφανίζεται συχνά όταν αναλύουμε και σκεφτόμαστε 

την κοινωνία και το σύστημα στο οποίο λειτουργούμε.Είμαστε όλα τα 
άτομα μέρος του συστήματος. Μερικές φορές, μπορεί να αισθανόμαστε ότι 
ολόκληρο το σύστημα είναι στραβό και χτισμένο σε προβληματικά θεμέλια.
 ■ Η Νομοθετική Μέθοδος Θεάτρου νομιμοποιεί το σύστημα καθώς κάνει 

μόνο προσαρμογές και δεν προκαλεί πραγματικά ολόκληρο τον πυρήνα και 
τη δομή του;

 ■ Πρέπει να επενδύσουμε τις προσπάθειές μας σε μικρές αλλαγές που 
δίνουν περισσότερη δύναμη σε μια προβληματική δομή ή πρέπει να 
ταρακουνήσουμε ολόκληρη τη δομή;

 ■ Μπορούμε πραγματικά να ταρακουνήσουμε ολόκληρη τη δομή;
 ■ Μπορούμε να αλλάξουμε ΚΑΙ να προκαλέσουμε το σύστημα με τη βοήθεια 

του Νομοθετικού Θεάτρου; Τι σημαίνει αυτό για τις πράξεις μας;

Νομοθετικές Προτάσεις - Ποιος Αποφασίζει;
Σύμφωνα με τη θεωρία, τα μέλη του κοινού προτείνουν νομοθετικές 

προτάσεις οι οποίες συζητούνται με το υπόλοιπο κοινό, υποβάλλονται για 
ψήφο και, εάν περάσουν την ψηφοφορία, προωθούνται στα άτομα ή τους 
φορείς που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων.Στην πράξη, μερικές φορές 
υπάρχουν μερικά σημεία που πρέπει να σκεφτούμε: 
 ■ Πώς επηρεάζουν οι ψήφοι τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των μελών του 

κοινού; Εάν υπάρχουν κάποια ομιλιτικά, επιθετικάάτομα στο κοινό, πώς 
επηρεάζουν τη διαδικασία ψηφοφορίας;

 ■ Πώς αντιμετωπίζετε μέλη του κοινού με ισχυρούς χαρακτήρες, τα οποία 
πιέζουν (χειρίζονται) διάφορες προτάσεις, λόγω της εμπειρίας τους ή των 
ισχυρότερων χαρακτήρων τους, και εμποδίζουν άλλα μέλη του κοινού να 
εκφράσουν τις απόψεις τους ή τις ιδέες τους για προτάσεις;

 ■ Με ποιο τρόπο η δημόσια ψηφοφορία επηρεάζει την άποψη της μειονότητας; 
Μπορούν τα μέλη του κοινού να αισθάνονται πιεσμένα να ψηφίσουν με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο εξαιτίας των ατόμων που είναι παρόντα στην αίθουσα;
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 ■ Πώς μια λύση που προτείνεται από ένα 
κοινό μπορεί να είναι σχετική και για μια 
άλλη ομάδα κοινού, όταν η παράσταση 
επαναλαμβάνεται σε διαφορετικές 
ομάδες; Τα άτομα έχουν διαφορετικές 
ανάγκες, ακόμα κι αν μοιράζονται κάποια 
εμπειρία με παρόμοιο είδος καταπίεσης.

 ■ Πώς επηρεάζει η σύνθεση και ο αριθμός 
των διαφορετικών ακροατηρίων το είδος 
των προτάσεων που καταρτίζονται και 
τα οποία ψηφίζονται; Υπάρχει δίκαιη 
ευκαιρία για όλες τις ιδέες στη συνολική 
διαδικασία; Πόσο αντιπροσωπευτικά 
και σχετικά είναι πράγματιτα άτομα που 
εκτίθενται σε αυτό το συγκεκριμένο 
πρόβλημαγια ολόκληρη την ομάδα;

 ■ Τι γνώση του θέματος και του 
νομοθετικού συστήματος πρέπει να 
έχουν τα μέλη του κοινού προκειμένου 
να υποβάλουν σχετικές προτάσεις ή 
να τις αξιολογήσουν κριτικά; Τι είδους 
πληροφορίες μπορούν να προέλθουν 
από μια ομάδα με χαμηλό επίπεδο 
κατανόησης της ευρύτερης εικόνας και 
των επιπτώσεων ορισμένων από τις ιδέες 
της;

 ■ Πώς επηρεάζει η ηλικία τον τρόπο 
με τον οποίο αντιδρά το κοινό στη 
διαδικασία; Πόσο νεαρό μπορεί να είναι 
ένα κοινό για να συμμετάσχει επαρκώς 
στη συζήτηση, στην ουσιαστικότερη 
κατανόηση των βαθύτερων αιτιών 
και παραγόντωνπου συνδέονται με 
ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και στην 
πρόταση διαρθρωτικών αλλαγών στην 
κοινωνία;
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 ■ Πρέπει όλες οι ιδέες να περάσουν στη διαδικασία συνηγορίας; Ένας μακρύς 
κατάλογος αλλαγών μπορεί να είναι λιγότερο ευπρόσδεκτος από τα άτομα 
που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων από έναν μικρότερο. Πρέπει να 
σταματήσουμε τη συλλογή ιδεών σε έναν ελάχιστο αριθμό; Σε μια τέτοια 
περίπτωση, πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι αυτές είναι οι σχετικότερες 
προτάσεις; Πρέπει να επιτρέψουμε στα άτομα που έχουν την ευθύνη λήψης 
αποφάσεων να επιλέξουν τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν;

 ■ Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση λύσεων που δημιουργούν διακρίσεις /  
προβλήματα σε μια άλλη ομάδα; Ποιο άτομο πρέπει να διασφαλίσει ότι καμία 
ομάδα/οντότητα δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από τις προτεινόμενες αλλαγές; 
Ποιο μπορεί να αποφασίσει ποια είναι η αρνητική επίδραση μιας συγκεκριμένης 
ιδέας; Πρέπει οι προτάσεις να φιλτράρονται από αυτήν την άποψη, ακόμη και 
αν σημαίνει απόρριψη μιας ιδέας που ψηφίστηκε από το κοινό;

 ■ Τι πρέπει να κάνουμε με αντικρουόμενες προτάσεις από το κοινό που 
εξακολουθούν να ψηφίζονται ή για τις οποίες δεν γνωρίζουμε πώς να 
ανταποκριθούμε, ειδικά εάν δεν υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα;

 ■ Πόσο η άποψη των ειδικά καταρτισμένων ατόμων και των εξωτερικών 
οντοτήτων μπορεί να επηρεάσει τις απόψεις του κοινού και, ως εκ τούτου, το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας ψηφοφορίας;

 ■ Τι γίνεται με τις ενδιαφερόμενες αρχές; Πώς μπορεί η παρουσία ή η απουσία 
τους από την παράσταση να επηρεάσουν τη διαδικασία;

 ■ Πώς να αντιμετωπίσετε εξειδικευμένα άτομα που έχουν διαφορετικές ατζέντες 
και προτεραιότητες που επηρεάζουν τη διαδικασία συζήτησης επί των 
προτάσεων; Μπορεί να μην είναι ουδέτερα και να επιθυμούν κάποιες αλλαγές 
περισσότερο από τις άλλες; Ποια είναι η άποψή σας για αυτό;

 ■ Ποιο είναι το κόστος τυχόν προτεινόμενων λύσεων; Ποια οντότητα πληρώνει 
για την εφαρμογή των λύσεων που έχουν περάσει; Πώς επηρεάζει αυτό την 
απόφαση οποιωνδήποτε ατόμων που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων; 
Πρέπει να συζητηθούν τα κόστη με το κοινό προκειμένου να δείξειποιες λύσεις 
είναι πιο ρεαλιστικές για να προχωρήσουμε περαιτέρω; Πρέπει τα χρήματα να 
είναι ένας παράγοντας επιλογής / απόφασης για τις λύσεις;
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Τα εμπλεκόμενα άτομαως 
Τζόκερ ή ως μέλη τηςομάδας - Ασχολούνται πολιτικά;
Θεωρητικά, το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ (και γενικά η ομάδα) 

πρέπει να είναι ουδέτερο προκειμένου να παρέχει έναν ασφαλή και ανοιχτό 
χώρο για τα άτομα που ανήκουν σε μια καταπιεσμένη ομάδα ούτως ώστε να 
συζητούν και να εντοπίζουν λύσεις για τους δικούς τους αγώνες.
 ■ CΜπορεί ένα άτομο σε ρόλο Τζόκερ ή τα μέλη της ομάδας να είναι μέρος 

ενός πολιτικού κόμματος ή μιας αναδυόμενης πολιτικής δομής; Εάν αυτό 
επηρεάζει, τι αρνητική ή θετική επίδραση έχει στη διαδικασία;

 ■ Εάν «το προσωπικό είναι πολιτικό», δεν είμαστε όλα τα άτομα 
πολιτικοποιημένα; Πού εντοπίζεται η διαφορά μεταξύ εμπλοκής σε ένα 
πολιτικό κόμμα ή σε οποιαδήποτε άλλη οντότητας / δομή μιας κοινωνίας;

 ■ Θα πρέπει η συζήτηση με το κοινό να περιλαμβάνει κριτική για 
διαφορετικά πολιτικά κόμματα / πρόσωπα ή να επικεντρωθεί στο 
σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται και αναπτύσσεται από τις δράσεις 
πολλαπλών παραγόντων και οντοτήτων στον ρου της ιστορίας;

 ■ Ποιοι είναι οι κίνδυνοι μιας συζήτησης που εστιάζει σε πολιτικές πτυχές 
σε σύγκριση με τα συστημικά ζητήματα;

 ■ Πρέπει να προσκαλέσουμε πολιτικές προσωπικότητες στις εκδηλώσεις 
του Νομοθετικού Θεάτρου; Εάν ναι, πρέπει να καλέσουμε όλα τα 
κόμματα και τιςπολιτικές οπτικές; Τι κάνουμε αν αποδέχτουν την 
πρόσκλησή μας μόνο μερικά από αυτά;
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Απαγορευμένα θέματα;
Στη διαδικασία επιλογής των θεμάτων που αναφέραμε, είναι καλύτερο 

να κάνετε μια ανάλυση διαφόρων θεματικών και αναγκών προκειμένου 
να προσδιορίσετε το πιο κατάλληλο θέμα. Ωστόσο, συχνά θέλουμε να 
κάνουμε μια αλλαγή σε ένα καίριο ζήτημα, γιατί φαίνεται επείγον, χωρίς 
την απαραίτητη ανάλυση του συνολικού πλαισίου - καθώς η απόφαση 
έχει ήδη ληφθεί.
 ■ Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του Νομοθετικού Θεάτρου για 

να απαιτήσουμε αλλαγές ενός ζητήματος που θεωρείται παράνομο ώστε 
αυτό να καταστεί νόμιμο;

 ■ Πόσο έτοιμο πρέπει να είναι το σύστημα για τις διαφορετικές προτεινόμενες αλλαγές;
 ■ Πόσο πρέπει να προσέξουμε τον παράγοντα ασφαλείας;
 ■ Τι γίνεται αν η ζωή ορισμένων ατόμων είναι ήδη ανασφαλής στο παρόν 

σύστημα - πόσο πιο ανασφαλής θα μπορούσε να γίνει αν ελκύσει περισσότερη 
δημοσιότητα μέσω της διαδικασίας του Νομοθετικού Θεάτρου;

 ■ Μπορείτε να δώσετε προτεραιότητα στα μακροπρόθεσμα οφέλη έναντι 
της ευημερίας των ατόμων στην παρούσα περίοδο; Ποια οντότητα πρέπει 
να αποφασίσει για αυτό; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η απόφαση 
θα ληφθεί αφού αναλογιστούμε όλες τις πιθανές συνέπειες για όλα τα 
εμπλεκόμενα άτομα;

 ■ Για πολύ δύσκολα θέματα (τα οποία είναι παράνομα) μπορεί πραγματικά να 
υπάρξει συνεργασία (με άτομα που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων) 
ή στην πραγματικότητα μια διαμαρτυρία (ή ριζοσπαστικότερες ενέργειες) 
είναι απαραίτητη για να επιφέρει την αλλαγή;

 ■ Εάν πρέπει να πιέσουμε για μια αναγκαία / επιθυμητή αλλαγή σε μια 
κοινωνία, η οποία δεν είναι επιθυμητή από τους κρατικούς φορείς, θα 
πρέπει να δοκιμάσουμε όπως και να ‘χει; Τι θα είναι διαφορετικό;

Ενδυνάμωση Κοινού Έναντι Αλλαγών Νόμου
Ο στόχος του Νομοθετικού Θεάτρου είναι να επιφέρει αλλαγές στο 

σύστημα, να αλλάξει νόμους, κανονισμούς καθώς και τον τρόπο λειτουργίας 
διαφορετικών δομών. Κατά τη διαδικασία επίτευξης αυτού του στόχου, 
εμπλέκουμε και ενεργοποιούμε τα μέλη του κοινού, άτομα που ανήκουν 
σε μια συγκεκριμένη καταπιεσμένη ομάδα. Η διαδικασία του Νομοθετικού 
Θεάτρου έχει, επίσης, μεγάλο αντίκτυπο στα μέλη του κοινού και αυτό 
δημιουργεί προβληματισμούς που επηρεάζουν την πιθανή εστίασή μας.
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 ■ Περισσότερα ενεργά, ενημερωμένα και ενδυναμωμέναπολιτικά υποκείμενα 
συμβάλλουν σε μια ισχυρότερη αίσθηση πολιτικού καθήκοντος στην κοινότητα 
- που οδηγεί, με τη σειρά της, σε μια πιο υγιή δημοκρατική διαδικασία στην 
οποία τα άτομα που φέρουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων αισθάνονται πίεση 
και ελέγχονται από τα άτομα που έχουν δικαίωμα ψήφου. Πρέπει όντως αυτό 
να είναι το επίκεντρο αντί της νομοθετικής αλλαγής – την οποία συχνά δεν 
μπορούμε να ελέγξουμεήείναι δύσκολο να επιτευχθεί;

 ■ Πρέπει να επικεντρωθούμε σε μία από αυτές τις δύο διαστάσεις ή να εργαστούμε 
εξίσου και στις δύο; Είναι ρεαλιστικό να το κάνουμε αυτό;

 ■ Μπορούμε, με αυτήν τη μέθοδο, να πιστωθούμε τα αποτελέσματα μιας 
διαδικασίας μακροπρόθεσμης δέσμευσης και προσπαθειών διαφορετικών 
οντοτήτων (και, συχνά, μιας ευνοϊκής πολιτικής δυναμικής);

 ■ Μπορεί το Νομοθετικό Θέατρο να θεωρηθεί ο μοναδικός καθοριστικός 
παράγοντας μιας συγκεκριμένης νομοθετικής αλλαγής;

Ευελιξία - πόσο;
Έχουμε προτείνει μια σαφή δομή και βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσετε στη διαδικασία σχεδιασμού ενός Νομοθετικού Θεάτρου 
και στην αλληλεπίδραση με το κοινό. Η προτεινόμενη δομή βασίζεται 
στη συγκεκριμένη εμπειρία μας και στο όραμά μας για τον τρόπο με τον 
οποίο μια διαδικασία θα μπορούσε να είναι πιο επιτυχής. Παρόλα αυτά, 
τα άτομα που ασχολούνται με το Νομοθετικό Θέατροαντιμετωπίζουν 
διαφορετικές πραγματικότητες, προκλήσεις και μερικές φορές χρειάζεται 
να τροποποιούν ή να προσαρμόζουν τη δομή για να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες τηςεκάστοτεσυνθήκης.
 ■ Πόση ευελιξία πρέπει να μας επιτρέψουμε στο πλαίσιο της διαδικασίας; Πού 

βρίσκεται το όριο μεταξύ ευελιξίας και απώλειας ελέγχου; Δεν πρέπει να 
έχετε ευελιξία καθόλου για να διατηρήσετε μια σταθερή διαδικασία;

 ■ Πώς αντιμετωπίζετε τις νομοθετικές προτάσεις του κοινού χωρίς ειδικά 
καταρτισμένα άτομα; Θα πρέπει (ομαδικά) να πάρετε μόνο την πρώτη ύλη 
από το κοινό και αργότερα να συνεργαστείτε με εξειδικευμένες οντότητες 
χωρίς να ενημερώνεται ή να συμμετέχει το κοινό;
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 ■ Πόση ευελιξία πρέπει να έχουμε όσον αφορά τη συμμετοχική διαδικασία;  
Είναι μέλη του κοινού και ταυτόχρονα μέλη του θιάσου τα άτομα που 
παρακολουθούν εάν δεν έρχονται πραγματικά στη σκηνή; Πόσο αυτό 
αλλάζει τον πυρήνα της μεθόδου και ποια είναι η άποψή σας για αυτήν; 
Παρόλα αυτά, τι γίνεται αν τα αποτελέσματα είναι πολύ πλούσια;

 ■ Είναι πραγματικά απαραίτητη η διαδικασία ψηφοφορίας με το κοινό; Ποιο 
το όφελος; Είναι όντως απαραίτητη ή θα μπορούσαμε απλώς να λάβουμε 
όλες τις προτάσεις και να τις φιλτράρουμε με τη βοήθεια των ειδικά 
καταρτισμένων οντοτήτων;

Άλλα Ηθικά Διλήμματα
 ■ Πρέπει τα ίδιατα άτομα του θιάσου να αποτελούν μέρος της καταπιεσμένης 

ομάδας; Εάν δεν είναι, υπάρχει κάποιο ηθικό δίλημμα που σχετίζεται με 
μη καταπιεσμένα άτομα που απεικονίζουν τη ζωή των καταπιεσμένων; Αν 
πρόκειται για ένα ηθικό δίλημμα, ισχύει για οποιαδήποτε διαδικασία ηθοποιίας 
ή μόνο για το Θέατρο του Καταπιεσμένου; 

 ■ Είναι το «Νομοθετικό Θέατρο» Θέατρο ΤΟΥ Καταπιεσμένου ή Θέατρο ΓΙΑ 
τον Καταπιεσμένο;

 ■ Πρέπει να πληρώσουμε τα ειδικά καταρτισμένα άτομα ή / και τις 
συνεργαζόμενες οντότητες για να βεβαιωθούμε ότι τις έχουμε μαζί μας; 
Πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει τη διαδικασία και τα αποτελέσματά της;
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Προπαρασκευαστικές Ασκήσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο συμπεριλάβαμε:
 ■ Κατάλογο συστάσεων για τα μέλη του θιάσου που εργάζονται σε ένα 

θεατρικό έργο. 
 ■ Μια συλλογή ασκήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

διαφορετικές στιγμές της διαδικασίας προετοιμασίας.
 ■ Παραδείγματα δομημένων προπαρασκευαστικών προγραμμάτων διαφορετικής 

διάρκειας που μπορούν να εφαρμοστούν με διαφορετικές ομάδες.

Η προπαρασκευαστική διαδικασία του θεάτρου περιλαμβάνει 
διαφορετικές κατηγορίες ασκήσεων: ομαδική ανάπτυξη, θεατρικά παιχνίδια, 
συγκεκριμένες ασκήσεις για το Νομοθετικό Θέατρο, αυτοσχεδιασμό, ασκήσεις 
ώστε να μπούμε στο πετσί του ρόλου και δραστηριότητες για υποστήριξη 
στις πρόβες, κ.λπ. Κάθε ομάδα, ανάλογα με το προφίλ και την εμπειρία της, 
χρειάζεται διαφορετικά προσαρμοσμένο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα και 
χρόνο για να είναι έτοιμη για μια παράσταση.

Σε αυτό το εγχειρίδιο δεν έχουμε συμπεριλάβει ένα γενικό πρόγραμμα 
σπουδών που θα χρησιμοποιείται από μια ομάδα από την αρχή έως τη 
στιγμή της παράστασης.

Έχουμε αναλύσει μια πληθώρα ασκήσεων (ειδικά για το Νομοθετικό 
Θέατρο), οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Κάθε ομάδα μπορεί να αποφασίσει και για τον διαθέσιμο χρόνο 
της με βάση τις ανάγκες των μελών της καθώς και για τη δική της επιλογή 
και δομή, συνδυάζοντας παιχνίδια και δραστηριότητες από άλλα εγχειρίδια 
καθώς επίσης και αυτά που αναφέρονται εδώ.

Έχουμε ήδη αναπτύξει εγχειρίδια με άλλες μεθόδους Θεάτρου του 
Καταπιεσμένου και δεν θέλουμε να επαναλάβουμε παιχνίδια ή δραστηριότητες 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη διαδικασία Νομοθετικού Θεάτρου.

Στο εγχειρίδιο Θέατρο Φόρουμ (http://toolbox.salto-youth.net/1503) 
παραθέτουμε ένα γενικό πρόγραμμα σπουδών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη συνεργασία σε μια νέα ομάδα (χωρίς εμπειρία στον τομέα). Υπάρχουν 
διάφορες ασκήσεις προθέρμανσης, θεατρικά παιχνίδια, ασκήσεις εξουσίας και 
καταπίεσης, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν σε οποιαδήποτε ομάδα.
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Στο εγχειρίδιο Αόρατο Θέατρο (http://toolbox.salto-youth.net/2636), 
υπάρχει μια ποικιλία ασκήσεων που προορίζονται να προετοιμάσουν και 
να υποστηρίξουν μια ομάδα που εργάζεται με αυτήν τη συγκεκριμένη 
μέθοδο. Υπάρχουν ασκήσεις για ομαδική εργασία, εξουσία, συναισθήματα 
και αυτοσχεδιασμούς που μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για τη 
συνεργασία με μια ομάδα στο Νομοθετικό Θέατρο.

Οι ασκήσεις που έχουμε απαριθμήσει, χωρίζονται σε διαφορετικές 
κατηγορίες, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα 
προπαρασκευαστικό πρόγραμμα Νομοθετικού Θεάτρου - για κάθε 
κατηγορία, μια ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες 
ασκήσεις για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επιμέρους ατόμων ή της 
ομάδας συνολικά - σε σχέση με τη διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου.

Οι ασκήσεις χωρίζονται σε γενικές κατηγορίες και μια ομάδα μπορεί 
να αποφασίσει να εργαστεί και σε άλλες πτυχές και ζητήματα, που δεν 
αναφέρονται εδώ, για ένα πιο περίπλοκο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Μετά τις περιγραφές όλων των ασκήσεων, παραθέτουμε 
παραδείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων (βάσει των 
αναφερόμενων ασκήσεων) διαφορετικών χρονικών περιόδων, για 
χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο άτομο ή ομάδα.

Μετά τις περιγραφές όλων των ασκήσεων, παραθέτουμε παραδείγματα 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (βάσει των αναφερόμενων ασκήσεων) 
διαφορετικών χρονικών περιόδων, για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο 
άτομο ή ομάδα.

Γενικές συστάσεις για τα άτομα που ασχολούνται με το Νομοθετικό 
Θέατρο
 ■ Σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, τα άτομα 

που ασχολούνται με το Νομοθετικό Θέατρο πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες 
στην αποκωδικοποίηση και χαρτογράφηση της εξουσίας και της καταπίεσης στην 
κοινωνία, τα συστημικά προβλήματα, τις λύσεις αλλά και στην κατανόηση του 
περίπλοκου νομοθετικού λαβυρίνθου. 
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 ■ Αυτή η μέθοδος αξιοποιείται συχνότερα από άτομα που έχουν εμπειρία είτε σε 
άλλες μεθόδους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου είτε σε άλλες μορφές πολιτικού 
/ κοινωνικού θεάτρου. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να εκτιμηθούν τόσο οι 
ατομικές ικανότητες / ανάγκες όσο και οι ομαδικές, με σκοπό την προσαρμογή 
και σύνταξη του καλύτερου προπαρασκευαστικού προγράμματος. Είναι σύνηθες 
να θεωρούμε ότι η προηγούμενη εμπειρία είναι αρκετή για αυτήν τη διαδικασία: 
συχνά, όμως, δεν είναι.

 ■ Εάν τα μέλη της ομάδας έχουν συνεργαστεί με διαφορετικές μορφές του 
Θεάτρου του Καταπιεσμένου, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κοινό έδαφος για 
την κατανόηση των μεθόδων και των κανόνων / δομής που θα ακολουθηθούν 
στη διαδικασία ανάπτυξης του έργου αλλά και στη διαδικασία με το κοινό. 

 ■ Τα άτομα που συμμετέχουν στο Θέατρο του Καταπιεσμένου δεν εξαιρούνται από 
προβληματικές δυναμικές και ομαδικές συγκρούσεις: στο προπαρασκευαστικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνονται δραστηριότητες για την οικοδόμηση συνοχής 
εντός της ομάδας καθώς και δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων.

 ■ Η ομάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για διάφορες παρεμβάσεις και πιθανές 
καταστάσεις με το κοινό. Πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πώς να ενεργεί και τι να 
κάνει σε συγκεκριμένες στιγμές, προκειμένου να βοηθήσει το άτομο που βρίσκεται 
σε ρόλο Τζόκερ και τη διαδικασία, ώστε να είναι ομαλή και εποικοδομητική.

 ■ Εάν η ομάδα συναντιέται σε μη ορισμένα ή/και μη τακτικά χρονικά διαστήματα 
(π.χ. εβδομαδιαία), μπορούν να βοηθήσουν οι ασκήσεις στο σπίτι ή εργασίες 
οι οποίες γίνονται εμβόλιμα μεταξύ των συναντήσεων, ειδικά όσον αφορά την 
έρευνα σχετικά με την κοινότητα ή τις αρμόδιες οντότητες. Μερικές από τις 
αναφερόμενες ασκήσεις συμπεριλαμβάνουν αυτήν την επιλογή.
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Προπαρασκευαστικές Ασκήσεις  
- Γενικές Σκέψεις -

 
Ορισμένες από τις αναφερόμενες ασκήσεις δεν μπορούν να γίνουν 

με μικρές ομάδες (από 5-7 άτομα). Όμως, όλες μπορούν να αλλάξουν, να 
προσαρμοστούν και να χρησιμεύσουν ως έμπνευση για κάθε άτομο που 
ασχολείται με το Νομοθετικό Θέατρο / μέλος θιάσου που ενδιαφέρεται 
να τις χρησιμοποιήσει.

Η αναφερόμενη διάρκεια είναι μια εκτίμηση, καθώς επηρεάζεται 
σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της ομάδας και τις συζητήσεις που 
απαιτούνται σε ορισμένες από τις περιπτώσεις.

Το άτομο που συντονίζει πρέπει να χρησιμοποιεί τη δική του 
κρίση επιλέγοντας, προσαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας αυτές τις 
δραστηριότητες με διαφορετικές ομάδες και άτομα.

Κοινωνία (βασικοί παράγοντες, σχέσεις εξουσίας, σφαιρικότερη εικόνα)
 ◆ Οι κανόνες που ακολουθούμε (60 λεπτά)
 ◆ Η εξουσία πάνω σε μια ομάδα (30 λεπτά)
 ◆ Άρχοντας μαριονέτας (30 λεπτά)
 ◆ Σταμάτα – Κάτσε – Πέτα 50 λεπτά)
 ◆ Χαρτογράφηση εξουσίας (40 λεπτά)
 ◆ Εσωτερικό και εξωτερικό status (40 λεπτά)
 ◆ Εικόνα της κοινωνίας σας (50 λεπτά)
 ◆ Τι είναι ξεχωριστό για την κοινωνία μου; (60 λεπτά)
 ◆ Χαρτογράφηση της κοινωνίας (3-6 ώρες)
 ◆ Να κάνετε ή να μην κάνετε κάτι; (60 λεπτά)
 ◆ Σύμβολα εξουσίας (60 λεπτά)
 ◆ Ο κήπος των γήινων απολαύσεων (60 λεπτά)

Προβλήματα και Λύσεις
 ◆ Γέροντας (60-90 λεπτά)
 ◆ A έως B έως Γ (60-90 λεπτά)
 ◆ Τύποι καταπίεσης (90 λεπτά)
 ◆ Φωτογραφίες και ομαδικά αγάλματα (2-3 ώρες)
 ◆ Ανθρώπινη μηχανή (90 λεπτά)
 ◆ Διαχωριστικά και σύνδεσμοι (90 λεπτά)
 ◆ Ανάλυση Rashomon (90 λεπτά)
 ◆  Έξι καπέλα σκέψης (90 λεπτά)

125
128
131
133
135
138
140
143
145
147
149
151

153
156
159
163
165
168
170
173
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 ◆ Ναι ή όχι αλλά γιατί (60-90 λεπτά)
 ◆ Οραματίσου το μέλλον (60-90 λεπτά)
 ◆ Το χειρότερο μέλλον (90 λεπτά)

Προσωπικός Προβληματισμός
 ◆ Εγώ, ο εαυτός/η εαυτή/το εαυτό μου και η κοινωνία μου (3 ώρες)
 ◆ Δήλωση ταυτότητας (60-90 λεπτά)
 ◆ Σημαντική επίδραση (60 λεπτά)
 ◆ Θερμόμετρο καταπίεσης (60 λεπτά)
 ◆ Προσωπικές ερωτήσεις (45 λεπτά)
 ◆ Το προσωπικό είναι πολιτικό (90 λεπτά)
 ◆ Ας παρακολουθήσουμε (60 λεπτά)
 ◆ Εγώ και τα άλλα άτομα (60 λεπτά)
 ◆ Παρουσίαση της κενής καρέκλας (60 λεπτά)

Αυτοσχεδιασμοί / Δεξιότητες Ηθοποιίας / Πρόβες
 ◆ Τι κάνεις; (20-30 λεπτά)
 ◆ Αυτό είναι ένα ψέμα (20-30 λεπτά)
 ◆ Ευτυχώς και δυστυχώς (30-40 λεπτά)
 ◆ Είσοδος και έξοδος (30 λεπτά)
 ◆ Επείγουσα δραστηριότητα (30-40 λεπτά)
 ◆ Σχέσεις και κρυφές προθέσεις (30-40 λεπτά)
 ◆ Μίμηση βασικών ατόμων (60 λεπτά)
 ◆ Πρόβες με εμπόδια (30-40 λεπτά)

Κρίσιμοι Προβληματισμοί
 ◆ Που στέκεσαι (60 λεπτά) 
 ◆ Διλήμματα (90 λεπτά)
 ◆ Παράδοξο πολιτικής (90 λεπτά)

Απλές / Γρήγορες ασκήσεις 
 ◆ Ομάδες ενδιαφέροντος (10/40 λεπτά)
 ◆ Ίσος χώρος (10/40 λεπτά)
 ◆ (Δεν )θέλω να δω (5/30 λεπτά)
 ◆ Μάχη δακτύλων (5/30 λεπτά)
 ◆ Είναι δύσκολο να αγκαλιάσεις (10/30 λεπτά)
 ◆ Κύκλος συνεισφοράς (15/30 λεπτά)
 ◆ Με πονάει (10/30 λεπτά)

177
179
180

218
222
227

183
186
189
191
193
196
199
201
205

206
207
209
210
211
213
215
216

235
237
239
241
243
245
247
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H Κοινωνία
- Βασικοί Παράγοντες, Σχέσεις Εξουσίας, Ευρύτερη Εικόνα -

Τίτλος:
Οι κανόνες που ακολουθούμε 

(60 λεπτά)

Στόχοι: Να κατανοήσουμε πώς διαμορφώνονται και εφαρμόζονται 
κανόνες σε μια κοινωνία, να αναπτύξουμε κριτική σκέψη σχετικά με τη 
νομιμότητα των κανόνων σε μια κοινωνία, να αναλογιστούμε τι σημαίνουν 
θετικοί ή αρνητικοί κανόνες, να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση 
σχετικά με τους επίσημους και άτυπους κανόνες.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Προτείνετε μια δραστηριότητα ενεργοποίησης (περιγράφεται παρακάτω) 

στην ομάδα και μην προσθέτετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον 
σκοπό της δραστηριότητας ή ποια είναι τα επόμενα βήματα. 

 ■ Η δραστηριότητα ενεργοποίησης έχει ως εξής: κάθε συμμετέχον άτομο πρέπει 
να προστατεύει τα γόνατά του με τα χέρια του, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και 
να τριγυρίζει στο χώρο για να ακουμπήσει τα γόνατα των άλλων ατόμων 
στην ομάδα. Σκοπός τους είναι να αγγίξουν τα γόνατα όσο το δυνατόν 
περισσότερων ατόμων χωρίς να αφήσουν κανένα να αγγίξει τα δικά τους.
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 ■ Αφήστε λίγα λεπτά για να έρθουν τα συμμετέχοντα άτομα σε παιχνιδιάρικη 
διάθεση και για να εκδηλωθούν συμπεριφορές διαφορετικών τύπων. 

 ■ Σταματήστε την ομάδα και ρωτήστε: 
 ◆ Τι κανόνες έχει αυτή η δραστηριότητα; (Θα επαναλάβουν, πιθανώς, τις 

οδηγίες που αναφέρατε).
 ◆ Αν αναφέρουν έναν κανόνα που δεν είπατε συγκεκριμένα, ρωτήστε τα 

υπόλοιπα άτομα: Το ανέφερα; Ήταν αυτός ο κανόνας; Ποιο άτομο έδωσε 
αυτόν τον κανόνα;

 ◆ Ποιους από τους κανόνες που δεν ανέφερα ακολουθήσατε; (Θα 
αναφέρουν πιθανώς πράγματα σχετικά με την ασφάλεια, τη διασκέδαση, 
την ένταξη κ.λπ.)

 ◆ Ποιο άλλο άτομο ακολούθησε αυτόν τον κανόνα;
 ◆ Γιατί ακολουθήσατε κανόνες που δεν ανέφερα;

 ■ Ζητήστε από την ομάδα να ορίσει ορισμένους επιπλέον κανόνες ως ομάδα: 
Ποιούς κανόνες θέλετε να προσθέσετε σε αυτήν τη δραστηριότητα και γιατί;

 ■ Για κάθε πρόταση, ζητήστε από την ομάδα να αποφασίσει εάν επιθυμεί να 
προσθέσει αυτόν τον κανόνα στο παιχνίδι ή όχι.

 ■ Ρωτήστε, επίσης, την ομάδα πώς θέλει να αποφασίσει για τους κανόνες που 
θα ακολουθήσει, εάν θέλει ορισμένοι κανόνες να ακολουθούνται προαιρετικά 
ή μόνο από ορισμένα μέλη της ομάδας. Επίσης, να αναφέρει εάν θα έπρεπε να 
υπάρξει κάποια επίπτωση-συνέπεια για τα άτομα που ίσως δεν ακολουθήσουν 
τους κανόνες.

 ■ Παίξτε το παιχνίδι με τους τροποποιημένους κανόνες για μερικά λεπτά. 
Εάν ορισμένοι προτεινόμενοι κανόνες φαίνονται πολύ δύσκολοι στο να 
ακολουθηθούν, μπορείτε να σταματήσετε το παιχνίδι και να ρωτήσετε τι 
θέλει να κάνει η ομάδα.

 ■ Σταματήστε το παιχνίδι και προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
(Επιλέξτε μόνο τις ερωτήσεις που αφορούν τα 
θέματα που θέλετε να συζητήσετε με την ομάδα)

 ■ Πώς ήταν η εμπειρία του τροποποιημένου παιχνιδιού σε σχέση με την αρχική 
εκδοχή του παιχνιδιού; Ποιο σας άρεσε περισσότερο και γιατί;

 ■ Υπήρχαν κανόνες που ακολούθησε η ομάδα στο δεύτερο παιχνίδι που δεν προτάθηκαν 
από την ομάδα; Ακολουθήσατε μεμονωμένα κάποιους άλλους κανόνες;

 ■ Θα μπορούσατε να ακολουθήσετε όλους τους κανόνες που συμφωνήσατε;



127  

 ■ Ποιοι κανόνες δεν τηρήθηκαν και γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό;
 ■ Τι παρατηρήσατε στο παιχνίδι σχετικά με τις ομαδικές συμπεριφορές;
 ■ Τι αντικατοπτρίζουν οι συμφωνημένοι κανόνες σχετικά με την ομάδα; 
 ■ Τι είδους συμπεριφορές / ενέργειες ήθελαν να επισημοποιήσουν και να 

παρακολουθήσουν τα μέλη της ομάδας; Ποια συμπεριφορά άλλων ατόμων 
θα έπρεπε να είχε επισημοποιηθεί;

 ■ Ποιο μέρος ή τμήμα της διαδικασία του παιχνιδιού ομοιάζει με την κοινωνία μας;
 ■ Ποιοι κανόνες είναι οι επίσημοι κανόνες που όλοι (πρέπει να) ακολουθούμε; 

Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα;
 ■ Πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι κανόνες; 
 ■ Πόση επιρροή είχαν τα άτομα που έπρεπε να ακολουθούν τους κανόνες στη 

διαδικασία επεξεργασίας τους;
 ■ Πρέπει να συμμετέχουν τα άτομα σε αυτήν τη διαδικασία; Γιατί;
 ■ Ποιους άτυπους κανόνες ακολουθούν τα άτομα; Μπορείτε να δώσετε 

παραδείγματα ορισμένων από αυτούς; Πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι κανόνες;
 ■ Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της μη τήρησης αυτών των κανόνων;
 ■ Υπάρχουν ανεπίσημοι κανόνες που είναι πιο ισχυροί στην κοινωνία από τους 

τυπικούς κανόνες; Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
 ■ Τι νομίζετε ότι είναι θετικός  και τι αρνητικός κανόνας; Τι είδους κανόνες 

ήταν αυτοί από τα παιχνίδια; Ή αυτοί που έχετε επισημάνει ως παράδειγμα;
 ■ Ποια είναι η κύρια διαφορά για τα άτομα που ακολουθούν τους κανόνες; 

Ποιοι κανόνες είναι πιο εύκολο να ακολουθηθούν;
 ■ Πόσο καλά παρακολουθούνται οι κανόνες στην κοινότητά σας; Πόσο σχετικοί 

είναι οι κανόνες για μια κοινότητα εάν δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου τους;
 ■ Τηρείτε όλους τους κανόνες της κοινότητας; Ποιους όχι και γιατί;
 ■ Υπάρχουν κακοί και καλοί κανόνες; Ποιος αποφάσισε εάν είναι κακοί ή καλοί;
 ■ Είναι οι κανόνες μια ηθική πυξίδα στην κοινωνία; Γιατί; Μπορείτε να δώσετε 

παραδείγματα;
 ■ Ποια είναι η διαφορά μεταξύ νομιμότητας και νομιμοφροσύνης;Μπορείτε να 

δώσετε παραδείγματα;
 ■ Ποιος είναι ο σκοπός των κανόνων σε μια κοινότητα;
 ■ Πώς μπορούν τα άτομα να εμπλακούν στη δημιουργία των κανόνων που 

πρέπει να ακολουθούν; Πρέπει να εμπλακούν; Τι γίνεται αν ένας κανόνας 
στοχεύει σε  συμπεριφορές τις οποίεςτα άτομα δεν θέλουν να αλλάξουν;

 ■ Ποιος είναι ο πιο σημαντικός προβληματισμός που λαμβάνετε από αυτήν τη 
συζήτηση;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Το παιχνίδι ενεργοποίησης μπορεί να παιχτεί σε ζεύγη και κάθε ζεύγος πρέπει 

να έχει το δικό του σύνολο κανόνων. Σε αυτήν την περίπτωση, η συζήτηση θα 
μπορούσε να αγγίξει τις κύριες διαφορές και την ποικιλία των ιδεών καθώς 
και τα κοινά στοιχεία που έχουν σκεφτεί όλα τα ζεύγη. Για το παιχνίδι με 
ολόκληρη την ομάδα, ζητήστε από όλα τα ζευγάρια να αποφασίσουν ποιούς 
κανόνες από αυτούς που έχουν δημιουργήσει (για το ζευγάρι τους) θα ήθελαν 
να χρησιμοποιήσουν με ολόκληρη την ομάδα.

 ■ Μπορείτε να αναζητήσετε και να προετοιμάσετε παραδείγματα τυπικών, 
ανεπίσημων, θετικών και αρνητικών κανόνων από την κοινότητά σας 
για να παρέχετε ως παραδείγματα εάν η ομάδα δεν προτείνει τα δικά της 
παραδείγματα.

Τίτλος:
Η εξουσία πάνω σε μια ομάδα 

(30 λεπτά)

Στόχοι: Να προβληματιστούμε σχετικά με την έννοια της εξουσίας, της 
κυριαρχίας και της υποταγής. Να κατανοήσουμε βαθύτερα τις επιπτώσεις 
των διαφορετικών ρόλων στην κοινωνία. Να αναλύσουμε την κοινωνία 
από την οπτική των σχέσεων εξουσίας.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Ζητήστε από ένα άτομο της ομάδας εθελοντικά να πάρει το ρόλο του«ηγέτη». 

