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

*The printed version of this publication is made from recycled paper

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: art_fusion_romania@yahoo.com          
Web: www.artfusion.ro

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της έκδοσης ανήκουν στο A.R.T. Fusion Association. 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 “Using Theatre to Make Politics” (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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“Ο καθένας μπορεί να κάνει θέατρο, ακόμα και οι ηθοποιοί. 
Και θέατρο μπορεί να γίνει οπουδήποτε, ακόμα και στο θέατρο.”

Augusto Boal
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Εισαγωγή 
Σε τι αναφέρεται αυτό το εγχειρίδιο;

Το Θέατρο Εφημερίδα είναι μια υπέροχη, φανταστική και 
καταπληκτική μέθοδος. Κάθε θεατρικό είναι μοναδικό και κανένα 
σενάριο που προκύπτει δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Προσφέρει ένα 
ξεχωριστό εύρος δυνατοτήτων δημιουργίας, φαντασίας, παραγωγής και 
μεταφοράς ειδήσεων μέσα από τις παραστάσεις του Θεάτρου Εφημερίδα. 
Πρόκειται για παραστάσεις που μπορεί να είναι συγκλονιστικές, 
ασύλληπτες, δύσκολο να τις παρακολουθήσετε, συναισθηματικές ή 
ακόμα και πολύ απλές και άμεσες. Η μέθοδος αυτή μπορεί να πυροδοτήσει 
συζητήσεις για ζητήματα πολύ συγκεκριμένα, συστημικά ή γενικότερα, 
τοπικά ή παγκόσμια, φιλοσοφικά και αφηρημένα ή απολύτως χειροπιαστά. 
Είναι μια συναρπαστική μέθοδος, κυρίως επειδή φαίνεται απλή κι ας μην 
είναι. Μπορεί να είναι εύκολη να εφαρμοστεί και ταυτόχρονα εξαιρετικά 
περίπλοκη. Είναι πολυεπίπεδη, δεν περιορίζεται σε μια αυστηρή δομή και 
δεν υπόσχεται περισσότερα από όσα θα θέλατε εσείς να πετύχετε με την 
αξιοποίησή της. 
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Η πορεία μου στην εργασία με το Θέατρο Εφημερίδα καθοδηγούνταν 
από την περιέργεια και τον ενθουσιασμό να εξερευνήσω μια άλλη μέθοδο από 
την πλούσια και περίπλοκη μεθοδολογία του Θεάτρου του Καταπιεσμένου 
(μετά από εργασία με το Θέατρο Φόρουμ και το Θέατρο Εικόνας για πολλά χρόνια).  

Έψαξα υλικό για να μάθω από τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται άλλα 
άτομα σε όλο τον κόσμο με αυτήν τη μέθοδο. Προς έκπληξή μου, κανένα υλικό 
που βρήκα δεν ήταν αρκετά χρήσιμο. Έτσι, κατέληξα να αναπτύσσω τη δική 
μου προσέγγιση και τον δικό μου τρόπο εργασίας. Από κοινού με τα άτομα με 
τα οποία συνεργάζομαι, μάθαμε στην πράξη, μέσα από ατελείωτες διαδικασίες 
δοκιμής και σφάλματος, μέσα από ποικίλες πρακτικές και εμπειρίες. Με την 
υποστήριξη και την πλούσια περιέργεια τόσο των ατόμων αυτών όσο και των 
ατόμων που διδάσκω, κατάφερα να γράψω το παρόν εγχειρίδιο.

Βίωνα μεγάλη απογοήτευση κάθε φορά που συνειδητοποιούσα την 
έλλειψη διαθέσιμου υλικού με συγκεκριμένες οδηγίες, επεξηγήσεις και επαρκείς 
λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ένα αρχάριο άτομο στον τομέα. 

Σε κάθε αναζήτηση για τους όρους «Θέατρο Εφημερίδα», ο κόσμος του 
διαδικτύου επιστρέφει με το ίδιο μονοσέλιδο κείμενο (υπερβολικά συχνά με ακριβώς 
το ίδιο μονοσέλιδο κείμενο), το οποίο συγκεντρώνει πολύ σύντομες περιγραφές 
των τεχνικών του Θεάτρου Εφημερίδα (από τον Augusto Boal). Το καλύτερο που 
μπορείτε να βρείτε είναι το ίδιο το κείμενο του Boal το οποίο αποτελείται από 11 
σελίδες βγαλμένες από το βιβλίο του για το Νομοθετικό Θέατρο και την μια και 
μοναδική ενότητα για το Θέατρο Εφημερίδα. Δεν ήμουν αρχάρια στο Θέατρο του 
Καταπιεσμένου, παρόλα αυτά, όμως, έβλεπα εκείνες τις «τεχνικές» ως ακατανόητες 
λέξεις που μου προκαλούσαν μια έντονη αίσθηση πως κάτι έλειπε, ένα στοιχείο που θα 
μπορούσε να με βοηθήσει να αποκωδικοποιήσω αυτές τις τόσο θολές πληροφορίες. 
Είχα τόσες πολλές ερωτήσεις και τόσα ασαφή θραύσματα γνώσης.

Αν αναζητήσετε για το «Θέατρο Φόρουμ» μπορείτε να βρείτε αρκετό 
υλικό γραμμένο από διαφορετικά άτομα που το εφαρμόζουν σε όλο τον 
κόσμο. Υλικό με λεπτομερείς εξηγήσεις, παραδείγματα και οδηγίες για το πώς 
μπορείτε να αναπαραγάγετε την ίδια διαδικασία. Είτε πρόκειται για την πρώτη 
σας επαφή με τη μέθοδο είτε όχι, θα βρείτε τον δικό σας τρόπο να δουλέψετε 
με το Θέατρο Φόρουμ χρησιμοποιώντας το άφθονο διαθέσιμο υλικό. Το ίδιο, 
αν και σε μικρότερο βαθμό,  συμβαίνει και με το «Νομοθετικό Θέατρο». Η 
περίπτωση του «Θεάτρου Εφημερίδα», όμως, διαφέρει ριζικά.



9  

Μέσα από την εφαρμογή του με διαφορετικούς τρόπους, σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές ομάδες, αποκτήσαμε τη 
δική μας προσέγγιση και κατανόηση του Θεάτρου Εφημερίδα, του 
προσφέραμε μεγαλύτερη σαφήνεια αλλά και περισσότερες αποχρώσεις. 
Επίσης, μου δημιουργήθηκε και η επιθυμία να διαμορφώσω έναν 
μαθησιακό οδηγό για άλλα άτομα που, όπως εγώ, μπορεί κάποια μέρα 
να θελήσουν να εργαστούν με αυτήν τη μέθοδο και να μην βρουν τίποτα 
πραγματικά χρήσιμο στο διαδίκτυο. Τουλάχιστον, από εδώ και στο εξής, 
θα υπάρχει αυτό το εγχειρίδιο που διαβάζετε αυτή τη στιγμή.

Το Θέατρο Εφημερίδα, αν και στις πιο βασικές εκδοχές του είναι 
εξαιρετικά απλό, αποτελεί την πιο περίπλοκη μέθοδο από όλες τις 
μεθόδους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου. 

Το παρόν εγχειρίδιο επιθυμεί να αναδείξει τόσο την απλότητά όσο 
και την πολυπλοκότητά του Θεάτρου Εφημερίδα∙ επιθυμεί να βοηθήσει 
τα άτομα που το εφαρμόζουν να εξερευνήσουν τις δυνατότητές του σε 
καιρούς που ακόμα και η ίδια η έννοια της «εφημερίδας» ξεθωριάζει, μιας 
και το μεγαλύτερο μέρος των ειδήσεων δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. 

Τι μπορείτε να βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο; 
• Λεπτομερείς εξηγήσεις για το Θέατρο Εφημερίδα και τις τεχνικές του 
• Συγκεκριμένα παραδείγματα σεναρίων από τη δική μας εργασία
• Πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο εργασίας με αυτήν τη μέθοδο
• Οδηγίες Τζόκερ προσαρμοσμένες στο Θέατρο Εφημερίδα
• Ένα μεγάλο τμήμα ασκήσεων, τις οποίες τα ασκούμενα άτομα μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν στις προσπάθειές τους να εργαστούν με τη μέθοδο.
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Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε ΕΣΑΣ εάν: 
• Νιώθετε άνετα χωρίς σαφείς και αυστηρές δομές 
• Ενδιαφέρεστε να σκεφτείτε έξω από το κουτί
• Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Θέατρο Εφημερίδα για την 

αντιμετώπιση της καταπίεσης στην κοινότητά σας 
• Κατά προτίμηση, δεν είστε αρχάρια άτομα στην ενασχόληση με το 

Θέατρο του Καταπιεσμένου
• Θέλετε να διαχειριστείτε με υπευθυνότητα την εμπειρία των μελών 

του θιάσου και των μελών του κοινού

Είναι ανάγκη να κάνουμε μια σημαντική παρατήρηση!
Η πρακτική μας εμπνεύστηκε από το έργο του Augusto Boal και των ατόμων που 

τον ακολούθησαν αλλά δεν ισχυριζόμαστε ότι η προσέγγιση και οι μεθοδολογικές 
επιλογές μας αναπαράγουν το έργο / την προσέγγιση του Boal. Έχουμε αναπτύξει 
τη δική μας εκδοχή και, εν τέλει, μέθοδο ξεκινώντας από τις βάσεις που έθεσε ο Boal.

Η ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό το εγχειρίδιο (που αναφέρεται στις 
τεχνικές του Θεάτρου Εφημερίδα) δεν είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιεί ο Augusto 
Boal και την οποία μπορείτε να βρείτε σε οποιαδήποτε διαδικτυακή αναζήτηση. 

Αποφασίσαμε συνειδητά να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς όρους που είναι 
σαφείς και έχουν νόημα για εμάς και ήταν ευκολότερο να χρησιμοποιηθούν στη 
δουλειά μας. Επίσης, έχουμε αναμίξει ορισμένες από τις τεχνικές, προσθέσαμε μια 
νέα και αφήσαμε χώρο για νέες τεχνικές που ίσως δημιουργηθούν από άλλα άτομα.

Δεν απολογούμαστε γι’ αυτό. Ακόμα κι αν η ερμηνεία ή η προσέγγισή 
μας μπορεί να διαφέρει από αυτήν άλλων ατόμων που ασχολούνται 
με τη μέθοδο, οι αρχές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου τηρούνται 
και αντικατοπτρίζονται στο έργο μας. Οι αρχές αυτές περιγράφονται 
λεπτομερώς στις επόμενες σελίδες.   

Αφήστε αυτό το εγχειρίδιο να σας εμπνεύσει, να σας δώσει κίνητρα, 
οδηγίες και πρακτική υποστήριξη για να ζήσετε στο έπακρο των δυνατοτήτων 
της αυτή την καταπληκτική μέθοδο που είναι το Θέατρο Εφημερίδα.

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

- Επισκόπηση του Έργου -

Αυτό το έργο αποτελεί απάντηση στα υψηλά επίπεδα κοινωνικής 
και πολιτικής απάθειας των νέων ατόμων και οραματίζεται έναν 
καινοτόμο τρόπο να φέρει κοντά τη νεολαία και τις αρχές. 

Το A.R.T. Fusion Association (Ρουμανία) ανέπτυξε και υλοποίησε 
αυτό το έργο μαζί σε συνεργασία με άτομα και ομάδες 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 Εφημερίδα, 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 Εφημερίδα) 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 έργο λάβανε 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 οποίο πραγματοποιήθηκε 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 Εφημερίδα.

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 Εφημερίδα 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 2020 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.
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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. 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου:
• Ένα δίκτυο ισχυρών και ικανών οργανισμών στις μεθόδους του Θεάτρου 

του Καταπιεσμένου (Νομοθετικό Θέατρο και Θέατρο Εφημερίδα).
• 150 άτομα που 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 Εφημερίδα 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 Augusto Boal (1931-2009), ο οποίος εμπνεύστηκε 
από την κριτική παιδαγωγική και παιδαγωγική του καταπιεσμένου του 
Paulo Freire (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 Augusto Boal 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. Κατά τη διάρκεια της 
ζωής του, ήρθε σε επαφή, εκπαιδεύτηκε και συνεργάστηκε με πολλά άτομα 
στον χώρο της υποκριτικής, καθώς και με άλλα άτομα, 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.
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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.
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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 Κατ.

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.
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Κύριοι τύποι μεθόδων που περιλαμβάνονται στο Θέατρο του 
Καταπιεσμένου (η 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.

• 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 βασισμένο στις 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 Εφημερίδα 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.
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• Στο προηγούμενο εγχειρίδιο στο Θέατρο Φόρουμ έχουμε συμπεριλάβει 
και μια ενότητα για το Θέατρο Εικόνας και μια προσέγγιση που 
περιγράφεται λεπτομερώς.

Θέατρο Εφημερίδα 
• ‘Όπως με το Θέατρο Εικόνας, το Θέατρο Εφημερίδα 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 Εφημερίδα 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 )

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).
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• 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 τρόπους εφαρμογής 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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Θέατρο Εφημερίδα
-Επισκόπηση- 

 Παρόλο που ίσως είναι λιγότερο γνωστή και λιγότερο αξιοποιημένη 
από ασκούμενα άτομα σε όλο τον κόσμο, το Θέατρο Εφημερίδα ήταν η 
πρώτη μέθοδος που αναπτύχθηκε κάτω από την ομπρέλα του Θεάτρου 
του Καταπιεσμένου. Ο Augusto Boal στις πρώτες προσπάθειές του να 
αναπτύξει συμμετοχικό θέατρο χρησιμοποίησε άρθρα από εφημερίδες 
και πιο συγκεκριμένα ειδήσεις. Αρχικά, αυτοσχεδίαζε απλώς με βάση τα 
γεγονότα που περιγράφονταν στις εφημερίδες και διευκόλυνε κριτικές 
συζητήσεις σχετικά με τα θέματα που εγείρονταν σε αυτές.

Οι αρχικοί στόχοι αυτής της μεθόδου ήταν:
• Να φέρει το θέατρο πιο κοντά στους ανθρώπους.
• Η απομυθοποίηση της αντικειμενικότητας του μεγαλύτερου μέρους 

της δημοσιογραφίας
• Να δείξει ότι θέατρο μπορεί να παίξει οποιοδήποτε άτομο

Ορισμένοι από αυτούς τους στόχους αντικατοπτρίζονται επίσης 
σε άλλες μεθόδους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, όπως το Θέατρο 
Φόρουμ, το Θέατρο Εικόνας ή το Νομοθετικό Θέατρο.  

 
Ως ξεχωριστή μέθοδος, το Θέατρο Εφημερίδα επικεντρώνεται στην 

παροχή ερεθισμάτων για κριτική σκέψη και κριτική πρόσληψη των μηνυμάτων 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αυτό τον τρόπο παρακινεί την εμπλοκή 
και το ενδιαφέρον σχετικά με τα ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της 
παράστασης (πάντα σε σύνδεση με ένα συγκεκριμένο είδος καταπίεσης).

Οι βασικές πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στην 
προπαρασκευαστική διαδικασία είναι εφημερίδες ή υλικό από τα ΜΜΕ (άρθρα, 
διαφημίσεις κ.λπ.). Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έμπνευση ή να 
παρέχουν το κύριο υλικό για το δημιουργικό αποτέλεσμα. Ακόμα κι αν αρχικά 
τα έντυπα ΜΜΕ ήταν η κύρια πηγή, τώρα τα ασκούμενα άτομα χρησιμοποιούν 
υλικό κάθε είδους αντλημένο από τα ΜΜΕ (έντυπο, τηλεοπτικό, διαδικτυακό, 
εναλλακτικό, συντηρητικό κ.λπ.) για να αναπτύξουν την τελική παράσταση.
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Τα θέματα που θίγονται από το υλικό των ΜΜΕ εξετάζονται από 
εναλλακτικές προοπτικές μέσω του Θεάτρου Εφημερίδα, προκειμένου 
να παρουσιαστούν στο σχετικό κοινό με διαφορετικό φως και οπτικές 
γωνίες και να προκαλέσουν τον κριτικό αναστοχασμό. 

Τα άτομα που ασχολούνται με τη μέθοδο αυτή μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν διαφορετικές τεχνικές (βλ. επόμενο κεφάλαιο) για να 
εργαστούν με το περιεχόμενο των ειδήσεων που επιλέγουν (το οποίο μπορεί να 
είναι ένα ή περισσότερα άρθρα από τις ίδιες ή διαφορετικές πηγές). Μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν μία μόνο τεχνική ή έναν συνδυασμό διαφορετικών 
τεχνικών για να αναπτύξουν την τελική παράσταση. Δεν υπάρχει αυστηρός 
κανόνας υπό αυτήν την έννοια. Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας, μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν όποιο βοήθημα, όποιο χώρο, ή όποιου είδους τεχνολογία 
επιθυμούν. Επίσης, μπορούν επιλέξουν μια συγκεκριμένη ή μια αφηρημένη / 
μεταφορική προσέγγιση. Πολλές από τις αναφερόμενες τεχνικές προσφέρουν 
πολύ χώρο για τη χρήση χιούμορ, ειρωνείας, σαρκασμού κ.λπ. στο θεατρικό 
έργο που μπορεί να είναι κατάλληλο για ορισμένα είδη κοινού (και όχι για όλα).

Ανεξάρτητα από την τελική «μορφή» της παράστασης, παραμένει ένα 
έργο Θεάτρου του Καταπιεσμένου και πρέπει να είναι διαδραστικό και 
συμμετοχικό. Εναπόκειται σε κάθε ομάδα να αποφασίσει πώς να οργανώσει 
τη διαδικασία, σε ποια στιγμή της παράστασης θα εμπλέξει τα μέλη του κοινού 
σε συνομιλίες και στη διαδικασία υποκριτικής. Το ίδιο ισχύει για το πώς θα 
δομήσει τη ροή της συζήτησης, ώστε να προκαλέσει το κοινό και να επιτύχει 
τον στόχο της παράστασης (σε σχέση με την καταπίεση που αντιμετωπίζεται).

Οι εφημερίδες ή το περιεχόμενο των ΜΜΕ μερικές φορές 
χρησιμοποιούνται ως έμπνευση στη διαδικασία προετοιμασίας για την 
ανάπτυξη παραστάσεων Εικόνας, Φόρουμ ή Νομοθετικού Θεάτρου. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, δεν μιλάμε για εκδοχές του Θεάτρου Εφημερίδα, 
καθώς καθεμία από τις αναφερόμενες μεθόδους έχει τη δική της δομή, 
διαδικασία και σκοπό. Στα επόμενα κεφάλαια, περιγράφουμε τις 
ιδιαιτερότητες του Θεάτρου Εφημερίδα ως ξεχωριστής μεθόδου.

Πλεονεκτήματα του Θεάτρου Εφημερίδα (ισχυρά σημεία)
• Παρέχει μεγάλο χώρο για δημιουργικότητα και σκέψη έξω από το κουτί
• Μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα 
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• Είναι πολύ ευέλικτο όσον αφορά το χώρο και την αλληλεπίδραση με το κοινό
• Οι παραγωγές του μπορεί να είναι σύντομες και συγκεντρωμένες 

(αποδοτικές στο χρόνο)
• Μπορεί να αντιμετωπίσει διαφορετικούς τύπους καταπίεσης από 

πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες
• Μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα ζητήματα που σχετίζονται με την 

κριτική πρόσληψη των ειδήσεων των  ΜΜΕ

Μειονεκτήματα του Θεάτρου Εφημερίδα (σημεία που χρειάζεται 
να μας απασχολήσουν)
• Μπορεί να παραμείνει εύκολα μόνο μια δημιουργική παραγωγή (χωρίς 

επαρκή συμμετοχή και αλληλεπίδραση με τα μέλη του κοινού ή χωρίς την 
αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την καταπίεση)

• Μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο
• Η έλλειψη δομής μπορεί να οδηγήσει σε μια χαοτική διαδικασία, 

χαμηλά αποτελέσματα ή / και επικίνδυνες καταστάσεις (τόσο για τα 
μέλη του θιάσου όσο και για τα μέλη του κοινού) 

• Μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο συναισθηματικός 
αντίκτυπος των παραστάσεων που αντιμετωπίζουν ευαίσθητα θέματα 
χρησιμοποιώντας συναισθηματικές τεχνικές

• Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις δεξιότητες του Τζόκερ ως προς τη 
διαχείριση της παράστασης, οι οποίες πρέπει να είναι εξαιρετικά καλές.

• Δεν συνιστάται για τελείως νέο-εισερχόμενα άτομα στο Θέατρο του 
Καταπιεσμένου
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Θέατρο Εφημερίδα
 -Τεχνικές και Παραδείγματα Σεμιναρίων -

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός θεατρικού Εφημερίδα, οι ομάδες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές τεχνικές για να δουλέψουν 
με το περιεχόμενο των ΜΜΕ που έχουν επιλέξει ή τις ενδιαφέρουν. 
Ανάλογα με την επιλεγμένη τεχνική (ή τεχνικές), τα άτομα μπορεί να 
χρειαστεί να αναζητήσουν επιπλέον άρθρα ή υλικό από τα ΜΜΕ ώστε να 
μπορέσουν να την εφαρμόσουν με επιτυχία.

Ο κύριος στόχος των τεχνικών είναι στην ουσία να βοηθήσουν τα 
άτομα που τις εφαρμόζουν, παρέχοντας ιδέες ή διαφορετικά σημεία 
εκκίνησης για την προσέγγιση των άρθρων. Αντιπροσωπεύουν ένα 
εργαλείο για τη «μετάφραση / μετατροπή» του υλικού που αντλήθηκε 
από τα ΜΜΕ σε γλώσσα αναπαράστασης. Πρόκειται για μια συλλογή 
επιλογών που ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιηθούν. Καμία από αυτές τις 
τεχνικές δεν ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθεί απαραίτητα.

Μια ομάδα Θεάτρου Εφημερίδα μπορεί 
• Να χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες τεχνικές (ακόμη και αν δεν 

αναφέρονται παρακάτω) στις προετοιμασίες τους. 
• Να μη χρησιμοποιήσει καμία και να αποφασίσει να εργαστεί με το 

υλικό με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
• Να δημιουργήσει τις δικές της τεχνικές για την επεξεργασία του υλικού.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί   
• Στην τελική παράσταση, το κοινό μπορεί ή όχι να αναγνωρίσει συγκεκριμένες 

χρησιμοποιημένες τεχνικές. Στην πραγματικότητα, δεν έχει σημασία καθώς οι 
τεχνικές χρησιμοποιούνται και είναι χρήσιμες μόνο εσωτερικά, στη διάρκεια, 
δηλαδή, της προετοιμασίας της ομάδας Θεάτρου Εφημερίδα.

• Τα μέλη του κοινού δεν χρειάζεται να γνωρίζουν την ύπαρξη / χρήση αυτών των 
τεχνικών. Στην πραγματικότητα, το κοινό δεν πρόκειται να ενημερωθεί για τη 
συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε, γιατί και με ποιο τρόπο. Κάτι τέτοιο δεν 
εξυπηρετεί το σκοπό της διαδικασίας με το κοινό και μπορεί να αποπροσανατολίσει 
τη συζήτηση (δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο κεφάλαιο).

• Οι ομάδες ενδέχεται να αποφασίσουν να μετονομάσουν αυτές τις τεχνικές αν 
το βρίσκουν ευκολότερο και πιο χρήσιμο για την εσωτερική προετοιμασία τους. 
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Τεχνικές Θεάτρου Εφημερίδα

Παρακάτω, παραθέτουμε και εξηγούμε τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούμε στην εργασία μας και δίνουμε σύντομα παραδείγματα 
για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μετά την απαρίθμησή τους, 
συμπεριλάβαμε ένα δείγμα σεναρίων από πραγματικές παραστάσεις που 
δείχνουν, ανά περίπτωση, ποιες ακριβείς τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί.

* Με τον όρο «Ιστορία» αναφερόμαστε στην ιστορία ή τα γεγονότα που 
απεικονίζονται σε ΕΝΑ μόνο άρθρο.

Βασική Ιστορία

Το άρθρο είναι αυτοσχεδιασμένο ακριβώς όπως περιγράφεται στο 
χρησιμοποιημένο υλικό. Δεν υπάρχει καμία τροποποίηση ή προσθήκη στο κείμενο 
ή στα συμβάντα που περιγράφονται. Η παράσταση μπορεί να περιλαμβάνει / 
συνδυάζει την ανάγνωση του κειμένου του άρθρου ή / και την αναπαράσταση 
των περιγραφόμενων γεγονότων (ειδικά όταν χρησιμοποιούνται ειδήσεις σε 
μορφή βίντεο). Η πρόθεση είναι να αυτοσχεδιάσουμε το υλικό με ουδέτερο 
τρόπο, χωρίς να προσθέσουμε συμπεριφορές, ερμηνείες, συναισθήματα και 
σκέψεις που δεν δηλώθηκαν ρητά ούτε εκφράστηκαν στο υλικό.
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Ιστορία εκτός πλαισίου ή σε διαφορετικό πλαίσιο 

Τα γεγονότα που απεικονίζονται στο άρθρο εκτελούνται σε διαφορετικό 
πλαίσιο από αυτό που αναφέρεται στο άρθρο, προκειμένου να τα δούμε φωτισμένα 
διαφορετικά και από νέα οπτική γωνία. Το κείμενο του άρθρου / το υλικό από τα 
ΜΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σκηνή ή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να 
ταιριάζει στο νέο περιβάλλον. Το διαφορετικό πλαίσιο μπορεί να είναι οτιδήποτε: 
από πραγματικό ή πιθανό μέχρι παράλογο ή μη ρεαλιστικό.

Παραδείγματα:
• Ένα άρθρο σχετικά με την απεργία των εργαζομένων ατόμων παρουσιάζεται 

ως απεργία παιδιών στην οικογένεια ή απεργία μαθητών σε σχολείο.
• Ειδήσεις σχετικά με μια περίπτωση διάκρισης ή ρατσισμού που 

αναπαρίσταται με πρωταγωνιστές ζώα.
• Υλικό για την υπερθέρμανση του πλανήτη που αναπαρίσταται σε 

διαφορετικό πλανήτη / σύμπαν.
• Ειδήσεις σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση σε έναν φανταστικό κόσμο 

όπου δεν υπάρχουν διαφορετικοί έμφυλοι ρόλοι ή διαφορετικά φύλα. 
• Υλικό για ρητορική μίσους στο διαδίκτυο που δραματοποιείται σε ένα 

σούπερ μάρκετ.
• Ένα άρθρο σχετικά με κάποιο διαγωνισμό ομορφιάς που αναπαρίσταται σε 

εργοτάξιο ή εργοστάσιο.
• Πολυμεσικό υλικό σχετικά με τον εκφοβισμό στο σχολείο που 

διαδραματίζεται στο λεωφορείο / σε μια πτήση /μεταξύ μιας ομάδας 
επισκεπτών σε ένα μουσείο κ.λπ.

Ιστορία  εντός πλαισίου 

Τα γεγονότα απεικονίζονται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο που αναφέρεται στο 
άρθρο. Αυτή η τεχνική είναι συνήθως κατάλληλη για ιστορίες που αφηγούνται 
ή παρουσιάζονται με κρύα / ουδέτερη απόσταση με αποτέλεσμα οι αναγνώστες 
συχνά να μην καταλαβαίνουν τι πραγματικά σημαίνει. Με τον τρόπο αυτό, 
προσλαμβάνουν πλήρως την ιστορία.

Το «ακριβές» πλαίσιο μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

• Το σημείο στο οποίο όντως έλαβαν χώρα τα γεγονότα που απεικονίζονται
• Η προσωπική ζωή των εμπλεκόμενων ατόμων (που επηρεάζει όσα θα 

συμβούν)
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• «Πίσω από τις πόρτες», στους χώρους όπου λαμβάνονται διαφορετικές 
αποφάσεις 

• Μέσα στο μυαλό των ατόμων που συμμετέχουν στα γεγονότα
• Παγκόσμια / τοπικά περιβάλλοντα, ανάλογα με το πώς το άρθρο καλύπτει 

το θέμα στο οποίο αναφέρεται
• Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία του τι μπορεί να σημαίνει το «πραγματικό πλαίσιο»

Το κείμενο του άρθρου / το υλικό από τα ΜΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη σκηνή αυτούσιο ή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στη ροή της 
παράστασης.

Παραδείγματα:
• Ένα άρθρο σχετικά με τον πόλεμο / την προσφυγική συνθήκη / τη 

μετανάστευση, το οποίο παρουσιάζεται στο πεδίο της μάχης / στα σύνορα 
/ στους δρόμους / κ.λπ. 

• Ειδήσεις σχετικά με διαμαρτυρίες ενάντια σε νόμους κατά των αμβλώσεων, 
οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο σπίτι (στα σπίτια) διαφορετικών γυναικών 
και οικογενειών, προσφέροντας έτσι μια ματιά εκ των έσω στις ίδιες τις ζωές 
τους και, επομένως, στους λόγους που τις οδήγησαν στη διαμαρτυρία.

• Ένα άρθρο σχετικά με έναν νέο αμφιλεγόμενο νόμο που προτάθηκε από τα 
κόμματα στην εξουσία, το οποίο δραματοποιείται σε μία συνάντηση μεταξύ 
διαφορετικών πολιτικών φορέων, ομάδων υπεράσπισης και διαφορετικών 
ομάδων ιδιωτικών συμφερόντων (οντότητες από τις οποίες προέκυψε η 
νομοθετική πρόταση).

• Υλικό από τα ΜΜΕ σχετικά με την παράνομη αποψίλωση των δασών, το οποίο 
παρουσιάζεται με τρόπο που απεικονίζει τις παγκόσμιες επιπτώσεις αυτών των 
γεγονότων και αντανακλά το παγκόσμιο πλαίσιο αυτών των πράξεων.

• Ειδήσεις σχετικά με μια παγκόσμια συνθήκη που εγκρίθηκε από χώρες του 
ΟΗΕ, οι οποίες παρουσιάζονται από μια τοπική οπτική γωνία, έτσι ώστε  
να απεικονίσουν τη συνάφεια ή την έλλειψη συνάφειας σε τοπικό επίπεδο. 
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Ιστορία με πληροφορίες που δεν παρέχονται
Τα ΜΜΕ επισημαίνουν και παρουσιάζουν μία μόνο λεπτομέρεια ή ένα μικρό 

μέρος μια συνθήκης που συνήθως είναι πολύ πιο περίπλοκη και με μεγαλύτερο 
εύρος. Τα νέα δεν είναι ψεύτικα αλλά είναι ελλιπή. Η πραγματικότητα που 
παρουσιάζεται έχει περικοπεί.

Αξιοποιώντας αυτήν την τεχνική, η ιστορία παρουσιάζεται συνοδευόμενη 
από κάποιες από τις πληροφορίες που έλειπαν. Είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, 
το ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επινοούνται, ούτε εικάζονται από την ομάδα. 
Οι επιπλέον πληροφορίες πρέπει πάντα να συλλέγονται από διαφορετικές 
αξιόπιστες πηγές (επίσημες εκθέσεις, στατιστικές, μελέτες περιπτώσεων, 
έρευνα, συνεντεύξεις, εγκεκριμένες πλατφόρμες κ.λπ.).

Εφαρμόζοντας αυτή την τεχνική, η ομάδα πρέπει να θέσει τα εξής βασικά 
ερωτήματα για κάθε άρθρο: 

• Τι / ποιο άτομο λείπει εδώ; 
• Τι / ποιο άτομο δεν παρουσιάζεται; 
• Τι / ποιο άτομο μένει εκτός; 
• Τι ξέρουμε ότι αποτελεί τμήμα αυτής της ιστορίας, αλλά έμεινε εκτός; 
• Ποιο άτομο/οντότητα έλεγξε/επηρέασε τι ακριβώς εμφανίζεται στο άρθρο;
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Αυτές οι απαντήσεις μπορούν να καθοδηγήσουν την ομάδα προς 
συγκεκριμένες πηγές πληροφοριών από όπου μπορούν να αντλήσουν τα κομμάτια 
που λείπουν και τα οποία θέλουν να χρησιμοποιήσουν στην παράσταση. Αυτές οι 
ερωτήσεις μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο διερώτησης κατά 
τη διάρκεια της παράστασης –για να πυροδοτήσουν την εύρεση πληροφοριών 
που λείπουν από το κοινό ή για να θέσουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την 
«πληρότητα» ενός άρθρου. Το κείμενο του άρθρου / το υλικό από τα ΜΜΕ, 
καθώς και οι πληροφορίες που λείπουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σκηνή 
ή μπορεί να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάξουν καλύτερα στη ροή του έργου.

Παραδείγματα:
• Ένα άρθρο σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες της νεολαίας, το οποίο 

αναπαρίσταται συμπληρωμένο από στατιστικά στοιχεία ή πληροφορίες/
αναφορές σχετικά με τη σκληρή πραγματικότητα των ατόμων που εργάζονται 
στα εργοστάσια όπου παράγονται τα αντικείμενα που πωλούνται περισσότερο.

• Μια είδηση που αφορά μια επιτυχημένη γυναίκα Διευθύνουσα Σύμβουλο και 
την επαγγελματική της επιτυχία, η οποία δραματοποιείται σε συνδυασμό με 
πληροφορίες για τον αριθμό των γυναικών που βρίσκονται σε αντίστοιχες 
θέσεις στη χώρα της / την ήπειρό της / τον τομέα εργασίας της, καθώς 
και εμπειρίες άλλων γυναικών για το πώς αποθαρρύνθηκαν από το να 
ακολουθήσουν παρόμοια μονοπάτια και αντιμετώπισαν ισχυρά στερεότυπα 
σε άλλους ανδροκρατούμενους τομείς.

• Υλικό που περιγράφει ένα εγχείρημα μιας πολυεθνικής εταιρείας και τις 
δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης που οργανώνει, το οποίο αναπαρίσταται 
σε συνδυασμό με πληροφορίες σχετικά με την έννοια του «πράσινου 
(περιβαλλοντικού) ξεπλύματος» καθώς και πληροφορίες από το ιστορικό της 
ίδιας εταιρείας σε σχέση με προηγούμενη έλλειψη ευθύνης σε άλλους τομείς 
ανθρωπίνων ή περιβαλλοντικών δικαιωμάτων σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ιστορία με παράλληλη δράση
Αυτή η τεχνική υπονοεί ότι υπάρχουν δύο σετ δράσεων τα οποία 

αναπαρίστανται παράλληλα στη σκηνή με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους 
τρόπους:
• Ένα άτομο διαβάζει διαφορετικά μέρη του άρθρου και σε άλλο σημείο της 

σκηνής διαφορετικά μέλη της ομάδας εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες / 
δράσεις (από το άρθρο).
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• Δύο θεατρικές δράσεις (που απεικονίζουν γεγονότα που συμβαίνουν σε 
διαφορετικές τοποθεσίες) λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα στη σκηνή. Οι δύο 
δράσεις είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, συνδέονται, όμως, με το 
υλικό που έχετε επιλέξει. Αυτές οι δύο «δράσεις» μπορούν να επιλεχθούν 
είτε συμπληρωματικά η μία προς την άλλη ή αντιθετικά για να αναδείξουν 
διαφορετικές πλευρές άλλων δράσεων κ.λπ.

• Κατά τη χρήση αυτής της τεχνικής είναι σημαντικό να συντονίζετε τα 
μέρη ομιλίας με τρόπο που δεν προκαλεί σύγχυση. Οι παράλληλες δράσεις 
πρέπει να είναι ξεχωριστές και ξεκάθαρες οποιαδήποτε στιγμή στη σκηνή. 
Το κείμενο του άρθρου / του υλικό από τα ΜΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αυτούσιο στη σκηνή ή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στη ροή 
της παράστασης.

Παραδείγματα:
• Ένα άρθρο περιγράφει τον τεράστιο φόρτο εργασίας των υπαλλήλων σε 

μια συγκεκριμένη βιομηχανία, το πώς αυτό επηρεάζει την υγεία και την 
κοινωνική ζωή τους, κ.λπ. Η απόδοση που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική 
μπορεί να αναπαραστήσει από τη μία πλευρά της σκηνής τα εργαζόμενα 
άτομα φορτωμένα με ατέλειωτες εργασίες και στην άλλη πλευρά της 
σκηνής δραστηριότητες που συμβαίνουν ταυτόχρονα εκτός της εργασίας 
(κοινωνική ζωή, οικογενειακές συγκεντρώσεις κ.λπ.).

• Μια ιστορία ειδήσεων που αφορά έναν προοδευτικό νέο νόμο σχετικά με τα 
δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η οποία θα παρουσιαστεί με παράλληλη 
δράση στερεοτύπων, εκφοβισμού και αρνητικών συμπεριφορών που βιώνουν 
τα άτομα τα οποία ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σε καθημερινή βάση.

• Ένα άρθρο σχετικά με την προσφυγική συνθήκη, τα άτομα που τη 
βιώνουν και τους αγώνες τους για να φτάσουν σε κάποια χώρα, το οποίο 
παρουσιάζεται παράλληλα με πολίτες από την κοινότητα οι οποίοι ακούν για 
τους πρόσφυγες, δείχνοντας αδιαφορία, ανταλλάσσοντας προκαταλήψεις, 
κάνοντας αρνητικές δηλώσεις καθώς και με υποστηρικτικές στάσεις ως 
προς αυτούς (αντανακλώντας τις απόψεις της κοινότητας γενικά).

Αντιφατικές / Διασταυρούμενες ιστορίες 
Σε αυτή την τεχνική μια ομάδα χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα 

άρθρα. Τις περισσότερες φορές, άρθρα που έρχονται σε αντίθεση μεταξύ 
τους συνδυάζονται στο πλαίσιο μιας παράστασης. Άρθρα που συνδέονται, 
συμπληρώνονται ή συμπληρώνουν το νόημα του άλλου μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν μέσω της διασταυρούμενης ιστορίας.
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Το κείμενο του άρθρου / το υλικό από τα ΜΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο 
στη σκηνή ή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στη ροή της παράστασης. 
Η θεατρική πράξη μπορεί να διαμορφωθεί με οποιονδήποτε τρόπο είτε φυσικό και 
ρεαλιστικό είτε παράλογο ή παράδοξο. Τα άρθρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
σκηνές που εναλλάσσονται ή να αναμιγνύονται στις ίδιες σκηνές.

Παραδείγματα:  
• Μια ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άρθρο σχετικά με τη σπατάλη 

τροφίμων και ένα άλλο άρθρο σχετικά με τη φτώχεια / την πείνα και να 
συνδυάσει τα δύο άρθρα με τρόπο που τονίζει την αντίφαση. 

• Μια σκηνή που συνδυάζει ένα άρθρο σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, και ποια θέματα πρέπει να καλυφθούν, και 
ένα άλλο άρθρο που επισημαίνει το υψηλό επίπεδο ενδοοικογενειακής βίας 
στην κοινωνία.

• Μια σκηνή με ειδήσεις σχετικά με την Χ καραντίνα σε μια συγκεκριμένη 
κοινότητα / χώρα λόγω του Covid19, μια άλλη για τον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίστηκε η Νέα Ζηλανδία το ξέσπασμα του Covid19 το 2020, μια με ειδήσεις 
σχετικά με διαφορετικές αρνητικές συνέπειες της καραντίνας και μια άλλη 
κριτική απέναντι στον τρόπο της επιδημίας του Covid19 στη Νέα Ζηλανδία. 
Όλες αυτές οι ειδήσεις συνδέονται μεταξύ τους είτε μέσω  της αντίθεσης είτε 
μέσω της διασταύρωσης και μπορούν να μεταφερθούν σε μια παράσταση.

Ιστορία με υπερβολές
Τα γεγονότα απεικονίζονται με διαφορετικά μέρη / στοιχεία υπερβολικά σε 

μέγεθος, εμφάνιση, όγκο, κ.λπ. Αυτή η τεχνική μπορεί να κάνει χρήση παράξενων 
ή αστείων στοιχείων όπως τεράστια αντικείμενα, κοστούμια, βοηθήματα κ.ά. τα 
οποία πρέπει να είναι σχετικά με τα άτομα, τα ζητήματα ή τις ενέργειες που 
καταγράφονται στο άρθρο.

Το κείμενο του άρθρου / το υλικό από τα ΜΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 
σκηνή ή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στη ροή της παράστασης. Η 
θεατρική πράξη μπορεί να διαμορφωθεί με οποιονδήποτε τρόπο είτε φυσικό και 
ρεαλιστικό είτε παράλογο ή παράδοξο
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Παραδείγματα:
• Ένα άρθρο που αφορά την αστυνομική βία, το οποίο δραματοποιείται 

παρουσιάζοντας διογκωμένο τον εξοπλισμό των αστυνομικών δυνάμεων. 
Με αυτόν τον τρόπο,  ακόμα κι αν δεν πρόκειται για όπλα, απεικονίζεται 
τόσο η θέση εξουσίας όσο και η εύκολη κατάχρησή της.

• Ένα άρθρο σχετικά με την παρενόχληση στον δρόμο ή τον εκφοβισμό, 
το οποίο αναπαρίσταται με τα θύματα τέτοιων συμπεριφορών να έχουν 
πολύ μεγάλες γραπτές ετικέτες κολλημένες στο σώμα τους (βρώμικος-
η-ο, άσχημος-η-ο, χοντρός-ή-ό, πόρνη, δύσοσμος-η-ο, πούστης, κλέφτης, 
διαβολικός-ή-ό κ.λπ.). Αυτές είναι οι ετικέτες που βλέπουν οι καταπιεστές 
όταν κοιτάζουν / σκέφτονται αυτά τα άτομα (θα μπορούσαμε να πούμε πως 
οι ετικέτες είναι το μόνο πράγμα που βλέπουν).

• Ένα άρθρο που απεικονίζει ιστορίες διαφορετικών γυναικών που βιώνουν βία 
από τους συντρόφους τους, το οποίο δραματοποιείται με την αναπαράσταση 
των συναισθημάτων αυτών των γυναικών (φόβος, δύναμη, θλίψη, θυμός, 
αυτοπεποίθηση κ.λπ.). Κάθε συναίσθημα απεικονίζεται από διαφορετικό 
μέλος του θιάσου, το οποίο είναι ντυμένο με συγκεκριμένο τρόπο. Κατά 
τη διάρκεια της παράστασης, αυτοί οι «χαρακτήρες-συναισθήματα» 
είτε αλληλεπιδρούν με τις γυναίκες, τις εμποδίζουν, τις αγκαλιάζουν, τις 
περιβάλλουν, τις μπλοκάρουν, είτε μικραίνουν σταδιακά όλο και περισσότερο, 
είτε απομακρύνονται όσο πιο πολύ μπορούν από αυτές.

Ιστορία με διαφημιστικά στοιχεία
Ο σκοπός της διαφήμισης είναι να πουλήσει ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια 

ιδέα και συνήθως χρησιμοποιεί μη-ορθολογικές μεθόδους, όπως: 
• Την απόκρυψη της αλήθειας
• Την απλή μουσική, μελωδίες/τραγουδάκια που αναπαράγονται εύκολα 
• Φωτογραφίες «όμορφων» ανθρώπων, ειδικά κοριτσιών ή γυναικών 
• Σύντομες φράσεις - σλόγκαν (για να έχουν αντίκτυπο ακόμη και αν δεν 

έχουν νόημα)

Όταν επιλέγουν αυτή την τεχνική, τα μέλη του θιάσου χρησιμοποιούν αντίστοιχες 
μεθόδους για να απεικονίσουν τα γεγονότα / ζητήματα από τα επιλεγμένα άρθρα. 
Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να «πουλήσουν» ορισμένα σημεία 
του άρθρου ή για να τονίσουν ορισμένα ζητήματα ή θέματα.

Το κείμενο του άρθρου / το υλικό από τα ΜΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αυτούσιο στη σκηνή ή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στη ροή της 
παράστασης.
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Παραδείγματα:
• Προτάσεις που αρθρώνονται από κάποιο άτομο στο άρθρο μπορούν 

να μετατραπούν σε σλόγκαν/τραγουδάκια και να χρησιμοποιηθούν 
επαναληπτικά καθόλη τη διάρκεια της παράστασης. 

• Ένα άρθρο που παρέχει διαφορετικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πόσο 
ανοιχτόμυαλα είναι τα άτομα μιας κοινωνίας, το οποίο δραματοποιείται με 
σκηνικό μια αγορά / ένα παζάρι, στο οποίο οι άνθρωποι πωλούν παλιές 
σκέψεις / ιδέες και αγοράζουν νέες. 

• Υλικό σχετικά με τις εκλογές μπορεί να παρουσιαστεί ως δημοπρασία 
διαφορετικών υποψηφίων. 

Ιστορία με ιστορική προσέγγιση 
Τα επιλεγμένα γεγονότα από τα άρθρα, τα οποία δραματοποιούνται στην 

παράσταση, συνδέονται με σχετικά ιστορικά γεγονότα / στοιχεία από το 
παρελθόν ή από το σήμερα, από τα ίδια ή διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η 
σύγκριση με τις καταστάσεις από άλλες χώρες μπορεί να γίνει με σκοπό την 
αναζήτηση λύσεων ή τον προβληματισμό για τις συνθήκες που επικρατούν στη 
δική μας χώρα / περιοχή.

Η παράσταση μπορεί να διαμορφωθεί με οποιονδήποτε τρόπο είτε 
φυσικό και ρεαλιστικό είτε παράλογο ή παράδοξο. Τα άρθρα και οι ιστορικές 
πληροφορίες / προσθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εναλλασσόμενες 
σκηνές ή να αναμιχθούν στις ίδιες σκηνές. Το κείμενο του άρθρου / το υλικό 
από τα ΜΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο στη σκηνή ή μπορεί να 
προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στη ροή της παράστασης.

Παραδείγματα:
• Ένα άρθρο σχετικά με τους χαμηλούς μισθούς που καταβάλλονται στα 

εργαζόμενα άτομα (μιας συγκεκριμένης βιομηχανίας ή γενικά μιας χώρας) 
στις μέρες μας συνδυάζεται στην παράσταση με στιγμές / γεγονότα από την 
εποχή της δουλείας.

• Οι ειδήσεις σχετικά με τη διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των φύλων 
παρουσιάζονται μαζί με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν οι γυναίκες πριν αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου.

• Υλικό σχετικά με τις φυλακές που είναι υπερβολικά γεμάτες αναπαρίσταται 
σε συνδυασμό με πληροφορίες από κάποια άλλη χώρα η οποία έχει χαμηλά 
ποσοστά εγκληματικότητας και χαμηλό αριθμό κρατουμένων ατόμων 
στις φυλακές. Εναλλακτικά, το ίδιο υλικό μπορεί να συνδυαστεί και με 
πληροφορίες από μια προηγούμενη χρονική περίοδο στην ίδια χώρα.
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• Ένα άρθρο σχετικά με τον ισχύοντα νόμο που περιορίζει την πρόσβαση 
στην άμβλωση στην Πολωνία μπορεί να παρουσιαστεί σε συνδυασμό με 
πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της πλήρους απαγόρευσης των 
αμβλώσεων κατά τη διάρκεια των κομμουνιστικών χρόνων στη Ρουμανία.

Ιστορία με συνεντεύξεις
Στη διάρκεια της παράστασης παίρνουμε συνέντευξη από τα ίδια τα άτομα 

τα οποία αναφέρονται στην επιλεγμένη είδηση, ενώ παράλληλα αναπαρίσταται 
και το ίδιο το γεγονός (το οποίο απεικονίζεται στο άρθρο). Οι συνεντεύξεις 
αυτές θυμίζουν τις συνεντεύξεις που δίνουν ποδοσφαιριστές /-ίστριες /-ιστ@ στα 
διαλείμματα ενός ματς. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την βαθύτερη εξερεύνηση 
των εσωτερικών πραγματικοτήτων και των σκέψεων των εμπλεκόμενων 
χαρακτήρων και μπορεί επίσης να δώσει τον απαραίτητο χώρο στο κοινό, ώστε 
να κάνει ερωτήσεις. Εναπόκειται σε κάθε ομάδα το αν και πως θα χρησιμοποιήσει 
αυτήν την τεχνική –εάν, δηλαδή, χρειάζεται να υποβληθούν σε ερωτήσεις όλα τα 
άτομα που συμμετείχαν στη δράση ή μόνο μερικά και πόση διάρκεια θα έχει το 
μέρος των συνεντεύξεων σε σχέση με τις άλλες δράσεις που απεικονίζονται.

Το κείμενο του άρθρου / το υλικό από τα ΜΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αυτούσιο ή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στη ροή της παράστασης. 
Η παράσταση μπορεί να διαμορφωθεί με οποιονδήποτε τρόπο είτε φυσικό 
και ρεαλιστικό είτε παράλογο ή παράδοξο. Αυτή η τεχνική μπορεί, επίσης, να 
τονίσει τη συχνά ενοχλητική και αδιάκριτη στάση των ατόμων που παίρνουν τη 
συνέντευξη, την έλλειψη ευαισθησίας που δείχνουν κάποιες φορές ως προς το 
ίδιο το θέμα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζουν τα γεγονότα.

Παραδείγματα:
• Ένα άρθρο για την προσφυγική συνθήκη και τη μετανάστευση, το οποίο 

παρουσιάζεται σε συνδυασμό με συνεντεύξεις των ίδιων των ατόμων που τις 
βιώνουν. Οι συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους 
από τις χώρες καταγωγής τους, στους δρόμους, στα σύνορα, στην αλληλεπίδρασή 
τους με διαφορετικά άτομα στη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοριακών ελέγχων ή των αστυνομικών δυνάμεων.

• Ειδήσεις σχετικά με ρατσιστικά περιστατικά, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, 
ρητορική μίσους, εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο, παράνομη αποψίλωση 
των δασών κ.λπ., οι οποίες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε συνδυασμό 
με επιτόπιες συνεντεύξεις των ίδιων των ατόμων που επιτίθενται / 
παρενοχλούν. 
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• Υλικό που αφορά τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης / εργασίας, το οποίο 
μπορεί να δραματοποιηθεί σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις προς 
άτομα που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. 

Ιστορία με ανταπόκριση συναισθημάτων
Πολλά άρθρα απεικονίζουν διαφορετικές πτυχές της κοινωνίας με πολύ κρύο, 

άκαρδο τρόπο, ειδικά αυτά που αναφέρονται σε αριθμούς, στατιστικά στοιχεία, έρευνες, 
συμπεριφορικές παρατηρήσεις κ.λπ. Τα άτομα που προσλαμβάνουν τέτοιες ειδήσεις 
από τα ΜΜΕ συχνά απομακρύνονται συναισθηματικά από αυτά που διαβάζουν. 
Αυτή η τεχνική στοχεύει να αφυπνίσει τις ευαισθησίες και την ικανότητα του κοινού 
να απορροφήσει τις ειδήσεις ως κάτι πραγματικό και συγκεκριμένο. Αποκαλύπτει στη 
σκηνή τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς, τα κλισέ ή τους πολυχρησιμοποιημένους 
όρους. Πράγματα, τα οποία, λόγω της υπερβολικής τους χρήσης, έχουν χάσει την 
ικανότητά τους να αγγίζουν τα συναισθήματα του ατόμου που τα προσλαμβάνει.