Αυτό το άτομο πρέπει να καθοδηγήσει την υπόλοιπη ομάδα με το χέρι του. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας πρέπει να ακολουθήσουν το χέρι / παλάμη του 
ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο «ηγέτη».

 ■ Η άσκηση πραγματοποιείται σιωπηλά. Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο 
«ηγέτη» καλείται να μετακινηθεί στο δωμάτιο, να χρησιμοποιήσει το μέγιστο 
του χώρου και να προκαλέσει την ομάδα.

 ■ Υπενθυμίστε στο άτομο που έχει ηγετικό ρόλο να προσέχει τους περιορισμούς 
του χώρου και τη φυσική ασφάλεια των εμπλεκόμενων ατόμων. 

 ■ Αφήστε 5 λεπτά ανά άτομο να είναι στη θέση «του ηγέτη» πριν αλλάξετε και 
ζητήσετε από ένα άλλο μέλος να αναλάβει τον ρόλο.

 ■ Δώστε χρόνο σε 2-3 «ηγέτες» να οδηγήσουν την ομάδα και μετά προχωρήστε 
στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποια ήταν τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια της άσκησης;
 ■ Πώς νιώσατε ως επικεφαλής της ομάδας;
 ■ Υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των στυλ των ατόμων σε ρόλο «ηγέτη»; 

Πώς σας επηρέασε αυτό;
 ■ Ποια ήταν η πιο δυσάρεστη στιγμή αυτής της εμπειρίας για εσάς; 
 ■ «Ανυπάκουσε» κάποιο άτομο τον ηγέτη; Γιατί; Τι κάνατε μετά;
 ■ Πώς είδατε τις έννοιες της εξουσίας, της κυριαρχίας και της υποταγής να 

αντανακλώνται κατά τη διάρκεια της άσκησης αυτής;
 ■ Μπορείτε να κάνετε συνδέσεις με την κοινωνία και με άτομα με ηγετικό 

ρόλοτα οποία έχουν εξουσία πάνω σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες;
 ■ Ποιο άτομο έχει θέση παρόμοια με αυτή του «ηγέτη»της άσκησης μας στην 

κοινωνία σας;  Τι είδους δύναμη έχει; Πώς χρησιμοποιεί τη δύναμή του;
 ■ Πώς συμπεριφέρονται οι ομάδες στην κοινωνία σας σε σχέση με αυτά τα 

ισχυράάτομα; 
 ■ Γιατί έχουν αυτήν τη συμπεριφορά; Σε ποια θέματα συμπεριφέρονται 

διαφορετικά;
 ■ Τι μπορεί να ωθήσει τα άτομα να έχουν διαφορετική συμπεριφορά;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 4-5 ατόμων για να κάνετε την 

άσκηση παράλληλα και καλέστε κάθε μέλος της ομάδας να μοιραστεί την 
ηγετική θέση.

 ■ Για το μέρος της συζήτησης, μπορείτε να αναζητήσετε και να προετοιμάσετε 
συγκεκριμένα παραδείγματα διαφορετικών ρόλων από την κοινωνία 
(ή συμπεριφορές διαφορετικών ομάδων) για να προτείνετε και να 
χρησιμοποιήσετε σε συγκεκριμένες συζητήσεις. 

 ■ Παρατηρήστε τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων ατόμων.Ορισμένα άτομα, 
όταν βρεθούν σε ρόλο «ηγέτη», μπορεί να προκαλέσουν και να ωθήσουν 
τα όρια της ομάδας στα άκρα πράγμα που οδηγεί σε έντονα αρνητικά 
συναισθήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είτε αποφασίζετε να παρέμβετε και 
να υπενθυμίσετε στην ομάδα να τηρεί τα όρια ασφαλείας είτε βεβαιωθείτε ότι 
το αναφέρετε στη συζήτηση. Να δοθεί επαρκής χώρος να μοιραστούν και να 
συζητήσουν τα έντονα συναισθήματα.

 ■ Μια εναλλακτική εκδοχή είναι να έχετε 2 άτομα σε ρόλο«ηγέτη» ταυτόχρονα 
και η ομάδα να προσπαθεί να ακολουθήσει και τα δύο όσο καλύτερα μπορεί. Σε 
αυτή την περίπτωση, η συζήτηση θα πρέπει να θίγει θέματα αντικρουόμενων 
ρόλων εξουσίας σε μια κοινωνία και πώς αυτοί επηρεάζουν τα μέλη της.
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Τίτλος:
Άρχοντας της μαριονέτας 

(30 λεπτά)

Στόχοι: Να δοκιμάσουμε τη θέση της εξουσίας, να προβληματιστούμε 
σχετικά με την έννοια αλλά και την κατάχρηση εξουσίας, να δοκιμάσουμε 
τα όρια, να κατανοήσουμε βαθύτερα τους κινδύνους των θέσεων εξουσίας 
σε μια κοινωνία.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ζευγάρια. Κάθε ζεύγος πρέπει να 

αποφασίσει ποιο θα είναι το άτομο Α και ποιο θα είναι το άτομο Β.
 ■ Εξηγήστε ότι αυτή η άσκηση απαιτεί μια σοβαρή στάση καθόλη τη διαδικασία.
 ■ Μετά το σήμα, το άτομο Α μπαίνει σε ρόλο«άρχοντα της μαριονέτας» του ατόμου 

Β. Το άτομο Α χρησιμοποιεί μόνο τα χέρια τουπλησιάζοντας τα σε οποιοδήποτε 
μέλος του σώματος του ατόμου Β.Το άτομο Β πρέπει να κινήσει το εκάστοτε 
μέλος του σώματός του ακολουθώντας τις κινήσεις του Α, σα να τραβιέται από 
μια κλωστή. Το άτομο Α δεν αγγίζει το άτομο Β -αρκεί να απέχει λίγα εκατοστά 
από το συγκεκριμένο μέλος του σώματος του Β για να μετακινηθεί.

 ■ Για 5 λεπτά, το άτομο Α μπορεί να μετακινήσει, να λυγίσει, να σπρώξει και να τραβήξει 
το άτομο Β στο χώρο που διατίθεται. Στη συνέχεια, οι ρόλοι ανταλλάσσονται και η 
δραστηριότητα συνεχίζεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 ■ Φροντίστε να αναφέρετε στην ομάδα πως κάθε άτομο πρέπει να έχει επίγνωση 
του χώρου, των περιορισμών του σώματος και της ασφάλειας όταν «κάνει 
χρήση» της δύναμής του.

 ■ Αφού κάθε άτομο μπει σε ρόλο«άρχοντα της μαριονέτας», προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ DΠεριγράψτε αυτήν την εμπειρία με μία λέξη.
 ■ Πώς ήταν να είσαι σε ρόλο «άρχοντα της μαριονέτας»;
 ■ Πώς ήταν να ακολουθείς το άτομο που βρισκόταν σε ρόλο«άρχοντα»;
 ■ Ποιο ρόλο προτιμάτε και γιατί;
 ■ Πόσο ωθήσατε τα όρια του ατόμου που είχατε ως παρτενέρ; Γιατί;
 ■ Πώς ξέρατε πότε πλησιάζατε τα όριά του άλλου ατόμου;
 ■ Πώς προσπαθήσατε να επηρεάσετε τις ενέργειες του ατόμου που βρισκόταν 

σε ρόλο«άρχοντα»; Γιατί; Πόσο αλλάξατε τις ενέργειές τους;
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 ■ Ποιοι είναι οι άρχοντες μαριονετών στην κοινωνία μας; Ποια είναι τα άτομα 
που ακολουθούν;

 ■ Ποιες ομοιότητες μπορείτε να διακρίνετε μεταξύ του τι συνέβη στο ζευγάρι 
σας και του τι συμβαίνει στην κοινωνία;

 ■ Πόσους άρχοντες πρέπει να ακολουθήσει ένας πολίτης στην πραγματικότητα; 
Πόσο μπορεί κάθε πολίτης να επηρεάσει τις ενέργειες του άρχοντα;

 ■ Πότε η άσκηση εξουσίας γίνεται κατάχρηση εξουσίας; Πόσο εύκολα μπορεί 
αυτό να συμβεί; Έχετε παραδείγματα;

 ■ Τι άλλες απόψεις ή παρατηρήσεις έχετε για αυτήν την άσκηση;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εναλλακτική εκδοχή - χρησιμοποιήστε 2 άτομα σε ρόλο «άρχοντα» για 

κάθε άτομο που βρίσκεται σε ρόλο «μαριονέτας». Το άτομο που ακολουθεί 
πρέπει να κάνει ό, τι μπορεί για να κινηθεί υπακούοντας και στα δύο 
άτομα. Η συζήτηση, σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να θίγει ζητήματα 
αντικρουόμενων ρόλων εξουσίας σε μια κοινωνία και πώς επηρεάζουν τα 
μέλη της.

 ■ Δώστε προσοχή στην ομαδική συμπεριφορά προκειμένου να εντοπίσετε εάν 
κάποιο άτομο ωθεί το ζευγάρι του πέρα από τα όρια της σωματικής ασφάλειας. 
Να παρέμβετε είτε υπενθυμίζοντας τον κανόνα είτε ακόμη και σταματώντας 
την άσκηση εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
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Τίτλος:
Σταμάτα – Κάτσε - Πέτα  

(50 λεπτά) 

Στόχοι: Να σκεφτούμε την έννοια της δυναμικής της εξουσίας και της 
ομαδικής πίεσης, να κατανοήσουμε βαθύτερα πώς χτίζονται οι σχέσεις 
εξουσίας, να αναλογιστούμε κριτικά σχετικά με τη θέση μας απέναντι στην 
εξουσία σε μια κοινωνία.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Στο δωμάτιο υπάρχουν αρκετές καρέκλες για κάθε άτομο τοποθετημένες 

τυχαία στο χώρο. 
 ■ Υπάρχουν 3 ενέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην άσκηση: 

Σταμάτα: σημαίνει για όλα τα άτομα να σταματήσουν και να μείνουν ακίνητα. 
Κάτσε:  σημαίνει για όλα τα άτομα να καθίσουν σε μια καρέκλα. Πέσε: 
σημαίνει για όλα τα άτομα να ξαπλώσουν στο πάτωμα.

 ■ Τα συμμετέχοντα άτομα περπατούν γύρω από τον χώρο και, ανά πάσα στιγμή, 
οποιοδήποτε άτομο μπορεί να κάνει μία από τις 3 ενέργειες. Όταν κάποιο 
άτομο (χωρίς να μιλήσει) σταματά, κάθεται, ή πέφτει, όλα τα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας πρέπει να κάνουν το ίδιο. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, η 
ομάδα πρέπει να συνεχίσει να περπατά στο χώρο. Αφήστε 5 λεπτά για την 
ομάδα, ώστε να εξασκήσει τις ενέργειες και τη δυναμική.

 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ζευγάρια και συνεχίστε την ίδια διαδικασία 
για 5 λεπτά: εάν ένα από τα δύο άτομα σταματήσει, τότε και το άλλο σταματά. 
Εάν ένα από τα δύο άτομα ξαπλώσει, τότε και ξαπλώνει και το άλλο κ.ο.κ.

 ■ Ζητήστε από τα ζευγάρια να ορίσουν μια σχέση εξουσίας μεταξύ δύο ατόμων 
(π.χ. μέλος της κοινωνίας και μέλος του αστυνομικού σώματος, άτομο με 
κάποια ασθένεια και άτομο σε ρόλο θεραπεύτριας/θεραπευτή, άτομο σε 
ρόλο μαθητή/μαθήτριας και άτομοσε ρόλο εκπαιδευτικού κ.λπ.) και να 
δημιουργήσουν μια μονόλεπτη σκηνή χρησιμοποιώντας μονάχα δύο καρέκλες 
και τις ίδιες 3 οδηγίες. Αφήστε 5 λεπτά για την προετοιμασία. Συμβουλέψτε 
τις ομάδες να μην συζητήσουν πολύ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, 
αλλά να αναπτύξουν τη σκηνή κυρίως παίζοντας το παιχνίδι σιωπηλά.

 ■ Κάθε ζευγάρι δείχνει τη μονόλεπτη σκηνή του σιωπηλά. Μετά από κάθε σκηνή, 
ζητήστε από την ομάδα σύντομα να προβληματιστεί: τι έχουν παρατηρήσει, τι 
είδους σχέση πιστεύουν ότι απεικονίζεται, τι σκέφτονται για τη σκηνή κ.λπ. 
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Ζητήστε από το ζευγάρι που εκτελεί να αποκαλύψει (μετά από τα σχόλια του 
κοινού) ποια ήταν η σχέση μεταξύ των δύο ατόμων και τι είδους δυναμική 
εξουσίας ήθελαν να απεικονίσουν.

 ■ Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης όλων των ζευγαριών, προχωρήστε 
στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποιες είναι οι κύριες εντυπώσεις σας από αυτήν τη δραστηριότητα;
 ■ Τι είδους συναισθήματα βιώσατε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; Τι 

σας έκανε να νιώσετε έτσι;
 ■ Τι παρατηρήσατε κατά τη διαδικασία της μεγάλης ομάδας; Πόσα άτομα 

προσπάθησαν να επηρεάσουν την ομάδα;
 ■ Υπήρξε αρκετός χρόνος μεταξύ των ενεργειών ώστε να δοθεί χώρος στα 

υπόλοιπα άτομα να δοκιμάσουν; Υπήρξε κάποιο άτομο που να ήθελε να κάνει 
μια ενέργεια και δεν την έκανε; Γιατί;

 ■ Πώς ήταν η διαδικασία στα ζευγάρια σας; Υπήρξε κάποιο άτομο που 
κυριαρχούσε στη διαδικασία; Πώς αποφασίσατε για τις ενέργειές σας;

 ■ Πώς επιλέξατε τη σχέση εξουσίας που απεικονίσατε; Πώς αποφασίσατε εάν 
θα δείξετε μια ισορροπημένη σχέση ισχύος ή μια κυρίαρχη σχέση;

 ■ Πώς μπορείτε να συσχετίσετε τη δυναμική ισχύος στην άσκηση με 
συμπεριφορές που υπάρχουν στην κοινωνία; Θα μπορούσατε να δώσετε 
μερικά παραδείγματα;

 ■ Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τη συμπεριφορά των ομάδων στην κοινωνία σας; 
Τα μέλη τους είναικατά κύριο λόγο υπάκουα, ακολουθούν τη συμπεριφορά 
των άλλων ατόμων ή είναι επαναστατικά και παραβιάζουν τους κανόνες;

 ■ Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τις συμπεριφορές των ατόμων σε σχέση με τα 
πρόσωπα που βρίσκονται σε θέση της εξουσίας;

 ■ Ποιο είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα που εξάγετε από αυτήν τη συζήτηση;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Η άσκηση μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να επικεντρωθεί μόνο σε μία από 

τις δυναμικές που προσφέρει η άσκηση: τη συμπεριφορά της ομάδας, τη 
συμπεριφορά στις σχέσεις 1 προς 1 ή τη συμπεριφορά προς τις θέσεις εξουσίας.

 ■ Για το τμήμα σχέσεων εξουσίας: εάν θέλετε να συζητήσετε για συγκεκριμένες 
σχέσεις εξουσίας (σχετικές πάντα με το θέμα σας), μπορείτε να δώσετε σε κάθε 
ζεύγος τη σχέση που πρέπει να αναπτύξει και στην οποία πρέπει να εργαστεί.
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Τίτλος:
Χαρτογράφηση εξουσίας 

(40 λεπτά)

Στόχοι: Να εντοπίσουμε τους βασικούς ρόλους εξουσίας στην κοινωνία, 
να σκεφτούμε κριτικά για τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ αυτών των φορέων/
ατόμων, να ψηλαφίσουμε τις επιπτώσεις των σχέσεων εξουσίας στα μέλη 
της κοινωνίας.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Ζητήστε από ομάδες των 5-6 ατόμων να δημιουργήσουν μια εικόνα που 

να  απεικονίζει τους ρόλους εξουσίας της κοινωνίας τους (διαμορφώστε 
την εικόνα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας σας). Έχουν 15 λεπτά για να 
αποφασίσουν σχετικά με τους ρόλους που θέλουν να δείξουν στην εικόνα 
και τις σχέσεις μεταξύ τους. Πρέπει να έχετε τουλάχιστον 2 ομάδες που να 
εργάζονται παράλληλα. Εάν έχετε λιγότερα άτομα, χρησιμοποιήστε την 
εναλλακτική της δραστηριότητας από τις προτάσεις.

 ■ Τα μέλη της ομάδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα και να 
διαμορφώσουν το χώρο όπως θέλουν για να δείξουν την κατανόησή τους 
σχετικά με τους ρόλους και τις σχέσεις εξουσίας. Εξαρτάται από το πόσο 
αφηρημένη ή συγκεκριμένη θέλουν να είναι η εικόνα που μεταφέρουν. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουν ένα σαφές μήνυμα για το κοινό.

 ■ Κάθε ομάδα δείχνει την εικόνα της στα υπόλοιπα άτομα. 
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 ■ Ζητήστε από το κοινό να προβληματιστεί σχετικά με την εικόνα: Τι βλέπετε; 
Τι ρόλους δύναμης της κοινωνίας σας αναγνωρίζετε; Ποια είναι η σχέση 
μεταξύ τους; Έχετε άλλες σημαντικές παρατηρήσεις για την εικόνα;

 ■ Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε εικόνα και μετά προχωρήστε στη 
συζήτηση. 

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποιες ήταν οι ομοιότητες μεταξύ των εικόνων που δείξατε; 
 ■ Ποιες ήταν οι κύριες διαφορές;
 ■ Πώς αποφασίσατε ποιον ρόλο / άτομο να προβάλλετε και με ποιον τρόπο να 

το απεικονίσετε στη σκηνή;
 ■ Γιατί αυτάτα άτομα έχουν εξουσία στην κοινωνία μας; Γιατί τους δώσατε έναν 

ισχυρό ρόλο στην εικόνα σας;
 ■ Ποιο άλλο άτομο / οντότητα έχει δύναμη και δεν το δείξατε στην εικόνα σας;
 ■ Ποιες είναι οι υποθέσεις για τους ρόλους που έχουν αυτά τα άτομα στην 

πραγματική ζωή;
 ■ Τι είδους σχέσεις δείξατε; Γιατί είναι έτσι;
 ■ Υπάρχουν ισορροπημένες εξουσίες στην κοινωνία; Ποια οντότητα έχει τη 

μεγαλύτερη εξουσία και ποια έχει τη λιγότερη; Ποια κυριαρχεί και γιατί;
 ■ Πού βρίσκονται τα μέλη της κοινωνίας σε αυτήν την εικόνα; (Αυτή η 

ερώτηση είναι σημαντική αν οι πολίτες δεν είχαν ήδη αναφερθεί από τους 
συμμετέχοντες)

 ■ Μπορούν να εξισορροπηθούν οι σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία;  Μήπως 
χρειαζόμαστε οντότητες σε κυρίαρχους ρόλους για το καλό της κοινωνίας; 
Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το θέμα;

 ■ Ποια άλλη εντύπωση ή σκέψεις έχετε με αφορμή αυτή τη συζήτηση;
 ■ Πώς μπορούν οι πολίτες να αποκτήσουν περισσότερη εξουσία και να είναι 

περισσότερο παρόντες στις δομές εξουσίας στις κοινωνίες μας;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Προσαρμόστε την άσκηση και τη συζήτηση στον «τύπο» της κοινωνίας που 

στοχεύετε με τις προσπάθειές σας, π.χ. πόλη, περιοχή, σχολείο, ίδρυμα κ.λπ.
 ■ Εάν τα συμμετέχοντα άτομα δεν γνωρίζουν ή δεν είναι πολύ εξοικειωμένα 

με τους διαφορετικούς ρόλους που υπάρχουν στην κοινωνία, ζητήστε από τα 
μέλη της ομάδας να κάνουν μια ερευνητική εργασία (είτε επί τόπου είτε εκ 
των προτέρων) σχετικά με τους ρόλους εξουσίας στηνκοινωνία τους και στη 
συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν από αυτή 
την άσκηση. Εναλλακτικά, μπορείτε να προετοιμάσετε φυλλάδια με σύντομη 
περίληψη τέτοιων στοιχείων.

 ■ Μπορείτε να προτείνετε διαφορετικό τρόπο για να δείξετε τις σχέσεις μεταξύ 
των φορέων/ατόμων εξουσίας: χωρική τοποθέτηση (μικρή απόσταση που 
σημαίνει θετικές σχέσεις και μεγαλύτερη απόσταση που σημαίνει αρνητική), 
χρωματικά κωδικοποιημένα αντικείμενα μεταξύ των φορέων/ατόμων, σχοινιά 
διαφορετικών χρωμάτων που συνδέουν τους φορείς/άτομα κ.λπ.

 ■ Εάν η ομάδα είναι πολύ μικρή για να χρησιμοποιήσει μόνο αγάλματα σώματος 
για να απεικονίσει τους φορείς/άτομα εξουσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αντικείμενα τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία και 
με διαφορετικούς τρόπους για να αντανακλούν τις δυναμικές εξουσίας 
στην κοινωνία. Αυτή η εκδοχή μπορεί να εκτελεστεί μεμονωμένα ή σε ζεύγη 
προκειμένου να έχουμε περισσότερες προοπτικές για συζήτηση. Μπορεί, 
επίσης, να γίνει από ολόκληρη την ομάδα με σιωπηλή συνεργασία και να 
τοποθετηθούν τα αντικείμενα τα οποία επιλέγονται από το σύνολο της ομάδας 
με βασικό κριτήριοτονα αντανακλούν τη δική της κατανόηση της κοινωνίας.

 ■ Μια άλλη εκδοχή της άσκησης: κάθε μέλος της ομάδας φέρνει μια ταμπέλα 
φορέα εξουσίας της κοινωνίας. Οι ταμπέλες μπορούν να διανεμηθούν τυχαία 
ή να επιλεγούν από τα συμμετέχοντα άτομα. Η ταμπέλα τοποθετείται σε ένα 
ορατό μέρος του σώματος. Στη συνέχεια, τα συμμετέχοντα άτομα καλούνται 
να τοποθετηθούν στο δωμάτιο όπως αυτά πιστεύουν ότιαντικατοπτρίζουν 
βασικούς φορείς στην κοινωνία. Κατά προτίμηση, η άσκηση πραγματοποιείται 
σιωπηλά έως ότου κάθε άτομο αισθανθεί ότι βρίσκεται στο σωστό μέρος. 
Στη συνέχεια, κάντε μια συζήτηση για αυτό. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε 
τη συζήτηση μεταξύ των φορέων/ατόμων εξουσίας κατά τη διάρκεια της 
τοποθέτησης. Σε αυτήν την περίπτωση, εστιάζουμε περισσότερο στα 
ορθολογικά επιχειρήματα παρά στην υποκειμενική, προσωπική εντύπωση. 
Και οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να αποφέρουν καρποφόρες συζητήσεις.
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Τίτλος:
Εσωτερικό και εξωτερικό στάτους 

(40 λεπτά)

Στόχοι: Να αναπτύξουμε δεξιότητες έκφρασης και αναγνώρισης της 
θέσης εξουσίας, να σκεφτούμε, να στοχαστούμε και να εμβαθύνουμε στην 
εσωτερική δύναμη σε σύγκριση με την εξωτερική (αντιληπτή) δύναμη, να 
αναπτύξουμε κριτική σκέψη για το τι (και πώς) θεωρείται ισχυρό.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Προετοιμάστε δύο στοίβες από χαρτιά με διαφορετικούς αριθμούς, από το 

1 έως το 10. Μια στοίβα αντιπροσωπεύει το εσωτερικό status/σημασία ενός 
ατόμου (την εσωτερική του δύναμη) και η δεύτερη ένα εξωτερικό status/
σημασία του (πώς το βλέπει η κοινωνία).

 ■ Ζητήστε από δύο άτομα να έρθουν στη σκηνή εθελοντικά. Κάθε άτομο 
από αυτά επιλέγει δύο αριθμούς για να μάθει ποιο εσωτερικό και εξωτερικό 
στάτους πρέπει να απεικονίσει.

 ■ Μαζί με την ομάδα, αποφασίστε για διαφορετικές τοποθεσίες / φορείς όπου 
τα άτομα που συμμετέχουν εθελοντικά πρέπει να αναπαραστήσουν τον 
αριθμό τους: δήμος, κυβέρνηση, δημοτικό συμβούλιο, σχολείο, αστυνομία, 
νοσοκομείο, εταιρεία, εκκλησία κ.λπ. (χρησιμοποιήστε κατάλληλα 
παραδείγματα για το ζήτημα που θέλετε να θίξετε στο θεατρικό σας).

 ■ Τα δύο άτομα αρχίζουν να δρουν/ενεργούν στο χώρο σύμφωνα με 
τους αριθμούς τους. Είναι προτιμότερο να αποφύγουν τις λέξεις και να 
χρησιμοποιήσουν περισσότερο μη λεκτική επικοινωνία. Αν, παρόλα αυτά, 
θέλουν να χρησιμοποιήσουν λέξεις, είναι προτεινόμενο να καταφύγουν στη 
χρήση εφευρετικής γλώσσας. Δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τους αριθμούς 
που έχουν επιλέξει, ούτε μεταξύ τους ούτε προς την υπόλοιπη ομάδα.

 ■ Επιτρέψτε το μέγιστο 2 λεπτά ανά σκηνή. 
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 ■ Ρωτήστε τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας τι πιστεύουν, ποιο άτομο έχει 
υψηλότερο εξωτερικό / εσωτερικό status και γιατί; Ποια πρόσωπα πιστεύουν 
ότι αντιπροσωπεύουντα δύο άτομα επί σκηνής σε αυτόν τον συγκεκριμένο 
φορέα; Μετά από μερικά σχόλια, τα δύο άτομα που παρουσιάζουν, 
αποκαλύπτουν ποιοι ήταν οι αριθμοί τους και γίνεται σύντομη ανταλλαγή 
απόψεων εάν υπάρχουν.

 ■ Κάθε φορά χρησιμοποιήστε διαφορετική τοποθεσία. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς αριθμούς (από 1 έως 4) ατόμων που 
συμμετέχουν εθελοντικάκαι δοκιμάζουν να αναπαραστήσουν τα status επί 
σκηνής. Προχωρήστε στη συζήτηση μόνο όταν όλα τα μέλη της ομάδας έχουν 
δοκιμάσει την άσκηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς ήταν η δράση/ενέργειά σας σύμφωνα με τους αριθμούς που είχατε;
 ■ Τι σας ήταν εύκολο και τι ήταν δύσκολο;
 ■ Πόσο δύσκολο ήταν να αποκωδικοποιήσετε τον αριθμό πίσω από τις 

συμπεριφορές των ατόμων στη σκηνή; Τι σας βοήθησε και τι όχι;
 ■ Ποια είναι η κύρια διαφορά στην αποκωδικοποίηση των δύο τύπων εξουσίας;
 ■ Τι εντυπώσεις / σκέψεις είχατε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;
 ■ Τι νομίζετε ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα; 
 ■ Ποιοι συνδυασμοί αριθμών πιστεύετε ότι είναι πιο ρεαλιστικοί και ποιοι όχι;
 ■ Μπορείτε να έχετε χαμηλό εσωτερικό status και πολύ υψηλό εξωτερικό status; 

Πώς μπορεί να συμβεί αυτό;
 ■ Πόσο καλά μπορείτε να αποκρύψετε το επίπεδο της εσωτερικής σας δύναμης 

όταν έχετε υψηλό επίπεδο θέσης στην κοινωνία;
 ■ Τι σημαίνει αυτό για εσάς; Πώς σας βοηθά αυτό;
 ■ Έχετε αναλογιστεί ποτέ την εσωτερική δύναμη των ατόμων που έχουν  

εξουσία στην κοινωνία / κοινότητά σας;
 ■ Πρέπει να έχουμε αυτή την κατεύθυνση στις προσπάθειές μας; Εάν ναι, με ποιο τρόπο;
 ■ Τι άλλες σκέψεις σας δημιουργούνται από αυτήν τη συζήτηση;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άσκηση για το χτίσιμο των χαρακτήρων του έργου 

και προβών. Κάθε άτομο που ανεβαίνει στη σκηνή εθελοντικά μπορεί να έχει 2 
αριθμούς, να δοκιμάσει τους ρόλους στις σκηνές και να συγκρίνει τις διαφορές.

 ■ Η εσωτερική δύναμη είναι πιο δύσκολο να εκφραστεί. Βοηθά τα άτομα 
που βρίσκονται επί σκηνής εθελοντικά να έχουν solo στιγμές στις σκηνές 
τους ώστε να μπορούν να δείχνουν καλύτερα το εσωτερικό επίπεδο και να 
παρατηρούν τη διαφορά όταν αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα.
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Τίτλος:
Εικόνα της κοινωνίας σας 

(50 λεπτά) 

Στόχοι: Να αναλύσουμε την ιδέα και την έννοια μιας κοινωνίας. Να 
χαρτογραφήσουμε τα βασικά μέλη μιας κοινωνίας. Να σκεφτούμε τις 
υποθέσεις πίσω από τη σχέση μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας και να 
προβληματιστούμε σχετικά με τον δικό μας ρόλο στην κοινωνία. 

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Αυτή η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για μεγάλη ομάδα, τουλάχιστον 20 

ατόμων.
 ■ Εξηγήστε στην ομάδα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε την εικόνα της 

κοινωνίας μας. Τα συμμετέχοντα άτομα καλούνται να έρθουν στη σκηνή 
ένα ένα και να πάρουν από μια θέση. Πρέπει να πουν ποια είναι, ποιο 
συγκεκριμένο άτομο, ποιος θεσμός ή ποια τοποθεσία: είμαι τοπική αρχή, 
είμαι το νοσοκομείο, είμαι η εκκλησία, είμαι ένα δάσος κ.λπ.

 ■ Πρέπει να σκεφτούν τα βασικά στοιχεία της κοινωνίας της οποίας θεωρούν 
ότι είναι μέρος. Μόλις έρθουν στη σκηνή και δηλώσουν την ταυτότητά 
τους, θα πρέπει να τη γράψουν σε χαρτί και να την κολλήσουν στο σώμα 
τους σε ένα ορατό μέρος (έτσι ώστε  να φαίνεται) και να θυμούνται τι 
αντιπροσωπεύει κάθε άτομο.

 ■ Μόλις έρθει ένα άτομο στη σκηνή, ρωτήστε την ομάδα: τι άλλο πρέπει να 
είναι εκεί; Τι λείπει; (μέχρι να έρθει ένα άλλο άτομο στη σκηνή)
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 ■ Συνεχίστε έως ότου δεν έχουν άλλες ιδέες ή έως ότου δεν έχετε ανθρώπινο 
δυναμικό.

 ■ Ζητήστε από ταάτομα να αλλάξουν τη θέση τους με τέτοιο τρόπο ώστε 
να αντανακλούν πόσο κοντά ή μακριά βρίσκονται από τα άλλα στοιχεία 
που παρουσιάζονται στη σκηνή. Αυτό πρέπει να γίνει σιωπηλά και να 
αντιπροσωπεύει την υποκειμενική προοπτική των εμπλεκόμενων μελών. 
Κάποια στιγμή,τα άτομα θα σταματήσουν να κινούνται.

 ■ Μετά την τελική διαμόρφωση ρωτήστε την ομάδα: 
 ◆ Νιώθετε άνετα με τη θέση σας στην κοινωνία, όπως αντανακλάται εδώ;
 ◆ Θέλετε να βρίσκεστε σε διαφορετικό μέρος; Εάν ναι, πού και γιατί;
 ◆ Τι σας αρέσει και / ή δεν σας αρέσει σε αυτήν τη διαμόρφωση;
 ◆ Λείπει κάτι από αυτήν την εικόνα; Ποια οντότητα / τι μένει εκτός αυτής 

της εικόνας;
 ■ Ζητήστε από την ομάδα να κρατήσει την εικόνα στο μυαλό της, να φύγουν 

τα άτομα από τη θέση τους και να προχωρήσετε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς νιώθετε για την εικόνα που έχετε δημιουργήσει από την κοινωνίας σας;
 ■ Τι το ευχάριστο έχει;
 ■ Τι το ενοχλητικό έχει;
 ■ Πώς αποφασίσατε ποιο άτομο / τι θα απεικονίσετε από την κοινότητα;
 ■ Τι πιστεύετε για τις τοποθεσίες διαφορετικών στοιχείων; Τι σημαίνει αυτό 

για την κοινωνία σας;
 ■ Πόσο αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα την πραγματικότητα της κοινωνίας 

σας; Γιατί δημιουργήσατε μια τέτοια εικόνα και όχι άλλη;
 ■ Ποια είναι τα στοιχεία που ορίζουν μια κοινότητα;
 ■ Είναι αυτή μια «υγιής» διαμόρφωση μιας κοινωνίας; Ποια προβλήματα 

εντοπίζετε στην εικόνα;
 ■ Τι πρέπει να αλλάξει για μια πιο υγιή διαμόρφωση;
 ■ Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με τα στοιχεία που λείπουν από την 

εικόνα; Γιατί λείπουν;
 ■ Πού βρίσκονται οι πολίτες σε αυτήν την εικόνα; Πού είναι τα άτομα που 

φέρουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων; Πού είναι η κοινωνία των πολιτών; 
Πού ο ιδιωτικός τομέας;

 ■ Πού είναι η θέση σας σε αυτήν την κοινωνία; Πού θα θέλατε να είναι; Τι 
μπορείτε να κάνετε για αυτό;



142 

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μόνο την υποκειμενική αντίληψη για 

τη δημιουργία της εικόνας. Εάν πιστεύετε ότι η ομάδα χρειάζεται υποστήριξη 
σε αυτήν την άσκηση κριτικής σκέψης, μπορείτε να προετοιμάσετε 
(γραμμένα σε διαφορετικούς πίνακες) ονόματα ατόμων, τόπων, θεσμών που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν όταν έρχονται στη σκηνή.

 ■ Εάν μπορείτε, τραβήξτε μια φωτογραφία της διαμόρφωσης της κοινωνίας 
και χρησιμοποιήστε την για περαιτέρω συζητήσεις ή συγκριτική ανάλυση.

 ■ Η συζήτηση μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να επικεντρώνεται είτε στα 
προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία είτε στον ρόλο και την εξουσία 
των πολιτών στη δική τους κοινωνία.

 ■ Εάν η ομάδα θέλει να προσθέσει περισσότερα στοιχεία και δεν υπάρχουν 
περισσότερα άτομα, επιτρέψτε της να χρησιμοποιήσει κενές καρέκλες και 
να τις τοποθετήσει στον χώρο όπου πιστεύει ότι είναι καλύτερα. Αυτή η 
επιλογή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν η ομάδα συνειδητοποιήσει 
πως έχει ξεχάσει κάποιο κρίσιμο στοιχείο αλλά όλα τα άτομα βρίσκονται 
ήδη στη σκηνή.
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Τίτλος:
Τι είναι ξεχωριστό για την κοινωνία μου; 

(60 λεπτά)

Στόχοι: Να προβληματιστούμε σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα 
θετικά στοιχεία μιας κοινωνίας, να συνδεθούμε μεταξύ μας ως ομάδα, να 
ενισχύσουμε τα κίνητρά μας για την προστασία της κοινωνίας μας

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 5-6 ατόμων. Εάν η ομάδα είναι 

διαφορετική, προσπαθήστε να συνδυάσετε τις υπάρχουσες εμπειρίες και 
προοπτικές.

 ■ Κάθε ομάδα έχει 20 λεπτά για να συζητήσει και να προετοιμάσει μια σκηνή 
που απεικονίζει κάτιγια το οποίο τα μέλη της συμφωνούν ότι είναι ξεχωριστό 
για στο πλαίσιο της κοινωνίας τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οποιοδήποτε υλικό και στήσιμο επιθυμούν αλλά όλα τα άτομα πρέπει να 
παίζουν στη σκηνή.

 ■ Μετά από κάθε παράσταση ρωτήστε το κοινό: ποιες είναι οι σκέψεις σας για 
την παράσταση; Τι είναι ξεχωριστό για την κοινωνία από την άποψή σας;

 ■ Μετά την παρουσίαση όλων των ομάδων, προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς αποφασίσατε για το τι θα απεικονίσετε στη σκηνή; Ήταν εύκολο να 

συμφωνήσετε ως ομάδα; Πώς το εκφράσατε/δείξατε;
 ■ Ποιες είναι οι κύριες παρατηρήσεις σας από όλες τις παραστάσεις; 
 ■ Τι σας εξέπληξε σε αυτό που είδατε;
 ■ Ποια ήταν τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία; Ποια τα ξεχωριστά στοιχεία;
 ■ Υπάρχει κάτι που είδατε με το οποίο διαφωνείτε; Γιατί;
 ■ Ποιες άλλες πτυχές, τις οποίες δεν εμφανίσατε / είδατε είναι ξεχωριστές για 

την κοινωνία σας;
 ■ Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ξεχωριστά στοιχεία για την 

αντιμετώπιση προβληματικών ζητημάτων;
 ■ Τι μπορείτε να κάνετε για αυτό;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Η λέξη «ξεχωριστό» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αναφορά σε αρνητικές, 

καθώς και θετικές πτυχές. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να το αφήσετε σε κάθε 
ομάδα να αποφασίσει για αυτό το ζήτημα στο εσωτερικό της.Στη συνέχεια, 
μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τη συνδήλωση που έχουν 
στην κοινωνία της -εάν ήταν αρνητική ή θετική- και ποιος θα μπορούσε να 
είναι ο λόγος για αυτό;

Τίτλος:
Χαρτογράφηση της κοινωνίας 

(3 - 6 ώρες)

Στόχοι: Να αναλύσουμε την κοινωνία όπου λαμβάνει χώρα η 
διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου, να αναπτύξουμε αναλυτικές 
δεξιότητες έναντι διαφορετικών παραγόντων και δυνάμεων στην 
κοινωνία, να αναπτύξουμε κριτική σκέψη προς τον κοινωνικό χώρο και 
του πώς χρησιμοποιείται από τους πολίτες, να σκεφτούμε ποια θέματα 
πρέπει να αλλάξουν στην κοινωνία.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 4-5 ατόμων που πρέπει να 

πάνε να εξερευνήσουν την πόλη / κοινωνία - στόχο. Ορισμένες από τις 
εξερευνήσεις τους μπορούν να γίνουν από το διαδίκτυο (π.χ. υποδομές 
δημόσιων συγκοινωνιών, πράσινη περιοχή έναντι κτιρίων κ.λπ.), αλλά 
ορισμένα μέρη, σίγουρα, πρέπει να τα επισκεφθούν και να τα ελέγξουν 
άμεσα.

 ■ Η αποστολή των ατόμων αυτών μπορεί να περιλαμβάνει την παρατήρηση 
πολύ συγκεκριμένων σημείων ή μια πιο γενική εργασία για μια ευρύτερη 
χαρτογράφηση της κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι ειδικά 
προσαρμοσμένη για τα συγκεκριμένα θέματα που αντιμετωπίζονται στο 
θεατρικό.

 ■ Τα ζητήματα που μια ομάδα θα μπορούσε να αναζητήσει είναι: 
 ◆ Τοποθεσίες των κυριότερων κρατικών φορέων στην κοινωνία (αστυνομία, 

δήμος, νοσοκομείο, κέντρα νεολαίας / πολιτιστικά κέντρα, κοινωνικές 
υπηρεσίες κ.λπ.) - πόσο μακριά / κοντά είναι σταάτομα και πόσο προσιτά είναι 
(συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και υπηρεσιών πληροφόρησης).
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 ◆ Τοποθεσία των κύριων μη κρατικών φορέων στην κοινωνία (διάφορες 
ιδιωτικές εταιρείες, εργοστάσια, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών 
κ.λπ.). 

 ◆ Πόσο εύκολο είναι για τους πολίτες να φτάσουν στις πιο σημαντικές 
τοποθεσίες.

 ◆ Η υποδομή των μέσων μαζικής μεταφοράς, των νοσοκομείων, των 
πάρκων, των σχολείων, των αστυνομικών σταθμών, των δημόσιων 
τουαλετών, του φωτισμού, των θρησκευτικών χώρων, των καταστημάτων 
βασικών αγαθών κ.λπ.

 ◆ Πόσο προσιτή είναι η πόλη για άτομα με διαφορετικές ικανότητες 
σώματος, μετανάστες, διαφορετικές εθνοτικές ομάδες κ.λπ.

 ◆ Οι τοποθεσίες που προτιμούν οι πολίτες για δραστηριότητες αναψυχής.
 ◆ Οι περιοχές της κοινότητας που έχουν υψηλό / χαμηλό ποσοστό 

εγκληματικότητας, κυκλοφορίας, ατόμων που ζουν σε αυτές, κ.λπ.
 ◆ κ.λπ.

 ■ Κάθε ομάδα πρέπει να εξαγάγει τα συμπεράσματά της σχετικά με τα 
προβληματικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χαρτογράφηση της 
κοινωνίας.

 ■ Όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τα ευρήματά τους και τα συμπεράσματά τους 
στις άλλες ομάδες και προχωρούν στη συζήτηση. 
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Έχετε απορίες για τις άλλες ομάδες;
 ■ Πώς κατέληξε η ομάδα σας στα συμπεράσματα;
 ■ Ποια είναι η γνώμη σας για τα συμπεράσματα κάθε ομάδας;
 ■ Τι εντύπωση έχετε όταν εξετάζετε τα ευρήματα όλων των ομάδων;
 ■ Ποιες είναι οι κύριες διαφορές / ομοιότητες; 
 ■ Σε ποια θέματα συμφωνείτε ή διαφωνείτε; 
 ■ Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι για αυτό; 
 ■ Είναι μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της κοινωνίας σας; Γιατί;
 ■ Υπάρχει κάποιο στοιχείο που πιστεύετε ότι λείπει από τα ευρήματά σας;
 ■ Ποια στοιχεία πρέπει να αναλυθούν σε μεγαλύτερο βάθος / περισσότερο 

μετά από αυτήν την άσκηση;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Δώστε την ίδια εργασία σε διαφορετικές προνομιακές ομάδες και 

παρατηρήστε ποια διαφορετικά αποτελέσματα έχουν (π.χ. ζήτησαν να 
χαρτογραφήσουν τους ασφαλείς / μη ασφαλείς χώρους στην πόλη - μια 
λίστα ομάδας ανδρών είναι διαφορετική από μια λίστα ομάδας γυναικών, 
ή μια ετεροφυλόφιλη ομάδα σε σύγκριση με μια μη ετεροφυλόφιλη ομάδα).

 ■ Για να συλλέξετε περισσότερα δεδομένα σε μικρότερο χρόνο, για κάθε 
ομάδα δώστε μια διαφορετική περιοχή / γειτονιά για ανάλυση. Τα ευρήματά 
τους συνδυαστικά θα δημιουργήσουν τη συνολική εικόνα.
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Τίτλος:
Να κάνετε ή να μην κάνετε κάτι;

(60 λεπτά)

Στόχοι: Να μάθουμε περισσότερα σχετικά με διαφορετικούς φορείς 
της κοινωνίας, να προβληματιστούμε κριτικά για τα κίνητρα πίσω από 
τις ενέργειες ισχυρών ατόμων/φορέων της κοινωνίας, να αναπτύξουμε 
αναλυτικές δεξιότητες.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ζυγό αριθμό ομάδων (3 άτομα ανά 

ομάδα).
 ■ Κάθε ομάδα αναλαμβάνει έναν συγκεκριμένο φορέα από την κοινωνία για 

να δουλέψει. Ο φορέας μπορεί να είναι κρατικός θεσμός / δομή, ιδιωτικός, 
κοινωνία των πολιτών κ.λπ. έτσι ώστε να σχετίζεται με τη διαδικασία του 
νομοθετικού θεάτρου σας.

 ■ Δύο ομάδες έχουν τον ίδιο φορέα. Η μία ομάδα πρέπει να σκεφτεί όλους 
τους πιθανούς / δυνητικούς λόγους για τους οποίους ο συγκεκριμένος 
φορέας κάνει κάτι θετικό για τα μέλη της κοινωνίας. Η άλλη ομάδα πρέπει 
να σκεφτεί όλους τους λόγους για τους οποίους ο συγκεκριμένος φορέας 
συμβάλλει σε κάποια αλλαγή ή σε κάτι θετικό. Έχουν 15 λεπτά.

 ■ Για κάθε φορέα, οι ομάδες παρουσιάζουν τις σκέψεις τους και οι υπόλοιπες 
ομάδες μπορούν να σχολιάσουν και να προσθέσουν περισσότερες πιθανές 
ιδέες στη λίστα.

 ■ Η δεύτερη φάση της άσκησης είναι ένα παιχνίδι ρόλων. Οι δύο ομάδες που 
δούλεψαν στον ίδιο κοινωνικό φορέα συναντιούνται στη σκηνή. Πρέπει 
να δράσουν σαν συγκεκριμένος φορέας και να πείσουν ημία την άλλη να 
πιστέψει στους δικούς της λόγους για να κάνει ή να μην κάνει κάτι για την 
κοινωνία. Αφήστε 5-7 λεπτά για κάθε παρουσίαση.

 ■ Μετά τη μια παρουσίαση ρωτήστε την υπόλοιπη ομάδα ποιες είναι οι 
εντυπώσεις τους, τι πιστεύουν ότι λειτούργησε ή όχι, έτσι ώστε να αλλάξουν 
τη γνώμη της άλλης ομάδας.

 ■ Αφού όλες οι ομάδες παίξουν το παιχνίδι ρόλων, μεταβείτε στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τη δραστηριότητα;
 ■ Τι σας εξέπληξε σχετικά με τους φορείς της κοινωνίας μας;
 ■ Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι η απεικόνιση των φορέων που είδατε;
 ■ Τι παρατηρήσατε ως ισχυρούς λόγους που ώθησαν διαφορετικούς φορείς να 

κάνουν ή να μην κάνουν κάτι; 
 ■ Ποιοι φορείς είναι ισχυρότεροι;
 ■ Τι σας ωθεί να κάνετε ή να μην κάνετε κάτι για την κοινωνία σας;
 ■ Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες στο Νομοθετικό 

Θέατρο;
 ■ Τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εάν η ομάδα δεν γνωρίζει διαφορετικούς φορείς στην κοινωνία, μπορείτε να 

προετοιμάσετε βοηθητικά φυλλάδια με γενικές πληροφορίες.
 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες περιπτώσεις για κάθε φορέα 

της κοινωνίας ως παραδείγματα και για την καλύτερη κατανόηση των 
διαφορετικώναιτίων.

 ■ Το παιχνίδι ρόλων θα μπορούσε να οργανωθεί ως μια συζήτηση δύο πλευρών. 
Σε αυτήν την περίπτωση, το άτομο που αναλαμβάνει την φιλοξενία και τον 
συντονισμό της συζήτησης μπορεί επιπλέον να προκαλέσει και να δυσκολέψει 
τις εκάστοτε ομάδες που εκπροσωπούν τους διαφορετικούς φορείς.
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Τίτλος:
Σύμβολα εξουσίας 

(60 λεπτά)

Στόχοι: Να αναλύσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε σύμβολα που 
υπάρχουν στην κοινωνία μας, να σκεφτούμε με κριτική σκέψη την ύπαρξη 
και τη δύναμη των συμβόλων, να προτείνουμε εναλλακτικές επιλογές για 
καταπιεστικά σύμβολα.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 3-4 ατόμων.
 ■ Κάθε ομάδα πρέπει να αναζητήσει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται από 

έναν συγκεκριμένο φορέα (κρατικό ή μη), όπως λογότυπα, διαφημίσεις, 
εικόνες, αγάλματα, κτίρια, πίνακες ζωγραφικής, συνθήματα κ.λπ. στο 
δημόσιο χώρο (φυσικό ή διαδικτυακό). Πρέπει να τα αναγνωρίσουν και 
να βρουν λίγα χαρακτηριστικά για το καθένα από αυτά (όσο περισσότερα 
μπορούν τη δεδομένη στιγμή): πόσο συχνά χρησιμοποιούνται, πόσο χώρο 
καταλαμβάνουν στο δημόσιο χώρο, πόσο κυριαρχούν, τι είδους μήνυμα 
στέλνουν, τι κρυφές / όχι τόσο προφανείς σημασίες έχουν, εάν έχουν 
ομοιότητες με άλλα σύμβολα που χρησιμοποιούνται από άλλα πρόσωπα ή 
ιδρύματα στο σήμερα ή στο παρελθόν κ.λπ.

 ■ Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει -από την αναζήτησή της- τα 3 πιο κυρίαρχα και 
καταπιεστικά σύμβολα. Η κάθε ομάδα αποφασίζει με βάση τα δικά της κριτήρια.

 ■ Στη συνέχεια, κάθε ομάδα πρέπει να προετοιμάσει μια σύντομη σκηνή, στην 
οποία θα παρουσιάζει τα 3 σύμβολα και θα δείχνει πόσο καταπιεστικά είναι για 
την κοινωνία. Οι ομάδες είναι ελεύθερες να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε 
προσέγγιση για το σχεδιασμό της σκηνής, καθώς και τυχόν σκηνικά.

 ■ Για όλα τα προηγούμενα βήματα, η καθεμιά ομάδα έχει 30 λεπτά. 
 ■ Αυτά τα βήματα μπορούν επίσης να δοθούν ως εργασία για το σπίτι για να 

προετοιμαστούν οι ομάδες πριν έρθουν στη συνάντηση. 
 ■ Αφού μια ομάδα παρουσιάσει τη μικρή της παράσταση, ρωτήστε το κοινό: 

 ◆ Ποια σύμβολα έχετε παρατηρήσει; 
 ◆ Ποιες δομές / ιδρύματα τα χρησιμοποιούν; 
 ◆ Πώς είναι αυτά τα σύμβολα καταπιεστικά; 
 ◆ Ποια άτομα καταπιέζουν και γιατί; 
 ◆ Έχετε άλλες σκέψεις ή εντυπώσεις σχετικά με τη σκηνή ή το περιεχόμενό της;
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 ■ Αφήστε την ομάδα να διευκρινίσει και να εξηγήσει τους λόγους για τις 
επιλογές και τη σκηνή που παρουσίασαν.

 ■ Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλες τις ομάδες και προχωρήστε στην 
ομαδική συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας στο τέλος όλων των παραστάσεων;
 ■ Παρατηρήσατε ομοιότητες μεταξύ των παραστάσεων;
 ■ Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των καταπιεστικών συμβόλων που έχετε 

εντοπίσει;
 ■ Τι τα κάνει καταπιεστικά; Είναι σκόπιμα καταπιεστικά;
 ■ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικό πλαίσιο και από διαφορετική 

δομή και να μην είναι καταπιεστικά;
 ■ Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των συμβόλων των κρατικών δομών σε σύγκριση 

με εκείνα τωνμη κρατικών (ειδικά του ιδιωτικού τομέα);
 ■ Ποιος είναι ο αντίκτυπός τους στην κοινωνία; 
 ■ Πόσο παρατηρούνται από άτομα στην κοινότητα; 
 ■ Πώς επηρεάζουν τα σύμβολα στην κοινωνία τα άτομα που τα συναντούν; Τι 

είδους δύναμη έχουν τα σύμβολα;
 ■ Τι είδους σύμβολα χρησιμοποιείτε / φοράτε / προωθείτε; Πόσο συχνά 

σκέφτεστε τα κρυφά μηνύματα ή το ιστορικό τους;
 ■ Ποια είναι τα κυρίαρχα μηνύματα που λαμβάνουν τα άτομα από τα 

πιο διαδεδομένα σύμβολα στην κοινωνία; Μπορείτε να δώσετε μερικά 
παραδείγματα;

 ■ Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σύμβολα για την ενδυνάμωση των 
ανθρώπων σε μια κοινότητα;

 ■ Πώς θα αλλάζατε, θα μεταμορφώνατε μερικά από τα σύμβολα που έχετε 
απεικονίσει στο έργο προκειμένου να προωθείτε θετικό μήνυμα στην 
κοινότητα;

 ■ Τι άλλες ιδέες ή προσωπικές σκέψεις έχετε από αυτήν τη δραστηριότητα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εάν δεν έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας, μπορείτε να προετοιμάσετε 

φυλλάδια ή μια λίστα πηγών προκειμένου να επιταχύνετε τη διαδικασία 
έρευνας των ομάδων.
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 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δομές και τους θεσμούς που είναι σχετικά 
με το θέμα σας για να υποστηρίξετε, επίσης, τη διαδικασία βαθύτερης 
κατανόησης των εμπλεκόμενων φορέων.

 ■ Μια άλλη εναλλακτική λύση λιγότερο δομημένη είναι να ζητήσουμε από 
τις ομάδες να αποφασίσουν ελεύθερα για 3 καταπιεστικά σύμβολα από 
την κοινωνία τους και, στη συνέχεια, να συζητήσουν σε ποια δομή / θεσμό 
ανήκουν και να αναλύσουν τους λόγους για τους οποίους ξεχωρίζουν. Ίσως, 
χρησιμοποιήσουν παρόμοια σύμβολα, αλλά η καλλιτεχνική έκφραση θα είναι 
διαφορετική και μπορεί να γίνει συζήτηση για το λόγο που επαναλαμβάνονται 
στην αντίληψη της ομάδας.

Τίτλος: 
Ο κήπος των γήινων απολαύσεων 

(60 λεπτά)

Στόχοι: Να αναπτύξουμε αναλυτικές δεξιότητες, να εξετάσουμε κριτικά 
την κοινωνία μας από πολλές απόψεις, να αναλογιστούμε βαθύτερα τα πιο 
σημαντικά ζητήματα ανησυχίας. 

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες των 5 ατόμων.
 ■ Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα αντίγραφο του πίνακα Ο Κήπος των Γήινων 

Απολαύσεων. Οι ομάδες πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις εικόνες που 
αναπαρίστανται στον πίνακα και να αποφασίσουν για ένα σημείο / μέρος / 
τμήμα του πίνακα που αντιπροσωπεύει στοιχεία της σύγχρονης κοινωνίας 
μας. Αυτά μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές ατόμων 
ή διαφορετικών θεσμών / δομών ή αυτές μπορεί να είναι αφηρημένα 
χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν αξίες ή ηθικά ζητήματα που υπάρχουν 
ή δεν υπάρχουν πια στην κοινωνία μας.

 ■ Αυτό που θα επιλέξουν πρέπει να μεταφερθεί σε μια σύντομη σκηνή. Τα 
μέλη της ομάδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε υλικό, σκηνικό, 
τοποθεσίες και στοιχεία που θα τα βοηθήσουν, προκειμένου να απεικονίσουν 
την ερμηνεία τους.
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 ■ Μετά από κάθε σκηνή, ρωτήστε το κοινό 
 ◆ Ποια είναι τα κύρια μηνύματα αυτής της σκηνής;
 ◆ Τι από αυτό μοιάζει με την κοινωνία στην οποία ζούμε;
 ◆ Τι άλλες σκέψεις και εντυπώσεις έχετε;

 ■ Μετά την παρουσίαση όλων των σκηνών, προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς επιλέξατε τα στοιχεία που απεικονίσατε στην σκηνή; Ποια κριτήρια 

έχετε χρησιμοποιήσει;
 ■ Ποιες ομοιότητες / διαφορές έχετε παρατηρήσει στις σκηνές;
 ■ Πώς είδατε εσάς τα ίδια να αντικατοπτρίζεστε στον πίνακα ή στη σκηνή που 

εκτελέσατε;
 ■ Τι είδους κοινωνία αντανακλούν οι σκηνές;
 ■ Τι ξεχωρίζει ως η πιο ανησυχητική πτυχή της κοινωνίας στην οποία ζείτε; 
 ■ Τι σας δίνει ελπίδα;
 ■ Τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση ορισμένων ενοχλητικών προβλημάτων 

που αναφέρατε;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Ο Κήπος των Γήινων Απολαύσεων είναι ένας πίνακας του Hieronymus Bosch 

και μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε 
ένα διαφορετικό πίνακα για κάθε ομάδα, για να εξετάσετε το ζήτημα από 
διαφορετικές πλευρές. Διαφορετικές επιλογές πινάκων μπορούν να είναι: 
άλλοι πίνακες του Bosch, όπως The Haywain Triptych και The Last Judgment, 
πίνακες του Pieter Huys, ή οι πίνακεςMad MegκαιThe Triumph of Death από 
τον Pieter Bruegel και πολλοί πολλοί άλλοι.

 ■ Εάν θέλετε να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένους φορείς της κοινωνίας 
(κρατικούς ή μη κρατικούς), μπορείτε να προτείνετε να προσδιοριστούν στη 
ζωγραφική συμπεριφορές διαφορετικών φορέων της κοινωνίας (όπως τους 
βλέπουν τα συμμετέχοντα άτομα) και να τις απεικονίσουν σε μια σύντομη 
σκηνή. Το επίκεντρο της συζήτησης, σε αυτήν την περίπτωση, είναι να 
αναλυθεί πως αντιλαμβάνονται τους διάφορους φορείς, τους λόγους που 
τους αντιλαμβάνονται έτσι και να προβληματιστούν περισσότερο για το 
πώς μια συγκεκριμένη συμπεριφορά τέτοιων φορέων μπορεί να αλλάξει ή να 
μετατραπεί.
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Προβλήματα και Λύσεις

Τίτλος:
Το ηλικιωμένο άτομο

(60-90 λεπτά) 
- αυτή η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αυστηρά για δημιουργία ομάδας

Στόχοι: Να δημιουργήσουμε ισχυρές συνδέσεις μεταξύ των μελών της 
ομάδας. Να ενθαρρύνουμε τις ομαδικές σκέψεις για την αντιμετώπιση ενός 
προβλήματος στην κοινωνία. Να αναπτύξουμε πολύπλευρη κατανόηση 
διαφορετικών κοινωνικών προβλημάτων.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Τοποθετήστε τυχαία καρέκλες για όλα τα μέλη της ομάδας στο δωμάτιο (όχι 

περισσότερες ή λιγότερες). Θα πρέπει να υπάρχει χώρος για μετακίνηση μεταξύ 
των καρεκλών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της άσκησης.

 ■ Τα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να καθίσουν στις καρέκλες τους και μόνο η 
καρέκλα σας παραμένει ελεύθερη.
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 ■ Εξηγήστε την άσκηση: Εσείς έχετε τον ρόλο του«ηλικιωμένου ατόμου» και ο 
σκοπός σας είναι να καθίσετε σε μια καρέκλα - σε οποιαδήποτε καρέκλα που 
είναι ελεύθερη ανά πάσα στιγμή. Σκοπός της ομάδας είναι να σας εμποδίσει να 
καθίσετε. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να σηκωθούν από τη δική τους 
καρέκλα και να καθίσουν σε μια άλλη καρέκλα. Δεν επιτρέπεται να αλλάξουν 
την τοποθεσία της καρέκλας, να εμποδίσουν τον δρόμο, να σας αγγίξουν ή να 
ασκήσουν βία. Μόλις σηκωθούν από την καρέκλα τους, πρέπει να καθίσουν σε 
μια άλλη καρέκλα: δεν μπορούν να καθίσουν αμέσως στην ίδια καρέκλα.

 ■ Κατά τη διάρκεια της άσκησης τα άτομα δεν μπορούν να μιλήσουν μεταξύ 
τους. Έχουν στη διάθεσή τους 10 λεπτά για να κάνουν ένα σχέδιο για το πώς 
επιθυμούν να υλοποιήσουν αυτήν τη δραστηριότητα.

 ■ Μετά από 10 λεπτά, ξεκινήστε την άσκηση - συνήθως είναι αρκετά εύκολο για 
το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο«ηλικιωμένου ατόμου» να καθίσει. Ωστόσο, 
το άτομο αυτό δεν τρέχει ποτέ, περπατά πάντα κανονικά (τα υπόλοιπα 
άτομα, όμως, αν το επιθυμούν, μπορούν να τρέξουν).Πολύ συχνά, ωστόσο,τα 
συμμετέχοντα άτομα μετακινούνται από τις καρέκλες τους με τέτοιο τρόπο 
ώστε «το ηλικιωμένο άτομο» να μπορεί να καθίσει εύκολα.

 ■ Επιτρέψτε στην ομάδα, διαφορετικές προσπάθειες για να εκτελέσει την άσκηση 
με διαφορετικούς τρόπους. Επίσης, ρωτήστε εάν χρειάζονται επιπλέον χρόνο 
για την αξιολόγηση και την αλλαγή των στρατηγικών τους. Συχνά λένε ναι, 
αλλά είναι μια προαιρετική επιλογή.

 ■ Στην αρχική εκδοχή της άσκησης, ζητείται από την ομάδα να κάνει ό,τι μπορεί 
ώστε το άτομο βρίσκεται σε ρόλο «ηλικιωμένου ατόμου» να μείνει όρθιο για 
πάντα.Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα. 

 ■ Ζητήστε από την ομάδα, αφού συνειδητοποιήσει πόσο καλά αποδίδει, να 
αποφασίσει για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα (κατά το οποίο πρέπει 
εμποδίσουν το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο «ηλικιωμένου ατόμου» να καθίσει) 
με τον οποίο θα είναι ολόκληρη η ομάδα ικανοποιημένη. Είναι απολύτως δική 
της επιλογή η ποσότητα τουχρόνου που θα οριστεί.

 ■ Γενικά, αφήστε 30 λεπτά για όλες τις συζητήσεις και τις διαφορετικές 
προσπάθειές της ομάδας. Όταν απομένουν 10 ή / και 5 λεπτά, υπενθυμίστε 
στην ομάδα πόσο χρόνο έχει ακόμη για την ολοκλήρωση της άσκησης.

 ■ Μόλις τελειώσει ο χρόνος ή έχουν επιτύχει τον χρονικό τους στόχο, προχωρήστε 
στη συζήτηση (ζητήστε από την ομάδα να τακτοποιήσει τις καρέκλες σε κύκλο).

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς αισθάνεστε τώρα; 
 ■ Παρακαλώ, μοιραστείτε το κυρίαρχο συναίσθημά σας κατά τη διάρκεια της 

άσκησης (ζητήστε από κάθε άτομο να το μοιραστεί).
 ■ Τι σας έκανε να νιώσετε έτσι;
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 ■ Τι συνέβη σε αυτό το παιχνίδι; 
 ■ Καταφέρατε να πετύχετε το στόχο σας; 
 ■ Ποια άτομα είναι ικανοποιημένααπό το αποτέλεσμά σας; Ποια δεν είναι;
 ■ Μπορεί κάποιο άτομο να εξηγήσει γιατί αισθάνεται ικανοποιημένο ή 

δυσαρεστημένο;
 ■ Πώς συμπεριφερθήκατε ως ομάδα σε αυτήν τη διαδικασία; 
 ■ Πώς χρησιμοποιήσατε τον προβλεπόμενο χρόνο; Πώς αποφασίσατε για 

τις ενέργειές σας; Πώς πήρατε την απόφαση; Πώς επικοινωνήσατε; Πόσο 
φιλόδοξος ήταν ο στόχος σας; Γιατί το νομίζετε αυτό;

 ■ Έχετε άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά σας στη διαδικασία;
 ■ Τι σας βοήθησε στη διαδικασία; Τι δεν σας βοήθησε;
 ■ Τι θα πρέπει να κάνετε διαφορετικά ώστε να μπορείτε να πετύχετε το στόχο σας;
 ■ Υπάρχει κάτι που συνέβη σε αυτήν τη δραστηριότητα που συμβαίνει στην 

πραγματικότητα; Τι από αυτήν την άσκηση μοιάζει με την πραγματική ζωή;
 ■ Ποιο άτομο / Τι μπορεί να αντιστοιχεί  στο «ηλικιωμένο άτομο» στην κοινωνία; 

Εάν δεν αναφερθεί, ρωτήστε: Θα μπορούσε η φιγούρα του«ηλικιωμένου 
ατόμου» να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πρόβλημα στην κοινωνία μας; Εάν 
ναι, μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα;

 ■ Τι γίνεται με εσάς, την ομάδα; Τι αντιπροσωπεύετε εσείς σε μία τέτοια 
περίπτωση; Ποια θα ήταν η αποστολή σας σε σχέση με αυτό το πρόβλημα;

 ■ Πώς μπορεί μια ομάδα ατόμων ή φορέων να εφαρμόσει λύσεις σε ορισμένα 
θέματα με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο;

 ■ Ποιο άτομο / ποιος φορέας έχει την ευθύνη να διορθώσει ορισμένα προβλήματα 
στην κοινωνία; (Εάν η ομάδα αναφέρει την ανάγκη ύπαρξης κάποιο ηγετικού 
ρόλου, κάποιου ατόμου που θα αναλάμβανε να συντονίσει το παιχνίδι, μπορείτε 
να το συνδέσετε με αυτήν την ερώτηση).

 ■ Ποια είναι η δική σας ευθύνη στα θέματα που αναφέρατε;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε όνομα για τον τίτλο του 

«ηλικιωμένου ατόμου», κάτι ουδέτερο ή κάτι που πραγματικά προκαλεί την 
ομάδα, το περιβάλλον τους ή τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη 
διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου σας.

 ■ Ορισμένες ομάδες τονίζουν τη σημασία ύπαρξης ενός ατόμου με ηγετικό 
ρόλο στη διαδικασία για την επίτευξη του στόχου. Σε αυτήν την περίπτωση, 
μπορείτε να εξερευνήσετε διαφορετικές απόψεις που έχουν τα άτομα σχετικά 
με καθορισμένα ηγετικά πρόσωπα ως προς την επιτυχία ή την αποτυχία 
οποιασδήποτε διαδικασίας. Μπορείτε να αναφέρετε συγκεκριμένα ηγετικά 
πρόσωπα στην κοινωνία και τα αποτελέσματά τους. Μπορείτε να προκαλέσετε 
την ομάδα να προβληματιστεί σχετικά με την έννοια της κοινής ευθύνης και 
πώς μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος.
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Τίτλος:
A έως B έως Γ 
(60-90 λεπτά) 

– αυτή η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αυστηρά για δημιουργία ομάδας 

Στόχοι: Να συμβάλει στη διαδικασία δημιουργίας ομάδων, να 
βελτιώσουμε τις δεξιότητες επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 
ομάδας, να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, να προβληματιστούμε για 
διαφορετικές στρατηγικές για την επίτευξη ενός στόχου, να αυξήσουμε 
την κατανόηση των διαφορετικών τύπων ηγεσίας, να προβληματιστούμε 
για τον τρόπο αντιμετώπισης διαφορετικών προκλήσεων και εμποδίων, να 
προβληματιστούμε για ελεγχόμενους και ανεξέλεγκτους παράγοντες στην 
αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ζητήματος / προβλήματος. 

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Κλείστε εκ των προτέρων τα μάτια σε όλα τα μέλη της ομάδας (εκτός από 

ένα). Μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε με μαντήλια ή κορδέλες των ατόμωνπου 
συμμετέχουν.

 ■ Μεταφέρετε την ομάδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο (που θα επιλέξετε εσείς). 
Εξηγήστε ότι αυτό είναι το σημείο Α. Έχουν 10 λεπτά να συμφωνήσουν ως 
ομάδα πού βρίσκεται το σημείο Β και πώς να φτάσουν σε αυτό ως ομάδα. Όλα 
τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν τα μάτια κλειστά, εκτός από ένα το οποίο 
θα πρέπει να ορίσουν. Για να μετακινηθούν από το σημείο Α στο Β, η ομάδα έχει 
10 λεπτά.
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 ■ Μετά από 10 λεπτά προετοιμασίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
όπως η ομάδα αποφασίσει, ξεκινούν τη μετακίνησή τους από το Α στο Β. 

 ■ Εάν η ομάδα φτάσει στο σημείο Β σε λιγότερο από 10 λεπτά, πείτε στην ομάδα 
ότι μπορούν να ανοίξουν τα μάτια μόνο μετά το πέρας του χρόνου. Εξαρτάται 
από τα ίδια τα άτομα το πώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο που τους 
απομένει.

 ■ Μετά τα 10 λεπτά, ζητήστε τους να ανοίξουν τα μάτια και ρωτήστε εν συντομία 
πώς ήταν, τις εντυπώσεις τους για το πώς πήγε, κ.λπ. 

 ■ Τώρα, πείτε στην ομάδα να αποφασίσει για ένα σημείο Γ και για ένα 
διαφορετικό άτομο που θα έχει ανοιχτά τα μάτια. Έχουν ακόμη 10 λεπτά για 
να προετοιμαστούν και 10 λεπτά για να μετακινηθούν. Εξαρτάται από το πώς 
θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον διαθέσιμο χρόνο και τι διαφορετική πορεία 
επιθυμούν να ακολουθήσουν.

 ■ Από το Β στο Γ, αφού ξεκινήσουν, πρέπει να ενοχλήσετε τα μέλη της ομάδας: 
να τα γαργαλίσετε με ένα φτερό, να τους βάλετε φυσικά εμπόδια στο δρόμο, 
να απομακρύνετε μέλη της ομάδας και να τα ανακατευθύνετε προς άλλες 
κατευθύνσεις, κ.λπ.

 ■ Μόλις περάσουν τα 10 λεπτά, ανεξάρτητα από το αν η ομάδα έφτασε στο σημείο 
Γ ή όχι, ενημερώστε τα συμμετέχοντα άτομα πως πρέπει να σταματήσουν και 
προχωρήστε στο μέρος συζήτησης. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 
κατάλληλη τοποθεσία και στο σημείο στο οποίο τα βρήκε η λήξη του χρόνου.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς νιώθετε τώρα; (Συνήθως, το ταξίδι από το Β στο Γ μπορεί να είναι πολύ 

απογοητευτικό και μπερδεμένο για την ομάδα)
 ■ Γιατί νιώθετε έτσι;
 ■ Τι συνέβη; (Συνήθως, η ομάδα επικεντρώνεται στο δεύτερο μέρος της άσκησης, 

καθώς ήταν πιο έντονο). Αφήστε μερικά λεπτά για ελεύθερη ανταλλαγή 
εντυπώσεων. Ειδικά επειδή είναι πιθανό ορισμένα από τα συμμετέχοντα άτομα 
να μπερδεύτηκαν σχετικά με το τι συνέβη στην τελευταίαδιαδρομή.

 ■ Ας δούμε πιο προσεκτικά τι κάνατε σε όλη την άσκηση. 
 ■ Πώς πήγαν τα πράγματα στην πρώτη φάση; 
 ■ Πώς αποφασίσατε ποιο σημείο θα είναι το σημείο Β και πώς θα φτάσετε εκεί; 

Πώς χρησιμοποιήσατε τα 10 λεπτά που είχατε για την προετοιμασία;
 ■ Πώς ήταν η μετακίνηση από το Α στο Β; Υπήρξαν σημαντικές προκλήσεις στο 

δρόμο; Πήγε σύμφωνα με το σχέδιο; Φτάσατε στο B πριν τελειώσουν τα 10 
λεπτά; Πώς διαχειριστήκατε τον πρόσθετο χρόνο;

 ■ Πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε στο σημείο Β σε σύγκριση με αυτό που 
περιμένατε;
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 ■ Τι γίνεται με το σημείο Γ;
 ■ Τι κάνατε διαφορετικά στο μέρος της προετοιμασίας; Είχατε σκεφτεί πιθανά 

προβλήματα και πώς να τα αντιμετωπίσετε εκ των προτέρων; Η μετακίνηση 
πήγε σύμφωνα με το σχέδιο;

 ■ Πώς αντιμετωπίσατε ως ομάδα τις προκλήσεις; Πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε 
στο σημείο Γ σε σύγκριση με αυτό που περιμένατε;

 ■ Πώς θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις διαφορετικά για 
καλύτερο αποτέλεσμα;

 ■ Τι από αυτήν την δραστηριότητα και όσα συνέβησαν κατά τη διάρκειά της 
μοιάζει με τη ζωή και την κοινωνία στην οποία ζούμε;

 ■ Τι μπορεί να σημαίνει το σημείο B ή Γ; Τι μπορεί να σημαίνει η μετακίνηση;
 ■ Τι συμβολίζουν τα εμπόδια που αντιμετωπίσατε; 
 ■ Τι άλλες συνδέσεις μπορείτε να κάνετε;
 ■ Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά προβλήματα στην κοινωνία μας, 

έχοντας κατά νου τι έκανε η ομάδα σας στην άσκηση; 
 ■ Μπορείτε να αναφέρετε μερικά παραδείγματα προβλημάτων;
 ■ Τι σημαίνουν οι ελεγχόμενοι και ανεξέλεγκτοι παράγοντες ως προς τον τρόπο 

με τον οποίο εφαρμόζουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική / λύση;
 ■ Θα μπορούσατε να δώσετε ένα παράδειγμα που σχετίζεται με τα προβλήματα 

που αναφέρατε;
 ■ Ποια είναι τα πιο σημαντικά διδάγματα που πήρατε από αυτήν τη διαδικασία 

και τη συζήτηση;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Είναι καλύτερο να οργανώσετε αυτήν τη δραστηριότητα σε μια υπαίθρια 

τοποθεσία με διαφορετικό τύπο εδάφους. 
 ■ Εάν η ομάδα χρησιμοποιεί λιγότερο από 10 λεπτά για την προετοιμασία και θέλει 

να ξεκινήσει νωρίτερα, μπορείτε είτε να τους το επιτρέψετε είτε να επιμείνετε 
στομπορούν να ξεκινήσει μόνο όταν τελειώσει ο χρόνος. Χρησιμοποιήστε αυτό 
το στοιχείο στη συζήτηση για να τονίσετε το αν χρησιμοποίησαν τον δεδομένο 
χρόνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 ■ Για το κομμάτι της δραστηριότητας κατά το οποίο πρέπει να ενοχλείτε τα μέλη 
της ομάδας, χρειάζεται να έχετε στον νου σας το πώς μπορεί να αισθανθούν 
τα μη ασφαλή άτομα. Κρατήστε την ενόχληση σε ένα λογικό επίπεδο και μην 
πιέζετε υπερβολικά τα προσωπικά όρια των μελών της ομάδας.
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Τίτλος:
Τύποι Καταπίεσης 

(90 λεπτά)

Στόχοι: Να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ εξουσίας και καταπίεσης, 
να εντοπίσουμε διαφορετικούς τύπους καταπίεσης στην κοινωνία, να 
βελτιώσουμε τις ικανότητές μας να πλαισιώνουμε ορισμένα θέματα ως ένα 
συγκεκριμένο είδος καταπίεσης. 

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε 3 ομάδες.
 ■ Κάθε ομάδα πρέπει να παραθέτει παραδείγματα καταπίεσης που ανήκουν σε 

έναν συγκεκριμένο τύπο: 
 ◆ καταπίεση μεταξύ ατόμων (μόνο),
 ◆ καταπίεση μεταξύ ατόμων, υποστηριζόμενη από το κράτος,
 ◆ καταπίεση από το κράτος (μόνο).

 ■ Σε κάθε ομάδα τα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να συζητήσουν για πιθανές 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και παραδείγματα. Πρέπει να είναι σε θέση να 
εξηγήσουν, εάν ρωτηθούν, ποιο άτομο ή φορέας έχει την εξουσία σε αυτές τις 
καταστάσεις και πώς γίνεται κατάχρηση. Επίσης, χρειάζεται να μπορούν να 
υποστηρίξουν γιατί ανήκει σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία καταπίεσης.

 ■ Αφήστε 20 λεπτά για αυτό το βήμα. Τα συμμετέχοντα άτομα μπορούν να 
έρθουν και να σας ζητήσουν διευκρινίσεις ανά πάσα στιγμή.
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 ■ Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της. Οι άλλες ομάδες καλούνται να 
σχολιάσουν, να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις 
και να προσθέσουν περισσότερα παραδείγματα.

 ■ Για κάθε κατηγορία, εάν παρατηρήσετε ένα λανθασμένο παράδειγμα και 
οι άλλες ομάδες δεν το επισημαίνουν, ζητήστε να σας παρουσιάσουν τα 
επιχειρήματά τους για την επιλογή τους αυτή και διευκρινίστε το πού πρέπει να 
τοποθετηθεί καταλληλότερα.

 ■ Προχωρήστε στην ομαδική συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας όταν κοιτάζετε τις τρεις λίστες;
 ■ Έχετε απορίες ή αμφιβολίες για κάποιο από τα θέματα που αναφέρονται 

εδώ;
 ■ Πώς διαφοροποιείται ένας τύπος καταπίεσης μεταξύ ατόμων από αυτόν 

που υποστηρίζεται από το κράτος;
 ■ Υπάρχει κάποιο παράδειγμα όπου δεν βλέπετε ξεκάθαρα ποιο άτομο ή 

ίδρυμα έχει την εξουσία και πώς κάνει κατάχρηση;
 ■ Τι ξεχωρίζετε και γιατί;
 ■ Μπορείτε να επισημάνετε τα παραδείγματα όπου βλέπετε περισσότερες από 

μία οντότητες με ρόλο καταπιεστικό; Ή περισσότερα καταπιεσμέναάτομα;
 ■ Σε ποιο βαθμό αντιπροσωπεύουν τα παραδείγματα την κοινωνία στην 

οποία ζείτε;
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 ■ Ποια κατηγορία έχει περισσότερα παραδείγματα; 
 ■ Ποιος θα μπορούσε να είναι ο λόγος για αυτό;
 ■ Ποια θέματα επαναλαμβάνονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες; 
 ■ Τι σημαίνει αυτό για τα άτομα που επηρεάζονται από τέτοια θέματα;
 ■ Ποια θέματα πιστεύετε ότι είναι πιο επείγοντα να αντιμετωπιστούν; 
 ■ Από τι εξαρτώνται περισσότερο; Από την ατομική αλλαγή στάσεων ή από τη 

συστημική αλλαγή; 
 ■ Γιατί το πιστεύετε αυτό;
 ■ Τι πρέπει να κάνετε / κάνουμε στη συνέχεια;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Αυτή η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί  στην απλή εκδοχή της, δηλαδή 

μόνο με την πρώτη φάση της, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών θεμάτων για 
το θεατρικό. Η εκτεταμένη εκδοχή της, όπως περιγράφεται λεπτομερώς, έχει 
συμπληρωματικούς μαθησιακούς στόχους.

 ■ Αυτή η δραστηριότητα είναι γενικά πολύ χρήσιμη για μια ομάδα που ασχολείται 
με το Νομοθετικό Θέατρο, έτσι ώστε να πλαισιώσει επαρκώς διαφορετικά 
θέματα και να παρέχει μια πιθανή λίστα θεμάτων για περαιτέρω επεξεργασία.

 ■ Μπορείτε να προετοιμάσετε (εκ των προτέρων) πιθανά παραδείγματα για κάθε 
κατηγορία, σε περίπτωση που η ομάδα κολλήσει.

 ■ Το ίδιο θέμα μπορεί να βρεθεί σε όλες τις κατηγορίες. Για παράδειγμα:
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Η ενδοοικογενειακή βία ως καταπίεση μεταξύ ατόμων: μια υπόθεση που 
επικεντρώνεται στο πώς το καταπιεστικό άτομο χειρίζεται συναισθηματικά 
το καταπιεσμένο, το οποίο διακόπτει τις σχέσεις με φίλους και συγγενείς και 
εξαρτάται όλο και περισσότερο από το άτομο που το καταπιέζει.

Η ενδοοικογενειακή βία ως καταπίεση μεταξύ ατόμων, υποστηριζόμενη 
από το κράτος: μια υπόθεση στην οποία μια γυναίκα βιώνει σωματική βία 
από τον σύντροφό της και, όταν προσπαθεί να προσφύγει στην αστυνομία, 
αντιμετωπίζει πολύ περίπλοκη και μη υποστηρικτική διαδικασία. Έτσι, 
αποθαρρύνεται και παραμένει σε μια βίαιη σχέση.

Η ενδοοικογενειακή βία ως καταπίεση από το κράτος: περιπτώσεις 
στις οποίες τα καταπιεσμένα άτομα κατηγορούνται από το δικαστικό 
σύστημα για τη βία που βιώνουν. Αντανακλώνται σε συγκεκριμένες δίκες 
και δικαστικές αποφάσεις, ευνοϊκές για το καταπιεστικό άτομοοι οποίες 
επηρεάζουν ακόμη περισσότερο το καταπιεσμένο.