Η παρούσα τεχνική καθιστά τα συναισθήματα αυτά ορατά / αληθινά, μέσω της χρήσης 
αναλογίας, συμβόλων ή οποιωνδήποτε άλλων ισοδύναμων συγκεκριμένων λέξεων ή 
ενεργειών. Το κείμενο του άρθρου / το υλικό από τα ΜΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αυτούσιο ή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στη ροή της παράστασης.

Παραδείγματα:
• Ένα άρθρο σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ 

κοινότητας σε όλο τον κόσμο (το οποίο επικεντρώνεται σε αριθμούς και 
στατιστικά στοιχεία) μπορεί να δραματοποιηθεί απεικονίζοντας  στιγμές 
της πραγματικότητας των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τους 
αριθμούς: πώς οι άνθρωποι δολοφονούνται λόγω του σεξουαλικού τους 
προσανατολισμού, πόσο τραγική είναι η ζωή για ορισμένα ζευγάρια που 
βρίσκονται σε συγκεκριμένα μέρη του κόσμου, κ.ά. Με τον τρόπο αυτό, 
στοχεύουμε στην αφύπνιση των συναισθημάτων του κοινού, πέρα από την 
πληροφορία / τη γνώση που παρέχεται. 

• Υλικό σχετικά με τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο και τον ψυχολογικό του 
αντίκτυπο σε άτομα εφηβικής ηλικίας μπορεί να παρουσιαστεί εστιάζοντας 
σε ένα επιμέρους άτομο, αναπαριστώντας τη συναισθηματική του ζωή και τον 
αγώνα του στο σπίτι, την εμπιστοσύνη και την κλονισμένη εμπιστοσύνη του 
σε σχέση με φιλικά ή συντροφικά του άτομα, την αμφισβήτηση του εαυτού του 
και της ζωής του γενικά, αλλά και το πώς όλα αυτά τα στοιχεία το καθιστούν 
ευάλωτο σε καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού, το πώς, κάποτε, γίνονται 
η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι και οδηγεί σε απόπειρες αυτοκτονίας. 
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• Νέα που αφορούν τη ρύπανση από πλαστικά, την υπερθέρμανση του πλανήτη 
και την κλιματική αλλαγή μπορούν να παρουσιαστούν με την αξιοποίηση 
συμβόλων και/ή εικόνων από πραγματικά θύματα αυτών των φαινομένων: 
ζώα που πνίγονται από τα πλαστικά, ολόκληρα είδη που εξαφανίζονται, 
γόνιμη γη που μετατρέπεται σε έρημο, ζώα που πεθαίνουν από τη δίψα, 
κ.ά. Παράλληλα, μπορούν να δραματοποιηθούν σε μικρές σκηνές άλλες 
αρνητικές συνέπειες των φαινομένων, όπως άτομα που αρρωσταίνουν λόγω 
ρύπανσης ή νέων ασθενειών, άτομα που εξαναγκάζονται στην προσφυγιά 
λόγω των κλιματικών αλλαγών, σπίτια που πλημμυρίζουν ή καταστρέφονται 
από καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους, πυρκαγιές κ.ά.  

Από την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων, μερικές από τις ομάδες 
και τα άτομα με τα οποία συνεργαστήκαμε μας ανέφεραν περιπτώσεις 
/ καταστάσεις όπου οι παραπάνω τεχνικές αλληλοεπικαλύπτονταν ή 
ήταν δύσκολο να διακριθούν με τρόπο ξεκάθαρο η μία από την άλλη. 

Καταστάσεις όπου μπορεί να συμβεί αυτό είναι:
• Η μέθοδος «Ιστορία με πληροφορίες που δεν παρέχονται» μπορεί να 

συγχέεται με τη μέθοδο «Αντιφατικές / Διασταυρούμενες ιστορίες». Αυτό 
μπορεί να συμβεί, εάν οι πληροφορίες που λείπουν καλύπτονται αντλώντας 
από διαφορετικές πηγές (άρθρα ή άλλο υλικό από ΜΜΕ). Οι πληροφορίες 
που λείπουν μπορούν επίσης να εξαχθούν από υλικό που δεν προέρχεται 
άμεσα από τα ΜΜΕ. Τέλος, η τεχνική «Αντιφατικές / Διασταυρούμενες 
ιστορίες» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άρθρα που δεν συνδέονται 
άμεσα με την παράσταση ως πληροφορίες ή περιεχόμενο.

• Η τεχνική «Αντιφατικές / Διασταυρούμενες ιστορίες» μπορεί να 
δραματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με τη μέθοδο «Ιστορία με παράλληλη 
δράση», ωστόσο, αυτό κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Όταν συμβαίνει 
αυτό, παρατηρούμε τη χρήση και των δύο τεχνικών στην ίδια παράσταση.

• Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει σύγχυση μεταξύ της μεθόδου «Αντιφατικές 
/ Διασταυρούμενες ιστορίες» και της μεθόδου «Ιστορία με ιστορική προσέγγιση». 
Στη μέθοδο «Αντιφατικές / Διασταυρούμενες ιστορίες» χρησιμοποιούμε διαφορετικά 
άρθρα. Αντίθετα, στη μέθοδο «Ιστορία με ιστορική προσέγγιση» χρησιμοποιούμε 
δεδομένα από βιβλία ιστορίας, επίσημα αρχεία κ.λπ., τα οποία, όμως, μερικές φορές 
δημοσιεύονται και δημοσιοποιούνται ως υλικό των ΜΜΕ. Ως ένα βαθμό, εάν 
θεωρούμε πως οποιαδήποτε δημοσίευση αποτελεί ταυτόχρονα υλικό από τα ΜΜΕ, 
τότε θα μπορούσαμε να πούμε πως η μέθοδος «Ιστορία με ιστορική προσέγγιση» 
είναι υποκατηγορία της μεθόδου «Αντιφατικές / Διασταυρούμενες ιστορίες».  
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• Η μέθοδος «Ιστορία εντός πλαισίου» μπορεί να είναι παρόμοια με τη μέθοδο 
«Ιστορία με ανταπόκριση συναισθημάτων» ειδικά σε καταστάσεις όπου η 
απεικόνιση του πλαισίου στοχεύει να αποκαλύψει ή να φέρει πιο κοντά στο 
κοινό τα συναισθήματα που ενσωματώνονται στο επιλεγμένο άρθρο. Ωστόσο, η 
μέθοδος «Ιστορία εντός πλαισίου» δεν χρειάζεται να συνδέεται με συναισθήματα 
και η μέθοδος «Ιστορία με αντίστοιχα συναισθήματα» δεν χρειάζεται να φέρει 
στο φως το ακριβές πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα.

• Μπορεί εύκολα να υπάρξει σύγχυση της μεθόδου «Ιστορία με ανταπόκριση 
συναισθημάτων» με οποιαδήποτε άλλη τεχνική στην οποία επιλέγουμε να 
δουλέψουμε πάνω σε συναισθηματικά θέματα ή να αναδείξουμε κάποια 
συναισθήματα. Στην μέθοδο «Ιστορία με ανταπόκριση συναισθημάτων» ο κύριος 
σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σε θέματα που μπορεί να 
είναι αφηρημένα και μακριά από τη συναισθηματική του πραγματικότητα. Με 
τις άλλες τεχνικές, όμως, στοχεύουμε σε διαφορετικά αποτελέσματα, τα οποία 
μπορεί κάποτε να είναι και συναισθηματικά αλλά για διαφορετικούς λόγους.

• Μπορεί να υπάρξουν και άλλα παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων, 
ανάλογα με τα επιλεγμένα άρθρα και την προσέγγισή τους. 
 

Ναι, σίγουρα, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι τεχνικές 
αλληλοεπικαλύπτονται, δεν διαφέρουν 100% και δεν μπορούν να 
εγγυηθούν ότι για οποιοδήποτε δεδομένο υλικό είναι δυνατόν να 
δημιουργηθεί ένα και μόνο κομμάτι το οποίο δεν θα ταιριάζει σε καμία 
άλλη τεχνική (τουλάχιστον εν μέρει).  

Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Οι τεχνικές παρουσιάστηκαν δεν είναι πάρα μόνο 
προτάσεις, σημεία έναρξης και διαφορετικά εργαλεία για τη μεταφορά ενός 
άρθρου σε μια παράσταση. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι 100% σαφή εργαλεία. 
Εάν εξυπηρετούν το σκοπό τους, που είναι να ενεργοποιήσουν τη δημιουργική 
διαδικασία, να δημιουργήσουν ιδέες και δυνατότητες να εργαστούν οι ομάδες 
με το υλικό, έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους.

Στην πράξη, τα μέλη του θιάσου συνδυάζουν αυτές τις τεχνικές για να 
αναπτύξουν πλούσιες και πιο περίπλοκες παραστάσεις. Η κατανόηση και η 
εργασία με κάθε τεχνική ξεχωριστά γίνεται κυρίως για να βοηθήσετε τις ομάδες 
που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στο Θέατρο Εφημερίδα.
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Θέατρο Εφημερίδα
 – Παραδείγματα Σεναρίων

Έχουμε επιλέξει παραδείγματα από την εργασία μας με το Θέατρο 
Εφημερίδα, από διάφορες χώρες για να δείξουμε πώς χρησιμοποιήθηκαν 
ορισμένες από τις τεχνικές στην πράξη. 

Παρακάτω, αναφέρουμε τις χώρες, τα θέματα και τις τεχνικές που 
χρησιμοποιήθηκαν. Στη συνέχεια, ακολουθεί και λεπτομερής παρουσίαση 
για κάθε παράδειγμα. 

Πορτογαλία –Εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο / sexting / άσκηση 
πιέσεων από συνομηλίκους («Ιστορία με διαφημιστικά στοιχεία», «Αντιφατικές 
/ Διασταυρούμενες ιστορίες») 

Ρουμανία – Έμφυλη βία στον δημόσιο λόγο στη Ρουμανία («Ιστορία με 
διαφημιστικά στοιχεία», «Αντιφατικές / Διασταυρούμενες ιστορίες», «Ιστορία με 
υπερβολικά στοιχεία», «Ιστορία με πληροφορίες που δεν παρέχονται»)

Πολωνία – Γυναικοκτονίες στη Λατινική Αμερική («Ιστορία εντός 
πλαισίου», «Ιστορία με πληροφορίες που δεν παρέχονται», «Ιστορία με 
ανταπόκριση συναισθημάτων»)

Ουγγαρία – Ενδοοικογενειακή Βία («Ιστορία με πληροφορίες που δεν 
παρέχονται», «Ιστορία με διαφημιστικά στοιχεία», «Ιστορία εντός πλαισίου»)

Ελλάδα – Στεγαστική Επισφάλεια («Ιστορία με πληροφορίες που δεν 
παρέχονται», «Ιστορία με υπερβολές», «Ιστορία εντός πλαισίου», «Ιστορία 
εκτός πλαισίου», «Ιστορία με διαφημιστικά στοιχεία», «Ιστορία με ανταπόκριση 
συναισθημάτων», «Ιστορία με παράλληλη δράση»)

Νορβηγία – Έλλειψη υποδομής δημοσίων μεταφορών («Ιστορία με 
πληροφορίες που δεν παρέχονται», «Ιστορία με ανταπόκριση συναισθημάτων»)
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Πορτογαλία

Τίτλος: 
«Είσαι ΕΝΤΟΣ ή ΕΚΤΟΣ (γραμμής)?»

Θέμα: 
 Εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο / sexting / άσκηση πιέσεων από συνομηλίκους

Πηγές ΜΜΕ:
https://www.noticiasaominuto.com/tech/1415576/maioria-dos-jovens-
portugueses-que-enviam-nudes-desconhecem-o-risco; 
https://www.noticiasaominuto.com/pais/299650/sexting-a-ratoeira-que-coloca-
os-jovens-a-nu; 
https://criancasatortoeadireitos.wordpress.com/2016/02/20/conheca-os-perigos-
do-sexting-e-a-forma-de-os-evitar/; 
https://puresight.com/Real-Life-Stories/jessica-logan-1990-2008.html; 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/gender-and-schooling/200912/sexting-
and-suicide; 
https ://www.jn.pt/sociedade/aler tar-os-jovens-para-os-per igos-do-
sexting-1489919.html
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Χρησιμοποιούμενες τεχνικές: 
«Ιστορία με διαφημιστικά στοιχεία», 

«Αντιφατικές / Διασταυρούμενες ιστορίες»

Περίληψη: 
Πέντε φίλες κουβεντιάζουν σε ένα από τα σπίτια τους. Ξαφνικά, 

ένα από τα κορίτσια λαμβάνει μήνυμα από το φίλο της! Της ζητά να του 
στείλει κάποιες γυμνές φωτογραφίες.

Δημιουργείται μια συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα όπου ορισμένες 
φίλες υποστηρίζουν την ιδέα (έχουν ήδη έναν σύντροφο και το κάνουν), 
άλλη είναι εναντίον (ανησυχεί για τις αρνητικές συνέπειες) και μία είναι 
απλώς αφηρημένη και δεν συμμετέχει στη συζήτηση.

Σκηνή 1: Διαφήμιση στην τηλεόραση - η παρέα των κοριτσιών τραγουδά
Ακούμε μια διαφήμιση στην τηλεόραση - Ένα τραγουδάκι που αφορά 

το πώς ζει η νεολαία/το πώς εξερευνούν τον έρωτα/τις σχέσεις τους, το 
πώς αγνοούν τις συνέπειες!

Σκηνή 2: Τα κορίτσια παγώνουν και ακούγεται μια ηχογράφηση στη σκηνή
Ο φίλος ενός από τα κορίτσια της στέλνει ένα μήνυμα και της ζητά 

να του στείλει κάποιες γυμνές φωτογραφίες (ακούμε μια φωνητική 
ηχογράφηση για να δείξουμε το γραπτό μήνυμα).

Η ομάδα παγώνει - Πραγματοποιείται η 
πρώτη συζήτηση με το κοινό. 

Σκηνή 3: Η κοπέλα λέει στις φίλες της τι ακριβώς ζήτησε ο φίλος της
Λέει στις φίλες της ότι ο φίλος της ζήτησε γυμνές φωτογραφίες και 

δεν είναι σίγουρη τι να κάνει. 

Η πλοκή παγώνει ξανά και πραγματοποιείται
 άλλη μια συζήτηση με το κοινό.
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Ρουμανία

Τίτλος: 
«Καμπαρέ Μπανάνα» 

 
Θέμα: 

 Έμφυλη βία στον δημόσιο λόγο στη Ρουμανία 

Πηγές ΜΜΕ:
 άρθρα ειδήσεων, βίντεο, τηλεοπτικές διαφημίσεις, διαδικτυακές 

συνομιλίες που αντλούνται από μια συγκεκριμένη διαδικτυακή ομάδα 
στην οποία κορίτσια δημοσιεύουν στιγμιότυπα οθόνης με συνομιλίες 

που είχαν με τυχαία άτομα που τις πλησίασαν στο διαδίκτυο.

Άρθρα των κεντρικών ειδήσεων

https://www.libertatea.ro/stiri/dana-budeanu-emisiune-violenta-femei-
procurori-urmarire-penala-3030949; 
https://www.libertatea.ro/stiri/alexandru-balan-a-fost-retinut-vloggerul-colo-a-
instigat-la-violenta-sexuala-3029101 
( Όλα τα άτομα που αναφέρονται στα άρθρα δημοσίευσαν ένα βίντεο όπου εξέθεσαν τις 
απόψεις του οι οποίες αργότερα έγιναν αντικείμενο των άρθρων)
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Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
«Ιστορία με διαφημιστικά στοιχεία», «Αντιφατικές / Διασταυρούμενες ιστορίες», 

«Ιστορία με υπερβολικά στοιχεία», «Ιστορία με πληροφορίες που δεν παρέχονται»
Σύνοψη του παιχνιδιού: 

Το έργο παίρνει τη μορφή μιας παράστασης καμπαρέ / ενός μπουρλέσκ σόου 
το οποίο συνδυάζεται με διαφορετικές στιγμές-σκηνές, τις οποίες διαχειρίζεται 
το άτομο που παρουσιάζει την εκδήλωση (και το οποίο δεν είναι το άτομο που 
βρίσκεται στον ρόλο του Τζόκερ της παράστασης): τον vlogger που υποκίνησε 
δημόσια βιασμό και τις αντιδράσεις ατόμων του ακτιβιστικού χώρου και ατόμων 
που σχολίασαν το γεγονός στο διαδίκτυο, την δημόσια φιγούρα που υποκίνησε 
δημόσια σε βία κατά των γυναικών, ένα διασκευασμένο τραγούδι με στατιστικά 
στοιχεία σχετικά για την έμφυλη βία στη Ρουμανία, συνομιλίες με άγνωστα 
άτομα που δημοσιεύτηκαν από γυναίκες στο διαδίκτυο.

Εισαγωγή – Τα μέλη του θιάσου χορεύουν και τραγουδούν ένα σύντομο 
τραγουδάκι που θα επαναλαμβάνεται μετά από κάθε σκηνή. Το τραγουδάκι 
αναπαράγει ένα μικρό κομμάτι από μια δημοφιλή Ρουμανική ντίσκο μελωδία από 
τη δεκαετία του '90, η οποία χρησιμοποιεί ένα παιχνίδι λέξεων με σεξουαλικά 
υπονοούμενα. Περιλαμβάνεται η λέξη μπανάνα.
Το άτομο που παρουσιάζει την εκδήλωση (και όχι το άτομο σε ρόλο Τζόκερ) 
καλωσορίζει το κοινό στην παράσταση και παρουσιάζει το πρώτο μέρος από 
το θέαμα.

Σκηνή 1: Δύο από τα μέλη του θεατρικού, ένας άντρας και μια γυναίκα 
παρουσιάζουν διαφορετικές διαδικτυακές συνομιλίες στις οποίες ο άντρας 
την πέφτει στη γυναίκα και γίνεται σταδιακά επιθετικός λόγω της έλλειψης 
ανταπόκρισης ή απόρριψης.
Το άτομο που φιλοξενεί την εκδήλωση παρακινεί το κοινό να χειροκροτήσει 
και παρουσιάζει την επόμενη στιγμή.

Σκηνή 2: Ένα μέλος του θιάσου υποδύεται τον Colo, έναν Vlogger, και 
αναπαράγει την ομιλία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό και 
στην οποία προώθησε τον βιασμό και έριξε το φταίξιμο στα θύματα. Μετά την 
ομιλία του, η σκηνή συνεχίζεται με διαφορετικές αντιδράσεις: μια ακτιβίστρια  
διαμαρτύρεται για αυτό το βίντεο και δέχεται αντιδράσεις από άτομα που 
υποστηρίζουν τον Colo. Η σκηνή τελειώνει με τον Colo, μετά την παρέμβαση 
της αστυνομίας, να δηλώνει ότι λυπάται και ότι ήταν απλώς ένα αστείο.
Το άτομο που φιλοξενεί την εκδήλωση ανακοινώνει ένα διάλειμμα για 
διαφημίσεις. 
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Παίζεται ένα διαφημιστικό που είχε προηγουμένως γυριστεί από τη 
θεατρική ομάδα. Η διαφήμιση περιλαμβάνει διαφορετικές στιγμές στις οποίες 
επισημαίνεται με υπερβολές η σεξουαλικοποίηση των γυναικών. 
Το άτομο που φιλοξενεί την εκδήλωση παρουσιάζει την επόμενη 
προσκεκλημένη. 

Σκηνή 3: Ένα μέλος του θιάσου υποδύεται την Dana Budeanu, την 
παραγωγό ενός διαδικτυακού σόου και αναπαράγει την ομιλία που έκανε σε 
μία από τις εκπομπές της στην οποία ενθαρρύνει τη σωματική βία κατά των 
γυναικών από τους συντρόφους τους. Άλλα μέλη του θιάσου παραθέτουν μετά 
την ομιλίας της διαφορετικές πρόσφατες στατιστικές από τη Ρουμανία σχετικά 
με το ζήτημα της έμφυλης βίας.
Το άτομο που παρουσιάζει την εκδήλωση ευχαριστεί το κοινό για τη 
συμμετοχή του και κλείνει την παράσταση.
Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ αναλαμβάνει τη συζήτηση με το 
κοινό.
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Πολωνία

Τίτλος: 
Zapatos Rojos/Κόκκινα Παπούτσια

Θέμα: 
Γυναικοκτονίες στη Λατινική Αμερική

Πηγές ΜΜΕ:
 Ένα άρθρο με τίτλο “Latynoskie piekło kobiet” (κόλαση των Λατίνων 

γυναικών) από το Tygodnik Powszechny που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 
2020. Αυτό το άρθρο αφηγείται ιστορίες γυναικών στη Λατινική Αμερική που 
αντιμετωπίζουν βία, κακοποίηση οποιουδήποτε είδους και, στο τέλος, θάνατο. 
Αυτό το φαινόμενο είναι ευρέως γνωστό εκεί ως “feminicidio” - γυναικοκτονία.

Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν:
 «Ιστορία εντός πλαισίου», «Ιστορία με πληροφορίες που δεν παρέχονται», 

«Ιστορία με ανταπόκριση συναισθημάτων»

Πριν ή μετά από κάθε σκηνή, ένα άτομο που αφηγείται περιγράφει εν 
συντομία και παραθέτει στοιχεία που δεν παρέχονται για το κοινό.
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Σκηνή 1: 
Η Μαρία και ο Ντιέγκο βρίσκονται στο διαμέρισμά τους το πρωί. Η Μαρία 

του ετοιμάζει πρωινό. Εκείνος έχει αργήσει για τη δουλειά. Θυμώνει που η 
Μαρία δεν έχει σιδερώσει το πουκάμισό του και καθυστερεί με το πρωινό. Της 
φωνάζει και την σπρώχνει.

Σκηνή 2:
Η Μαρία βρίσκεται καθ’ οδόν για μια συνέντευξη για δουλειά, γεγονός το 

οποίο κρύβει από τον σύντροφό της. Συναντά μια φίλη της που δεν είχε δει εδώ 
και πολύ καιρό. Η γυναίκα παρατηρεί ότι η Μαρία έχει μώλωπες στο χέρι της, 
φαίνεται κουρασμένη και λυπημένη. Ρωτά αν όλα είναι εντάξει. Η Μαρία την 
καθησυχάζει, λέγοντας ότι όλα είναι καλά και βιάζεται να πάει στο ραντεβού 
της. Στο γραφείο το αφεντικό που είναι γυναίκα αποφασίζει να προσλάβει τη 
Μαρία αλλά την τελευταία στιγμή ανακαλύπτει ότι η γυναίκα βρίσκεται σε 
πρώιμο στάδιο μιας εγκυμοσύνης, γεγονός που αποκλείει την προοπτική να 
αποκτήσει νέα δουλειά και να έχει καλύτερες συνθήκες ζωής στο μέλλον.

Σκηνή 3:
Η Μαρία επιστρέφει στο σπίτι. Ο Ντιέγκο είναι ήδη εκεί. Εκνευρίζεται που 

η Μαρία ήταν εκτός σπιτιού μέχρι αργά χωρίς να έχει ετοιμάσει ήδη γεύμα. Η 
κακοποίηση και η βία ξεκινά μεταξύ της γυναίκας και του άνδρα με τη μορφή 
χορευτικού. Άλλοι χαρακτήρες, γυναίκες, εντάσσονται στη σκηνή ως σύμβολο 
των γυναικείων θυμάτων παγκοσμίως.

Σκηνή 4:
Μερικά χρόνια αργότερα, βλέπουμε τη Μαρία με την κόρη της να περνούν 

μπροστά από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου όπου τα αγόρια αθλούνται. Το κοριτσάκι 
θέλει να παίξει μαζί τους, οπότε πλησιάζουν μια εκπαιδεύτρια, ρωτώντας αν 
είναι δυνατόν να συμμετάσχει το κοριτσάκι στην ομάδα. Η εκπαιδεύτρια 
απαντά ότι το ποδόσφαιρο και αυτή η δραστηριότητα είναι αποκλειστικά για 
αγόρια που είναι μελλοντικοί πρωταθλητές και όχι για κορίτσια. Το κορίτσι που 
αποκλείστηκε και η μητέρα της απομακρύνονται. Ξαφνικά, περνούν δίπλα από 
μια διαμαρτυρία που υποστήριζε τα δικαιώματα των γυναικών ενάντια στην 
ενδοοικογενειακή βία. Η Μαρία δεν παίρνει ένα φυλλάδιο που της δίνουν με 
πληροφορίες για να ζητήσει βοήθεια, το παίρνει, όμως, η κόρη της.
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Σκηνή 5:
Η Μαρία και η κόρη της επιστρέφουν στο σπίτι. Ο Ντιέγκο είναι ήδη 

εκεί θυμωμένος όπως συνήθως. Η κόρη του τον πλησιάζει με το φυλλάδιο 
ζητώντας του να της φτιάξει μια σαΐτα. Ο άντρας ρίχνει μια ματιά στο χαρτί και 
εξοργίζεται με τις πληροφορίες που βρίσκει εκεί. Αρχίζει να φωνάζει στη Μαρία, 
την σπρώχνει και την χτυπάει. Η Μαρία προσπαθεί να αντισταθεί με τη βοήθεια 
των γυναικείων χαρακτήρων που αντιπροσωπεύουν την αλληλεγγύη των 
θυμάτων, αλλά δεν μπορεί να τον διαχειριστεί. Με έναν ποιητικό αλλά τραγικό 
χορό που ακολουθεί ο Ντιέγκο σκοτώνει τη Μαρία μπροστά στην κόρη τους.

Κλείσιμο:
Τα μέλη της θεατρικής ομάδας παρέχουν μια σύντομη περίληψη γεγονότων 

σχετικά με τις γυναικοκτονίες στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το βίντεο 
των πραγματικών διαδηλώσεων παίζεται στο τέλος.
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Ουγγαρία

Τίτλος:
 Ο γρίφος 

 

Θέμα: 
Ενδοοικογενειακή Βία 

Πηγές ΜΜΕ: 
Ένα άρθρο στα κεντρικά ΜΜΕ συνοψίζεται ως εξής: «

Ανοίχτηκε ένα δικαστικό αρχείο για έναν 24χρονο άντρα που ξυλοκοπούσε 
τακτικά τη μητέρα, τον πατέρα και τη γιαγιά του που ζούσαν με μειωμένη 

κινητικότητα από τον Ιουλίο 2018 μέχρι Δεκέμβριο 2019. Αρκετές φορές έπαιρνε 
και τα χρήματά τους. Όταν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ χτύπησε τη μητέρα 
του, δάγκωσε το χέρι της και την κλωτσούσε ενώ έλεγε παιδικά τραγουδάκια. 

Επίσης, δάγκωσε τη γιαγιά του και έριξε μπουνιά στο κεφάλι του πατέρα του. Η 
εισαγγελική αρχή ζήτησε τη φυλάκισή του.»

Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν: 
«Ιστορία με πληροφορίες που δεν παρέχονται», «Ιστορία με διαφημιστικά 

στοιχεία», «Ιστορία εντός πλαισίου»

Σκηνή 1: Η αστυνομία συλλαμβάνει τον Zsolt (τον άνδρα).

Σκηνή 2: (στο παρελθόν) Η Mónika (μητέρα) παίζει με τον 4χρονο Zsolt, 
του λέει τραγουδάκια. Ο Kálmán (πατέρας) είναι μεθυσμένος και απαιτεί 
χρήματα από τη Mónika. Αρχίζει να χτυπά και να κλωτσάει και αυτή και το 
παιδί.

 
Σκηνή 3: Οι Kálmán, Mónika και Zsolt μετακομίζουν στο σπίτι της 

γιαγιάς, καθώς ο Kalman όντας αλκοολικός και εθισμένος στον τζόγο, έχασε το 
διαμέρισμα το οποίο είχαν στην πόλη. Η Ibolya, η γιαγιά, μισεί τη Μόνικα γιατί 
πιστεύει ότι είναι η αιτία για τον αλκοολισμό του Kálmán.
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Σκηνή 4: Ο Zsolt περνάει στην κηδεμονία του κράτους, καθώς οι γονείς 
δεν μπορούν να τον φροντίσουν. Η Mónika τον επισκέπτεται σπάνια, τον 
παραπλανά με τις υποσχέσεις της ότι θα τον βγάλει από το ίδρυμα, αλλά αυτό 
δεν συμβαίνει ποτέ. Συνεχίζει να λέει παιδικά τραγουδάκια στον γιο της κατά 
τη διάρκεια των επισκέψεων.

Σκηνή 5: Ο Zsolt είναι 22 ετών και δεν βρίσκεται πλέον υπό την κρατική 
φροντίδα. Επιστρέφει στο σπίτι με τα χρήματα που έχει συλλέξει και τα οποία 
σπαταλά η οικογένεια. Ο Zsolt εκδικείται για την χαμένη παιδική του ηλικία 
και αρχίζει να χτυπά την οικογένειά του. Αρχίζει να κλωτσάει τη μητέρα του 
λέγοντας παιδικά τραγουδάκια.

Σκηνή 6: Ο εισαγγελέας διαβάζει τις κατηγορίες του Zsolt.
Σκηνή X (Χρησιμοποιείται μόνο στη διαδικασία προετοιμασίας): Ο Kálmán 

μπαίνει στον πειρασμό να πάει στο μπαρ και να παίξει κουλοχέρη. Οι φωνές 
αγγέλου και διαβόλου του λένε τι να κάνει. Παραδίνεται στη φωνή του διαβόλου)
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Ελλάδα

Τίτλος:
 Καλωσήρθατε στον Φαύλο Κύκλο

Θέμα:  
Στεγαστική Επισφάλεια

 Πηγές ΜΜΕ: 
Το κύριο άρθρο ήταν μια συνέντευξη με έναν άστεγο, τον Λεωνίδα, 

ο οποίος έγινε άστεγος στα 63 του. Λόγω της οικονομικής κρίσης, έχασε 
τη δουλειά του από ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο όπου εργαζόταν εδώ και 
πολλά χρόνια. Όντας άστεγος για σχεδόν 10 χρόνια, τελικά, μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και λόγω της τεράστιας και γρήγορης 
ανταπόκρισης του κόσμου, κατάφερε να μαζέψει χιλιάδες βιβλία και να 
δημιουργήσει ένα παλαιοβιβλιοπωλείο το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα 
και στο οποίο εργάζονται άλλα άστεγα άτομα.
(https://www.kathimerini.gr/life/people/1067108/mathimata-zois-apo-enan-astego/)

Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν:
 «Ιστορία με πληροφορίες που δεν παρέχονται», «Ιστορία με υπερβολές», 
«Ιστορία εντός πλαισίου», «Ιστορία εκτός πλαισίου», «Ιστορία με 
διαφημιστικά στοιχεία», «Ιστορία με ανταπόκριση συναισθημάτων», 
«Ιστορία με παράλληλη δράση»

Πρώτο μέρος
• Χρησιμοποιήσαμε φανταστικά στοιχεία, βασισμένα και συνδεδεμένα με την 

ιστορία του Λεωνίδα (Ιστορία εκτός πλαισίου και Ιστορία με υπερβολές), 
για να διαμορφώσουμε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι (Ιστορία με διαφημιστικά 
στοιχεία). Χρησιμοποιήσαμε επίσης μερικές πρόσθετες πληροφορίες και 
χαρακτήρες από άλλες ιστορίες - άρθρα (Ιστορία με πληροφορίες που δεν 
παρέχονται), κυρίως σχετικά με στατιστικά στοιχεία ως προς τη στέγαση 
και την έλλειψη στέγασης, τα οποία μεταμορφώσαμε σε βιωματικές ιστορίες 
(Ιστορία με ανταπόκριση συναισθημάτων). Διαμορφώσαμε τις ερωτήσεις 
του τηλεοπτικού παιχνιδιού ακολουθώντας το ύφος της εκπομπής Ποιος 
θέλει να γίνει εκατομμυριούχος.
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• Η σκηνή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στην αριστερή πλευρά, λαμβάνει χώρα η 
τηλεοπτική εκπομπή και στην δεξιά πλευρά βλέπουμε το διαμέρισμα του 
Λεωνίδα, λίγο πριν φύγει από το σπίτι του για τελευταία φορά και γίνει άστεγος. 
Ο Λεωνίδας βλέπει τηλεόραση και παρακολουθεί ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ στην 
εκπομπή που πραγματοποιείται στο αριστερό μισό (Ιστορία με παράλληλη δράση).

• Στην εκπομπή που ονομάζεται Φαύλος Κύκλος, έχουμε τρία άτομα που 
παίζουν: τον Λεωνίδα, την Ανδριάνα (την πρώην εργοδότρια του στο 
βιβλιοπωλείο) και τον Σταμάτη (έναν άντρα που πρόκειται να χάσει το σπίτι 
του). Οι άλλοι χαρακτήρες είναι ο παρουσιαστής (μια παράξενη φιγούρα) 
και ένα άτομο που κάνει τον φωνητικό-σχολιασμό.

• Στο τέλος ο Λεωνίδας κερδίζει το σόου, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις 
σωστά. Αργότερα καταλαβαίνουμε ότι ξέρει τόσα πολλά για την στεγαστική 
επισφάλεια γιατί είναι άστεγος!

Δεύτερο μέρος
• Όταν τελειώσει η εκπομπή, ο Λεωνίδας απεικονίζεται στη σκηνή να κάθεται 

στον καναπέ του σπιτιού του. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το διάστημα 
παρακολουθούσε την τηλεοπτική εκπομπή και ότι επρόκειτο για μια επανάληψη. 
(Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον έχουν συγχωνευτεί με κάποιο τρόπο. 
Πρόκειται για μια τεχνική αποξένωσης η οποία δίνει έμφαση στο ότι όλα τα άτομα 
θα μπορούσαμε οποιαδήποτε στιγμή να χάσουμε την άνεση του σπιτιού μας).

• Ο Λεωνίδας κλείνει την τηλεόραση και αρχίζει να φτιάχνει τα πράγματά 
του και να αλληλεπιδρά με το διαμέρισμα με διάφορους τρόπους, ώσπου 
τελικά να βγει από αυτό για τελευταία φορά. (Όλο αυτό το μέρος της 
παράστασης είναι ΣΙΩΠΗΛΟ και ΣΚΟΤΕΙΝΟ, σε αντίθεση με το πρώτο 
που ήταν γεμάτο με ομιλία, μουσική, θόρυβο και φώτα.)

Τέλος
• Το κοινό βλέπει τον Λεωνίδα να κλείνει την πόρτα του πρώην σπιτιού του 

πίσω του και να περπατάει αργά, με την πλάτη του στραμμένη προς το 
κοινό. Τα φώτα σβήνουν αργά και εμφανίζεται το άτομο που βρίσκεται σε 
ρόλο Τζόκερ.
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Νορβηγία

Τίτλος:
 Λίγα λεωφορεία, λίγες ευκαιρίες

Θέμα:  
Έλλειψη υποδομής δημοσίων μεταφορών

Πηγές ΜΜΕ:
 Τοπική εφημερίδα σε έντυπη έκδοση.  Δημοσιεύσεις κοινωνικών 

δικτύων για νεαρά άτομα που επηρεάζονται από το πρόβλημα. Ιστοσελίδα 
της εταιρείας λεωφορείων.

Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν:
 «Ιστορία με πληροφορίες που δεν παρέχονται», «Ιστορία με 

ανταπόκριση συναισθημάτων»

Σκηνή 1: Από το σχολείο στο μάθημα χορού (από το ένα χωριό στο άλλο)
Η σκηνή ξεκινά σε μια τάξη στο Balestrand στο γυμνάσιο. Δύο μαθήτριες 

προσπαθούν να πάρουν άδεια από τον δάσκαλό τους, για να φύγουν από την 
τάξη πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Πρέπει να φτάσουν στο λεωφορείο που θα 
τις μεταφέρει στο Leikanger, όπου έχουν μάθημα χορού. Το Leikanger απέχει 30 
λεπτά με το λεωφορείο από το Balestrand. Ο δάσκαλος αρνείται. Οι μαθήτριες 
πρέπει να βιαστούν μετά το κουδούνι του σχολείου. Σκόπευαν να αγοράσουν 
λίγο φαγητό από το κατάστημα κοντά στη στάση του λεωφορείου αλλά είναι 
αργά, οπότε πρέπει να ξεχάσουν το φαγητό. Ακούμε τη συνομιλία τους στο 
λεωφορείο. Είναι πολύ ενοχλημένες που δεν έχουν φαγητό, αλλά ταυτόχρονα 
χαίρονται που μπορούν να συμμετάσχουν στο μάθημα χορού που είναι η 
αγαπημένη τους ενασχόληση.
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Σκηνή 2: Ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο / μάθημα χορού
Οι μαθήτριες φτάνουν στην τάξη χορού και συναντούν τα φιλικά τους 

πρόσωπα  και τον δάσκαλό τους. Μετά τη δραστηριότητα, ένας από τους μαθητές 
τους ενημερώνει για ένα πάρτι το οποίο οργανώνει για το σαββατοκύριακο σε 
ένα από τα κοντινά χωριά. Όλα τα παιδιά είναι πολύ ενθουσιασμένα για αυτό. 
Όλα τους θέλουν να πάνε, αλλά ορισμένα ανακαλύπτουν ότι δεν υπάρχει 
κατάλληλη δημόσια συγκοινωνία για να φτάσουν εκεί.

Αργότερα, βλέπουμε τις δύο μαθήτριες από το Balestrand να προσπαθούν να 
υπολογίσουν πόσες ώρες πρέπει να περιμένουν στο Leikanger για να μπορέσουν 
να επιστρέψουν στο σπίτι τους στο Balestrand. Όταν κάποια άλλα παιδιά ακούνε 
ότι τα κορίτσια από το Balestrand πρέπει να περιμένουν 3 ώρες, τα προσκαλούν 
σε μια συνάντηση που έχουν προγραμματίσει για εκείνη τη νύχτα.

Σκηνή 3: Συνάντηση συμβουλίου νεολαίας στο Leikanger
Τα κορίτσια από το Balestrand είναι πολύ χαρούμενα για την πρόσκληση και 

παίρνουν μέρος στη συνάντηση. Αυτή είναι μια από τις τακτικές συνεδριάσεις του 
συμβουλίου νεολαίας όπου μπορούν να συζητήσουν διαφορετικά προβλήματα 
που έχουν στην καθημερινή τους ζωή και τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι 
ένα από αυτά. Τα κορίτσια αισθάνονται πολύ χαρούμενα όταν βλέπουν το κέικ 
στο τραπέζι επειδή είναι πολύ πεινασμένα. Ο χρόνος περνά και κάνουν μια 
καλή συζήτηση. Ξαφνικά, τα κορίτσια συνειδητοποιούν ότι είναι αργά για το 
λεωφορείο. Αυτό είναι το μόνο λεωφορείο για εκείνη τη νύχτα και δεν έχουν 
άλλη επιλογή για να επιστρέψουν στο Balestrand. Ένα από τα κορίτσια από το 
Leikanger τις προσκαλεί να κοιμηθούν στο σπίτι της.
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Θέατρο Εφημερίδα
-Οδηγίες Μεθόδου-

Σε αυτό το κεφάλαιο συμπεριλάβαμε τα πιο σημαντικά στοιχεία 
τα οποία χρειάζεται μια ομάδα που ενδιαφέρεται να εργαστεί με αυτήν 
τη μέθοδο. Κάθε ομάδα πρέπει να τα ακολουθήσει με προσοχή, να τα 
κατανοήσει και να λάβει, ως προς αυτά, τις σχετικές αποφάσεις. 

Το Θέατρο Εφημερίδα, σε αντίθεση με το Θέατρο Φόρουμ, το Θέατρο 
Εικόνας ή το Νομοθετικό Θέατρο, δεν έχει συγκεκριμένη δομή. Ως εκ 
τούτου, αποφασίσαμε να δώσουμε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές 
και ερωτήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην πορεία, αντί για 
συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν (καθώς δεν υπάρχουν).

Φυσικά, η αρχή αυτής της διαδικασίας, όπως συμβαίνει σε 
οποιαδήποτε ομαδική διεργασία, καθορίζεται από την ίδια την ομάδα και 
το πλαίσιο που οδήγησε τα μέλη της σε συνεργασία. Υπάρχουν πολλοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την προσέγγιση εργασίας: η προηγούμενη 
εμπειρία των μελών, τα κίνητρά τους, η δυναμική της ομάδας, η εμβέλεια 
της δουλειάς, τα οικονομικά ζητήματα, οι χρονικοί περιορισμοί κ.ά. Οι 
διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών των παραγόντων επηρεάζουν τόσο 
την κατανομή του χρόνου στις επιμέρους φάσεις της διαδικασίας όσο 
και το βαθμό στον οποίο επιλέγεται να παρθούν «ρίσκα» στη συνολική 
προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι κάθε ομάδα βρίσκει τον δρόμο της με βάση 
τις ιδιαιτερότητές της, το γενικότερο προφίλ της και το πλαίσιο στο 
οποίο βρίσκεται και εργάζεται.

Σε αυτό το κεφάλαιο εστιάζουμε στις συγκεκριμένες πτυχές που 
σχετίζονται με το Θέατρο Εφημερίδα και τον τρόπο με τον οποίο 
μια ομάδα πρέπει να τις αντιμετωπίσει σε διαφορετικές στιγμές της 
διαδικασίας: 

• Τύποι καταπίεσης
• Στόχος και κοινό
• Υλικό από τα ΜΜΕ και προετοιμασία
• Παράσταση και αλληλεπίδραση με το κοινό
• Κίνδυνοι και προκλήσεις 
• Διαδικτυακές προσαρμογές
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Τύποι καταπίεσης που μπορούν να τεθούν και 
να αντιμετωπιστούν σε μια παράσταση Θεάτρου Εφημερίδα

 

Η κύρια πηγή και το σημείο εκκίνησης για οποιοδήποτε σενάριο σχετίζεται 
με το υλικό που αντλείται από τα ΜΜΕ, όποια μορφή και αν έχει, είτε μεταδίδεται 
ραδιοφωνικά, είτε δημοσιεύεται έντυπα, είτε βρίσκεται στο διαδίκτυο.

Τι είδους καταπίεση αναπαράγεται στα ΜΜΕ; …. Μάλλον, κάθε 
είδους καταπίεση:

• Από άτομα έναντι άλλων ατόμων (ή ζώων): σε σπίτια, σε σχολεία, στο 
χώρο εργασίας, στους δρόμους, στα καταστήματα, στα δημόσια μέσα 
μεταφοράς, στα πάρκα, στα μπαρ, στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία κ.λπ.

• Από το κράτος: κατάχρηση εξουσίας, διαφθορά, νόμοι που κάνουν 
διακρίσεις, έλλειψη αντίδρασης ή παρέμβασης, ανεπαρκής προστασία 
καταπιεσμένων ομάδων κ.λπ.

• Από τον ιδιωτικό τομέα: κακομεταχείριση των εργαζομένων, 
κατάχρηση εξουσίας, διακρίσεις, επιβλαβείς πρακτικές σε ολόκληρη 
την αλυσίδα παραγωγής,  αποποίηση ευθύνης, παράνομες ενέργειες, 
εκβιασμός και διαφθορά που σχετίζεται με τις κρατικές αρχές κ.λπ.

• Από τη διαφημιστική βιομηχανία: προώθηση / διαιώνιση αφηγήσεων 
ή κοινωνικών παραστάσεων που είναι επιβλαβείς, δημιουργούν 
διακρίσεις ή είναι επικίνδυνες για διαφορετικές ομάδες.

• Από δημιουργούς ποπ κουλτούρας: παραγωγές που στιγματίζουν, 
κάνουν διακρίσεις, προωθούν τη ρητορική μίσους και άλλες 
προβληματικές αξίες.

• Από διαφορετικές (οργανωμένες ή άτυπες) ομάδες / κινήματα 
πολιτών: δράσεις που επηρεάζουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα 
άλλων ομάδων ή ατόμων στην κοινωνία. 



55  

Το περιεχόμενο των ΜΜΕ μπορεί να αποκαλύψει καταπίεση που 
συμβαίνει σε διαφορετικά επίπεδα:
• τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο
• σε μικροεπίπεδο, μακροεπίπεδο ή αυτοαναφορικό επίπεδο
• ατομικές, θεσμικές, συστημικές ή κοινωνικο-πολιτισμικές νοοτροπίες 
• ορατό ή αόρατο επίπεδο
• συγκεκριμένο ή αφηρημένο επίπεδο
• συναισθηματικό, λογικό ή συμπεριφορικό επίπεδο

Στο Θέατρο Εφημερίδα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την 
καταπίεση από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μπορούμε να συνδέσουμε 
τις τοπικές καταστάσεις με εθνικές / διεθνείς συνθήκες ή πλαίσια, καθώς 
και με συστήματα αξιών σε διαφορετικές γενιές ή φορείς. Ταυτόχρονα, 
μπορούμε εμβαθύνουμε σε ένα μόνο επίπεδο και να αναλύσουμε όλες τις 
ιδιαιτερότητες ενός πολύ συγκεκριμένου πλαισίου.

Σε μια παράσταση Θεάτρου Εφημερίδα θα πρέπει να 
επικεντρωνόμαστε σε έναν ΜΟΝΟ συγκεκριμένο τύπο καταπίεσης 
που μπορεί να διερευνηθεί σε ένα ή περισσότερα επίπεδα. 

Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να διατηρηθεί το επίκεντρο των 
συζητήσεων με το κοινό και να ενεργοποιηθούν διαφορετικοί τύποι 
δράσης απέναντι στο ίδιο πρόβλημα καταπίεσης. 

Είναι σαφές ότι σχεδόν κανένας τύπος καταπίεσης δεν είναι υπάρχει 
ως αυτόνομο πρόβλημα στην κοινωνία, χωρίς να συνδέεται, δηλαδή, 
με άλλου είδους δυσκολίες ή χωρίς να επισκιάζει άλλα προβλήματα. 

Η κατανόηση των συνδέσεων μεταξύ ζητημάτων σε ένα σύνθετο σύστημα 
προβλημάτων είναι χρήσιμη και συνιστάται. Αυτό διαφέρει από την αντιμετώπιση 
πολλαπλών προβλημάτων, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν ισότιμα και 
ισορροπημένα. Η εστίαση σε πολλαπλά προβλήματα συνήθως οδηγεί είτε στην 
προσέγγισή τους επιφανειακά είτε σε μια πολύ συγκεχυμένη συζήτηση.  

Παραδείγματα
• Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος μπορεί να διερευνηθεί χρησιμοποιώντας 

οποιονδήποτε συνδυασμό κειμένων άρθρων / άλλου υλικού από τα ΜΜΕ 
όπως: μια μελέτη που αφορά την κατασκευή ενός φράγματος το οποίο 
προκάλεσε ξηρασία και θανάτους ζώων, ενώ επηρέασε αρνητικά και τον 
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βιοπορισμό πολλών ατόμων∙ μια διαφήμιση σχετικά με το προϊόν μιας 
πολυεθνικής εταιρείας∙ μια μελέτη σχετικά με την πρόοδο της επίτευξης 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης παγκοσμίως∙ ένα άρθρο σχετικά με μια 
διαμαρτυρία μαθητών ενάντια στις παράνομες αποψιλώσεις∙ ένα άρθρο για 
την «ημέρα υπέρβασης των ορίων της γης». Το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί 
τοπικά, εθνικά, διεθνώς, ατομικά, θεσμικά, ορατά ή / και αόρατα.

• Οι έμφυλες διακρίσεις μπορεί να διερευνηθούν με τη βοήθεια ενός άρθρου 
σχετικά με τους έμφυλους ρόλους και τα στερεότυπα ανάμεσα στα παιδιά∙ 
ένα άρθρο για τη σεξουαλική παρενόχληση στις πανεπιστημιουπόλεις∙ 
άρθρα με στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την εκπροσώπηση των 
γυναικών στην πολιτική και τις ηγετικές θέσεις∙ ένα άρθρο σχετικά με 
τον ρόλο και την ισχύ των γυναικών σε διαφορετικές θρησκείες ανά τον 
κόσμο∙ διαφορετικές διαφημίσεις που παρουσιάζουν τα γυναικεία σώματα 
ως αντικείμενα σε σύγκριση με τα ανδρικά. Μια παράσταση μπορεί είτε να 
αξιοποιήσει ένα μόνο από αυτά τα άρθρα για εμβάθυνση στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο / επίπεδο στο οποίο εκδηλώνεται η καταπίεση ή να συνδυάσει 
περισσότερα από αυτά τα άρθρα διατηρώντας πάντα στη συζήτηση την 
ισορροπία μεταξύ θεμάτων όπως η εκπαίδευση των παιδιών, οι αρνητικές 
συμπεριφορές, οι επιρροές της θρησκείας και της πνευματικότητας ως 
προς το θέμα, η ευρύτερη κοινωνία και άλλα πολλά στοιχεία σχετικά. Το 
ζήτημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί συναισθηματικά, ορθολογικά, 
συμπεριφορικά, τοπικά, εθνικά, διεθνώς, ατομικά, θεσμικά, ορατά, αόρατα, 
συγκεκριμένα και / ή αφηρημένα.
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Στόχος και Κοινό

Άτομα που εκπαιδεύονται στο Θέατρο Εφημερίδα ή άτομα που 
επιθυμούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο μας κάνουν συχνά την εξής ερώτηση. 

Γιατί εργαζόμαστε με το Θέατρο Εφημερίδα, ποιος είναι ο σκοπός; 

Στο ερώτημα αυτό αντικατοπτρίζεται η ανάγκη γνώσης σχετικά με το εύρος 
της δουλειάς μας, η επιθυμία μας να το πλαισιώσουμε και να του δώσουμε μια 
σαφέστερη έννοια. Για τις άλλες μεθόδους του Θεάτρου του Καταπιεσμένου 
έχουμε απάντηση. Τι συμβαίνει όμως με το Θέατρο Εφημερίδα;

Θυμίζουμε:
• Το Θέατρο Φόρουμ αποσκοπεί στο να αλλάξει στάσεις, αποφάσεις αλλά και 

στο να ενδυναμώσει διαφορετικά άτομα (καταπιεσμένα, υποστηρικτικά ή 
ουδέτερα) με τέτοιο τρόπο ώστε να ενεργούν διαφορετικά στις καταστάσεις 
καταπίεσης στις οποίες εμπλέκονται.

• Το Νομοθετικό Θέατρο στοχεύει στην αλλαγή του συστήματος και του 
νομικού πλαισίου είτε όταν επιτρέπει την καταπίεση μεταξύ ατόμων ή όταν 
το ίδιο το σύστημα καταπιέζει διάφορες ομάδες.