 ■ Στη συνέχεια, παραθέτουμε γενικά θέματα, τα οποία μπορούν να βρεθούν 
σε διαφορετικές κατηγορίες (πρέπει να βρεθεί και να δηλωθεί σχετικό 
παράδειγμα για να δικαιολογήσει την τοποθέτηση σε μια συγκεκριμένη 
κατηγορία). Παραδείγματος χάρη, καταπίεση μεταξύ ατόμων: 
ενδοοικογενειακή βία, εκφοβισμός, ρατσισμός, βία, διακρίσεις.Καταπίεση 
μεταξύ ατόμων, υποστηριζόμενη από το κράτος: ενδοοικογενειακή 
βία, περιβαλλοντικά θέματα, προσφυγικά ζητήματα, μετανάστευση, 
φύλο, ΛΟΑΤΚΙ+, αναπηρίες κ.λπ. Καταπίεση από το κράτος: εργατικά 
δικαιώματα, έμφυλη βία, άμβλωση, ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+, δικαιώματα 
αναπηρίας, περιβάλλον, συμμετοχή των πολιτών κ.λπ.)
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Τίτλος:
Φωτογραφίες και ομαδικά αγάλματα  

(2-3 ώρες)

Στόχοι: Να προβληματιστούμε σχετικά με την ποικιλία των προβλημάτων 
σε μια κοινωνία, να αυξήσoυμε το επίπεδο κατανόησης των διαφορετικών 
προβλημάτων στην κοινωνία, να αναπτύξουμε κριτική σκέψη σχετικά με 
ορατά και όχι τόσο ορατά κοινωνικά προβλήματα.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 3 ατόμων.
 ■ Κάθε ομάδα πρέπει να πάει στην κοινότητα και να φωτογραφίσει αυτό που 

βλέπει ως αναπαράσταση συστημικών προβλημάτων στην κοινωνία. 
 ■ Κάθε ομάδα μπορεί να εντοπίσει ένα οποιοδήποτε πρόβλημα ή να 

αναζητήσεισυγκεκριμένα ζητήματα πάνω στα οποία εργάζεστε στο πλαίσιο της 
παράστασης.

 ■ Κάθε ομάδα πρέπει να βγάλει τουλάχιστον 3 ξεχωριστές φωτογραφίες και όχι 
περισσότερες από 5. Δώστε στις ομάδες περίπου 1 ώρα.
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 ■ Μόλις επιστρέψουν οι ομάδες, οι φωτογραφίες μπορούν να προβληθούν σε 
τοίχο, σε συνεχή προβολή ή να εκτυπωθούν σε χαρτί (εάν αυτή η επιλογή 
φαίνεται πιο εύκολη).

 ■ Ανακατέψτε τις ομάδες, για να δημιουργήσετε 3 μεγαλύτερες ομάδες με έναν 
εκπρόσωπο από κάθε μικρή ομάδα. Αφού εμπνευστούν από τις φωτογραφίες, 
πρέπει να δημιουργήσουν ένα ομαδικό άγαλμα που να αντιπροσωπεύει τα 
κοινά / κυρίαρχα στοιχεία που βλέπουν σε όλες τις φωτογραφίες. Δώστε τους 
20 λεπτά για αυτό.

 ■ Κάθε ομάδα δείχνει την εικόνα της. Τα υπόλοιπα άτομα πρέπει να 
προβληματιστούν και να σχολιάσουν αυτό που παρατηρούν στην εικόνα. Τι 
ξεχωρίζει; Τι εντυπώσεις / σκέψεις έχουν; κ.λπ.

 ■ Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ομάδα αγαλμάτων και προχωρήστε στη 
συζήτηση με ολόκληρη την ομάδα.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για εσάς; Περιγράψτε με μία λέξη.
 ■ Θέλει κάποιο άτομο να αναλύσει και να μοιραστεί μαζί μας γιατί ανέφερε αυτή τη λέξη;
 ■ Πώς ήταν η φωτογραφική εμπειρία; 
 ■ Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η φάση της άσκησης; 
 ■ Ποιες ήταν οι κύριες σκέψεις σας από αυτή τη φάση;
 ■ Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας σχετικά με τις φωτογραφίες των άλλων ομάδων; 
 ■ Πόσο διαφορετικές ήταν οι φωτογραφίες των άλλων ομάδων, σε σύγκριση με 

αυτές που τραβήξατε εσείς;
 ■ Ποια είναι η άποψή σας για τον τύπο προβλημάτων που μπορείτε να εντοπίσετε σε 

δημόσιους χώρους, σε σύγκριση με αυτά που δεν μπορείτε να δείτε σε τέτοια μέρη;
 ■ Πόσο εύκολο ήταν να εξαγάγετε βασικά συμπεράσματα από τις φωτογραφίες 

και να τα απεικονίσετε στο ομαδικό άγαλμα;
 ■ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας για όλα τα αγάλματα της ομάδας;
 ■ Ενσωμάτωσαν παρόμοια στοιχεία ή μάλλον διαφορετικά;
 ■ Θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα;
 ■ Τι από αυτήν την άσκηση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το θεατρικό / τη 

διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου;
 ■ Τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μια εναλλακτική εκδοχή είναι να εστιάσετε στις λύσεις και τις θετικές πτυχές 

της κοινωνίας. Μια άλλη επιλογή είναι να έχετε κάποιες ομάδες που εργάζονται 
για προβλήματα και άλλες για λύσεις, ώστε να μπορείτε να εμπλουτίσετε τις 
συζητήσεις στο τέλος.
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Τίτλος:: 
Ανθρώπινη μηχανή 

(90 λεπτά)

Στόχοι: Να ενεργοποιηθούμε, να αναπτύξουμε σύνδεση μεταξύ των 
μελών της ομάδας, να προβληματιστούμε σχετικά με τις αλληλεξαρτήσεις 
μεταξύ διαφορετικών στοιχείων στην κοινωνία, να κατανοήσουμε 
βαθύτερα πόσο περίπλοκα είναι τα προβλήματα, καθώς και οι λύσεις στην 
κοινωνία μας, να αναπτύξουμε κριτική σκέψη σχετικά με διαφορετικά 
προβλήματα.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Σε αυτή τη δραστηριότητα η ομάδα δημιουργεί μια ανθρώπινη μηχανή για 

ένα συγκεκριμένο θέμα.
 ■ Ένα άτομο έρχεται στη σκηνή και κάνει μια κίνηση με το σώμα και έναν 

ήχο που αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο που θέλει να απεικονίσει. Ένα 
δεύτερο άτομο ανεβαίνει και κάνει μια δική του κίνηση με το σώμα και έναν 
ήχο, προσθέτοντας κάτι νέο στην προηγούμενη «μηχανή». Ανεβαίνουν 
και άλλα άτομα στη σκηνή αφήνοντας αρκετά άτομα εκτός σκηνής που 
παρακολουθούν την ανθρώπινη μηχανή που δημιουργείται.
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 ■ Κάθε άτομο που ανεβαίνει στη σκηνή αναπτύσσει την ανθρώπινη μηχανή 
σιωπηλά.

 ■ Αφού ολοκληρωθεί η ανθρώπινη μηχανή, αφήστε την για λίγα δευτερόλεπτα, 
έτσι ώστε το κοινό να μπορέσει να την δει στην πλήρη αναπαράστασή της 
και μετά  διακόψτε τη δραστηριότητα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τα 
άτομα που την απαρτίζουν να αυξήσουν την ταχύτητα ή να επιβραδύνουν 
για να εξερευνήσουν μερικές από τις λεπτομέρειες της μηχανής.

 ■ Ξεκινήστε την άσκηση κατασκευάζοντας μια μηχανή «προβλημάτων». Το 
ζήτημα που δίνεται στην ομάδα μπορεί να είναι γενικό, όπως διακρίσεις, 
σεξισμός, εκφοβισμός, εργατικά δικαιώματα, διαφθορά κ.λπ., ή μπορεί να 
γίνει συγκεκριμένο, όπως διακρίσεις σε άτομα Ρομά, εκφοβισμός παιδιών 
από αγροτικές περιοχές, σεξουαλική παρενόχληση στο δρόμο, διαφθορά 
στο ιατρικό σύστημα, εργατικά δικαιώματα από περιβαλλοντική άποψη 
κ.λπ.

 ■ Συζητήστε μετά τη διακοπή της κατασκευής. Δείτε τις παρακάτω προτάσεις.
 ■ Συνεχίστε με μια μηχανή «λύσεων», με τον ίδιο τρόπο που εξηγήθηκε 

προηγουμένως. Συζητήστε για τη δεύτερη κατασκευή και μετά συνεχίστε 
στην τελική συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις

Συζήτηση μετά την ολοκλήρωση κάθε κατασκευής
 ■ Πώς νιώσατε με το να είστε μέρος της μηχανής;
 ■ Τι θέλατε να δείξετε / απεικονίσετε;
 ■ Πώς άλλαξε η μηχανή τη δική σας ιδέα για το θέμα;
 ■ Πώς αισθανθήκατε κατά την ανάπτυξη της μηχανής;
 ■ Προς το κοινό: Πώς νιώσατε όταν βλέπατε τη μηχανή; Τι παρατηρήσατε; 

Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με αυτό;
 ■ Προς όλα τα άτομα: Τι ξεχωρίσατε;

Συζήτηση αφού συζητήθηκαν όλες οι κατασκευές
 ■ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας σχετικά με τη σύγκριση των δύο κατασκευών;
 ■ Τι κρατάτε από αυτές;
 ■ Πώς συνδέονται τα στοιχεία της μηχανής;
 ■ Τι σημαίνει αυτό για εσάς και για τη διαδικασία;
 ■ Ποια είναι τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που βγάλατε από αυτήν την 

δραστηριότητα;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Ο ήχος μπορεί να παραλειφθεί και μπορείτε να εστιάσετε στις 

συναισθηματικές εκφράσεις του προσώπου. 
 ■ Μπορείτε να χωρίσετε τα συμμετέχοντα άτομα σε περισσότερες ομάδες. 

Κάθε ομάδα προετοιμάζει τη μηχανή και αργότερα παρουσιάζει την 
ολοκληρωμένη μορφή της στις άλλες ομάδες.

 ■ Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι τα συμμετέχοντα άτομα που 
κατασκευάζουν την μηχανή είναι αθόρυβα και δεν μιλούν μεταξύ τους ή με 
το κοινό.

Τίτλος: 
Διαχωριστικά και σύνδεσμοι 

(90 λεπτά)

Στόχοι: Να κατανοήσουμε εις βάθος το τοπικό και εθνικό πλαίσιο γύρω 
από ένα συγκεκριμένο θέμα, να δημιουργήσουμε έναν χάρτη σχετικών 
φορέων γύρω από ένα κοινωνικό πρόβλημα, να αναπτύξουμε κριτική 
σκέψη σχετικά με τους παράγοντες που επιτρέπουν ή παρεμποδίζουν 
ένα συγκεκριμένο θέμα, να εντοπίσουμε τρόπους δράσης γύρω από ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα.
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Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Συζητήστε με την ομάδα για τη διαφορά μεταξύ διαχωριστικών και 

συνδέσμων. Τα διαχωριστικά είναι στοιχεία στην κοινωνία που χωρίζουν τα 
άτομα / τις οντότητες μεταξύ τους και χρησιμεύουν ως πηγές έντασης. Οι 
σύνδεσμοι είναι στοιχεία που συνδέουν άτομα / οντότητες και επιτρέπουν 
την πραγματοποίηση αλλαγών ως προς κάτι καλύτερο. Διευκρινίστε τους 
όρους στα μέλη της ομάδας, ζητήστε να σας πουν μερικά παραδείγματα για 
να βεβαιωθείτε ότι οι ορισμοί σας είναι σαφείς. (Στοιχεία από την κοινωνία 
μπορούν να είναι συγκεκριμένα ή αφηρημένα: συστημικά ζητήματα, 
συγκεκριμέναπρόσωπα, θεσμοί, κοινωνία και πολιτισμικοί κανόνες κ.λπ.).

 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε 2 ομάδες. Η μία ομάδα πρέπει να 
καταγράψει μια λίστα διχαστικών και η άλλη ομάδα μια λίστα συνδέσμων 
σχετικά με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

 ■ Οι ομάδες πρέπει να μελετήσουν στοιχεία όπως: τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα 
επηρεαζόμενα άτομα και τις σχέσεις με αυτά τα άτομα, φορείς / άτομα που 
ενδιαφέρονται για το πρόβλημα, τι ενώνει ταάτομα σε ένα τέτοιο ζήτημα, τι 
τα χωρίζει, τι παρακινεί / αποθαρρύνει άτομα / φορείς / βασικά μέλη κ.λπ. 

 ■ Κάθε ομάδα πρέπει να προσδιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία 
και να προετοιμάσει μια παράσταση για να δείξει πώς τα αναφερόμενα 
στοιχεία υποστηρίζουν το κύριο πρόβλημα ή όχι. Η παράσταση πρέπει να 
έχει ένα σαφές μήνυμα για καθένα από τα αναφερόμενα στοιχεία - να μην 
δαπανάται πολύς χρόνος για την προφορική εξήγηση του περιεχομένου της 
παράστασης.

 ■ Μετά από κάθε παράσταση, ρωτήστε την άλλη ομάδα: Τι παρατηρήσατε; 
Ποια διχαστικά ή ενωτικά στοιχεία θα μπορούσατε να προσδιορίσετε; 
Έχετε απορίες για την άλλη ομάδα; Θα μπορούσατε να προσθέσετε άλλα 
παραδείγματα; Έχετε άλλες παρατηρήσεις από το έργο;

 ■ Μετά τις παραστάσεις, προχωρήστε στη συζήτηση. 

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις 
 ■ Ποιες είναι οι γενικές παρατηρήσεις σας μετά την παρακολούθηση και των 

δύο παραστάσεων;
 ■ Παρατηρείτε παρόμοιες πτυχές που αναφέρονται και στις δύο κατηγορίες; 

Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό; Πώς μπορεί ένα στοιχείο να είναι τόσο 
διχαστικό όσο και ενωτικό;

 ■ Πόσα διχαστικά ή ενωτικά στοιχεία αφορούν τα άτομα και πόσοι φορείς 
εμπλέκονται στο ζήτημα; Πώς επηρεάζει αυτή τη συνολική προοπτική / 
κατάσταση;
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 ■ Ποια από τα στοιχεία που αναφέρατε είναι πιο σχετικά με το θέμα το οποίο 
επεξεργαζόμαστε;

 ■ Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ενωτικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να αντισταθμίσουμε τα διχαστικά;

 ■ Ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη πορεία δράσης μας σε αυτό το θέμα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μπορείτε να προτείνετε δευτερεύουσες λίστες για κάθε ομάδα προκειμένου 

να παρακινήσετε την ομάδα να εξετάσει πιο βαθιά πιθανές κατηγορίες 
στοιχείων: κρατικοί φορείς (θεσμοί, πρόσωπα), άτομα από την κοινωνία, 
ιδιωτικός τομέας, κοινωνία των πολιτών, μέσα ενημέρωσης, κανόνες, κ.λπ.

Τίτλος:
Ανάλυση Rashomon

(90 λεπτά)

Στόχοι: Να αναπτύξουμε αναλυτικές δεξιότητες σε σχέση με 
πολύπλοκα θέματα, να αναπτύξουμε πολλαπλές προοπτικές για ένα 
συγκεκριμένο ζήτημα, να αναπτύξουμε κριτική σκέψη σχετικά με τη θέση 
και το ρόλο των διαφόρων σχετικών παραγόντων.
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Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Αυτή η άσκηση πήρε το όνομά της από την ταινία Rashomon του Akira 

Kurosawa της δεκαετίας του 1950, στην οποία ένας φόνος περιγράφεται με 
τέσσερις αντιφατικούς τρόπους από τέσσερις μάρτυρες.

 ■ Είναι η πιο κατάλληλο προσέγγιση για θέματα που δημιουργούν είτε 
πολωμένες θέσεις είτε πολύ διαφορετικές απόψεις / συμπεριφορές στην 
κοινωνία.

 ■ Μαζί με την ομάδα εντοπίστε τους πιο σημαντικούς άμεσους χαρακτήρες 
σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που θέλετε να αντιμετωπίσετε στο θεατρικό 
σας. Για παράδειγμα, για το θέμα του νόμιμου γάμου / συμβίωσης για μη 
ετερόφυλα ζευγάρια μπορείτε να αναφέρετε: ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων, το 
άτομο που εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή, μια θρησκευτική προσωπικότητα 
(από τον κυρίαρχο θρησκευτικό θεσμό), άτομο που εκπροσωπεί το 
συνταγματικό δικαστήριο, άτομο που ασχολείται ακτιβιστικά για δικαιώματα 
ΛΟΑΤΚΙ+, ένα ή περισσότερα ετερόφυλα ζευγάρια (που αντιπροσωπεύουν 
τις απόψεις της κοινωνίας) κ.λπ.

 ■ Αφού εντοπίσετε 5-6 βασικούς χαρακτήρες στο συγκεκριμένο πρόβλημα, 
χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες ίσες με τον αριθμό των 
χαρακτήρων που εντοπίσατε. 

 ■ Σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί ένας από τους χαρακτήρες που εντοπίστηκαν και 
τον οποίο πρέπει να ενσαρκώσει σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας. 
Σε αυτές τις ομάδες, ταμέλη πρέπει να δημιουργήσουν το προφίλ αυτού 
του συγκεκριμένου χαρακτήρα σε σχέση με το θέμα που συζητήθηκε.Δώστε 
τους 10 λεπτά.

 ■ Αναμίξτε τις ομάδες - κάθε ομάδα έχει ένα άτομο που αντιπροσωπεύει 
έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Στις νέες ομάδες, τα συμμετέχοντα άτομα 
ενσαρκώνουν τον χαρακτήρα τους και παρουσιάζουν το προφίλ τους το 
ένα στο άλλο.

 ■ Κάθε άτομο έχει 2 λεπτά για να μιλήσει στην ομάδα. Τα μέλη της ομάδας 
δεν πρέπει να διακόπτουν το ένα το άλλο. Μετά από 2 λεπτά, η υπόλοιπη 
ομάδα μπορεί να κάνει ερωτήσεις με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα το 
προφίλ του ατόμου. Η απάντηση στις ερωτήσεις δεν πρέπει να διαρκεί 
περισσότερο από 3 λεπτά. Συνολικά, ένα άτομο έχει 5 λεπτά.
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 ■ Σε αυτές τις συζητήσεις τα μέλη δεν θα πρέπει να προσπαθούν να 
αλλάξουν τις απόψεις του άλλου - ο κύριος σκοπός είναι να ακούσουν και 
να κατανοήσουν διαφορετικές οπτικές, κίνητρα και λόγους διαφορετικών 
χαρακτήρων που εμπλέκονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ενθαρρύνετε 
τα συμμετέχοντα άτομα να παραμείνουν χαλαρά στη συζήτηση και να μην 
γίνουν συναισθηματικά.

 ■ Μετά από 30 λεπτά ομαδικής εργασίας, προχωρήστε στη συζήτηση 
με ολόκληρη την ομάδα. Πείτε σε όλα τα άτομα να σταματήσουν να 
ενσωματώνουν τον χαρακτήρα που έπρεπε να παρουσιάσουν.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς αισθάνεστε;
 ■ Πόσο εύκολο ήταν να παρουσιάσετε το προφίλ του συγκεκριμένου 

χαρακτήρα;
 ■ Πόσο διαφορετικά ήταν από την προσωπική σας οπτική;
 ■ Μπορούσατε να αγνοήσετε τις δικές σας πεποιθήσεις / απόψεις κατά τη 

διάρκεια της παρουσίασης;
 ■ Πώς ήταν να ακούτε τις παρουσιάσεις των άλλων ατόμων;
 ■ Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με το τι έχετε μοιραστεί στις ομάδες σας;
 ■ Ανακαλύψατε κάτι νέο;
 ■ Αλλάξατε την εικόνα που είχατε για κάποιον από τους χαρακτήρες αφού 

ακούσατε τις παρουσιάσεις τους;
 ■ Πώς άλλαξε η δική σας άποψη, αν άλλαξε;
 ■ Γιατί είναι σημαντικό να προβληματιστούμε σχετικά με την άποψη που 

έχουν άλλα άτομα για τους ίδιους χαρακτήρες;
 ■ Πώς μας βοηθά αυτό στη διαδικασία;
 ■ Τι μπορούμε να κάνουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα τις θέσεις των 

άλλων που εμπλέκονται στο θέμα μας;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εάν είναι δυνατόν, πραγματοποιήστε αυτή την δραστηριότητα σε 2 βήματα, 

ένα βήμα για συνέντευξη / έρευνα των χαρακτήρων και ένα δεύτερο 
βήμα για την προετοιμασία και τις παρουσιάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
απεικονιζόμενοι χαρακτήρες είναι περισσότερο βασισμένοι σε γεγονότα και 
πιο αντικειμενικοί. Μπορείτε να παρέχετε φυλλάδια για τους χαρακτήρες 
στους οποίους θέλετε να εργαστείτε σε αυτήν την άσκηση.

 ■ Τα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να παρουσιάσουν τους χαρακτήρες τους 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα και να μην επηρεάζονται 
από την προκατειλημμένη οπτική τους (για το πώς ένας συγκεκριμένος 
χαρακτήρας μπορεί να σκέφτεται / συμπεριφέρεται / δικαιολογείται). Η 
παρουσίαση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν φυσική για αυτό το άτομο 
και αυτό που εκπροσωπεί. Για παράδειγμα, ένας ιερέας πρέπει να εξηγήσει 
το δόγμα και τους κανόνες της εκκλησίας που ακολουθεί και πιστεύει και 
πώς τα θέματα όπως το ΛΟΑΤΚΙ + δεν ταιριάζουν με αυτό.Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιεί συναισθηματικές δηλώσεις μίσους. Αυτή η δραστηριότητα 
στοχεύει στην αύξηση της κατανόησης των ορθολογικών συμπεριφορών.

 ■ Μια εναλλακτική θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή στην οποία εσείς 
διαμεσολαβείτε και συντονίζετε, κάνετε ερωτήσεις, διαχειρίζεστε το χρόνο 
και εξασφαλίζετε ότι τηρούνται οι κανόνες. Η εκπομπή έχει ένα κοινό: τα 
άλλα συμμετέχοντα άτομα.Έτσι, το κοινό μπορεί να λάβει πληροφορίες 
από τη συζήτηση. Αυτή η εκδοχή είναι κατάλληλη για καταστάσεις όπου 
χρειάζεστε / θέλετε να απεικονίσετε περισσότερους από 10 χαρακτήρες ή 
όταν θέλετε να εξετάσετε σε μεγαλύτερο βάθος περισσότερα προβλήματα.
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Τίτλος:
Έξι Καπέλα Σκέψης 

(60-90 λεπτά) 

Στόχοι: Να αναπτύξουμε παράλληλες δεξιότητες σκέψης, να 
αναπτύξουμε ικανότητες πολύπλοκης ανάλυσης προβλημάτων και 
εύρεσης λύσεων, να αναπτύξουμε κριτική σκέψη προς ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα, να προσδιορίσουμε εναλλακτικές οδούς δράσεων για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων λύσεων.

 
Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:

 ■ Αυτή η άσκηση βασίζεται στο έργο και τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν από 
τον ιατρό και ψυχολόγο Edward de Bono. 

 ■ Προετοιμάστε (εκ των προτέρων) σετ καπέλων ή κασκόλ με τα ακόλουθα 
χρώματα: λευκό, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, πράσινο και μπλε. 

 ■ Εισαγάγετε την ιδέα των ‘Έξι Καπέλων Σκέψης στην ομάδα. 
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 ■ Κάθε καπέλο αντιπροσωπεύει ένα πρότυπο σκέψης το οποίο πρέπει να 
ενστερνιστεί από το άτομο που χρησιμοποιεί το καπέλο. Όταν ένα άτομο 
φοράει ένα ειδικά χρωματισμένο καπέλο, πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στις 
πτυχές που σχετίζονται με το συγκεκριμένο καπέλο που φορά.

 ■ Ο μύθος του χρωματικού κώδικα για να αναλύσουν ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα είναι ο ακόλουθος και πρέπει να τοποθετηθεί σε ορατό μέρος. 

 ◆ Λευκό Καπέλο – Πληροφορία: λάβετε υπόψη μόνο ισχυρές αποδείξεις, 
γεγονότα και στατιστικά στοιχεία για το πρόβλημα.

 ◆ Κόκκινο Καπέλο – Συναισθήματα: διαισθητικές αντιδράσεις ή 
συναισθήματα έναντι του προβλήματος.

 ◆ Μαύρο Καπέλο – Κρίση: εντοπισμός λαθών ή εμποδίων, αναζητώντας 
αρνητικές πτυχές του συγκεκριμένου ζητήματος.

 ◆ Κίτρινο Καπέλο – Θετική Σκέψη: εντοπισμός ευκαιριών, αναζήτηση 
οφέλους και θετικές πτυχές του προβλήματος.

 ◆ Πράσινο Καπέλο – Δημιουργικότητα: Δημιουργικότητα: προκλητικές 
δηλώσεις και νέοι τρόποι σκέψης για το πρόβλημα, αναζητώντας 
εναλλακτικές λύσεις.

 ◆ Μπλε Καπέλο – Διαδικασία: συνθέτει τις ιδέες των άλλων, ζητά 
περιλήψεις, συμπεράσματα και αποφάσεις, καθορίζει σχέδια δράσης.

 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 7 ατόμων. Κάθε ομάδα έχει ένα 
σετ από καπέλα / κορδέλες για την άσκηση. Έξι άτομα θα χρησιμοποιήσουν 
τα καπέλα και το 7ο θα παρατηρεί.

 ■ Το άτομο που παρατηρεί σημειώνει τα σημεία που αναφέρονται, ενημερώνει 
όταν ένα συγκεκριμένο άτομο δεν μιλάει «από το καπέλο που του έχει ανατεθεί» 
και, μετά την ομαδική εργασία, παρουσιάζει τα κύρια ευρήματά του. 

 ■ Κάθε ομάδα πρέπει να συζητήσει για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που 
σχετίζεται με το θεατρικό έργο σας.

 ■ Όλες οι ομάδες μπορεί να έχουν το ίδιο θέμα για συζήτηση ή κάθε ομάδα 
το δικό της θέμα, ανάλογα με το πού βρίσκεστε στην προπαρασκευαστική 
διαδικασία.

 ■ Σε κάθε ομάδα, κάθε συμμετέχον άτομο φορά τυχαία ένα καπέλο. Με τη 
σειρά που παρουσιάζονται τα καπέλα, κάθε άτομο αρχίζει να μιλά για το 
συγκεκριμένο ζήτημα. Προσοχή, μιλά μόνο από την οπτική γωνία του 
καπέλου του. Όλα τα άτομα πρέπει να επικεντρωθούν σε επιχειρήματα, 
διατυπώσεις και αποδείξεις σύμφωνα με το στυλ του καπέλου που φορούν.
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 ■ Μετά από κάθε 2 λεπτά, με το σήμα σας, παίρνει τον λόγο το επόμενο άτομο.
 ■ Μετά από έναν γύρο - ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να αλλάξουν καπέλα 

όπως θέλουν - και συνεχίστε τη συζήτηση της ομάδας για άλλον ένα γύρο.
 ■ Μετά από όλους τους γύρους (μπορεί να αποφασίσετε να έχετε 3 γύρους 

αντί για 2), προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για εσάς; 
 ■ Τι ήταν δύσκολο;
 ■ Τι ήταν εύκολο;
 ■ Τι σκέψεις ή ιδέες έχετε από τις συζητήσεις;
 ■ Τι θυμάστε από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν και μοιράστηκαν;
 ■ Μπορεί το άτομο που παρατηρούσε σε κάθε ομάδα να μας δώσει μια 

σύντομη αναφορά για τα κύρια ευρήματά του;
 ■ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας για αυτά που έχετε συζητήσει;
 ■ Ποιες είναι οι ομοιότητες / διαφορές μεταξύ των ευρημάτων των ομάδων;
 ■ Πώς μπορεί αυτό το μοντέλο να βοηθήσει τη διαδικασία σκέψης της ομάδας 

σας;
 ■ Ποια είναι τα κύρια σημεία δράσης που αποκαλύπτονται από τη συζήτησή 

σας;
 ■ Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συζητήσεις / ευρήματα στο 

έργο / διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εάν τα μέλη της ομάδας κατανοήσουν καλά τα προβλήματα που συζητήσατε, 

μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο ομιλίας για κάθε άτομο σε 3 λεπτά.
 ■ Εάν θέλετε κάθε άτομο να βιώσει τα 6 καπέλα σκέψης, τα οποία συνοδεύονται 

από επιπλέον προσωπικές γνώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο 
1 λεπτό ανά άτομο. Σε αυτήν την περίπτωση, η συζήτηση μπορεί να μην 
αποφέρει βαθιά στοιχεία, αλλά τα οφέλη είναι υψηλότερα για τα ίδια τα 
συμμετέχοντα άτομα.
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 ■ Υπάρχουν αλληλουχίες που περιλαμβάνουν και δομούν τη διαδικασία 
σκέψης προς έναν ξεχωριστό στόχο. Εάν μια ομάδα θέλει να χρησιμοποιήσει 
τα καπέλα σκέψης για διαφορετικό σκοπό, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 
ξεχωριστές ακολουθίες. Οι ακολουθίες ξεκινούν πάντα και τελειώνουν με 
ένα μπλε καπέλο. Η ομάδα συμφωνεί από κοινού πώς θα σκεφτεί, μετά 
σκέφτεται, στη συνέχεια αξιολογεί τα αποτελέσματα της σκέψης της και 
δηλώνει τι θα πρέπει να κάνει στη συνέχεια. Παραδείγματα οργανωμένα ως 
προς τον εκάστοτε στόχο:

 ◆ Αρχικές ιδέες (Μπλε, Λευκό, Πράσινο, Μπλε)
 ◆ Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών (Μπλε, Λευκό, -Πράσινο-, Κίτρινο, 

Μαύρο, Κόκκινο, Μπλε)
 ◆ Προσδιορισμός λύσεων (Μπλε, Λευκό, Μαύρο, Πράσινο, Μπλε)
 ◆ Γρήγορη ανατροφοδότηση (Μπλε, Μαύρο, Πράσινο, Μπλε)
 ◆ Στρατηγικός σχεδιασμός (Μπλε, Κίτρινο, Μαύρο, Άσπρο, Μπλε, 

Πράσινο, Μπλε)
 ◆ Βελτίωση διαδικασίας (Μπλε, Λευκό, Λευκό -Προβολές άλλων ατόμων-, 

Κίτρινο, Μαύρο, Πράσινο, Κόκκινο, Μπλε)
 ◆ Επίλυση προβλημάτων (Μπλε, Λευκό)
 ◆ Ανασκόπηση απόδοσης (Μπλε, Κόκκινο, Λευκό, Κίτρινο, Μαύρο, 

Πράσινο, Μπλε)
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Τίτλος:
Ναι ή όχι, αλλά γιατί 

(60-90 λεπτά) 

Στόχοι: Να σκεφτούμε τους λόγους πίσω από ορισμένες συμπεριφορές 
των μελώντης κοινωνίας, να αναλύσουμε κριτικά τις συμπεριφορές 
των ομάδων / ατόμων σε διάφορα θέματα, να αναπτύξουμε βαθύτερη 
κατανόηση για τα προφίλ των πολιτών.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Μαζί με την ομάδα δημιουργήστε μια λίστα επιθυμητών συμπεριφορών 

από πολίτες που, κατά προτίμηση, σχετίζονται με το θέμα που συζητάτε στο 
θεατρικό  (π.χ. ψηφοφορία, συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις, υπογραφή 
καμπάνιας, βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη, δωρεές κ.λπ.). 

 ■ Επιλέξτε μια από τις συμπεριφορές που θέλετε να εξερευνήσετε. 
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε 2 ομάδες.
 ■ Μία ομάδα πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τα άτομα 

εμφανίζουν αυτήν τη συμπεριφορά και μια άλλη ομάδα γιατί δεν εμφανίζουν 
αυτήν τη συμπεριφορά (π.χ. γιατί τα άτομα ψηφίζουν ή γιατί τα άτομα δεν 
ψηφίζουν).

 ■ Αφού αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερους λόγους, πρέπει να 
προετοιμάσουν μια παράσταση παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους στην 
άλλη ομάδα. Δώστε 20 λεπτά για  αυτό το μέρος της δραστηριότητας.

 ■ Αφού μια ομάδα ενεργήσει στη σκηνή, ρωτήστε την άλλη ομάδα τι έχουν 
παρατηρήσει. Ποιοι είναι οι λόγοι που απεικονίζονται στην παράσταση; 
Έχουν απορίες; Έχουν άλλα παραδείγματα να προσθέσουν; κ.λπ.

 ■ Μετά τις δύο παραστάσεις, συνεχίστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποιες είναι οι γενικές εντυπώσεις σας μετά την παρακολούθηση των δύο 

σκηνών;
 ■ Ποιοι φαίνεται να είναι οι πιο κυρίαρχοι / ισχυροί λόγοι για την εμφάνιση 

αυτής της συμπεριφοράς;
 ■ Τι γίνεται με τους λόγους μη εμφάνισης αυτής της συμπεριφοράς;
 ■ Ποιοι λόγοι φαίνεται να υπερτερούν; 
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 ■ Έχει σημασία ο αριθμός τους ή η φύση τους;
 ■ Πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η συμπεριφορά στην κοινωνία; 
 ■ Εμφανίζετε εσείς αυτή η συμπεριφορά; Γιατί ναι, γιατί όχι;
 ■ Τι μπορεί να επηρεάσει τα άτομα ώστε να (μην) εμφανίσουν αυτή τη 

συμπεριφορά; Πώς μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά τους στο χρόνο;
 ■ Τι σημαντικό κρατάτε από αυτήν τη δραστηριότητα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εάν θέλετε να αναλύσετε περισσότερες συμπεριφορές, μπορείτε να δώσετε 

μια διαφορετική συμπεριφορά σε κάθε ομάδα. Η αποστολή της κάθε ομάδας 
θα είναι να αναλύσει και τις δύο κατηγορίες, όπου τα άτομα κάνουν και 
δεν κάνουν κάτι επιθυμητό, και να προετοιμάσουν μια παράσταση που θα 
ενσωματώνει όλα τα ευρήματά της.
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Τίτλος: 
Οραματίζοντας το μέλλον 

(60-90 λεπτά) 

Στόχοι: Να σκεφτούμε πιθανά μελλοντικά σενάρια σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα, να προσδιορίσουμε διαφορετικές μορφές 
δράσεων για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου οραματιζόμενου 
μέλλοντος, να κατανοήσουμε βαθύτερα την αναγκαιότητα συμμετοχής 
περισσότερων παραγόντων σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες των 5 ή 6 ατόμων. 
 ■ Έχουν 20 λεπτά για να συζητήσουν και να προετοιμάσουν 2 ομαδικές εικόνες 

αγαλμάτων. Η πρώτη εικόνα πρέπει να απεικονίζει ένα πρόβλημα από την 
κοινωνία, ένα συστημικό πρόβλημα. Η δεύτερη εικόνα πρέπει να αντιπροσωπεύει 
ένα επιθυμητό μέλλον σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.

 ■ Μόλις μια ομάδα παρουσιάσει τις 2 εικόνες της, ζητήστε από τις άλλες να 
αποκωδικοποιήσουν το περιεχόμενο και το μήνυμα κάθε εικόνας: Ποιο 
ζήτημα απεικόνισαν; Ποιες οντότητες απεικονίζονται; Τι είναι διαφορετικό 
στη δεύτερη εικόνα; Ποια οντότητα λείπει / υπάρχει επιπλέον σε σύγκριση 
με την πρώτη εικόνα; κ.λπ. 

 ■ Μετά τη συζήτηση αποκωδικοποίησης ζητήστε από το κοινό να κάνει 
προτάσεις σχετικά με μια τρίτη εικόνα, η οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύει 
μια εικόνα μετάβασης από το στάδιο 1 στο στάδιο 2. 

 ■ Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, μπορείτε να προχωρήσετε με δύο 
τρόπους. Μπορείτε να συλλέξετε ιδέες από το κοινό και τα μέλη του θιάσου 
να αλλάξουν τις θέσεις τους από το στάδιο 1 την ίδια στιγμή που προτείνει τις 
ιδέες το κοινό. Έτσι, βλέπουν αμέσως τις ιδέες τους να πραγματοποιούνται 
μπροστά τους. Εναλλακτικά, μπορείτε να χωρίσετε το κοινό σε μικρότερες 
ομάδες για να δημιουργήσουν τα ίδια τα άτομα μια εικόνα και να εξηγήσουν 
την κύρια ιδέα στα μέλη του θιάσου.

 ■ Για κάθε προτεινόμενη εικόνα μετάβασης, επαναλάβετε την ακολουθία των 
εικόνων «πρόβλημα-μετάβαση-επιθυμητό μέλλον», έτσι ώστε το κοινό να 
μπορεί να δει την εξέλιξη. 

 ■ Συζητήστε με το κοινό: Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές; Ποιο άτομοείναι εκεί; 
Ποιο άτομο δεν είναι πια εκεί; Γιατί; Τι συμβαίνει; κ.λπ.  

 ■ Αφού όλες οι ομάδες παρουσιάσουν το έργο τους, προχωρήστε στη 
συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τη δραστηριότητα;
 ■ Ποια ήταν τα κοινά στοιχεία στα απεικονιζόμενα προβλήματα;
 ■ Τι γίνεται με το μέλλον; 
 ■ Πόσο ρεαλιστικό βρίσκετε το μέλλον που επιθυμείτε;
 ■ Ποια ήταν τα κοινά στοιχεία στις εικόνες μετάβασης; 
 ■ Πόσο ρεαλιστικά είναι; 
 ■ Τι πρέπει να συμβεί για να πραγματοποιηθεί η επιθυμητή αλλαγή;
 ■ Ποια οντότητα πρέπει να αλλάξει; 
 ■ Πώς μπορούν να αποφασίσουν να αλλάξουν;
 ■ Τι άλλες πληροφορίες από αυτή τη δραστηριότητα έχετε που μπορούν να 

υποστηρίξουν τη διαδικασία προετοιμασίας του Νομοθετικού Θεάτρου;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μπορείτε να ορίσετε την δραστηριότητα με διαφορετικό τρόπο και να 

ζητήσετε από την ομάδα να προετοιμάσει 3 εικόνες. Μία με το πρόβλημα, μία 
με το ιδανικό μέλλον και μία με το πιθανό μέλλον. Η εικόνα της μετάβασης 
θέλει συζήτηση για το πιθανό μέλλον. Η συζήτηση μπορεί να επικεντρωθεί 
περισσότερο στο τι είναι ρεαλιστικό να συμβεί και σε τι / από ποιο άτομο/
οντότητα εξαρτάται.

 ■ Μια άλλη εκδοχή είναι να ζητήσετε από την ομάδα να προετοιμάσει μόνο 
την εικόνα του προβλήματος και στη συνέχεια, με το κοινό, να συζητήσει 
για 3 επιθυμίες που έχει για να αλλάξει το πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο, 
επικεντρώνονται στις άμεσες πιθανές και πιο σημαντικές αλλαγές.
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Τίτλος:
Το χειρότερο μέλλον 

(90 λεπτά) 

Στόχοι: Να προβληματιστούμε κριτικά για τις συνέπειες της παρούσας 
κατάστασης στα άτομα στο μέλλον, να προσδιορίσουμε τους κύριους 
τομείς προτεραιότητας για παρέμβαση στο παρόν, να αναπτύξουμε μια 
βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 5-6 ατόμων. 
 ■ Σε κάθε ομάδα, τα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να σκεφτούν το χειρότερο 

δυνατό μέλλον που θα μπορούσε να προκύψει σε σχέση με ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα. Πρέπει να σκεφτούν το πιο αρνητικό σενάριο που μπορεί 
να εξελιχθεί από την παρούσα κατάσταση. Μπορούν να σκεφτούν όσο 
ελεύθερα θέλουν, αρκεί να διατηρήσουν ένα ρεαλιστικό σενάριο. Δεν πρέπει 
να απεικονίζουν κάτι τρομακτικό, αλλά μία πολύ αρνητική πιθανότητα.

 ■ Οι ομάδες έχουν 20 λεπτά για να προετοιμάσουν μια παράσταση που δείχνει 
την εκδοχή τους για το χειρότερο δυνατό μέλλον. Στο εναλλακτικό τους 
μέλλον, θα πρέπει να συμπεριλάβουν διαφορετικούς κοινωνικούς φορείς.

 ■ Κάθε ομάδα παρουσιάζει το έργο της και το κοινό πρέπει να προβληματιστεί 
σε σχέση με το περιεχόμενο: Ποιο άτομο/οντότητα απεικονίζεται εκεί; Τι 
του συμβαίνει; Ποιο άλλο άτομο / οντότητα συμμετέχει; Πώς είναι η ζωή; 
κ.λπ.  

 ■ Η συζήτηση μετά από κάθε παράσταση πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στην 
αποκωδικοποίηση του κύριου περιεχομένου του έργου. Οι ερμηνείες και 
οι εντυπώσεις από κάθε παράσταση θα αναφέρονται στη συζήτηση, αφού 
έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σκηνές.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς νιώθετε αφού είδατε όλες αυτές τις παραστάσεις;
 ■ Ποιες είναι οι κύριες σκέψεις και εντυπώσεις σας;
 ■ Ποια ήταν τα κοινά στοιχεία στις παραστάσεις; 
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 ■ Ποια ήταν τα μοναδικά;
 ■ Ποια πιστεύετε ότι είναι πιθανό να συμβούν;
 ■ Ποια σενάρια θα μπορούσατε να ανεχτείτε και σε ποια δε θα μπορούσατε 

να ζούσατε ποτέ;
 ■ Τι χρειάζεται για την υλοποίηση αυτών των μελλοντικών σεναρίων;
 ■ Τι χρειάζεται για να μην συμβούν; 
 ■ Τι πρέπει να αλλάξει τώρα, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες 

τέτοιων μελλοντικών σεναρίων; 
 ■ Ποια είναι τα πιο επείγοντα και σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν 

τώρα; 
 ■ Ποιο άτομο/οντότητα είναι υπεύθυνο για αυτά τα πράγματα;
 ■ Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε / επηρεάσουμε αυτές τις αλλαγές;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εάν η ομάδα με την οποία συνεργάζεστε σχηματίζεται από άτομα που 

καταπιέζονται στο θέμα με το οποίο εργάζεστε, αυτή η άσκηση μπορεί 
να γίνει συναισθηματικά πολύ σκληρή και καταθλιπτική. Αναγνωρίστε 
τον πιθανό αντίκτυπο και αφήστε αρκετό χρόνο για να συζητήσουν τα 
συναισθήματα που θα δημιουργηθούν.
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Προσωπικός Προβληματισμός 

Τίτλος:
Εγώ,ο εαυτός/η εαυτή/το εαυτό μου και η κοινωνία μου 

(3 ώρες)

Στόχοι: Να προβληματιστούμε σχετικά με την ταυτότητά μας 
και τη θέση μας σε μια κοινότητα, να αναπτύξουμε ενσυναίσθηση και 
συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ των συμμετεχόντων ατόμων, να 
αναπτύξουμε βαθύτερη κατανόηση σχετικά με ομοιότητες και διαφορές 
μεταξύ διαφορετικών μελών μιας κοινωνίας.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων.
 ■ Ζητήστε από τις ομάδες να πάνε έξω στην κοινωνία και η κάθε μία τους 

να βγάλει από 3 φωτογραφίες για κάθε μέλος της, τις οποίες θα δείξει 
αργότερα στην ομάδα.

 ■ Η μία φωτογραφία πρέπει να αντιπροσωπεύει το ποιο είναι αυτό το μέλος. 
Η δεύτερη φωτογραφία πρέπει να αντιπροσωπεύει την ταυτότητά του / 
κάτι που σχετίζεται με την ταυτότητά του και η τρίτη φωτογραφία πρέπει 
να αντιπροσωπεύει την κοινωνία του.

 ■ Για καθεμία από τις φωτογραφίες, κάθε άτομο είναι ελεύθερο να την 
ερμηνεύσει όπως θέλει, διότι είναι μια πολύ προσωπική εργασία. Οι 
ομάδες σχηματίζονται για να αλληλοϋποστηρίζονται στη διαδικασία της 
φωτογράφησης, να λένε ιδέες και να παρέχουν σχόλια.

 ■ Οι ομάδες έχουν 1,5 ώρα για να τραβήξουν και τις 3 φωτογραφίες ανά 
άτομο. 

 ■ Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων στην ομάδα, ενδέχεται να χρειάζεται 
να προβάλετε τις φωτογραφίες στην ομάδα με ένα τεχνητό μέσο. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες. Ζητήστε 
από κάθε ομάδα να εκτυπώσει τις φωτογραφίες πριν επιστρέψει στον χώρο 
στον οποίο δουλεύετε.

 ■ Κάθε συμμετέχον άτομο προετοιμάζει μια αφίσα και με τις 3 φωτογραφίες 
του. Εάν όλοι τα συμμετέχοντα άτομα διαθέτουν φορητούς υπολογιστές / 
tablet, μπορείτε να τους ζητήσετε να προετοιμάσουν το υλικό στην οθόνη 
της συσκευής τους και να πραγματοποιήσουν μια ηλεκτρονική έκθεση.
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 ■ Τα συμμετέχοντα άτομα καλούνται να «επισκεφθούν» την έκθεση σιωπηλά 
και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν το μήνυμα κάθε φωτογραφίας. 
Γιατί το άτομο που φωτογράφισετην κάθε εικόνα επέλεξε ακριβώς αυτή τη 
σύνθεση κ.λπ.

 ■ Μετά την «επίσκεψη» των συμμετεχόντων ατόμων στην έκθεση, δώστε 
χώρο για απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν. Δίνουμε 
έμφαση στις  ερωτήσεις που δεν βάζουν το κάθε άτομο ξεχωριστά να 
εξηγήσει προφορικά την αφίσα του. 

 ■ Ρωτήστε τα συμμετέχοντα άτομα ποιες είναι οι κύριες εντυπώσεις και τα 
συναισθήματά τους από την έκθεση. Κάθε άτομο μοιράζεται με μία λέξη ή 
πρόταση.

 ■ Η επόμενη φάση της δραστηριότητας είναι η δημιουργία ομαδικών εικόνων 
εμπνευσμένων από την έκθεση. 

 ■ Η πρώτη εικόνα είναι για το ποια άτομα είμαστε. Ένα άτομο καλείται να 
έρθει στη σκηνή και να φτιάξει ένα άγαλμα με το σώμα του απεικονίζοντας 
ένα μήνυμα που έλαβε για το ποιο είναι. Δεν πρέπει να είναι το δικό του 
μήνυμα, αλλά ένα μήνυμα από μια άλλη φωτογραφία που έχει δει. Ζητείται 
από ένα άλλο άτομο να έρθει στη σκηνή και να φτιάξει ένα άλλο άγαλμα 
είτε συνδεδεμένο με το προηγούμενο είτε ανεξάρτητο, αλλά στο ίδιο θέμα. 
Τα μισά άτομα από την ομάδα καλούνται να έρθουν στη σκηνή με αυτόν τον 
τρόπο. Το κοινό παρατηρεί αυτήν την ομαδική εικόνα. Ζητήστε από το κοινό 
να αντιγράψει την εικόνα, έτσι ώστε και τα «αγάλματα» να παρατηρήσουν 
την εικόνα που έχουν δημιουργήσει. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για 
ίδιο θέμα με την υπόλοιπη ομάδα.

 ■ Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για τις επόμενες δύο ομαδικές εικόνες,  
μία για την ταυτότητα και μία για την κοινωνία στην οποία ανήκουν τα 
συμμετέχοντα άτομα.

 ■ Μετά από κάθε ομαδική θεματική εικόνα, ρωτήστε τα συμμετέχοντα άτομα 
πώς νιώθουν και ποια είναι τα κυρίαρχα συναισθήματά που προκαλούνται 
από τα αγάλματα και τις εικόνες. Μην μπαίνετε σε ορθολογικά επιχειρήματα 
και μην προσπαθείτε να αποκωδικοποιήσετε τις εικόνες. Αυτό θα συμβεί 
μετά την εκτέλεση όλων των αναπαραστάσεων.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς βρήκατε το μέρος της δραστηριότητας που φωτογραφηθήκατε; Τι 

μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας από τη διαδικασία;
 ■ Πώς σας φάνηκαν οι φωτογραφίες των άλλων ατόμων; Τι έχουν προκαλέσει 

σε εσάς; Πόσο παρόμοιες / διαφορετικές βρήκατε τις εμπειρίες τους από τη 
δική σας;
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 ■ Ποιες ήταν οι σκέψεις και οι προβληματισμοί σας σχετικά με τις εικόνες της 
ομάδας για το «ποια άτομα είστε»; Ποια είστε σύμφωνα με αυτές τις εικόνες; 
Πόσο αισθάνεστε ότι αντιπροσωπεύεστε από τις εικόνες των άλλων μελών 
της ομάδας;

 ■ Ποιες ήταν οι σκέψεις και οι προβληματισμοί σας σχετικά με τις εικόνες 
της ομάδας για την «ταυτότητά σας»; Ποιες είναι οι κύριες ταυτότητες ή 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύει η ομάδα; Βρήκατε την 
ταυτότητά σας στην εικόνα;

 ■ Ποιες ήταν οι σκέψεις και οι προβληματισμοί σας σχετικά με τις εικόνες 
της ομάδας για την «κοινωνία σας»; Ποια είναι η κοινωνία σας σύμφωνα με 
αυτές τις εικόνες;

 ■ Τι συνδέει τις 3  εικόνες;
 ■ Ποια ζητήματα, θετικά ή αρνητικά, προκύπτουν από τις εικόνες που έχετε 

παρουσιάσει;
 ■ Τι άλλες ιδέες ή σκέψεις έχετε μετά από αυτήν τη διαδικασία; 
 ■ Τι πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω; 

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ προσωπική, συναισθηματική και πρέπει 

να χρησιμοποιείται για ομάδες που έχουν αναπτύξει ένα προχωρημένο 
επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ τους.

 ■ Η έκθεση πρέπει να τοποθετηθεί σε ορατό μέρος και, εάν είναι δυνατόν, να 
παραμείνει ορατή όταν κατασκευάζονται τα ομαδικά αγάλματα.
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Τίτλος:
Δήλωση ταυτότητας 

(60-90 λεπτά) 

Στόχοι: Να προβληματιστούμε σχετικά με την ταυτότητά μας, 
να ενδυναμώσουμε, να αναπτύξουμε δεξιότητες επικοινωνίας, να 
προβληματιστούμε για τις πολλαπλές ταυτότητες που έχουμε σε μια 
κοινωνία, να αναπτύξουμε δεξιότητες ενσυναίσθησης.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Η ταυτότητα που έχουμε σε σχέση με διάφορα άτομα / παράγοντες γύρω 

μας είναι διαφορετική, επιλέγουμε να τονίσουμε ορισμένες πτυχές / πλευρές 
σε ορισμένα άτομα και να κρύψουμε κάποιες άλλες πλευρές, ακόμα κι αν 
είναι σημαντικές. 

 ■ Προσκαλέστε τα συμμετέχοντα άτομα να σκεφτούν ποια είναι, ποιος 
είναι ο πυρήνας της προσωπικότητάς τους και να συντάξουν μια δήλωση 
ταυτότητας σε σχέση με 3 σημαντικά πρόσωπα από τη ζωή και την κοινωνία 
τους.

 ■ Στη δήλωση πρέπει να συμπεριλάβουν τις πιο σημαντικές πτυχές από την 
ταυτότητά τους τις οποίες θέλουν να γνωρίζουν, να φροντίζουν και να 
αναγνωρίζουν αυτά τα 3 άτομα.

 ■ Τα 3 σημαντικά πρόσωπα είναι: ο γονέας / το άτομο που έχει τη νόμιμη 
κηδεμονία τους (της επιλογής τους), η δημοτική αρχή της πόλης τους και 
ένα μέλος του αστυνομικού ή του δικαστικού σώματος.

 ■ Το κάθε άτομο μπορεί να συντάξει τη δήλωσή του όπως προτιμά, 
χρησιμοποιώντας σχέδια, λέξεις, εικόνες κ.λπ. 

 ■ Έχουν 25 λεπτά για αυτό το μέρος της δραστηριότητας. Αφού τελειώσει 
ο χρόνος, ζητήστε από κάθε μέλος της ομάδας να δημιουργήσει μια υπο-
ομάδα με άλλα 3 άτομα.

 ■ Σε κάθε άτομο της ομάδας έχει ανατεθεί ο ρόλος ενός από τα 3 σημαντικά 
πρόσωπα από το εκάστοτε άτομο που παρουσιάζει τη δήλωσή του (π.χ. 
«είστε η μητέρα μου», «είστε ο δήμαρχος» κ.λπ.). Διαβάζουν τη δήλωσή 
τους σε καθένα από τα άτομα ενώ εκείνα μόνο ακούν και δεν αντιδρούν. 
Στο τέλος, τα μέλη της ομάδας μπορούν να σχολιάσουν εν συντομία και να 
ευχαριστήσουν τα άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα τους.

 ■ Αφήστε περισσότερο από 30 λεπτά για την ομαδική δραστηριότητα και 
προχωρήστε στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή;
 ■ Πώς ήταν όταν προετοιμάζατε τη δήλωση ταυτότητας; 
 ■ Ποια ήταν η ευκολότερη/ δυσκολότερη στιγμή της προετοιμασίας και γιατί;
 ■ Τι άλλες σκέψεις έχετε ως προς το μέρος της προετοιμασίας;
 ■ Πώς νιώσατε καθώς διαβάζατε τις δηλώσεις σας στα 3 άτομα από τη ζωή / 

κοινωνία σας;
 ■ Πώς ήταν όταν ακούγατε τις δηλώσεις των άλλων ατόμων;
 ■ Πόσο συχνά σκέφτεστε την ταυτότητά σας; Πόσα άτομα γύρω σας 

γνωρίζουν πραγματικά ποια άτομα είστε;
 ■ Πόσα στοιχεία από την ταυτότητά σας κρύβετε από την πλειονότητα των 

ανθρώπων της ζωή σας; Γιατί;
 ■ Τι θα ήταν διαφορετικό αν ήξεραν ποια είστε πραγματικά;
 ■ Τι γίνεται με τους βασικούς παράγοντες της κοινωνίας σας; 
 ■ Πόσα ξέρουν; Σας γνωρίζουν πλήρως; Τι συμβαίνει με άλλα άτομα που 

μοιράζονται παρόμοια βασικά χαρακτηριστικά; 
 ■ Τι άλλες σκέψεις έχετε σχετικά με τα πράγματα που συζητήσαμε;
 ■ Ποιες πτυχές θέλετε να αναλύσετε περισσότερο;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές 
 ■ Αυτή είναι κατάλληλη δραστηριότητα για μια ομάδα ατόμων που ανήκουν 

στην ομάδα-στόχο του Νομοθετικού Θεάτρου, δηλαδή ανήκουν στην 
καταπιεσμένη ομάδα.

 ■ Είναι καλύτερο να οργανώσετε την άσκηση, αφού γνωρίζει το ένα το άλλο 
στην ομάδα και υπάρχει εμπιστοσύνη.

 ■ Τα 3 πρόσωπα για τα οποία τα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να προετοιμάσουν 
τη δήλωσή τους μπορούν και πρέπει να προσαρμοστούν στο προφίλ 
της ομάδας, του θέματος και της κοινωνίας με την οποία δουλεύετε στο 
Νομοθετικό Θέατρο.

 ■ Για να υποστηρίξετε τα συμμετέχοντα άτομα να προβληματιστούν, 
μπορείτε να κάνετε μια άλλη δραστηριότητα στην αρχή, κατά την οποία 
τα μέλη της ομάδας σκέφτονται ολόκληρη τη διαδρομή στη ζωή τους, 
γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη των ταυτοτήτων τους. Μπορούν να 
εξαγάγουν λέξεις κλειδιά σε διαφορετικά post-its τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για τη σύνταξη των δηλώσεών τους.
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Τίτλος:
Σημαντική επίδραση 

(60 λεπτά) 

Στόχοι: Να προβληματιστούμε σχετικά με τα βασικά γεγονότα 
στη ζωή μας, να προσδιορίσουμε τον αντίκτυπο που είχαν τα διάφορα 
γεγονότα στην προσωπικότητά μας, την ταυτότητα και τις αξίες μας, να 
ενισχύσουμε την ομαδική σύνδεση, να αναπτύξουμε εμπιστοσύνη και 
ενσυναίσθηση.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Προσκαλέστε τα συμμετέχοντα άτομα να προβληματιστούν για 10 λεπτά 

σχετικά με τα γεγονότα από τη ζωή τους που είχαν την σημαντικότερη 
επίδραση σε αυτά (θετική ή αρνητική), τα οποία διαμόρφωσαν κυρίως το 
είδος του ατόμου που είναι τώρα. Μπορεί να κρατήσουν σημειώσεις εάν το 
επιθυμούν.

 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες των 4 ή 5 ατόμων. Σε αυτές τις 
ομάδες τα άτομα καλούνται να μοιραστούν έως και 3 σημαντικές στιγμές 
από τη ζωή τους. Είναι η επιλογή τους ποιες στιγμές θέλουν να μοιραστούν.

 ■ Μόλις μοιραστούν όλατα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να προετοιμάσουν 
μια παράσταση, με οποιαδήποτε μορφή επιθυμούν, η οποία περιλαμβάνει τα 
κοινά ή / και τα πιο σχετικά στοιχεία από όλα τα πράγματα που ακούστηκαν.

 ■ Σκοπός τους είναι να συμπεριλάβουν τον πιο σημαντικό τύπο στιγμών 
όπου επιδράσανε σημαντικά στα επιμέρους άτομα της ομάδας τους. Δώστε 
τους 30 λεπτά για αυτό το μέρος.

 ■ Αφού μια ομάδα παρουσιάσει τη σκηνή της, ρωτήστε το κοινό: Τι 
παρατηρήσατε; Τι είδους στιγμές είχαν σημαντικές επιδράσεις; Ήταν θετικές 
ή αρνητικές; Θα μπορούσατε να προσδιορίσετε τι είδους επιδράσεις είχαν; 
κ.λπ.

 ■ Μετά την παρουσίαση όλων των ομάδων προχωρήστε στη συζήτηση.  

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς αισθάνεστε αφού έχετε παρακολουθήσει όλες τις παραστάσεις;
 ■ Τι σας άγγιξε περισσότερο;
 ■ Ποιο ήταν το πιο κοινό στοιχείο στις προσωπικές σας εμπειρίες;
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 ■ Ποιες είναι οι γενικές εντυπώσεις σας μετά την παρακολούθηση όλων των 
παραστάσεων;

 ■ Ποια είναι τα κοινά στοιχεία και ποια ξεχωρίζουν ως μοναδικά;
 ■ Απεικονίστηκαν περισσότεροι αρνητικοί ή θετικοί τύποι γεγονότων;
 ■ Τι είδους επιδράσεις είχαν στα άτομα;
 ■ Πώς επιλέξατε ποια γεγονότα θα μοιραστείτε με την ομάδα σας;
 ■ Τι είδους άτομο θα ήσασταν σήμερα αν αυτά τα γεγονότα δεν γινόντουσαν 

στη ζωή σας;
 ■ Τι μπορείτε να προτείνετε σε άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοια 

γεγονότα / κατάσταση όπως εσείς;
 ■ Ή γενικά, τι μπορείτε να συμβουλεύσετε τα άτομα που βιώνουν έντονες 

καταστάσεις στη ζωή τους; 

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να ανακαλέσει κάποια τραύματα από το 

παρελθόν και κακές αναμνήσεις. Πρέπει να γνωρίζετε την ομάδα σας, εάν 
είναι κατάλληλη η δραστηριότητα για τα μέλη της και πόσο καλά πιστεύετε 
ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν πιθανές συναισθηματικές εκρήξεις. 
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Τίτλος: 
Θερμόμετρο καταπίεσης 

(60 λεπτά) 

Στόχοι: Να προβληματιστούμε για προσωπικές εμπειρίες καταπίεσης, 
να αναπτύξουμε εμπιστοσύνη και ενσυναίσθηση, να οικοδομήσουμε την 
αλληλεγγύη μεταξύ μας, να μοιραστούμε προσωπικές εμπειρίες.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Δώστε 2 χαρτιά σε κάθε συμμετέχον άτομο. Προσκαλέστε τα να γράψουν 

στο ένα χαρτί μια κατάσταση όπου ένιωσαν καταπιεσμένα και στο άλλο μια 
κατάσταση όπου έχουν δράσει καταπιεστικά. Δεν χρειάζεται να γράψουν 
όνομα στα χαρτιά πριν τα δώσουν σε εσάς. Δώστε τους 10 λεπτά.

 ■ Μόλις συγκεντρώσετε τα χαρτιά, προσθέστε τα δικά σας παραδείγματα 
(βλ. Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές) και 
ανακατέψτε τα χαρτιά για να τα διαβάσετε με τυχαία σειρά. Εάν πιστεύετε 
ότι είναι πιο σχετικό, ταξινομήστε τα με μια συγκεκριμένη σειρά, από 
ελαφρύτερα προς βαρύτερα θέματα.

 ■ Ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να σηκωθούν. Πρέπει να τοποθετήσετε 
στο πάτωμα διαφορετικούς αριθμούς σε διάταξη κλίμακας. Το 0 στη μία 
γωνία και το 10 στην άλλη.

 ■ Τα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να τοποθετηθούν σε αυτό το «θερμόμετρο» 
από μηδέν έως δέκα ανάλογα με τα θέματα που θα διαβάζετε από τις 
σημειώσεις. Το μηδέν σημαίνει ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ σε αυτούς και 10 
ότι συμβαίνει πολύ συχνά.

 ■ Μία προς μία διαβάστε τις προτάσεις και περιμένετε να τοποθετηθούν όλα 
τα άτομα. Ζητήστε τους να κοιτάξουν γύρω τους και να παρατηρήσουν πού 
βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

 ■ Ανάλογα με τον αριθμό των προτάσεων, μπορείτε να δώσετε χώρο σε 
ορισμένα άτομα για να εξηγήσουν τη θέση τους για ορισμένες από τις 
προτάσεις. Ωστόσο, υπάρχει χρόνος στο τέλος της δραστηριότητας για να 
μοιραστούν τις εντυπώσεις τους συνολικά.

 ■ Μόλις ολοκληρώσετε την ανάγνωση όλων των προτάσεων προχωρήστε 
στην τελική συζήτηση. Ζητήστε από την ομάδα να σταθεί ή να καθίσει σε 
κύκλο.. 
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή; Παρακαλώ μοιραστείτε με μία λέξη.
 ■ Αν κάποιο άτομο το επιθυμεί, μπορεί να πει περισσότερα σχετικά με το γιατί 

μοιράστηκε αυτή τη λέξη.
 ■ Τι σας έκανε να νιώσετε έτσι;
 ■ Ποιες ήταν οι σκέψεις σας κατά τη διάρκεια της άσκησης;
 ■ Τι παρατηρήσεις έχετε σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των ατόμων 

κατά τη διάρκεια της άσκησης;
 ■ Τι σας εξέπληξε / εντυπωσίασε / σόκαρε / σας παρηγόρησε; 
 ■ Έχετε απορίες ή αμφιβολίες;
 ■ Ποια πρόταση ξεχωρίζει για εσάς και γιατί;
 ■ Παρατηρήσατε κάποιο μοτίβο σχετικά με τον τύπο των κοινών εμπειριών;
 ■ Τι μας λέει αυτή η άσκηση; 
 ■ Τι λέει για εμάς;
 ■ Γιατί είναι σημαντικό να σκεφτούμε τέτοιες εμπειρίες; 
 ■ Πώς μπορεί αυτό να μας βοηθήσει;
 ■ Τι πρέπει να κάνουμε ως ομάδα για να υποστηρίζουμε περισσότερο το ένα 

το άλλο;
 ■ Μοιραστείτε τι θα κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής για να 

υποστηρίξετε την ομάδα.

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Είναι καλύτερο να εφαρμόσετε αυτήν τη δραστηριότητα αφού 

αποσαφηνιστεί η έννοια της καταπίεσης και αναφερθούν παραδείγματα 
διαφορετικών τύπων καταπίεσης.

 ■ Αυτή η άσκηση θα μπορούσε να γίνει πολύ έντονη και συναισθηματική. Να 
δείξετε ετοιμότητααπέναντι σε μια τέτοια πιθανότητα.Να ενθαρρύνετε τα 
συμμετέχοντα άτομα να αγκαλιάσουν πλήρως την εμπειρία τους, να είναι 
ανοιχτά και να ανταποκρίνονται με συμπάθεια.

 ■ Για σιγουρευτείτε ότι κάποιο συγκεκριμένο είδος καταστάσεων ή 
εμπειριών είναι γνωστό στην ομάδα, θα πρέπει να προετοιμάσετε μια λίστα 
καταστάσεων τις οποίες να προσθέσετε σε αυτές που παρέχονται από την 
ομάδα. Εάν αναφέρονται από τα συμμετέχοντα άτομα, δεν χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσετε αυτό που έχετε προετοιμάσει (την προεργασία την κάνετε 
μόνο ως σχέδιο Β).

 ■ -Παραδείγματα προτάσεων (επιλέξτε / χρησιμοποιήστε την κατάλληλη 
επιλογή για την ομάδα σας):

 ◆ IΕκφόβιζα στο σχολείο 
 ◆ Έχω υποστεί εκφοβισμό (μπούλινγκ)
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 ◆ Βίωσα ενδοοικογενειακή βία
 ◆ Με παρενόχλησαν σεξουαλικά στο δρόμο
 ◆ Έκανα σεξιστικά σχόλια σε άλλα άτομα σε δημόσιους χώρους
 ◆ Βίωσα διάκριση σε άλλη χώρα 
 ◆ Βίωσα αστυνομική βία
 ◆ Έχω κάνει διακρίσεις σε άλλο άτομο επειδή ανήκε σε άλλη θρησκεία ή 

εθνικότητα
 ◆ Παραβιάστηκαν τα βασικά μου ανθρώπινα δικαιώματα
 ◆ Σκέφτηκα ότι κάποια άτομα είναι κατώτερα από εμένα 
 ◆ ….

Τίτλος:
Προσωπικές ερωτήσεις

(45 λεπτά) 

Στόχοι: Να ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών, 
να οικοδομήσουμε ομαδική ενσυναίσθηση και περιέργεια μεταξύ μας, να 
αυξήσουμε τη συνοχή της ομάδας, να σκεφτούμε κριτικά για διαφορετικές 
εμπειρίες και οπτικές εντός της ομάδας.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Δώστε σε κάθε συμμετέχον άτομο ένα σύνολο χαρτιών (Α4) που να επαρκεί 

για όλες τις ερωτήσεις που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στην άσκηση 
(μία πλευρά ενός χαρτιού ανά ερώτηση) και ένα στυλό. Εάν έχετε τη 
δυνατότητα, μπορείτε να δώσετε επαναχρησιμοποιούμενους πίνακες του 
ίδιου μεγέθους

 ■ Εξηγήστε τη διαδικασία της δραστηριότητας: διαβάζετε μία προς μία 
διαφορετικές ερωτήσεις. Τα άτομα πρέπει να γράψουν την απάντησή τους 
στο χαρτί με αρκετά μεγάλα γράμματα, έτσι ώστε τα υπόλοιπα μέλη μέσα 
στο δωμάτιο να μπορούν να τη διαβάσουν.

 ■ Μετά από κάθε ερώτηση, τα μέλη της ομάδας μπορούν να κοιτάξουν 
γύρω και να διαβάσουν τις απαντήσεις των άλλων ατόμων. Στη συνέχεια, 
προχωράτε στην επόμενη ερώτηση. 

 ■ Εάν τα μέλη της ομάδας έχουν σοβαρές απορίες σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις απαντήσεις των υπολοίπων ατόμων, αφήστε χρόνο μετά από κάθε 
ερώτηση. Γενικά, υπενθυμίστε στην ομάδα ότι όλες οι ερωτήσεις και οι 
σκέψεις τους μπορούν να αναλυθούν στο τέλος.
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 ■ Η επόμενη λίστα ερωτήσεων είναι μια γενική πρόταση. Πρέπει να τις 
προσαρμόσετε και να τις τροποποιήσετε με βάση την ομάδα με την οποία 
εργάζεστε. Γενικά, οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε απαντώνται με 1 έως 2 λέξεις:

 ◆ Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας;
 ◆ Για ποιο πράγμα στη ζωή σας νιώθετε περηφάνεια;
 ◆ Τι σας θλίβει περισσότερο;
 ◆ Πόσες φορές είχατε ερωτική απογοήτευση;
 ◆ Τι πρέπει να κάνετε πριν πεθάνετε;
 ◆ Τι αγαπάτε περισσότερο στη ζωή σας;
 ◆ Τι δεν μπορείτε ποτέ να συγχωρήσετε;
 ◆ Πιστεύετε στον Θεό;
 ◆ Σε αναγκαστικές συνθήκες, θα μπορούσατε να σκοτώσετε κάποιο 

άτομο;
 ◆ Τι σας δίνει δύναμη  / θάρρος;
 ◆ Με πόσα άτομα θεωρείτε πως σας συνδέει στενή φιλία;
 ◆ Τι βλέπουν άλλα άτομα σε εσάς και δεν τους αρέσει;
 ◆ Τι βλέπουν άλλα άτομα σε εσάς και δεν είναι αλήθεια;
 ◆ Τι θέλετε να αλλάξετε σε εσάς τα ίδια;
 ◆ Ποιο άτομο / πράγμα στον κόσμο μισείτε περισσότερο;
 ◆ Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θέλετε να κάνετε στην κοινωνία 

σας;
 ◆ Πότε ήταν η τελευταία φορά που κλάψατε;
 ◆ Έχετε σκεφτεί ποτέ την αυτοκτονία;
 ◆ Σε τι ποσοστό απαντήσατε με ειλικρίνεια σε αυτήν την άσκηση;

 ■ Στο τέλος, δώστε το λόγο  στα συμμετέχοντα άτομα. Μπορούν εκείνα να 
κάνουν μια ερώτηση στην ομάδα. Στη συνέχεια προχωρήστε στην ομαδική 
συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή;
 ■ Τι σας κάνει να νιώθετε έτσι;
 ■ Πώς νιώσατε όταν άλλα άτομα έδωσαν παρόμοιες απαντήσεις με τη δική 

σας;
 ■ Πώς ήταν όταν κανένα άλλο άτομο δεν έδωσε την ίδια απάντηση;
 ■ Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας για ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ σας;
 ■ Ποιες απαντήσεις σας εξέπληξαν περισσότερο και γιατί;
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 ■ Τι άλλες σκέψεις έχετε σχετικά με τις απαντήσεις που έδωσε η ομάδα;
 ■ Τι λένε αυτές οι απαντήσεις για την ομάδα μας; Γιατί;
 ■ Τι ξεχωρίζει; 
 ■ Σε τι πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή;
 ■ Τι πρέπει να αλλάξουμε για να έχουμε περισσότερη ειλικρίνεια στην ομάδα;
 ■ Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; 
 ■ Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει το καθένα από εμάς;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Ανάλογα με την επιλογή των ερωτήσεων, αναμένεται να υπάρχει έντονη 

συναισθηματική φόρτιση στην ομάδα. Αυτή η άσκηση λειτουργεί μόνο 
όταν υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της 
ομάδας, το οποίο μπορεί να επιτρέψει στα συμμετέχοντα άτομα να είναι 
ανοιχτά και ειλικρινή σχετικά με (πολύ) προσωπικές πτυχές.

 ■ Επιτρέπετε στα συμμετέχοντα άτομα να μην γράφουν τίποτα ως απάντηση 
σε ορισμένες από τις ερωτήσεις που κάνετε. Μην το πείτε από την αρχή για 
να μην ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια επιλογή.
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Τίτλος: 
Το προσωπικό είναι πολιτικό 

(90 λεπτά) 

Στόχοι: Να κατανοήσουμε το τι / ποια οντότητα ορίζει ένα πολιτικό 
ζήτημα, να δημιουργήσουμε συνδέσεις μεταξύ προσωπικών συμβάντων 
και ζητημάτων πολιτικής σημασίας, να σκεφτούμε κριτικά για τη δυναμική 
της εξουσίας γύρω από την ιεράρχηση των ζητημάτων πολιτικού 
ενδιαφέροντος.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Μαζί με την ομάδα δημιουργήστε μια λίστα με απαντήσεις στην ακόλουθη 

ερώτηση: Ποια ζητήματα από την ιδιωτική σας ζωή είναι σημαντικά για 
εσάς;

 ■ Είναι ένας ομαδικός καταιγισμός ιδεών και ό, τι λέει η ομάδα γράφεται 
στον πίνακα. Εάν είναι απαραίτητο, διευκρινίστε σε τι αναφέρεται αυτή 
η ερώτηση παρέχοντας παραδείγματα όπως: μικρο-εργασίες στο σπίτι, 
ρομαντική σχέση, παιδιά, ρούχα, τριχοφυΐα στο σώμα, φυσική εμφάνιση, 
χρήματα, ρουτίνα ύπνου κ.λπ.
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 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 4 ατόμων. Κάθε ομάδα 
πρέπει να αναλύσει και να διαχωρίσει τα στοιχεία σε δύο λίστες. Η μία 
να περιλαμβάνει τα ιδιωτικά ζητήματα που έχουν πολιτική σημασία, που 
σημαίνει ότι υπάρχουν συστημικές αποφάσεις / δομές σε αυτά τα θέματα, 
και μια δεύτερη λίστα με τα υπόλοιπα θέματα. Δώστε 15 λεπτά.

 ■ Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματά μεταξύ των μελών της. Σε περίπτωση 
διαφωνιών, ζητήστε από τις ομάδες να αιτιολογήσουν και να εξηγήσουν 
καλύτερα τους λόγους τους. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις για 
να διευκολύνετε μια μικρή συζήτηση:

 ◆ Πώς αποφασίσατε ποια θέματα έχουν πολιτική σημασία ή όχι;
 ◆ Ποια θέματα ήταν πιο δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν και γιατί;
 ◆ Σε ποιο βαθμό η πολιτική συνάφεια σημαίνει ότι αυτά τα θέματα 

ρυθμίζονται από το κράτος; Θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα;
 ■ Ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να επιστρέψουν στις ομάδες τους και 

να αναλύσουν τις αρχικές τους λίστες και εάν έχουν κάνει αλλαγές μετά 
τη συζήτηση της ομάδας, τις αναθεωρημένες λίστες τους. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε νέες ομάδες για να εμπλουτίσετε τη διαδικασία. Ζητήστε 
τους να επιλέξουν 1 έως 3 ζητήματα  από τις λίστες τα οποία πρέπει να 
λάβουν την προσοχή των πολιτικών και συστημικών θεσμών. Θα πρέπει να 
επιλέξουν ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από το κράτος αυτή τη στιγμή.

 ■ Πρέπει να προετοιμάσουν μια σύντομη παράσταση στην οποία θα 
υποστηρίξουν αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, ώστε να λάβουν την 
προσοχή των πολιτικών θεσμών και του συστήματος. Είναι ελεύθερα 
να χρησιμοποιήσουν βοηθήματα και τη μέθοδο που επιθυμούν για την 
παράσταση. Δώστε τους 20 λεπτά για αυτό το μέρος της διαδικασίας.

 ■ Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις θεατρικές παραστάσεις της. Ρωτήστε τις άλλες 
ομάδες ποια θέματα έχουν παρατηρήσει και ποια επιχειρήματα εντόπισαν. 
Τι άλλα σχόλια, παρατηρήσεις τους δημιουργούνται από την παράσταση 
και τα στοιχεία που απεικονίζονται;

 ■ Αφού όλες οι ομάδες παρουσιάσουν το έργο τους, προχωρήστε στη 
συζήτηση με ολόκληρη την ομάδα.  

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Τι έχετε στον νου σας τώρα;
 ■ Ποιες είναι οι κύριες σκέψεις / προβληματισμοί σας από όλες τις παραστάσεις;
 ■ Πώς αποφασίσατε ποια θέματα θα απεικονίσετε στην παράσταση; Γιατί 

αυτά τα ζητήματα και όχι άλλα;
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 ■ Πώς αποφασίσατε για τα επιχειρήματα που έχετε χρησιμοποιήσει για να 
ασκήσετε πίεση για αυτά τα ζητήματα;

 ■ Θα μπορούσατε να προσθέσετε περισσότερα επιχειρήματα για οποιοδήποτε 
από τα ζητήματα που παρουσιάζονται;

 ■ Γιατί αυτά τα ζητήματα δεν ρυθμίζονται πολιτικά; Τι σημαίνει πολιτική 
ρύθμιση / διαχείριση;

 ■ Τι γίνεται με τα θέματα που ρυθμίζονται; Πρέπει να ρυθμίζονται; Ποια 
προσωπικά ζητήματα πρέπει να παραμείνουν προσωπικά και ποια όχι; Γιατί;

 ■ Μπορεί οποιοδήποτε ζήτημα να είναι πραγματικά προσωπικό στην κοινωνία 
μας σήμερα; Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα;

 ■ Τι άλλες σκέψεις έχετε σχετικά με αυτά τα θέματα;
 ■ Εάν το προσωπικό είναι πολιτικό, τι σημαίνει αυτό για εμάς και για την 

κοινωνία μας; 
 ■ Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη ζωή μας;
 ■ Τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Το ότι το προσωπικό είναι πολιτικό, που ονομάζεται επίσης «Το ιδιωτικό 

είναι πολιτικό», επισημαίνει και δημιουργεί συζήτηση για τις συνδέσεις 
μεταξύ προσωπικής εμπειρίας και μεγαλύτερων κοινωνικών και πολιτικών 
δομών. Η φράση έχει αναφερθεί επανειλημμένα ως χαρακτηρισμός του 
δεύτερου κύματος του φεμινισμού ή του φεμινισμού γενικά, ΑΛΛΑ σε 
αυτήν τη δραστηριότητα την χρησιμοποιούμε για να συνειδητοποιήσουμε 
το τι από την προσωπική / ιδιωτική μας ζωή είναι πολιτικό ή όχι.
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Τίτλος:
Ας παρακολουθήσουμε 

(60 λεπτά)
 

Στόχοι: Να μοιραστούμε προσωπικές ιστορίες, να ενισχυθούν 
οι σχέσεις μας στην ομάδα, να αυξήσουμε την ενσυναίσθηση, να 
αναλογιστούμε βαθύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορίες βλέπονται 
/ ερμηνεύονται από άλλα άτομα και πώς τα επηρεάζουν αυτές οι ιστορίες, 
να αυξήσουμε τις δεξιότητες ακρόασης.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Τοποθετήστε τέσσερις καρέκλες για τα άτομα που θα ερμηνεύσουν σε 

μία σειρά βλέποντας το κοινό στο δωμάτιο. Σε μια πλευρά του δωματίου 
τοποθετήστε δύο καρέκλες διαγώνια (για εσάς και τον αφηγητή). 

 ■ Προσκαλέστε τέσσερααπό τα συμμετέχοντα άτομα να ανέβουν στη σκηνή 
εθελοντικάγια να ερμηνεύσουν. Ζητήστε τους να καθίσουν στις τέσσερις 
καρέκλες που βλέπουν στο κοινό. 

 ■ Προσκαλέστε κάποιο να προσφερθεί εθελοντικά και να μοιραστεί μια 
σύντομη ιστορία, ένα συμβάν ή μια ανάμνηση μιας στιγμής που περιέχει 
ένα έντονο συναίσθημα που σχετίζεται με το θέμα στο το οποίο εργάζεστε. 
Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν σχέσεις, περιβάλλον 
εργασίας, δημόσια περιστατικά, αλληλεπίδραση με τις αρχές κ.λπ.

 ■ Αυτό το άτομο που προσφέρεται εθελοντικά αναλαμβάνει την αφήγηση και 
κάθεται μαζί σας.

 ■ Το άτομο που αφηγείται μοιράζεται την ιστορία του. Κατά την αφήγηση 
της ιστορίας, τα άτομα που ερμηνεύουν πρέπει να ακούσουν προσεκτικά, 
παρατηρώντας τις χειρονομίες των χεριών, τις εκφράσεις του προσώπου και 
τα συναισθήματα του ατόμου που μοιράζεται την ιστορία του.

 ■ Εάν χρειαστεί, αφού το άτομοαφηγηθεί την ιστορία του, μπορείτε να του 
ζητήσετε να διευκρινίσει ποια συναισθήματα ένιωσε ή ποια κύρια σημεία 
της ιστορίας θα ήθελε να δει να εκτελούνται.

 ■ Στη συνέχεια πείτε «Ας παρακολουθήσουμε!». Τα άτομα που βρίσκονται επι 
σκηνής είναι τώρα ελεύθερα να αναπαράγουν την ιστορία που άκουσαν. Θα 
πρέπει να δημιουργήσουν ένα σετ εικόνων και ήχων που αντικατοπτρίζουν 
τα συναισθήματα και τις σκέψεις του ατόμου που αφηγήθηκε την ιστορία. 
Κάθε άτομο που ερμηνεύει προσπαθεί να δείξει ένα διαφορετικό στοιχείο. 
Παίζουν για περίπου ένα λεπτό και μετά σταματάτε τη δράση και τους 
ζητάτε να καθίσουν στις καρέκλες τους.
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 ■ Ρωτήστε το άτομο που αφηγήθηκε εάν αναγνώρισε στοιχεία από την 
ιστορία του στην παράσταση.