Το Θέατρο Εφημερίδα μπορεί, για παράδειγμα, να έχει οποιονδήποτε από 
τους στόχους που έχει το Θέατρο Φόρουμ, το Νομοθετικό Θέατρο ή οποιοδήποτε 
άλλο. Δεν έχει αυστηρό στόχο δράσης! Αυτός είναι ένας από τους λόγους για 
τους οποίους αυτή η μέθοδος είναι τόσο πλούσια και ευέλικτη. Μπορεί να 
φτάσει όσο μακριά ή όσο ευρέως επιθυμεί η ομάδα που το εφαρμόζει.  

Επειδή, όμως, το Θέατρο Εφημερίδα έχει αυτό το χαρακτηριστικό, 
πολλές ομάδες αποτυγχάνουν να εστιάσουν ξεκάθαρα σε ένα στόχο 
μέσω της παράστασής τους.

! Βυθίζονται τόσο πολύ στη διαδικασία εργασίας με το υλικό που 
αντλούν από τα ΜΜΕ, την ανάγνωση και την έρευνα, επικεντρώνονται 
τόσο στη διαδικασία που ενεργοποιεί τη δημιουργικότητά τους και 
συνδυάζουν τόσες διαφορετικές τεχνικές που καταλήγουν να χάσουν 
την αιτία για την οποία κάνουν την παράσταση. 
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! Εμμένουν τόσο σε ένα συγκεκριμένο άρθρο ή μια επιμέρους τεχνική 
που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ακόμα κι αν αυτή δεν φωτίζει το θέμα 
που έχουν επιλέξει με τον τρόπο που αρχικά επιθυμούσαν. Αλλάζουν 
τον στόχο στην πορεία λόγω δημιουργικών ή προσωπικών επιλογών και 
χάνουν τον πραγματικό σκοπό της παράστασης.

Οι προτάσεις μας είναι οι εξής:
• Ορίστε έναν ξεκάθαρο στόχο σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Αυτό 

σας βοηθά να ρίξετε μια ματιά στο υλικό που αντλήσατε από τα ΜΜΕ, να 
κάνετε μια στοχευμένη αναζήτηση και τελικά να έχετε καλύτερα και πιο 
χρήσιμα αποτελέσματα. Ο καθορισμός του στόχου βοηθά επίσης στην 
επιλογή τεχνικών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να διευκολύνει την 
ανάπτυξη της παράστασης.

• Ο στόχος σας πρέπει να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, να 
στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο κοινό και να κατευθύνεται προς την 
αλλαγή που θέλετε να προκαλέσετε στα μέλη του κοινού
• Το θέμα πρέπει να σχετίζεται με μια υπάρχουσα καθημερινή καταπίεση. 
• Η ομάδα-στόχος (το πιθανό κοινό) μπορεί να είναι άτομα που 

επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από αυτό το πρόβλημα, άτομα που 
στέκονται υποστηρικτικά πλάι στα καταπιεσμένα, άτομα που απλά 
παρίστανται σε μια καταπιεστική συνθήκη ή ακόμη και τα ίδια τα 
άτομα που φέρονται καταπιεστικά (ωστόσο, τα άτομα που φέρονται 
καταπιεστικά δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο).

• Η ομάδα-στόχος σας πρέπει να αποτελείται από άτομα που συνδέονται 
σε κάποιο βαθμό με τα θέματα που αντιμετωπίζετε. Με άλλα λόγια, τα 
θέματα πρέπει σχετίζονται κάπως με τις ζωές τους

• Η αλλαγή που θέλετε να εμπνεύσετε μπορεί να σχετίζεται με απόψεις 
και στάσεις απέναντι σε συγκεκριμένα ζητήματα, διαφορετικές 
δράσεις ή/και αποφάσεις, συγκεκριμένη εμπλοκή στα ζητήματα που 
προσεγγίζονται κ.ά. 

• Ρυθμίστε τον στόχο σας λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υπό θα 
εργαστείτε: διαθέσιμος χρόνος για τη δημιουργία και απόδοση του έργου,  
εμπειρία της ομάδας και ειδικά του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ, 
το επίπεδο ευαισθησίας σχετικά με το επιλεγμένο θέμα στην κοινωνία, 
πιθανοί κίνδυνοι και προκλήσεις καθώς και η ικανότητα της ομάδας να 
τις αντιμετωπίζει, κ.ο.κ. Προσπαθήστε να αξιολογήσετε την συνθήκη με 
ρεαλισμό και να βάλετε στόχους σύμφωνα με τις δυνατότητες της ομάδας 
και τον διαθέσιμο χρόνο.
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• Ο στόχος σας πρέπει να είναι συγκεκριμένος και όχι ασαφής ή γενικός. 
Ένας χαλαρός στόχος είναι σα να μην υπάρχει καν. Μπορεί να καλύπτει 
το τυπικό της διαδικασίας αλλά ποτέ δεν είναι χρήσιμος στην πράξη. Ένας 
σαφής και συγκεκριμένος στόχος μπορεί επίσης να αξιολογηθεί και να 
μετρηθεί ως προς τον άμεσο και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα 
έχει (βλ. Κεφάλαιο για την αξιολόγηση και την εκτίμηση του αντικτύπου). 
Η «κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των ατόμων σχετικά το ζήτημα των 
διακρίσεων στη Ρουμανία» είναι ένας μάλλον ανώφελος στόχος αν τον 
συγκρίνουμε με την «ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των νέων 
μαθητών, μαθητριών και μαθητ@ σε σχέση με τις διακρίσεις που βιώνουν 
άτομα Ρομά στη Ρουμανία».

• Ακόμα κι αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για 
να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε το κοινό σχετικά με 
ορισμένα προβλήματα τα οποία μπορεί να μην είναι σχετικά και να μην 
παρουσιάζονται στη ζωή ενός συγκεκριμένου κοινού, συνιστάται (και 
σίγουρα είναι εφικτό) να βρείτε μια σύνδεση του ζητήματος με τη ζωή τους, 
ακόμα και με αφηρημένο ή πνευματικό τρόπο. Υπάρχουν τεχνικές που 
μπορούν να σας βοηθήσουν. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό και χρήσιμο για 
την επιτευχθεί η επιθυμητή αλλαγή από/σε αυτά τα άτομα. Όταν τα άτομα 
νιώθουν πως συνδέονται με κάποιο τρόπο με το θέμα, είναι πιθανότερο το 
να ενδιαφερθούν, να θελήσουν να μάθουν περισσότερα πράγματα σχετικά, 
να εμπλακούν ενεργά και να κάνουν κάτι.

• Ελέγξτε τον στόχο σας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Είναι συχνό 
φαινόμενο οι ομάδες να παρασύρονται κατά τη δημιουργική διαδικασία 
και να αποπροσαατολίζονται οι ιδέες τους με αποτέλεσμα, κάποτε, 
να μη συνάδουν καν με τον συμφωνημένο στόχο. Ο στόχος πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί τόσο για να καθοδηγήσει τη διαδικασία όσο και ως εργαλείο 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου, της ακρίβειας και της 
πληρότητας της παράστασης ως προς αυτόν.

• Μην προσδιορίζετε τον στόχο αφού έχετε ήδη διαμορφώσει την 
παράσταση. Ο στόχος δεν είναι ένας τίτλος που δίνετε στο έργο σας 
αφού το γράψετε. Ο στόχος επηρεάζει τις αποφάσεις σας ως προς το 
ποια άρθρα ή τεχνικές μπορούν να υποστηρίξουν την επίτευξη του με τον 
καλύτερο και λογικότερο τρόπο, για να βεβαιωθείτε ότι προσεγγίζετε το 
κοινό που χρειάζεται την παράστασή σας περισσότερο από κάθε άλλο. Η 
διαμόρφωση του στόχου σε μια δομή που έχετε ήδη δημιουργήσει (η έτοιμη 
παράσταση) δεν δείχνει σεβασμό στη μέθοδο και τις αρχές του Θεάτρου του 
Καταπιεσμένου. Εάν γίνει σκόπιμα ή/και επιφανειακά, είναι πολύ πιθανό να 
οδηγήσει σε κούφια αποτελέσματα.
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Κριτικός αναστοχασμός: Πρέπει η κριτική ανάγνωση του υλικού που 
αντλείται από τα ΜΜΕ να αποτελεί μέρος του στόχου της παράστασης; 
Μπορούμε να κάνουμε μια παράσταση χωρίς να στοχεύουμε πραγματικά 
στην ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης σε σχέση με τα ΜΜΕ;

Οι απόψεις διίστανται εδώ. Κάθε πλευρά έχει τα δικά της έγκυρα 
επιχειρήματα.

• Το Θέατρο Εφημερίδα μας προσφέρει μόνο τα εργαλεία για να 
αντιμετωπίσουμε με δημιουργικό και περίπλοκο τρόπο διαφορετικούς 
τύπους καταπίεσης,  να προσελκύσουμε το κοινό σε μια πολύ συγκεκριμένη 
συζήτηση και να το καλέσουμε σε αλλαγή σχετικά με αυτήν την καταπίεση. 
Γιατί να προσθέσουμε επιπλέον το θέμα των ΜΜΕ; Μερικές φορές δεν 
βοηθά, αλλά καπελώνει τα βασικά ζητήματα με τα οποία θέλουμε να 
δουλέψουμε και μετατοπίζει την εστίασή μας.

• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικό εφημερίδων ή άλλων ΜΜΕ ως 
πηγή σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο του Θεάτρου του Καταπιεσμένου 
και δεν ονομάζουμε αυτές τις παραστάσεις «Θέατρο Εφημερίδα». Η 
διαφοροποιός όψη του Θεάτρου Εφημερίδα είναι, πέρα από τη δημιουργική 
διαδικασία ανάπτυξή της, το γεγονός ότι εργαζόμαστε με τα ΜΜΕ. Για 
οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίζουμε μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα 
σχετικά με τον τρόπο απεικόνισης και κάλυψής του από τα ΜΜΕ αλλά 
και τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι στο περιεχόμενο των 
ειδήσεων που προσλαμβάνουμε. Δεν χρειάζεται να αφορά την κριτική 
πρόσληψη των ΜΜΕ γενικά, αλλά τουλάχιστον το θέματος της δικής μας  
παράστασης. 
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Υλικό από τα ΜΜΕ και προετοιμασία

Στο πλαίσιο του Θεάτρου Εφημερίδα θεωρούμε υλικό από τα ΜΜΕ σχεδόν 
τα πάντα, ό,τι δημιουργήθηκε για και στοχεύει στη δημόσια σφαίρα και την 
ευρεία διάδοση. Στο παρελθόν θα μπορούσαμε να μειώσουμε το διαθέσιμο 
περιεχόμενο στην έντυπη μορφή (εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια κ.λπ.), 
στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και τις ηχογραφήσεις. 
Σήμερα, όμως, έχουμε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα επιλογών που διευκολύνεται 
κυρίως με τη χρήση του διαδικτύου.

Το διαδίκτυο έχει διευκολύνει σίγουρα την εμφάνιση νέων τύπων ΜΜΕ για 
τη δημιουργία και διάδοση των ειδήσεων πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Αυτή 
τη στιγμή, οποιοδήποτε άτομο μπορεί να δημιουργήσει υλικό προς ενημέρωση 
του κοινού. Δεν χρειάζεται πια να βασιστούμε στα παραδοσιακά ΜΜΕ για να 
ενημερωθούμε σε σχέση το τι συμβαίνει στον κόσμο. Επίσης, δεν περιοριζόμαστε 
απλώς στην παθητική κατανάλωση πληροφοριών. Αντίθετα, παράγουμε ή/
και διαδίδουμε ενημερωτικό υλικό σε άλλα άτομα∙ συμμετέχουμε ενεργά στο 
σύνθετο δίκτυο των ΜΜΕ.

Στο Θέατρο Εφημερίδα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικό από 
κυρίαρχους, εναλλακτικούς ή ανεξάρτητους φορείς, είτε πρόκειται για επίσημα 
οργανωμένες ομάδες είτε για άτυπες, καθώς και αυτοαπασχολούμενα άτομα.

Με τον όρο κυρίαρχα ΜΜΕ αναφερόμαστε στα μεγάλα, καθιερωμένα, ΜΜΕ 
τα οποία επηρεάζουν πολλά άτομα, αντανακλούν και διαμορφώνουν τις κρατούσες 
αξίες, τους κανόνες και τα αφηγήματα στην κοινωνία. Συνήθως, χρηματοδοτούνται/
ελέγχονται από κρατικούς φορείς ή μεγάλες εταιρείες/ιδιωτικούς φορείς. Συχνά, 
χρησιμοποιούν πολλαπλά κανάλια παραγωγής και διάδοσης πληροφοριών (έντυπα, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, διαδίκτυο κ.ά.), ακόμα κι αν φέρουν διαφορετικά 
ονόματα και μοιάζει πως δεν ανήκουν στα ίδια άτομα ή δομές.

Τα εναλλακτικά ΜΜΕ συνήθως προσεγγίζουν μικρότερο αριθμό ατόμων, 
χρησιμοποιούν λιγότερα κανάλια για τη διάδοση της πληροφορίας και παρουσιάζουν 
εναλλακτικές όψεις των ζητημάτων σε σύγκριση με αυτές που παρουσιάζονται από 
τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Τείνουν να έχουν λιγότερη ιδιωτική υποστήριξη και βασίζονται 
περισσότερο στη συμβολή των μελών τους και των ατόμων που τα ακολουθούν. 
Οι παράγοντες που βρίσκονται πίσω από τα εναλλακτικά ΜΜΕ μπορεί να είναι, 
ταυτόχρονα και ανεξάρτητοι φορείς πληροφόρησης και παραγωγής ειδήσεων (αυτό, 
βέβαια, δεν είναι απαραίτητο). Τα ανεξάρτητα ΜΜΕ χαρακτηρίζονται και από 
διαφάνεια και ανοιχτότητα όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους και είναι απολύτως 
ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κράτος, κρατικό μηχανισμό ή ιδιωτικό συμφέρον.
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Είδη υλικού από τα ΜΜΕ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

• Άρθρα 
• Σχόλια 
• Συνεντεύξεις 
• Ομιλίες
• Αναφορές
• Βίντεο
• Φωτογραφίες, εικόνες, memes κ.ά. 
• Τηλεοπτικές / ραδιοφωνικές εκπομπές
• Podcast
• Μελέτες 
• Στατιστικές 
• Έρευνες
• Newsletters 
• Υλικό από κάποια εκστρατεία 
• Διαφημίσεις, αφίσες, μουσικά σήματα και τραγουδάκια, πανό, πινακίδες κ.ά.
• Δημοσιεύσεις από μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Τοποθετήσεις καταναλωτών (σχόλια, αντιδράσεις κ.ά.)
• Φόρουμ 
• Δημόσια chat rooms
• Email
• Δελτία Τύπου 
• Γραφήματα (που σχετίζονται ακόμα και με τον τρόπο παρουσίασης ορισμένων 

αντικειμένων σε σελίδες)
• Ταινίες
• Ντοκιμαντέρ
• Μουσική
• Ηχογραφήσεις
• Βιβλία
• Κυβερνητικές και κρυφές δημόσιες πληροφορίες 
• Βιντεοπαιχνίδια
• Τέχνη του δρόμου (Street art)
• Κόμικς
• Κινούμενα σχέδια
• Εφαρμογές
• …….
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Κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης του Θεάτρου Εφημερίδα, προτιμάται 
το δημοσιογραφικό υλικό το οποίο καλύπτει τρέχοντα γεγονότα, θέματα, 
τάσεις και άτομα. Αυτά μπορούν να συνδυαστούν με πληροφορίες άλλου 
είδους που συλλέγονται από διαφορετικούς τύπους υλικού. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει αυστηρός κανόνας υπό αυτήν την έννοια. Ανάλογα με το επιλεγμένο 
θέμα καταπίεσης, μπορεί να είναι πιο σχετικό και ακριβές να χρησιμοποιήσετε 
άλλους τύπους περιεχομένου από αυτά που προαναφέρθηκαν.

Κανένα άτομο που ασχολείται με τον χώρο της επικοινωνίας δεν είναι 
100% αντικειμενικό στην κάλυψη των ειδήσεων ή στην αναπαραγωγή τους. 
Υπάρχει μεροληψία είτε ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το 
εκάστοτε θέμα, είτε προς τα στοιχεία που παραλείπονται, είτε και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις. Φυσικά, υπάρχουν διαφορές στο πόσο αντικειμενικά είναι ορισμένα 
άρθρα σε σύγκριση με άλλα, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα ότι, 
σε κάποιο βαθμό, όλα τα ΜΜΕ είναι προκατειλημμένα και βρίσκονται σε 
διαφορετικά σημεία του φάσματος της αντικειμενικότητας. 

Τα δεδομένα υποτίθεται πως είναι ακριβείς αναφορές σε γεγονότα και όψεις 
της κοινωνίας, όπως η οικονομία, η πολιτική, ο πολιτισμός κ.ά. Τα δεδομένα 
μπορούν να ελεγχθούν και να επαληθευτούν σε διαφορετικά επίσημα έγγραφα 
και δημοσιεύσεις. Οι απόψεις είναι σίγουρα υποκειμενικές, βασισμένες σε 
ερμηνείες, αντιλήψεις και οπτικές γωνίες διαφορετικών ατόμων που σχετίζονται 
με το υπόβαθρο, την εμπειρία ή τις συνθήκες της ζωής τους. Μερικές φορές, σε 
κάποια ΜΜΕ, οι απόψεις παρουσιάζονται ως δεδομένα.

Κατά καιρούς, ορισμένα άτομα (που καταλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους 
εξουσίας, όπως άτομα που ασχολούνται με την πολιτική, με αιρετά αξιώματα, με 
ηγετικούς ρόλους σε θρησκευτικά κινήματα, διευθυντικά στελέχη εταιρειών κ.ά., 
καθώς και άτομα που καταλαμβάνουν ρόλους στα ΜΜΕ που συνδέονται με αυτές 
τις εξουσίες) αμφισβητούν την αλήθεια των δεδομένων και παρουσιάζουν τις 
δικές τους εκδοχές ως προς το εκάστοτε ζήτημα, ονομάζοντάς τες «εναλλακτικά 
δεδομένα». Δεν υπάρχουν «εναλλακτικά δεδομένα». Τα δεδομένα είναι 
δεδομένα! Αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι οι απόψεις 
ή τα πλαστά δεδομένα παρουσιάζονται και καλύπτονται ως «εναλλακτικά 
Δεδομένα» για να προκαλέσουν σύγχυση και να εγείρουν αμφιβολίες σχετικά 
με την εγκυρότητα μιας τεκμηριωμένης τοποθέτησης.



64 

Οι «ψευδείς ειδήσεις» (τα λεγόμενα fake news) αναφέρονται σε άρθρα που 
είναι σκόπιμα και αποδεδειγμένα ψευδή, σχεδιασμένα για να χειραγωγήσουν 
τις αντιλήψεις των μελών μιας κοινωνίας για πραγματικά δεδομένα, γεγονότα 
και δηλώσεις. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται ως ειδήσεις, παρότι το άτομο 
που κάνει την αρχική δημοσίευση (ίσως και τα υπόλοιπα) γνωρίζει καλά 
πως πρόκειται για ψέματα, πληροφορίες που βασίζονται σε αποδεδειγμένα 
λανθασμένα δεδομένα ή δηλώσεις και γεγονότα που δεν συνέβησαν καν. Αυτός 
ο ορισμός δεν αφορά ακούσια λάθη, σατιρικές τοποθετήσεις ή μεροληπτικές 
(αλλά όχι ψευδείς) ειδήσεις.

Παρόλο που οι ψευδείς ειδήσεις χαρακτηρίζονται πάντα από την πρόθεση 
παραπλάνησης και διάδοσης πληροφοριών που είναι αποδεδειγμένα και 
εκούσια ψευδείς, είναι συχνό το φαινόμενο ατόμων που προσλαμβάνουν αυτές 
τις πληροφορίες, πιστεύουν πραγματικά στην αλήθεια τους, τις αναπαράγουν 
και τις διαδίδουν στον κοινωνικό τους ιστό. 

Χάρη στο διαδίκτυο, οι πληροφορίες απέχουν από το κοινό μόνο μερικά 
κλικ και μοιάζουν απεριόριστες. Θεωρητικά, το γεγονός αυτό πρέπει να 
είναι ενδυναμωτικό. Στην πράξη, όμως, βρίσκουμε ότι οι πληροφορίες που 
είναι αναληθείς ή δημιουργούν φόβο εξαπλώνονται περισσότερο από τις 
υπόλοιπες.
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Οδηγίες για την ομάδα του Θεάτρου Εφημερίδα
* Στο κεφάλαιο «Προπαρασκευαστικές ασκήσεις» μπορείτε να βρείτε 

διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων που μπορούν να υποστηρίξουν τις 
ομάδες στο πέρασμά τους από τα στάδια που αναφέρονται παρακάτω.

 
Αυτοκριτική
Κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να εργαστεί με αυτήν τη μέθοδο πρέπει 

πρώτα να προβληματιστεί σχετικά με τη συμπεριφορά, την πρακτική και τις 
αξίες του ως ατόμου που καταναλώνει προϊόντα των ΜΜΕ. Καταρχάς, πρέπει 
να αναγνωρίσει το γεγονός ότι, είτε συνειδητά είτε όχι, καταναλώνει ειδήσεις 
των ΜΜΕ. Είναι πολλές οι φορές που ακούμε άτομα να ισχυρίζονται ότι δεν 
παρακολουθούν ειδήσεις, ότι δεν βλέπουν τηλεόραση κ.ά.

Είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε θέλουμε είτε όχι, όλα τα άτομα είμαστε 
εκτεθειμένα στο περιεχόμενο των ΜΜΕ σε καθημερινή βάση. Μόνο εάν 
ζήσουμε σε ένα απομονωμένο μέρος, τελείως αποκομμένα από την κοινωνία, θα 
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Η άσκηση αυτή είναι σημαντική για 
να εντοπίσουμε πρότυπα, προτιμήσεις, μεροληπτικές στάσεις και προκαταλήψεις 
σχετικά με τα προϊόντα των ΜΜΕ. Είναι σημαντικό να πλαισιώσουμε με 
σαφήνεια το σύστημα αξιών πίσω από τις επιλογές και τις προτιμήσεις μας, όσον 
αφορά το περιεχόμενο των ΜΜΕ και τα θέματα που καλύπτονται, προκειμένου 
να εντοπίσουμε τα τυφλά σημεία και τα θέματα για τα οποία έχουμε χαμηλή 
έκθεση και ευαισθητοποίηση.

Ταπεινότητα 
Πλέουμε σε έναν κόσμο υπερβολικά περίπλοκο, πυκνό και γεμάτο πληροφορίες, 

που μας πιάνουν εξαπίνης από όλες τις κατευθύνσεις και από διαφορετικές 
πηγές. Είναι αρκετά δύσκολο να παρακολουθούμε τι είναι αλήθεια και τι όχι, ενώ 
ταυτόχρονα παλεύουμε να μην απομακρυνθούμε από την ηθική και τις αξίες μας. Οι 
επιλογές μας δεν μας κάνουν καλύτερα, εξυπνότερα ή πιο διαφωτισμένα άτομα για το 
τι συμβαίνει στον κόσμο, σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους. Αυτή η συγκεκριμένη 
προσωπική εργασία είναι σημαντική προκειμένου να ελέγξουμε και να τεστάρουμε 
την κρίση μας σχετικά με τα προϊόντα των ΜΜΕ και τις συμπεριφορές ατόμων που 
τα καταναλώνουν με τις οποίες δεν συμφωνούμε.

Το Θέατρο Εφημερίδα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την έναρξη 
συζητήσεων και υγιών συνομιλιών πάνω σε θέματα που θίγονται από τα ΜΜΕ. 
ΟΧΙ εργαλείο για να κηρύττεις ή να μειώνεις άτομα με διαφορετικές επιλογές / 
προτιμήσεις όσον αφορά την κατανάλωση ΜΜΕ. 
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Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχαίρουμε κάθε είδους συμπεριφοράς 
ή θέμα που παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ (ειδικά όταν μπορεί να είναι επικίνδυνα 
για τη ζωή ατόμων ή ομάδων). Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ίδια η 
ύπαρξη τέτοιου υλικού και τέτοιων ατόμων δεν δημιουργήθηκαν εν κενώ. Όλα 
τα άτομα έχουν ακολουθήσει ένα προσωπικό ταξίδι, το οποίο τα έφερε στο 
σημείο που βρίσκονται και τα έκανε να πιστέψουν όσα πιστεύουν τώρα. Εάν 
κάνουμε ιεραρχικές ταξινομήσεις και τοποθετηθούμε σε ανώτερη θέση από άλλα 
άτομα, αυτό θα αντικατοπτρίζεται στη δουλειά μας, θα επιβάλλουμε και δεν θα 
δημιουργούμε χώρο για εποικοδομητικές και μετασχηματιστικές συζητήσεις.

Προνόμια
Πρόκειται για ένα σύνολο πλεονεκτημάτων ή πλεονεκτικών θέσεων 

που δεν έχουν κερδηθεί, τα οποία δίνονται σε άτομα που εντάσσονται σε 
μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Ορισμένα προνόμια, όπως αυτά που 
σχετίζονται με την ηλικία, τη φυλή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, 
την εθνικότητα κ.ά., δεν αποκτώνται μέσω της προσωπικής προσπάθειας του 
εκάστοτε ατόμου, απλώς υπάρχουν. Αντίθετα, άλλα προνόμια, όπως αυτά της 
κοινωνικής κατάστασης, του εκπαιδευτικού επιπέδου, κ.ά., θα μπορούσαν να 
αποκτηθούν με το χρόνο, με βάση τον κόπο που έχει κάνει το άτομο.

 
Τα προνόμια είναι συχνά αόρατα για τα άτομα που τα έχουν, διαμορφώνουν 

και περιορίζουν σε κάποιο βαθμό το είδος των εμπειριών ζωής που μπορεί να 
βιώσουμε.

Μια ομάδα Θεάτρου Εφημερίδα πρέπει να εξετάσει και να σκεφτεί τα δικά 
της προνόμια, ειδικά όταν εργάζεται πάνω σε θέματα που δεν σχετίζονται με τη 
ζωή των μελών της. Όταν θίγετε την καταπίεση που υφίστανται άλλα άτομα και 
βασίζεστε μόνο σε υλικό που έχετε αντλήσει από τα ΜΜΕ ως «αποδείξεις» των 
εμπειριών τους, είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι ίσως να μην μπορέσετε 
ποτέ κατανοήσετε πλήρως και πραγματικά την εμπειρία τους. Τα διαφορετικά 
προνόμια και οι αντιλήψεις ζωής μπορεί να οδηγήσουν σε υπεραπλούστευση, 
ή χειρότερα, σε θυματοποίηση των ομάδων που θέλετε να απεικονίσετε. 
Εάν είναι απαραίτητο, κατά την προετοιμασία, μια ομάδα θα πρέπει να έχει 
άμεση αλληλεπίδραση με τα άτομα που βιώνουν τις καταστάσεις που θέλει 
να απεικονίσει. Αυτό θα βοηθήσει την ομάδα να αποκτήσει μια βαθύτερη, 
ουσιαστικότερη και πιο ευαίσθητη κατανόηση και κατά συνέπεια, μια πιο 
πλούσια απόδοση. Επίσης, κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την απεικόνιση των 
ατόμων που εμπλέκονται με ευαισθησία και σεβασμό.
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Επιλογή υλικού από τα ΜΜΕ
Υπάρχουν δύο βασικά σημεία εκκίνησης σε αυτό το στάδιο: είτε έχετε ήδη 

ένα θέμα είτε θέλετε να ορίσετε το θέμα πάνω στο οποίο θα εργαστείτε

Όταν έχετε ήδη το θέμα/τον τύπο καταπίεσης με τον οποίο θέλετε να 
εργαστείτε, πρώτα, θα πρέπει να εξετάσετε τα πιο σημαντικά πρόσφατα προϊόντα 
των ΜΜΕ σχετικά. Ως συμβουλή, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με τα κυρίαρχα 
και δημοφιλή ΜΜΕ και να επιλέξετε διάφορα κομμάτια που καλύπτουν το θέμα 
σας άμεσα ή έμμεσα. Στη συνέχεια, αναλύστε τα εναλλακτικά ή ανεξάρτητα ΜΜΕ 
και κάντε και από εκεί μερικές επιλογές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει υλικό 
που δεν παρακολουθείτε συχνά. Παρακολουθήστε, επίσης, θέματα (συμβάντα, 
γεγονότα, καταστάσεις κ.ά.) που έλαβαν μεγάλη προσοχή (οποιουδήποτε 
είδους) από το κοινό και επιλέξτε κάτι και από αυτά. Αν γνωρίζετε ήδη ποιο 
είναι το κοινό σας, θα σας βοηθήσει το να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο για 
την επιλογή του αρχικού υλικού σας. Τα στοιχεία που συλλέξατε σε αυτή τη 
φάση αποτελούν το «δημιουργικό σας απόθεμα» υλικού από τα ΜΜΕ

Όταν ψάχνετε για ένα θέμα και έχετε πλήρη ελευθερία ως προς το είδος 
της καταπίεσης στο οποίο μπορείτε να εστιάσετε, ελέγξτε πρώτα εάν υπάρχει 
κάποιο «φλέγον» ζήτημα ή  κάποιο ζήτημα υψηλού ενδιαφέροντος μεταξύ των 
μελών της ομάδας σας, το οποίο θέλουν να εξερευνήσουν μέσω αυτής της 
μεθόδου. Εάν δεν προκύψει θέμα από την ίδια την ομάδα, προχωρήστε στα 
θέματα που προσφέρονται από τα ΜΜΕ. Προχωρήστε σε διαχωρισμό ρόλων 
εντός της ομάδας ώστε να παρακολουθήσετε διαφορετικού είδους υλικό από 
τα ΜΜΕ για λίγες μέρες, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου από πηγές που 
η ομάδα σας δεν θα παρακολουθεί συνήθως, και επιλέξτε υλικό που «δίνει 
ένα σήμα κινδύνου» για κάποιο ζήτημα. Συγκεντρώστε το υλικό, αναλύστε 
και αναγνωρίστε κοινές τάσεις, ζητήματα, συνδέσεις και περιορίστε το σε 
έναν συγκεκριμένο τύπο καταπίεσης και τις πιθανές όψεις του. Έπειτα από 
αυτό το βήμα, καλό θα ήταν να αναζητήσετε επιπλέον υλικό για το ίδιο θέμα, 
διαφορετικές αναφορές στις οποίες τίθεται άμεσα ή έμμεσα το ζήτημα που 
επιλέξατε, προκειμένου να διαμορφωθεί το «απόθεμα εργασίας».
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Μετασχηματισμός υλικού και δημιουργία παράστασης
Μόλις μια ομάδα έχει ένα «απόθεμα εργασίας», αρχίζει να «παίζει» με το υλικό 

συνδέοντάς το με τις τεχνικές του Θεάτρου Εφημερίδα και τον προτεινόμενο 
στόχο. Εάν δεν έχετε ήδη κάποιο στόχο, αυτό πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να αποφασίσετε, προτού αρχίσετε να εργάζεστε με το υλικό.

Σε αυτήν την φάση καταιγισμού ιδεών είναι καλό να εξερευνήσετε όσο το 
δυνατόν περισσότερες ιδέες. Μην είστε υπερβολικά ενθουσιώδεις από το αρχικό 
στάδιο και σταματήσετε τη δημιουργική διαδικασία. Περισσότερες ιδέες μπορεί 
να οδηγήσουν σε περισσότερο περιεχόμενο, στην αναζήτηση και την προσθήκη 
στοιχείων ανάλογα με την επιλεγμένη τεχνική και σε ένα πιο πλούσιο σύνολο 
επιλογών από το οποίο μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία και να δημιουργήσετε 
την τελική εκδοχή της παράστασης.

Δεν υπάρχει πλαίσιο ή δομή στο Θέατρο Εφημερίδα. Επομένως, το τελικό 
αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις πιο 
κατάλληλες ιδέες που εμφανίστηκαν στη φάση ανταλλαγής ιδεών. Η λογική της 
παράστασης μπορεί να ξεδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο και η δημιουργική 
ροή μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή, ακολουθώντας μια κλασικότερη ή μια 
πιο ασυνήθιστη προσέγγιση στον τρόπο ερμηνείας.

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα για το τι μπορεί να συμβεί και να 
χρησιμοποιηθεί (ή όχι): 
• Μια ιστορία (ενός ατόμου)
• Πολλαπλές ιστορίες (διαφορετικών ατόμων)
• Χρονολογική παρουσίαση ή έκθεση σε τυχαία σειρά 
• Ανάμειξη του συγκεκριμένου, πραγματικού, κόσμου στον οποίο ζούμε με 

άλλες πιο αφηρημένες πραγματικότητες 
• Χρήση υλικού και τεχνικών ενός είδους ή ενός συνδυασμού ειδών 
• Παράσταση με ή χωρίς προφορικό λόγο
• Μονόλογοι ή/και διάλογοι 
• Χρήση τεχνολογικών στοιχείων όπως προβολέα, μουσική, έντεχνο φωτισμό κ.ά.
• Συμβατικοί (ή μη) χώροι 
• Κάθε σκηνή στην ίδια ή σε διαφορετική τοποθεσία
• Στατική ή κινούμενη απόδοση (μεταξύ διαφορετικών χώρων)
• Κοινό που συμμετέχει ενεργά στην παράσταση 
• Σαφής διαχωρισμός μελών του θιάσου και μελών του κοινού (ή όχι)
• Υποκριτική απολύτως εκτεθειμένη στο κοινό ή εν μέρει κρυμμένη

Μια ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει για το πώς είναι καλύτερο να 
προχωρήσει όσον αφορά την εξισορρόπηση και την εναλλαγή μεταξύ των 
συζητήσεων ή του ορθολογικού σχεδιασμού του έργου και την εκτέλεσή του, 
την υλοποίηση των ιδεών, ή τις πρόβες. 
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Στη «θεωρία», μερικές από τις ιδέες της ομάδας μπορεί να φαίνονται πολύ 
διαφορετικές απ’ όταν περάσουν στην πράξη: η εφαρμογή τους μπορεί να 
αποδειχτεί πολύ δυσκολότερη ή και αδύνατη∙ μπορεί να είναι λιγότερο ισχυρές, 
αποτελεσματικές, από όσο επιθυμούσε η ομάδα∙ μπορεί να αλλάξουν τελείως ή 
να τροποποιηθούν ελαφρώς. Συνιστάται να αποφεύγετε να σχεδιάζετε σχεδόν 
ολόκληρη την παράσταση χωρίς να δοκιμάζετε μερικές από τις ιδέες σταδιακά. 
Βέβαια, ούτε το αντίθετο είναι φρόνιμο. Το να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και 
μόνο στην υποκριτική και την αναπαράσταση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 
της αντικειμενικότητας της προσέγγισης,  απώλεια πολύτιμων ιδεών που ίσως 
είχαν προκύψει από τη συζήτηση και απουσία μιας λογικής πλαισίωσης του 
έργου. Κάθε ομάδα πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία που θα της επιτρέψει να 
μεγιστοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα κάθε όψης της δουλειάς της, τόσο στο 
κομμάτι του λογικού (θεωρητικού) σχεδιασμού όσο και σε αυτό της έμπρακτης 
δοκιμής, του εμπειρικού πειραματισμού με τις ιδέες.

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση σχετικά με τον ελάχιστο ή τον μέγιστο αριθμό 
μελών του θιάσου που είναι απαραίτητα σε ένα έργο Θεάτρου Εφημερίδα. 
Μια ομάδα μπορεί να οργανωθεί με τον τρόπο που θεωρεί πιο κατάλληλος 
για εκείνη.  Τα άτομα της ομάδας μπορούν επίσης να παίξουν διπλούς ρόλους, 
με την προϋπόθεση να κάνουν τη διαφορά μεταξύ ρόλων ξεκάθαρη και να μη 
μπερδεύεται το κοινό.
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Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ δεν μπορεί να έχει κάποιο 
υποκριτικό ρόλο στην παράσταση, ανεξάρτητα από το είδος της προσέγγισης 
που έχετε επιλέξει για την παράστασή σας. Ακόμα κι αν συμπεριλαμβάνεται 
στον σχεδιασμό του έργου σας η αναπαράσταση μιας εκπομπής, ενός καμπαρέ 
η οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που ενέχει την έννοια της «παρουσίασης» 
από κάποιο άτομο, αυτό το άτομο δεν μπορεί να είναι αυτό που βρίσκεται σε 
ρόλο Τζόκερ, καθώς ακόμα και ο χαρακτήρας που παρουσιάζει ένα σόου είναι 
ένας από τους υποκριτικούς ρόλους του θεατρικού σας. Τα μέλη του κοινού 
χρειάζονται ένα αυθεντικό και αξιόπιστο άτομο να τα συντροφεύει σε αυτήν τη 
διαδικασία, να είναι εκεί μόνο για αυτά και όχι για να παίζει κάποιο ρόλο στο 
έργο. (Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Τζόκερ στο 
επόμενο κεφάλαιο).

Παρόλο που υπάρχει πολύς χώρος για τη δημιουργία και χρήση ιδεών που 
είναι όσο τρελές όσο επιθυμεί μια ομάδα, υπάρχουν ορισμένα βασικά σημεία 
που, παρόλα αυτά, πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά κατά περίπτωση, 
προκειμένου η παράσταση να μεταφερθεί στο κοινό καλύτερα:

• Σαφήνεια - Μπορεί το μήνυμα της παράστασής σας να γίνει εύκολα 
αντιληπτό; Μπορείτε να το καταστήσετε πιο ξεκάθαρο χωρίς να 
υπονομεύσετε το καλλιτεχνικό του κομμάτι; Αυτή η πτυχή είναι 
εξαιρετικά σημαντική για παραστάσεις που έχουν αφηρημένα, 
συμβολικά ή μεταφορικά τμήματα που επαναλαμβάνονται και τα οποία 
είναι πιθανότερο να παρεξηγηθούν.

• Σύντομο - Κρατήστε την παράσταση κάτω από 15-20 λεπτά. Όσο 
μικρότερη είναι τόσο το καλύτερο. Επικεντρωθείτε στα κύρια σημεία 
και στοιχεία. Υπερβολικά πολλά γεγονότα, δράσεις ή χαρακτήρες θα 
οδηγήσουν σε μια εξαντλητική και αντιπαραγωγική διαδικασία με το 
κοινό.

• Ασφάλεια - Βεβαιωθείτε ότι η εμπειρία που σχεδιάζετε για το κοινό σας 
είναι ασφαλής σωματικά και συναισθηματικά. Το κοινό δεν πρέπει να 
αισθάνεται αναγκασμένο ή πιεσμένο να εμπλακεί ενεργά στην πράξη 
σε οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε προτεινόμενη αλληλεπίδραση με το κοινό 
πρέπει πάντα να δίνει την επιλογή στα άτομα να αρνηθούν, να μείνουν 
εκτός ή απλώς να παρακολουθήσουν. Βεβαιωθείτε ότι δεν υποκινείτε 
βίαιες συμπεριφορές από το κοινό είτε προς εσάς, τα μέλη του θιάσου, 
είτε προς άλλα μέλη του κοινού. Για ευαίσθητα και συναισθηματικά 
θέματα ζητήστε από ένα εξωτερικό άτομο να σχολιάσει την απόδοσή σας.
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• Σοκαριστικός ή/και προκλητικός παράγοντας - Συνδέεται με το 
προηγούμενο σημείο αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Ίσως 
ο σκοπός σας είναι να αναπτύξετε μια συγκλονιστική παράσταση, να 
προκαλέσετε και να ενεργοποιήσετε έντονα συναισθήματα, ακόμη 
και αρνητικά, μεταξύ του κοινού, τα οποία, στη συνέχεια, πρέπει να 
υποστούν επεξεργασία από το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ 
και να μετατραπούν σε θετικές εμπειρίες και αλλαγές. Αυτή είναι μια 
συνειδητή απόφαση που παίρνει μια ομάδα, η οποία, όμως, πρέπει να 
ληφθεί με βάση τις γνώσεις που έχετε για το κοινό και τους πιθανούς 
κινδύνους που είστε διατεθειμένα να λάβετε. Δεν είναι όλα τα άτομα 
άνετα, ανοιχτά και πρόθυμα να προκαλούνται. Αν διαφωνείτε, τότε 
υποτιμάτε το κοινό. Προσπαθήστε να γνωρίσετε όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κοινό σας πριν αποφασίσετε να αναπτύξετε ένα 
προκλητικό θεατρικό. Πολύ σημαντικό: μην το κάνετε, αν το άτομο που 
βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ δεν έχει εξαιρετικές ικανότητες συντονισμού!

• Σεβασμός - υπάρχει μια θολή γραμμή μεταξύ της διασκέδασης και 
της χρήσης χιούμορ για την αντιμετώπιση σοβαρών και ευαίσθητων 
θεμάτων. Εάν δεν νιώθετε σιγουριά για τον τρόπο με τον οποίο 
προσεγγίζει η παράστασή σας το θέμα ή για το αν έχετε επιλέξει 
να το αναπαραστήσετε με υπευθυνότητα, είναι καλύτερο να μην 
χρησιμοποιήσετε χιούμορ. Οι κίνδυνοι και οι αρνητικές συνέπειες θα 
μπορούσαν να είναι σημαντικοί και να επισκιάσουν εντελώς κάθε 
πιθανό θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η ιδέα σας. Σίγουρα, 
υπάρχουν ορισμένα θέματα, τα οποία σχεδόν ποτέ δεν μπορούν να 
αποδοθούν με χιούμορ, όπως ο βιασμός, οι δολοφονίες, η κακοποίηση 
παιδιών κ.ά.
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Η αναπαράσταση της καταπίεσης

Αναλύστε την παράσταση που έχετε δημιουργήσει και αξιολογήστε κριτικά 
το συνολικό μήνυμα και το πνεύμα της. Προσεγγίζει την καταπίεση / το άτομο 
που φέρεται καταπιεστικά με θετικό τρόπο; Φαίνεται ότι η καταπίεση είναι 
τελικά καλή και (μερικές φορές) αποδεκτή; Αποδίδει ευθύνη στα καταπιεσμένα 
άτομα για την κατάστασή τους; κ.λπ.

Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ της απεικόνισης διαφορετικών 
προβλημάτων και της ενθάρρυνσης ή ακόμα και της επιβράβευσης των 
καταπιέσεων που καλύπτετε. Το να χρησιμοποιήσετε, π.χ., την τεχνική 
«Βασική ιστορία» με την οποία μεταφέρετε στη σκηνή αυτούσιο ένα άρθρο που 
ενθαρρύνει τη ρητορική μίσους είναι τελείως διαφορετικό από το να επιλέξετε 
να εφαρμόσετε άλλες τεχνικές, να απομακρυνθείτε από το αρχικό άρθρο και να 
καταλήξετε να παρουσιάζετε ένα έργο που επαινεί ρατσιστικές συμπεριφορές.

Η τεχνική «Βασική ιστορία» μας δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε 
άμεσα τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ απεικονίζουν και καλύπτουν διάφορα 
τρέχοντα ζητήματα. Οποιαδήποτε άλλη τεχνική αντικατοπτρίζει παράλληλα 
και τη δική μας επιλογή / το δικό μας όραμα για την αναπαράσταση και δεν 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ΜΜΕ ως δικαιολογία. Αν θέλουμε να 
αναπαραστήσουμε 100% τα ΜΜΕ, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά 
και μόνο τη «Βασική ιστορία». Φυσικά, είναι δουλειά του ατόμου που βρίσκεται 
σε ρόλο Τζόκερ να επεξεργάζεται, να συζητά και να προκαλεί τα μέλη του κοινού 
σχετικά με την καταπίεση που απεικονίζεται στη σκηνή. ‘Ένα άτομο σε ρόλο 
Τζόκερ μπορεί να κάνει πολλά, αλλά δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Σίγουρα δεν 
μπορεί να αντιστρέψει το κύριο μήνυμα της παράστασης.

Αληθινές ή / και ψεύτικες πληροφορίες

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν πολλά είδη ενημερωτικού 
υλικού που φτάνουν στο κοινό από κυρίαρχα ή εναλλακτικά ΜΜΕ.  Όλα τα 
ΜΜΕ είναι προκατειλημμένα, κάποια είναι πιο υποκειμενικά από άλλα και 
μερικά είναι τελείως ψευδή ή / και παραπληροφορούν το κοινό.

Αυτό είναι εκεί έξω, αυτό χρησιμοποιούμε. Η χρήση ψευδών ειδήσεων (fake 
news) μπορεί να γίνει σκόπιμα προκειμένου να τεθεί το ζήτημα της αλήθειας 
στα ΜΜΕ ή ίσως για άλλους καλλιτεχνικούς / σχετικούς με το σκοπό λόγους. 
Είναι σημαντικό να ελέγξετε τις πηγές για οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιείτε. 
Ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται από πίσω και οι (κρυμμένοι) 
ιδιοκτήτες των σχετικών ΜΜΕ; Έτσι ελέγχετε στα γρήγορα τις πληροφορίες 
που αποκαλύπτονται καθώς και το αν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα άρθρα, 
απαντήσεις ή σχόλια των ατόμων που αναφέρονται στο υλικό σας.
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Ακόμα κι αν όλες αυτές οι πληροφορίες που συγκεντρώσατε από τον έλεγχο 
του υλικού δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ίδια την παράσταση, είναι 
απαραίτητο για την ομάδα να τις έχει και να τις θέσει στη διάθεση του κοινού 
εάν χρειαστεί. Για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού, είναι πολύ 
σημαντικό να εκθέτουμε με διαφάνεια τόσο το υλικό που αξιοποιούμε για την 
προετοιμασία μας όσο και τις πηγές από τις οποίες το αντλήσαμε, καθώς και να 
δείξουμε ότι έχουμε εξετάσει τα επιλεγμένο υλικό με κριτική ματιά.

* Στην περίπτωση της τεχνικής «Ιστορία με πληροφορίες που δεν παρέχονται», 
ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να μην χρησιμοποιείτε ψευδείς πληροφορίες 
αλλά υλικό όσο γίνεται πιο ακριβές και αληθές. 
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Αλλαγές στο υλικό που χρησιμοποιήθηκε αρχικά

Εκτός από τη μέθοδο «Βασική ιστορία», όλες οι άλλες τεχνικές φέρνουν 
αλλαγές, τροποποιήσεις, ερμηνείες και μετασχηματισμό στο υλικό που αντλείται 
από τα ΜΜΕ για να αποτελέσει μέρος της παράστασης. Ανάλογα με τον αριθμό 
των τεχνικών που θα αξιοποιηθούν αλλά και την ποσότητα υλικού από τα ΜΜΕ, 
η τελική παράσταση μπορεί να έχει πολύ μικρή ομοιότητα με το αρχικό υλικό.

Αυτό εγείρει ερωτήματα σε πολλές ομάδες που ασχολούνται με το Θέατρο 
Εφημερίδα καθώς πιστεύουν ότι η απομάκρυνση από το ίδιο το υλικό των ΜΜΕ 
μάλλον αποτελεί κατάχρηση της μεθόδου. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις 
για αυτό το θέμα: μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση (η οποία δεν ξεπερνάει 
τη «Βασική ιστορία» και μια λιγότερο συμβατική προσέγγιση (στην οποία ένα 
μέρος του υλικού συνδυάζεται με διαφορετικούς τρόπους, μετασχηματίζεται και 
ανακαλύπτεται εκ νέου).

Κάθε άτομο που ασχολείται με το Θέατρο Εφημερίδα πρέπει να αποφασίσει 
πως θέλει να κινηθεί σε σχέση με αυτές τις δύο διαφορετικές απόψεις. Οι τεχνικές 
του Θεάτρου Εφημερίδα προσφέρουν εργαλεία για όλα τα άτομα ανάλογα την 
άποψη που υποστηρίζουν. Μια ομάδα μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει 
το υλικό από τα ΜΜΕ ως «πρόσχημα» για να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο με νόημα για την αντιμετώπιση ενός παραδείγματος καταπίεσης ή 
μπορεί να μετατρέψει το ίδιο το υλικό από τα ΜΜΕ σε έναν από τους στόχους, 
σε αυτή την περίπτωση αυτό που παρουσιάζεται στο κοινό πρέπει να μοιάζει 
αρκετά με το αρχικό υλικό.

Ως ένδειξη διαφάνειας και ειλικρίνειας, μια παράσταση μπορεί παρουσιαστεί 
εξαρχής ως εμπνευσμένη από υλικό των ΜΜΕ, ως βασισμένη σε στοιχεία από το 
υλικό των ΜΜΕ ή ως αναπαραγωγή του υλικού που αντλήθηκε από τα ΜΜΕ. 
Το ακριβές υλικό που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να αναφερθεί ή να παρουσιαστεί 
στην αρχή ή στο τέλος της παράστασης.
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Παράσταση και αλληλεπίδραση με το κοινό 
 

Το Θέατρο Εφημερίδα σε αντίθεση με άλλους τύπους του Θεάτρου του 
Καταπιεσμένου, που χρειάζονται έναν πιο οργανωμένο χώρο και διαδικασία, 
προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία όσον αφορά τις επιλογές τοποθεσίας και 
δομής της παράστασης. Οι κύριοι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι ο 
σχεδιασμός του θεατρικού και ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζεται η 
αλληλεπίδραση με το κοινό.

Έχουμε δει παραστάσεις ή τμήματα διαφορετικών παραστάσεων να 
πραγματοποιούνται σε:

• Θέατρα
• Διαδρόμους 
• Αίθουσες συνεδρίων / σεμιναρίων
• Κέντρα νέων ή πολιτιστικά κέντρα
• Φυλακές 
• Τουαλέτες
• Μπαλκόνια 
• Χώρους αποθήκευσης
• Αίθουσες διδασκαλίας
• Σχολεία 
• Πανεπιστημιουπόλεις
• Μπαρ / Παμπ
• Κήπους / Πάρκα
• Χώρους στάθμευσης
• Μπροστά από κτίρια 
• Σκάλες 
• Σκηνές
• Εκθεσιακούς χώρους
• Εξέδρες 
• Αθλητικές αίθουσες 
• Διαδίκτυο 
• ……..
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Δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά τη σημασία της αλληλεπίδρασης 
με το κοινό και το ότι είναι υποχρεωτική! Χωρίς αυτό, δεν μιλάμε για 
Θέατρο του Καταπιεσμένου.