 ■ το κοινό και τα άτομα που ερμήνευσα ακούνε προσεκτικάόσο εκείνο 
περιγράφει πτυχές της ιστορίας του που εμφανίστηκαν στην παράσταση.

 ■ Αλλάξτε τους ρόλους του ατόμου που αφηγείται, των ατόμων που 
ερμηνεύουν και του κοινού μετά από κάθε ιστορία.Έπειτα, μεταβείτε στην 
ομαδική συζήτηση. 

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς είστε αυτή τη στιγμή; 
 ■ Τι σκέφτεστε;
 ■ Πώς νιώσατε όταν αφηγηθήκατε τη δική σας ιστορία;
 ■ Πώς νιώσατε όταν ερμηνεύσατε ιστορίες άλλων ατόμων; Πόσο δύσκολο 

ήταν για εσάς και γιατί;
 ■ Πώς ήταν να είστε μέλη του κοινού; 
 ■ Τι εντυπώσεις / σκέψεις έχετε από αυτόν τον ρόλο;
 ■ Τι κοινό παρατηρήσατε σε όλες τις ιστορίες; 
 ■ Είδατε ομοιότητες ή σημαντικές διαφορές μεταξύ των ιστοριών;
 ■ Τι είδους ιστορίες απεικονίστηκαν; 
 ■ Σε τι είδους καταπιέσεις αναφέρονταν; 
 ■ Τι μας λένε και για εμάς;
 ■ Ποιες ιστορίες ήταν πιο δύσκολο να εκτελεστούν και γιατί;
 ■ Ποια είναι τα οφέλη των ιστοριών μας όταν απεικονίζονται από εξωτερικά 

/ τρίτα άτομα;
 ■ Τι είναι σημαντικό όταν χρησιμοποιούμε ιστορίες άλλων ατόμων στη 

διαδικασία μας;
 ■ Πώς μπορεί αυτή η δραστηριότητα να μας βοηθήσει στη διαδικασία του 

Νομοθετικού Θεάτρου;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Αυτή η δραστηριότητα εμπνέεται από την τεχνική του Θεάτρου 

Αναπαραγωγής (Playback Theater) που ονομάζεται Ρευστά Γλυπτά (Fluid 
Sculptures). 

 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κοινό θέμα για όλες τις ιστορίες, σχετικές 
με τη διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου, π.χ. ιστορίες διακρίσεων, βίας, 
αποκλεισμού κ.λπ. 
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 ■ Μια απλοποιημένη εκδοχή αυτής της δραστηριότητας μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε ζευγάρια όπου σε κάθε ζεύγος ένα άτομο αφηγείται 
και ένα άτομο ερμηνεύει. Μόλις το ένα άτομο πει την ιστορία του, το άλλο 
απεικονίζει μερικά στοιχεία της ιστορίας αυτή.Στη συνέχεια, ακολουθεί 
ανατροφοδότηση και τα άτομα αλλάζουν ρόλους.

Τίτλος:
Εγώ και τα άλλα άτομα 

(60 λεπτά) 

Στόχοι: Να προβληματιστούμε σχετικά με τις σχέσεις μας με τα 
άλλα άτομα, να αναπτύξουμε κριτική σκέψη σχετικά με τους λόγους 
διαφορετικών συναισθημάτων που έχουμε απέναντι σε άλλα άτομα γύρω 
μας, να εκτιμήσουμε το ρόλο των άλλων ανθρώπων στη ζωή μας.
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Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες των τριών. Σε αυτές τις ομάδες, τα 

μέλη πρέπει να μοιραστούν και να συντάξουν 3 λίστες που να περιλαμβάνουν 
διαφορετικές κατηγορίες θεμάτων. Η μία να συμπεριλαμβάνει τα πράγματα 
που αγαπούν σε άλλα άτομα στην κοινωνία τους. Η άλλη αυτά που 
απεχθάνονται σε  άλλαάτομα και η τρίτη τα πράγματα που μαθαίνουν από 
άλλα άτομα.

 ■ Προσκαλέστε τα μέλη της ομάδας να κάνουν την εργασία το καθένα μόνο 
τους. Στη συνέχεια, ζητήστε να μοιραστούν με τα υπόλοιπαάτομα τις λίστες 
τους και να προσθέσουν περισσότερα αντικείμενα εάν βρουν περισσότερα 
παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν στα αναφερόμενα 
ζητήματα. Είναι μια συλλογή όλων των πιθανών απαντήσεών τους. Πρέπει 
να τιςσυγκεντρώσουν σε 3 διαφορετικά χαρτιά. Δώστε τους 10 λεπτά για 
εργασία.

 ■ Δημιουργήστε 3 νέες ομάδες από τις προηγούμενες ομάδες.
 ■ ένα μέλος από κάθε μικρή ομάδα πηγαίνει σε μια διαφορετική νέα ομάδα.
 ■ Κάθε μία από αυτές τις ομάδες πρέπει να δουλέψει με διαφορετική 

κατηγορία θεμάτων: αγάπη, απέχθεια ή μάθηση. Η κάθε νέα λίστα θα 
πρέπει να μεταφερθεί σε μια παράσταση από την κάθε νέα ομάδα. Μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τα βοηθήματα και τη μέθοδο που επιθυμούν.

 ■ Αφού κάθε ομάδα παρουσιάσει, ζητήστε από το κοινό να εντοπίσει τα 
ζητήματα που απεικονίζει η ομάδα και να δώσει τα σχόλιά του.

 ■ Μετά την παρουσίαση όλων των ομάδων, προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποια είναι η πιο σημαντική σκέψη / προβληματισμός που έχετε αφού είδατε 

όλες τις παραστάσεις; 
 ■ Πώς ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς; 
 ■ Πόσο εύκολο ήταν να απαριθμήσετε θέματα στις τρεις κατηγορίες; 
 ■ Πώς εντοπίσατε τα συγκεκριμένα θέματα;
 ■ Ποια κατηγορία είχε περισσότερα θέματα και γιατί πιστεύετε ότι ισχύει 

αυτό; Πόσο διαφορετικές ήταν οι λίστες σας από αυτές των άλλων ατόμων; 
Γιατί;

 ■ Πώς η παράσταση που είδατε αντικατοπτρίζει τη δική σας προσωπική λίστα; 
 ■ Ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας από όλες τις παραστάσεις; 
 ■ Ποια παράσταση ήταν η πιο έντονη σύμφωνα με εσάς;
 ■ Όταν σκέφτεστε για τα άλλα άτομα στην κοινωνία σας, ποια είναι αυτά; Θα 

μπορούσατε να αναφερθείτε πιο συγκεκριμένα;
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 ■ Αναφερθήκατε στα ίδια «άλλαάτομα» σε όλες τις κατηγορίες; 
 ■ Ποιος είναι ο ρόλος των «άλλων ατόμων» στη ζωή σας;
 ■ Πόσο συχνά σκέφτεστε τι παίρνετε ή δίνετε από τα άλλα άτομα στην 

κοινωνία;
 ■ Γιατί είναι σημαντικό να σκεφτούμε τέτοια θέματα; 
 ■ Τι μπορεί να είναι χρήσιμο;
 ■ Σε ποια από τις τρεις κατηγορίες θεμάτων θέλετε να δώσετε περισσότερη 

προσοχή από τώρα και στο εξής και γιατί;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εάν ζείτε σε μια κοινωνία όπου υπάρχουν πολλές διαφορετικές εθνικότητες, 

θρησκείες, κ.λπ., ίσως θέλετε να εξερευνήσετε αυτό το στοιχείο όταν 
συζητάτε για το ποιοι είναι τα «άλλα άτομα» στην κοινότητα.
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Τίτλος:
Παρουσίαση της άδειας καρέκλας 

(40-60 λεπτά) 

Στόχοι: Να ενθαρρύνει το προσωπικό κοινό μοίρασμα στην ομάδα. 
Να διεγείρει την περιέργεια μεταξύ μας. Να εντοπίσουμε θετικά στοιχεία 
και δυνατότητες των μελών της ομάδας. Να ενισχυθούν οι ομαδικές 
συνδέσεις.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Προσκαλέστε τα μέλη της ομάδας να σκεφτούν κάποιο άτομο που τα 

γνωρίζει καλά και τα συμπαθεί. Μπορεί να είναι κάποιο άτομο που βρίσκεται 
εν ζωή ή όχι. Μπορεί να είναι ακόμα και ένα κατοικίδιο.

 ■ Έναάτομο κάθε φορά στέκεται όρθιο, τοποθετείται πίσω από την καρέκλα 
του και κάνει το άτομο που έχει επιλέξει.
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 ■ Παρουσιάζονται ως το άτομο που έχουν επιλέξει και λένε στην ομάδα τι 
τους αρέσει από το εκάστοτεπρόσωπο. Για παράδειγμα: Ένας συμμετέχων 
με το όνομα Άλεξ λέει «Σκέφτηκα τη γιαγιά μου, τη Ζάρα». Στη συνέχεια 
ο Άλεξ κινείται πίσω από την καρέκλα και γίνεται Ζάρα. Στη συνέχεια, η 
«Ζάρα» παρουσιάζει τον Άλεξ στην ομάδα. «Αυτός είναι ο εγγονός μου, ο 
Άλεξ, και αυτό που μου αρέσει είναι ....»

 ■ Μόλις όλατα μέλη της ομάδας έχουν παρουσιαστεί με αυτόν τον τρόπο, 
προχωρήστε στην ομαδική συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή;
 ■ Πώς ήταν να παρουσιαστείτε με αυτόν τον τρόπο; 
 ■ Τι θα ήταν διαφορετικό αν σας παρουσιάζατε απευθείας;
 ■ Τι έχετε παρατηρήσει στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα άλλα 

μέλη της ομάδας; 
 ■ Παρατηρήσατε ομοιότητες ή διαφορές;
 ■ Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο;
 ■ Πόσο συχνά σκέφτεστε τα θετικά σας χαρακτηριστικά; 
 ■ Μήπως οι στενοί σας άνθρωποι έχουνακριβέστερη αντίληψη για το τι είδους 

άτομα είστε; Θα μπορούσατε να αναφέρετε περισσότερες λεπτομέρειες;
 ■ Πώς μπορούμε να γίνουμε πιο σίγουρα και περήφαναάτομα ως προς το 

ποια είμαστε;
 ■ Τι μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το θέμα;
 ■ Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το ένα το άλλο σε αυτήν την ομάδα;
 ■ Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την άσκηση στη διαδικασία 

του Νομοθετικού Θεάτρου;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εάν τα συμμετέχοντα άτομα επέλεξαν ένα άτομο που δεν είναι πλέον 

ζωντανό, η άσκηση μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα στην 
ομάδα. Να δείξετε ετοιμότητα για αυτή την πιθανότητα και να ενθαρρύνετε 
την ομάδα να αλληλοϋποστηριχθεί.

 ■ Η επιλογή των συμμετεχόντων ατόμωνως προς το ποιο πρόσωπο τα 
παρουσιάζει εξαρτάται από το επίπεδο εμπιστοσύνης και συνδέσεων στην 
ομάδα. Οι νέες ομάδες τείνουν να επιλέγουν άτομα από τη ζωή τους με 
λιγότερο νόημα ή να παρουσιάζουν ελαφρύτερα στοιχεία για την ταυτότητά 
τους.



206 

Αυτοσχεδιασμοί
Δεξιότητες Ηθοποιίας - Πρόβες

Τίτλος:
Τι κάνεις; 

(20-30 λεπτά) 

Στόχοι: Ενθάρρυνση της ομαδικής δημιουργικότητας, ενεργοποίηση 
της ομάδας, προετοιμασία για την υποκριτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
αυτοσχεδιασμού. 

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. 
 ■ Σε κάθε ζευγάρι, τα συμμετέχοντα άτομα κάνουν εναλλάξ την ερώτηση: Τι 

κάνεις; Πρέπει να απαντήσουν λέγοντας ένα πράγμα (π.χ. τρώω) και δείχνοντας 
ένα άλλο πράγμα (π.χ. κολύμπι) με το σώμα και τις χειρονομίες τους. Το άτομο 
που ρωτάει πρέπει να αρχίσει να δείχνει την προφορική απάντηση του άλλου 
ατόμου (π.χ. να φάει) και, όταν ερωτηθεί, τι κάνει, πρέπει να πει κάτι εντελώς 
νέο (π.χ. διαβάζω).

 ■ Αυτό συνεχίζεται για μερικά λεπτά. Όταν πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο, 
ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να αναμειχθούν με όλα τα άλλα και να 
ρωτήσουν τυχαία «Τι κάνεις;». Πρέπει πάντα να ξεκινούν δείχνοντας τη λεκτική 
απάντηση που λαμβάνουν.

 ■ Μετά από 10-15 λεπτά μπορείτε να σταματήσετε την δραστηριότητα και να 
προχωρήσετε στη σύντομη συζήτηση. 
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς;
 ■ Τι ήταν εύκολο και τι ήταν δύσκολο;
 ■ Ήταν ευκολότερο με την πάροδο του χρόνου ή όχι;
 ■ Πώς θα μπορούσατε να τελειοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα;
 ■ Τι χρειάζεστε;
 ■ Πώς μπορεί αυτή η άσκηση να σας βοηθήσει στη διαδικασία του Νομοθετικού 

Θεάτρου;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εάν το θεωρείτε απαραίτητο, επιτρέψτε στην ομάδα να επιλέξει ποιες 

προφορικές απαντήσεις θα εμφανιστούν με τις κινήσεις τους (σε περίπτωση 
που λάβουν κάποιες προβληματικές απαντήσεις). 

Τίτλος:
Αυτό είναι ένα ψέμα 

(20-30 λεπτά) 

Στόχοι: Ενθάρρυνση της ομαδικής δημιουργικότητας, ενεργοποίηση 
της ομάδας, προετοιμασία για την υποκριτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
αυτοσχεδιασμού.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. 
 ■ Κάθε ζεύγος αποφασίζει για τη σχέση και το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. 

Αποφασίζουν ποιο είναι το άτομο Α και ποιο είναι ο Β στο ζευγάρι τους.
 ■ Με το σήμα σας, για 5 λεπτά, το Α αρχίζει να μιλάει στο Β (για κάτι σχετικό με 

την επιλεγμένη σχέση και πλαίσιο). Κατά τη διάρκεια αυτών των 5 λεπτών το Β 
μπορεί να πει στο Α (το πολύ 4 φορές): «Αυτό είναι ένα ψέμα».Εκείνη τη στιγμή 
το Α πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν ψέμα και να συνεχίσει την πραγματική 
εκδοχή της ιστορίας. 

 ■ Μετά από 5 λεπτά ανταλλαγής ρόλων A και B, η διαδικασία επαναλαμβάνεται. 
 ■ Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να προσκαλέσετε μερικά από τα ζευγάρια στη 

σκηνή να δείξουν μια σύντομη παράσταση μπροστά στα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας.

 ■ Προχωρήστε στη σύντομη συζήτηση. 
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς;
 ■ Τι ήταν δύσκολο ή εύκολο στην δραστηριότητα;
 ■ Τι παρατηρήσεις κάνατε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας ως ζευγάρια;
 ■ Πόσο γρήγορα μπορούσατε να αναπτύξετε εναλλακτικές αληθινές ιστορίες; 
 ■ Τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να έχετε περισσότερη φυσικότητα και 

ταχύτητα στις αντιδράσεις σας;
 ■ Πώς μπορεί αυτή η δραστηριότητα να σας βοηθήσει στη διαδικασία του 

Νομοθετικού Θεάτρου;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σχέσεις και πλαίσια σχετικά με 

το θέμα του θεατρικού σας. Κάθε ζευγάρι μπορεί να έχει έναν διαφορετικό 
συνδυασμό (σχέσης και πλαισίων) και θα πρέπει να εκτελεί τη δραστηριότητα 
μπροστά στα υπόλοιπα μέλη. Η συζήτηση, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί 
να περιλαμβάνει παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο που συνδέεται με την 
πραγματικότητα.
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Τίτλος:  
Ευτυχώς και Δυστυχώς  

(30-40 λεπτά)

Στόχοι: Ενθάρρυνση της ομαδικής δημιουργικότητας, ενεργοποίηση 
της ομάδας, προετοιμασία για την υποκριτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
αυτοσχεδιασμού.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. 
 ■ Κάθε ζεύγος αποφασίζει για τη σχέση και το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. 

Πρέπει να επιλέξουν μια προβληματική στιγμή / κατάσταση (σχετική με τη 
σχέση και το πλαίσιό τους) για να συζητήσουν. 

 ■ Έχουν 10 λεπτά για να εξασκηθούν με τα ζευγάρια τους. Κατά τη διάρκεια των 
συνομιλιών τους, μπορεί να διακόψουν και να «κλέψουν» τη ροή της συνομιλίας 
λέγοντας «Ευτυχώς» και «Δυστυχώς» όποτε το θεωρούν κατάλληλο και 
χρήσιμο για το σκοπό τους. Κάθε άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μία 
από αυτές τις λέξεις για να διακόψει τη ροή της συζήτησης.

 ■ Κάθε ζευγάρι έχει 2 λεπτά για μια σύντομη παράσταση μπροστά από τα 
υπόλοιπα ζευγάρια τα οποία λειτουργούν ως κοινό.

 ■ Προχωρήστε στη σύντομη συζήτηση. 

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς;
 ■ Τι ήταν δύσκολο ή εύκολο σε αυτή τη δραστηριότητα;
 ■ Τι παρατηρήσεις έχετε κάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σε σχέση με τη 

συνεργασία σας ως ζευγάρια;
 ■ Πόσο εύκολο ήταν να κλέψεις τη ροή των συνομιλιών; Γιατί;
 ■ Τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να έχετε περισσότερη φυσικότητα και 

ταχύτητα στις αντιδράσεις σας;
 ■ Πώς μπορεί αυτή η δραστηριότητα να σας βοηθήσει στη διαδικασία του 

Νομοθετικού Θεάτρου;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μια εναλλακτική λέξη ενεργοποίησης και αλλαγής συνομιλίας θα μπορούσε 

να είναι «ΝΑΙ, αλλά…». Στην περίπτωση αυτή,η έμφαση της συζήτησης δίνεται 
στις διαδοχικές εναλλαγές ρόλων όπου το ένα άτομο κατηγορεί και το άλλο 
κατηγορείται
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Τίτλος: 
Είσοδος και Έξοδος 

(30 λεπτά) 

Στόχοι: Ενθάρρυνση της ομαδικής δημιουργικότητας, ενεργοποίηση 
της ομάδας, προετοιμασία για την υποκριτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
αυτοσχεδιασμού.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. Το ένα άτομο είναι Α και το άλλο είναι Β.
 ■ Με το σήμα σας, για 5 λεπτά, το άτομο Α προσπαθεί να μπει σε κάποιο 

συγκεκριμένο χώρο (επιλέγεται από κάθε ζεύγος) και το Β δεν επιτρέπει στο Α 
να μπει. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν σωματική επαφή, μόνο λεκτικές 
επιχειρηματολογίες.

 ■ Μετά από 5 λεπτά, δώστε σήμα στα ζεύγη να αλλάξουν ρόλους, αλλά αντί  να 
μπουν κάπου τώρα θα πρέπει να βγουν από κάπου. Έτσι το άτομο Β θέλει να 
βγεί από ένα συγκεκριμένο χώρο και το άτομο Β δεν το αφήνει.

 ■ Προχωρήστε στη σύντομη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις 
 ■ Πώς ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς; Μοιραστείτε με μία λέξη.
 ■ Πώς νιώσατε όταν θέλατε να κάνετε κάτι και δεν σας το επιτρέπανε; 
 ■ Τι έγινε όταν έπρεπε να αποτρέψετε το άλλο άτομο από το να κάνει αυτό που 

ήθελε;
 ■ Τι είδους στρατηγικές χρησιμοποιήσατε; Ποιες στρατηγικές λειτούργησαν 

καλύτερα και άλλαξαν τις προθέσεις του άλλου ατόμου;
 ■ Τι είδους επιχειρήματα σας έκαναν να σκεφτείτε και να αλλάξετε γνώμη;
 ■ Κάποιο από εσάς εγκατέλειψε την προσπάθεια; Εάν ναι, τι σας έκανε να το 

κάνετε;
 ■ Μπορείτε να κάνετε συνδέσεις με πραγματικές καταστάσεις;
 ■ Πώς μπορεί αυτή η δραστηριότητα να σας βοηθήσει στη διαδικασία του 

Νομοθετικού Θεάτρου;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μια εναλλακτική εκδοχή είναι να έχετε τρία συμμετέχοντα άτομα με 

οποιονδήποτε συνδυασμό επιθυμείτε. Αυτό θα παρέχει χώρο στα μέλη των 
ομάδων ώστε να υποστηρίξουν το ένα το άλλο στις συζητήσεις τους. 

Τίτλος:
Επείγουσα δραστηριότητα 

(30-λεπτά)

Στόχοι: Ενθάρρυνση της ομαδικής δημιουργικότητας, ενεργοποίηση 
της ομάδας, προετοιμασία για την υποκριτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
αυτοσχεδιασμού.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ζευγάρια. 
 ■ Κάθε άτομο πρέπει να σκεφτεί να μιμηθεί μια δραστηριότητα, κάτι που θεωρεί 

πραγματικά επείγον, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 3 λεπτά. 
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 ■ Με το σήμα σας, το πρώτο άτομο από το ζεύγος αρχίζει να μιμείται και να δείχνει 
τον επείγοντα χαρακτήρα και την απελπισία που και πρέπει να ολοκληρώσει σε 
3 λεπτά. Το δεύτερο άτομο πρέπει να καταλάβει τι κάνει και να προσπαθήσει να 
το βοηθήσει για να ολοκληρώσει τη δραστηριότητά του στα 3 λεπτά που του 
δίνονται. Δεν μιλούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 ■ Η ίδια η δραστηριότητα δεν χρειάζεται να είναι κάτι επείγον - π.χ. πλύσιμο 
πιάτων, αλλαγή λαμπτήρα κ.λπ. Το σημαντικό είναι αυτό που θα συμβεί σε 
τρία λεπτά. Το κάθε άτομο πρέπει να σκεφτεί σε βάθος - τι θα συμβεί μετά τη 
λήξη των 3 λεπτών - γιατί η ολοκλήρωση της δραστηριότητας αυτής έχει τόσο 
επείγοντα χαρακτήρα;

 ■ Ενημερώστε με το σήμα σας όταν τα 3 λεπτά έχουν τελειώσει και δώστε στα 
ζευγάρια λίγα λεπτά για να ανατροφοδοτήσει το ένα άτομο το άλλο.

 ■ Αλλάξτε ρόλους και δώστε στα ζευγάρια 3 ακόμη λεπτά για την επανάληψητης 
διαδικασίας με αντεστραμμένους ρόλους.

 ■ Προχωρήστε στη συζήτηση με ολόκληρη την ομάδα.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς;
 ■ Τι συνέβη στα ζευγάρια σας; Θα μπορούσατε να μοιραστείτε;
 ■ Πόσο εύκολα μπορούσατε να καταλάβετε τι σας έδειχναν; 
 ■ Τι γίνεται με το στοιχείο της ανάγκης να γίνει γρήγορα; Τι επρόκειτο να συμβεί 

σε 3 λεπτά; (Εάν δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, περιηγηθείτε στα ζευγάρια 
και ζητήστε τους να αναφέρουν τι επρόκειτο να συμβεί στο τέλος του χρόνου);

 ■ Πόσο επείγουσα νιώσατε τη δράση; Τι θέλατε να κάνετε;
 ■ Τι θα σας έκανε να νιώσετε ότι είναι πιο επείγον;
 ■ Ποια θέματα είναι επείγοντα στην κοινωνία, αλλά δεν γίνονται αντιληπτά ως 

τέτοια; 
 ■ Τι θα μπορούσε να είναι το ισοδύναμο αυτών των 3 λεπτών;
 ■ Τι συνδέσεις μπορείτε να κάνετε με τη διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου;
 ■ Πώς μπορούμε να απεικονίσουμε τα ζητήματα στην απόδοσή μας προκειμένου 

να δείξουμε τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης με μεγαλύτερη σαφήνεια;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συζητηθούν θέματα όπως 

η βιωσιμότητα, η κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική υποβάθμιση, κ.λπ., καθώς 
μπορούν εύκολα να συνδεθούν στη συζήτηση.
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Τίτλος:
Σχέσεις και κρυφές επιθυμίες 

(30-40 λεπτά) 

Στόχοι: Ενθάρρυνση της ομαδικής δημιουργικότητας, ενεργοποίηση 
της ομάδας, προετοιμασία για την υποκριτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
αυτοσχεδιασμού.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια.
 ■ Κάθε ζευγάρι πρέπει να επιλέξει μια σχέση που έχει σημασία (φιλία, συγγένεια, 

επαγγελματική συνεργασία, συντροφικότητα κ.λπ.). Κάθε άτομο πρέπει να 
αποφασίσει μεμονωμένα για μια συγκεκριμένη επιθυμία, κάτι που θέλει από 
το άλλο άτομο. Η πρόθεση δικαιολογεί τη συμπεριφορά του ατόμου ως προς 
κάτι που θέλει (π.χ. Γονέας και παιδί - το παιδί θέλει να πάει σε μια πορεία και 
χρειάζεται έγκριση από τον γονέα, δύο άτομα τα οποία συνδέει στενή φιλία - το 
ένα θέλει από το άλλο να χωρίσει με τη σχέση του κ.λπ.).

 ■ Τα συμμετέχοντα άτομα εναλλάξ προσπαθούν να επιτύχουν τον στόχο τους 
- κάθε άτομο έχει 5 λεπτά για να το κάνει αυτό. Ωστόσο, το ένα άτομο δεν 
θέλει να παραδοθεί στις προθέσεις του άλλου. Επομένως, το καθένα προσπαθεί 
προσεκτικά να εκπληρώσει την κρυφή επιθυμία του.

 ■ Με το σήμα σας, τα ζεύγη αρχίζουν να αυτοσχεδιάζουν. Μετά από 5 λεπτά, 
αφήστε τα άτομα να σχολιάσουν το ένα στο άλλο τη διαδικασία και στη 
συνέχεια δώστε τους σήμα να συνεχίσουν με τον δεύτερο γύρο.

 ■ Προχωρήστε στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς; 
 ■ Τι συνέβη; Μπορεί κάθε ζευγάρι να μοιραστεί τις σχέσεις και τις επιθυμίες του;
 ■ Επιτύχατε την πρόθεσή σας; Γιατί;
 ■ Καταλάβατε την πρόθεση του ζευγαριού σας; Πώς;
 ■ Παραδοθήκατε στις προθέσεις του; Γιατί;
 ■ Τι σας έπεισε / δεν σας έπεισε; Τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να πειστείτε ή 

να πείσετε το άλλο άτομο;
 ■ Τι ομοιότητες με την πραγματική ζωή βλέπετε;
 ■ Πόσο συχνά αντιμετωπίζουμε κρυφές ατζέντες διαφορετικών οντοτήτων / 

ατόμων στην κοινωνία σχετικά με τις συμπεριφορές μας; Θα μπορούσατε να 
δώσετε μερικά παραδείγματα;

 ■ Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την άσκηση για την προετοιμασία 
μας στη διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Ως προσαρμογή, δώστε σε κάθε ζευγάρι μια σχέση σχετική με το θεατρικό σας, 

ζητήστε από κάθε ζευγάρι να παρουσιάσει μπροστά στην υπόλοιπη ομάδα και 
εστιάστε τη συζήτηση στα σημεία σύνδεσης με την πραγματικότητα και τη 
χρησιμότητα στην διαδικασία της προετοιμασίας.



215  

Τίτλος:
Μίμηση βασικών ατόμων

(60 λεπτά)  

Στόχοι: Ενθάρρυνση της ομαδικής δημιουργικότητας, ενεργοποίηση της 
ομάδας, προετοιμασία για την υποκριτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού, 
βαθύτερη κατανόηση των βασικών παραγόντων της κοινωνίας.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Προετοιμάστε (εκ των προτέρων) μια λίστα με βασικά άτομα που σχετίζονται 

με το θέμα του θεατρικού σας: δημοτική αρχή, αστυνομία, ιερέας, μέλος του 
δικηγορικού συλλόγου κ.λπ. Γράψτε τους χαρακτήρες σε διαφορετικά χαρτιά.

 ■ Διανείμετε τυχαία τα χαρτιά στα μέλη της ομάδας.
 ■ Με το σήμα σας, ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να ενσαρκώσουν τους 

χαρακτήρες που έχουν επιλέξει και να περπατήσουν στο δωμάτιο.
 ■ Όταν χτυπάτε παλαμάκι, πρέπει να συναντάνε κάποιο άτομο στο δωμάτιο και 

να συζητάνε με αυτό.
 ■ Μετά από λίγα λεπτά, χτυπήστε ξανά παλαμάκι δίνοντας εκ νέουτο σήμα 

που καλεί τα συμμετέχοντα άτομα να βρουν ένα άλλο πρόσωπο για να 
συνομιλήσουν μαζί του.

 ■ Μετά από λίγους γύρους παρουσιάστε το στοιχείο «ζεστή καρέκλα». 
Τοποθετήστε μια άδεια καρέκλα στο δωμάτιο και, με το σήμα σας, ζητήστε 
από οποιοδήποτε άτομο να καθίσει σε αυτό. Πρέπει να πει στην ομάδα ποιο 
είναι και έπειτα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μπορούν να κάνουν σε αυτό το 
άτομο οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν. Πρέπει να απαντήσει όσο το δυνατόν πιο 
ειλικρινά σύμφωνα με τον χαρακτήρα που έχει. Κάθε 5 λεπτά χειροκροτάτε και 
ζητάτε από ένα διαφορετικό άτομο να καθίσει στην καρέκλα.

 ■ Αφού περάσουν όλοι οι χαρακτήρες από την καρέκλα, προχωρήστε στη συζήτηση. 
Ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να βγουν από τους ρόλους τους.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς νιώσατε καθώς μιμηθήκατε το συγκεκριμένο άτομο;
 ■ Τι ήταν δύσκολο και τι ήταν εύκολο;
 ■ Τι παρατηρήσατε για τον τρόπο με τον οποίο τα υπόλοιπα άτομαενσάρκωσαν 

τους ρόλους τους;
 ■ Τι παρατηρήσατε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;
 ■ Πόσο μακριά από την πραγματικότητα πιστεύετε ότι ενσαρκώσατε αυτούς 

τους χαρακτήρες; Τι σχόλια έχετε;
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 ■ Ποιες νέες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα βασικά άτομα αποκτήσατε από 
αυτήν τη δραστηριότητα;

 ■ Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την δραστηριότητα για την 
προετοιμασία μας στη διαδικασία του Νομοθετικού Θεάτρου;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Εάν είναι δυνατόν, μπορείτε να κάνετε αυτήν τη δραστηριότητα αφού τα μέλη 

της ομάδας έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με μερικά από τα βασικά άτομα 
που θέλετε να απεικονίσετε στο θεατρικό.

 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια δραστηριότητα για να διευκολύνετετα 
μέλη της ομάδας να μπουν στους ρόλους τους και να τα προετοιμάσετε για το 
θεατρικό.

Τίτλος:
Πρόβα με εμπόδια 

(30-40 λεπτά)

Στόχοι: Ενθάρρυνση της ομαδικής δημιουργικότητας, ενεργοποίηση 
της ομάδας, προετοιμασία για την υποκριτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
αυτοσχεδιασμού, να σκεφτούμε εμπόδια που ενδέχεται να συναντήσουμε 
κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Τοποθετήστε διαφορετικά φυσικά εμπόδια στη σκηνή (αντικείμενα, έπιπλα, 

σχοινιά κ.λπ.) τα οποία θα πρέπει να αποτελούν πρόκληση για τα μέλη του 
θιάσου ενώ παίζουν το ρόλο τους.

 ■ Ξεκινήστε την πρόβα του θεατρικού από σκηνή σε σκηνή. Ενώ παίζουν 
πρέπει να προσθέσετε επιπλέον εμπόδια: δυνατό θόρυβο, να πηγαίνετε στη 
σκηνή και να διακόπτετε τη δράση, να γαργαλάτε τα άτομα που ερμηνεύουν 
με φτερά, τοποθετήστε σακούλες με βαριά φορτία στις πλάτες των μελών 
του θιάσου κ.λπ.

 ■ Τα άτομα που ερμηνεύουν πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν το ρόλο τους 
ανεξάρτητα από αυτά τα εμπόδια.

 ■ Μπορεί να κάνετε διαφορετικές δοκιμές, και σε κάθε δοκιμή να υπάρχουν 
διαφορετικά εμπόδια. 

 ■ Μετά από μερικούς γύρους, προχωρήστε στη συζήτηση.



217  

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πώς ήταν; Πώς καταφέρατε να παίξετε το ρόλο σας;
 ■ Σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε η απόδοσή σας από τα εμπόδια;
 ■ Πόσα από αυτά μπορεί να συμβούν στην πραγματικότητα; 
 ■ Τι μπορούν να αντιπροσωπεύουν αυτά τα εμπόδια;
 ■ Τι γίνεται με τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το καταπιεσμένο άτομο; Πόσο 

τονίστηκαν με αυτόν τον τρόπο;
 ■ Τι άλλες σκέψεις έχετε;
 ■ Τι από αυτήν την δραστηριότητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη 

διάρκεια της παράστασης με το κοινό;
 ■ Τι μπορεί να σας βοηθήσει να είστε καλύτερα προετοιμασμένα και έτοιμα να 

αντιμετωπίσετε διαφορετικά είδη εμποδίων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μια εναλλακτική λύση είναι να κάνετε πρόβες χωρίς λόγια, αλλά να 

διατηρείτε όλες τις κινήσεις, τις χειρονομίες και τις εκφράσεις του προσώπου 
ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζετε τα εμπόδια. 
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Κρίσιμοι Προβληματισμοί

Τίτλος:
Ποια είναι η θέση σου; 

(60 λεπτά)

Στόχοι: Να εκφράσουμε τις απόψεις μας για προκλητικές δηλώσεις, να 
αναπτύξουμε κριτική σκέψη, να προβληματιστούμε σχετικά με τις δικές μας 
απόψεις και αντιδράσεις σε διαφορετικές απόψεις, να αναπτύξουμε δεξιότητες 
συζήτησης.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Εισαγάγετε τη δραστηριότητα ως συζήτηση ή ευκαιρία να εκφράσετε απόψεις για 

διάφορες δηλώσεις για τις οποίες τα άτομα έχουν, γενικά, πολωμένες απόψεις. 
Πρόκειται για μια άσκηση που στοχεύει στη διερεύνηση της στάσης μας σε σχέση 
με ορισμένα, μεταξύ άλλων, αμφιλεγόμενα θέματα.

 ■ Υπάρχουν δύο πλευρές στο δωμάτιο, συνήθως 2 τοίχοι / περιοχές αντικριστά. Σε 
αυτούς τους τοίχους θα πρέπει να υπάρχουν δύο ορατά σημάδια: ΣΥΜΦΩΝΩ 
στο ένα και ΔΙΑΦΩΝΩ στο άλλο. Διαβάστε δυνατά μερικές δηλώσεις, τις οποίες 
μπορείτε και να γράψετε σε ένα μεγάλο χαρτί, έτσι ώστε να μπορούν όλα τα άτομα 
να τις δουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
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 ■ Πείτε στην ομάδα: «Ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη δήλωση, 
πρέπει να σταθείτε κοντά στη συγκεκριμένη πλευρά. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο, είτε 
συμφωνείτε είτε διαφωνείτε».

 ■ Μετά τη τοποθέτηση των μελών της ομάδας ζητήστε από άτομα και από τις δύο 
πλευρές να εκφράσουν τις απόψεις τους / τα επιχειρήματα για την πλευρά που 
επιλέξανε. Εάν κάποιο άτομο ενώ ακούει διαφορετικές απόψεις αισθάνεται ότι έχει 
αλλάξει γνώμη, είναι ελεύθερο να κινηθεί προς την άλλη πλευρά.

 ■ Πρέπει να χρησιμοποιήσετε προτάσεις προσαρμοσμένες στο θέμα και το σενάριο 
που αναπτύχθηκε για την παράσταση του Νομοθετικού Θεάτρου.

Οδηγίες για την ανάπτυξη ενός καλού συνόλου προτάσεων
 ■ Αναφέρετε αμφιλεγόμενα ζητήματα που μπορεί να σκεφτείτε, σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο θέμα.
 ■ Αναφέρετε διλήμματα που ίσως έχετε σκεφτεί ή αναφέρονται στον δημόσιο 

διάλογο γύρω από το θέμα.
 ■ Αναφέρετε κοινές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.
 ■ Συγκεντρώστε αυτές τις προτάσεις ομαδοποιώντας και συγχωνεύοντάς τες εάν 

είναι πολύ κοντά ή παρόμοιες μεταξύ τους. Μερικές από αυτές μπορεί να έχουν ήδη 
διατυπωθεί ως προτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας.

 ■ Μεταμορφώστε αυτές τις προτάσεις σε υλικό για τη δραστηριότητα. Χρειάζεστε 
έως και 10 προτάσεις, διατυπωμένες αόριστα και με προκλητικό τρόπο. Δείτε 
παραδείγματα παρακάτω και χρησιμοποιήστε τα αν τα βρείτε ελκυστικά, αλλά 
αναπτύξτε και τις δικές σας προτάσεις πάνω σε άλλα θέματα ή ακόμα και στα ίδια.

 ■ Σκεφτείτε και εσείς λογικά επιχειρήματα και για τις δύο πλευρές. Εάν δεν βρείτε και 
για τις δύο πλευρές, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ούτε η ομάδα θα χωριστεί. 
Αυτή η διαδικασία θα σας βοηθήσει επίσης κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εάν 
πρέπει να αναφέρετε περισσότερα επιχειρήματα.

 ■ Εδώ είναι μερικά παραδείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτά τα παραδείγματα 
έχουν σκοπό να δείξουν τι είδους προτάσεις πρέπει να αναπτύξετε για το δικό σας 
συγκεκριμένο θέμα.

 ◆ Το σύστημα στο οποίο ζούμε είναι η αντανάκλαση των ατόμων που το 
δημιούργησαν.

 ◆ Έχουμε την ευθύνη για το είδος συστήματος που κυριαρχεί στην κοινωνία μας. 
 ◆ Μεγάλη αλλαγή στην κοινωνία μας θα υπάρξει μόνο εάν οι μεγάλοι φορείς 

θέλουν να κάνουν κάτι.
 ◆ Το κράτος έχει περισσότερα δικαιώματα πάνω στα παιδιά απ’ ό, τι οι γονείς.
 ◆ Η ψηφοφορία πρέπει να είναι υποχρεωτική. 
 ◆ Η κοινωνία μας αλλάζει προς το χειρότερο τα τελευταία χρόνια. 
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 ◆ Τα άτομα που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων ακούνε τις ξένες 
κυβερνήσεις περισσότερο από τα δικά τους άτομα.

 ◆ Οι διαμαρτυρίες είναι πιο αποτελεσματικές ειδοποιήσουν τις αρχές παρά για 
να συζητήσουν απευθείας μαζί τους.