Η αλληλεπίδραση με το κοινό μπορεί να γίνει σε διαφορετικούς 
χρόνους κατά τη διάρκεια της παράστασης, είτε από το άτομο που 
βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ είτε από την υπόλοιπη θεατρική ομάδα στη 
διάρκεια των σκηνών τους.
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Η αλληλεπίδραση συντονίζεται από τα μέλη του θιάσου

Ο σκοπός των μελών του θιάσου είναι να αλληλεπιδρούν με το κοινό κατά 
τη διάρκεια της παράστασης και να κάνουν τα μέλη του να αισθάνονται τμήμα των 
απεικονιζόμενων δράσεων και γεγονότων, να αυξήσουν το ενδιαφέρον, την προσοχή και 
τα κίνητρά τους. Τα μέλη του θιάσου δεν κάνουν τη δουλειά του ατόμου που βρίσκεται 
σε ρόλο Τζόκερ. Το άτομο αυτό επικεντρώνεται στην ανάλυση από μια ανεξάρτητη και 
εξωτερική οπτική ενώ τα μέλη του θιάσου, στην πραγματικότητα, βοηθούν το κοινό να 
συνδέεται με την παράσταση και να είναι ή να αισθάνεται μέρος της.

Τα μέλη του θιάσου μπορούν να προσελκύσουν το κοινό κατά τη διάρκεια 
της παράστασης με τους εξής τρόπους:

• Ζητώντας τους να συμμετάσχουν στη δράση προφορικά ή ενεργά. 
Ειδικά στις σκηνές που απεικονίζουν γεγονότα που συμβαίνουν σε 
δημόσιους χώρους, το κοινό μπορεί να αντιμετωπιστεί λες και βρισκόταν 
εκεί, σε εκείνον τον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο. Ωστόσο, μια τέτοια 
αλληλεπίδραση μπορεί να σχεδιαστεί και για άλλους τύπους σκηνών.

Παραδείγματα: 
Για μια διαμαρτυρία ή συγκέντρωση, τα μέλη του θιάσου μπορούν να 

προσκαλέσουν το κοινό να συμμετάσχει. Όταν υπάρχει χορευτικό παιχνίδι ή 
δράση σε κλαμπ / ντίσκο, ενθαρρύνονται να χορέψουν. Εάν υπάρχει ένα τραγούδι 
/ σύνθημα / παιχνιδιάρικη μουσική/ κ.λπ. Το κοινό μπορεί να το επαναλάβει ή/
και να τραγουδήσει μαζί με τον θίασο. Εάν στη σκηνή αναπαρίσταται κόσμος 
που θέλει να περάσει τα σύνορα, το κοινό αντιμετωπίζεται κι αυτό  σαν να 
προσπαθεί να διασχίσει τα σύνορα. Αν υπάρχουν δύο πλευρές που παλεύουν ή 
τσακώνονται, το κοινό καλείται να πάρει θέση και να υποστηρίξει τη πλευρά με 
την οποία συμφωνεί. Τα μέλη του κοινού μπορούν να ψηφίσουν διαφορετικές 
ενέργειες ή άτομα. Αν πρόκειται για ένα θεατρικό που αφορά τον εκφοβισμό 
στον κυβερνοχώρο, το κοινό μπορεί να κληθεί να γράψει προσβλητικές λέξεις 
τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει το άτομο που εκφοβίζει στη σκηνή, ώστε να 
την κάνει πιο ρεαλιστική. Μπορούν να αλληλεπιδράσει με διαδικτυακά εργαλεία 
που ίσως προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο στη διάρκεια της παράστασης κ.ά.

• Με μέλη του θιάσου που βρίσκονται σε ρόλους μελών του κοινού. Τα μέλη 
του θιάσου μπορούν να κάθονται στην περιοχή του κοινού, ακόμη και πριν 
ξεκινήσει η παράσταση. Μπορούν κάνουν συζητήσεις, σύμφωνα πάντα με 
τον ρόλο τους, με άλλα άτομα του κοινού ή με άλλα άτομα του θιάσου (είτε 
βρίσκονται και αυτά στο χώρο του κοινού είτε επί σκηνής). 
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• Προσφέροντας διαφορετικά αντικείμενα στα μέλη του κοινού. Αυτά τα 
αντικείμενα μπορεί να είναι έγγραφα με τις σκέψεις των μελών του θιάσου 
εκείνη τη στιγμή, φυλλάδια από μια προγραμματισμένη διαμαρτυρία, 
εργαλεία ατόμων που εργάζονται, όπλα της αστυνομίας κ.ά. Τα αντικείμενα 
μπορούν να δοθούν χωρίς καμία εξήγηση, να αναφέρονται στον διάλογο 
των μελών του θιάσου ή στις συνομιλίες μεταξύ αυτών και του κοινού.

Στο τέλος της παράστασης, εάν η ομάδα σκοπεύει να αναμειχθεί και να 
αλληλεπιδράσει με το κοινό, δεν θα πρέπει πλέον να είναι στους ρόλους της. Το 
τέλος του έργου σημαίνει και το τέλος των χαρακτήρων, ανεξάρτητα από το πώς 
έχουν αλληλεπιδράσει με τα μέλη του κοινού κατά τη διάρκεια της παράστασης.
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Η αλληλεπίδραση συντονίζεται από το 
άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ 

*πιο λεπτομερείς οδηγίες και συμβουλές για το έργο του ατόμου που βρίσκεται σε 
ρόλο Τζόκερ βρίσκονται στο επόμενο κεφάλαιο 

«Οδηγίες Τζόκερ» στο παρόν εγχειρίδιο.

Ο σκοπός του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ είναι να καθοδηγήσει 
και να υποστηρίξει το κοινό για να κατανοήσει, να συνδεθεί, να αναλύσει, 
να ανταλλάξει απόψεις, σκέψεις, κρίσιμα σημεία και να εξαγάγει σημαντικά 
(ενδυναμωτικά) μαθήματα σχετικά με την ίδια τη ζωή. 

Το Τζόκερ μπορεί να κάνει ερωτήσεις και να συζητήσει με το κοινό πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά την παράσταση. 

Η πιο συνήθης και, ταυτόχρονα, πιο απαραίτητη πρακτική είναι η συνομιλία 
μετά την παράσταση. Είναι η πιο εύκολη στην εφαρμογή και τον σχεδιασμό της. 
Παρόλα αυτά το Θέατρο Εφημερίδα προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες 
όσον αφορά την αλληλεπίδραση με το κοινό που μπορεί να επιτευχθεί από το 
άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ:

• Μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις ή/και να κάνει μια πρώτη συζήτηση 
πριν από την παράσταση. Προετοιμάζει το κοινό για το θέμα και για το 
ενεργό μέρος της παράστασης, ειδικά εάν υπάρχουν πτυχές και αναφορές 
που χρειάζονται προειδοποιήσεις. Εισάγει ορισμένα κρίσιμα σημεία που 
μπορούν αργότερα να παρατηρηθούν στην παράσταση κ.ά.

• Μπορεί να συζητήσει με το κοινό ανάμεσα σε σκηνές. Με τον τρόπο αυτό, 
μπορεί να αποκωδικοποιήσει όσα συνέβησαν σε προηγούμενες σκηνές, να 
αφουγκραστεί τον παλμό του κοινού, να δει τι σκέφτεται για τα γεγονότα 
που εκτυλίσσονται στη σκηνή, να ρωτήσει για τις επιθυμίες / τις προσδοκίες 
του κοινού για το τι θα συμβεί στη συνέχεια και τους λόγους πίσω απ’ όλα 
αυτά κ.ά. Το κοινό μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει στην επόμενη σκηνή και 
να παίξει είτε έναν από τους ήδη υπάρχοντες ρόλους είτε έναν δυνητικό ρόλο, 
για να είναι σίγουρο ότι συμβαίνουν όσα θέλει να συμβούν στην επόμενη 
σκηνή. Φυσικά, οποιαδήποτε ενεργή παρέμβαση στη σκηνή θα πρέπει στη 
συνέχεια να συζητηθεί με το κοινό σε σχέση με τις αλλαγές ή τον αντίκτυπο 
στη συνολική κατάσταση και τις συνδέσεις με την πραγματική ζωή.
*εάν απαιτείται φυσική συμμετοχή του κοινού, θα πρέπει να προγραμματίζεται 

προσεκτικά με όλη την ομάδα και να μην οργανώνεται αυθόρμητα. Η ομάδα 
θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να αυτοσχεδιάσει με βάση τις αλλαγές που 
πραγματοποιούνται από τα μέλη του κοινού.
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• Συζητώντας με το κοινό κατά τη διάρκεια μιας σκηνής. Τα μέλη του 
θιάσου θα μπορούσαν να παγώσουν κατά τη διάρκεια της σκηνής, είτε με 
το σήμα του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ είτε με σήμα του κοινού. 
Το Τζόκερ αναλαμβάνει την κατάσταση με το κοινό επί τόπου. Μπορεί 
να συνδυαστεί με πρόσκληση στο κοινό να συμμετάσχει στη σκηνή είτε 
αντικαθιστώντας ένα από τα μέλη του θιάσου είτε προσθέτοντας έναν άλλο 
χαρακτήρα στην κατάσταση.

• Συζήτηση με τα μέλη του κοινού μετά το τέλος της παράστασης. Αυτή 
θα πρέπει να είναι η κύρια και η πιο σημαντική συζήτηση. Το Τζόκερ μαζί 
με το κοινό αναλύει και κλείνει όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη 
διάρκεια της παράστασης, τα συνδέει με τη ζωή του κοινού και, επίσης, θέτει 
το ζήτημα των επιθυμητών αλλαγών και της σύνδεσης της παράστασης με 
την ζωή και την πραγματικότητά των μελών του κοινού. 
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Κίνδυνοι και προκλήσεις

Καθώς όλη η δουλειά που κάνουμε σε δημόσιους χώρους, με άτομα που 
δεν γνωρίζουμε προσωπικά μπορεί να αγγίζει θέματα που είναι ευαίσθητα ή 
αμφιλεγόμενα, το Θέατρο Εφημερίδα συνοδεύεται με μια σειρά κινδύνων και 
προκλήσεων. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναγνωριστούν, να αξιολογηθούν να 
προετοιμαστούν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ληφθούν σοβαρά υπόψη 
ώστε να μην προχωρήσουμε περαιτέρω με κάποιες ιδέες ή ακόμη και ολόκληρη 
την προγραμματισμένη εκδήλωση.

Ορισμένοι από τους πιο συνήθεις κινδύνους και προκλήσεις που 
αντιμετωπίζονται στη δουλειά μας σχετίζονται με τις ακόλουθες πτυχές:

Αμφιλεγόμενα Θέματα

Τα ΜΜΕ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ άλλων, θέματα 
που πολώνουν την κοινωνία, είναι ταμπού ή αγγίζουν μια ευαίσθητη χορδή 
διαφορετικών ομάδων. Η απόφαση για την επιλογή τέτοιων θεμάτων θα 
πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά και να αναλυθεί κριτικά, προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι πιθανές αντιδράσεις του κοινού. Δεν πρέπει ποτέ να 
θεωρήσουμε δεδομένη τη στάση που θα έχει το κοινό απέναντι σε οπτική γωνία 
από την οποία επιλέγουμε να αναπαραστήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Είναι καλύτερο να απαριθμήσετε όλες τις πιθανές, ιδίως τις χειρότερες, 
καταστάσεις ή αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν από την παράσταση 
και να εκτιμήσετε εκ των προτέρων του πιθανούς τρόπους διαχείρισης των 
υποθετικών καταστάσεων όταν και αν συμβούν.

Μεταξύ των μεγαλύτερων κινδύνων είναι οι συγκρούσεις ή / και οι βίαιες 
συμπεριφορές που εξαπλώνονται στο κοινό οι οποίες είναι συχνά δύσκολο, αν 
όχι αδύνατο, να περιοριστούν και να αντιμετωπιστούν με εποικοδομητικό τρόπο. 

 Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης 
τέτοιων κινδύνων. Οποιοσδήποτε συνδυασμός περισσότερων από έναν από 
αυτούς τους παράγοντες θα πρέπει να λειτουργήσει προειδοποιητικά για 
οποιαδήποτε ομάδα, η οποία μπορεί, στη συνέχεια,  ακόμα και να αποφασίσει 
να προσεγγίσει άλλα θέματα.

• Άγνωστο κοινό. Η παράσταση για μέλη κοινού για τα οποία γνωρίζουμε πολύ 
λίγα πράγματα, χωρίς κανέναν έλεγχο για το ποια άτομα είναι και πώς έμαθαν 
για την εκδήλωσή μας, είναι σίγουρα ένας παράγοντας κινδύνου. Συνήθως, οι 
παραστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό και διαφημίζονται όσο το 
δυνατόν ευρύτερα έχουν υψηλό κίνδυνο σε σχέση με αυτόν τον παράγοντα. 
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Συνιστούμε πάντα να γνωρίζουμε το προφίλ του κοινού μας όσο το δυνατόν 

περισσότερο, προκειμένου να ορίσουμε έναν σαφή και συγκεκριμένο στόχο 
για την παράστασή μας. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, μια ομάδα θα πρέπει να 
εξετάσει προσεκτικά με ποιο θέμα να προχωρήσει παρακάτω.

• Πολύ ανοιχτές, δημόσιες και εκτεθειμένες τοποθεσίες για την παράσταση. 
Αυτός ο παράγοντας συνεπάγεται μεγάλη πιθανότητα κάθε είδους άνθρωπο 
να εισβάλλουν ή/και να «ενδιαφερθούν» για την παράστασή μας με λάθος 
τρόπο. Σε τέτοιες τοποθεσίες, υπάρχει συχνά λίγος έλεγχος του τι μπορεί 
να συμβεί κατά τη διάρκεια της ίδιας της εκδήλωσης ή της διαχείρισης του 
κοινού και των απρόβλεπτων καταστάσεων.

Συνιστούμε γενικά, να μην παρουσιάζουμε σε τέτοιες τοποθεσίες, αν 
και μερικές φορές είτε αναγκαζόμαστε από διαφορετικές περιστάσεις ή δεν 
έχουμε κανέναν έλεγχο των τοποθεσιών των παραστάσεων μας. Σε αυτές 
τις καταστάσεις πρέπει να προγραμματιστούν ειδικά μέτρα υποστήριξης, 
διαφορετικά μέλη της ομάδας να  έτοιμα να παρέμβουν και να βρίσκονται 
σε εφεδρικές θέσεις και, επίσης, πρέπει να παρουσιάζονται στο κοινό σαφείς 
κανόνες συμμετοχής.

• Θέμα που διαιρεί έντονα την κοινωνία. Σε οποιαδήποτε κοινωνία, κάθε 
μέρα, υπάρχουν διαφορετικά ζητήματα που επηρεάζουν ή διασταυρώνονται 
με οποιοδήποτε τρόπο στη ζωή των ανθρώπων. Μερικά είναι πιο 
αμφιλεγόμενα από άλλα, και μερικά είναι  ξεκάθαρο ότι θα δημιουργήσουν 
πόλωση. Τέτοια θέματα μπορούν πολύ εύκολα και γρήγορα να κάνουν το 
κοινό να εμπλακεί, να παθιαστεί, και μπορεί να ενισχύσει τις εντάσεις και 
την επιθετικότητα. Μια ομάδα μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις για 
να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτησης, σε ένα περιβάλλον που θεωρεί 
υγιές και εποικοδομητικό και ξαφνικά να συνειδητοποιήσει ότι αυτό δεν 
πρόκειται να συμβεί. Μάλιστα, τα πράγματα μπορεί να βγουν τελείως εκτός 
ελέγχου. 

Συνιστούμε σθεναρά να αναλαμβάνουν τέτοια θέματα ΜΟΝΟ έμπειρες 
ομάδες. Η εμπειρία συνοδεύεται από διαφορετικές γνώσεις και μια σοφία, η 
οποία φιλτράρει από μια πιο ρεαλιστική σκοπιά τις αποφάσεις που παίρνει μια 
ομάδα στη διαδικασία προετοιμασίας. 
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Ο βαθμός προκλητικότητας μιας παράστασης 

Ανεξάρτητα από το θέμα που προσεγγίζεται, μια παράσταση μπορεί να 
σχεδιαστεί με πολύ προκλητικό τρόπο. Μερικές από τις τεχνικές του Θεάτρου 
Εφημερίδα επιτρέπουν τέτοιου είδους δημιουργικότητα. Μια ομάδα μπορεί να 
επιθυμεί σκόπιμα να προκαλέσει το κοινό σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα 
καταπίεσης.

Το τι θεωρείται πρόκληση σχετίζεται με την ομάδα-στόχο και μέσα 
σε αυτήν την ομάδα υπάρχουν διαφορές για το πώς ένα άτομο μπορεί να 
εκλάβει μια συγκεκριμένη χειρονομία, μια πράξη ή συμπεριφορά σύμφωνα 
με την προσωπικότητά του, τις εμπειρίες ζωής του, τις απόψεις και τις αξίες 
του. Φυσικά, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες όλα τα άτομα σε ένα κοινό 
να αντιλαμβάνονται μια συγκεκριμένη παράσταση με τον ίδιο τρόπο. Όταν 
επιθυμείτε να προκαλέσετε, στοχεύστε τουλάχιστον στην πλειοψηφία των 
θεατών.

Μια ομάδα χρειάζεται να γνωρίζει το κοινό της όσο περισσότερο μπορεί. 
Αυτό της επιτρέπει να εκτιμήσει πολύ καλά ποιο θα μπορούσε να είναι το 
σημείο πρόκλησης, καθώς και το σημείο έκρηξης ενός ατόμου και να σχεδιάσει 
κάτι ανάμεσα στα δύο σημεία. Είναι πάντα καλή ιδέα να κάνετε πρόβα με 
διαφορετικά άτομα εκτός της ομάδας και, επίσης, να έχετε ένα εναλλακτικό 
σχέδιο B ή Γ, εναλλακτικές πράξεις για διαφορετικές σκηνές που να παίζονται 
επί τόπου, ανάλογα με τις αντιδράσεις του κοινού.
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Υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που μπορεί να συμβούν στην 
πραγματικότητα:

• Η αναμενόμενη πρόκληση δεν συμβαίνει. Το κοινό δεν αντιλαμβάνεται 
την παράσταση με τον τρόπο που την έχει προγραμματίσει η ομάδα. Η 
ομάδα δεν εφάρμοσε την ιδέα της με αρκετά προκλητικό τρόπο για αυτό το 
συγκεκριμένο κοινό (μπορεί να είναι πολύ προκλητικό για ένα άλλο κοινό). 
Αυτό δεν δημιουργεί ιδιαίτερο κίνδυνο ή πρόβλημα, μπορεί να είναι μόνο 
ένα αρνητικό σημείο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

• Η αναμενόμενη πρόκληση συμβαίνει όπως σχεδιάστηκε. Η ομάδα σχεδίασε 
μια ιδέα που ενεργοποιεί και προκαλεί το κοινό με υγιή και εποικοδομητικό 
τρόπο. Το επίπεδο πρόκλησης επιτυγχάνει το στόχο του. Δεν υπάρχει 
κίνδυνος ή πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση, εκτός εάν το άτομο που 
βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ δεν έχει αρκετή εμπειρία και ικανότητες για να 
χειριστεί και να συντονίσει τη συζήτηση. Μια μη επεξεργασμένη πρόκληση 
θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στο κοινό.

• Η αναμενόμενη πρόκληση δεν συμβαίνει όπως σχεδιάστηκε και το 
κοινό προκαλείται υπερβολικά πολύ. Σε αυτήν την περίπτωση, η ομάδα 
υπερτίμησε το κοινό σε σχέση με το τι μπορεί να ανεχθεί και το κοινό 
θυμώνει, αναστατώνεται, εκφράζεται βίαια, δεν συνεργάζεται, είναι 
αμυντικό, κ.λπ. Όλες αυτές οι αντιδράσεις πιθανότατα καταστρέφουν τη 
ροή και τη διαδικασία της παράστασης. Με κάποιο επιδέξιο Τζόκερ κάτι 
μπορεί να σωθεί, αλλά με ένα άπειρο άτομο σε ρόλο Τζόκερ, η ζημιά μπορεί 
να είναι μη αναστρέψιμη.
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Έντονα συναισθήματα (απεικονίζονται ή / και ενεργοποιούνται στο κοινό)

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προσεγγίσουμε τα έντονα 
συναισθήματα ως μέρος της πρόκλησης, αλλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
τα συναισθήματα αποτελούν μέρος της δομής της παράστασης. Το θέατρο 
γενικά, και ιδιαίτερα η παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με την καταπίεση, 
δημιουργεί συναισθηματικές εμπειρίες για διαφορετικά ακροατήρια, μερικές 
φορές αρκετά ισχυρές και έντονες.

Αυτό αποτελεί σοβαρό κίνδυνο και πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, 
όταν ο συναισθηματικός αντίκτυπος στο κοινό είναι εξαιρετικά υψηλός και 
εκδηλώνεται σε αντιδράσεις όπως κλάμα, σοκ, έξοδος από την τοποθεσία, 
έλλειψη ανταπόκρισης και αντίδρασης στις ερωτήσεις του ατόμου που βρίσκεται 
σε ρόλο Τζόκερ κ.ά. 

Μπορούμε να αναπαράγουμε τραύματα, να τρομάξουμε ή να τραυματίσουμε 
συναισθηματικά το κοινό μας με παραστάσεις που είναι πολύ ρεαλιστικές, 
βαθιά αποτυπωμένες στη συναισθηματική ζωή των καταπιεσμένων ατόμων και 
/ ή πολύ κοντά στις συναισθηματικά σκληρές εμπειρίες του ίδιου του κοινού. 

Σχεδόν ποτέ μια ομάδα δεν επιθυμεί τόσο σοβαρό αντίκτυπο στο κοινό 
της. Όποτε συμβαίνει αυτό, η διαδικασία διατρέχει κίνδυνο. Τα μέλη του κοινού 
εισέρχονται σε μια αρνητική συναισθηματική κατάσταση που κυριαρχεί σε όλη 
τη ροή των συζητήσεων.

Αυτό συμβαίνει συνήθως λόγω της υποτίμησης του πώς η παράσταση 
μπορεί να επηρεάσει συναισθηματικά το κοινό. Το δύσκολο κομμάτι σχετικά 
με το Θέατρο Εφημερίδα είναι ότι δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί πώς ένα άτομο 
μπορεί να λάβει μια αφηρημένη, μεταφορική και δημιουργικά σχεδιασμένη 
παράσταση. Πολύ συχνά, οι παραγωγές του Θεάτρου Εφημερίδα είναι μοναδικές 
και πρωτότυπες, δεν δοκιμάστηκαν ποτέ ξανά και είναι πάντα επικίνδυνο το 
πώς θα τις εκλάβει το κοινό.

Μια ομάδα πρέπει δείξει μεγάλη ευαισθησία και προσοχή σε αυτό το 
στοιχείο. Ζητήστε εξωτερική αξιολόγηση ή υποστήριξη κατά την ανάπτυξη 
μιας παράστασης για να ελέγξετε τις συναισθηματικές προκλήσεις της. Είναι, 
επίσης, πολύ σημαντικό να μην ξεκινήσετε δυνητικά επικίνδυνες παραστάσεις 
χωρίς ένα άτομο σε ρόλο Τζόκερ που να μπορεί να χειριστεί και να διαχειριστεί 
τη συναισθηματική εμπειρία του κοινού με έναν υγιή και εποικοδομητικό τρόπο.
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Χαλαρή δομή 

Ένα χαρακτηριστικό της μεθόδου του Θεάτρου Εφημερίδα είναι ότι δεν έχει 
μια αυστηρή διαδικασία ή ροή που πρέπει να ακολουθηθεί. Ως εκ τούτου, μια 
ομάδα μπορεί να σχεδιάσει παραστάσεις που επιτρέπουν μεγάλο αυθορμητισμό, 
συμμετοχή, αλληλεπιδράσεις και συμμετοχή του κοινού, ακόμα κι αν δεν είναι 
απαραίτητα σκόπιμο ή επιθυμητό από την ομάδα. Όταν παρουσιάζουμε μια 
πολύ χαλαρή συνθήκη στο κοινό, με ελάχιστους ή σχεδόν καθόλου κανόνες, 
σύνορα ή όρια, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, όπως το κοινό να μην φεύγει από τη 
σκηνή, να διακόπτει τους διαλόγους των ηθοποιών, να εμπλέκεται σε λεκτικές 
διαμάχες με τα μέλη του θιάσου ή άλλους θεατές κ.λπ.

Αυτός είναι ένας πολύ συγκεκριμένος και μοναδικός κίνδυνος και 
πρόκληση που συνδέεται αποκλειστικά με τη μέθοδο του Θεάτρου 
Εφημερίδα. Οι άλλες μέθοδοι του Θεάτρου του Καταπιεσμένου έχουν 
συγκεκριμένες μορφές που «περιορίζουν» την ελευθερία του κοινού και του 
προσφέρουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και όρους για τη συμμετοχή του που 
έχουμε καθορίσει ρητά.

Οι συμβουλές μας απευθύνονται κυρίως στις ομάδες που είναι νέες σε αυτή 
τη μέθοδο. Ξεκινήστε με ημι-δομημένη μορφή, στην οποία ορίζετε κάποιους 
βασικούς κανόνες συμμετοχής και αλληλεπίδρασης και, στη συνέχεια, μετά από 
αρκετές εμπειρίες με διαφορετικά θέματα, παραστάσεις και κοινό, ανοίξτε και 
χαλαρώστε τη δομή.

Ως ομάδα, πρέπει πάντα να βάζετε εσάς στη θέση του κοινού και να 
προσδιορίζετε τον τρόπο με τον οποίο η παράσταση σας κάνει να νιώθετε. Σας 
παρακινεί να συμμετάσχετε ή όχι; Είναι σαφές και εύκολο το πως θα εμπλακείτε; 
Υπάρχουν προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε ή όχι; κ.λπ.

Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ πρέπει να το καταστήσει πολύ 
σαφές στο κοινό ποιο είναι το πλαίσιο της εκδήλωσης και σε ποιες στιγμές και 
υπό ποιες προϋποθέσεις απαιτείται και επιτρέπεται η συμμετοχή του.
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Διαδικτυακή Προσαρμογή

Πριν το 2020 δεν είχαμε σκεφτεί καν να εργαστούμε με το Θέατρο του 
Καταπιεσμένου (με οποιαδήποτε από τις μεθόδους του) σε διαδικτυακή μορφή. 
Εκτιμούσαμε, και εξακολουθούμε να κάνουμε το ίδιο, την ανθρώπινη σύνδεση 
στον ίδιο χώρο, το να αισθανόμαστε το ένα το άλλο, το να είμαστε παρόντα 
και συνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο. Πιστεύουμε, ακόμα, ότι το θέατρο και 
ειδικά το Θέατρο του Καταπιεσμένου έχει τη μέγιστη δυνατή ισχύ, αντίκτυπο 
και ποιοτικό επίπεδο όταν είμαστε μαζί στον ίδιο φυσικό χώρο, μέλη του θιάσου, 
κοινό και Τζόκερ.

Το έτος 2020 μας προκάλεσε και μας ανάγκασε να μετατρέψουμε ορισμένες 
από τις δραστηριότητές μας και να τους δώσουμε διαδικτυακή μορφή. Ήταν ή 
αυτό ή τίποτα. Αν και είχαμε (μερικές φορές) ικανοποιητικές διαδικασίες και 
αποτελέσματα, συνιστούμε να οργανώνουμε παραστάσεις δια ζώσης όποτε 
υπάρχει ευκαιρία.

Στην περίπτωση του Θεάτρου Εφημερίδα, καθώς έχει μια τόσο ευέλικτη 
και χαλαρή δομή, ήταν ευκολότερο το να το προσαρμόσουμε σε διαδικτυακό 
πλαίσιο ή σε καταστάσεις όπου το κοινό και τα μέλη του θιάσου δεν μπορούν 
να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο.
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Οι πρακτικές που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι:

• Όλα τα άτομα (μέλη θιάσου, κοινό, Τζόκερ) σε διαφορετικό φυσικό χώρο 
– συνάντηση στο ίδιο εικονικό μέρος. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το έργο εκτελέστηκε σε πραγματικό χρόνο, 
προσαρμόστηκε και χρησιμοποιήθηκαν μόνο καλλιτεχνικές δυνατότητες και 
διάλογος σε εικονικό πλαίσιο. Όταν έγινε η παράσταση, το κοινό έκλεισε τις 
βιντεοκάμερες του, οπότε στις κάμερες εμφανίζονταν μόνο τα μέλη του θιάσου. 
Η αλληλεπίδραση με το κοινό περιορίστηκε κυρίως στο έργο του Τζόκερ, 
προκειμένου να διευκολυνθεί το κοινό να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να 
συμμετάσχει σε συνομιλίες. Οι συνομιλίες με το κοινό πραγματοποιήθηκαν είτε 
προφορικά είτε γραπτώς μέσω chat. Επίσης, η άμεση παρέμβαση στις σκηνές 
ήταν δυνατή, αλλά ήταν πιο δύσκολο να παρακινηθεί το κοινό να «μπει στη 
σκηνή» λόγω του εικονικού και μάλλον άβολου πλαισίου. Ήταν, επίσης, χρήσιμο 
να έχουμε δύο άτομα σε ρόλο Τζόκερ, για να μοιραστούν τις ευθύνες. Ένα για 
τη διαχείριση των προφορικών συνομιλιών και τη συνολική διαδικασία, και το 
άλλο για να παρακολουθεί τη γραπτή συνομιλία στο chat, τα ζητήματα που 
τέθηκαν εκεί και να βεβαιωθεί ότι δεν θα χαθεί κάτι και ότι αντιμετωπίζονται 
όλα σωστά.

• Τα μέλη του θιάσου στο ίδιο φυσικό μέρος και όλα τα υπόλοιπα άτομα 
(Τζόκερ, κοινό) σε διαφορετικά φυσικά μέρη - συνάντηση στο ίδιο 
εικονικό μέρος.

Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτής της επιλογής και της προηγούμενης, 
ήταν ότι τα μέλη του θιάσου μπορούν να προσφέρουν μια πιο απολαυστική 
και περίπλοκη απόδοση, καθώς όλοι μπορούν να δράσουν στον ίδιο χώρο. 
Οι παρεμβάσεις ή οι προτάσεις του κοινού για αλλαγή σε μια σκηνή (αν αυτό 
ήταν μέρος της διαδικασίας και των συζητήσεων με το κοινό) εφαρμόστηκαν 
απευθείας από τα μέλη του θιάσου και όχι από τα μέλη του κοινού.

• Τα μέλη του κοινού και το άτομο σε ρόλο Τζόκερ σε διαφορετικά φυσικά 
μέρη συναντιούνται στο ίδιο εικονικό μέρος 

Σε αυτήν την περίπτωση, το έργο γυρίστηκε και οι σκηνές προβλήθηκαν και 
συζητήθηκαν με το κοινό σε διαφορετικές στιγμές. Τα μέλη του θιάσου δεν ήταν 
παρόντα στην εκδήλωση.
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• Μέλη κοινού και Τζόκερ στο ίδιο φυσικό μέρος.

Ομοίως με την προηγούμενη επιλογή, τα μέλη του θιάσου δεν ήταν 
παρόντα στην εκδήλωση. Η παράσταση βιντεοσκοπήθηκε εκ των προτέρων και 
παρουσιάστηκε στο κοινό με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαζόταν και 
δια ζώσης: πχ. Εμφάνιση της πρώτης σκηνής, διακοπή για συζητήσεις, συνέχιση 
με τη δεύτερη σκηνή κ.λπ. / συζήτηση, πλήρης παράσταση, συζήτηση; κ.λπ.)
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Θέατρο Εφημερίδα
-Οδηγίες Τζόκερ-

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τον ρόλο του Τζόκερ και τη γενική 
καθοδήγηση για να βοηθήσουμε οποιοδήποτε άτομο στη θέση του Τζόκερ σε 
μια παράσταση Θεάτρου Εφημερίδα

Τζόκερ στο Θέατρο Εφημερίδα 
• Πρόκειται για το άτομο που μεσολαβεί στη διαδικασία μεταξύ του κοινού 

και του έργου (που εκτελείται από τον θίασο).
• Δεν έχει κάποιο ρόλο στην παράσταση.
• Είναι το άτομο που παρουσιάζει και επιβλέπει ολόκληρη τη διαδικασία.
• Παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της δράσης.

Κάθε μέθοδος του Θεάτρου του Καταπιεσμένου απαιτεί και έναν 
διαφορετικό τρόπο διαχείρισης από το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ 
καθώς οι στόχοι και η δομή της είναι διαφορετική. 

Στα προηγούμενα εγχειρίδιά μας έχουμε δώσει λεπτομερείς πληροφορίες 
για να βοηθήσουμε ένα άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ να δουλέψει με 
αυτές τις συγκεκριμένες μεθόδους.

• Στο εγχειρίδιο του Θεάτρου Φόρουμ (δείτε http://toolbox.salto-youth.
net/1503), μια μέθοδος στην οποία επικεντρωνόμαστε σε μεμονωμένες 
ιστορίες και στο τι θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά τα ίδια τα άτομα, 
έχουμε συμπεριλάβει τη διαδικασία, τη δομή, τα βήματα και συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά 
την εφαρμογή αυτής της συγκεκριμένης μεθόδου.

• Στο εγχειρίδιο για το Νομοθετικό Θέατρο (δείτε www.artfusion.ro), μια 
μέθοδος στην οποία απομακρυνόμαστε από τις μεμονωμένες ιστορίες και 
εξετάζουμε τι πρέπει να αλλάξει στο σύστημα, έχουμε δώσει διαφορετικές 
οδηγίες από  αυτές για τη μέθοδο του Θεάτρου Φόρουμ καθώς οι ερωτήσεις 
και η ροή της συζήτησης έχουν τελείως διαφορετική δομή.
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• Στο εγχειρίδιο του Αόρατου Θεάτρου (δείτε http://toolbox.salto-youth.
net/2636), μια μέθοδος στην οποία δεν υπάρχει καθορισμένο άτομο που να 
βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ για να χειριστεί τη διαδικασία και όλα τα μέλη του 
θιάσου ενεργούν ως Τζόκερ (όλα τελούν «κρυφά» κάποιες από τις λειτουργίες 
του ρόλου του Τζόκερ), έχουμε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς 
μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο ρόλος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

• Σε αυτά τα εγχειρίδια έχουμε συμπεριλάβει, επίσης, γενικές προτάσεις 
και συμβουλές για το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ. Ιδιαίτερα 
στο εγχειρίδιο του Νομοθετικού Θεάτρου έχουμε συμπεριλάβει άφθονες 
λεπτομέρειες σχετικά με διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
σε ρόλο Τζόκερ και τα λάθη που κάνουν, μαζί με ιδέες και καθοδήγηση σχετικά 
με τον τρόπο χειρισμού και αποφυγής δύσκολων καταστάσεων. Πολλές από 
αυτές τις ιδέες ισχύουν για οποιαδήποτε από τις μεθόδους του Θεάτρου του 
Καταπιεσμένου με συγκεκριμένο κοινό, με εξαίρεση το Αόρατο Θέατρο.

Το Θέατρο Εφημερίδα δεν έχει συγκεκριμένη δομή και διαδικασία. 
Επομένως, και για τον ρόλο του Τζόκερ δεν υπάρχει συγκεκριμένη δομή που 
μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε παράσταση του Θεάτρου Εφημερίδα. 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν συνιστούμε αυτήν 
τη μέθοδο για άτομα που δεν έχουν αρκετή εμπειρία στο Θεάτρου του 
Καταπιεσμένου. Ο ρόλος του Τζόκερ απαιτεί πιο περίπλοκες ικανότητες, 
πολλές από τις οποίες σχετίζονται με τον συντονισμό εν γένει, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι μιας παράστασης.

Αντί για μια συγκεκριμένη δομή και βήματα που πρέπει να ακολουθούνται 
σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές της παράστασης, στο Θέατρο Εφημερίδα 
ακολουθούμε μια πιο γενική δομή, εμπνευσμένη από τη θεωρία της 
Βιωματικής Μάθησης από τη Μη-Τυπική Εκπαίδευση. 

Αυτή η δομή προσφέρει ένα θεωρητικό μοντέλο που υποστηρίζει 
πραγματώσεις διαφορετικών εκδοχών του ρόλου του Τζόκερ σε οποιαδήποτε 
παράσταση Θεάτρου Εφημερίδα.

Αυτή η θεωρία υπάρχει πίσω από το ρόλο του Τζόκερ και στις υπόλοιπες μεθόδους 
του Θεάτρου του Καταπιεσμένου. Παρόλα αυτά, όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 
χρειάζεται να αναγνωριστεί και να ενσωματωθεί συνειδητά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι 
άλλες δομές είναι σαφείς, σταθερές και μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε 
τύπο θεατρικών έργων του Θεάτρου Φόρουμ ή του Νομοθετικού Θεάτρου. Ωστόσο, 
επειδή κάθε παράσταση Θεάτρου Εφημερίδα είναι διαφορετική, τα άτομα της ομάδας 
πρέπει να κατανοήσουν σωστά αυτήν τη θεωρία προκειμένου να τη μεταφράσουν σε 
διαφορετικά σχέδια δράσης του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ.
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Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τη θεωρία του Κύκλου της Βιωματικής 
Μάθησης, προσαρμοσμένο από το μοντέλο που δημιούργησε ο David Kolb, 
ένας Αμερικανός θεωρητικός της εκπαίδευσης. Σας δίνουμε οδηγίες τόσο για 
το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά, σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, 
όσο και ειδικά, από ένα άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ και επιθυμεί να 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση με το κοινό στη διάρκεια μιας παράστασης 
Θεάτρου Εφημερίδα. 

Κύκλος Βιωματικής Μάθησης 

Αυτή η θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα γεγονότα ζωής, 
προγραμματισμένα ή μη, οργανωμένα ή μη. Η βασική ιδέα αυτής της θεωρίας 
είναι ότι μαθαίνουμε μέσω της εμπειρίας αλλά, προκειμένου μια εμπειρία να 
οδηγήσει πραγματικά στα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα, πρέπει 
να υποβληθεί σε επεξεργασία / αξιολόγηση, είτε μεμονωμένα είτε ως ομάδα, 
με προσωπική διερεύνηση ή με την υποστήριξη ενός «εξωτερικού προσώπου»/ 
διαμεσολαβητή.

Το επόμενο γράφημα δείχνει πώς οδηγούμαστε στη μάθηση σύμφωνα με 
αυτό το μοντέλο. 
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Συγκεκριμένη Εμπειρία

Αντιπροσωπεύει ένα πολύ συγκεκριμένο επεισόδιο από τη ζωή ενός ατόμου 
ή μιας ομάδας το οποίο λαμβάνει χώρα μια ορισμένη στιγμή ή περίοδο της 
ύπαρξής τους. Αυτή η θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ απλές και 
σύντομες εμπειρίες (πχ. Τοπικό έγκαυμα αγγίζοντας ένα αντικείμενο, πτώση από 
τις σκάλες κ.λπ.), καθώς και για πιο περίπλοκες καταστάσεις (πχ. σχέσεις, ταξίδια, 
ψώνια, σχολείο, προπονήσεις κ.λπ.) που μπορεί επίσης να έχουν μικρότερη 
ή μεγαλύτερη διάρκεια. Ο κύκλος μπορεί να εφαρμοστεί για εμπειρίες που 
διαρκούν λεπτά, ημέρες ή χρόνια της ζωής κάποιου ατόμου. Οι ζωές μας είναι 
στην πραγματικότητα ένας μεγάλος σύνθετος ιστός που συνδέει διαφορετικές 
εμπειρίες. Κάθε μέρα περνάμε από διαφορετικές «μικρο- εμπειρίες» οι οποίες 
αποτελούν μέρος μεγαλύτερων, μεγαλύτερης διάρκειας, «μακρό- εμπειριών».

Στις ακόλουθες επεξηγήσεις μας, εστιάζουμε σε ομαδικές εμπειρίες που 
είναι προγραμματισμένες και οργανωμένες, είτε ως μαθησιακή εμπειρία σε ένα 
περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης είτε ως μέρος μιας διαδικασίας Θεάτρου 
Εφημερίδα που συνδέεται με τον ρόλο του Τζόκερ.

 
Ειδικότερα, στο Θέατρο Εφημερίδα, η συγκεκριμένη φάση του κύκλου 

αναφέρεται: 
• Στη συναισθηματική και λογική εμπειρία του κοινού κατά τη διάρκεια 

της παράστασης, την εμπειρία που δημιουργείται από τη μαρτυρία και τη 
συμμετοχή στο ενεργό μέρος της εκδήλωσης. 

Εάν το θέμα του έργου βρίσκεται κοντά στη ζωή του κοινού και η 
διαδικασία είναι τραβάει το ενδιαφέρον του, όλη η εμπειρία θα είναι εντονότερη 
και βαθύτερη. Μια δυνατή εμπειρία είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε σταθερά 
μαθησιακά αποτελέσματα. Η εμπειρία μπορεί να παρουσιαστεί στο κοινό με μια 
σύντομη συζήτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο 
Τζόκερ μπορεί να θέσει μερικές ερωτήσεις στα μέλη του κοινού προκειμένου 
να τα προετοιμάσει και να τα ενεργοποιήσει για την παράσταση, κάτι που 
μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη προσοχή, ενδιαφέρον και περιέργεια κατά 
τη διάρκεια της παράστασης (δηλαδή της Συγκεκριμένης Εμπειρίας). Αυτό το 
στάδιο προετοιμάζει το κοινό και για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Η προετοιμασία του κοινού είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη από το 
άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ, είτε πριν από την παράσταση είτε πριν 
από τις συζητήσεις με το κοινό. 
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Τα επόμενα 3 βήματα του κύκλου είναι στην πραγματικότητα φάσεις 
σκέψης. Καθένα από αυτά, επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. 
Σε κανένα από αυτά τα επόμενα 3 βήματα του κύκλου το άτομο που συμμετέχει 
δεν ασχολείται ενεργά με μια εμπειρία, αλλά ασχολείται με μια διαδικασία 
«αποκωδικοποίησης» της εμπειρίας. Αυτές οι 3 φάσεις συνολικά ονομάζονται 
«Αναφορά» (Debrief), επειδή σε αυτά τα στάδια η Συγκεκριμένη Εμπειρία 
αναφέρεται ή/και υποβάλλεται σε επεξεργασία.

Στη μη τυπική εκπαίδευση και σε άλλους τύπους συμμετοχικών μαθησιακών 
διαδικασιών όλες οι φάσεις, εκτός από τη Συγκεκριμένη Εμπειρία, είναι, 
συχνά, μια συζήτηση (αναμειγνύοντας ατομικές διαδικασίες με ομαδικές) που 
συντονίζεται από ένα άτομο που εμψυχώνει / διαμεσολαβεί. Αυτό το άτομο 
χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ερωτήσεις, κατάλληλες για κάθε φάση σκέψης, και 
προχωρά στο επόμενο θέμα της συζήτησης (φάση του κύκλου μάθησης).

Τα άτομα που συμμετέχουν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν σε ποια φάση αυτού 
του κύκλου βρίσκονται, δεν χρειάζεται να το καταλαβαίνουν. Η καθοδήγηση 
των ατόμων από το ένα σημείο του κύκλου στο επόμενο με φυσικό τρόπο είναι 
μέρος του ρόλου του ατόμου που συντονίζει. Στο Θέατρο Εφημερίδα αυτό το 
ρόλο τον αναλαμβάνει το Τζόκερ.

Κάθε μία από αυτές τις 3 φάσεις του κύκλου βασίζεται στα αποτελέσματα 
του προηγούμενου βήματος. Επομένως, είναι πολύ σημαντική η τήρησή τους 
κατά τον προγραμματισμό των συζητήσεων και των εκάστοτε γεγονότων τόσο 
κατά τη διάρκεια της παράστασης και όσο και στη διάρκεια των δράσεων με το 
Τζόκερ.
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Αναστοχασμός με βάση την εμπειρία

Αυτή η φάση ονομάζεται Αναστοχασμός (Reflection), επειδή λαμβάνει 
χώρα αμέσως μετά την εμπειρία και συχνά το πρώτο πράγμα που προκύπτει 
φυσικά, χωρίς συγκεκριμένο συντονισμό, είναι να μιλήσουμε για όσα συνέβησαν. 
Πρόκειται για ένα αντανακλαστικό μας: όπως, ακριβώς, ένα αντικείμενο που 
αντανακλά το φως που πέφτει επάνω του και με τη σειρά του παράγει φως, έτσι 
κι εμείς, αντανακλαστικά, επεξεργαζόμαστε τις εμπειρίες μας και παράγουμε 
νέες σκέψεις, νέες εμπειρίες, από αυτές.

Ο στόχος αυτού του άμεσου βήματος, ακριβώς μετά τη Συγκεκριμένη 
Εμπειρία, είναι:
• Να υποστηρίξει την έκφραση και απελευθέρωση των συναισθημάτων που 

συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της εμπειρίας. 
• Να εξαχθούν οι άμεσες εντυπώσεις και σκέψεις από αυτό που μόλις συνέβη. 
• Να καταγραφούν και να γίνει ανασκόπηση όλων των σημαντικών στιγμών 

που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εμπειρίας.
• Να δοθεί χώρος για την ανταλλαγή προσωπικών οπτικών και απόψεων 

σχετικά με την εμπειρία. Η ίδια εμπειρία δημιουργεί πάντα διαφορετικά 
συναισθήματα και σκέψεις σε διαφορετικούς ανθρώπους. 

Γενικά, σε μια διαδικασία συμμετοχικής μάθησης, σε αυτό το βήμα το 
άτομο που συντονίζει χρησιμοποιεί διαφορετικές ερωτήσεις, διερευνώντας 
τα συναισθήματα που είχαν τα άτομα που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της 
εμπειρίας, τι τα έκανε να αισθάνονται έτσι, τι συνέβη κατά τη διάρκεια της 
εμπειρίας, πώς συμπεριφέρθηκαν, γιατί, τι έκαναν σε συγκεκριμένες στιγμές, 
κ.ο.κ. Οι ακριβείς ερωτήσεις αναπτύσσονται και προσαρμόζονται στην εκάστοτε 
συγκεκριμένη εμπειρία καθώς και στη συμπεριφορά που παρουσίασαν τα 
συμμετέχοντα άτομα στη διάρκειά της. Οι ερωτήσεις στοχεύουν αποκλειστικά 
στην εμπειρία και στο πώς τη βίωσαν τα άτομα από συναισθηματική και 
πνευματική άποψη.

Είναι προτιμότερο αυτό το βήμα να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της Συγκεκριμένη Εμπειρίας, καθώς οι εντυπώσεις, οι 
αντανακλαστικές σκέψεις και οι αναμνήσεις είναι πολύ φρέσκες και πηγαίες. 
Είναι καλύτερο να προσφέρετε στα συμμετέχοντα άτομα ένα άμεσο πλαίσιο στο 
οποίο μπορούν να επεξεργαστούν επαρκώς όσα τους συμβαίνουν.
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Συγκεκριμένα, στο Θέατρο Εφημερίδα αυτή η φάση του κύκλου μπορεί 
να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές:

• Αναστοχασμός κατά τη διάρκεια ή μετά από μία ή περισσότερες σκηνές. 
Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ ρωτάει τα μέλη του κοινού τι 
παρατήρησαν, ένιωσαν, έκαναν, πως αντέδρασαν και σκέφτηκαν σχετικά με 
όσα συνέβησαν στην προηγούμενη σκηνή. Μετά από μερικές απαντήσεις, 
μπορεί να εκτελεστεί η επόμενη σκηνή. Οι απαντήσεις που συλλέγονται σε 
αυτήν τη σύντομη φάση προβληματισμού μπορούν είτε να ενσωματωθούν 
στις επόμενες σκηνές δράσης, είτε όχι, πρέπει όμως οπωσδήποτε να 
χρησιμοποιηθούν στα επόμενα στάδια του κύκλου μάθησης.

• Αναστοχασμός μετά το πέρας όλων των σκηνών. Σε αυτήν την περίπτωση, 
το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ δεν κάνει ερωτήσεις κατά τη 
διάρκεια της παράστασης αλλά μόνο μετά το τέλος της.

• Αναστοχασμός μετά από μια ενεργή παρέμβαση ενός μέλους του 
ακροατηρίου στη σκηνή (εάν τέτοιου είδους συμμετοχή είχε προγραμματιστεί 
στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης του Τζόκερ). Το άτομο που βρίσκεται σε 
ρόλο Τζόκερ ρωτάει το άτομο που παρενέβη πώς ένιωσε, τι προσπάθησε 
να κάνει, ποιες εντυπώσεις συγκέντρωσε κ.λπ. Στη συνέχεια, ρωτάει και τα 
υπόλοιπα μέλη του κοινού τι παρατήρησαν, ένιωσαν, έκαναν και σκέφτηκαν 
για όσα συνέβησαν μόλις ολοκληρώθηκε η παρέμβαση. Αυτές οι απαντήσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συζητήσεις που πυροδοτούνται από τις 
επόμενες σκηνές ή / και παρεμβάσεις.

• Η φάση του αναστοχασμού μπορεί να οργανωθεί με τη μορφή συζητήσεων 
σε ζευγάρια, μικρές ομάδες ή με όλα τα μέλη του κοινού ταυτόχρονα.

• Μπορούν να δοθούν, εκ των προτέρων, στο κοινό μια σειρά από κάρτες 
με σήματα, όπως διαφορετικά χρώματα, σύμβολα, αριθμούς ή λέξεις (οι 
οποίες θα αντιπροσωπεύουν διαφορετικά συναισθήματα ή σκέψεις). Όλα τα 
μέλη του κοινού φανερώνουν ταυτόχρονα την κάρτα που έχουν επιλέξει ως 
απάντηση στις ερωτήσεις αναστοχασμού που θέτει το άτομο σε ρόλο Τζόκερ.

• Ορισμένα τμήματα της διαδικασίας αναστοχασμού μπορούν να 
πραγματοποιηθούν καλώντας τα μέλη του κοινού να χρησιμοποιήσουν τα 
σώματά τους για να εκφράσουν τα συναισθήματα ή τις αντιδράσεις τους 
ως προς αυτό που είδαν. Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει αυτήν την επιλογή μόνο αν θεωρεί ότι το κοινό νιώθει 
αρκετά άνετα ώστε να συμμετάσχει σε μια τέτοια πρόσκληση.
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Ο αναστοχασμός αποτελεί σημαντική και κρίσιμη φάση του κύκλο μάθησης, 
ειδικά για συναισθηματικές, ευαίσθητες, έντονες και προκλητικές παραστάσεις 
θεάτρου Εφημερίδα. Χωρίς επαρκή χρόνο, χώρο και συντονισμό μιας φάσης 
αναστοχασμού, θα είναι σημαντικά χαμηλότερη η απόδοση αποτελεσμάτων 
στις επόμενες φάσεις. Μερικές φορές, ο αναστοχασμός είναι απαραίτητος απλά 
και μόνο για να δοθεί ένα πλαίσιο στο κοινό να μοιραστεί και να μιλήσει για 
τα συναισθήματά που του προκλήθηκαν από την παράσταση. Στην περίπτωση 
αυτή, η συζήτηση μπορεί να γίνει ανά δυάδες ή τριάδες, χωρίς να εκτεθεί στη 
συνέχεια στα υπόλοιπα μέλη του κοινού. Σκοπός του αναστοχασμού μπορεί να 
απλώς το να μιλήσουμε και να χαλαρώσουμε, για να μπορέσουμε αργότερα να 
επικεντρωθούμε και να αναλύσουμε πιο λογικά τι απεικονίζει η παράσταση.

Γενίκευση με βάση τον αναστοχασμό

Αυτή η φάση βασίζεται στα αποτελέσματα της προηγούμενης, τα σημεία που 
προέκυψαν με τον αναστοχασμό πάνω στην παράσταση / εμπειρία. Αυτή η φάση 
ονομάζεται Γενίκευση επειδή παίρνουμε κάτι που είναι αρκετά συγκεκριμένο, 
στην περίπτωση αυτή τα σημεία αναστοχασμού από μια συγκεκριμένη εμπειρία, 
και τα εξερευνούμε περισσότερο, μεταφέρουμε τη διαδικασία σκέψης μας σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο.

Στόχος αυτής της φάσης, μετά τη φάση αναστοχασμού, είναι:
• Να συνδεθεί η εμπειρία και τα σημεία που προέκυψαν από τον αναστοχασμό 

με τη ζωή των ατόμων που συμμετέχουν.
• Να συνδεθούν τα ζητήματα που απεικονίζονται στην παράσταση με 

πραγματικά παραδείγματα, καταστάσεις και διαδικασίες από την κοινωνία.
• Να κάνετε παραλληλισμούς και αναλογίες με άλλες καταστάσεις και 

εμπειρίες ζωής. 
• Να ενσωματώσετε τους βασικότερους προβληματισμούς σε μια συστημική 

ανάλυση της κοινωνίας.
• Να αποκρυσταλλωθεί η γνώση πάνω σε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται 

άμεσα με τη ζωή των ατόμων.



98 

Το άτομο που θα συντονίσει τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προσέξει 
τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις συζητήσεις, να μην προχωρήσει 
υπερβολικά γρήγορα στη γενίκευση χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως σωστός 
αναστοχασμός ή να μην επανέρχεται διαρκώς σε προηγούμενες φάσεις της 
διαδικασίας.

 Γενικά, σε αυτό το βήμα το άτομο που συντονίζει χρησιμοποιεί διαφορετικές 
ερωτήσεις, διερευνώντας τις συνδέσεις που μπορούν να γίνουν με πραγματικά 
γεγονότα ζωής, αναλογίες (Πώς παρατηρούνται εμπειρικά τα άτομα / οι ρόλοι 
/ τα μέλη του θιάσου στην πραγματική ζωή; Ποιες συνδέσεις θα μπορούσαν να 
γίνουν σε συστημικό επίπεδο; Τι πρέπει να μάθουμε από αυτό; κ.λπ). Οι ακριβείς 
ερωτήσεις αναπτύσσονται με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν τα άτομα που 
συμμετείχαν στη φάση αναστοχασμού ή προσαρμόζονται σε αυτές.

Συγκεκριμένα, στο Θέατρο Εφημερίδα σε αυτή τη φάση του κύκλου, το 
άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ προσεγγίζει τις ακόλουθες πτυχές:

• Μοίρασμα παρόμοιων περιπτώσεων / καταστάσεων.
• Χαρτογράφηση των φορέων ισχύος που σχετίζονται με τέτοιου είδους 

περιπτώσεις. 
• Ανάλυση των αιτίων και των συνεπειών τέτοιων ζητημάτων.
• Καταιγισμός ιδεών για λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται.
• Προσδιορισμός των πιθανών κρίσιμων σημείων για αλλαγή.
• Εξερεύνηση πιθανών διαδρομών και κατευθύνσεων για αλλαγή. 

Το πού ακριβώς πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα στη ροή 
μιας παράστασης Θεάτρου Εφημερίδα εξαρτάται από το πώς έχει δομηθεί η 
παράσταση:

• Τμήματα της διαδικασίας γενίκευσης μπορούν να λάβουν χώρα στη 
διάρκεια της παράστασης, ανάμεσα σε σκηνές (μετά τον αναστοχασμό πάνω 
στη σκηνή / παρέμβαση), ειδικά εάν κάθε σκηνή απεικονίζει μια διαφορετική 
περίπτωση / παράδειγμα καταπίεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, για κάθε 
συγκεκριμένο τμήμα / κομμάτι, το κοινό καλείται να μοιραστεί διαφορετικά 
σχετικά παραδείγματα / πληροφορίες / συνδέσεις από τη ζωή του. Στο τέλος 
όλων των σκηνών δράσης, το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ μπορεί 
να συνοψίσει τα σημεία που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες συζητήσεις 
και να συνεχίσει με το δεύτερο μέρος της γενίκευσης, το οποίο λαμβάνει 
υπόψη όλες τις πτυχές που θίγονται σε όλες τις σκηνές.
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• Η γενίκευση γίνεται ολόκληρη στο τέλος της παράστασης. Αυτή η 
επιλογή χρησιμοποιείται πιο συχνά, καθώς είναι η πιο εύκολη στην πράξη. 
Στις περιπτώσεις όπου ο αναστοχασμός έγινε μετά από κάθε σκηνή, μια 
τελική συζήτηση μετά το πέρας όλων των σκηνών μπορεί να συνοψίσει τα 
σημεία αναστοχασμού, να δώσει χώρο για επιπλέον προβληματισμούς και 
να μεταφέρει τη συζήτηση στη φάση της γενίκευσης.

Η Γενίκευση μπορεί να οργανωθεί χρησιμοποιώντας συνδυασμούς 
συζητήσεων σε ζευγάρια, μικρές ομάδες ή με ολόκληρο το κοινό ταυτόχρονα. 
Εάν χρησιμοποιείτε τις συζητήσεις μικρών ομάδων, είναι σημαντικό κάθε ομάδα 
να μοιράζεται στη συνέχεια τα συμπεράσματά της με το σύνολο του κοινού, 
καθώς οι γενικές γνώσεις είναι χρήσιμες για ολόκληρη την ομάδα. Με αυτό 
τον τρόπο, το κοινό κατανοεί καλύτερα την πολυπλοκότητα του συστήματος 
που περιβάλλει αυτά τα θέματα και οδηγείται σε περισσότερα μαθησιακά 
αποτελέσματα.
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Μεταφορά στην Πραγματικότητα

Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο του κύκλου μάθησης και προσανατολίζεται 
προς το μέλλον. Ξεκινάει στο οργανωμένο περιβάλλον (πχ. εκπαιδευτικό ή την 
παράσταση), αλλά συνεχίζεται και στην πραγματικότητα, σε μεταγενέστερο 
στάδιο, ανάλογα με τις συνθήκες που προσφέρονται.

Αυτή η φάση ονομάζεται Μεταφορά στην Πραγματικότητα γιατί σε 
αυτό το στάδιο τα συμμετέχοντα άτομα, κατά μόνας ή ως ομάδα, ορίζουν τις 
διαδρομές που μπορούν να ακολουθηθούν μετά την ολοκλήρωση του κύκλου. 
Το στάδιο της Γενίκευσης έδωσε πολλές ιδέες, αναλογίες και στοιχεία μάθησης. 
Σε αυτό το τελευταίο στάδιο τα συμμετέχοντα άτομα ορίζουν τις συγκεκριμένες 
επιλογές / ιδέες / σκέψεις / μαθήματα / κ.λπ. που θέλουν πραγματικά να πάρουν 
μαζί τους στη ζωή τους και να τα χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικές περιπτώσεις.
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Τα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να σκεφτούν πώς μπορούν να μεταφέρουν 
τα μαθησιακά τους αποτελέσματα στη δική τους πραγματικότητα πριν το 
κάνουν στην πράξη. Μόλις τα μεταφέρουν, δημιουργείται μια νέα εμπειρία 
και στη συνέχεια ξεκινά ένας νέος κύκλος μάθησης, πιθανότατα σε ένα μη 
οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Ο στόχος της φάσης μεταφοράς είναι:
• Να δώσετε προτεραιότητα σε σημεία δράσης που μπορούν να γίνουν άμεσα 

πράξη
• Να λάβετε (προσωπικές) αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές καταστάσεις 

όπου συμβαίνουν παρόμοια γεγονότα.
• Να δεσμευτείτε σχετικά με κάποια προσωπική αλλαγή ή διαφορετικές 

ενέργειες στην κοινωνία. 
• Να παρακινήσετε τα συμμετέχοντα άτομα να έχουν διαφορετικές 

συμπεριφορές σε μελλοντικές καταστάσεις.
• Να εξερευνήσετε πιθανά εμπόδια ή ευκαιρίες για την πρακτική εφαρμογή 

ορισμένων αλλαγών.
• Να προετοιμαστείτε για διαφορετικές μελλοντικές συνθήκες. 

 
Γενικά, σε αυτή τη φάση το άτομο που έχει αναλάβει τον συντονισμό 

ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας να σκεφτούν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τα μαθησιακά αποτελέσματα (αυτά που εμφανίστηκαν στη φάση της 
γενίκευσης) στη ζωή τους από εκείνη τη στιγμή και στο εξής, τι μπορούν να 
κάνουν διαφορετικά στο εξής, τι θα κάνουν πράξη, τι  άλλο θα χρειαστούν 
ώστε να κάνουν, όντως, τις νέες ιδέες τους πράξη κ.λπ. Οι ακριβείς ερωτήσεις 
αναπτύσσονται και προσαρμόζονται στις απαντήσεις που έδωσαν τα άτομα που 
συμμετείχαν στη φάση Γενίκευσης.

Είναι πολύ σημαντικό όλες οι ιδέες μεταφοράς να προέρχονται από τα ίδια 
τα άτομα που συμμετέχουν και να μην προτείνονται ή να επιβάλλονται από 
τα άτομα που συντονίζουν. Κάθε άτομο, μπορεί να μεταφέρει ένα διαφορετικό 
μαθησιακό αποτέλεσμα σε σχέση με άλλα άτομα, αλλά πρέπει να είναι μια 
απόφαση που έρχεται φυσικά και υπάρχει κίνητρο για να γίνει πραγματικά.
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Συγκεκριμένα, στο Θέατρο Εφημερίδα στη φάση της Μεταφοράς, το 
άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ ασχολείται με τα ακόλουθα σημεία:

• Καταγραφή του σημαντικότερου στοιχείου που παίρνουμε μαζί μας από την 
εκδήλωση.

• Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το κάθε άτομο νιώθει ότι έχει όντως 
κίνητρα για να κάνει κάτι / να εμπλακεί ή να αναλάβει δράση σχετικά με τα 
θέματα που καλύφθηκαν στις συζητήσεις.

• Καταγραφή των απαιτούμενων βημάτων για την επίτευξη μιας 
συγκεκριμένης αλλαγής, καθώς και των πιθανών εμποδίων που ενδέχεται 
να εμφανιστούν στην πορεία.

• Προετοιμασία και προγραμματισμός για διαφορετικές πραγματικές 
μελλοντικές καταστάσεις. 

• Μοίρασμα, έκθεση, διαφορετικών παραδειγμάτων για το τι θα κάνει κάθε 
άτομο προσωπικά σε μελλοντικές παρόμοιες καταστάσεις. 

• Ενθάρρυνση των μελών του κοινού μεταξύ τους, ώστε να ενεργούν 
διαφορετικά στο εξής.

Η φάση μεταφοράς μπορεί να οργανωθεί χρησιμοποιώντας συνδυασμούς 
συζητήσεων σε ζευγάρια, μικρές ομάδες ή με ολόκληρο το κοινό ταυτόχρονα. 
Γίνεται πάντα μετά την εκτέλεση όλων των σκηνών, τις συζητήσεις αναστοχασμού 
και γενίκευσης, ακριβώς πριν από τέλος της εκδήλωσης.
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Ο ρόλος του Τζόκερ – Ποιοτικοί παράγοντες

• Παίρνει χρόνο! Ανάλογα με το μέγεθος και το προφίλ του κοινού, καθώς 
και την ίδια την παράσταση, οι συζητήσεις μπορούν να διαρκέσουν από 
20-30 λεπτά έως μία ώρα ή και περισσότερο. Επομένως, πρέπει να διατεθεί 
επαρκής χρόνος για την υλοποίηση της εκδήλωσης.

• Ακολουθήστε τις φάσεις με συγκεκριμένη σειρά: Αναστοχασμός, Γενίκευση 
και Μεταφορά. Μια παραγωγική ροή συζήτησης πρέπει να ακολουθεί τα 
βήματα, τα οποία μεγιστοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτή η 
δομή, στην πραγματικότητα, βοηθά το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ 
επειδή διευκολύνει το ίδιο αλλά και το κοινό να ακολουθήσουν τον τρόπο 
με τον οποίο η συζήτηση εξελίσσεται και εν τέλει αποκρυσταλλώνεται σε 
συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν 
και να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή.

• Ο στόχος του ατόμου που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ! Ο συντονισμός μιας 
συζήτησης με το κοινό δεν είναι αυτοσκοπός. Θα πρέπει να έχει έναν στόχο 
που να συνδέεται με τον στόχο του Θεάτρου Εφημερίδα. Οι ερωτήσεις που 
επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σχετικές και να βασίζονται 
στον στόχο που αποφασίστηκε κατά την προετοιμασία της παράστασης. 

• Επαρκείς, καλές και σχετικές ερωτήσεις. Αυτός ο παράγοντας συνδέεται 
στενά με τους δύο προηγούμενους. Τα μέλη του κοινού πρέπει να οδηγηθούν 
σε βαθιές σκέψεις ή ιδέες. Οι γενικές ερωτήσεις είναι εντάξει, αλλά δεν είναι 
αρκετές για μια βαθύτερη συζήτηση. Οι συγκεκριμένες, προσαρμοσμένες, 
ερωτήσεις και αντιδράσεις στα θέματα που εγείρει το κοινό αυξάνουν τη 
συζήτηση μαζί του.
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Οδηγίες για μια πιο επιτυχημένη διαδικασία του ρόλου του Τζόκερ
* συνιστάται για άτομα αρχάρια ή Τζόκερ που δυσκολεύονται να ενισχύσουν τις 

δεξιότητες συντονισμού τους.

Πριν από την παράσταση

• Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αρκετό χρόνο στην εκδήλωση για το τμήμα 
της διαδικασίας που αφορά το Τζόκερ! Σκεφτείτε προσεκτικά για το χρόνο 
που θα χρειαστεί η παράσταση και η συζήτηση και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
αρκετός χρόνος για τις δομημένες συνομιλίες με το κοινό.

• Προετοιμάστε τις ερωτήσεις εκ των προτέρων για να τις ταιριάξετε με τον 
στόχο της παράστασης. Γράψτε τις με τη σωστή σειρά: ερωτήσεις για τη 
διαδικασία Αναστοχασμού, ερωτήσεις για την Γενίκευση, ερωτήσεις για τη 
Μεταφορά. Με αυτόν τον τρόπο, δεν τις ανακατεύετε και δεν χρησιμοποιείτε 
τη δομή τυχαία.

Το γράψιμο των ερωτήσεων κάνει τεράστια διαφορά. Μπορεί να έχετε 
σκεφτεί κάποιες πολύ καλές ερωτήσεις και μπορεί να μην καταφέρετε να τις 
θυμηθείτε μπροστά στο κοινό.

Μέχρι να τελειοποιήσετε τις δεξιότητές σας στις ερωτήσεις και να 
αποκτήσετε μια ισχυρή αίσθηση αυθορμητισμού για να βρείτε έναν απεριόριστο 
αριθμό καλών ερωτήσεων για οποιοδήποτε δεδομένο ζήτημα, θα πρέπει να τις 
γράφετε και να χρησιμοποιείτε τη λίστα σας, όταν βρίσκεστε σε ρόλο Τζόκερ. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα, είναι ότι μπορείτε να δείτε τι είδους ερωτήσεις 
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να τις αναδιατυπώσετε και να τις 
τροποποιήσετε ώστε να ακούγονται καλύτερα και να φαίνονται πιο κατάλληλες 
(δείτε περισσότερα για τις ερωτήσεις παρακάτω).

Βοηθά επίσης να έχετε μια ισορροπημένη συζήτηση και να μην ξοδεύετε 
πολύ χρόνο στον Αναστοχασμό και πολύ λίγο στη Μεταφορά, για παράδειγμα. 
Κάθε φάση πρέπει να αντιμετωπιστεί επαρκώς.

• Προετοιμάστε εναλλακτικές ερωτήσεις. Ορισμένες από τις ερωτήσεις που 
σκεφτήκατε ενδέχεται να μην λειτουργούν, επειδή τα μέλη του κοινού δεν 
ανταποκρίνονται ή δεν αντιδρούν όπως αναμενόταν. Προκειμένου να μην 
αισθανθείτε  σαν να έχετε χαθεί, να μην αυτοσχεδιάσετε κάτι ανεπαρκώς 
ή να βιαστείτε στο τέλος της συζήτησης, είναι καλύτερα να έχετε σκεφτεί 
εναλλακτικές ερωτήσεις για κάθε προγραμματισμένη ενότητα της 
συζήτησης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης. 
Και αυτές τις ερωτήσεις καλό θα ήταν να τις καταγράψετε.
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• Επανεκτιμήστε το χρόνο που διατίθεται στο άτομο που βρίσκεται σε 
ρόλο Τζόκερ βάσει του προγραμματισμένου συνόλου ερωτήσεων. Κάνετε 
μερικά πολύ απλά μαθηματικά για να σας βοηθήσουν: πόσο χρόνο μπορεί 
να χρειαστεί για να απαντηθούν οι  ερωτήσεις αν 5 άτομα απαντήσουν σε 
αυτές; Τι γίνεται με 10 άτομα; Συνυπολογίσατε πόσες ερωτήσεις σχεδιάσατε 
αρχικά; Αυτό θα σας δώσει μια γενική ιδέα του χρόνου που απαιτείται για 
τη συζήτηση και εάν ταιριάζει με αυτό που πραγματικά σχεδιάσατε.

Κατά τη διάρκεια της Παράστασης – Του θεατρικού μέρους

• Παρατηρήστε τη δυναμική του κοινού. Συγκρατήστε στο νου σας ή 
γραπτά, σημειώσεις τόσο για το τι κάνουν τα μέλη του κοινού (πώς 
συμπεριφέρονται, εάν υπάρχουν άτομα που δεν εμπλέκονται, αν κάποια 
έφυγαν από το δωμάτιο κ.λπ.) όσο και για οποιαδήποτε άλλη σχετική 
παρατήρηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέρος της συζήτησης. Δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή στο πόσο επηρεάζεται συναισθηματικά το κοινό κατά τη 
διάρκεια της παράστασης, προκειμένου να αλλάξετε τη στρατηγική σας για 
τη φάση αναστοχασμού, επιτρέποντας περισσότερο χρόνο, ξεκινώντας με 
συζητήσεις σε ζεύγη κ.λπ.

• Ελέγξτε το σχέδιο συζήτησης. Με βάση τη δυναμική του κοινού και τα 
θέματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της παράστασης, μπορείτε 
να αποφασίσετε να αλλάξετε τα σημεία στα οποία θέλετε να εστιάσετε 
περισσότερο στις συζητήσεις και να αλλάξετε μερικές από τις ερωτήσεις 
για να αντιμετωπίσετε τα ζητήματα που έχετε παρατηρήσει.
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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που 
αναλαμβάνει το άτομο σε ρόλο Τζόκερ

• Διοργανώστε τη συζήτηση στο καταλληλότερο δυνατό περιβάλλον. 
Φροντίστε το κοινό να κάθεται (πάντα να αποφεύγετε τη συζήτηση με 
άτομα που στέκονται), να μην υπάρχει θόρυβος ή διακοπή της συζήτησης, 
ώστε η εστίαση και η προσοχή ολόκληρης της ομάδας να βρίσκεται εξ 
ολοκλήρου στη συζήτηση.

• Ο τόνος της φωνής και η γλώσσα του σώματος. Βεβαιωθείτε ότι μιλάτε 
αρκετά δυνατά ώστε να ακούνε όλα τα μέλη του κοινού, ότι έχετε οπτική 
επαφή με την πλειοψηφία των ατόμων στο κοινό που σημαίνει ότι δεν 
κοιτάζετε μόνο στη μία πλευρά της ομάδας αλλά σε όλα τα άτομα, γεγονός 
που σας επιτρέπει να δείτε ποιο άτομο θέλει να μιλήσει ή όχι

Γενικά, προσπαθήστε να έχετε συνείδηση των μηνυμάτων που στέλνει το 
σώμα σας στην ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εκφράσεων του προσώπου 
σας.  Έχετε μια στάση που καλεί το κοινό να συμμετάσχει; Δείχνει σημάδια 
κούρασης, πλήξης ή ακόμη και συναισθηματικών αντιδράσεων που μπορεί να 
έχετε από τις απαντήσεις των ατόμων; 

Το πρόσωπό σας ίσως να είναι το πιο ευαίσθητο σημείο, το οποίο αντιδρά 
στα σχόλια των μελών του κοινού. Προσπαθήστε να ελέγξετε τις αντιδράσεις 
σας σε όσα λέγονται. Ακόμα κι αν δεν λέτε ανοιχτά ότι σας αρέσει ή δεν σας 
αρέσει κάτι, το πρόσωπό σας μπορεί να το δείχνει ξεκάθαρα.

• Διαχείριση απαντήσεων και σιωπής. Αφιερώστε αρκετό χρόνο ώστε τα μέλη 
του κοινού να μπορέσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας, μην βιαστείτε 
ή πανικοβληθείτε. Το πιθανότερο είναι πως το κοινό διαχειρίζεται τη σιωπή 
χειρότερα από εσάς, οπότε θα υπάρχει πάντα κάποιο άτομο που απαντά.

Εάν δεν είναι σίγουρο ότι η ερώτηση είναι ξεκάθαρη, μπορείτε να ρωτήσετε 
τα μέλη του κοινού εάν είναι και εκείνα θα σας απαντήσουν. Εάν πάρα πολλά 
άτομα θέλουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας, υπενθυμίστε τους να 
αναφέρουν πρόσθετα στοιχεία και να μην επαναλαμβάνουν αυτά που έχουν 
ήδη αναφερθεί. Εάν χρειαστεί, πείτε ξεκάθαρα πώς πρέπει να προχωρήσετε στις 
επόμενες ερωτήσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό να συνεχίσετε να δίνετε τον λόγο 
στα μέλη του κοινού μέχρι να εξαντληθούν οι απαντήσεις.

Όταν αισθάνεστε ότι η ερώτηση έχει καλυφθεί αρκετά, προχωρήστε. Η 
διαχείριση του χρόνου είναι δική σας ευθύνη, όχι του κοινού!
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• Οι επιδέξιες ερωτήσεις πρέπει να συνδυάζονται με προσεκτική 
ακρόαση, για να κατανοήσετε τι πραγματικά σημαίνουν οι απαντήσεις 
του κοινού. Μην συμπεριφέρεστε σαν ρομπότ το οποίο ακολουθεί ένα 
σχέδιο ερωτήσεων χωρίς να προσαρμόζει και να συνδέει τις ερωτήσεις 
με τις απαντήσεις που έχουν ήδη ληφθεί. Λάβετε υπόψη τις απαντήσεις 
του κοινού, παρακολουθήστε τις προσεκτικά, συνδυάστε τις αρχικά 
προγραμματισμένες ερωτήσεις σας με τη συμβολή των ατόμων με τα οποία 
συζητάτε. Αυτό οδηγεί σε μια ομαλή, φυσική, πλούσια και γόνιμη κουβέντα.

• Ακούστε την εσωτερική φωνή ή τη διαίσθησή σας. Στη διάρκεια 
της συζήτησης, εάν νιώθετε αρκετά χαλαρά, ενδέχεται να εντοπίσετε 
εσωτερικά σημάδια που σας λένε σε τι πρέπει να εστιάσετε περισσότερο 
ή ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουν οι επόμενες ερωτήσεις σας. Αυτή η 
διαίσθηση μπορεί να σας πει να μην κάνετε μια συγκεκριμένη ερώτηση, να 
κάνετε μια άλλη, να ερευνήσετε βαθύτερα σε ορισμένα θέματα, κ.ο.κ. Αυτό 
συμβάλλει σε βαθύτερη εξερεύνηση των απόψεων των μελών του κοινού.
 



108 

Μετά την παράσταση και όταν ο ρόλος Τζόκερ τελειώσει 

• Κάντε μια κριτική αυτοαξιολόγηση για το πώς πραγματοποιήσατε τις 
συζητήσεις και ποια αποτελέσματα είχαν. Τι πήγε καλά; Τι πήγε στραβά; 
Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση; Δείτε το σχέδιο που είχατε κάνει. Τι 
συνέβη στην πραγματικότητα; Τι άλλαξε και γιατί; Πώς διαχειριστήκατε 
τις ομαδικές παρεμβάσεις και τις σιωπές (αν υπήρχαν), ποιες ερωτήσεις 
αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικές και ποιες όχι; Παρατηρήσατε κάποια 
ενδιαφέρουσα δυναμική κατά τη διάρκεια της συζήτησης; Πόσος χρόνος 
χρειάστηκε σε σύγκριση με αυτό που σχεδιάσατε; Χρειαζόσασταν 
περισσότερο χρόνο για αυτό; κ.λπ.

• Σημειώστε τα πράγματα που θέλετε να κάνετε διαφορετικά την επόμενη 
φορά.

• Τροποποιήστε το σχέδιο συζήτησης ή προσθέστε εναλλακτικές ερωτήσεις 
και κρατήστε το για την επόμενη φορά που θα δουλέψετε με την ίδια 
παράσταση Θεάτρου Εφημερίδα

*όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, οι προτάσεις για αυτήν την ενότητα είναι στην 
πραγματικότητα μια πρόσκληση για τα άτομα που βρίσκονται σε ρόλο Τζόκερ, να 
περάσουν τα ίδια από κάθε στάδιο του Βιωματικού Κύκλου Μάθησης μετά την 
συγκεκριμένη εμπειρία τους στον ρόλο αυτό.
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Το Βασικό Εργαλείο του Τζόκερ: Ερωτήσεις

Υπάρχουν δύο σημαντικές πτυχές για την τελειοποίηση των συζητήσεων με 
ένα κοινό σε ένα Θέατρο Εφημερίδα: 
• Σωστή κατανόηση της θεωρίας και της λογικής πίσω από τον Βιωματικό 

Κύκλο Μάθησης. 
• Προηγμένες ικανότητες ερωτήσεων. 

Οι ερωτήσεις είναι το κύριο εργαλείο για την πρακτική εφαρμογή αυτής της 
μαθησιακής βασικής θεωρίας. Για ορισμένα άτομα, το να κάνουν διερευνητικές 
ερωτήσεις για την βαθύτερη κατανόηση μιας συγκεκριμένης κατάστασης τους 
είναι πολύ εύκολο, βγαίνει φυσικά, ακόμα και χωρίς προηγούμενη προετοιμασία. 
Για άλλα, μια σοβαρή και υπεύθυνη προετοιμασία είναι απαραίτητη. Πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι οποιοδήποτε άτομο βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ μπορεί να 
αποκτήσει εξαιρετικές ικανότητες στη χρήση ερωτήσεων, εάν επενδύσει χρόνο, 
προετοιμάζεται κατάλληλα, κάνει κριτική στη μέθοδο που εφαρμόζει και ακούει 
τη διαίσθησή του.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε διάφορους τρόπους διάκρισης μεταξύ των 
τύπων ερωτήσεων, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τι μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε και επίσης να προσπαθήσετε να τα συμπεριλάβετε στα σχέδια 
συζήτησής σας με ισορροπημένο τρόπο. Οποιαδήποτε υπερβολική χρήση του 
ίδιου τύπου ερωτήσεων δεν οδηγεί σε μια ομαλή και ευχάριστη συζήτηση, 
θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα συνδυαστικά διαφορετικούς τύπους 
ερωτήσεων.

Η πιο κοινή διάκριση μεταξύ ερωτήσεων είναι πολύ απλή και αναφέρεται 
στον τρόπο κατασκευής τους.

Κλειστές Ερωτήσεις  

Έχουν ένα περιορισμένο εύρος πιθανών απαντήσεων, εξ ου και ο 
χαρακτηρισμός τους ως «κλειστές». Οι πιθανές απαντήσεις είναι «ναι» ή «όχι», 
«ίσως», ή μια επιλογή μεταξύ δεδομένων απαντήσεων ή εύρους απαντήσεων, 
κ.ά. Αυτές οι ερωτήσεις είναι εύκολο να απαντηθούν και είναι χρήσιμες για 
να σπάσουν τον πάγο σε μια συγκεκριμένη συζήτηση. Προσφέρουν, επίσης, 
έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο πληροφοριών (που περιλαμβάνεται πάντα στις 
επιλογές απάντησής τους) και εκτελούνται σε λίγο χρόνο, καθώς οι απαντήσεις 
τους είναι πολύ σύντομες.
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Παραδείγματα:
 Συμφωνείτε; / Κάνατε συνδέσεις; / Σκοπεύετε να κάνετε κάτι σχετικά 

με αυτό; / Παρακολουθείτε τα ΜΜΕ; / Πόσο συχνά το έχετε δει; / Βλέπετε 
κάποιο πρόβλημα εδώ; / Υποστηρίζετε αυτήν την άποψη; / Το ακολουθείτε 
στην πραγματική σας ζωή; / Πόσο πιθανό είναι να αντιμετωπίσετε παρόμοιες 
καταστάσεις; κ.λπ.

Ανοιχτές Ερωτήσεις

Σε αντίθεση με τις κλειστές ερωτήσεις, δεν προσφέρουν ένα εύρος 
απαντήσεων στο άτομο το οποίο ρωτάτε. Είναι χρήσιμες για τη λήψη 
λεπτομερειών, βαθύτερων και ποιοτικών στοιχείων από τις απαντήσεις του 
κοινού. Συχνά, απαιτούν απαντήσεις με περισσότερες από μία λέξεις/ προτάσεις.

Παραδείγματα
Εν γένει, όλες οι ερωτήσεις που ξεκινούν με: τι, πώς, γιατί και ποιος-ποια-ποιο. 
Τι συνέβη εκείνη τη στιγμή; / Γιατί το έκαναν αυτό; / Τι είδες; / Τι πιστεύετε 

γι 'αυτό; / Ποιες συμπεριφορές έχετε παρατηρήσει; / Πώς αυτό επηρεάζει εσάς 
ή την κοινωνία; / Τι μπορεί να κάνει κάποιο άτομο σχετικά; / Πώς κάλυψαν τα 
ΜΜΕ το θέμα; / Γιατί ορισμένα θέματα δεν καλύπτονται από τα ΜΜΕ; κ.λπ.

 
Οι κλειστές ερωτήσεις θεωρούνται προβληματικές όταν χρησιμοποιούνται 

υπερβολικά καθώς είναι περιοριστικές και εμποδίζουν την ελεύθερη ροή μιας 
συζήτησης. Επομένως, κάθε κλειστή ερώτηση πρέπει να ακολουθείται από 
μερικές ανοιχτές ερωτήσεις. Μπορείτε να ανοίξετε ένα θέμα συζήτησης με 
κλειστές ερωτήσεις και να προχωρήσετε σε μεγαλύτερο βάθος με ανοιχτές.

Παράδειγμα:
Συμφωνείτε; Για ποιους λόγους; Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την 

κοινωνία μας; Με ποιους τρόπους είναι αυτό σημαντικό;

Παρακάτω παρουσιάζουμε διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων οι οποίες 
μπορεί να είναι κλειστές ή ανοιχτές, αλλά η ταξινόμηση γίνεται περισσότερο 
σύμφωνα με το σκοπό / το εύρος των ερωτήσεων και όχι τον τρόπο κατασκευής 
τους.
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Καθοδηγητικές/Παραφορτωμένες Ερωτήσεις

Αυτοί οι τύποι ερωτήσεων δεν είναι ουδέτεροι. Τείνουν να επηρεάζουν 
διακριτικά το άτομο που ερωτάται να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. 
Είναι γεμάτες υπονοούμενα: μπορεί να περιλαμβάνουν μια υπόθεση που 
παρουσιάζεται ως αληθής, να δηλώνουν έμμεσα προσωπική συμφωνία ή 
διαφωνία, κ.λπ. Διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πιθανότερο 
η απάντηση που δίνεται να είναι και αυτή που επιθυμείται. Προσφέρονται, 
δηλαδή, επιλογές που είναι όλες προτιμώμενες για το άτομο που θέτει την 
ερώτηση και το άτομο που απαντά μένει χωρίς εναλλακτική. Τέλος, τείνουν να 
είναι κλειστές ερωτήσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, καθώς 
συνδέονται στενά με τη χειραγώγηση, γεγονός που αν το εντοπίσουν τα μέλη 
του κοινού, δεν θα το πάρουν καλά.

Παραδείγματα: 
Συμφωνείτε ότι όλα τα άτομα πρέπει να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε 

αυτήν την κατάσταση; / Είναι αλήθεια ότι έχετε περισσότερα κίνητρα να 
κάνετε κάτι τώρα; / Αυτό είναι καλό να το κάνετε, έτσι δεν είναι; / Πόση είναι η 
καθυστέρηση της αστυνομικής παρέμβασης σε τέτοιες καταστάσεις; / Η δεύτερη 
προτεινόμενη λύση ήταν καλύτερη, έτσι δεν είναι; / Τι προτιμάτε περισσότερο, 
τις ειδήσεις στην τηλεόραση ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
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Ερωτήσεις Διεύρυνσης

Ο στόχος αυτού του είδους των ερωτήσεων είναι να ξεφύγουμε από ένα 
σημείο της συζήτησης που είναι πολύ συγκεκριμένο και εξειδικευμένο, π.χ. 
στενά ορισμένο τοπικά ή συνδεδεμένο με την πραγματικότητα πολύ λίγων 
ατόμων. Αυτές οι ερωτήσεις ωθούν τη συζήτηση σε μια ευρύτερη προοπτική, 
διαφορετικές απόψεις ή ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Παραδείγματα:
 Τι άλλα πράγματα μπορείτε να πείτε; / Τι άλλο υπάρχει εκεί; / Πού αλλού 

συμβαίνει το ίδιο πράγμα; / Τι σημαίνει αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα; / Εκτός 
από αυτό, τι άλλο μπορείτε να πείτε;

Ερωτήσεις Εστίασης

Πρέπει να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο θέμα στο οποίο σας ενδιαφέρει να 
επικεντρωθεί η συζήτηση που κάνετε με το κοινό. Το θέμα μπορεί να εμφανιστεί 
μέσω των συζητήσεων με το κοινό ή να παρουσιάστηκε στην παράσταση. 
Μπορείτε να ξεκινήσετε είτε με μια κλειστή είτε με μια ανοιχτή ερώτηση και, 
στη συνέχεια, με μια εστιασμένη ερώτηση. Βαθμιαία, πηγαίνετε βαθύτερα και 
εστιάστε σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο αυτού του θέματος.

Παραδείγματα:

 Ποιο άτομο μπορεί να κάνει κάτι για αυτό; / Τι ακριβώς μπορούν να κάνουν; 
/ Και αν το κάνουν αυτό, τι μπορεί να συμβεί; / Ποιο άτομο θα επηρεαστεί από 
τις αποφάσεις; / Με ποιο τρόπο θα επηρεαστεί; κ.λπ.

Συγκεκριμένες Ερωτήσεις

Συμβάλλουν στη μετάβαση σε πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις ή πτυχές 
μιας συγκεκριμένης συζήτησης από μια γενική ή επιφανειακή κατάσταση. 

Παραδείγματα:

 Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα; / Τι εννοείτε ακριβώς; / Μπορείτε 
να αναφέρετε μερικά από αυτά…; / Μπορείτε να αναφέρετε μερικά από τα 
πράγματα που…;
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Ερωτήσεις Ηχώ
Επαναλάβετε αυτό που είπε κάποιο άτομο ως ερώτηση για τα υπόλοιπα 

μέλη του κοινού. Μπορείτε να επιλέξετε κάτι ενδιαφέρον το οποίο θέλετε να 
εξερευνήσετε περισσότερο και μπορείτε να το αντιμετωπίσετε ρωτώντας το 
υπόλοιπο κοινό.

Παραδείγματα:
 Τι πιστεύετε γι 'αυτό… (το ζήτημα / πτυχή που αναφέρεται από το 

συγκεκριμένο άτομο); / Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο… (το 
πλαίσιο της συζήτησής σας); / (Επαναλαμβάνετε αυτούσιο το σχόλιο ενός 
μέλους ακροατηρίου.) Ας δούμε τι σκέφτονται και τα υπόλοιπα άτομα γι’ αυτό. 
Ποια είναι η γνώμη σας…;
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Θέατρο Εφημερίδα
-Αξιολόγηση και Εκτίμηση Επιπτώσεων- 

Όπως και σε οτιδήποτε άλλο κάνουμε στη δουλειά μας, ανεξάρτητα 
από τις μεθόδους που εφαρμόζουμε, είναι πολύ σημαντικό να 
γνωρίζουμε εάν και πώς έχουμε επιτύχει τους στόχους μας. 

Ο κύριος στόχος ορισμένων ατόμων που ασχολούνται με τον χώρο 
είναι η υλοποίηση του Θεάτρου Εφημερίδα και αφήνουν σε δεύτερη 
μοίρα τον σχεδιασμό και τη μέτρηση του πραγματικού αντίκτυπου που 
θα έχει στα μέλη του κοινού, και πιθανώς, στην κοινωνία γενικότερα. Αν 
απλώς θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, όπως 
συχνά σκέφτονται τα άτομα που είναι αρχάρια στο πεδίο, χωρίς να το 
υπολογίσουμε με τα καλύτερα δυνατά εργαλεία και να προσδιορίσουμε 
τον ακριβή αντίκτυπο και τον βαθμό αλλαγής που επιφέραμε, τότε δεν 
αναλαμβάνουμε την ευθύνη των προσπαθειών μας.

Τα άτομα που σχεδιάζουν σοβαρές διαδικασίες αξιολόγησης και 
μέτρησης αντίκτυπου θεωρούνται πιο υπεύθυνα, λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη τόσο από άτομα και ομάδες που αναζητούν δυνάμει συνεργασίες 
όσο και από τις εκάστοτε αρχές. Λαμβάνουν περισσότερα εύσημα και 
αναγνώριση για το έργο και τα αποτελέσματά τους.
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Για να καταρτιστεί και να αναπτυχθεί ένα σχέδιο αξιολόγησης, 
μια ομάδα πρέπει να αναλύσει διαφορετικές διαστάσεις, οι οποίες στη 
συνέχεια πρέπει να αναλυθούν και να συγκριθούν σε σχέση με τον 
επιθυμητό στόχο του Θεάτρου Εφημερίδα.

Όπως τονίσαμε προηγουμένως, ο στόχος θα έπρεπε να διαμορφωθεί 
σαφώς στην αρχή της διαδικασίας και να είναι το βασικό σημείο αναφοράς 
για την αξιολόγηση. 

Εάν ο στόχος δεν έχει καθοριστεί με σαφήνεια, τότε δεν μπορούμε να 
αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά μας. Ότι κι αν πετύχαμε είναι εντάξει!

Οι δύο διαστάσεις που πρέπει να εξετάσουμε είναι:
• Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα
• Η διαδικασία που οδήγησε στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα

• Ποσοτικά: αριθμός μελών του θιάσου, αριθμός θεατρικών έργων, 
παραστάσεων, μελών του κοινού, ηλικιακή ομάδα, κατανομή φύλου 
για κάθε παράσταση, αριθμός ατόμων που συνεργάστηκαν (πολιτεία 
και μη κρατικοί φορείς), αριθμός μελών κοινού που συμμετέχουν σε 
συζητήσεις κ.λπ.

• Ποιοτικά (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα): συνάφεια των μελών 
του κοινού με το θέμα που επιλέξαμε, συνάφεια των συνεργαζόμενων 
οντοτήτων, παρεμβάσεις / αντιδράσεις του κοινού, επίδραση στα μέλη 
του θιάσου, στο κοινό, στην κοινωνία, σε μελλοντικές συνεργασίες κ.λπ. 

Διαδικασία

• Διαδικασία ομάδας: θετικά, αρνητικά σημεία, συγκρούσεις, 
διαχείριση, προκλήσεις, στρατηγικές για την υπέρβαση εμποδίων, 
ανατροφοδότηση κ.λπ.

• Διαδικασία συνεργασίας: θετικά και αρνητικά σημεία, συγκρούσεις, 
διαχείριση, κατανομή 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 

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

Ορισμένες από τις πιθανές μεθόδους εξαρτώνται από το συγκεκριμένο 
πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν τα άτομα της ομάδας, οπότε κάθε ομάδα πρέπει να 
εξερευνήσει και να επιλέξει / σχεδιάσει τις πιο κατάλληλες και ταιριαστές μεθόδους.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε μια σειρά εργαλείων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του αντίκτυπου εργασίας τέτοιου 
είδους. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα 
και να συγκεντρώσετε τα ευρήματά σας σε ένα σύνολο συμπερασμάτων.

Ποσοτικά αποτελέσματα 

Το πρώτο εργαλείο είναι ένα παράδειγμα ενός φύλλου αξιολόγησης που 
μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τα ποσοτικά δεδομένα κατά τη 
διάρκεια του χρόνου 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 για Παράσταση Θεάτρου Εφημερίδα

Τοποθεσία________________
Ημερομηνία____________________
Όνομα της παράστασης___________
Κύρια θεματική της παράστασης___________
Σκοπός της παράστασης____________________

• Πόσο χρόνο (σε λεπτά / ώρες) κράτησε η παράσταση μαζί με τις συζητήσεις 

και τις παρεμβάσεις (αν είχατε);______

• Αριθμός ατόμων στο κοινό________________

• Αριθμός ατόμων στο κοινό που ανήκουν στην καταπιεσμένη ομάδα ______

• Πόσα άτομα έμειναν κατά τη διάρκεια της παράστασης;___

• Αριθμός γυναικών: ___________  

• Αριθμός άρθρων: _____________

• Αριθμός μη-δυικών ατόμων / ατόμων άλλου φύλου: ___________ 

• Ηλικιακή ομάδα (ες) - εκτίμηση κατά προσέγγιση:______________

• Αξιολογήστε το συνολικό επίπεδο ενδιαφέροντος και την ενεργό συμμετοχή 

του κοινού κατά τη διάρκεια της παράστασης (υψηλό, μέτριο, χαμηλό) 

__________

• Αριθμός ατόμων που πήγαν στη σκηνή για να κάνουν παρεμβάσεις (αν 

είχατε) _____

• Κατά προσέγγιση αριθμός ατόμων που συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις 

______

• Σχετικά σχόλια, εντυπώσεις από το κοινό σε σχέση με το θέμα και τον στόχο σας!

• -

• -

• -

• -

• Άλλα σχόλια / παρατηρήσεις: 
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Εργαλεία για τη μέτρηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων - 
παραδείγματα

Μερικά από αυτά τα εργαλεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία. 

Ομαδική διαδικασία και αντίκτυπος στην ομάδα
Καθόλη τη διαδικασία, η ομάδα θα πρέπει να κάνει τακτικές συναντήσεις 

με σκοπό να εκτιμήσει τη δική της διαδικασία, τον αντίκτυπο στο κάθε μέλος, 
να ανταλλάξει σχόλια, να εντοπίσει προκλήσεις, να εφαρμόσει στρατηγικές 
καταιγισμού ιδεών και να κάνει αλλαγές για μια πιο εποικοδομητική και 
παραγωγική ομαδική δουλειά. Αυτές οι συναντήσεις μπορούν να συντονιστούν 
από ένα εξωτερικό άτομο ή από άτομα της ίδιας της ομάδας, με τους ρόλους των 
μελών της να εναλλάσσονται διαρκώς.

Μια πολύ σημαντική συζήτηση πραγματοποιείται αμέσως μετά την 
παράσταση. Στόχος αυτής της συνάντησης εντός της ομάδας είναι:
• να επεξεργαστούν τα μέλη της ομάδας τα συναισθήματά που τους 

δημιούργησε η παράστασή τους, 
• να δηλωθεί η οπτική κάθε μέλους του θιάσου σχετικά με τη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης με το κοινό,
• να γίνει ανατροφοδότηση μεταξύ των μελών της ομάδας,
• να διερευνήσουν τις προκλήσεις που συνάντησαν και το πώς αντιμετωπίστηκαν,
• να προσδιορίσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία του σεναρίου και της 

συνολικής διαδικασίας με το κοινό,
• να λάβουν αποφάσεις σχετικά με αλλαγές που πρέπει να γίνουν αν 

επαναληφθεί η παράσταση.

Αξιολόγηση του αντίκτυπου στο κοινό - παραδείγματα 
• Εάν τα μέλη του κοινού χρησιμοποιούν συσκευές με σύνδεση στο 

διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη 
συλλογή των φρέσκων εντυπώσεων και των σκέψεών τους από το Θέατρο 
Εφημερίδα που μόλις παρακολούθησαν. Μπορείτε να παραθέσετε σε ένα 
ορατό μέρος τον σύνδεσμο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να τους 
ζητήσετε να το κάνουν πριν φύγουν από την εκδήλωση. Η έρευνα πρέπει να 
είναι σύντομη και να συνδυάζει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.
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• Μετά τις παραστάσεις, τα μέλη της ομάδας και άλλα άτομα που συμμετείχαν 
εθελοντικά μπορούν να προσεγγίσουν το κοινό και να αλληλεπιδράσουν 
μαζί του, να ρωτήσουν κατευθείαν πώς αισθάνονται τα άτομα που 
παρακολούθησαν την παράσταση, πόσο σχετική ήταν αυτή η διαδικασία 
για αυτά και τη ζωή τους, τι θέλουν να κάνουν στη συνέχεια κ.λπ.

• Θα μπορούσατε να τοποθετήσετε έξω από τον χώρο της εκδήλωσης μεγάλα 
χαρτιά στα οποία τα μέλη του κοινού μπορούν να γράψουν τις σκέψεις 
τους φεύγοντας από την παράσταση. Οι ερωτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
συγκεκριμένα με το θέμα της παράστασης και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 3-4!

• Οι ίδιες ερωτήσεις, όπως και πριν, μαζί με κάποιες άλλες που σχετίζονται με το 
ζήτημα, θα μπορούσαν να γίνουν σε μια σύντομη φόρμα αξιολόγησης. Το άτομο που 
βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ θα μπορούσε να αναφέρει, στο τέλος της εκδήλωσης, ότι 
άτομα που συμμετέχουν εθελοντικά θα έρθουν και θα κάνουν μερικές ερωτήσεις 
στο κοινό, καλώντας τα άτομα που το επιθυμούν να συμμετάσχουν.

• Το ίδιο έντυπο αξιολόγησης, που αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορεί να 
τοποθετηθεί εκ των προτέρων στη θέση κάθε ατόμου. Τα μέλη του κοινού 
μπορούν να το συμπληρώσουν ξεχωριστά και να το δώσουν στην ομάδα 
στο τέλος της παράστασης. Το άτομο που βρίσκεται σε ρόλο Τζόκερ πρέπει 
να το αναφέρει και να ενθαρρύνει το κοινό να το κάνει

Ιδέες για μακροπρόθεσμη αξιολόγηση με μέλη του κοινού 
• Μπορείτε να συλλέξετε τα στοιχεία επικοινωνίας τους κατά τη διάρκεια της 

παράστασης και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να επικοινωνήσετε με 
ορισμένα από τα άτομα μέσω e-mail ή τηλεφώνου και να τα προσκαλέσετε 
σε μερικές συναντήσεις ανατροφοδότησης για να συζητήσουν τα 
προβλήματα, τις αλλαγές στη ζωή τους και την κοινωνία. Μπορείτε, 
επίσης, να τα ρωτήσετε απευθείας μέσω e-mail ή τηλεφώνου (αξιολόγηση 
επιπτώσεων μετά την παράσταση).

• Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό μέσο για τη 
διαδικασία παρακολούθησης μετά την παράσταση όπου, όποιο άτομο θέλει 
να εμπλακεί ή να ενημερωθεί, μπορεί να εγγραφεί / να λάβει μέρος. Βάλτε 
την ακριβή διαδικτυακή τοποθεσία αυτού του μέσου σε ορατό μέρος και 
προσκαλέστε άτομα να συμμετάσχουν. Η δραστηριότητα από αυτό το 
μέσο μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο: πόσα άτομα έχουν ενταχθεί / παρακολουθούν το συγκεκριμένο 
θέμα / ζητήματα που αντιμετωπίζονται / προωθούνται, πόσα από αυτά 
συμμετείχαν ενεργά, τι είδους αντιδράσεις έχουν, κ.λπ.
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Προπαρασκευαστικές Ασκήσεις

Η προπαρασκευαστική διαδικασία του θεάτρου περιλαμβάνει 
διαφορετικές κατηγορίες ασκήσεων: χτίσιμο της ομάδας, δραματικά και 
θεατρικά παιχνίδια, συγκεκριμένες ασκήσεις για το Θέατρο Εφημερίδα, 
αυτοσχεδιασμούς, πρόβα ρόλων, δραστηριότητες για την υποστήριξη των 
προβών κ.λπ. Κάθε ομάδα, ανάλογα με το προφίλ και την εμπειρία της, 
χρειάζεται διαφορετικά προσαρμοσμένο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα και 
χρόνους για να είναι έτοιμη για μια παράσταση.

Σε αυτό το εγχειρίδιο δεν συμπεριλάβαμε ένα γενικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από μια ομάδα από την 
αρχή έως τη στιγμή της παράστασης. 

Έχουμε αναλύσει μια πληθώρα ασκήσεων ειδικά για το Θέατρο Εφημερίδα, 
οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Κάθε ομάδα μπορεί να αποφασίσει, με βάση τις ανάγκες των μελών της και 
τον διαθέσιμο χρόνο, τη δική της επιλογή ασκήσεων και δομή της παράστασης, 
συνδυάζοντας παιχνίδια και δραστηριότητες από άλλα εγχειρίδια και από όσα 
αναφέρονται εδώ.

Έχουμε ήδη αναπτύξει εγχειρίδια για άλλες μεθόδους του Θεάτρου του 
Καταπιεσμένου και δεν θέλουμε να επαναλάβουμε παιχνίδια ή δραστηριότητες 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο Θέατρο Εφημερίδα.

Στο εγχειρίδιο του Θεάτρου Φόρουμ (http://toolbox.salto-youth.net/1503) 
παραθέτουμε ένα γενικό πρόγραμμα σπουδών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη συνεργασία με μια νέα ομάδα χωρίς εμπειρία στον τομέα. Υπάρχουν 
διάφορες ασκήσεις για προθέρμανση, θεατρικά παιχνίδια, ασκήσεις εξουσίας 
και καταπίεσης, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως υλικό για οποιαδήποτε 
ομάδα.