 ◆ Η υποβοηθούμενη ευθανασία είναι μια ηθική πράξη.
 ◆ Τα άτομα που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων έχουν λιγότερη δύναμη 

απ’ όση νομίζουμε.
 ◆ Η νομιμότητα μιας δράσης δεν την καθιστά ηθική. 
 ◆ Η ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση ανήκει στον θεσμό και όχι στο πρόσωπο 

που έλαβε την απόφαση αυτή. 
 ◆ Τα χρήματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα άτομα για τα πρόσωπα που 

έχουν την ευθύνη και την δυνατότητα λήψης αποφάσεων.
 ◆ Με τα σωστά επιχειρήματα μπορούμε να φέρουμε οποιοδήποτε θέμα στην 

ημερήσια διάταξη των υπευθύνων ατόμων για τη λήψη αποφάσεων.
 ◆ Τα κοινωνικο-πολιτικά στοιχεία είναι ισχυρότερα από το νομοθετικό σύστημα.
 ◆ Το σύστημα αλλάζει πολύ αργά. 
 ◆ Είναι εντάξει να συνεργαζόμαστε με αμφιλεγόμενα άτομα για να πετύχουμε 

τους στόχους μας.
 ◆ Τα άτομα που έχουν την εξουσία μπορεί να έχουν καλή πρόθεση αλλά αυτό 

δεν είναι αρκετό. 
 ◆ Οι πραγματικοί παράγοντες της κοινωνίας μας που έχουν εξουσία δεν είναι 

ορατοί.
 ◆ Ο καθένας έχει τη δική του προσωπική (εγωιστική) ατζέντα.
 ◆ Όλοι αντιμετωπίζονται ισότιμα από το νόμο.
 ◆ Εάν θέλετε να προστατέψετε τη δημόσια υγεία, πρέπει να αλλοιώσετε τη 

δημοκρατία σε κάποιο βαθμό.
 ◆ Το κάθε άτομο μπορεί να προχωρήσει πολύ στη ζωή του αν εργάζεται σκληρά 

για αυτό ή αν έχει τη σωστή στάση απέναντι στη ζωή.
 ◆ Πρέπει να σεβόμαστε όλους τους νόμους στις χώρες μας.
 ◆ Τα λογικά επιχειρήματα δεν αλλάζουν τις απόψεις των ατόμων.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
• Πώς νιώσατε κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας; 
• Πώς ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς; 
• Πόσο εύκολο για εσάς ήταν να προκαλέσετε ή να βρείτε επιχειρήματα για να 

απαντήσετε στην άλλη πλευρά / άποψη;
• Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να συζητήσετε περαιτέρω; Ποιο μέρος 

αυτής της δραστηριότητας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το Νομοθετικό 
Θέατρο;
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Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Συνιστάται συνήθως να επιτρέπεται το πολύ 10 λεπτά για συζήτηση ανά κάθε 

πρόταση. Μετά από αυτό το διάστημα, οι συζητήσεις γίνονται κουραστικές και 
επαναλαμβανόμενες

 ■ Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας μερικά 
άτομανα μονοπωλήσουν τις συζητήσεις, ειδικά τα άτομα που είναι πολύ σίγουρα 
και ειλικρινή. Εσείς θα πρέπει να τονώσετε και αυτά που μιλούν λιγότερο ώστε να 
καταφέρουν να μιλήσουν
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Τίτλος: 
λεπτά

(90 λεπτά)
 

Στόχοι: Να αναλογιστούμε τα ηθικά διλήμματα που δημιουργούνται 
από διαφορετικές επιλογές, να σκεφτούμε κριτικά τα διλήμματα πίσω από τις 
πολιτικές επιλογές και αποφάσεις, να κατανοήσουμε καλύτερα το περίπλοκο 
σύστημα που διέπει την κοινωνία μας, να αναπτύξουμε τις δεξιότητες ανάλυσης.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε 3 ομάδες. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα ηθικό 

δίλημμα. (Δείτε Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές)
 ■ Για να χαρακτηριστεί κάτι ως δίλημμα, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να 

επιλεγούν και οι δύο θέσεις ταυτόχρονα και η επιλογή μεταξύ αυτών των δύο θέσεων 
είναι απαραίτητη. Υπάρχει συμμετρία επιλογών που σημαίνει ότι καμία επιλογή 
δεν είναι ανώτερη από την άλλη. Έτσι δημιουργείται μια άλυτη ηθική σύγκρουση 
γιατί δεν υπάρχουν λόγοι που να υποστηρίζουν μια επιλογή περισσότερο από μια 
άλλη. Το τρίτο στοιχείο ενός διλήμματος είναι η ηθική φύση της σύγκρουσης η 
οποία προκύπτει από τη συμμετρία των επιλογών και σε κάνει να αισθάνεσαι ηθικά 
άσχημα ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξεις. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι κρίσιμο 
για να ορίσουμε τέτοιες περιπτώσεις ηθικά διλήμματα και όχι απλώς δύσκολες 
επιλογές.
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 ■ Τα συμμετέχοντα άτομα έχουν να αναλύσουν το δίλημμα και να εξαγάγουν 
όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί είναι 
ένα δίλημμα; Ποιες επιλογές έχει το άτομο; Ποιες πληροφορίες λείπουν ή είναι 
απαραίτητες για τη λήψη απόφασης; Τι μπορεί να επηρεάσει την απόφαση; Ποια 
απόφαση θα λάβετε; κ.λπ.

 ■ Τα συμμετέχοντα άτομα θα πρέπει, επίσης, να μελετήσουν εάν ένα παρόμοιο 
δίλημμα μπορεί να προκληθεί από άτομα που έχουν θέση εξουσίας και εάν ναι, 
να προσπαθήσουν να εντοπίσουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Η ομάδα έχει 30 
λεπτά για αυτή τη δραστηριότητα.

 ■ Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της. Οι άλλες ομάδες μπορούν να υποβάλουν 
διευκρινιστικές ερωτήσεις και να μοιραστούν τις απόψεις και τις σκέψεις τους 
σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο δίλημμα.

 ■ Αφού μοιραστούν όλες οι ομάδες προχωρήστε στη συζήτηση.  

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Τι σκέφτεστε τώρα;
 ■ Πώς ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς;
 ■ Πόσο δύσκολο ήταν να αναλύσετε το δίλημμα που λάβατε;
 ■ Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τα άλλα διλήμματα;
 ■ Έχετε ποτέ ηθικά διλήμματα; Θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα;
 ■ Τι είδους παραδείγματα έχετε βρει σχετικά με άτομα που βρίσκονται στην εξουσία;
 ■ Ποια είναι η άποψή σας για αυτά;
 ■ Ποια άλλα διλήμματα πιστεύετε ότι μπορεί να βιώσουν άτομα που βρίσκονται στην 

εξουσία; Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
 ■ Γιατί μπορεί να συμβεί αυτό; Ποιοι είναι οι λόγοι για τέτοιου είδους διλήμματα;
 ■ Τι πρέπει να κάνουν;
 ■ Ποια κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιούν σε μια τόσο δύσκολη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων;
 ■ Μπορούν τα κριτήρια αυτά να είναι δίκαια για όλα τα άτομα που επηρεάζονται 

άμεσα ή έμμεσα από αυτήν την απόφαση;
 ■ Πόσο σχετική είναι η αξία που σχετίζεται ή δίνεται σε οποιοδήποτε από αυτά τα κριτήρια; 
 ■ Ποιο άτομο / οντότητα αποφασίζει ποιες αξίες πρέπει να είναι πιο σημαντικές για 

τους άτομα που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων; 
 ■ Πώς πρέπει να δοθούν οι προτεραιότητες; 
 ■ Μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε αντικειμενικό σύστημα;
 ■ Τι άλλες σκέψεις έχετε σχετικά με τα πράγματα που συζητήσαμε;
 ■ Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συζήτηση για τη διαδικασία μας με το 

Νομοθετικό Θέατρο;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Αυτή η δραστηριότητα είναι πιο κατάλληλη για ομάδες που έχουν ήδη ασχοληθεί 

με κριτική συζήτηση γύρω από ηθικά ζητήματα, προκειμένου να είναι σε θέση να 
διερευνήσουν βαθύτερα τα θέματα που εξετάζονται σε αυτήν τη δραστηριότητα.

 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διλήμματα που αναφέρονται παρακάτω για τη 
δραστηριότητα. Εξάγονται από το βιβλίο «Η έννοια του διλήμματος στη νομική 
και δικαστική ηθική».

Το δίλημμα του τραίνου
Ένα άτομο είναι οδηγάειέναεκτροχιασμένο τραίνο το οποίο μπορεί να κάνει 

μια μόνο κίνηση, να περάσει από τη μία σιδηροδρομική γραμμή στην άλλη. Πέντε 
άνδρες εργάζονται στη μία γραμμή και ένας άνδρας στην άλλη. Οποιοσδήποτε 
είναι στη γραμμή την οποία θα επιλέξει τελικά ο οδηγός θα σκοτωθεί.

Η υπό συζήτηση κατάσταση θέτει το τραίνο να βγαίνει από τον έλεγχο 
του ατόμου που οδηγεί και να αυξάνει ταχύτητα. Το μόνο που μπορεί να 
κάνει το άτομο αυτό είναι να αλλάξει τη θέση του τραίνου και να αποφασίσει 
σε ποιασιδηροδρομική γραμμή θα συνεχίσει. Στη μία από τις πιθανές γραμμές 
υπάρχει μια ομάδα πέντε εργατών και στην άλλη μόνο ένας. Είναι βέβαιο ότι όλοι 
όσοι βρίσκονται στην γραμμή από την οποία θα περάσει το τραίνο θα πεθάνουν 
μετά από σύγκρουση. Τι πρέπει να κάνει το άτομο που οδηγάει;

Ερωτήσεις/ Θέματα για την υποστήριξη της ομαδικής εργασίας 
(παρέχονται προαιρετικά)

Αυτό το δίλημμα έχει γίνει αντικείμενο αναρίθμητων ερμηνειών που αποσκοπούν 
είτε στο να αποδείξουν ότι είναι σωστό για το άτομο που οδηγεί το τραίνο να κατευθύνει 
το όχημα στην γραμμή όπου υπάρχει μόνο ένα άτομο, με δεδομένο ότι έτσι σώζονται 
πέντε άτομα και αυτό είναι ηθικά πιο σωστό, είτε στο να επικεντρωθούν στις αμφιβολίες 
που προκαλεί μια τέτοια λύση, καθώς σημαίνει τη θυσία ενός αθώου ατόμου και 
έναν απαράδεκτο υπολογισμό της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Το δόγμα της διπλής 
επίδρασης υποστηρίζει ότι, εάν η δράση μας είναι προσανατολισμένη προς το καλό, και 
είναι τέτοιες οι περιστάσεις ώστε να προκαλεί επίσης έμμεσα κακό, τότε δεν υπάρχουν 
λόγοι για αρνητική ηθική εκτίμηση. 

Η ευθύνη θα αποδίδεται μόνο εάν αυτό το κακό αποτέλεσμα οφείλεται σε άμεση 
πρόθεση. Αυτό εξηγεί γιατί επιτρέπουμε στον οδηγό να αλλάξει τη γραμμή θέλοντας 
να σώσει πέντε άτομα, με το ακούσιο αλλά προβλέψιμο αποτέλεσμα να είναι ο θάνατος 
ενός ατόμου. Η παραπάνω διάκριση μπορεί να γίνει διαχωρίζοντας την περίπτωση που 
κάποιο άτομο σκοτώσει με την περίπτωση που κάποιο άτομο αφήσει κάποιο άλλο να 
πεθάνει.
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Είναι παρόμοιο με την περίπτωση ενός χειρουργού που αντιμετωπίζει το δίλημμα 
του εάν θα αρκετά άτομα με μια μεταμόσχευση οργάνων αφήνοντας να πεθάνει ένα 
άλλο άτομο για τον σκοπό αυτό.

Το δίλημμα του Χάινζ 
Μια γυναίκα ήταν κοντά στο θάνατο από ένα είδος καρκίνου. Υπήρχε ένα φάρμακο 

που οι γιατροί πίστευαν ότι θα τη σώσει. Ήταν μια μορφή ραδίου που είχε ανακαλύψει 
πρόσφατα ένας φαρμακοποιός στην ίδια πόλη. Το φάρμακο ήταν ακριβό για να φτιαχτεί, 
αλλά ο φαρμακοποιός χρέωνε δέκα φορές πάνω από το κόστος του φαρμάκου. Πλήρωσε 
200 ευρώ για το ράδιο και χρέωσε 2000 ευρώ για μια μικρή δόση του φαρμάκου. Ο 
σύζυγος της άρρωστης γυναίκας, ο Χάινζ, πήγε σε όλα τα άτομαπου γνώριζε για να 
δανειστεί χρήματα, αλλά μπόρεσε να συγκεντρώσει μόνο 1000 ευρώ περίπου. Είπε στον 
φαρμακοποιό ότι η γυναίκα του πεθαίνει και του ζήτησε να του πουλήσει φθηνότερα το 
φάρμακο ή να τον αφήσει να τον ξεπληρώσει αργότερα. Αλλά ο φαρμακοποιός είπε: «Όχι, 
ανακάλυψα το φάρμακο και θα βγάλω λεφτά από αυτό». Έτσι ο Χάινζ απελπισμένος 
μπήκε στο κατάστημα του άνδρα για να κλέψει το φάρμακο για τη γυναίκα του. Έπρεπε 
ο άντρας να το κάνει αυτό;

Ερωτήσεις/ Θέματα για την υποστήριξη της ομαδικής εργασίας 
(παρέχονται προαιρετικά)

Είναι καθήκον του συζύγου να κλέψει το φάρμακο για τη σύζυγό του, εάν δεν μπορεί 
να το πάρει με άλλο τρόπο; Θα έκανε κάτι τέτοιο ένας καλός σύζυγος; Ο φαρμακοποιός 
είχε το δικαίωμα να χρεώσει τόσο πολύ το φάρμακο όταν δεν υπήρχε νόμος που να 
περιόριζε την τιμή; Γιατί; Εάν ο σύζυγος δεν αισθανόταν τόσο κοντά με τη γυναίκα του, 
θα έκλεβε και πάλι το φάρμακο; Γιατί; Ας υποθέσουμε ότι δεν ήταν η γυναίκα του Χάινζ 
που πέθαινε από καρκίνο αλλά ήταν η καλύτερη φίλη του. Ο φίλος της δεν είχε χρήματα 
και δεν υπήρχε κανείς στην οικογένειά της πρόθυμος να κλέψει το φάρμακο. Πρέπει 
ο Χάινζ να κλέψει το φάρμακο για την φίλη του σε αυτήν την περίπτωση; Γιατί; Αυτά 
δείχνουν την πολυπλοκότητα της κατάστασης και τη δυσκολία που προκύπτει από την 
σύγκρουση αξιών.

Το δίλημμα της Σόφη (γνωστό και ως Η επιλογή της Σόφη)
Στο μυθιστόρημα Η επιλογή της Σόφη του W. Styron, η ηρωίδα, η Σόφη, 

μητέρα του Τζόν και της Ίβα, στέλνεται στο στρατόπεδο του Άουσβιτς. Κατά την 
επιλογή στην είσοδο εκείνων που θα εκτελεστούν αμέσως και εκείνων που θα 
φυλακιστούν, ένας γιατρός SS θέτει την ακόλουθη επιλογή στη Σόφη: «Μπορείς 
να κρατήσεις ένα από τα παιδιά σου». «Το άλλο θα πρέπει να φύγει. Ποιο θα 
κρατήσεις;» «Βιάσου τώρα και επέλεξε αλλιώς θα τα στείλω και τα δύο εκεί. 
Γρήγορα!»
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Ερωτήσεις / Θέματα για την υποστήριξη της ομαδικής εργασίας 
(παρέχονται προαιρετικά)

Τα καθήκοντα μιας μητέρας για κάθε ένα από τα παιδιά της είναι απολύτως 
πανομοιότυπα και δεν μπορούμε με κάποια εξήγηση να τα διαφοροποιήσουμε. 
Εάν είχε καταλήξει σε κάποια επιχειρήματα, θα ήταν ένα είδος εξορθολογισμού 
που δεν θα στηριζόταν σε πραγματικούς λόγους. Το γεγονός ότι και τα δύο 
παιδιά θα πεθάνουν, εάν η Σόφη αποφύγει την επιλογή,δεν παρέχει επαρκή 
τεκμηρίωση της επιλογής ούτε ως εκ τούτου επιλύει το δίλημμα. Η ουσία είναι 
ότι οι συνθήκες την αναγκάζουν να θυσιάσει ένα από τα παιδιά της. Μπορεί να 
ειπωθεί ότι κάνοντας μια επιλογή,  φαινομενικά απαραίτητη, παίζει το παιχνίδι 
του κακού και συνεργάζεται.

Δεν είναι η πράξη της που προκαλεί το θάνατο του παιδιού ή των παιδιών 
της, αλλά η δράση εκβιασμού του δράστη. Ο συγγραφέας δηλώνει ότι σε αυτό 
ακριβώς βασίζεται ο εκβιασμός, σε μια προσπάθεια να αποδοθεί ευθύνη στο 
θύμα για τις ενέργειες του θύτη. Είναι πάντα μια μορφή βίας που προκαλεί το 
φόβο του θύματος για ορισμένες συνέπειες. Ωστόσο, βασίζεται σε εσφαλμένη 
ανάθεση ευθύνης. Στην πραγματικότητα, η συμπεριφορά κάποιου που 
παραδόθηκε στον εκβιασμό δεν πρέπει να αξιολογηθεί, καθώς θα σήμαινε 
αποδοχή αυτού του ψεύδους. Ένας παρόμοιος μηχανισμός χρησιμοποιείται σε 
αποστολές που σχετίζονται με τη διαχείριση ομήρων.
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Τίτλος:
Παράδοξο πολιτικής 

(90 λεπτά) 

Στόχοι: Να αναπτύξουμε κριτική σκέψη για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, 
να κατανοήσουμε βαθύτερα τα διαφορετικά επίπεδα και αποχρώσεις ενός 
σύνθετου πολιτικού και νομοθετικού συστήματος, να προβληματιστούμε 
σχετικά με τις συνέπειες διαφορετικών παραδόξων για τη διαδικασία του 
Νομοθετικού Θεάτρου.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να επικεντρωθεί σε διαφορετικές πτυχές (δείτε 

προτάσεις για τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε). Η περιγραφή που 
αναφέρεται παρακάτω αντιπροσωπεύει το γενικό πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί σε 
οποιαδήποτε επιλεγμένη επιλογή.
 ■ Εξηγήστε εν συντομία στην ομάδα τη στόχευση αυτής της δραστηριότητας. 

Το παράδοξο πολιτικής. Η δραστηριότητα εξετάζει μερικούς από τους τομείς 
στους οποίους οι φορείς άσκησης πολιτικής ανταγωνίζονται για να καθορίσουν 
τα προβλήματα πολιτικής και τις λύσεις τους και το πώς αυτό μπορεί να γίνει με 
αντιφατικούς τρόπους.

 ■ Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 4 ατόμων.
 ■ Σε κάθε ομάδα παρέχετε μια περιγραφή του ζητήματος στο οποίο θέλετε να 

εστιάσετε τη συζήτηση.
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 ■ Η ομάδα έχει 30 λεπτά για να κατανοήσει την παρεχόμενη πολιτική (μπορεί 
να αναζητήσει και να διαβάσει πρόσθετο υλικό) και να βρει παραδείγματα 
που απεικονίζουν αυτό το συγκεκριμένο παράδοξο στην κοινότητα / 
κοινωνία στην οποία ανήκει. 

 ■ Τα παραδείγματα μπορεί να είναι υποθετικά με βάση το γνωστό πλαίσιο ή  
πραγματικά εάν μπορεί να γίνει κάποια σχετική σύνδεση. Μπορούν επίσης 
να δώσουν παραδείγματα από άλλες χώρες.

 ■ Κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει τουλάχιστον 3 παραδείγματα.
 ■ Μετά από 30 λεπτά ζητήστε από τις ομάδες να παρουσιάσουν τα ευρήματά 

τους και να τα συζητήσουν με την υπόλοιπη ομάδα.
 ■ Μετά την παρουσίαση όλων των ομάδων προχωρήστε στη συζήτηση. 

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
*θα πρέπει να προσαρμοστεί στο συγκεκριμένο 
ζήτημα που αναλύσατε στη δραστηριότητα

 ■ Ποιες είναι οι σκέψεις σας αυτή τη στιγμή;
 ■ Ποια ήταν η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή που ακούσατε σήμερα;
 ■ Τι σας εκπλήσσει; Γιατί;
 ■ Τι αντικατοπτρίζουν αυτά τα παραδείγματα για το σύστημά μας;
 ■ Ποιες είναι οι επιπτώσεις ορισμένων αποφάσεων που αναφέρατε;
 ■ Ποιο άτομο / οντότητα κερδίζει και ποιο χάνει;
 ■ Ποια είναι η άποψή σας για τέτοια παράδοξα; 
 ■ Μπορείτε να επισημάνετε άλλους τύπους παράδοξων στην κοινωνία μας;
 ■ Γιατί υπάρχουν τέτοια παράδοξα;
 ■ Τι σημαίνει αυτό για εμάς ως άτομα που ασχολούνται με το Νομοθετικό Θέατρο;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στο Παράδοξο πολιτικής: η τέχνη της λήψης 

πολιτικών αποφάσεων που γράφτηκε από τη Ντέμπορα Στόουν. Για μια πιο περίπλοκη 
κατανόηση των ζητημάτων που υπογραμμίζονται σε αυτήν τη δραστηριότητα, είναι 
χρήσιμο να διαβάσετε ολόκληρο το υλικό. Η συγγραφέας περιγράφει τους τρόπους 
με τους οποίους οι φορείς άσκησης πολιτικής ανταγωνίζονται για να καθορίσουν 
προβλήματα πολιτικής και λύσεις δημόσιας πολιτικής. Το «παράδοξο» είναι ότι 
είναι δυνατόν να καθορίσουμε τις ίδιες πολιτικές με αντιφατικούς τρόπους. Δύο 
αντιφατικές ερμηνείες δεν μπορούν και οι δύο να είναι αληθινές. Ένα παράδοξο 
είναι μια τέτοια αδύνατη κατάσταση και η πολιτική ζωή είναι γεμάτη από αυτά.
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 ■ Κανένα από τα κριτήρια για τον ορισμό ενός συγκεκριμένου τομέα πολιτικής δεν 
προσφέρει μια απλή λύση. Κάθε ένα από αυτά περιέχει αμφισημίες και προβλήματα 
ερμηνείας που τα καθιστούν αντικείμενο πολιτικών αγώνων. Αντί να δώσουμε μια 
απλή απάντηση σε ένα πρόβλημα πολιτικής, οι γενικοί ορισμοί παρέχουν ένα πεδίο 
μάχης για πιο συγκεκριμένους αγώνες.

 ■ Παρακάτω θα βρείτε μια επιλογή ζητημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη 
δραστηριότητα. Αναφέρεται το κύριο θέμα, τα κύρια ζητήματα που καλύπτονται 
από το θέμα, καθώς και τα κύρια ερωτήματα και οι πηγές αντίφασης σε αυτούς τους 
συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Τα συμμετέχοντα άτομαθα πρέπει να κάνουν 
χρήση αυτών των ζητημάτων προκειμένου να παρουσιάσουν παραδείγματα που 
αναδεικνύουν τις αντιφάσεις.

Ισότητα
Οι διαστάσεις της ισότητας: ο πιο διάσημος ορισμός της πολιτικής 

επιστήμης λέει ότι είναι η μελέτη του «ποιο άτομο παίρνει τι, πότε και πώς».
Αναδιανομές - βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων 

δημόσιας πολιτικής. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου από την αρχή ότι 
η ισότητα είναι ο στόχος για όλες τις πλευρές σε μια αναδιανομή για όποιο 
και αν είναι το ζήτημα.

Το παράδοξο στα προβλήματα διανομής: «Για να δικαιολογήσουμε 
την αναδιανομή εισοδήματος είναι απαραίτητο να δείξουμε ότι τα άτομα με 
κάποιο τρόπο δεν έχουν ένα δίκαιο δικαίωμα στο εισόδημα που κέρδισαν. 
Από την άλλη πλευρά, η ισότητα στην κατανομή ορισμένων κρίσιμων 
πόρων θεωρείται ο κανόνας και οι αποκλίσεις από την ισότητα αυτή πρέπει 
να δικαιολογούνται από άλλους κοινωνικούς στόχους».

Η ισότητα μπορεί να σημαίνει στην πραγματικότητα ανισότητα καθώς 
η ίση μεταχείριση μπορεί να απαιτεί άνιση μεταχείριση και η ίδια κατανομή 
μπορεί να θεωρηθεί ίση ή άνιση αναλόγως πώς το βλέπουμε.

Ερωτήσεις
• Ποιες ομάδες πρέπει να συμπεριληφθούν; Πώς αξιολογείται η αξία; Πώς 

προσδιορίζονται οι βασικές κοινωνικές ομάδες; Πώς πρέπει να ταξινομήσουμε 
τους πληθυσμούς εντός των κοινωνικών ομάδων; Πώς καθορίζουμε την 
ανάγκη και λαμβάνουμε υπόψη διαφορετικά άτομα που τοποθετούν 
διαφορετικές αξίες σε ένα αγαθό ή μια υπηρεσία;

• Ποια μέθοδος αναδιανομής θα χρησιμοποιηθεί (διαγωνισμός, λαχείο αγορά, 
ψηφοφορία);

• Πώς μπορούμε να εξισορροπήσουμε ατομικές, κοινοτικές και κρατικές 
παρεμβάσεις;
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Ελευθερία
«Όλα τα άτομα πρέπει να είναι ελεύθερα να κάνουν ό,τι 

θέλουν εκτός εάν η δράση τους βλάπειάλλα άτομα».

Τα παράδοξα εμφανίζονται όταν προσπαθούμε να προσδιορίσουμε το είδος 
της βλάβης:

Υλικές βλάβες: κατηγοριοποιούνται ως παραδείγματα σωματικής βλάβης, 
απώλεια εισοδήματος, απώλεια περιουσίας, υψηλότεροι φόροι

Βλάβη στις ανέσεις: αισθητική, περιβαλλοντική, ποιότητα ζωής (δορυφορικό 
πιάτο, δυνατή μουσική, δημόσιο κάπνισμα)

Συναισθηματικές και σωματικές βλάβες: αγωνία, απώλεια αυτοεκτίμησης, 
άγχος, κατάθλιψη

Πνευματικές και προφορικές βλάβες: συμπεριφορά που προσβάλλει 
θρησκευτικές ή ηθικές πεποιθήσεις

Συσσωρευτικές βλάβες: δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς μόνο εάν 
γίνουναπό πολλά άτομα (ρίψη αποβλήτων, ρίψη λυμάτων, μη συμμόρφωση με 
τους νόμους ανακύκλωσης)

Ερωτήσεις:
• Προκαλούν οι βλάβες στις κοινότητες, στις οργανώσεις ή στις ομάδες περιορισμούς 

στην ελευθερία; Ποιες επιπτώσεις έχουν στην ικανότητά τους να λειτουργούν ως 
κοινότητα;

• Τι γίνεται με βλάβες σε μια ομάδα που προκαλούνται από βλάβες σε ένα από τα 
μέλη της; Για παράδειγμα, η απόρριψη εργασίας βάσει φύλου, φυλής και ηλικίας 
είναι κάτι παραπάνω από απλή απώλεια εργασίας.

• Βλάπτει την κοινωνία ή την κοινότητα το να βοηθήσεις κάποιο άτομο που απέτυχε 
ατομικάμε το να κάνεις τον «καλό Σαμαρείτη»;

• -Ποιου ατόμου η ελευθερία πρέπει να περιοριστεί ή να οριστεί;
•  Όταν οι δραστηριότητες πολλών διαφορετικών ομάδων συμβάλλουν στην 

πρόκληση βλαβών οργανισμών, ποιων η δραστηριότητα πρέπει να περιοριστεί; 
Ποια άτομα / ομάδες πρέπει να φέρουν το βάρος της αλλαγής;

• Όταν οι φορείς προκαλούν βλάβη πρέπει να περιοριστούν οι ενέργειές τους; 
Με ποιους τρόπους; Πώς; Οι εκκλησίες και τα πολιτικά κόμματα είναι εταιρικοί 
παράγοντες με τους οποίους συνεργάζονται οι άνθρωποι κατ’επιλογή. Υπάρχουν 
παράδοξα σε αυτές τις ομάδες σχετικά με αποφάσεις για συνθήκες εργασίας, 
φιλανθρωπικές δωρεές και κοινωνικό κεφάλαιο.
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Πρόβλημα - Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τον 
ορισμό ενός προβλήματος 

(μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αναλύσετε περιεχόμενο των ΜΜΕ)

Οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύσουν τα πράγματα, 
μερικές φορές για να εξηγήσουν πως λειτουργεί ο κόσμος.

Αφηγήματα - Περιγραφή του προβλήματος που μεταφράζεται σε 
μια παραβολή ή μια ιστορία έτσι ώστε τα άτομα να έχουν ένα σημείο 
αναφοράς για να ταυτιστούν. Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο για να προσελκύσει το κοινό.

Τύποι ιστοριών:
Ιστορίες παρακμής
Ιστορίες ελέγχου

Συνωμοσίες
Κατηγορία του θύματος

Συνεκδοχή - Πάρτε ένα μικρό μέρος του προβλήματος για να παρουσιάσετε το σύνολο 
σε μια προσπάθεια να αντιπροσωπεύσετε το εύρος και να το κάνετε πιο εύκολα 
διαχειρίσιμο. Ο κόσμος βλέπει τα πράγματα στενόμυαλα. (π.χ. ιστορία τρόμου - μια 
εξαιρετική περίπτωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει ολόκληρο τον πληθυσμό και 
να αποκτήσει τον έλεγχο)
Μεταφορά  - Ομοιότητα με κάτι άλλο, κοινοί τύποι στην πολιτική- οργανισμοί, φυσικοί 
νόμοι, μηχανήματα, εργαλεία, δοχεία, ασθένειες και πόλεμος.
Αβεβαιότητα - Η ικανότητα δηλώσεων, γεγονότων και εμπειριών που έχουν 
περισσότερα από ένα νοήματα. Είναι η «κόλλα» της πολιτικής. Επιτρέπει στους 
ανθρώπους να συμφωνήσουν σε νόμους και πολιτικές, επειδή μπορούν να ερμηνεύσουν 
λέξεις με διαφορετικούς τρόπους (με διαφορετικές έννοιες).
Έχοντας περισσότερα από ένα νοήματα: «Διαβάζοντας μεταξύ των γραμμών»
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Προβλήματα - Αριθμητικές στρατηγικές για τον ορισμό προβλημάτων
• Τα άτομα αντιδρούν στη μέτρηση και προσπαθούν να «φαίνονται καλά» 

στο μέτρο.
• Η διαδικασία μέτρησης ενός πράγματος κάνει τον κόσμο να το παρατηρήσει 

περισσότερο και το να κρατώνται αρχείααυξάνει τις αναφορές.
• Η μέτρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τόνωση των απαιτήσεων του 

κοινού για αλλαγή.
• Όταν η μέτρηση χρησιμοποιείται ρητά για την αξιολόγηση της απόδοσης, τα 

άτομα που αξιολογούνται προσπαθούν να χειριστούν τα «σκορ» τους.
• Η δύναμη μέτρησης είναι η δύναμη ελέγχου. Τα άτομα που μετρούν 

έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια στην επιλογή τους για το τι και πώς να 
μετρήσουν.

• Η μέτρηση δημιουργεί συμμαχίες μεταξύ των μετρημένων.
• Οι αριθμοί δεν μιλούν από μόνοι τους και τα άτομα προσπαθούν να 

ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο θα ερμηνεύουν αριθμούς τα υπόλοιπα 
μέλη της κοινωνίας.

Αιτίες προβλημάτων  
Υποστηρίζει ποιο άτομο ή τι φταίει, είναι προϊόν φυσικών αιτιών ή ανθρώπων.
Ακούσια αιτία – κοινή ερμηνεία για τη φτώχεια, τον υποσιτισμό και την 

άγνοια των ασθενειών (π.χ. διαρροή πετρελαίου, παρεμβατικές συνθήκες, 
απρόβλεπτες παρενέργειες, μη ηθελημένη άγνοια, απροσεξία, παράλειψη κ.λπ.)

Τυχαία αιτία – οτιδήποτε καταλαβαίνει ο πολιτισμός μας ότι ανήκει στο 
βασίλειο της μοίρας (π.χ. αυτοκίνητο που χάνει τον έλεγχο, φύση, καιρός, 
σεισμοί, μηχανήματα που απέτυχαν κ.λπ.).

Εσκεμμένη αιτία – καταπίεση, συνωμοσίες που ισχύουν, προγράμματα που 
λειτουργούν όπως προορίζονται αλλά προκαλούν βλάβη.

Μηχανική αιτία – παρεμβαίνοντες παράγοντες, άτομα που υπέστησαν 
πλύση εγκεφάλου, μηχανήματα που λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί αλλά 
προκαλούν βλάβη.

Σύνθετα συστήματα– όταν τα κοινωνικά συστήματα είναι πολύ περίπλοκα, 
η αποτυχία είναι αναπόφευκτη.

Θεσμικά ζητήματα – μακροχρόνια ριζωμένα πρότυπα συμπεριφοράς.
Ιστορικά ζητήματα – παρόμοια με τα θεσμικά αλλά τείνουν να 

αναπαράγονται με την πάροδο του χρόνου
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Προτροπές
Είναι κίνητρα για την αλλαγή συμπεριφοράς των ατόμων.
Θετικές προτροπές – κίνητρα ή ανταμοιβές
Αρνητικές προτροπές – κυρώσεις ή ποινές

• Υπάρχουν τρία μέρη που εμπλέκονται στις προτροπές: το πρώτο είναι 
αυτό που προωθεί, το δεύτερο είναι αυτό που λαμβάνει και το τρίτο 
είναι η πραγματική προτροπή. Το γαϊδούρι και το καρότο δείχνουν πώς 
λειτουργούν οι προτροπές.

• -Τα άτομα θέλουν να επιτύχουν τους στόχους τους με τον ευκολότερο 
τρόπο. Οι προτροπές αλλάζουν την πρόοδο που κάνουν τα άτομα στην 
πορεία προς τους στόχους τους.

• Προκειμένου οι παροτρύνσεις να είναι επιτυχημένες, το άτομο που 
λαμβάνει πρέπει να νοιάζεται για το κόστος και τις ανταμοιβές και να 
είναι πρόθυμο να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του. Οι προτροπές που 
ολοκληρώνονται στο μακρινό μέλλον έχουν μικρότερο αποτέλεσμα από 
αυτές που είναι άμεσες.

• Οι θετικές προτροπές μπορούν να δημιουργήσουν συμμαχίες και ένα 
πνεύμα καλής θέλησης· και τα δύο μέρη πρέπει να δώσουν κάτι.

• Οι αρνητικές προτροπές μπορούν να χωρίσουν δύο μέρη και να 
δημιουργήσουν δυσαρέσκεια.

• Το άτομο που αποδίδει κυρώσεις μπορεί να μην χρειάζεται να δώσει τίποτα 
- οι επιτυχημένες απειλές είναι δωρεάν - τα άτομα που επιδεικνύουν ισχύ 
αποκτούν κάτι για το τίποτα.

• Τα συστήματα κινήτρων λειτουργούν εκμεταλλευόμενα την αδυναμία των 
στόχων, δεν επιθυμούν την ενδυνάμωσή τους. Είναι πιο αποτελεσματικά 
όταν ο στόχος είναι ευάλωτος.

• Οι προτροπές προσπαθούν να φέρουν ατομικά κίνητρα και στόχους 
κοινότητας στην ίδια σελίδα.
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Απλές/Γρήγορες ασκήσεις

Αυτά τα παραδείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
ενεργοποιήσουν μια συζήτηση ή για συνεισφέρουν στην εμβάθυνση 
της συζήτησης σχετικά με τα θέματα που θίγουν.

Στις εξηγήσεις μας προτείνουμε τις ερωτήσεις που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για πιο περίπλοκες εκδοχές των δραστηριοτήτων. 
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Τίτλος:
Ομάδες ενδιαφέροντος 

(10/40 λεπτά)

Στόχοι: Να ενεργοποιηθούμε ως ομάδα, να κατανοήσουμε την 
έννοια των «ομάδων συμφερόντων», να προβληματιστούμε σχετικά 
με τις ομάδες στις οποίες ανήκουμε και τα δικά τους συμφέροντα, να 
διερευνήσουμε την επιρροή διαφορετικών ομάδων συμφερόντων στην 
κοινωνία.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Ζητήστε από τα άτομα που συμμετέχουν να περπατήσουν σιωπηλά στο 

δωμάτιο.
 ■ Με το σήμα σας, όταν αναφέρετε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πρέπει 

να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και 
να συνεχίσουν να περπατούν μαζί με την ομάδα τους.  

 ■ Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην πρώτη φάση (που είναι η φάση 
ενεργοποίησης) πρέπει να αναφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε άτομο 
να μπορεί να βρει μια ομάδα. Για παράδειγμα να περπατήσουν μαζί με άτομα 
που έχουν το ίδιο χρώμα στα μάτια, το είδος των ρούχων, το φύλο, την 
ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη δουλειά 
κ.λπ. Δώστε λίγα δευτερόλεπτα για κάθε χαρακτηριστικό και αναφέρετε 
ένα νέο.

 ■ Στη δεύτερη φάση τα αναφερόμενα ζητήματα είναι πιο περίπλοκα. Μπορεί 
να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τον προσδιορισμό των ομάδων. 
Ορισμένα άτομα μπορεί να μην βρουν μια ομάδα ή να είναι αναποφάσιστα. 
Τα ζητήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπορεί να έχουν διαφορετικά 
επίπεδα ευαισθησίας και θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με την ομάδα 
και το θέμα με το οποίο εργάζεστε: ίδια πάθη / χόμπι, αγαπημένη πολιτική 
φιγούρα, πολιτικός προσανατολισμός, ενημέρωση από συγκεκριμένα ΜΜΕ, 
ανησυχίες για την τοπική κοινότητα, παλιά ή παρούσα ασθένεια, σεξουαλικός 
προσανατολισμός, ακτιβισμός, περιβαλλοντική ανησυχία κ.λπ.

 ■ Αφήστε λίγα λεπτά για να σχηματιστούν οι ομάδες γύρω από κάθε 
χαρακτηριστικό και να περπατήσουν. Να έχετε σταθερότητα ως προς τον 
χρόνο, έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας να μην συμμετέχουν σε περίπλοκες 
συζητήσεις σχετικά με την εργασία ή τα ενδιαφέροντά τους. Χρησιμοποιήστε 
τουλάχιστον 5 διαφορετικά θέματα και μετά προχωρήστε στις συζητήσεις.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από αυτήν τη δραστηριότητα;
 ■ Πόσο εύκολο ήταν να βρείτε την ομάδα σας;
 ■ Τι ήταν δύσκολο;
 ■ Τι σας εξέπληξε στη διαδικασία;
 ■ Βρίσκατε κάθε φορά μια ομάδα; 
 ■ Πιστεύατε ότι ανήκετε ξεκάθαρα σε μια ομάδα κάθε φορά; Γιατί;
 ■ Σε πόσες ομάδες συμφερόντων ανήκατε/ανήκετε στη ζωή σας;
 ■ Έχετε αντικρουόμενα συμφέροντα; 
 ■ Πώς τα αντιμετωπίζετε;
 ■ Τι ομάδες ενδιαφερόντων έχετε παρατηρήσει στην κοινωνία; (Ομάδες που 

έχουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ακούγονται, παρουσιάζονται στον 
δημόσιο χώρο για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα)

 ■ Θα μπορούσατε να δώσετε ένα παράδειγμα από κρατικές δομές και μη 
κρατικές δομές;

 ■ Θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα ορισμένων ομάδων με επιρροή, 
που να επηρεάζουν τη δημόσια ή πολιτική ατζέντα;

 ■ Ποια θέματα σας ενδιαφέρουν αλλά για τα οποία δεν υπάρχουν ισχυρές 
ομάδες υποστήριξης; 

 ■ Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
 ■ Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες ομάδες στις προσπάθειές μας 

με το Νομοθετικό Θέατρο;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Αναζητήστε εκ των προτέρων και ετοιμάστε μια λίστα με ορατές και 

σημαντικές ομάδες ενδιαφέροντος, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
στη συζήτηση ή ακόμα και για μια πιο εκτεταμένη μελέτη περιπτώσεων.

 ■ Εάν υπάρχουν μέλη της ομάδας που δεν βρίσκουν καμία ομάδα στο 
δεύτερο μέρος της άσκησης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα πιο γενικό 
χαρακτηριστικό ως τελικό παράδειγμα. Αναλύστε αυτήν την κατάσταση στη 
συζήτηση σχετικά με άτομα στην κοινότητα των οποίων τα ενδιαφέροντα / 
οι ανάγκες δεν υποστηρίζονται. 
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Τίτλος:
Ίσος χώρος 

(10/30 λεπτά) 

Στόχοι: Να ενεργοποιηθούμε ως ομάδα, να αναπτύξουμε σύνδεση 
μεταξύ μας. να ευαισθητοποιηθούμε, να σκεφτούμε το χώρο που 
καταλαμβάνουμε στην κοινωνία, να κατανοήσουμε βαθύτερα την 
έλλειψη ισορροπίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων στην κοινωνία 
μας.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να περπατήσουν σιωπηλά στο χώρο.
 ■ Κατά καιρούς αναφέρετε διαφορετικές ενέργειες στην ομάδα: 

 ◆ Ενώ περπατάτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε γεμίσει όλο το χώρο
 ◆ Περπατήστε και κρατήστε την ίδια απόσταση μεταξύ σας
 ◆ Περπατήστε και κρατήστε ίση απόσταση με 4 άλλα άτομα
 ◆ Περπατήστε χωρίς να υπάρχει διαθέσιμος χώρος μεταξύ σας
 ◆ Χρησιμοποιήστε διαφορετική διαδρομή κάθε φορά που περπατάτε

 ■ Αφήστε περίπου 20 δευτερόλεπτα για κάθε εντολή. Μπορείτε να 
επαναλάβετε μερικές από αυτές.
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 ■ Πότε-πότε, πείτε τους να σταματήσουν να δουν πού βρίσκονται. Σε αυτό 
το στάδιο δείτε αν πράγματι σταματάνε τελείως. Μετά, ζητήστε τους να 
συνεχίσουν.