Στο εγχειρίδιο του Αόρατου Θεάτρου (http://toolbox.salto-youth.
net/2636) υπάρχει μια ποικιλία ασκήσεων που μπορούν 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 εργασία με 
μια ομάδα στο Θέατρο Εφημερίδα.
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Στο εγχειρίδιο του Νομοθετικού Θεάτρου (http://www.artfusion.ro) 
υπάρχει μια ποικιλία ασκήσεων που προορίζονται να προετοιμάσουν και να 
υποστηρίξουν μια ομάδα που εργάζεται με αυτήν τη συγκεκριμένη μέθοδο. 
Υπάρχουν ασκήσεις για την κοινωνία και την κατανομή εξουσίας σε μακρο-
επίπεδο, προβλήματα και λύσεις από την πλευρά των διαφόρων φορέων της 
κοινωνίας, προσωπικές σκέψεις και αυτοσχεδιασμοί. Ανάλογα με το θέμα 
που αντιμετωπίζεται μέσω του Θεάτρου  Εφημερίδα, ορισμένες από αυτές τις 
ασκήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.

Οι ασκήσεις που έχουμε απαριθμήσει χωρίζονται σε διαφορετικές 
κατηγορίες οι οποίες θα πρέπει όλες να συμπεριληφθούν σε ένα 
προπαρασκευαστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Θέατρο Εφημερίδα. Σε κάθε 
κατηγορία μια ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες ασκήσεις, 
για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων ή της ομάδας συνολικά σε σχέση 
με τη διαδικασία του Θεάτρου Εφημερίδα.

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

Προπαρασκευαστικές ασκήσεις – Γενικές σκέψεις

Ορισμένες από τις ασκήσεις που αναφέρονται εδώ δεν μπορούν να γίνουν 
με μικρές ομάδες (από 5-7 άτομα), αλλά όλες μπορούν να προσαρμοστούν, να 
ρυθμιστούν και να χρησιμεύσουν ως έμπνευση για κάθε ασκούμενο άτομο που 
ενδιαφέρεται να τις χρησιμοποιήσει.

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

Το άτομο που αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση της διαδικασίας πρέπει 
να χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση επιλέγοντας, προσαρμόζοντας και 
χρησιμοποιώντας αυτές τις δραστηριότητες με διαφορετικές ομάδες και άτομα. 

Για πολλές από τις δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω, το άτομο που 
διαμεσολαβεί πρέπει να αναζητήσει και να επιλέξει το υλικό που αντλείται από τα ΜΜΕ και το 
οποίο απαιτείται για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει 
μια πρόκληση σε διαφορετικά πλαίσια και θα πρέπει να προγραμματίζεται εκ των προτέρων, 
ώστε να υπάρχει επαρκές σχετικό υλικό. Ωστόσο, για αρκετές δραστηριότητες, τα 
συμμετέχοντα άτομα πρέπει να κάνουν μια έρευνα στα ΜΜΕ στα οποία έχουν πρόσβαση ή 
είναι διαθέσιμα για να εφαρμόσουν τις εκάστοτε δραστηριότητες.
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 Εργασία με Υλικό από τα ΜΜΕ 
• Ντετέκτιβ ΜΜΕ (120-180 λεπτά)
• Κυνήγι συλλογής περιεχομένου ΜΜΕ (90 λεπτά)
• Επίπεδα καταπίεσης στα ΜΜΕ (90 λεπτά)
• Γεγονός ή Άποψη; (90 λεπτά)
• Συντακτική Ομάδα (90 λεπτά)
• Δημιουργία διαφήμισης (180 λεπτά)
• Τα ΜΜΕ που μας αγγίζουν (90 λεπτά)
• Επανεπεξεργασία ΜΜΕ (90-180 λεπτά)
• Το Πρωτοσέλιδο (60 λεπτά)
• Δημοσιογραφία πεδίου (180 -300 λεπτά)

Κριτικές Ματιές στα ΜΜΕ 
• Ποια είναι η θέση σας; (60-90 λεπτά)
• Απεριόριστη ελευθερία ή …  (90 λεπτά)
• Αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται στα ΜΜΕ (120 λεπτά)
• Ντετέκτιβ Προπαγάνδας (90 λεπτά)
• Δημιουργία ψεύτικων ειδήσεων (90 λεπτά)
• Μεροληψία στην αναφορά βίας (90 λεπτά) 
• Ελευθερία τύπου (120 λεπτά) 

Ατομικός αναστοχασμός
• Συνήθειες ΜΜΕ Bingo (60-90 λεπτά)
• Τι είδους κατανάλωση ΜΜΕ κάνω;(90 λεπτά)
• Επίπεδα συμμετοχής στο διαδίκτυο (90 λεπτά)
• Δημοσιογραφία πολιτών (90 λεπτά)
• Προσωπική μεροληψία (90 λεπτά)

Αυτοσχεδιασμοί / Δεξιότητες Ηθοποιίας / Πρόβες
• Άρθρο σε αντιστροφή (60-90 λεπτά)
• Υλικό σε διαφορετικά φύλα (60-90 λεπτά)
• Δημοσιογραφία εναντίον σχολιασμού (60 λεπτά)
• Ας δημιουργήσουμε ένα άρθρο μαζί (60 λεπτά)
• Ειδήσεις με τα άτομα που συμμετείχαν πραγματικά (60 λεπτά) 
• Αναφορά ζωντανά από το πεδίο(60 λεπτά)
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192
195
198
201
204
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Συναισθήματα
• Αντιδράστε στις ειδήσεις (30-50 λεπτά)
• Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (60 λεπτά)
• Διαβάζοντας με συναισθήματα (60 λεπτά)
• Επηρεάστε το άτομο που σας συντροφεύει (60 λεπτά)
• Αντιδράστε στα συναισθήματα (30 λεπτά)
• Απογοήτευση από τα ΜΜΕ (90 λεπτά)

220
222
224
226
228
230
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Εργασία με Υλικό από τα ΜΜΕ

Τίτλος: 
Ντετέκτιβ ΜΜΕ
 (120 - 180 λεπτά)

Στόχοι: Να αναπτύξετε δεξιότητες ανάλυσης για έλεγχο του υλικού που 
αντλήθηκε από τα ΜΜΕ, να σας κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια 
σχετικά με τα θέματα και τις αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται από άτομα ή 
οντότητες παραγωγής ενημερωτικού υλικού, να χαρτογραφήσετε και να 
δημιουργήσετε συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών στοιχείων από τα ΜΜΕ, να 
εντοπίσετε τα κύρια παραδείγματα καταπίεσης που υπάρχουν στα ΜΜΕ, να 
αναπτύξετε κριτική σκέψη σχετικά με το περιεχόμενο των ΜΜΕ, να κάνετε 
συγκρίσεις μεταξύ κυρίαρχων και εναλλακτικών ΜΜΕ, να σας παρακινήσει σε 
αλλαγή στη καταναλωτική σας συμπεριφορά ως προς τα ΜΜΕ.
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Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες 4 ατόμων.
• Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει μία εφημερίδα από ένα κυρίαρχο 

μέσο και μία από μια εναλλακτική ή ανεξάρτητη πηγή. Μπορείτε να 
επιλέξετε το υλικό για κάθε ομάδα ή να δημιουργήσετε μια κοινή συλλογή 
διαφορετικών παραδειγμάτων από τα οποία τα άτομα μπορούν να επιλέξουν 
τις εφημερίδες με τις οποίες επιθυμούν να εργαστούν.

• Εναλλακτικά, εάν δεν επιθυμείτε ή δεν μπορείτε να εργαστείτε με έντυπο 
υλικό, χρησιμοποιήστε τις διαδικτυακές εκδόσεις κάθε παράγοντα ΜΜΕ 
που θέλετε να παρέχετε ως επιλογή. 

• Κάθε ομάδα πρέπει να αναλύσει τα δύο προϊόντα ΜΜΕ που της 
αντιστοιχούν χρησιμοποιώντας διαφορετικά κριτήρια. Για κάθε κριτήριο τα 
μέλη της ομάδας πρέπει να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. Μπορείτε 
να δώσετε μερικά ή όλα τα ακόλουθα κριτήρια σε κάθε ομάδα:
 ӹ Τύπος περιεχομένου – αριθμός αντικειμένων από κάθε κατηγορία: 

Καταγραφή Ειδήσεων, Αφηγηματική Δημοσιογραφία, Ερευνητική 
Δημοσιογραφία, Συνεντεύξεις, Life Style Δημοσιογραφία, Κριτικές, 
Σχολιασμός / Ατομική Οπτική / Γνώμη, Γράμματα στον Εκδότη, 
Περιεχόμενο Χορηγίας, Διαφημίσεις κ.λπ.

 ӹ Θέματα – αριθμός θεμάτων/κατηγορίες θεμάτων, αριθμοί και ποσοστά 
άρθρων από κάθε τύπο και κατηγορία, θέματα και στοιχεία που έχουν 
τους μεγαλύτερους τίτλους, κ.λπ. 

 ӹ Δεδομένα – αριθμός άρθρων που βασίζονται σε γεγονότα και άρθρων 
που βασίζονται σε απόψεις, αριθμός άρθρων που πλασάρονται με 
λανθασμένο τρόπο (πχ. άρθρα που βασίζονται σε προσωπικές απόψεις 
παρουσιάζονται ως άρθρα που βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα), 
αριθμός άρθρων που αναφέρουν τις πηγές τους για επαλήθευση, κ.λπ.

 ӹ Εκπροσώπηση ομάδων – αριθμός διαφορετικών ομάδων (σύμφωνα 
με το φύλο, φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό 
κ.λπ.) που εκπροσωπούνται στα ΜΜΕ, ποιες είναι αυτές οι ομάδες, 
ποιο το ποσοστό κάλυψης ανά ομάδα, συνδέσεις μεταξύ του τύπου των 
θεμάτων και των συγκεκριμένων ομάδων, κ.λπ.

 ӹ Γεωγραφική εκπροσώπηση– αριθμός αναφερόμενων τοποθεσιών 
(πόλεις, γειτονιές, περιοχές, χώρες, ήπειροι κ.λπ.), ποιες τοποθεσίες 
αναφέρονται, τι ποσοστό αντιστοιχεί στην κάθε μία, κ.λπ.

 ӹ Συναισθηματικό φάσμα – αριθμός άρθρων που καλύπτουν θετικά, 
αρνητικά ή ουδέτερα νέα, ποια θέματα / κατηγορίες καλύπτονται με 
θετικό / αρνητικό / ουδέτερο τρόπο, κ.λπ.
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 ӹ Εικόνες – αριθμός άρθρων με εικόνες, πώς συνδέονται οι εικόνες με το 
άρθρο, ποια άτομα / ομάδες απεικονίζονται περισσότερο στις εικόνες, 
κ.λπ.

 ӹ Άτομα που συντάσσουν τα άρθρα – αριθμός ατόμων που ασχολούνται 
με τη δημοσιογραφία στην συντακτική ομάδα, έμφυλες αναλογίες στη 
συντακτική ομάδα, αριθμός άρθρων που αναλογεί στο κάθε γράφον 
άτομο, τύπος άρθρων / θεμάτων για κάθε άτομο που συνεισφέρει, κ.λπ.

 ӹ Άτομα που καταναλώνουν τα προϊόντα ΜΜΕ – κοινό-στόχος της 
εκάστοτε Εφημερίδα, δυνατότητες του αναγνωστικού κοινού να 
επηρεάσει το περιεχόμενο, χώρος για σχόλια / απαντήσεις, κ.λπ.

 ӹ Διαφημίσεις – αριθμός διαφημίσεων που υπάρχουν, ποια προϊόντα / 
υπηρεσίες προωθούν, ποσοστό του χώρου ΜΜΕ που καλύπτουν οι 
διαφημίσεις, κ.λπ.

 ӹ Εκπροσώπηση φύλου – αριθμός άρθρων που καλύπτουν το κάθε φύλο 
(στο επίκεντρο του άρθρου), αριθμός διαφημίσεων που απεικονίζουν 
κάθε φύλο, διαφορές στο πώς απεικονίζεται κάθε φύλο σε άρθρα ή 
διαφημίσεις, συνδέσεις μεταξύ του είδους των θεμάτων και του φύλου 
που απεικονίζεται, κ.λπ.

 ӹ Οικονομικά – πόσα χρήματα κοστίζει το προϊόν, διαφορές στις τιμές 
για διαφορετικούς τύπους ατόμων που αγοράζουν το προϊόν, ποιο 
άτομο κατέχει τα ΜΜΕ, ποιο άτομο χρηματοδοτεί την εφημερίδα / 
ΜΜΕ, κ.λπ.

 ӹ Υποκειμενικές παρατηρήσεις – σειρά θεμάτων, δομή της εφημερίδας, 
μεροληψία στην αναφορά, χειραγώγηση, θέματα / ζητήματα / πτυχές 
που λείπουν, γενικές εντυπώσεις και συμπεράσματα, κ.λπ.
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• Οι ομάδες έχουν από 60 έως 120 λεπτά, ανάλογα με το πόσα κριτήρια 
χρησιμοποιούνται, για να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. 

• Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματά της. Οι υπόλοιπες ομάδες υποβάλλουν 
ερωτήσεις για διευκρινίσεις ή παραδείγματα για να καταγράψουν τις 
πληροφορίες που παρουσιάζονται.

• Ξεκινήστε παρουσιάζοντας όλες τις κυρίαρχες εφημερίδες και μετά 
προχωρήστε στις εναλλακτικές / ανεξάρτητες.

• Δώστε οδηγίες στα συμμετέχοντα άτομα να δώσουν προσοχή και να 
σημειώσουν σημαντικές ομοιότητες / διαφορές μεταξύ των παρουσιάσεων. 
Αφού παρουσιάσουν όλες οι ομάδες, προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Τι παρατηρήσατε σε όλες τις παρουσιάσεις κυρίαρχων ΜΜΕ; Τι ήταν κοινό 

και τι ήταν διαφορετικό;
• Τι γίνεται με τις παρουσιάσεις εναλλακτικών ΜΜΕ; Τι ήταν κοινό και τι 

ήταν διαφορετικό;
• Τι ομοιότητες παρατηρήσατε μεταξύ παρουσιάσεων κυρίαρχων και 

εναλλακτικών ΜΜΕ; Τι διαφορές;
• Ποιο ήταν το κύριο αφήγημα / μήνυμα των κυρίαρχων ΜΜΕ; Ποιο ήταν 

αντίστοιχα στα εναλλακτικά ΜΜΕ; Τι σημαίνει αυτό;
• Ποια συμπεράσματα εξάγετε σχετικά με κάθε κριτήριο (αναλύστε ένα προς 

ένα όλα τα κριτήρια) που αναλύονται; 
• Τι σκέψεις έχετε σχετικά με τη συνολικότερη εικόνα / το πλαίσιο στο οποίο 

υπάρχουν αυτά τα νέα των ΜΜΕ;
• Τι λείπει και πρέπει να υπάρχει στα ΜΜΕ;
• Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι παρατηρήσεις σας αντικατοπτρίζουν και 

άλλες ειδήσεις ΜΜΕ; Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί η κατάσταση είναι έτσι και όχι διαφορετική;
• Τι σημαίνει αυτό για εσάς; Τι συσχετισμό ή επιπτώσεις έχει για εσάς 

προσωπικά; Τι γίνεται με τον αντίκτυπο στην κοινωνία;
• Ποια στοιχεία σηματοδοτούν την ύπαρξη προβλήματος ή ένα στοιχείο στο 

οποίο πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή;
• Ως άτομο που παρακολουθεί τα ΜΜΕ, πόσο συχνά σκεφτόσασταν αυτές 

τις πτυχές στο παρελθόν;
• Σε ποιο βαθμό αυτές οι πτυχές πρέπει να αναγνωρίζονται από κάθε άτομο 

που παρακολουθεί τα ΜΜΕ; Γιατί;
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• Με ποιο τρόπο επηρεάζονται τα άτομα που ακολουθούν τα ΜΜΕ από τον 
τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα των ΜΜΕ «παρέχουν» πληροφορίες για 
τον κόσμο;

• Πώς θέλετε να αλλάζει η ζωή σας ως άτομο που παρακολουθεί τα ΜΜΕ 
από τώρα και στο εξής; Τι θέλετε να κάνετε διαφορετικά;

• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 
Θέατρο Εφημερίδα.

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και τον αριθμό των ομάδων με τις οποίες 

εργάζεστε, μπορείτε να παρέχετε τις ίδιες εφημερίδες σε διαφορετικές 
ομάδες εργασίας και να τους δώσετε διαφορετικά κριτήρια για την ανάλυσή 
τους. Με αυτόν τον τρόπο, βεβαιώνεστε ότι χρησιμοποιείτε περισσότερα ή 
όλα τα κριτήρια για ένα συγκεκριμένο προϊόν ΜΜΕ. Μπορείτε επίσης να 
δώσετε τις ίδιες εργασίες και παραδείγματα ΜΜΕ σε διαφορετικές ομάδες 
για να συγκρίνετε τα ευρήματα και τις παρατηρήσεις τους.

• Προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος, μπορείτε να επιλέξετε μερικά άρθρα 
για  να αναλυθούν αντί ολόκληρη την εφημερίδα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
έκδοση, αλλά αυτές οι επιλογές δεν θα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για 
τη συνολικότερη εικόνα του περιεχομένου.
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• Μπορείτε να προχωρήσετε αμέσως μετά στη δραστηριότητα «Συντακτική 
Ομάδα» (βλ. Επόμενη άσκηση) προκειμένου να τοποθετήσετε την 
ομάδα στην άλλη πλευρά των πραγμάτων (να δημιουργήσουν, δηλαδή, 
περιεχόμενο ΜΜΕ) και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες από αυτήν τη 
δραστηριότητα για το ρόλο τους ως συντακτική ομάδα. 

• Εάν συναντιέστε τακτικά με την ομάδα σας, ως συνέχεια, μπορείτε να δώσετε 
ένα κριτήριο σε κάθε άτομο, το οποίο και θα παρακολουθεί τις επόμενες 
ημέρες στα κύρια ΜΜΕ. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να συγκρίνουν τα 
ευρήματά τους και να διεξάγουν μια συζήτηση για τις τρέχουσες χρήσεις 
στα ΜΜΕ, τις τάσεις και τα γεγονότα. Η άσκηση αυτή μπορεί επίσης να 
δοθεί ως εργασία για το σπίτι με τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση να 
πραγματοποιούνται στην συνάντηση με ολόκληρη την ομάδα.

• Μια άλλη επιμέρους εργασία για το σπίτι για τα άτομα που συμμετέχουν 
είναι να παρατηρούν και να βρίσκουν παραδείγματα καταπίεσης που 
καλύπτονται στα ΜΜΕ στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου. Να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους, να τις συλλέξουν και να 
τις κατηγοριοποιήσουν στη συνάντηση της ομάδας. Αυτές οι πληροφορίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκκίνησης για να αποφασιστεί 
ποιον συγκεκριμένο τύπο καταπίεσης επιθυμούν να αντιμετωπίσουν με τη 
μέθοδο του Θεάτρου Εφημερίδα.

• Μια πολύ συγκεκριμένη εναλλακτική εκδοχή αυτής της δραστηριότητας 
είναι να δοθεί ως εργασία ο προσδιορισμός των επιθέτων που 
χρησιμοποιούνται σε ένα άρθρο σε σχέση με μια συγκεκριμένη ομάδα. 
Τα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να εξετάσουν ένα άρθρο ή ολόκληρο ένα 
προϊόν ΜΜΕ και όποτε υπάρχει αναφορά σε μια συγκεκριμένη ομάδα, η 
οποία καταπιέζεται στην κοινωνία (πχ. άτομα με εμπειρία μετανάστευσης, 
άτομα που βιώνουν την προσφυγική συνθήκη, διαφορετικές εθνοτικές 
ομάδες, θρησκείες, ταυτότητες φύλου, σεξουαλικοί προσανατολισμοί, 
θηλυκότητες, ηλικιωμένα άτομα, κ.λπ.) να επισημάνουν το επίθετο / τα 
επίθετα που χρησιμοποιούνται (εάν υπάρχουν). Αυτή η άσκηση είναι πιο 
χρήσιμη όταν γίνεται με περισσότερα από ένα άρθρα, για να έχετε μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα ενός συγκεκριμένου υλικού εφημερίδας / ΜΜΕ. Η 
συλλογή των επιθέτων πρέπει να παρουσιαστεί από κοινού με τα ευρήματα 
των υπόλοιπων ομάδων και να τεθούν υπό συζήτηση με όλη την ομάδα.
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Τίτλος: 
Κυνήγι συλλογής περιεχομένου ΜΜΕ 

(90 λεπτά)

Στόχοι: Να αναπτύξετε αναλυτικές δεξιότητες για έλεγχο περιεχομένου 
ΜΜΕ, να σας προκαλέσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια για τα θέματα 
και τις αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται από άτομα ή οντότητες παραγωγής 
ενημερωτικού υλικού, να αναπτύξετε κριτική σκέψη σχετικά με το περιεχόμενο 
των ΜΜΕ, να σας δημιουργήσει βαθύτερο προβληματισμό σχετικά με το ρόλο 
των ΜΜΕ στη ζωή των ανθρώπων.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 4 ή 5 ατόμων. 
• Αναθέστε σε κάθε ομάδα μια εφημερίδα και αφήστε ένα κοινό απόθεμα 

αντιτύπων προς χρήση σε περίπτωση ανάγκης κατά τη διάρκεια της 
άσκησης. 

• Σε 30 λεπτά, κάθε ομάδα πρέπει να προσδιορίσει έναν αριθμό αντικειμένων 
στην εφημερίδα που της έχετε δώσει. Μερικά από τα παραδείγματα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:
 ӹ Ένα άρθρο που καλύπτει θετικά νέα
 ӹ Διαφήμιση με γυμνό άνδρα
 ӹ Ένα πρωτοσέλιδο γραμμένο από μια γυναίκα 
 ӹ Μια εικόνα που απεικονίζει παιδιά 
 ӹ Ένα άρθρο για μια μειονότητα που ζει στη χώρα σας 
 ӹ Ένα άρθρο γνώμης με επικριτικό χαρακτήρα για την κυβέρνηση / τις 

δημόσιες αρχές 
 ӹ Υλικό που να προκαλεί τους έμφυλους κοινωνικούς κανόνες
 ӹ Υλικό που να καλύπτει γεγονότα από κάποια άλλη χώρα / μέρος του 

κόσμου
 ӹ Ένα άρθρο που απεικονίζει μια κατάσταση καταπίεσης
 ӹ Σατιρικό υλικό κοινωνικού περιεχομένου 
 ӹ Ένα άρθρο που καλύπτει το έργο μιας δομής ΜΚΟ / δομών της 

κοινωνίας των πολιτών
 ӹ Υλικό που να αναφέρεται στα αδικήματα μιας ιδιωτικής εταιρείας 

(μπόνους για μια ομάδα που μπορεί να βρει ένα άρθρο ή ένα κομμάτι 
που απεικονίζει την ίδια εταιρεία από θετική σκοπιά)

 ӹ Ένα άρθρο που καλύπτει ένα ζήτημα για το οποίο η ομάδα σας έχει 
έντονα συναισθήματα

 ӹ Ένα άρθρο το οποίο θεωρούν ότι είναι γραμμένο αντικειμενικά
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• Εάν μια ομάδα δεν καταφέρει να βρει ένα ζητούμενο αντικείμενο στη 
συγκεκριμένη εφημερίδα, μπορεί να προσπαθήσει να το ανακαλύψει στο 
κοινόχρηστο απόθεμα. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να γράψουν ακριβώς 
σε ποια εφημερίδα και σελίδα το βρήκαν.

• Ένα άρθρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα αντικείμενα από 
τη λίστα. 

• Μετά από 30 λεπτά, κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει εν συντομία τα 
ευρήματά της και μετά να προχωρήσει στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν αυτή η άσκηση για εσάς;
• Πως ήταν η διαδικασία ως ομάδα; Πως δουλέψατε μαζί;
• Τι συναισθήματα βιώσατε κατά τη διάρκεια της άσκησης;
• Τι ήταν το πιο εύκολο να βρείτε και γιατί; Τι ήταν το πιο δύσκολο; Γιατί;
• Πόσα στοιχεία έπρεπε να αναζητήσετε στο κοινόχρηστο υλικό (επειδή δεν 

τα βρήκατε στην εφημερίδα που σας δόθηκε);
• Τι ήταν κοινό σε όλες τις ομάδες; Τι ήταν διαφορετικό;
• Τι σας εκπλήσσει; (Είτε από τα δικά σας ευρήματα είτε από τα ευρήματα 

άλλων;)
• Τι άλλες παρατηρήσεις έχετε σχετικά με την άσκηση, τη διαδικασία ή τα 

ευρήματα;
• Τι αντικατοπτρίζει αυτό για την κοινωνία μας ή για τα ΜΜΕ στην κοινωνία 

μας;
• Τι επηρεάζει το περιεχόμενο των ΜΜΕ;
• Τι παρατηρείτε συνήθως όταν διαβάζετε εφημερίδες ή διαβάζετε υλικό από 

ΜΜΕ; 
• Γιατί παρατηρείτε αυτά τα πράγματα και όχι άλλα;
• Ποια είναι τα πράγματα που δεν παρατηρείτε ή σκέφτεστε πολύ; Γιατί;
• Πως διαμορφώνουν τα ΜΜΕ την παγκόσμια άποψη των ατόμων που τα 

ακολουθούν;
• Πως μπορεί ένα άτομο που ακολουθεί τα ΜΜΕ να εκτίθεται σε έναν  

διαφορετικό τύπο μηνυμάτων;
• Ποιο άτομο μπορεί να είναι υπεύθυνο για αυτό;
• Τι θέλετε να κάνετε διαφορετικά στο εξής, σχετικά με τα θέματα που 

συζητήσαμε;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Εάν πιστεύετε ότι είναι επωφελές, οργανώστε τη δραστηριότητα με 

ανταγωνιστικό τρόπο, είτε επιβραβεύοντας την ομάδα που βρίσκει πρώτα 
όλα τα αντικείμενα είτε δημιουργώντας ορισμένα όρια ή εμπόδια στην 
πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφημερίδες ή υλικό (πχ. πρόσβαση στο υλικό 
με σειρά προτεραιότητας, το ίδιο άρθρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
περισσότερες από μία ομάδες κ.λπ.), αλλά φροντίστε να εξετάστε αυτό το 
μέρος της διαδικασίας στη συζήτηση.

• Η επιλογή υλικού πρέπει να γίνει προσεκτικά, ώστε να περιλαμβάνει μια 
ισορροπημένη χρήση των εφημερίδων που υπάρχουν στην κοινωνία, από 
τις πιο δημοφιλείς έως τις πιο εναλλακτικές και ανεξάρτητες. 

• Δώστε παραδείγματα μόνο από τα κυρίαρχα ΜΜΕ σε κάθε ομάδα και αφήστε 
τα εναλλακτικά στο κοινόχρηστο απόθεμα. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία 
για να συγκρίνετε τους δύο τύπους ΜΜΕ, την έκθεση των ατόμων που 
παρακολουθούν τα ΜΜΕ και το συνολικό πλαίσιο στο χώρο των ΜΜΕ.

• Η συγκεκριμένη λίστα στοιχείων πρέπει να προσαρμοστεί στο τρέχον 
πλαίσιο και στις κυρίαρχες τάσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την 
άσκηση για να συγκεντρώσετε μια συλλογή άρθρων και απόψεων σχετικά 
με το θέμα με το οποίο εργάζεστε για το έργο του Θεάτρου Εφημερίδα. Σε 
αυτήν την περίπτωση η λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορές από την 
ίδια θεματική περιοχή / στην ίδια καταπίεση.

• Η συγκεκριμένη λίστα μπορεί να έχει ευκολότερη εκδοχή, δηλαδή, 
να συμπεριλαμβάνει τόσο γενικό και κοινό τύπο αντικειμένων όσο 
και δυσκολότερο, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων ή δυσεύρετων 
στοιχείων. Κάθε προσέγγιση αντικατοπτρίζει διαφορετικές πτυχές της 
πραγματικότητας των ΜΜΕ και είναι κατάλληλη για ομάδες με διαφορετικό 
επίπεδο εμπειρίας.

• Εναλλακτικά, για μια δραστηριότητα ενός ατόμου ή ζευγαριού, ενσωματώστε 
τη λίστα των αντικειμένων προς αναζήτηση σε έναν πίνακα Bingo. Σε αυτήν 
την εκδοχή, τα άτομα που συμμετέχουν έχουν πρόσβαση σε μια κοινή 
συλλογή έντυπου υλικού ή / και επιλογών από το διαδίκτυο και πρέπει να 
βρουν όλα τα αναφερόμενα αντικείμενα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

• Εάν συναντιέστε τακτικά με την ομάδα σας, μπορείτε να δώσετε τη λίστα 
των αντικειμένων ως εργασία για το σπίτι και να καλέσετε την ομάδα 
να παρατηρήσει, να ακολουθήσει και να τα εντοπίσει σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες διαφορετικές πηγές. Τα ευρήματά των μελών της ομάδας 
σας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια συζήτηση σχετικά με το τι 
επικρατεί στον τομέα των ΜΜΕ, ποιες εναλλακτικές είναι διαθέσιμες και 
ποια πρόσφατα και τρέχοντα γεγονότα ή τάσεις παρατηρούνται.
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Τίτλος: 
Επίπεδα καταπίεσης στα ΜΜΕ

 (90 λεπτά) 

Στόχοι: Να αναπτύξετε κριτική σκέψη σχετικά με το περιεχόμενο των 
ΜΜΕ, να ενθαρρύνει τον βαθύτερο προβληματισμό σας σχετικά με το ρόλο 
των ΜΜΕ στη ζωή των ανθρώπων, να αναγνωρίσετε τα φαινόμενα και τον 
αντίκτυπο της ρητορικής μίσους, να διερευνήσετε σε βάθος διαφορετικούς 
τύπους καταπίεσης που υπάρχουν σε όλο το φάσμα των ΜΜΕ, να ενθαρρύνει 
την προληπτική συμπεριφορά κατά της καταπίεσης

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 4 ατόμων. 
• Κάθε ομάδα λαμβάνει μια λίστα με παραδείγματα διαφορετικών δηλώσεων 

/ εικόνων / καταστάσεων / κ.λπ. στις οποίες γίνονται προσβλητικές, 
απειλητικές, εκφοβιστικές ή υποτιμητικές αναφορές μέσω ενός καναλιού 
ΜΜΕ σε σχέση με μια συγκεκριμένη ομάδα (η οποία γίνεται συχνά στόχος 
καταπίεσης στη συγκεκριμένη κοινότητα).

• Πρέπει να παραθέσουν τα παραδείγματα με σειρά βαρύτητας, όπως την 
αντιλαμβάνονται τα μέλη της κάθε ομάδας (λαμβάνοντας υπόψη την 
επίδραση που έχουν στα εμπλεκόμενα άτομα, ή γενικά, στην κοινωνία). 
Τοποθετούν το υλικό από το σοβαρότερο στο λιγότερο σοβαρό. Μπορούν 
να τοποθετήσουν περισσότερα από ένα παραδείγματα στην ίδια θέση. 
Δώστε 30 λεπτά για αυτό το βήμα.



134 

• Προτού αρχίσουν οι ομάδες να παρουσιάζουν τις λίστες τους, ρωτήστε τα 
συμμετέχοντα άτομα: 
 ӹ Πως νιώσατε κάνοντας αυτή τη δραστηριότητα;
 ӹ Πόσο εύκολο ήταν να φτάσετε σε ένα συμπέρασμα στην ομάδα σας;
 ӹ Ποιο ήταν το πιο δύσκολο μέρος των συζητήσεών σας;
 ӹ Καταφέρατε να φτιάξετε μια τελική λίστα; Εάν όχι, γιατί όχι; Εάν ναι, 

πώς καταλήξατε σε αυτή;
 ӹ Θέλετε να προσθέσετε άλλα σχόλια για τη διαδικασία;

• Μία ομάδα παρουσιάζει τη λίστα της. Οι άλλες ομάδες πρέπει να αναφέρουν 
εάν έχουν την ίδια σειρά ή διαφορετική και τι είναι διαφορετικό.

• Προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας αφού ακούσατε τις λίστες όλων των ομάδων;
• Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τις διαφορές των ομάδων;
• Σε ποιο βαθμό αυτά τα παραδείγματα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικότητες που 

υπάρχουν στο δημόσιο χώρο και διαμεσολαβούνται από διαφορετικά κανάλια ΜΜΕ;
• Γνωρίζετε άλλα παραδείγματα; 
• Ποιος είναι ο στόχος τους;
• Έχετε υπάρξει ποτέ στόχος τέτοιων καταστάσεων; Εάν ναι, μπορείτε να 

μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες; Με ποιο τρόπο σας επηρέασε; Τι 
κάνατε διαφορετικά μετά από αυτό;

• Ποιοι είναι οι κίνδυνοι τέτοιων καταστάσεων; Ποιο άτομο είναι πιο ευάλωτο 
και κινδυνεύει στην κοινωνία μας;

• Πιστεύετε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα καταπίεσης που προωθούνται 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εκτός από τα παραδοσιακά ΜΜΕ); 

• Τι κάνει τη διαφορά μεταξύ τους;
• Ποιες είναι οι άμεσες αρνητικές συνέπειες αυτού του τύπου δηλώσεων / 

συμπεριφορών; 
• Τι γίνεται μακροπρόθεσμα;
• Ποιος παράγοντας έχει την εξουσία να αλλάξει κάτι από αυτή την άποψη; 
• Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που δεν αποτελούν στόχο τέτοιων 

καταστάσεων;
• Ποιος είναι ο ρόλος των ατόμων που ακολουθούν τα ΜΜΕ; 
• Τι θέλετε να κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής όταν βλέπετε 

παρόμοιες περιστάσεις;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα; 
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Τα συγκεκριμένα παραδείγματα μπορεί να είναι φανταστικά αλλά 

εμπνευσμένα από πραγματικές καταστάσεις. Εάν είναι δυνατόν όμως, είναι 
προτιμότερο να είναι αληθινά, πρόσφατα παραδείγματα. Θα πρέπει να 
υπάρχουν περίπου 10 έως 12 καταστάσεις / παραδείγματα που καλύπτουν 
πλαίσια όπως: ιδιωτικά μηνύματα, σχόλια σε διάφορες δημοσιεύσεις ή 
άρθρα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλώσεις πολιτικών, δημοσιεύσεις 
/ άρθρα από οποιαδήποτε ομάδα που είναι ενάντια σε μια συγκεκριμένη 
μειονότητα ή υπέρ της υπεροχής μιας συγκεκριμένης ομάδας, προσβλητικά 
memes / αστεία που μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
κόμικς, διαφημίσεις, tweets διασήμων, στίχοι τραγουδιών κ.λπ. Για μια 
επιλογή δηλώσεων που αναφέρονται σε ομοφυλόφιλα άτομα, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το φυλλάδιο από το εγχειρίδιο Bookmarks – Combating 
hate speech online through human rights education (δείτε τη δραστηριότητα 
«Λέγοντάς το με χειρότερο τρόπο». Το εγχειρίδιο μπορεί να βρεθεί στο 
διαδίκτυο.

• Ο αριθμός των ατόμων σε μια ομάδα επιλέγεται σκόπιμα να είναι ζυγός, 
προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες ισοπαλίας εάν οι ομάδες 
χρησιμοποιούν ψηφοφορία στη διαδικασία τους. Με αυτόν τον τρόπο, 
αναγκάζονται να συζητήσουν περισσότερο και να χρησιμοποιήσουν 
εναλλακτικές μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων.

• Να έχετε στο νου σας ότι αυτή η δραστηριότητα ή το επιλεγμένο παράδειγμα 
μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ομάδα σας. Πολλά άτομα 
δεν αισθάνονται άνετα να κατατάξουν τις εμπειρίες καταπίεσης των 
ανθρώπων. Να δείξετε ευαισθησία στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζετε 
την άσκηση και στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τη συζήτηση. Μην 
υπονοήσετε ποτέ ότι οι εμπειρίες ορισμένων ατόμων είναι λιγότερο 
σημαντικές από άλλες.



136 

Τίτλος: 
Γεγονός ή Άποψη? 

(90 λεπτά)

Στόχοι: Να αναπτύξετε δεξιότητες ανάλυσης για τον έλεγχο του υλικού που 
αντλήθηκε από τα ΜΜΕ, να διακρίνετε τα άρθρα που βασίζονται σε αληθινά 
γεγονότα από αυτά που βασίζονται σε κάποια άποψη, να αναπτύξετε κριτική 
σκέψη σχετικά με το περιεχόμενο των ΜΜΕ, να ενθαρρυνθεί ο βαθύτερος 
προβληματισμός σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ  στη ζωή των ανθρώπων.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Διευκρινίστε τη διαφορά μεταξύ ενός γεγονότος και μιας άποψης. Ζητήστε 

από την ομάδα να δώσει μερικά παραδείγματα από κάθε κατηγορία για να 
βεβαιωθείτε ότι η διάκριση είναι σαφής.

• Προσκαλέστε την ομάδα να αναφέρει / μαντέψει ποιος τύπος άρθρων, που 
υπάρχει στη σφαίρα των ΜΜΕ, βασίζεται σε γεγονότα και ποια βασίζονται 
σε απόψεις. Εξερευνήστε τις γνώμες των μελών της ομάδας σας σχετικά 
με το κατά πόσον όλα τα υποτιθέμενα άρθρα που βασίζονται σε γεγονότα 
είναι 100% αληθή. Ρωτήστε εάν έχουν παραδείγματα.

• Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. Δώστε σε κάθε δυάδα ένα αντίγραφο ενός 
άρθρου που υποτίθεται ότι βασίζεται σε γεγονότα (Καταγραφή ειδήσεων, 
Αφηγηματική δημοσιογραφία, Ερευνητικό άρθρο). Επιλέξτε ένα άρθρο από 
την πρόσφατη ιστορία και από ένα πολύ δημοφιλές ΜΜΕ. Δώστε το ίδιο 
άρθρο ανά δύο ζεύγη για να κάνετε σύγκριση.

• Τα ζεύγη έχουν 10 έως 20 λεπτά (ανάλογα με την έκταση του άρθρου) για να 
το διαβάσουν και να επισημάνουν όλες τις πληροφορίες που θεωρούν ότι 
είναι γεγονότα ή απόψεις.

• Ένα ζευγάρι παρουσιάζει σύντομα το άρθρο με το οποίο έπρεπε να δουλέψει 
και τις παρατηρήσεις του. Πρέπει επίσης να πουν αν θεωρούν ότι πρόκειται 
για άρθρο που βασίζεται σε γεγονότα ή απόψεις.

• Το δεύτερο ζευγάρι, το οποίο εργάστηκε πάνω στο ίδιο άρθρο, πρέπει 
να πει εάν συμφωνεί ή έχει διαφορετική άποψη. Όταν υπάρχουν μεγάλες 
διαφωνίες μεταξύ ζευγαριών, ζητήστε από τα άλλα άτομα που συμμετέχουν 
να δώσουν τη δική τους γνώμη και να διευκρινιστεί κάθε σημείο.

• Μόλις παρουσιάσουν όλα τα ζεύγη, προχωρήστε στη συζήτηση. 
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν αυτή η εργασία για εσάς;
• Πόσο εύκολο ήταν να χαρακτηρίσετε συγκεκριμένες πληροφορίες ως 

γεγονότα ή απόψεις; 
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• Πόσο συχνά διαφωνήσατε ως ζευγάρι; Γιατί;
• Γιατί 2 ζευγάρια που εργάστηκαν με το ίδιο άρθρο είχαν διαφορετικές 

παρατηρήσεις / ετυμηγορία; (ρωτήστε μόνο αν συνέβη κάτι τέτοιο)
• Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να αποφασίσετε εάν οι πληροφορίες είναι 

γεγονότα ή απόψεις;
• Γιατί ένα άρθρο που βασίζεται σε γεγονότα περιλαμβάνει επίσης απόψεις; 

Πώς επηρεάζει αυτό τη φύση του άρθρου;
• Ποια είναι η άποψή σας για το περιεχόμενο ΜΜΕ που ισχυρίζεται ότι 

βασίζεται σε γεγονότα αλλά δεν ισχύει;
• Πόσο συχνά πιστεύετε ότι τέτοιο περιεχόμενο υπάρχει στα ΜΜΕ στα οποία 

η πλειονότητα των ατόμων έχει πρόσβαση;
• Ποιος θα μπορούσε να είναι ο αντίκτυπος αυτού του υλικού στα άτομα που 

ενημερώνονται από τα ΜΜΕ και στην κοινωνία γενικότερα;
• Συναντήσατε ποτέ περιεχόμενο ΜΜΕ που φαινόταν να βασίζεται σε 

γεγονότα, το πιστέψατε και αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αλήθεια; 
Εάν ναι, θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα; 

• Έχετε δει κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς σας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης άτομα να μοιράζονται πληροφορίες ως γεγονότα χωρίς να τις 
επαληθεύουν; Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;

• Όσον αφορά το περιεχόμενο των ΜΜΕ, ποια είναι η διαφορά μεταξύ 
ψεύτικων ειδήσεων, απόψεων και γεγονότων;

• Πως μπορεί ένα άτομο που χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ να είναι πιο προσεκτικό 
και να εντοπίζει παραπλανητικές πληροφορίες πιο γρήγορα;

• Τι θέλετε να κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Ελέγξτε εκ των προτέρων τα άρθρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και 

εντοπίστε τις πληροφορίες που είναι γεγονότα ή απόψεις. Χρησιμοποιήστε 
κυρίως άρθρα που έχουν μεγάλο περιεχόμενο με απόψεις, αν και δεν θα 
έπρεπε, και που δεν είναι τόσο εύκολο να εντοπιστούν. Φροντίστε να 
έχετε τουλάχιστον ένα άρθρο που να είναι πραγματικά 100% βασισμένο σε 
γεγονότα για να έχετε ένα παράδειγμα «σωστού» υλικού.

• Για την εισαγωγή, μπορείτε να δώσετε μερικά παραδείγματα από δημόσιους 
/ δημοφιλείς λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να 
εντοπίσετε να ορίσετε τη διαφορά μεταξύ γεγονότων και απόψεων. 
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Τίτλος:
 Συντακτική Ομάδα 

(90 λεπτά)

Στόχοι: Να κατανοήσετε πόσο περίπλοκη είναι η διαδικασία δημιουργίας 
μιας εφημερίδας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση, να εξερευνήσετε την 
κατανομή της εξουσίας σε μια συντακτική ομάδα, να κατανοήσετε βαθύτερα 
τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα γεγονός για να αποτελέσει νέο, να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον σας και περιέργεια στα θέματα και τις αφηγήσεις 
που χρησιμοποιούνται από άτομα ή οντότητες παραγωγής ενημερωτικού 
υλικού, να αναπτύξετε κριτική σκέψη σχετικά με το περιεχόμενο των ΜΜΕ και 
τις οντότητες που το παράγουν, να προβληματιστείτε περισσότερο σχετικά με 
το ρόλο των ΜΜΕ στη ζωή των ανθρώπων.
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Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ζητήστε από την ομάδα να αναφέρει ποιοι παράγοντες πιστεύει ότι 

επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας συντακτικής ομάδας 
όταν αποφασίζει ποια άρθρα θα δημοσιεύσει.

• Ξεκινήστε με έναν καταιγισμό ιδεών για να συμπεριλάβετε όλες τις πιθανές 
ιδέες που έχει η ομάδα. Ελέγξτε τη λίστα παραγόντων που αναφέρεται στο 
τέλος της δραστηριότητας (προτάσεις). Αναφέρετέ τους εάν η ομάδα δεν 
τους έχει ήδη αναφέρει.

• Στη συνέχεια, μαζί με την ομάδα, ορίστε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί, 
καθοριστικοί, πιθανοί και ρεαλιστικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ενεργά από μια συντακτική ομάδα στην πραγματική ζωή. 
Μπορείτε να συζητήσετε εάν αυτοί οι παράγοντες είναι διαφορετικοί για 
ένα κυρίαρχο ΜΜΕ και για ένα ανεξάρτητο.

• Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες των 6 ατόμων. Κάθε ομάδα 
αντιπροσωπεύει τώρα μια συντακτική ομάδα και πρέπει να αποφασίσει τι 
είδους ΜΜΕ είναι, ποιο είναι το προφίλ της και ποιος είναι ο κοινός της 
στόχος.

• Οι ομάδες έχουν 30 λεπτά για να αποφασίσουν ποια θέματα και ειδήσεις 
θέλουν να συμπεριλάβουν στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας. Οι ιστορίες, 
οι τίτλοι, τα άρθρα που θέλουν να συμπεριλάβουν μπορεί να εφευρεθούν 
καθώς δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος για μια πραγματική έρευνα της 
τρέχουσας κοινωνικής πραγματικότητας για αληθινά γεγονότα. Συνιστάται 
τουλάχιστον το 50% των ιδεών τους να εμπνέονται από πρόσφατα και 
τρέχοντα γεγονότα.

• Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να προτείνει έως 5 ιδέες για άρθρα / υλικό 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ως ομάδα, πρέπει να αποφασίσουν για 
το πολύ 10 ιστορίες που θα συμπεριληφθούν στην επόμενη έκδοση. Στην 
απόφασή τους πρέπει να χρησιμοποιούν τους παράγοντες που έχουν 
αποφασιστεί ως οι πιο σημαντικοί.

• Μετά τον καθορισμένο χρόνο, κάθε ομάδα παρουσιάζει το προφίλ της 
και την τελική συντακτική της απόφαση. Οι άλλες ομάδες μπορούν να 
ζητήσουν διευκρινίσεις και μετά να προχωρήσουν στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πώς ήταν η διαδικασία; Πως αισθανθήκατε ως μέρος της συντακτικής 

ομάδας;
• Ήταν δύσκολο ή εύκολο; Γιατί;
• Τι είδους ιστορίες προτείνατε; Πόσες από τις ιδέες σας είναι μέρος της 

τελικής απόφασης της ομάδας σας;
• Ως συντακτική ομάδα, πώς αποφασίσατε ποιες ιστορίες θα συμπεριληφθούν; 

Υπήρχαν ισχυρότεροι παράγοντες από άλλους στην απόφασή σας;
• Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας αφού ακούσατε τα αποτελέσματα όλων των 

ομάδων;
• Ποιες βασικές ομοιότητες παρατηρήσατε; Τι γίνεται με τις κύριες διαφορές;
• Τι άλλες παρατηρήσεις έχετε;
• Σε ποιο βαθμό αντικατοπτρίζει την πραγματική ζωή (είτε μιας συντακτικής 

ομάδας είτε των τελικών αποφάσεων μιας συντακτικής ομάδας);
• Η τελική απόφαση της ομάδας σας αντιστοιχεί στη δική σας προτίμηση 

όσον αφορά αυτό που θέλετε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε; Εάν όχι, 
για ποιο λόγο;

• Τι είδους ειδήσεις, ιστορίες και θέματα ακολουθείτε και σας ενδιαφέρουν; Τι 
ισχύει για τα άτομα που σας περιβάλλουν;

• Τι είδους ιστορίες δημοσιεύονται στην πραγματικότητα; 
• Ποιοι τύποι ιστοριών δεν δημοσιεύονται; Γιατί δεν δημοσιεύονται;
• Ποιοι παράγοντες λείπουν από αυτές τις ιστορίες; Είναι δίκαιοι αυτοί οι 

παράγοντες; Ποιοι παράγοντες πρέπει να έχουν μεγαλύτερη σημασία;
• Ποιες ιστορίες αξίζουν να δημοσιευτούν ή να λάβουν περισσότερη προσοχή 

από τα ΜΜΕ ή τα άτομα που τα ακολουθούν; Πώς μπορούν να δημοσιευτούν 
ή να γνωστοποιηθούν στο ευρύ κοινό;

• Πως μπορεί να διαμορφωθεί και να επηρεαστεί το ενδιαφέρον των ατόμων 
που παρακολουθούν τα ΜΜΕ προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση; Πως 
μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας προτίμηση όσον αφορά τον τύπο 
των ΜΜΕ που καταναλώνετε;

• Ποια είναι τα πιο σημαντικά διδάγματα από αυτήν τη δραστηριότητα / 
συζήτηση;

• Τι θέλετε να κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Σας συνιστούμε να χωρίσετε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες με ζυγό 

αριθμό μελών. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες 
για ισοπαλία όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, οπότε οι ομάδες πρέπει 
να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να λάβουν αποφάσεις. Ένας άνισος 
αριθμός ατόμων εξυπηρετεί το να παρθεί απόφαση από την πλειοψηφία. Θα 
μπορούσατε να έχετε κάποιες ομάδες με ίσο αριθμό και μερικές με άνισο και 
στη συνέχεια να συγκρίνετε τις στρατηγικές τους για τη λήψη αποφάσεων.

• Στη συνέχεια, αναφέρουμε μερικούς από τους παράγοντες που πιστεύετε 
ότι έχουν μεγάλη ισχύ στη λήψη απόφασης μιας συντακτικής ομάδας. Αυτή 
η λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρωθούν οι προτάσεις της 
ομάδας στη φάση ανταλλαγής ιδεών.

Προτίμηση και προσδοκία του αναγνώστη: Τα ΜΜΕ θέλουν να διασφαλίσουν 
ότι τα άτομα που τα ακολουθούν λαμβάνουν και αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενό 
τους. Κάθε δημοσίευση έχει ένα συγκεκριμένο κοινό στο μυαλό της και αυτό το 
κοινό αναμένει ορισμένα πράγματα από τη δημοσίευση αυτή. Έτσι κάθε ΜΜΕ 
προσπαθεί να εκπληρώσει τα γούστα του αναγνωστικού της κοινού.

Κοινωνική υποχρέωση: Τα άτομα που καλύπτουν σημαντικά τοπικά, 
εθνικά και παγκόσμια γεγονότα συχνά πιστεύουν ότι έχουν πολιτική/κοινωνική 
υποχρέωση να ενημερώνουν το αναγνωστικό κοινό. Για αυτόν τον λόγο, 
μεγάλες εφημερίδες γράφουν για φυσικές καταστροφές, πολέμους, λιμούς και 
άλλα θέματα που χαρακτηρίζονται ως «κακές ειδήσεις», παρόλο που μπορεί να 
μην είναι πρώτες στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού (όπως θα ήταν 
άλλες, ελαφρότερες ιστορίες).

Γεωγραφία: Τοπικές εφημερίδες προωθούν τι συμβαίνει στην πόλη ή την 
περιοχή τους. Μπορεί να έχουν ένα μικρό τμήμα αφιερωμένο σε εθνικά ή 
παγκόσμια γεγονότα, ή μπορεί να μην τα καλύπτουν καθόλου, υποθέτοντας ότι 
το αναγνωστικό κοινό παρακολουθεί αυτά τα νέα από άλλες πηγές.
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Σπανιότητα: Τα ασυνήθιστα συμβάντα έχουν μεγαλύτερη κάλυψη από τα 
συνηθισμένα γεγονότα

Αντίκτυπος/Σοβαρότητα: Ένας σεισμός που σκοτώνει 10.000 άτομα θα 
έχει μεγαλύτερη κάλυψη από αυτόν που σκοτώνει 100.

Διασημότητα/Δύναμη: Εάν ένα πολύ γνωστό άτομο που ασχολείται με την 
πολιτική ή το χώρο του θεάματος κάνει κάτι, αυτό είναι πιο πιθανό να καλυφθεί 
από το εάν γειτονικό σας πρόσωπο κάνει το ίδιο πράγμα.

Ανταγωνισμός: Πολύ συχνά, εάν ένα ΜΜΕ καλύπτει μια ιστορία που 
υπόσχεται ή προσελκύει πραγματικά ένα μεγάλο μέρος του αναγνωστικού 
κοινού, το ακολουθούν και άλλα. Μερικές φορές τα ΜΜΕ προσπαθούν να 
ξεχωρίσουν με μια πρωτότυπη «οπτική» ή προσέγγιση στην ιστορία, αλλά 
μερικές φορές, θέλουν απλώς να φαίνεται ότι καλύπτουν ένα θέμα για το οποίο 
μιλάει όλος ο κόσμος.

Αποκλειστικότητα: Ταυτόχρονα, εάν ένα ΜΜΕ γνωρίζει ότι έχει την 
αποκλειστικότητα μιας ιστορίας που δεν έχει κανένα άλλο, έχει σημαντικά 
μεγαλύτερο κίνητρο να τη δημοσιεύσει.

Επικαιρότητα: Τα συμβάντα που συνέβησαν πρόσφατα έχουν προτεραιότητα 
έναντι των πραγμάτων που συνέβησαν ημέρες ή εβδομάδες πριν.

• Για μια ελαφρύτερη και ταχύτερη εκδοχή αυτής της δραστηριότητας, 
προετοιμάστε εκ των προτέρων μια λίστα 30-40 ιστοριών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν (μία πρόταση η καθεμία) και η συντακτική ομάδα πρέπει 
να επιλέξει από αυτήν τη λίστα την τελική σύντομη λίστα των 10 στοιχείων. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επηρεάσετε τα θέματα από τα οποία 
επιλέγουν οι ομάδες και να εστιάσετε μια συζήτηση σε συγκεκριμένους 
τομείς / ζητήματα.

• Ως εναλλακτική εκδοχή, που απαιτεί περισσότερο χρόνο, η συντακτική 
ομάδα επιλέγει από ήδη γραμμένο / δημοσιευμένο υλικό όσα επιθυμεί να 
συμπεριλάβει στη δικής  της έκδοση. 

• Για δραστηριότητα με μεγαλύτερη διάρκεια, κάθε ομάδα πρέπει να 
σχεδιάσει και το πρωτοσέλιδο της έκδοσής της, το οποίο θα περιλαμβάνει 
τους κύριους τίτλους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 1-2 προτάσεις από το 
κύριο άρθρο και μερικές εικόνες. Σε αυτήν την εκδοχή, η συζήτηση μπορεί 
επίσης να αντιμετωπίσει ζητήματα σχετικά με τη δομή της σελίδας, ποιες 
ιστορίες επιλέχθηκαν για εμφάνιση στην πρώτη σελίδα, ποιες κατέλαβαν 
περισσότερο χώρο σε σύγκριση με άλλες, ποιες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν, 
πού δόθηκε έμφαση κ.λπ.
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Τίτλος: 
Δημιουργία Διαφήμισης

 (180 λεπτά) 

Στόχοι: Να αναπτύξετε δεξιότητες ανάλυσης διαφημίσεων, να σας κινήσει 
το ενδιαφέρον και την περιέργεια ως προς τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί 
η διαφημιστική βιομηχανία, να αναπτύξετε κριτική σκέψη σχετικά με τη 
διαφημιστική βιομηχανία, να ενθαρρύνει τον βαθύτερο προβληματισμό σας 
σχετικά με το ρόλο της διαφήμισης στη ζωή των ανθρώπων, να σας κάνει πιο 
υπεύθυνα άτομα σε σχέση με τη διαφημιστική βιομηχανία.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Παρέχετε μια κοινή συλλογή έντυπου υλικού και μια ηλεκτρονική συλλογή 

υλικού, στο οποία μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση.
• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες των 4-5. 
• Πρώτη φάση (30 λεπτά): κάθε ομάδα πρέπει να μελετήσει διαφορετικά 

στοιχεία από το υλικό και να αναλύσει όλες τις διαφημίσεις που εντοπίζει. 
Πρέπει να προσδιορίσει τις στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται 
από αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες / φορείς. Σκοπός των ομάδων είναι 
να απαριθμήσουν διαφορετικές γενικές κατηγορίες που χρησιμοποιούνται 
στην πλειονότητα των διαφημίσεων που αναλύουν. Μπορεί να εξετάσουν 
έντυπες διαφημίσεις, διαδικτυακές εικόνες και βίντεο κλιπ.
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• Δεύτερη φάση (20 λεπτά): κάθε ομάδα παρουσιάζει τις κατηγορίες 
στρατηγικής μάρκετινγκ με βάση τις παρατηρήσεις της. Συνδυάστε τις 
προτάσεις των ομάδων σε μια ενοποιημένη λίστα που θα χρησιμοποιηθεί 
για την τρίτη φάση της δραστηριότητας

• Τρίτη φάση (60 λεπτά): Κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει μια 
διαφήμιση χρησιμοποιώντας μερικές από τις στρατηγικές μάρκετινγκ που 
εντοπίστηκαν στις προηγούμενες φάσεις της δραστηριότητας. Το «προϊόν» 
για το οποίο πρέπει να δημιουργήσουν τη διαφήμιση πρέπει να εμπνέεται 
από το ενημερωτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους. Δεν χρειάζεται να 
είναι συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να είναι μια ιδέα, 
συμπεριφορά, έργο κ.λπ. Κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει μια εικόνα 
και μια δράση επί της σκηνής που αντιπροσωπεύει το διαφημιστικό κλιπ.

• Τέταρτη φάση (30 λεπτά): Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη διαφήμισή της. Οι 
άλλες ομάδες καλούνται να σχολιάσουν: γενικές εντυπώσεις, στρατηγικές 
που χρησιμοποιήθηκαν και αντίκτυπος (πως νιώθουν / θα αγόραζαν το 
προϊόν, ή όχι κ.λπ.)

• Προχωρήστε στη συζήτηση

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν αυτή η άσκηση για εσάς; Ποια ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα;
• Πως σας φάνηκε η πρώτη φάση της δραστηριότητας; Πόσες διαφημίσεις 

αναλύσατε;
• Πόσο εύκολο ήταν να προσδιορίσετε τις στρατηγικές μάρκετινγκ; Ποιες 

άλλες εντυπώσεις συλλέξατε από αυτό το μέρος της δραστηριότητας;
• Πως ήταν η διαδικασία δημιουργίας μιας διαφήμισης; Πόσο ικανοποιημένα 

είστε από την τελική σας διαφήμιση; Γιατί;
• Πως αποφασίσατε ποιο υλικό θα είναι το «προϊόν» σας; Ποια κριτήρια 

χρησιμοποιήσατε;
• Ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ χρησιμοποιήσατε; Γιατί;
• Ποιες πιστεύετε ότι είναι πιο αποτελεσματικές;
• Πόσο εύκολο ήταν να καταλάβετε τις στρατηγικές στη διαφήμιση;
• Πόσες ιδέες αναφέρατε πριν αποφασίσετε να καταλήξετε σε αυτή που έχετε 

χρησιμοποιήσει;
• Τι εντυπώσεις έχετε σχετικά με όλες τις διαφημίσεις που σας παρουσιάστηκαν 

σήμερα; 
• Ποια κοινά στοιχεία παρατηρήσατε; Ποιες ήταν οι κύριες διαφορές;
• Πόση δύναμη έχει η διαφημιστική βιομηχανία στη ζωή μας; Θα μπορούσατε 

να δώσετε παραδείγματα;
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• Ποια είναι η σχέση μεταξύ διαφημίσεων και διαφορετικών κοινωνικών 
κανόνων;

• Σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η ζωή σας από τις διαφημίσεις; Ποια είναι η 
θετική επίδραση; Ποια είναι η αρνητική;

• Πόσο υπεύθυνη είναι η διαφημιστική βιομηχανία για τις διαφημίσεις που 
παράγει;

• Εάν μια διαφήμιση είναι προσβλητική για μια συγκεκριμένη ομάδα από την 
κοινωνία, τι μπορεί να γίνει για αυτήν; Ξέρετε παραδείγματα;

• Ποιες είναι οι σημαντικότερες γνώσεις που πήρατε από αυτήν τη συζήτηση 
σήμερα; Υπάρχει κάτι που θέλετε να κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής;

• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 
Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Χρειάζεται ετοιμότητα για να αναφέρετε διαφορετικά παραδείγματα (έμφυλοι 

ρόλοι, καταναλωτισμός, σεξιστικές / ρατσιστικές διαφημίσεις κ.λπ.) εάν δεν το 
κάνουν οι ομάδες, προκειμένου να δώσετε έναυσμα στη συζήτηση και να 
ακούσετε τις απόψεις των ατόμων που συμμετέχουν σχετικά με τη διαφήμιση.

• Εάν συναντιέστε τακτικά με την ομάδα σας, μπορείτε να οργανώσετε 
την πρώτη φάση της δραστηριότητας ως εργασία για το σπίτι. Οι ομάδες 
θα δώσουν προσοχή στις διαφημίσεις που συναντάνε στην καθημερινή 
τους ζωή και θα προσδιορίσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που 
εντοπίζουν. Ως συνέχεια, καλέστε τις ομάδες να συνεχίσουν τη διαδικασία 
παρατήρησης και να προσδιορίσουν τον τύπο των κοινωνικών κανόνων 
που διαιωνίζονται από τις διαφημίσεις, καθώς και τυχόν προβληματικά ή 
προσβλητικά διαφημιστικά παραδείγματα. Αυτά τα παραδείγματα μπορούν 
να συζητηθούν στην επόμενη συνάντηση.
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Τίτλος:
 Τα ΜΜΕ που μας αγγίζουν 

(90 λεπτά)

Στόχοι: Να αναλογιστείτε βαθύτερα τον συναισθηματικό αντίκτυπο των 
ΜΜΕ στα άτομα που τα παρακολουθούν, να αναπτύξετε την ενσυναίσθησή σας 
προς τα άτομα που πλήττονται από την καταπίεση, να σας κινήσει το ενδιαφέρον 
και την περιέργεια σχετικά με τα θέματα και τις αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται 
από άτομα ή οντότητες παραγωγής ενημερωτικού υλικού, να αναπτύξετε κριτική 
σκέψη σχετικά με το περιεχόμενο των ΜΜΕ, να ενθαρρύνει τον βαθύτερο 
προβληματισμό σας σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ στη ζωή των ανθρώπων.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ζητήστε από τα άτομα που συμμετέχουν να μοιραστούν, σε ζεύγη, 

παραδείγματα για το πώς τα ΜΜΕ τα επηρέασαν στο παρελθόν. Μπορεί 
να είναι από οποιαδήποτε στιγμή στην ιστορία της ζωής τους. Η επιρροή 
θα μπορούσε να αναφέρεται σε έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο, μνήμη 
ορισμένων γεγονότων, πρόσκληση σε δράση, αλλαγή στη συμπεριφορά 
τους, απόφαση κ.λπ. Αυτή η συζήτηση είναι μια προθέρμανση για το 
υπόλοιπο της δραστηριότητας.

• Μετά από τα 10 λεπτά, ζητήστε από κάθε δυάδα να μοιραστεί τον τύπο 
επιρροής που είχαν τα ΜΜΕ στις ζωές τους. Δεν χρειάζεται να αναφερθούν 
στις λεπτομέρειες αυτής της συγκεκριμένης μνήμης.

• Παρέχετε σε κάθε άτομο που συμμετέχει μια εφημερίδα (ή ένα πακέτο 
έντυπων άρθρων). Για τα επόμενα 15 λεπτά, καλούνται να διαβάσουν το 
υλικό που τους δόθηκε, να διαβάσουν τα άρθρα ολόκληρα, αν βρουν κάτι 
που τα αγγίζει, και να κρατήσουν στο νου τους σημειώσεις για το πώς 
αισθάνονται όταν βλέπουν συγκεκριμένες εικόνες ή διαβάζουν διαφορετικές 
ιστορίες / αναφορές.

• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες 4 ή 5 ατόμων.
• Σε αυτές τις ομάδες τα συμμετέχοντα άτομα μοιράζονται ένα παράδειγμα από 

το υλικό που τα άγγιξε σε βαθύτερο επίπεδο. Μαζί πρέπει να δημιουργήσουν 
μια σκηνή με οποιαδήποτε μορφή επιθυμούν για να απεικονίσουν πώς τα 
άγγιξε το περιεχόμενο των ΜΜΕ. Έχουν στη διάθεσή τους 30 λεπτά.
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• Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη σκηνή που ετοίμασε. Μετά από κάθε 
σκηνή ρωτήστε τις άλλες ομάδες:
 ӹ Πώς νιώθετε;
 ӹ Ποιες είναι οι σκέψεις, οι εντυπώσεις σας για αυτήν τη σκηνή;
 ӹ Τι είδους περιεχόμενο ΜΜΕ βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία μιας 

τέτοιας σκηνής;
• Μετά από κάθε σκηνή, οι ομάδες αποκαλύπτουν ποιο υλικό ΜΜΕ 

έχουν χρησιμοποιήσει και με ποιο τρόπο τις άγγιξε.
• Μετά την παρουσίαση όλων των ομάδων, προχωρήστε στη συζήτηση

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πόσο εύκολο ήταν να βρείτε ένα άρθρο / περιεχόμενο ΜΜΕ που να σας 

αγγίζει;
• Πώς ήταν η συνεργασία σας ως ομάδα; 
• Είχατε παρόμοιες ή πολύ διαφορετικές εμπειρίες για να χρησιμοποιήσετε 

και να συνδυάσετε;
• Τι παρατηρήσατε σε όλες τις παραστάσεις; 
• Ποιες ήταν οι κύριες ομοιότητες; Ποιες ήταν οι κύριες διαφορές;
• Με ποιους τρόπους τα ΜΜΕ αγγίζουν τα άτομα; Θα μπορούσατε να δώσετε 

συγκεκριμένα παραδείγματα;
• Σε ποιο βαθμό τα ΜΜΕ χρησιμοποιούν συναισθήματα για να μεταδώσουν 

ένα συγκεκριμένο μήνυμα στο αναγνωστικό τους κοινό;
• Ποια συναισθήματα επικρατούν στο περιεχόμενο των ΜΜΕ; Ποια 

συναισθήματα λείπουν ή είναι σπάνια;
• Σε ποιο βαθμό επηρεάζεται συναισθηματικά το αναγνωστικό κοινό από τα ΜΜΕ; 
• Υπάρχουν θέματα / άρθρα που δεν σας αγγίζουν, αλλά αγγίζουν άλλα 

άτομα; Γιατί συμβαίνει αυτό;
• Ποιες είναι οι διαφορές που μπορεί να εντοπίσουμε μεταξύ ατόμων που 

ακολουθούν τα ΜΜΕ; Γιατί ορισμένα επηρεάζονται περισσότερο και άλλα 
δεν επηρεάζονται;

• Πώς μπορούν τα ΜΜΕ να ευαισθητοποιήσουν ή να απευαισθητοποιήσουν 
ένα συγκεκριμένο κοινό ως προς ένα συγκεκριμένο θέμα;

• Σε ποιες κοινωνικές πτυχές / θέματα πιστεύετε ότι τα μέλη της κοινωνίας 
μας είναι πιο ευαισθητοποιημένα και συναισθηματικά;

• Τι μπορεί να γίνει ως προς αυτό;
• Υπάρχει κάτι που θέλετε να κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Μπορείτε να χωρίσετε τις ομάδες σύμφωνα με το υλικό ΜΜΕ που παρέχεται. 

Δώστε αντίγραφα του ίδιου υλικού σε έναν αριθμό ατόμων που αργότερα 
θα συνεργαστούν. Με αυτόν τον τρόπο τα συμμετέχοντα άτομα έχουν την 
ευκαιρία να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εντυπώσεις με άτομα που 
εργάστηκαν με το ίδιο υλικό. Η βάση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
για να αναλύσουν τους τρόπους με του οποίους το ίδιο υλικό επηρεάζει 
μέλη του αναγνωστικού κοινού με παρόμοιο ή διαφορετικό τρόπο και γιατί.

• Εναλλακτικά, τα άτομα που συμμετέχουν καλούνται να παρατηρήσουν πώς η 
ανάγνωση επηρεάζει το σώμα τους. Αντί να μοιράζονται το πώς αισθάνονται, 
κάνουν ένα γλυπτό του εαυτού τους, προσθέτοντας ήχο και κίνηση, αν το 
επιθυμούν. Στη συνέχεια διαμορφώνεται και ένα ομαδικό γλυπτό.

• Εάν έχετε ήδη ένα θέμα με το οποίο επιθυμείτε να εργαστείτε στην 
παράστασή σας, χρησιμοποιήστε υλικό που περιλαμβάνει περισσότερα 
άρθρα και οπτικές σχετικές με το θέμα αυτό. 
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Τίτλος: 
Επανεπεξεργασία ΜΜΕ 

(90-180 λεπτά)

Στόχοι: Να εξερευνήσετε περιεχόμενο ΜΜΕ από πολλές οπτικές γωνίες,  
να αναπτύξετε δεξιότητες ανάλυσης των ΜΜΕ, να σας κινήσει το ενδιαφέρον 
και την περιέργεια σχετικά με τα θέματα και τις αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται 
από άτομα ή οντότητες παραγωγής ενημερωτικού υλικού, να αναπτύξετε κριτική 
σκέψη σχετικά με το περιεχόμενο που αντλείται από τα ΜΜΕ, να αναπτύξετε 
ικανότητες ως άτομο που δημιουργεί περιεχόμενο ΜΜΕ.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ετοιμάστε μια στοίβα εφημερίδων, περιοδικών, εκτυπώσεων άρθρων και 

οποιουδήποτε άλλου υλικού από τα ΜΜΕ που θεωρείτε απαραίτητο, 
συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκές υλικό για να επεξεργαστούν και να 
εργαστούν οι ομάδες.

• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες. Ο αριθμός των ατόμων σε 
κάθε ομάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος επανεπεξεργασίας 
που χρησιμοποιείται για την δραστηριότητα. Η εργασία που δίνεται σε μια 
ομάδα μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τις παρακάτω:
 ӹ Ξαναγράψτε ένα άρθρο που οδηγεί σε προκαταλήψεις ή 

παραπληροφόρηση του κοινού (ή οποιοδήποτε άρθρο της επιλογής σας).
 ӹ Ξαναγράψτε ένα άρθρο άποψης, ώστε να το κάνετε να βασίζεται σε 

γεγονότα (ή το αντίστροφο).
 ӹ Ξαναγράψτε ένα άρθρο / ιστορία αλλάζοντας την οπτική γωνία από 

την οποία παρουσιάζεται το θέμα.
 ӹ Δημιουργήστε ξανά μια εφημερίδα (ή μόνο το πρωτοσέλιδο) για να 

συμπεριλάβετε τα ζητήματα που έχουν σημασία με τον τρόπο που έχει 
σημασία, χρησιμοποιώντας άρθρα και τίτλους που έχετε κόψει από το 
υλικό που σας παρέχεται.

 ӹ Ανακατέψτε το περιεχόμενο ΜΜΕ (αλλάξτε τους τίτλους των άρθρων, 
τη σειρά, τη δομή, τις εικόνες, τις διαφημίσεις κ.λπ.).

 ӹ Ανακατασκευάστε μία ή όλες τις διαφημίσεις από μια εφημερίδα για να 
είναι αληθινές, ειλικρινείς, ηθικές και σχετικές.

 ӹ Αναδημιουργήστε μια εφημερίδα για να συμπεριλάβετε μόνο θετικά νέα 
ή μόνο άρθρα / περιεχόμενο σχετικά με θηλυκότητες / συγκεκριμένες 
κοινωνικές ομάδες κ.λπ.

 ӹ Ξαναγράψτε ένα άρθρο αλλάζοντας το φύλο που χρησιμοποιείται σε αυτό. 
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• Για πιο περίπλοκη δραστηριότητα, συνιστάται να έχετε περίπου 4-5 άτομα 
σε μία ομάδα. Για πιο απλή δραστηριότητα, 2-3 άτομα θα μπορούσαν να 
είναι αρκετά. 

• Ο χρόνος που παρέχεται εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της εργασίας: 
30, 60 ή ακόμα και 90 λεπτά. Χρησιμοποιήστε τη δική σας κρίση ανά 
συγκεκριμένη περίπτωση.

• Μετά τον καθορισμένο χρόνο, κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά 
της, παρουσιάζει τα πρωτότυπα υλικά και τα τροποποιημένα. Εάν 
δημιουργήθηκε οπτικό υλικό, μπορεί να αναρτηθεί ως έκθεση, η οποία 
γίνεται σημείο αναφοράς στη συζήτηση. Οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν να 
κάνουν ερωτήσεις για να διευκρινίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα το 
έργο κάθε ομάδας. Μεταβείτε στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις 
 (προς προσαρμογή ανάλογα με το είδος της εργασίας που θα επιλεγεί):

• Πως ήταν η διαδικασία; 
• Πως νιώσατε;
• Τι σας φάνηκε εύκολο και τι σας φάνηκε δύσκολο;
• Τι παρατηρήσεις έχετε κάνει για τις παρουσιάσεις; 
• Παρατηρείτε ομοιότητες; Τι γίνεται με τις διαφορές;
• Πόσο άλλαξε το αρχικό υλικό; Με ποιον τρόπο;
• Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ αυτού που δημιουργήσατε και υλικού που 

υπάρχει ήδη στην πραγματικότητα;
• Τι μπορεί να αποκαλύψει αυτή η άσκηση σχετικά με το περιεχόμενο των 

ΜΜΕ στα οποία εκτιθέμεθα; 
• Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις ενός ατόμου που δημιουργεί περιεχόμενο 

ΜΜΕ;
• Πως μπορεί ένα άτομο που δημιουργεί να παράγει ουσιαστικό περιεχόμενο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ατόμων που ακολουθούν τα ΜΜΕ και 
στις ανάγκες της κοινωνίας;

• Ποιες είναι οι ανάγκες σας, όταν προσλαμβάνετε εσείς υλικό των ΜΜΕ; 
• Ποια πιστεύετε ότι είναι η διαφορά σε σχέση με τις ανάγκες άλλων ατόμων; 
• Πιστεύετε ότι έχετε «συμβατικές» ανάγκες ή εναλλακτικές; Γιατί;
• Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το υλικό που παράγεται σήμερα από τα ΜΜΕ 

καλύπτει τις ανάγκες σας;
• Πως ικανοποιείτε τις ανάγκες σας ως άτομα που ακολουθούν τα ΜΜΕ;
• Παράγετε υλικό ΜΜΕ; Με ποια έννοια;
• Γιατί δημοσιεύετε ο, τι δημοσιεύετε;
• Υπάρχει κάτι που θέλετε να κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής ως 

άτομο που δημιουργεί περιεχόμενο έστω και σε μικρό επίπεδο;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Εάν συναντιέστε τακτικά με την ομάδα σας, μπορείτε να δώσετε την 

εργασία για το σπίτι προκειμένου οι ομάδες να παρακολουθούν τα 
τρέχοντα γεγονότα / τάσεις των ΜΜΕ και να έχουν αρκετό χρόνο για να 
δημιουργήσουν περιεχόμενο με πιο ακριβείς και πλήρεις λεπτομέρειες. 
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Τίτλος: 
Το Πρωτοσέλιδο 

(60 λεπτά)

Στόχοι: Nα σας κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια σχετικά με 
τα θέματα και τις αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται από άτομα ή οντότητες 
παραγωγής ενημερωτικού υλικού, να αναπτύξετε κριτική σκέψη σχετικά με 
το περιεχόμενο των ΜΜΕ, να ενθαρρυνθεί ο βαθύτερος προβληματισμός σας 
σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ τη ζωή των ανθρώπων, να κατανοήσετε καλύτερα 
την μεροληψία και την δύναμη των ΜΜΕ στην επιρροή της κοινωνίας.
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Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Εξηγήστε στα άτομα που συμμετέχουν ότι πρέπει να δημιουργήσουν ένα 

άρθρο / μια ιστορία που θα εμφανίζεται στο πρωτοσέλιδο μιας τυπικής 
κυρίαρχης εφημερίδας στην κοινωνία τους. 

• Έχουν στη διάθεσή τους 8 λέξεις που βρίσκονται γραμμένες σε ένα ορατό 
μέρος στο δωμάτιο. Πιθανές λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 
Δέντρο, Κραγιόν, Δραματικός, Πρόσφυγας, Παράξενος, Νύχτα, Πλήθος 
και Γείτονας. 

• Η αναφορά στο Πρωτοσέλιδο που θα σχεδιάσουν πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
τον τίτλο του άρθρου/της ιστορίας τους καθώς και μια σύντομη εισαγωγή 
στο περιεχόμενό του. Η εκτενέστερη εκδοχή του άρθρου συνήθως βρίσκεται 
στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας. Η εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει 
το πολύ 2-3 προτάσεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η προτεινόμενη 
έκταση των προτάσεων αναφέρεται σε «τυπικές» προτάσεις εφημερίδας, 
δηλαδή, προτάσεις σύντομες, παρόμοιες με αυτές των δημοσιεύσεων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα πρέπει 
να γράψει μια εισαγωγή για ένα άρθρο που θα αντικατοπτρίζει τον συνήθη 
δημόσιο λόγο / αφήγημα στην κοινότητά τους για τα άτομα που βιώνουν 
την προσφυγική συνθήκη. Η άλλη ομάδα πρέπει να γράψει μια εισαγωγή 
που να αντικατοπτρίζει κάτι που δεν είναι σύνηθες στον δημόσιο λόγο / 
αφήγημα / νοοτροπία στην κοινότητά της.

• Κάθε άτομο, μόνο του, γράφει τον δικό του τίτλο σύμφωνα με τη θεματική 
ομάδα έχει ανατεθεί στην ομάδα του. Πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις 
λέξεις που του δόθηκαν. Επιτρέπεται να τις επαναλάβει αλλά, πέρα από 
αυτές, θα πρέπει να προσθέσει τον ελάχιστο δυνατό αριθμό λέξεων (* 
εξαιρούνται οι σύνδεσμοι).

• Το κάθε άτομο έχει 5-7 λεπτά για να γράψει το δικό του τίτλο. 
• Αφού τελειώσει ο χρόνος, κάθε άτομο καλείται να διαβάσει τον τίτλο του. 

Οι ομάδες πρέπει να διαβάσουν τις ιστορίες τους διαδοχικά (ξεκινώντας από 
το σύνηθες αφήγημα), έτσι οι ομοιότητες και οι διαφορές παρατηρούνται 
πιο ξεκάθαρα από τα άτομα που συμμετέχουν. Τα μέλη των ομάδων 
καλούνται να ακούσουν προσεκτικά ενώ τα υπόλοιπα άτομα μοιράζονται 
τα κείμενά τους και ενθαρρύνονται να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους –
τις ομοιότητες και τις διαφορές που εντοπίζουν, τις λέξεις κλειδιά, στοιχεία 
απρόσμενα, κ.λπ.

• Η συζήτηση δεν γίνεται μετά από κάθε τίτλο αλλά μόνο μετά την 
παρουσίαση όλων των τίτλων.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας για τους τίτλους που ακούσατε; 
• Έχετε απορίες σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο άρθρο;
• Τι παρατηρήσατε διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα; 
• Ποια ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία του «συνηθισμένου κοινωνικού 

αφηγήματος»; 
• Ποια ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία του «ασυνήθιστου κοινωνικού αφηγήματος»; 
• Τι διαφορές παρατηρήσατε σε κάθε κατηγορία; 
• Τι παρατηρήσεις έχετε σχετικά με το φύλο των ατόμων στα πρωτοσέλιδα;
• Πώς σας φάνηκε η διαδικασία σύνταξης αυτών των ενδεικτικών 

πρωτοσέλιδων; Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν και γιατί;
• Πώς καταλήξατε στην απόφαση να παρουσιάστε τη συγκεκριμένη ιστορία; 

Πώς αποφασίσατε ότι εντάσσεται σε ένα «συνηθισμένο» ή «ασυνήθιστο» 
αφήγημα;

• Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το γεγονός ότι χρησιμοποιήσατε τις ίδιες 
λέξεις, αλλά έχετε αναπτύξει τόσο διαφορετικές ιστορίες; Τι δείχνει αυτό;

• Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα άρθρα που έχετε γράψει αντικατοπτρίζουν 
τον τύπο των μηνυμάτων ΜΜΕ στην κοινωνία σας; Θα μπορούσατε να 
πείτε περισσότερα; Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;

• Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες ορισμένων ειδών 
ιστοριών που παρουσιάζονται συχνά στα ΜΜΕ; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση των απόψεων μας για τα 
άτομα που βιώνουν την προσφυγική συνθήκη γενικά;

• Ποιος είναι ο ρόλος και η δύναμή μας ως προς αυτό;
• Υπάρχει κάτι που θέλετε να κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Εάν είναι απαραίτητο, στην αρχή της δραστηριότητας διευκρινίστε με 

την ομάδα τι σημαίνει συνηθισμένο κοινωνικό αφήγημα γύρω από ένα 
συγκεκριμένο θέμα για να αποφύγετε παρεξηγήσεις αργότερα. 

• Θα πρέπει να κάνετε πρόσθετες ερωτήσεις στην ομάδα εάν δεν 
επισημάνουν ότι η συνηθισμένη αφήγηση δεν αντικατοπτρίζει πραγματικά 
την παρούσα κατάσταση ή εάν δεν εντοπίσουν διάφορα στερεότυπα της 
εσφαλμένης αντίληψης γύρω από το θέμα. Η πτυχή του φύλου συχνά 
αγνοείται από την ομάδα και, εάν δεν αναφέρεται σκόπιμα, πολύ συχνά, 
οι ομάδες δεν παρατηρούν πώς οι κανόνες και τα στερεότυπα του φύλου 
αντικατοπτρίζονταν στους τίτλους τους.

• Η λίστα των λέξεων που προτείνεται στη δραστηριότητα δημιουργήθηκε με 
τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία, ώστε να μπορέσουν 
τα συμμετέχοντα άτομα να συντάξουν μια ιστορία. Περιλαμβάνει λέξεις που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να απαντήσουν ποιο άτομο, πού, 
πότε, τι, γιατί ερωτήσεις, στοιχεία απαραίτητα για τη σύνταξη ενός άρθρου 
Η λίστα περιλαμβάνει επίσης ασυνήθιστες λέξεις προκειμένου τα μέλη των 
ομάδων να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και 
να μην χρησιμοποιούν κάποια έτοιμη ιστορία που υπάρχει ήδη στη σφαίρα 
των ΜΜΕ.

• Η βασική λέξη στη λίστα είναι «Πρόσφυγας» - η οποία, τουλάχιστον σε 
ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι μια λέξη που ενθαρρύνει πολλές έντονες και 
αμφιλεγόμενες δημόσιες συζητήσεις, πολιτικές, στάσεις και συμπεριφορές. 
Με αυτόν τον τρόπο, αυτή η άσκηση μπορεί να αποκαλύψει επίσης, διάφορα 
επικρατέστερα στερεότυπα και παρανοήσεις που σχετίζονται με το θέμα 
που διαδίδεται από διαφορετικούς φορείς των ΜΜΕ, στοιχεία τα οποία 
μπορούν να αντιμετωπιστούν στη συζήτηση.

• Σε πλαίσια, όπου το ζήτημα των προσφύγων δεν ήταν μέρος της 
σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας, χρησιμοποιήσαμε, αντί για τη 
λέξη «Πρόσφυγας», τη λέξη «Πολιτικός». Τουλάχιστον μία λέξη πρέπει 
να σχετίζεται με μια τρέχουσα κατάσταση. Μπορεί να αντικατασταθεί με 
οποιονδήποτε άλλο ρόλο / άτομο που μπορεί να αποκαλύψει διαφορετικές 
ευαίσθητες απόψεις και στάσεις της κοινωνίας (διαφορετικές εθνοτικές 
ομάδες, θρησκείες, ταυτότητες φύλου, επαγγέλματα κ.λπ.)
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Τίτλος:
 Δημοσιογραφία Πεδίου

 (180 με 300 λεπτά)

Στόχοι: Να σας προκαλέσει ενδιαφέρον και περιέργεια για τα θέματα και 
τα αφηγήματα που υπάρχουν στα ΜΜΕ, να αναπτύξετε κριτική σκέψη σχετικά 
με το περιεχόμενο των ΜΜΕ, να ενθαρρύνει τον βαθύτερο προβληματισμό 
σας σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ στη ζωή των ανθρώπων, να αναπτύξετε 
δημοσιογραφικές ικανότητες, να εξερευνήσετε τη δική σας πόλη μέσα από τα 
μάτια ενός ατόμου που ασχολείται με τη δημοσιογραφία, για να αναπτύξετε 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ενεργή εμπλοκή σας στον τομέα των ΜΜΕ.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ζευγάρια. Δώστε σε κάθε ζευγάρι 

μια φωτογραφία ενός συγκεκριμένου μέρους στη γειτονιά ή την πόλη / 
περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Δώστε ανά 2 ζευγάρια την ίδια φωτογραφία, 
ωστόσο, είναι σημαντικό τα ζευγάρια πρέπει να δουλέψουν ανεξάρτητα το 
ένα από το άλλο.

• Οι ομάδες πρέπει να βρουν το μέρος που απεικονίζεται στη φωτογραφία 
χωρίς τη βοήθειά σας, να πάνε εκεί, να το εξερευνήσουν, να πάρουν 
συνέντευξη από άτομα, να συλλέξουν πληροφορίες, να τραβήξουν 
φωτογραφίες κ.λπ. Εκπροσωπούν τώρα μια δημοσιογραφική ομάδα που 
πρέπει να συντάξει ένα άρθρο ξεκινώντας από αυτή η φωτογραφία.

• Η ακριβής οπτική, η θεματική, οι πτυχές, η δομή του άρθρου τους, η 
κατανομή ρόλων κ.λπ. εξαρτάται αποκλειστικά από την απόφαση της 
ομάδας. Έχουν 3 ώρες για αυτήν την δραστηριότητα. Μετά από αυτές τις 
3 ώρες, πρέπει να παρουσιάσουν ένα πρώτο σχεδίασμα για το άρθρο τους.
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• Οι ομάδες δεν χρειάζεται να περάσουν όλο το χρόνο τους στην τοποθεσία 
όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία. Ανάλογα με το θέμα ή τις οπτικές που 
θέλουν να συμπεριλάβουν, μπορούν να πάνε σε άλλα μέρη για να κάνουν 
συγκρίσεις, να πάρουν συνέντευξη από συγκεκριμένα άτομα, να λάβουν πιο 
ολοκληρωμένα στοιχεία κ.λπ. 

• Εάν η ομάδα είναι αρχάρια στον τομέα των ΜΜΕ, ξεκινήστε με μια σύντομη 
εισαγωγή ή ανταλλαγή απόψεων για τις πιο σημαντικές πτυχές της 
διαδικασίας τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη ως άτομα που εργάζονται 
στο χώρο της δημοσιογραφίας. Φροντίστε να καλύψετε τις ηθικές πτυχές, 
την ευθύνη, την ισορροπία, την εκπροσώπηση, τη συγκατάθεση για τη λήψη 
φωτογραφιών, τη δημοσίευση των ονομάτων των ατόμων, την ποικιλία των 
πηγών, την ασφάλεια, την ουδετερότητα, τα πραγματικά περιστατικά, την 
ορθότητα κ.λπ.

• Κάθε ζεύγος παρουσιάζει το σχεδίασμα του άρθρου του. Οι άλλες ομάδες 
μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και γενικά σχόλια σχετικά με το άρθρο που 
ακούνε. Τα ζευγάρια που κάλυψαν τις ίδιες τοποθεσίες, παρουσιάζουν τα 
άρθρα τους το ένα μετά το άλλο για να διευκολυνθεί η σύγκριση.

• Αφού ολοκληρωθούν όλες οι παρουσιάσεις, προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως νιώσατε ως άτομα που ασχολούνται με τη δημοσιογραφία πεδίου; 
• Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε;
• Πως αποφασίσατε τι να γράψετε; 
• Ποια ήταν τα βασικά σημεία της διαδικασίας που ακολουθήσατε;
• Τι ήταν παρόμοιο και τι ήταν διαφορετικό μεταξύ των ζευγαριών που 

κάλυπταν την ίδια περιοχή; Γιατί ήταν έτσι;
• Τι παρατηρήσεις έχετε σχετικά με όλα τα άρθρα που δημιουργήσατε;
• Τι είδους άρθρα έχετε δημιουργήσει; 
• Πόσο αντικειμενικά και ουδέτερα ήσασταν στο ρόλο σας;
• Ποιος θα ενδιαφερόταν να διαβάσει τα άρθρα σας και γιατί;
• Τι είδους άρθρα θα είχε αναπτύξει ένα άτομο που εργάζεται σε ένα κυρίαρχο 

ΜΜΕ για το ίδιο μέρος; Γιατί;
• Μπορούν να προκύψουν νέα από οποιαδήποτε τοποθεσία / μέρος; 
• Υπάρχουν, προς το παρόν, μέρη, άτομα, ζητήματα που δεν εμφανίζονται στις 

ειδήσεις, αλλά πρέπει; Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Γιατί δεν εμφανίζονται στα ΜΜΕ; 
• Ποια θέματα σας ενδιαφέρουν και θέλετε να καλύπτονται περισσότερο στα ΜΜΕ;
• Υπάρχει ΜΜΕ που να καλύπτει τέτοια θέματα; 
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• Τι μπορείτε να κάνετε για να φέρετε στο προσκήνιο τέτοια θέματα και να τα 
παρουσιάσετε σε περισσότερα άτομα;

• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 
Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Όταν τραβήξετε τις φωτογραφίες, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει 

επαρκείς πληροφορίες, ώστε ένα άτομο που γνωρίζει την περιοχή 
να αναγνωρίσει και να εντοπίσει το σημείο που απεικονίζεται. Μη 
δυσκολέψετε τις ομάδες να βρουν τα μέρη, καθώς αυτός δεν είναι ο 
σκοπός της δραστηριότητας. Τραβήξτε φωτογραφίες από διαφορετικούς 
τύπους τοποθεσιών (καταστήματα, θρησκευτικά μέρη, πάρκα, κυκλοφορία 
αυτοκινήτων, ζώα, κτίρια, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, δημόσιες αρχές, 
εργοστάσια, κοινωνία των πολιτών, δημόσιες εκδηλώσεις, εστιατόρια 
κ.λπ.), για να παρακινήσετε τη δημιουργία άρθρων διαφορετικού τύπου.

• Μπορείτε να δημοσιεύσετε τα άρθρα στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης ως μέρος της προώθησης της εργασίας σας και της προετοιμασίας 
για την εκδήλωση του Θεάτρου Εφημερίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, 
μπορείτε να δώσετε στα συμμετέχοντα άτομα μια ιδέα σχετικά με τον 
αναμενόμενο τύπο άρθρων, ένα κοινό στοιχείο, πχ. ανθρώπινα δικαιώματα, 
κάποιος τύπος καταπίεσης κ.λπ.

• Εάν συναντιέστε τακτικά με την ομάδα σας, μπορείτε να δώσετε την 
εργασία  στο σπίτι, προκειμένου τα ζευγάρια να δουλέψουν επαρκώς και 
να έχουν αρκετό χρόνο για να παράξουν περιεχόμενο με πιο ακριβείς και 
πλήρεις λεπτομέρειες.
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Κριτικές Ματιές στα ΜΜΕ

Τίτλος: 
Ποια είναι η θέση σας; 

(60-90 λεπτά)  

Στόχοι: Να σας προσφέρει έναν χώρο για να εκφράσετε εποικοδομητικά 
τις απόψεις σας σχετικά με προκλητικές δηλώσεις για τα ΜΜΕ, να αναπτύξετε 
την κριτική σας σκέψη, να προβληματιστείτε σχετικά με τις δικές σας απόψεις 
και αντιδράσεις σε πολύ διαφορετικές γνώμες.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Εισάγετε τη δραστηριότητα ως συζήτηση ή ευκαιρία να εκφραστούν οι 

απόψεις των ατόμων που συμμετέχουν ως προς διάφορες δηλώσεις για τις 
οποίες οι άνθρωποι έχουν γενικά διαφορετικές γνώμες. Πρόκειται για μια 
άσκηση που στοχεύει στη διερεύνηση της στάσης μας σε σχέση με ορισμένα, 
μεταξύ άλλων, αμφιλεγόμενα σημεία.



161  

• Στο δωμάτιο υπάρχουν δύο πλευρές, συνήθως 2 τοίχοι / περιοχές 
αντικριστά. Σε αυτούς τους τοίχους θα πρέπει να υπάρχουν δύο ορατά 
σήματα «ΣΥΜΦΩΝΩ» στον ένα και «ΔΙΑΦΩΝΩ» στον άλλο. Διαβάστε 
δυνατά μερικές δηλώσεις, που μπορούν επίσης να γραφτούν σε ένα μεγάλο 
χαρτί, έτσι ώστε να μπορούν να τις βλέπουν όλα τα άτομα κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης.

• Πείτε στην ομάδα: «Ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη 
συγκεκριμένη δήλωση πρέπει να σταθείτε κοντά στον αντίστοιχο τοίχο. 
Δεν υπάρχει ενδιάμεσο, ή συμφωνείτε ή διαφωνείτε».

• Αφού πάρουν θέση όλα τα άτομα, ζητήστε από ορισμένα (και από τις δύο 
πλευρές) να εκφράσουν τις απόψεις τους / τα επιχειρήματα για το λόγο που 
επέλεξαν τη μεριά τους. Εάν, ενώ ακούγονται διαφορετικές απόψεις, κάποιο 
άτομο νιώσει ότι έχει αλλάξει γνώμη, είναι ελεύθερο να κινηθεί προς την 
άλλη πλευρά.

• Εξηγήστε και υπενθυμίστε στην ομάδα ότι δεν υπάρχουν σωστές ή 
λανθασμένες απόψεις και ότι δεν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα από την 
συζήτηση, αλλά είναι απλώς μια ευκαιρία να γνωρίσετε διαφορετικές 
απόψεις και να διευρύνετε την κριτική σας σκέψη.

Προτεινόμενες δηλώσεις
(Σας ενθαρρύνουμε να βρείτε τις δικές σας δηλώσεις ή να τις 

τροποποιήσετε ανάλογα)

Τα ΜΜΕ είναι χρήσιμα για να ενημερώνεστε..

Τα ΜΜΕ χειραγωγούν.

Τα ΜΜΕ είναι πάντα προκατειλημμένα ή υποκειμενικά.

Τα ΜΜΕ μπορούν να ενθαρρύνουν τα μέλη μιας κοινωνίας να γίνουν 

ενεργά πολιτικά.

Οι άνθρωποι πρέπει να σχηματίζουν απόψεις βασισμένες σε πραγματικές 
εμπειρίες ζωής και όχι στα ΜΜΕ.

Η κατανάλωση υλικού από τα ΜΜΕ χωρίς κριτική σκέψη είναι τόσο 
επικίνδυνη όσο  το να μη το διαβάζετε καθόλου.

Τα ΜΜΕ έκαναν τα άτομα πιο ανόητα και αδαή.

Ανεξάρτητα από το βαθμό, όλα τα ΜΜΕ έχουν κάποια στοιχεία 
παραπληροφόρησης.
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Δεν μπορείτε ποτέ να ενσωματώσετε όλες τις λεπτομέρειες στις ειδήσεις, 
κάτι θα παραμένει πάντα εκτός.

Τα ΜΜΕ σήμερα διαιωνίζουν στερεοτυπικές σκέψεις.

Τα άτομα δεν ενδιαφέρονται να διαβάσουν καλά τεκμηριωμένα άρθρα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη νοοτροπία /τις 
απόψεις / τις  συμπεριφορές των ατόμων που καταναλώνουν υλικό από ΜΜΕ.

Στο όνομα της ελευθερίας λόγου, τα ΜΜΕ είναι ελεύθερα να διαδίδουν 
ρητορική μίσους / επιθετικές συμπεριφορές.

Κάθε άτομο καταναλώνει υλικό των ΜΜΕ, ακόμα κι αν δεν θέλει.

Όλα τα άτομα επηρεάζονται από τα ΜΜΕ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Τα άτομα προτιμούν αρνητικά και δραματικά νέα.

Τα ΜΜΕ καλύπτουν μόνο αρνητικά νέα.

Τα άτομα γίνονται όλο και πιο αναίσθητα σε σχέση με τα νέα από άλλα 
μέρη του κόσμου.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως νιώσατε κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας; 
• Πως ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς; 
• Γιατί είναι σημαντικό / απαραίτητο να γνωρίζουμε τη στάση των άλλων 

ατόμων σε τέτοια θέματα;
• Ποια είναι η πιο σημαντική πτυχή αυτής της δραστηριότητας για εσάς; 
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Συνιστάται συνήθως να έχετε το πολύ 10 λεπτά για συζήτηση ανά κάθε 

πρόταση. Μετά από αυτό το διάστημα, οι συζητήσεις γίνονται κουραστικές 
και επαναλαμβανόμενες. Ενθαρρύνετε κάθε πλευρά να παρουσιάσει νέα 
επιχειρήματα και να μην επαναλάβει όσα έχουν ήδη ειπωθεί.

• Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, 
μερικά άτομα να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις, ειδικά αυτά με πολύ 
αυτοπεποίθηση. Θα πρέπει να ενθαρρύνετε τα άτομα που μιλούν λιγότερο 
να το κάνουν. 
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• Συχνά παρατηρείται ορισμένα άτομα να επηρεαστούν συναισθηματικά από 
τη συζήτηση ή/και να την πάρουν προσωπικά. Θα πρέπει να προσέξετε και 
να μειώσετε την ένταση, αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, υπενθυμίζοντάς στα 
συμμετέχοντα άτομα τον στόχο της άσκησης και προχωρώντας σε επόμενη 
πρόταση.

• Η αμεροληψία του ατόμου που κάνει τον συντονισμό θα μπορούσε να 
αμφισβητηθεί σε αυτήν την άσκηση, καθώς μπορεί να ευνοήσει τη θέση που 
υποστηρίζει, δίνοντας περισσότερο χώρο στα άτομα που υποστηρίζουν την 
ίδια θέση με εκείνο. Επομένως, πρέπει να το προσέξετε. Επίσης, δεν πρέπει 
να εκφράζετε τις δικές σας απόψεις, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
επηρεάσει την ομάδα. Σε περίπτωση που η μία πλευρά δεν εκπροσωπείται 
έντονα, κάποιο από τα άτομα που κάνει τον συντονισμό μπορεί να παίξει το 
«δικηγόρο του διαβόλου» προβάλλοντας επιχειρήματα που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν την άλλη πλευρά. Αυτή η στρατηγική πρέπει να εισαχθεί 
και να χρησιμοποιηθεί ως τέτοια, χωρίς, δηλαδή, να δώσει την εντύπωση 
ότι το άτομο που συντονίζει τη συζήτηση πραγματικά πιστεύει αυτά που 
λέει.
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Τίτλος: 
Απεριόριστη ελευθερία ή ... 

(90 λεπτά) 

Στόχοι: Να αναπτύξετε κριτική σκέψη σχετικά με το περιεχόμενο των 
ΜΜΕ, να ενθαρρύνει τον βαθύτερο προβληματισμό σας σχετικά με το ρόλο 
των ΜΜΕ στη ζωή των ανθρώπων, να διερευνήσετε την έννοια της ελευθερίας 
της έκφρασης και της ρητορικής μίσους, να αξιολογήσετε κριτικά τις θέσεις σας 
σχετικά με αυτές τις έννοιες, να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης σε ορισμένες 
καταστάσεις, να σας ενθαρρύνει να υπερασπιστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και να δράσετε κατά της καταπίεσης.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ρωτήστε τα άτομα που συμμετέχουν τις ακόλουθες ερωτήσεις. Εάν το 

θεωρείτε απαραίτητο, διευκρινίστε, συζητήστε μαζί τους τι είναι η ελευθερία 
έκφρασης και τι η ρητορική μίσους. Εάν αυτοί οι όροι περιλαμβάνονται 
στις νομοθεσίες της χώρας / περιοχής σας, ελέγξτε τους ορισμούς που 
αναφέρονται εκεί. Αυτές οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο να ζεσταίνουν την 
ομάδα και να δημιουργήσουν τη βάση για τη δραστηριότητα. Τα άτομα 
ενδέχεται να διαφωνούν μεταξύ τους και εσείς δεν πρέπει να συνταχτείτε 
με καμία πλευρά
 ӹ Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους ένα άτομο μπορεί να «εκφραστεί» εκτός 

από το να μιλήσει ή να γράψει;  
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 ӹ Τι σημαίνει «ελευθερία έκφρασης» για εσάς;
 ӹ Η ελευθερία της έκφρασης σημαίνει ότι οποιοδήποτε άτομο μπορεί να πει ό,τι 

θέλει όποτε θέλει; 
 ӹ Εάν όχι, θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα; Εάν πιστεύετε ότι 

ορισμένες «εκφράσεις» δεν πρέπει να επιτρέπονται σε ορισμένα ΜΜΕ, ποια 
κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται; Ποιος πρέπει να αποφασίσει και πώς;

 ӹ Τι είναι η ρητορική μίσους; Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;

• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες 5-6 ατόμων. 
• Κάθε ομάδα λαμβάνει μια υπόθεση σχετικά με μια κατάσταση που αφορά 

θέματα «ελευθερίας έκφρασης» και «ρητορικής μίσους».
• Οι ομάδες πρέπει να αναλάβουν τη δεδομένη υπόθεση, καθώς και να 

φανταστούν ένα σενάριο που να αφορά συμβάντα μετά την κατάσταση: 
Πως θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση, ποιες θα είναι οι συνέπειες για το 
ενδιαφερόμενο άτομο / ίδρυμα στην συγκεκριμένη περίπτωση (εάν υπάρχει) 
κ.λπ. Το μελλοντικό σενάριο πρέπει επίσης να απεικονιστεί σε μια σκηνή.

• Το σενάριο μπορεί να παρουσιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί η 
ομάδα. Η δράση τους μπορεί να δείχνει απόψεις που είναι υπέρ ή κατά της 
ρητορικής μίσους. Αποφασίζουν ως ομάδα πώς θέλουν να απεικονίσουν 
την υπόθεση που αναλάβανε και το πιθανό μέλλον.