 ■ Αυτό αρκεί για να ενεργοποιηθούν. 
 ■ Για την πιο εκτεταμένη εκδοχή, εστιάστε στην οδηγία της διατήρησης ίσης 

απόστασης μεταξύ των μελών της ομάδας. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν 
την οδηγία σε μικρότερο χώρο ή μεγαλύτερο. Κρατήστε το για περισσότερο 
χρόνο, ακόμη και λεπτά. Σταματάτε την ομάδα πιο συχνά για να σκεφτεί και 
να συνδεθεί ως ομάδα.

 ■ Μετά από περίπου 10 λεπτά προχωρήστε στο μέρος των συζητήσεων.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Πόσο εύκολο ήταν να ακολουθήσετε τις οδηγίες; Τι ήταν δύσκολο και γιατί;
 ■ Τι βοήθησε εσάς ή την ομάδα να εκπληρώσετε το έργο;
 ■ Για πόσο καιρό θα μπορούσατε να περπατάτε και να διατηρείτε την ίδια 

απόσταση;
 ■ Τι θα μπορούσε να βοηθήσει και τι θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά;
 ■ Τι από την κοινωνία αντικατοπτρίζεται σε αυτήν την άσκηση;
 ■ Πόσο ισορροπημένη είναι η παρουσία διαφορετικών παραγόντων στην 

κοινωνία;
 ■ - Πώς μπορούν άτομα ή διαφορετικοί παράγοντες από την κοινωνία να 

γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και να εξασφαλίζουν ίσο χώρο για όλους; 
 ■ Ο ίσος χώρος σημαίνει δίκαιος χώρος;
 ■ Τι σκέψεις έχετε για εσάς τα ίδια στην κοινωνία;  
 ■ Τι θέλετε να αλλάξετε σε εσάς ή στην κοινωνία;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Σε ομάδες που εργάζονται μαζί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα 

μπορούσατε να ζητήσετε κάτι πιο περίπλοκο: περπατήστε 4/5 άτομα με 
ίση απόσταση μεταξύ σας και, επίσης, με ίση απόσταση από όλα τα άτομα. 
Στη συζήτηση μπορείτε να εστιάσετε στις δομές πολλαπλών επιπέδων στην 
κοινωνία και πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει συνοχή μεταξύ τους.
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Τίτλος: 
(Δεν) θέλω να δω 

(5/30 λεπτά) 

Στόχοι: Να αυξηθεί το επίπεδο ενέργειας στην ομάδα, να 
προβληματιστούμε σχετικά με τα κοινωνικά προβλήματα, να αναπτύξουμε 
κριτική σκέψη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προβλήματα 
επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν τα μέλη της κοινότητας.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να επιλέξουν νοερά 3 άλλα άτομα από 

το δωμάτιο. Το άτομο Α είναι κάποιοπου πρέπει να είναι πάντα ορατό, το 
άτομο Β δεν πρέπει είναι πλήρως ορατό και το άτομο Γ δεν πρέπει ποτέ να 
φαίνεται.

 ■ Μόλις τα άτομα κάνουν την επιλογή, ξεκινήστε την άσκηση. Τα 
συμμετέχοντα άτομα πρέπει να περπατούν και να ακολουθούν τους κανόνες 
για τα 3 άτομα που έχουν επιλέξει.

 ■ Για λίγα λεπτά η ατμόσφαιρα είναι χαοτική και τυχαία. Ανάλογα με τις 
επιλογές που έκανε το κάθε μέλος, μπορεί να υπάρχει τρέξιμο, ξαφνικές 
κινήσεις και πολύ γέλιο.
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 ■ Για να ενεργοποιήσετε τα άτομα, μπορείτε πότε-πότε να παγώνετε την 
άσκηση και να ζητάτε από τα μέλη να πουν ποια είναι τα 3 άτομα που 
βάλανε στο μυαλό τους. Μετά από λίγο να σταματήσετε την άσκηση.

 ■ Για τη δεύτερη εκδοχή της άσκησης, ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να 
κάνουν μια νέα επιλογή τριών ατόμων στο μυαλό τους και να επαναλάβουν 
τη διαδικασία για έναν δεύτερο γύρο και πάλι παγώνοντας την άσκηση σε 
τακτικά διαστήματα. 

 ■ Μετά από λίγα λεπτά, σταματήστε και προχωρήστε στη συζήτηση. 

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Τι συνέβη σε αυτήν την άσκηση; Πείτε με μια λέξη.
 ■ Γιατί ήταν έτσι; (Πιθανότατα, θα αναφέρουν λέξεις όπως χάος, τρέλα, 

σύγχυση, εστίαση, βιασύνη κ.λπ.)
 ■ Είχατε επιλέξει κάποιο άτομο που σας επέλεξε επίσης; Πώς ήταν αυτό κατά 

τη διάρκεια της άσκησης;
 ■ Επιλέξατε κάποιο άτομο που έπρεπε να είναι πλήρως ορατό σε εσάς, ενώ 

εκείνοεπέλεξε να είστε εσείς μη ορατό σε εκείνον; Πώς νιώσατε με αυτήν 
την κατάσταση;

 ■ Επιλέξατε διαφορετικά άτομα στον δεύτερο γύρο; Γιατί;
 ■ Υπήρχε διαφορά στον δεύτερο γύρο, σε σύγκριση με τον πρώτο;
 ■ Τι μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τα 3 άτομα (A, B, Γ) στη ζωή σας;
 ■ Τι μπορούν να εκπροσωπούν στην κοινωνία;
 ■ Εάν αντιπροσωπεύουν προβλήματα στην κοινωνία μας, θα μπορούσατε να 

δώσετε παραδείγματα προβλημάτων Α, Β και Γ;
 ■ Τι συνδέσεις μπορείτε να κάνετε από τα παραδείγματα που έχετε μοιραστεί;
 ■ Πώς άλλαξαν στο χρόνο; Ποια προβλήματα θα μπορούσαν να ήταν A, B, Γ 

πριν από 10 χρόνια; Γιατί άλλαξαν;
 ■ Γιατί ορισμένα προβλήματα είναι πιο ορατά από άλλα;
 ■ Ποιο άτομο / οντότητα επηρεάζεται περισσότερο από αυτά τα προβλήματα;
 ■ Πώς πορεύεστε στη ζωή σας σε μια κοινωνία, αντιμετωπίζοντας ή χωρίς να  

αντιμετωπίζετε ορισμένα προβλήματα;
 ■ Ποιο άτομο / οντότητα πρέπει να τα αντιμετωπίσει; 
 ■ Τι θα συμβεί εάν κανείς δεν τα αντιμετωπίσει;
 ■ Ποια από αυτά τα προβλήματα θέλετε να αντιμετωπίσετε και να επιτύχετε 

βελτίωση και γιατί;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μπορείτε να έχετε προετοιμάσει παραδείγματα προβλημάτων από την 

κοινωνία τα οποία δεν υπάρχουν στα μέσα ενημέρωσης ή στη δημόσια 
ατζέντα για να προτείνετε σε περίπτωση που η ομάδα δεν βρίσκει σχετικά 
παραδείγματα.

 ■ Είναι σημαντικό να αναλογιστούμε βαθύτερα τους λόγους που ορισμένα 
προβλήματα είναι ορατά. Θα μπορούσε να σχετίζεται με τον αριθμό των 
περιπτώσεων και τα άτομα που επηρεάζονται από αυτά. Μπορεί, επίσης, 
να σχετίζεται με την ενδυνάμωση και την εμπιστοσύνη στο σύστημα να 
εμφανίσει και να αναφέρει περισσότερες περιπτώσεις. (Π.χ. υψηλότερο 
ποσοστό αναφοράς περιπτώσεων βιασμού δεν είναι απαραίτητο να 
αντικατοπτρίζει μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων βιασμού σε σύγκριση 
με προηγούμενες περιόδους ή διαφορετικά μέρη)

Τίτλος:
Μάχη δακτύλων 

(5/30 λεπτά)

Στόχοι: Να ενεργοποιηθούμε ως ομάδα, να αναπτύξουμε κριτική 
σκέψη προς την έννοια του ανταγωνισμού και της συνεργασίας, να 
προβληματιστούμε σχετικά με τη θέση μας ως προς αυτές τις έννοιες, 
να αναλύσουμε διάφορες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση ενός 
προβλήματος. 

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. 
 ■ Εξηγήστε την άσκηση: πρέπει να σφίξετε τα χέρια σας και να κρατήσετε τον 

δείκτη σας ίσιο - δείχνοντας ο ένας τον άλλον και όλα τα άλλα δάχτυλα 
λυγισμένα στις παλάμες σας. Με το σήμα μου, πρέπει να αγγίξει το ένα 
άτομο το σώμα του άλλου με το δάχτυλό του. Για οποιοδήποτε άγγιγμα 
κερδίζετε έναν πόντο. Το άτομο που θα έχει τους περισσότερους πόντους 
μεταξύ όλων των συμμετεχόντων ατόμων, θα νικήσει.

 ■ Δώστε 1 λεπτό για τη μάχη και ρωτήστε την ομάδα για τα αποτελέσματά. 
Συνήθως, πολλά άτομα ενεργούν ανταγωνιστικά και κάνουν ό,τι μπορούν για 
να αποτρέψουν το αντίπαλο άτομο να πάρει πόντους. Ρωτήστε τα μέλη της 
ομάδας πώς μπορούν να πάρουν ακόμη περισσότερους πόντους. Μπορούν να 
μοιραστούν στρατηγικές και να δώσουν άλλο ένα λεπτό για τη δεύτερη μάχη.
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 ■ Εάν, μέχρι στιγμής, κανέναν άτομο δεν πρότεινε να έχει μια προσέγγιση 
συνεργασίας (για να επιτρέψει το ένα στο άλλο να πάρει πόντους), 
μπορείτε να το αναφέρετε. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αφήσετε άλλο ένα 
λεπτό για να δοκιμάσετε την προσέγγιση συνεργασίας και να συγκρίνετε 
τις βαθμολογίες.

 ■ Ως άσκηση ενεργοποίησης αρκεί να ρωτήσετε εάν κάποιο άτομο θέλει να 
μοιραστεί λίγες εντυπώσεις και έπειτα να σταματήσετε. Για την εκτεταμένη 
εκδοχή της δραστηριότητας, συνεχίστε με τη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την άσκηση;
 ■ Πώς συμπεριφερθήκατε στον πρώτο γύρο; Γιατί;
 ■ Γιατί η ομάδα δεν σκέφτηκε γρήγορα την προσέγγιση συνεργασίας;
 ■ Ποια ήταν η διαφορά μεταξύ της συνεργασίας και της ανταγωνιστικής 

εμπειρίας; Ποια σας άρεσε περισσότερο; Γιατί;
 ■ Πιστεύετε ότι τείνουμε περισσότερο σε ανταγωνιστικές συμπεριφορές ή 

συνεργατικές; Γιατί;
 ■ Τι είδους άτομο είστε;
 ■ Μπορείτε να προσδιορίσετε καταστάσεις στην κοινωνία στις οποίες τα 

άτομα συμπεριφέρονται με ανταγωνιστικό τρόπο, αλλά θα κέρδιζαν 
περισσότερα αν συνεργάζονταν;

 ■ Πρέπει τα άτομα από την κοινωνία μας να είναι πιο συνεργάσιμα;
 ■ Γιατί το πιστεύετε αυτό; Πώς μπορούν να γίνουν έτσι; Τι πρέπει να τα 

ωθήσει προς αυτή την κατεύθυνση;
 ■ Τι γίνεται με εσάς;
 ■ Τι μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε πιο συνεργάσιμα άτομα;
 ■ Ποιο είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα που παίρνετε από αυτήν τη 

συζήτηση;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Δείξτε την άσκηση στην ομάδα οπτικά. Θα βοηθήσει τα συμμετέχοντα 

άτομα να είναι ανταγωνιστικά και να μην κάνουν πολλές ερωτήσεις. 
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Τίτλος: 
Είναι δύσκολο να αγκαλιάσεις 

(10/30 λεπτά) 

Στόχοι: Να ενεργοποιηθεί η ομάδα, ανάπτυξη της προσοχής, της 
εστίασης και του συντονισμού μεταξύ των μελών της ομάδας, να 
προβληματιστούμε για διάφορα είδη εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα στη ζωή και την κοινωνία μας.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
 ■ Είναι καλύτερο να κάνετε αυτή τη δραστηριότητα με μια ομάδα που 

απαρτίζεται από περισσότερα από 15 άτομα.
 ■ Προετοιμάστε αριθμούς σε χαρτιά. Κάθε άτομο διαλέγει έναν αριθμό χωρίς 

να τον μοιράζεται με τα υπόλοιπα.
 ■ Τα μέλη της ομάδας περπατούν στο χώρο όταν αναφέρετε 2 τυχαίους 

αριθμούς. Τα δύο άτομα που έχουν αυτούς τους αριθμούς ψάχνουν να 
βρουν το ένα το άλλο και να αγκαλιαστούν. Η υπόλοιπη ομάδα δεν θέλει να 
τα αφήσει να αγκαλιαστούν. Τα σταματούν και τα εμποδίζουν να το κάνουν.

 ■ Τα άτομα που θέλουν να αγκαλιαστούν, συνήθως, προσπαθούν να είναι 
διακριτικά, να μην κάνουν την ομάδα να συνειδητοποιήσει ότι είναι το 
ζευγάρι που πρέπει να αγκαλιαστεί. Επίσης, δεν ξέρουν ποιο είναι το άλλο 
άτομο, γεγονός που αυξάνει το επίπεδο του ενθουσιασμού, της έντασης και 
της διασκέδασης στη δραστηριότητα.



244 

 ■ Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς συνδυασμούς αριθμών. Μπορείτε ακόμη και 
να επαναλάβετε μερικούς από τους αριθμούς για να ελέγξετε την προσοχή 
της ομάδας και να βεβαιωθείτε ότι αναφέρατε όλα τα άτομα τουλάχιστον 
μία φορά.

 ■ Αν θέλετε απλά να ενεργοποιήσετε την ομάδα, μετά από 10 λεπτά μπορείτε 
να σταματήσετε. Προχωρήστε στη συζήτηση για την πιο περίπλοκη εκδοχή.

  
Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις

• Πώς ήταν αυτή η άσκηση για εσάς;
• Καταφέρατε να αγκαλιάσετε το ένα το άλλο;
• Γιατί όχι;
• Πώς τα καταφέρατε;
• Πώς εντοπίσατε ποια είναι τα άτομα που θέλουν να αγκαλιαστούν; 
• Γιατί δεν μπορούσατε να τα καταφέρετε πάντα;
• Τι μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα τέτοιο ζευγάρι στην κοινωνία μας;
• Τι μπορεί να συμβολίζουν/αντιπροσωπεύουν τα υπόλοιπα άτομα;
• Θα μπορούσατε να δώσετε ένα παράδειγμα εμποδίων που εμποδίζουν 

διαφορετικά άτομα να επιτύχουν τους (προσωπικούς / σημαντικούς) 
στόχους τους; 

• Ποια από αυτά φαίνεται να είναι τα πιο δύσκολα να ξεπεραστούν;
• Γιατί υπάρχουν τέτοια εμπόδια;
• Τι μπορεί να μας βοηθήσει / υποστηρίξει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Αυτή η άσκηση απαιτεί έντονη σωματική επαφή και θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται με ομάδες που έχουν ήδη συνεργαστεί και είναι άνετες με 
τέτοιες δραστηριότητες.

• Η άσκηση μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για να συζητήσουμε για θέματα 
ΛΟΑΤΚΙ+ (ή για θέματα που έχουν χαμηλό επίπεδο κοινωνικής αποδοχής 
από την πλειοψηφία των ανθρώπων), εάν σε αυτήν τη συγκεκριμένη 
κοινότητα όπου η ομάδα δουλεύει υπάρχει χαμηλό επίπεδο αποδοχής. 
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Τίτλος:
Κύκλος συνεισφοράς 

(15/30 λεπτά) 

Στόχοι: Ενεργοποίηση της ομάδας. Να γνωρίσουμε καλύτερα τα 
μέλη της ομάδας, να συνδεθούμε και να οριστούν τα όρια μεταξύ των 
μελών της ομάδας, να προβληματιστούμε για το πόσο συμβάλλουμε 
στην κοινωνία.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Οι καρέκλες τοποθετούνται σε κύκλο και υπάρχουν αρκετές για όλα τα 

συμμετέχοντα άτομαπλην ένα.
• Για να καθίσει το άτομο χωρίς καρέκλα, πρέπει να πει κάτι αληθινό για 

το ίδιο και, εάν άλλα άτομα στην ομάδα μοιράζονται κάποιο παρόμοιο 
χαρακτηριστικό, πρέπει να σηκωθούν και να αλλάξουν την καρέκλα τους. 
Με αυτόν τον τρόπο το άτομο χωρίς καρέκλα μπορεί να βρει ένα μέρος για 
να καθίσει.

• Στους πρώτους γύρους, για προθέρμανση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
πράγματα που είναι απλά και διευκολύνουν την εύρεση άλλων ατόμων που 
μοιράζονται το χαρακτηριστικό, όπως αγαπημένος τύπος φαγητού, ζώων, 
εποχών κ.λπ.
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• Μετά την προθέρμανση της ομάδας, ζητήστε από τα μέλη να αναφέρουν 
πράγματα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην 
κοινότητα στην οποία ζουν. Εξαρτάται από το πώς το καταλαβαίνουν αυτό 
εκείνα και είναι ελεύθερα να προτείνουν οποιοδήποτε χαρακτηριστικό τους.

• Σταματήστε την άσκηση μετά από 10-15 λεπτά ή όταν αισθάνεστε ότι η 
ομάδα έχασε το ενδιαφέρον, αν σκοπός ήταν μόνο η ενεργοποίηση της 
ομάδας. Για τη σύνθετη εκδοχή προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
 ■ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από αυτήν την άσκηση;
 ■ Πώς αισθανθήκατε όταν αναφέρατε κάποιο χαρακτηριστικά για το οποίο 

κανένα άτομο δεν σηκώθηκε; Ή, αντίθετα,για το οποίο σηκώθηκαν 
πολλάμέλη της ομάδας;

 ■ Τι σημαίνει συνεισφορά στην κοινωνία;
 ■ Τι είδους πράγματα ανέφερε η ομάδα στην άσκηση;
 ■ Τι άλλα πράγματα θα μπορούσατε να αναφέρατε και δεν το κάνατε;
 ■ Με ποιους άλλους τρόπους συμβάλλουν τα άτομα στις κοινωνίες τους;
 ■ Πιστεύετε ότι τα άτομα στην κοινωνία σας συμβάλλουν επαρκώς στην 

κοινότητά τους; Γιατί το νομίζετε αυτό;
 ■ Τι σας παρακινεί να συνεισφέρετε στην κοινότητα;
 ■ Πιστεύετε ότι συνεισφέρετε αρκετά στην κοινότητά σας; Τι σας εμποδίζει 

να κάνετε περισσότερα;
 ■ Τι μπορεί να παρακινήσει / ενθαρρύνει τα άτομα να κάνουν κάτι;
 ■ Τι θα θέλατε να κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
 ■ Μια εναλλακτική εκδοχή της δραστηριότητας είναι η κοινή χρήση 

προσωπικών εμπειριών, απόψεων ή πεποιθήσεων. Αυτή η εκδοχή εκτιμάται 
πολύ για τη σύνδεση των μελών της ομάδας και την αύξηση του επιπέδου 
εμπιστοσύνης και ενσυναίσθησης μεταξύ τους.

 ■ Είναι σημαντικό να παρακινήσετε τα συμμετέχοντα άτομανα είναι ειλικρινή 
όταν αναφέρουν ένα χαρακτηριστικό τους και, επίσης αργότερα, όταν 
πρέπει να αλλάξουν τις καρέκλες τους. Αν κάποια άτομα παρατηρήσουν 
ανεντιμότητα, αισθάνονται απογοητευμένα και δεν ανοίγονται περισσότερο.
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Τίτλος:
Με πονάει 

(10/30 Με πονάει )

Στόχοι: Ενεργοποίηση της ομάδας, να χαλαρώσουμε, να 
προετοιμαστούμε για δράση, να τεντώσουμε το σώμα, να σκεφτούμε 
τη σχέση μας με το σώμα μας, να προβληματιστούμε για διάφορους 
«πόνους» της κοινωνίας.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομανα περπατήσουν σιωπηλά στο 

δωμάτιο. Με το σήμα σας, όταν αναφέρετε διαφορετικά μέρη του σώματος, 
πρέπει να απεικονίσουν φυσικά και φωνητικά πώς πονάνε ακριβώς εκεί. Το 
σήμα σας κάνει αυτό το μέρος του σώματος να πονάει και πρέπει να το 
δείξουν συνεχίζοντας να περπατούν. (Παραδείγματα μερών του σώματος 
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι: τα χείλη, το μέτωπο, ο λαιμός, τα 
δόντια, τα πόδια, η κοιλιά, η καρδιά, το συκώτι, ο αγκώνας, το γόνατο, τα 
μαλλιά, τα δάχτυλα, τα νύχια, τα μάτια, η μύτη κ.λπ.)
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• Μπορούν να είναι όσο δραματικά και υπερβολικά θέλουν. Είναι επιθυμητό 
το να διασκεδάσουν με την άσκηση. Μόλις αναφέρετε ένα νέο μέρος του 
σώματος, πρέπει να επικεντρωθούν στο νέο και να σταματήσουν να έχουν 
πόνο στο μέρος του σώματος που αναφέρθηκε προηγουμένως, εκτός εάν 
αναφέρετε 2 μέρη του σώματος ταυτόχρονα.

• Παίξτε με την ομάδα για περίπου 10 λεπτά αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
την άσκηση για να την ενεργοποιήσετε. Για την εκτεταμένη εκδοχή, 
αφήστε περισσότερο χρόνο για κάθε πόνο. Χρησιμοποιήστε ταυτόχρονους 
πολλαπλούς πόνους, καθώς και περισσότερους «ασυνήθιστους / σπάνιους» 
τύπους πόνου. Μετά από 10 λεπτά προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις
• Πώς ήταν αυτή η άσκηση για εσάς;
• Πόσο εύκολο ήταν να δείξουμε διαφορετικούς πόνους; Γιατί;
• Σε ποια μέρη του σώματος ήταν δύσκολο να δείξετε «πόνο»; Γιατί;
• Πώς ήταν όταν δείχνατε περισσότερους πόνους ταυτόχρονα; 
• Πώς μοιάζει αυτό το παιχνίδι με τη ζωή;
• Αντιμετωπίζετε προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε; Ένα, 

περισσότερα;
• Πώς είναι να έχετε πολλά προβλήματα;
• Τι γίνεται με την κοινότητά μας; 
• Τι την πονάει; Ποιος μεταφέρει τον πόνο της κοινότητας;
• Ποιος πόνος της κοινότητας είναι και πόνος σας; Γιατί;
• Ποιος είναι ο πιο σημαντικός πόνος της κοινότητας τον οποίο θέλετε να 

μειώσετε;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Ενδέχεται να αυξήσετε την πολυπλοκότητα του παιχνιδιού χωρίζοντας την 

ομάδα σε 2 ομάδες και δίνοντας διαφορετικούς πόνους σε κάθε ομάδα τους 
οποίους  μπορούν να δείξουν ως ομάδα (όχι μεμονωμένα). Μπορούν, επίσης, 
να προσπαθήσουν να αλληλοϋποστηρίζονται στους κοινούς πόνους.
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Προθέρμανση του κοινού – παραδείγματα

 ◆ Γνωρίστε τους γείτονές σας – Τα μέλη του κοινού καλούνται να 
γνωρίσουντα άτομα που κάθονται κοντά τους. Μπορείτε να επιλέξετε 
ένα συγκεκριμένο ζήτημα για συζήτηση, από αστείο έως πιο σοβαρό: 
το όνομά τους / γιατί είναι εδώ / τι έφαγαν τελευταία / ποιο είναι το 
επάγγελμά τους / το τελευταίο όνειρο που θυμούνται / πού θέλουν 
να ταξιδέψουν στον κόσμο / κ.λπ. Δεν έχει σημασία το θέμα. Η 
ιδέα είναι να σπάσει ο πάγος, να χαλαρώσει η ατμόσφαιρα και να 
χαλαρώσει το κοινό πριν μοιραστεί προσωπικές απόψεις, ιστορίες 
ζωής και να συνεργαστεί για λύσεις για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 
Μια εναλλακτική λύση είναι να ζητήσετε από τα μέλη του κοινού να 
παρουσιαστούν σε τουλάχιστον 5 άτομα που δεν γνωρίζουν.

 ◆ Μοιραστείτε τις απόψεις σας – Τοποθετήστε διαφορετικές λίστες με 
ερωτήσεις (που σχετίζονται με το θεατρικό) γύρω από τις καρέκλες 
και καλέστε το κοινό να τις χρησιμοποιήσει για σύντομες συζητήσεις. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια λίστα ερωτήσεων σε κάθε σημείο 
και μπορούν να επιλέξουν ποιες ερωτήσεις θα συζητήσουν ή μπορείτε 
να βάλετε διαφορετικές μεμονωμένες ερωτήσεις σε κάθε καρέκλα.

 ◆ Επιλέξτε και αντιγράψτε – 3 ή 4 μέλη του θιάσου / μέλη της ομάδας 
στέκονται στη σκηνή. Ζητήστε από το κοινό να διαλέξει στο μυαλό 
του ένα από αυτά τα άτομα και να επαναλάβει ό, τι κάνουν. Η μουσική 
ξεκινά και τα άτομα στη σκηνή χορεύουν διαφορετικά το ένα από το 
άλλο. Η κίνησή τους πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα μέρη του σώματος, 
να είναι διασκεδαστική και διαφορετική. Κάθε μέλος του κοινού 
παρακολουθεί τις κινήσεις του επιλεγμένου ατόμου και τις αντιγράφει.

 ◆ Παλαμάκια – παλαμάκια – παλαμάκια – Χρησιμοποιήστε διαφορετικά 
στυλ από παλαμάκια για να δημιουργήσετε παιχνιδιάρικες στιγμές με 
το κοινό. Ορισμένες επιλογές είναι: όλοι χειροκροτούν ταυτόχρονα, 
οπότε ακούτε μόνο ένα χειροκρότημα, συνεχές χτύπημα και εναλλαγή 
της ταχύτητας και ποσότητας,  καλέστε τα μέλη του κοινού να 
χειροκροτήσουν με κάθε χέρι το χέρι ενός άλλου ατόμου που βρίσκεται 
κοντά του κ.λπ.
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 ◆ Μέτρημα – Ζητήστε από το κοινό να αρχίσει να μετρά με τη σειρά 
που κάθεται στο δωμάτιο. Σε κάθε συγκεκριμένο αριθμό της επιλογής 
σας (π.χ. σε κάθε πολλαπλάσιο του 3 ή σε κάθε ζυγό αριθμό), αντί του 
αριθμού που του αντιστοιχούσε, το άτομο που βρίσκεται στη θέση 
αυτή θα πρέπει να κάνει έναν ήχο ή μια ενέργεια (π.χ. άλματα, φωνές, 
ακαταλαβίστικο ήχο κ.λπ.). Μπορείτε να συμφωνήσετε με το κοινό 
σχετικά με έναν ρεαλιστικό στόχο - π.χ. να μετρήσουν έως το 100 ή 
λιγότερο χωρίς να κάνουν λάθος, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων 
που βρίσκονται στο δωμάτιο και το εάν συμμετέχουν στην άσκηση ή 
όχι.

 ◆ Προσοχή και εστίαση – Προσκαλέστε τα μέλη του κοινού να 
κάνουννοητικές ασκήσεις, ώστε να ενεργοποιηθεί η πλευρική τους 
σκέψη, η εγκεφαλική δραστηριότητα, η εστίαση και η προσοχή 
στη διαδικασία. Αυτές οι μικρές δραστηριότητες είναι συχνά 
διασκεδαστικές, συναρπαστικές και διεγερτικές. Μπορούν, επίσης, 
να είναι απογοητευτικές για πιο ανταγωνιστικάάτομα που ίσως δεν 
καταφέρουν να τις πετύχουν. Μερικά από αυτά τα παραδείγματα 
μπορούν να δοκιμαστούν ταυτόχρονα με ολόκληρο το κοινό ή να τους 
ζητήσετε να ομαδοποιηθούν σε ζευγάρια ή ομάδες των τριών:
• Πιάστε το δάχτυλο ενός διπλανού με την παλάμη σας την ίδια 

στιγμή που πρέπει να σώσετε το δάχτυλό σας (από την άλλη 
πλευρά) από το να το πιάσει κάποιο άλλο άτομο.

• Δημιουργήστε σχήματα στον αέρα με τα χέρια ταυτόχρονα, με το 
ένα χέρι ένα τετράγωνο και με το άλλο χέρι έναν κύκλο (εναλλαγή 
σχημάτων μεταξύ των χεριών). - Ονομάστε τις ημέρες της 
εβδομάδας (ή τους μήνες του έτους) προς τα πίσω ή / και με 
αλφαβητική σειρά.

• Κοιτάξτε γύρω και, μέσα σε δύο λεπτά, βρείτε 5 κόκκινα πράγματα 
που χωράνε στις τσέπες σας και 5 μπλε αντικείμενα που είναι πολύ 
μεγάλα για να χωρέσουν.

• Ονομάστε δύο ή περισσότερα αντικείμενα για κάθε γράμμα του 
ονόματός σας.

• Ονομάστε τα αντικείμενα γύρω σας και, μετά από λίγο, 
χρησιμοποιήστε διαφορετικές λέξεις για να ονομάσετε τα 
αντικείμενα και μην πείτε ποτέ το ακριβές όνομα του αντικειμένου.

• Συνειρμοί: ένα άτομο λέει μια λέξη, ένα άλλο συνεχίζει με μια άλλη 
λέξη που συσχετίστηκε συνειρμικά με αυτήν που μόλις είπε το 
προηγούμενο άτομο και ούτω κάθεεξής.
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 ◆ Αλλαγή καρεκλών – Προσκαλέστε το κοινό να παίξει ένα παιχνίδι 
αλλαγής καρέκλας όταν λέτε διαφορετικά χαρακτηριστικά (που 
σχετίζονται με το χρώμα των ματιών, συγκεκριμένα ρούχα, 
ηλικίες, εμπειρίες κ.λπ.). Εάν κάποιο άτομο στο κοινό έχει αυτό το 
χαρακτηριστικό, πρέπει να σηκωθεί και να αλλάξει καρέκλα με ένα άλλο 
άτομο. Μπορείτε να προσκαλέσετε τα μέλη του κοινού να προτείνουν 
χαρακτηριστικά για την άσκηση.

 ◆ Μονομαχίες  
• Προτείνετε το κοινό να παίξει “Πέτρα-ψαλίδι-χαρτί” με τον 

διπλανό του. Το άτομο που κερδίζει από κάθε ζευγάρι συνεχίζει 
να παίζει με κάποιο άλλο άτομο που κέρδισε σε άλλη μονομαχία 
μέχρι την τελευταία παρτίδα την οποία θα κερδίζει ένα μόνο 
άτομο. Τα άτομο που χάνουν στις μονομαχίες 1 προς 1 μπορούν 
να αρχίσουννα υποστηρίζουνταάτομα που εξακολουθούν να 
ανταγωνίζονται και να φωνάζουν όσο το δυνατόν πιο δυνατά.

• Η μονομαχία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίζοντας την ομάδα 
κοινού σε 2 ομάδες ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησής τους στο 
δωμάτιο (αριστερά / δεξιά, πάνω / κάτω) και κάθε ομάδα τραγουδά 
ένα τραγούδι, χορεύει με τρόπο που θεωρεί πιο προκλητικό για την 
άλλη ομάδα. Εναλλάσσονται μερικές φορές.  Μπορεί να υπάρξει 
κριτική επιτροπή από την ομάδα των ατόμων που συμβάλλουν 
εθελοντικάώστε να τονωθεί η ανταγωνιστική ατμόσφαιρα.

 ◆ Χρησιμοποιώντας τραγούδια και χορογραφίες - Υπάρχουν πολλά 
παιχνίδια προθέρμανσης ή παιδικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν 
διαφορετικά τραγούδια με επινοημένες λέξεις, μελωδίες και 
συγκεκριμένη απλή χορογραφία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
το κοινό, καθώς είναι απλές, εύκολες και σε ορισμένες περιπτώσεις 
ξεκαρδιστικές δραστηριότητες.
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Προπαρασκευαστικές ασκήσεις
- Δείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων -

Παραθέτουμε παρακάτω δύο δείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Το ένα είναι για ομάδες αρχαρίων ατόμων και το άλλο είναι για πιο 
έμπειρες ομάδες. Σκοπός τους είναι να σας δείξουν έναν συγκεκριμένο 
τρόπο δομής του προγράμματος και, επίσης, τρόπους για το πώς να 
χρησιμοποιήσετε τις ασκήσεις που μόλις παρουσιάστηκαν.

Ωστόσο, σας συμβουλεύουμε να δημιουργήσετε το δικό σας 
πρόγραμμα, με βάση το προφίλ και τις ανάγκες της ομάδας με την οποία 
εργάζεστε. Δοκιμάστε όσες περισσότερες δραστηριότητες μπορείτε από 
αυτές που αναφέραμε, καθώς η καθεμία συνοδεύεται από διαφορετικές 
«αισθήσεις».

Εκπαιδευτικά προγράμματα για μια νέα ομάδα και αρχάριους (35 ώρες)

Εισαγωγή – Γνωριμία μεταξύ μας 
– Δημιουργία ομάδας (4 ώρες) 

 ■ Εγχειρίδιο Θέατρο Φόρουμ (http://toolbox.salto-youth.net/1503) – σελίδες 
44 - 3 ώρες

 ■ «Το ηλικιωμένο άτομο» – 60 λεπτά
 ■ A έως B έως Γ – 60 λεπτά

Προπαρασκευαστικές ασκήσεις (5 ώρες)
 ■ Σελίδα 55 και σελίδα 60 (από Εγχειρίδιο Θέατρο Φόρουμ) – 4 ώρες
 ■ Ισότιμος χώρος - 15 λεπτά)
 ■ Είναι δύσκολο να αγκαλιάσεις - 15 λεπτά
 ■ Κύκλος συνεισφοράς - 30 λεπτά

Εξουσία και καταπίεση (6 ώρες)
 ■ Εξουσία και περισσότερη εξουσία (από Εγχειρίδιο Θέατρο Φόρουμ - σελίδα 75) 

– 40 λεπτά
 ■ Εξουσία και καταπίεση (από Εγχειρίδιο Θέατρο Φόρουμ - σελίδα 79) – 30 λεπτά
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 ■ Σταμάτα-κάτσε-πέτα – 50 λεπτά
 ■ «Άρχοντας μαριονέτας» – 30 λεπτά
 ■ Σύμβολα εξουσίας – 60 λεπτά
 ■ Τύποι καταπίεσης – 90 λεπτά
 ■ Θερμόμετρο καταπίεσης – 60 λεπτά

Εμείς και η κοινωνία (14 ώρες)
 ■ Οι κανόνες που ακολουθούμε – 60 λεπτά
 ■ Η εξουσία πάνω σε μια ομάδα – 30 λεπτά
 ■ Χαρτογράφηση της κοινωνίας + Εγώ, ο εαυτός/η εαυτή/το εαυτό μου και η 

κοινωνία μου – 6 ώρες
 ■ Ο κήπος των γήινων απολαύσεων – 60 λεπτά
 ■ Το προσωπικό είναι πολιτικό – 90 λεπτά
 ■ Το χειρότερο μέλλον – 90 λεπτά
 ■ Ποια είναι η θέση σου; – 60 λεπτά
 ■ Συζητήσεις και σύνταξη σεναρίου – 90 λεπτά

Αυτοσχεδιασμοί και πρόβες (6 ώρες)
 ■ Αυτό είναι ένα ψέμα – 20 λεπτά
 ■ Είσοδος και έξοδος – 30 λεπτά
 ■ Σχέσεις και κρυφές προθέσεις – 40 λεπτά
 ■ Με πονάει – 15 λεπτά
 ■ Δεν θέλω να δω – 15 λεπτά
 ■ Μίμηση βασικών ατόμων – 60 λεπτά
 ■ Πρόβες – 3 ώρες
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πιο έμπειρη ομάδα (35 ώρες)
  
Εισαγωγή – Σύνδεση ομάδας (3 ώρες) 

 ■ Εισαγωγή – 20 λεπτά
 ■ «Το ηλικιωμένο άτομο» – 60 λεπτά
 ■ A έως B έως Γ – 60 λεπτά
 ■ Ομάδες ενδιαφέροντος – 30 λεπτά
 ■ Κύκλος συνεισφοράς - 30 λεπτά

Εξουσία καιν καταπίεση (5 ώρες)
 ■ Σταμάτα-κάτσε-πέτα – 50 λεπτά
 ■ «Άρχοντας μαριονέτας» – 30 λεπτά
 ■ Σύμβολα εξουσίας – 60 λεπτά
 ■ Θερμόμετρο καταπίεσης – 60 λεπτά

Εμείς και η κοινωνία (9 ώρες)
 ■ Οι κανόνες που ακολουθούμε – 60 λεπτά
 ■ Η εξουσία πάνω σε μια ομάδα – 30 λεπτά
 ■ Τι είναι ξεχωριστό για την κοινωνία μου; – 60  λεπτά
 ■ Ο κήπος των γήινων απολαύσεων – 60 λεπτά
 ■ Το προσωπικό είναι πολιτικό – 90 λεπτά
 ■ Το χειρότερο μέλλον – 90 λεπτά
 ■ Ποια είναι η θέση σου;  – 60 λεπτά
 ■ Τύποι καταπίεσης – 90  λεπτά
 ■ Συζητήσεις και σύνταξη σεναρίου – 90 λεπτά

Αυτοσχεδιασμοί και πρόβες (4 ώρες)
 ■ Αυτό είναι ένα ψέμα – 20 λεπτά
 ■ Είσοδος και έξοδος – 20 λεπτά
 ■ Σχέσεις και κρυφές προθέσεις – 20 λεπτά
 ■ Μίμηση βασικών ατόμων – 60 λεπτά
 ■ Πρόβες – 2 ώρες
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Τελικές Παρατηρήσεις

Η εργασία σε αυτό το εγχειρίδιο αποκάλυψε ακόμη περισσότερο 
πόσο σύνθετη, πολυεπίπεδη και περίπλοκη είναι η κοινωνία στην οποία 
ζούμε.

Δεν υπάρχουν απλές ερωτήσεις ή απλές απαντήσεις σχετικά με τα 
ζητήματα που εμείς και άλλα άτομα αντιμετωπίζουμε μέρα με τη μέρα. 
Αντιμετωπίζουμε συνεχώς αντιφάσεις στον εαυτό μας, αλλά κυρίως στο 
σύστημα που θέλουμε να αλλάξουμε.

Για άλλη μια φορά, συνειδητοποίησα πόσο συναρπαστικό είναι 
το Νομοθετικό Θέατρο ως μέθοδος που μπορεί να μας βοηθήσει να 
φιλοσοφούμε ατέλειωτα σχετικά με κρίσιμες πτυχές της ζωής μας 
(εξουσία, καταπίεση, ευθύνη, σύστημα, άτομο, αλλαγή κ.λπ.) και, 
ταυτόχρονα, μπορεί να μας βοηθήσει να φέρουμε απτές αλλαγές σε πολύ 
συγκεκριμένες προβληματικές πτυχές του συστήματός μας.

Εύχομαι περισσότερα άτομα από εμάς, που ασχολούνται με το πεδίο, 
να μπορέσουν να βιώσουν συστημικές αλλαγές με τη βοήθεια αυτής της 
μεθόδου.

  

Andreea-Loredana Tudorache
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