• Οι περιπτώσεις πρέπει να αναπτυχθούν με βάση πρόσφατες, σχετικές και 
τρέχουσες καταστάσεις από την κοινότητα των ατόμων που συμμετέχουν. 
Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι μερικές γενικές ιδέες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία:

 ӹ Ένα άτομο που είναι “influencer” κάνει ρατσιστικά σχόλια στα blogs / στις 
δημοσιεύσεις του.

 ӹ Ένας άτομο από τις επαφές σας στο Facebook δημοσιεύει προσβλητικά σχόλια 
για άτομα LGBTQ+.

 ӹ Άτομο από τον χώρο εργασία σας ή το εκπαιδευτικό σας περιβάλλον κάνει αστεία 
μπροστά σε άλλα άτομα σχετικά με διαφορετικές εθνοτικές ομάδες.

 ӹ Άτομο της πολιτικής σκηνής της χώρας / της περιοχής σας δηλώνει ότι 
υποστηρίζει μια ναζιστική ομάδα.

 ӹ Ένας τραγουδιστής κάνει σεξιστικά και ταπεινωτικά σχόλια για τις γυναίκες 
στα τραγούδια του.

 ӹ Ο αγαπημένος σας ηθοποιός κατηγορείται για σεξουαλικό παράπτωμα 
(αρνείται τις κατηγορίες).

 ӹ Άτομο που ασχολείται με τη δημοσιογραφία δημοσιεύει ένα σατιρικό κομμάτι 
για μια συγκεκριμένη θρησκεία.

 ӹ Δύο άτομα στην εφηβεία δημοσιεύουν ένα βίντεο-φάρσα ενάντια στα άτομα με αναπηρία.
 ӹ Υψηλόβαθμο στέλεχος δημοφιλούς πολυεθνικής εταιρείας επικρίνει και δρα επιθετικά 

για την «κουλτούρα της ακύρωσης» (cancel culture) και την πολιτική ορθότητα.
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 ӹ Ένα από τα πιο κοντινά φιλικά σας πρόσωπα κατηγορείται ότι πριν από 5 
χρόνια δημοσίευσε άρθρα στο διαδίκτυο που υποστηρίζουν την απαγόρευση 
εισόδου στην Ευρώπη σε άτομα που βιώνουν την προσφυγική συνθήκη.

 ӹ Ένα ηγετικό πρόσωπο κάποιας θρησκείας δηλώνει ότι, σύμφωνα με τη 
θρησκεία του, τα ομοφυλόφιλα άτομα πηγαίνουν στην κόλαση.

 ӹ Στον ιστότοπο της «Ένωσης Δικαιωμάτων των Ανδρών» υπάρχει μια δήλωση στην 
οποία οι γυναίκες κατηγορούνται ότι καταστρέφουν τις παραδοσιακές οικογένειες, 
τη ζωή των παιδιών και καταπιέζουν τους άνδρες. 

• Αφιερώστε 30 λεπτά για την προετοιμασία και την πρόβα των σκηνών, που 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 λεπτά.

• Μια ομάδα παρουσιάζει τη σκηνή της. Μετά από κάθε παράσταση, ρωτήστε 
τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν:
 ӹ Έχετε απορίες σχετικά με αυτό που είδατε;
 ӹ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τη σκηνή; 
 ӹ Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σχετικά με το συγκεκριμένο 

περιστατικό ελευθερίας της έκφρασης;
 ӹ Σας θυμίζει κάτι; 
 ӹ Ακούσατε / παρακολουθήσατε παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν;
 ӹ Είναι αυτή η κατάσταση ένα παράδειγμα ρητορικής μίσους; 
 ӹ Γιατί;
 ӹ Πως αναπτύχθηκε το μελλοντικό σενάριο; 
 ӹ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας σχετικά με αυτό; 
 ӹ Πόσο ρεαλιστικό είναι;
 ӹ Έχετε άλλα σχόλια σχετικά με τη σκηνή;

• Αφού όλες οι ομάδες παρουσιάσουν τις σκηνές τους, προχωρήστε στη 
συζήτηση. Κάθε ομάδα μπορεί να εξηγήσει εκτενέστερα τη διαδικασία και 
τις επιλογές της. 

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν η διαδικασία ως ομάδα; 
• Ποιες ήταν οι βασικές πτυχές της δυναμικής της ομάδας σας; 
• Πως αποφασίσατε πώς να απεικονίσετε την υπόθεσή σας; 
• Πως αποφασίσατε πώς θα είναι το μελλοντικό σενάριο;
• Τι παρατηρήσεις / εντυπώσεις έχετε για όλες τις παραστάσεις; 
• Ποιες ήταν οι κύριες ομοιότητες; 
• Ποιες ήταν οι κύριες διαφορές;
• Ποιες καταστάσεις είναι πιο κοντά στη δική σας πραγματικότητα / εμπειρία; 
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• Θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα; Τι κάνατε εσείς ή τα 
άλλα άτομα που εμπλέκονταν;

• Ποιος πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι ο αντίκτυπος της απεριόριστης 
ελευθερίας έκφρασης; 

• Είναι αρνητικός ή θετικός; (Βεβαιωθείτε ότι ρωτάτε ποιος είναι ο αντίκτυπος 
στην ομάδα-στόχο, εάν δεν αναφερθεί από τα ίδια τα άτομα)

• Σε ποιες καταστάσεις πιστεύετε ακράδαντα ότι η ελευθερία της έκφρασης 
πρέπει να ρυθμιστεί και γιατί; 

• Υπάρχει κάποιο πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να επιτραπεί η «ελευθερία», 
ενώ διαφορετικά θα πρέπει να ρυθμίζεται; 

• Εάν ναι, μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα; 
• Τι πιστεύετε για την «κουλτούρα της ακύρωσης»; Τι σημαίνει πραγματικά;
• Για ποια άτομα ισχύει; Σε ποια πλαίσια; Σε ποιες συμπεριφορές αναφέρεται; 

Ισχύει για τα φιλικά σας πρόσωπα στο σχολείο / στους δρόμους ή μόνο για 
διάσημα άτομα / ιδρύματα / φορείς;

• Εάν ακούσετε ότι κάποιο δικό σας άτομο έχει εκφράσει δημόσια απόψεις 
μίσους για διαφορετικές ομάδες από την κοινωνία, τι θα κάνετε;

• Τι ρόλο ή δύναμη έχουμε στο να ελέγχουμε πώς διαιωνίζονται ορισμένες 
προκαταλήψεις / παγκόσμιες απόψεις μίσους;

• Πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δύναμη από τώρα και στο εξής;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Ανάλογα με την ομάδα με την οποία εργάζεστε, αυτή η δραστηριότητα μπορεί 

να αποδειχθεί δύσκολη να συντονιστεί, ειδικά εάν υπάρχουν συμμετέχοντα 
άτομα με πολύ ακραίες και ισχυρές απόψεις (πχ. υπέρ / κατά της ρητορικής 
μίσους ή της κουλτούρας της ακύρωσης). Πρέπει να παραμείνετε ουδέτερα 
και να μην επηρεάσετε τη συζήτηση προς την κατεύθυνση που ταιριάζει 
στις δικές σας απόψεις.

• Εάν στην ομάδα σας υπάρχουν άτομα που ανήκουν σε ομάδες που συχνά 
εκτίθενται σε ρητορική μίσους, επιλέξτε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις με 
προσοχή και ευαισθησία.
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Τίτλος: 
Αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται στα ΜΜΕ

 (120 λεπτά)  

  
Στόχοι: Να ευαισθητοποιηθείτε σχετικά με τη δύναμη των ΜΜΕ και την 

επιρροή τους στην (παγκόσμια) αντίληψη των πραγμάτων, να σας κινήσει το 
ενδιαφέρον και την περιέργεια σχετικά με τα θέματα και τις αφηγήσεις που 
χρησιμοποιούνται από άτομα ή οντότητες παραγωγής ενημερωτικού υλικού, να 
αναπτύξει την κριτική σας σκέψη σχετικά με το περιεχόμενο των ΜΜΕ, να σας 
προβληματίσει σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ  στη ζωή των ανθρώπων.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Σε αυτή τη δραστηριότητα τα άτομα που συμμετέχουν αναλαμβάνουν 

δημοσιογραφικούς ρόλους και προσπαθούν να απεικονίσουν την 
πραγματικότητα μέσα από διαφορετικές δημοσιογραφικές προσεγγίσεις.

• Διαβάστε στα συμμετέχοντα άτομα ένα άρθρο σχετικά με ένα συμβάν 
που έλαβε χώρα σε μια συγκεκριμένη πόλη (δείτε το άρθρο παρακάτω). 
Το άρθρο είναι φανταστικό και έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς 
αυτής της δραστηριότητας, ωστόσο, αυτήν την πληροφορία δεν πρέπει 
να την μοιραστείτε σε αυτή τη φάση με την ομάδα. Το άρθρο αναφέρεται 
σε διάφορα άτομα / χαρακτήρες που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο 
συμβάν που καταγράφεται στο άρθρο. Διαβάστε το όσες φορές χρειαστεί, 
έτσι ώστε τα άτομα που συμμετέχουν να το κατανοήσουν σε βάθος.
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• Κάντε μια εισαγωγή για τους διαφορετικούς τύπους αφηγήσεων που 
χρησιμοποιούνται στα ΜΜΕ (κυρίαρχες, κεκαλυμμένες, αντιστασιακές, 
μετασχηματισματιστικές). 

(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο T-KIT 4 
Intercultural Learning (revised version), Alternative Narratives: https://pjp-eu.coe.int/
documents/1017981/10762748/Act1.pdf/982ad02d-d2d2-f8e4-70a9-4a7b28feb3ea)

• Εξηγήστε στην ομάδα ότι στο δεύτερο μέρος της άσκησης θα πρέπει να 
δουλέψει με αυτές τις αφηγήσεις. Αυτές οι αφηγήσεις πρέπει να αναγράφονται 
σε εμφανές σημείο, ορατό από όλα τα άτομα που συμμετέχουν.

• Προσκαλέστε 4 άτομα από την ομάδα να αναλάβουν εθελοντικά τους 
ρόλους των προσώπων που αναφέρονται στην ιστορία. Κάθε άτομο 
λαμβάνει μια κάρτα ρόλου που του παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
εμπειρία του στην ιστορία (πραγματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά - 
δείτε παρακάτω). Πρέπει να διαβάσουν την κάρτα και να προσπαθήσουν 
να μιμηθούν τον συγκεκριμένο χαρακτήρα όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Θα ερωτηθούν από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, που διατηρούν το 
δημοσιογραφικό τους ρόλο. Μπορείτε να επιλέξετε από το σύνολο των 
συμμετεχόντων εκείνα τα άτομα που είναι πιο έμπειρα στο θέμα. Μπορείτε 
να υποδείξετε εκ των προτέρων ποιο άτομο θα αναλάβει τον κάθε ρόλο 
στην ιστορία.

• Τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν αναλαμβάνουν δημοσιογραφικό ρόλο 
και έχουν την αποστολή να ελέγξουν τα γεγονότα του άρθρου που άκουσαν 
και να γράψουν τη δική τους εκδοχή του άρθρου. Χωρίζονται σε ομάδες 3 
ατόμων. Κάθε ομάδα έχει μια διαφορετική αφήγηση, την οποία πρέπει να 
απεικονίσει στο άρθρο της. Δίνονται τυχαία, είτε η «κυρίαρχη» αφήγηση 
είτε η «εναλλακτική» αφήγηση. Εάν τους ανατεθεί η εναλλακτική αφήγηση, 
μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε από τις 3 επιλογές από τη λίστα που 
έχει παρουσιαστεί (κεκαλυμμένη, αντιστασιακή ή μετασχηματισματιστική).

• Κάθε υπο-ομάδα προετοιμάζει μια λίστα ερωτήσεων που μπορεί να υποβάλει 
απευθείας στα άτομα που εμπλέκονται / συνδέονται με την ιστορία. Στόχος 
των ομάδων είναι να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, 
γεγονότα και λεπτομέρειες σχετικά με όσα συνέβησαν γιατί, στη συνέχεια, 
πρέπει να γράψουν ένα άρθρο. Το άρθρο πρέπει να αντικατοπτρίζει 
την αφήγηση που έχουν αναλάβει. Αφήστε 10 λεπτά για αυτό το μέρος 
προετοιμασίας.
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• Το μέρος της άσκησης των ερωτήσεων και απαντήσεων πραγματοποιείται 
σε προσαρμοσμένη μορφή συνέντευξης τύπου. Τα πρόσωπα της ιστορίας 
κάθονται μπροστά από την ομάδα και τα άτομα που εκπροσωπούν τον τύπο 
τους κάνουν ερωτήσεις. Εσείς αποφασίζετε ποιο άτομο μπορεί να θέσει μια 
ερώτηση και πόσο χρόνο διαρκεί η συνέντευξη τύπου. Είναι σημαντικό να 
τονιστεί το χρονικό όριο και να τονίσετε στις ομάδες ότι πρέπει να εστιάσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο στη συλλογή πραγματικών πληροφοριών και 
να αποφύγουν τις «αστείες» ερωτήσεις.

• Αφιερώστε περίπου 20 λεπτά για αυτό το μέρος της άσκησης και βεβαιωθείτε 
ότι οι ομάδες έχουν κάνει πολλές ερωτήσεις σε όλους τα πρόσωπα. Δώστε 
οδηγίες στα τέσσερα άτομα που αναπαριστούν τα πρόσωπα της ιστορίας 
να δίνουν σύντομες απαντήσεις και να προσπαθήσουν να μείνουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο στις πληροφορίες από τις κάρτες ρόλων τους.

• Μετά τη συνέντευξη τύπου, κάθε δημοσιογραφική ομάδα πρέπει να 
δημιουργήσει ένα άρθρο σχετικά με το συμβάν που διερεύνησε. Εάν 
θέλουν να συμπεριλάβουν οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, όπως 
στατιστικά στοιχεία ή δηλώσεις άλλων πραγματικών παραγόντων / φορέων 
σχετικά με το θέμα, μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στο 
διαδίκτυο και να τις συμπεριλάβουν στο άρθρο τους. Το άρθρο δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 10 γραμμές. Τα άτομα που συμμετείχαν στην ιστορία 
έχουν το δικαίωμα απάντησής με ένα δικό τους άρθρο για να τονίσουν 
την αλήθεια παρουσιάζοντας τη δική τους εκδοχή της ιστορίας (το άρθρο 
τους επίσης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 γραμμές). Έχουν 20 λεπτά για την 
προετοιμασία των άρθρων.

• Κάθε ομάδα θα μοιραστεί το άρθρο της. Αρχικά, διαβάζουν τα άρθρα τους 
τα άτομα που εκπροσώπησαν τον τύπο και, μάλιστα, πρώτα μοιράζονται 
τα άρθρα τους οι ομάδες που είχαν αναλάβει την κυρίαρχη αφήγηση και 
ύστερα οι υπόλοιπες. Στη συνέχεια, τα άτομα που συμμετείχαν στην ιστορία 
μοιράζονται και τις δικές τους απαντήσεις στο άρθρο που αναλύθηκε στην 
αρχή της δραστηριότητας. 

• Δεν γίνεται συζήτηση μετά από κάθε άρθρο. Πρώτα διαβάζονται όλα τα 
άρθρα και μετά προχωράτε στη συζήτηση.
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Τα φυλλάδια που θα χρησιμοποιηθούν στη δραστηριότητα:

Η ιστορία που διαβάζεται στην ομάδα

Η Fatma Ozturk (14) επέστρεφε στο σπίτι από το σχολείο Golbasi όταν δέχθηκε 
επίθεση από έναν Σύριο πρόσφυγα που προσπάθησε να κλέψει την τσάντα της. 
Έπεσε και τραυματίστηκε στο γόνατό της. Ο πατέρας της, Ali Ozturk, ο οποίος 
πάσχει από σοβαρή καρδιακή πάθηση, ήρθε σε επαφή με τον ανταποκριτή μας. Ο 
πατέρας είπε ότι η Fatma είναι σοκαρισμένη και επί του παρόντος δεν μπορεί να 
μιλήσει. Ο πρόσφυγας τέθηκε υπό κράτηση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. 
Μία αυτόπτης μάρτυρας, η Ayse Kocak (85) κάλεσε την αστυνομία.

!!!! Η αληθινή ιστορία (δεν πρέπει να διαβαστεί στην ομάδα) !!!!

Η Fatma (20) επέστρεφε από την καφετέρια όπου εργάζεται ως σερβιτόρα 
όταν σπρώχτηκε από κάποιον βιαστικά. Έπεσε, η τσάντα της πετάχτηκε μακριά. 
Ο Sacit Mohammed, ένας πρόσφυγας, περπατούσε εκείνη την ώρα στο σημείο. 
Πήρε την τσάντα της για να της την δώσει και τη βοήθησε να σηκωθεί. Ενώ 
τον ευχαριστούσε, τους είδε μια ηλικιωμένη κυρία, η Ayse Kocak. Η Fatma 
βρισκόταν στο έδαφος και ο Sacit προσπαθούσε να τη βοηθήσει να σηκωθεί. Η 
κυρία κάλεσε αμέσως την αστυνομία που έτυχε να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο 
του συμβαντος. Η αστυνομία ήρθε και πήρε αμέσως τον Sacit στο κρατητήριο. Η 
Fatma προσπάθησε να εξηγήσει ότι ο άντρας ήταν αθώος, αλλά η αστυνομία δεν 
την άκουγε καν. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι. Είπε στον πατέρα της μόνο ότι έπεσε 
γιατί δεν ήθελε να τον ανησυχεί με λεπτομέρειες.

Κορίτσι
• Το όνομά μου είναι Fatma Ozturk, είμαι 20 ετών και εργάζομαι ως σερβιτόρα 

σε μια καφετέρια.
• Κάποιος έτρεχε και κατά λάθος με χτύπησε, έχασα την ισορροπία μου και 

έπεσα κάτω
• Πήρα βοήθεια από αυτόν τον ευγενικό νεαρό άνδρα και ευτυχώς μπόρεσα να 

πάω σπίτι.
• Η αστυνομία ήρθε και τον πήρε. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι αυτός ο άντρας 

με βοήθησε, αλλά κανείς δεν με άκουσε.   
• Πήγα σπίτι και είπα στον πατέρα μου ότι έπεσα, αλλά ήμουν εντάξει. 
• Φάγαμε ένα νόστιμο βραδινό.
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Ο πατέρας
• Το όνομά μου είναι Ali Öztürk, είμαι 55 ετών.
• Είμαι καθηγητής γυμναστικής στο σχολείο Gölbaşı.
• Ένα βράδυ την εβδομάδα δουλεύω εθελοντικά σε ένα καταφύγιο παρέχοντας 

φαγητό σε άστεγους.
• Με εκπλήσσει το γεγονός ότι η κόρη μου έμπλεξε σε ένα αστυνομικό ζήτημα
• Με εκπλήσσει, επίσης, η στάση της αστυνομίας απέναντι στον νεαρό που 

προσπάθησε να τη βοηθήσει
• Είμαι σοκαρισμένος από το άρθρο.
• Είμαι εδώ για να δείξω ότι είμαι μια χαρά στην υγεία μου
• Δεν επικοινώνησα ποτέ με κανέναν ανταποκριτή. Αυτή είναι η πρώτη φορά 

που μιλάω σε άτομα του τύπου.
• Θέλω να πω ευχαριστώ στον νεαρό που βοήθησε την κόρη μου.

Πρόσφυγας
• Το όνομά μου είναι Sacit Mohammed, είμαι 25 ετών.
• Είμαι πρόσφυγας από το Αφγανιστάν και προσπαθώ να μάθω Τούρκικα..
• Δουλεύω σε εστιατόριο.
• Εκείνη την ημέρα είδα μια νεαρή κοπέλα να δέχεται επίθεση και έτρεξα 

αυτόματα προς την κατεύθυνσή της, για να τη βοηθήσω.
• Ευτυχώς, ο άντρας έφυγε.
• Πήρα την τσάντα της κοπέλας και έσκυψα για να τη βοηθήσω να σηκωθεί.
• Ενώ με ευχαριστούσε, ξαφνικά βρέθηκα σε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο.
• Είχα δυσκολία να εξηγήσω στην αστυνομία ότι δεν έκανα τίποτα κακό, ότι 

προσπάθησα να βοηθήσω την κοπέλα.
• Εκείνη η νύχτα ήταν μια κόλαση, περίμενα να δω τι θα συνέβαινε και δεν 

ήξερα πως θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα.
• Δόξα τω Θεώ, 24 ώρες αργότερα, αφέθηκα ελεύθερος.
• Δεν έχω ακόμα ιδέα τι συνέβη! 
• Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. 
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Ηλικιωμένη κυρία
• Είμαι ηλικιωμένη κυρία 85 ετών.
• Περνάω τις μέρες μου βλέποντας τηλεόραση και κοιτάζοντας έξω από το 

παράθυρο.
• Είμαι υπεύθυνη πολίτης, όπως γνωρίζει πολύ καλά η αστυνομία.
• Μόλις απόψε, καθώς κοίταζα έξω, τι είδα; Ένα νεαρό κορίτσι να δέχεται 

επίθεση από αυτόν τον Σύριο πρόσφυγα.
• Ήταν το τρίτο τηλεφώνημα που έκανα εκείνη την εβδομάδα στην αστυνομία.
• Βρίσκομαι σε έναν δρόμο, όπως τα νέα στην τηλεόραση. Οι δρόμοι είναι 

γεμάτοι από αγνώστους.
• Οι μέρες μας είναι επικίνδυνες για τις νεαρές κυρίες. Φοβάμαι και για τον 

εαυτό μου.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:

Ρωτήστε τα άτομα που συμμετείχαν στην ιστορία: 
Πως αισθανθήκατε όταν ακούσατε τα άρθρα από κάθε ομάδα; Μπορεί 

κάποιο άτομο από εσάς να αναφέρει γιατί;

Ρωτήστε τα άτομα που εκπροσωπούσαν τον τύπο: 
Πώς νιώσατε όταν ακούσατε τα άρθρα των χαρακτήρων ή / και τις άλλες 

ομάδες δημοσιογράφων; Μπορεί κάποιο άτομο από εσάς να αναφέρει γιατί;

Ζητήστε από όλα τα άτομα να εγκαταλείψουν τους ρόλους τους και να 
συνεχίσουν τη συζήτηση: 
• Πως είστε τώρα, μετά από αυτήν την εμπειρία; 
• Ποιες είναι οι άμεσες σκέψεις σας σχετικά με το τι συνέβη;
• Τι παρατηρήσεις έχετε σχετικά με τα άρθρα που έχετε ακούσει; 
• Τι σας εξέπληξε στις ιστορίες;
• Ποια ήταν τα κοινά στοιχεία ή οι κύριες διαφορές;
• Πως προετοιμαστήκατε για το δημοσιογραφικό σας ρόλο; Θα μπορούσατε να 

μας καθοδηγήσετε στη διαδικασία που ακολουθήσατε και στα κύρια στοιχεία της;
• Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να συλλέξετε δεδομένα και να δημιουργήσετε 

ένα άρθρο σύμφωνα με τον τύπο της αφήγησης που έπρεπε να απεικονίσετε;
• Πώς πιστεύετε ότι αυτά τα άρθρα μπορούν να επηρεάσουν τις αντιλήψεις των 

ανθρώπων για τα άτομα που βιώνουν την προσφυγική συνθήκη; Με ποιον τρόπο;
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• Ποιο από αυτά τα άρθρα είναι πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζονται τα πράγματα στα ΜΜΕ; (Συμπεριλαμβανομένου του 
πρώτου άρθρου που διαβάζεται στην ομάδα)

• Τι είδους αφηγήσεις είναι παρούσες στα ΜΜΕ της χώρας σας;
• Ποιες παρατηρήσατε σήμερα; Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα; Ποιες 

από αυτές ακολουθείτε;
• Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ένα άρθρο είναι αλήθεια ή όχι; 
• Πως μπορείτε να πάρετε μια απόφαση με σιγουριά ως προς το ζήτημα αυτό;
• Τι ευθύνη πιστεύετε ότι έχετε ως άτομο που καταναλώνει προϊόντα των ΜΜΕ;
• Πως μπορείτε να επηρεάσετε τον τύπο των αφηγήσεων που χρησιμοποιούνται 

στη δημόσια συζήτηση για τα άτομα που βιώνουν την προσφυγική συνθήκη;
• Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα θέλατε να κάνετε διαφορετικά στο μέλλον; 
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Σε περίπτωση που εργάζεστε με μικτές ομάδες (με άτομα που βιώνουν και άτομα 

που δεν βιώνουν την προσφυγική συνθήκη) πρέπει να δείξετε μεγάλη προσοχή, 
προκειμένου να διασφαλίσετε ότι έχετε διαμορφώσει ένα ασφαλές περιβάλλον στο 
οποίο μπορούν να συμμετάσχουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους όλα τα άτομα. 

• Αξιολογήστε προσεκτικά, επίσης, εάν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τυχόν 
αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις από διάφορα άτομα που συμμετέχουν, 
οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τα άρθρα ή τη διαδικασία. 

• Αλλάξτε τα ονόματα από το άρθρο, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για 
το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζετε τη δραστηριότητα. Μπορείτε, επίσης, 
να χρησιμοποιήσετε ονόματα ουδέτερα προς το φύλο (αν το επιτρέπει η 
μητρική σας γλώσσα) και να ασχοληθείτε με αυτό το στοιχείο στη συζήτηση, 
βοηθώντας τα μέλη της ομάδα να εντοπίσουν τις δικές τους προκαταλήψεις.

• Μπορείτε να ρωτήσετε την ομάδα πώς θα απεικονίζονταν τα γεγονότα στα 
ΜΜΕ αν αντιστρέφονταν όλα τα φύλα. Στη συνέχεια, ζητήστε να ελέγξουν τον 
τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν αυτά τα γεγονότα στο αρχικό άρθρο.

• Αυτή η δραστηριότητα δημιουργήθηκε από μια εκπαιδευτική ομάδα (από 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες) σε ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με 
την προσφυγική συνθήκη και τα άτομα που την βιώνουν. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε άλλα άρθρα, εμπνευσμένα από πραγματικά γεγονότα από 
την κοινωνία σας, τα οποία αφορούν άλλες ομάδες που αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις και αρνητική απεικόνιση στα ΜΜΕ.

• Μπορείτε να συνεχίσετε με μια πρακτική δραστηριότητας με αληθινό υλικό 
από τα ΜΜΕ, με στόχο να εντοπίσετε τις αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται 
από άτομα ή οντότητες παραγωγής ενημερωτικού υλικού
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Τίτλος:
 Ντετέκτιβ Προπαγάνδας

 (90 λεπτά)

Στόχοι: Να αναπτύξετε επίγνωση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται 
η προπαγάνδα στην καθημερινή κοινωνία, να κατανοήσετε τους τρόπους με τους 
οποίους η προπαγάνδα χρησιμοποιείται για παραπληροφόρηση, εκνευρισμό 
και υποκίνηση ανθρώπων, να μάθετε να υιοθετείτε μια κριτική προσέγγιση στις 
θέσεις που υποστηρίζουν ότι είναι αληθείς αλλά διατυπώνονται από άτομα 
που προπαγανδίζουν, να αναπτύξετε δεξιότητες κριτικής σκέψης σχετικά με 
τεχνικές προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να πουν τι είναι η προπαγάνδα και 

πού χρησιμοποιείται. Συχνά συνδέεται με δομές χειραγώγησης, μακριά 
από τις στενές μας πραγματικότητες, και συχνά θεωρείται ότι μπορεί να 
εντοπιστεί εύκολα.

• Διευκρινίστε και συζητήστε την έννοια με την ομάδα. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω.
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*Η προπαγάνδα είναι είδος επικοινωνία που χρησιμοποιείται κυρίως για να επηρεάσει το 
κοινό και να προωθήσει μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Συνήθως, παρουσιάζει επιλεκτικά 
γεγονότα, προκειμένου να ενθαρρύνει μια συγκεκριμένη άποψη ή αντίληψη, χρησιμοποιεί 
έντονη γλώσσα για να προκαλέσει συναισθηματικές και όχι λογικές αντιδράσεις στις 
πληροφορίες που παρέχει κ.ά. Η προπαγάνδα συνδέεται συχνά με υλικό που προετοιμάζεται 
από κυβερνήσεις, όμως προπαγανδιστικό υλικό παράγεται και από ακτιβιστικές ομάδες, 
εταιρείες, θρησκευτικές οργανώσεις, τα ΜΜΕ και μεμονωμένα άτομα.

Η προπαγάνδα εμφανίζεται σε διάφορες μορφές και μπορεί να εντοπιστεί παντού 
(δημοσιογραφία, κοινωνία των πολιτών, αρχές, ιδιωτικός τομέας κ.λπ.). Είναι στρατηγικό 
και σκόπιμο περιεχόμενο και στοχεύει να επηρεάσει στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές. Η 
προπαγάνδα μπορεί να είναι επωφελής ή επιβλαβής και μπορεί να χρησιμοποιεί αλήθεια, 
μισές αλήθειες ή ψέματα. Για να είναι επιτυχής, η προπαγάνδα χρησιμοποιεί τις αξίες, 
τον φόβο, τις ελπίδες και τα όνειρά μας. Το πιο σημαντικό, η προπαγάνδα χρησιμοποιεί 
διάφορα μέσα και τεχνικές για την επίτευξη των στόχων της.

• Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 4 ατόμων. Δώστε σε κάθε ομάδα 
υλικό από τα ΜΜΕ, μία πηγή (άρθρο, ιστότοπο, παρουσίαση καμπάνιας, 
φυλλάδιο κ.λπ.). Οι ομάδες πρέπει να μελετήσουν το υλικό και να ελέγξουν 
εάν χρησιμοποιούνται τεχνικές προπαγάνδας. Έχουν 30 λεπτά για την εργασία.

Τεχνικές προπαγάνδας

Αρνητικοί χαρακτηρισμοί, ετικέτες ή στερεότυπα: 
Απόδοση αρνητικής ετικέτας σε ένα άτομο ή μια ιδέα και χρήση εύκολα 

απομνημονεύσιμων χαρακτηρισμών. Με αυτόν τον τρόπο, μας κάνει να 
απορρίψουμε ή/και να καταδικάσουμε ένα άτομο ή μια ιδέα χωρίς να εξετάσουμε 
τι πραγματικά σημαίνει η ετικέτα.

Παραδείγματα: «Κομμουνιστής-τρια», «Οικολόγος (Tree-hugger)», «Αριστερός-ή», 
«Περιβαλλοντολόγος», «Φεμινίστρια-ης» κ.λπ.

Θετικοί αξιακοί χαρακτηρισμοί ή γενικευμένη ωραιοποίηση: Αυτές οι 
λέξεις χρησιμοποιούνται για να μας παραπλανήσουν, ώστε να αποδεχτούμε και 
να εγκρίνουμε πράγματα χωρίς να εξετάσουμε προσεκτικά τα στοιχεία.

Παραδείγματα: «φυσικός-ή-ό», «δημοκρατικός-ή-ό», «οργανικός-ή-ό», 
«επιστημονικός-ή-ό», «οικολογικός-ή-ό», «βιώσιμος-η-ο».
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Προσωπική μαρτυρία: Όταν κάποιο αγαπητό (ή εναλλακτικά μισητό) 
διάσημο πρόσωπο ισχυρίζεται ότι μια ιδέα ή ένα προϊόν είναι καλή (ή κακή). 
Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για να μας πείσει χωρίς να εξετάσουμε τα 
γεγονότα πιο προσεκτικά.

Λαϊκισμός: Σε αυτή την περίπτωση, το  άτομο που μιλάει πείθει το κοινό ότι 
μια ιδέα είναι καλή επειδή είναι συμφωνεί με την συντριπτική πλειοψηφία των 
ανθρώπων.

Παραδείγματα: «Αυτή είναι η θέληση του κόσμου», «Οι περισσότεροι άνθρωποι ...» 
κ.ά. Ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν όταν το πρόσωπο που μιλάει λέει μια ιστορία για μια 
οικογένεια ή άτομα που είναι «ακριβώς όπως εσείς» για να ενισχύσει την άποψή του.

Στοίχιση με την πλειοψηφία / ακολουθητισμός (Bandwagon): 
Πρόκειται για μια κλασική μέθοδο προπαγάνδας στην οποία το άτομο που 

μιλάει προσπαθεί να πείσει το ακροατήριό του να δεχτεί την άποψή του με 
βασικό επιχείρημα ότι αν δεν το κάνουν θα χάσουν μια μοναδική ευκαιρία για 
κάτι πραγματικά καλό και δημοφιλές. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συχνά 
στη διαφήμιση, αλλά μεταφέρεται όλο και συχνότερα σε λαϊκίστικες ομιλίες και 
πολιτικές τοποθετήσεις.
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Τεχνητή διχοτομία: Αυτό συμβαίνει όταν κάποιο άτομο ισχυρίζεται ότι 
υπάρχουν μόνο δύο πλευρές σε ένα ζήτημα και ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να 
έχουν ίση παρουσίαση ώστε να αξιολογηθούν. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται 
για να μας εξαπατήσει, να μας κάνει να πιστέψουμε ότι υπάρχει μόνο ένας 
τρόπος να δούμε ένα ζήτημα, όταν στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν 
πολλές εναλλακτικές απόψεις ή «πλευρές». Όπως οι περισσότερες τεχνικές 
προπαγάνδας, απλοποιεί την πραγματικότητα και επομένως τη διαστρεβλώνει, 
συχνά προς όφελος του ατόμου που μιλάει.

Καυτή πατάτα: Πρόκειται για μια (συχνά αναληθή) δήλωση ή ερώτηση 
που χρησιμοποιείται για να ξαφνιάσει ένα αντίπαλο άτομο ή για να το κάνει 
να ντραπεί. Παραδείγματα: «Έχετε σταματήσει να χτυπάτε τον/την σύντροφό 
σας;», «Πότε θα πληρώσετε τους φόρους που χρωστάτε;» Το γεγονός ότι η 
πληροφορία που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι εντελώς αναληθής είναι 
ασήμαντο, γιατί εξακολουθεί να προκαλεί αμφισβήτηση.

Αποδιοπομπαίος τράγος: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά εστιάζοντας 
στην ενοχή, για να εκτρέψει την προσοχή μακριά από προβληματικά σημεία του 
ζητήματος. Μεταφέρει την ευθύνη σε ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων χωρίς 
να διερευνήσει τυχόν πολυπλοκότητες.

Παραδείγματα: «Το X άτομο μας έφερε σε κρίση / πόλεμο / σύγκρουση», «Το Χ κόμμα 
προκάλεσε το εθνικό χρέος».

Φόβος ή ενοχή: 
«Εννοείται πως οι άνθρωποι δεν θέλουν τον πόλεμο. Αλλά στην τελική, οι ηγέτες μιας 

χώρας είναι αυτοί που καθορίζουν την πολιτική που θα ακολουθηθεί και είναι πάντα απλό 
το να πάρουμε μαζί μας τον κόσμο, είτε πρόκειται για δημοκρατία, φασιστική δικτατορία, 
ένα κοινοβούλιο ή μια κομμουνιστική δικτατορία. Είτε έχουν φωνή είτε δεν έχουν, οι 
άνθρωποι μπορούν πάντα να παρασυρθούν και να ακολουθήσουν την ηγεσία. Αυτό είναι 
εύκολο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τους πείτε ότι δέχονται επίθεση και να 
καταγγείλετε τους ειρηνιστές για έλλειψη του πατριωτισμού και έκθεση της χώρας σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο.» Απόσπασμα λόγου από τον Hermann Goering, μέλους του 
Ναζιστικού Κόμματος και καταδικασμένου εγκληματία πολέμου.

Οδηγίες για την ομαδική εργασία: 
 ӹ Προσδιορίστε το μήνυμα, το άτομο που στέλνει ή συντάσσει το μήνυμα 

και το άτομο που λαμβάνει το μήνυμα.
 ӹ Σκεφτείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του 

υλικού; Τι νομίζετε ότι θέλει να επικοινωνήσει; Πώς το επικοινωνεί;
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 ӹ Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Σκεφτείτε τη χρήση 
του χρώματος, της γλώσσας, του χώρου, των γραμματοσειρών ή των 
συμβόλων.

 ӹ Βάλτε εσάς στη θέση του ατόμου που λαμβάνει το μήνυμα: Ποια είναι 
η ομάδα-στόχος; Το μήνυμα πρέπει να ταιριάζει με τις προσδοκίες 
του κοινού στο οποίο στοχεύει. Ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές οι 
προσδοκίες στις οποίες απευθύνεται και επιχειρεί να εκπληρώσει;

 ӹ Τι δείχνει αυτό το υλικό σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις αξίες του 
κοινού;

 ӹ Πιστεύετε ότι αυτές οι παραδοχές που έγιναν σχετικά με την ομάδα-
στόχο είναι ακριβείς; Εάν ναι, η χρήση αυτού του υλικού είναι 
αποτελεσματική και η προπαγάνδα είναι πιθανό να επιτύχει τον στόχο 
της;

• Μετά από 30 λεπτά, οι ομάδες παρουσιάζουν το υλικό με το οποίο έπρεπε 
να εργαστούν και τα συμπεράσματά τους. Οι άλλες ομάδες μπορούν να 
κάνουν ερωτήσεις, εάν είναι απαραίτητο.

• Μόλις ολοκληρώσουν την παρουσίασή τους όλες οι ομάδες, προχωρήστε 
στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πώς ήταν αυτή η άσκηση για εσάς; Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας;
• Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η εργασία; Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες 

για τη διαδικασία που ακολουθήσατε.
• Τι παρατηρήσατε σε όλες τις παρουσιάσεις; Σε ποιο υλικό βρήκατε τεχνικές 

προπαγάνδας και σε ποιο δεν βρήκατε; Γιατί;
• Τι μας λέει αυτό για τα ΜΜΕ και επικοινωνιακό υλικό που συναντάμε κάθε μέρα;
• Είναι κακή η προπαγάνδα; Ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με την 

προπαγάνδα για καλό σκοπό;
• Πόσο εύκολο είναι να ανακαλύψετε τις διαφορετικές τεχνικές; Πόσο εύκολα 

μπορούν να παραπλανηθούν οι άνθρωποι;
• Τι μπορεί να λειτουργήσει στη δική σας περίπτωση; Γιατί;
• Πώς μπορούν τα μέλη της κοινωνίας να προστατευτούν από τεχνικές 

προπαγάνδας; Τι πρέπει να κάνουν;
• Τι θέλετε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε με μεγαλύτερη προσοχή τις 

πληροφορίες που δέχεστε και αναγνωρίσετε ταχύτερα τις προσπάθειες 
προπαγάνδας στο μέλλον;

• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 
Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Εναλλακτικά, οι ομάδες μπορούν να προετοιμάσουν μια σκηνή από το  

άρθρο / υλικό που τους δίνεται και να επισημαίνουν τις συγκεκριμένες 
τεχνικές προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται. Αυτή η μορφή υποστηρίζει 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηθοποιίας, την προετοιμασία για την παράσταση 
και επιτρέπει μια πιο σωματικά ενεργή δραστηριότητα.

• Ελέγξτε το υλικό εκ των προτέρων για να βεβαιωθείτε ότι τα συμμετέχοντα 
άτομα θα μπορέσουν να εντοπίσουν μερικές από τις αναφερόμενες τεχνικές. 
Είναι καλό να βρείτε υλικό στο οποίο χρησιμοποιούνται διαφορετικές 
τεχνικές, έτσι ώστε, στο τέλος, να υπάρχουν παραδείγματα όλων των 
τεχνικών που προαναφέρθηκαν.

• Η δραστηριότητα μπορεί να διευρυνθεί πέρα από τον προσδιορισμό τεχνικών 
προπαγάνδας, σε όλους τους τύπους παραπλανητικών πληροφοριών. Σε αυτόν 
τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε 10 τύπους παραπλανητικών ειδήσεων (https://
eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/- σε περισσότερες από 17 
γλώσσες) και μόνο μία από αυτές είναι η προπαγάνδα. Δώστε περισσότερο υλικό 
σε κάθε ομάδα και ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να βρουν παραδείγματα 
αυτών των συγκεκριμένων τύπων έτσι ώστε, μέχρι το τέλος της δραστηριότητας, 
η ομάδα να έχει αποδεικτικά στοιχεία και για τις 10 κατηγορίες.
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• Εάν συναντιέστε τακτικά με τα μέλη της ομάδας σας, ως συνέχεια, ζητήστε 
τους να παρατηρήσουν διαφορετικά παραδείγματα παραπληροφόρησης 
στα ΜΜΕ τις μέρες μετά τη δραστηριότητα και να τα συζητήσουν στην 
επόμενη συνάντηση.

• Ως επόμενη ή ανεξάρτητη δραστηριότητα με στόχο την αύξηση των 
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, δώστε έμφαση σε εργαλεία και συμβουλές 
που βοηθούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση στρατηγικών 
χειραγώγησης που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία ενημερωτικού 
υλικού. Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες για να εφαρμόσουν 
την τεχνική του καταιγισμού ιδεών, να αναζητήσουν επιπλέον έμπνευση 
και να δημιουργήσουν μια παράσταση σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμούν. 
Η παράσταση θα πρέπει να απεικονίζει συμβουλές και στρατηγικές προς 
χρήση από οποιοδήποτε άτομο ακολουθεί τα ΜΜΕ, ώστε να προστατευτεί 
ενάντια στην παραπλάνηση και τη χειραγωγία.

Μερικές υποστηρικτικές πληροφορίες: 
https://eavi.eu/lies-damned-lies-statistics-data-literacy-primer/; 
https://eavi.eu/beyond-headlines-online-news-verification-game/; 
https://www.newseumed.org/poster-weed-out-propaganda-seed ;
https://libguides.uwf.edu/c.php?g=609513&p=4274530 ;
https://www.npr.org/2019/10/29/774541010/fake-news-is-scary-heres-how-to-
spot-misinformation?t=1617425675657 ; 
https://www.gapminder.org/factfulness/  
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Τίτλος:
 Δημιουργία ψευδών ειδήσεων

 (90 λεπτά) 

Στόχοι: Να αναπτύξετε δεξιότητες κριτικής σκέψης για έλεγχο του 
υλικού από τα ΜΜΕ, να σας προκαλέσει ενδιαφέρον και περιέργεια για το 
πώς και γιατί δημιουργούνται ψεύτικες ειδήσεις, να ενθαρρύνει τον βαθύτερο 
προβληματισμό σας σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ στη ζωή των ανθρώπων, να 
αναπτύξετε δεξιότητες για την προώθηση υπεύθυνων και αληθινών ειδήσεων, 
να σας παρακινήσει να ασχοληθείτε με τη διαχείριση πλαστών ειδήσεων που 
διαδίδονται στην καθημερινή σας ζωή.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ξεκινήστε με μια σύντομη συζήτηση με την ομάδα, για να βεβαιωθείτε ότι 

γνωρίζουν και έχουν την ίδια κατανόηση για το τι είναι οι ψευδείς ειδήσεις 
(fake news).

• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι πρέπει να 
παίξει ένα διαδικτυακό παιχνίδι στο οποίο το ένα από τα δύο άτομα πρέπει 
να δημιουργήσει ψεύτικες ειδήσεις. Το παιχνίδι οδηγεί τα άτομα στον κόσμο 
της δημιουργίας ψεύτικων ειδήσεων, τα καθοδηγεί στη διαδικασία και τις 
τακτικές που χρησιμοποιούνται. Ένα παιχνίδι διαρκεί περίπου 15-20 λεπτά. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:
 ӹ https://www.getbadnews.com/#intro (ψευδείς ειδήσεις γενικού περιεχομένου)
 ӹ https://www.goviralgame.com/en (παραπληροφόρηση σχετικά με τον 

COVID-19)
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• Εάν κάποια ζευγάρια τελειώσουν πιο γρήγορα το παιχνίδι, μπορούν να το 
επαναλάβουν ή μπορείτε να τους δώσετε ένα δεύτερο παιχνίδι.

• Προχωρήστε στη συζήτηση

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πώς ήταν το παιχνίδι; Πείτε, με μία λέξη, πως θα περιγράφατε την εμπειρία 

σας. Θέλετε να πείτε περισσότερες λεπτομέρειες;
• Πώς ήταν η διαδικασία ως ζευγάρια; Τι ήταν εύκολο, δύσκολο, μπερδεμένο, 

απρόσμενο κ.λπ.;
• Τι μάθατε για τα ψεύτικα νέα και το πώς δημιουργούνται;
• Πόσο αντικατοπτρίζει το παιχνίδι τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή; Θα 

μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Γιατί υπάρχουν ψεύτικες ειδήσεις;
• Γιατί ορισμένα άτομα πιστεύουν στις ψεύτικες ειδήσεις;
• Έχετε διαδώσει ποτέ ψεύτικες ειδήσεις; Έχουν διαδώσει ποτέ ψεύτικες 

ειδήσεις άτομα που γνωρίζετε;
• Ποιες είναι οι επικίνδυνες πλευρές της διάδοσης ψεύτικων ειδήσεων;
• Πιστεύετε ότι όλα τα ψεύτικα νέα διαδίδονται από άτομα που γνωρίζουν 

ότι είναι ψεύτικα νέα; Γιατί συμβαίνει αυτό;
• Τι μπορεί να κάνει ένα άτομο του χώρου της δημοσιογραφίας για να 

αποφύγει την ακούσια διάδοση ψευδών ειδήσεων;

Ζητήστε από τις ομάδες να γίνουν ξανά ζευγάρια, είτε τα ίδια είτε 
διαφορετικά, όπως νομίζετε ότι είναι πιο κατάλληλο. Προσκαλέστε τα να 
παίξουν ένα άλλο διαδικτυακό παιχνίδι που δημιουργήθηκε από το BBC, το 
“BBC I Reporter”: https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-
ade2-590562670096 

Σε αυτό το παιχνίδι, τα άτομα σε δημοσιογραφικό ρόλο, πρέπει να 
βεβαιωθούν ότι όλα όσα δημοσιεύουν προέρχονται από αξιόπιστες πηγές ενώ, 
ταυτόχρονα, βρίσκονται υπό πίεση γιατί πρέπει να ενημερώσουν σχετικά με τα 
τρέχοντα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. 

Αυτό το παιχνίδι διαρκεί περίπου 15 λεπτά.
 ӹ Πως ήταν η εμπειρία αυτού του παιχνιδιού;
 ӹ Πόσο εύκολη ήταν η παροχή αξιόπιστων και πραγματικών πληροφοριών;
 ӹ Ποιες ήταν οι κύριες στρατηγικές που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν;
 ӹ Τι μπορεί να κάνει ένα άτομο που παρακολουθεί τα ΜΜΕ για να 

αναγνωρίσει τις ψεύτικες ειδήσεις;
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 ӹ Τι πρέπει να κάνουν τα άτομα όταν εντοπίζουν ψεύτικες ειδήσεις; Ποιες 
είναι οι επιλογές τους;

 ӹ Τι μπορείτε να πάρετε από αυτήν τη δραστηριότητα και να εφαρμόσετε 
στη ζωή σας στο εξής; 

 ӹ Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 
Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Το BBC έχει δημιουργήσει περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με 

τις ψεύτικες ειδήσεις. Συμβουλευτείτε και χρησιμοποιήστε το ως υλικό 
για κάποια άλλη συνάντηση: https://www.bbc.co.uk/teach/young-reporter/
evidence-toolkit/z6v3hcw  

• Εάν συναντιέστε τακτικά με τα μέλη της ομάδα σας, σαν συνέχεια της 
δραστηριότητας, καλέστε τα να παρατηρήσουν παραδείγματα ψεύτικων 
ειδήσεων στα ΜΜΕ τις μέρες μετά τη δραστηριότητα και να τα συζητήσετε 
στην επόμενη συνάντηση.
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Τίτλος:
 Μεροληψία στην αναφορά βίας

 (90 λεπτά) 

Στόχοι: Να αναπτύξετε αναλυτικές δεξιότητες για το περιεχόμενο των 
ΜΜΕ, να σας κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια σχετικά με τα θέματα 
και τις αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται από άτομα ή οντότητες παραγωγής 
ενημερωτικού υλικού, να αναπτύξετε κριτική σκέψη σχετικά με την μεροληψία του 
περιεχομένου των ΜΜΕ, να σας ενθαρρύνει να προβληματιστείτε σχετικά με το 
ρόλο των ΜΜΕ στη ζωή των ανθρώπων, να σας παρακινήσει να αλληλεπιδράσετε 
με μεγαλύτερη υπευθυνότητα με τα μηνύματα που προωθούν τα ΜΜΕ.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Προετοιμάστε μια συλλογή από άρθρα και υλικό από τα ΜΜΕ που 

καλύπτουν τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις. 
• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ζευγάρια. Ζητήστε από κάθε ζευγάρι 

να κοιτάξει στις παρεχόμενες εφημερίδες και άρθρα και να επιλέξει 3-4 άρθρα 
που απεικονίζουν βίαιες ενέργειες. Για αυτό το στάδιο έχουν 15 λεπτά.

• Κάθε ζευγάρι πρέπει να παρουσιάσει τους τίτλους των άρθρων που έχει 
επιλέξει.

• Εάν υπάρχει άλλο ζευγάρι που επέλεξε ένα άρθρο το οποίο καλύπτει τα ίδια 
γεγονότα με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα άρθρα αλλά από διαφορετική 
εφημερίδα/πηγή, τότε τα ζευγάρια αυτά θα πρέπει γίνουν μία ομάδα. 

• Εάν όλα τα ζευγάρια έχουν επιλέξει γεγονότα που δεν επιλέχθηκαν από 
άλλα ζεύγη, συνδυάστε τυχαία ανά δύο ζεύγη για το δεύτερο μέρος της 
άσκησης.

• Στις νεοσύστατες ομάδες, τα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να αναλύσουν τα 
επιλεγμένα άρθρα και να εντοπίσουν στοιχεία μεροληψίας. Έχουν 30 λεπτά.

Μπορούν να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες οδηγίες:
Όταν τα άτομα που γράφουν ένα άρθρο περιορίζονται από την έκταση, 

πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το ποιες πληροφορίες πρέπει να 
συμπεριλάβουν και ποιες να παραλείψουν. Πρέπει επίσης να εξετάσουν τη γωνία 
από την οποία επιθυμούν να πουν την ιστορία, προκειμένου να προσελκύσουν 
το κοινό τους. Σε περιπτώσεις κάλυψης βίας, η οπτική γωνία μιας εφημερίδας 
μπορεί να επηρεάσει ποιο άτομο θα  συμπαθήσει ή θα κατηγορήσει το κοινό.
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Βασικές ερωτήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη:
 ӹ Από ποια οπτική γωνία έχει ειπωθεί η ιστορία;
 ӹ Πως θα μπορούσε να ειπωθεί διαφορετικά αν είχε ειπωθεί μέσω άλλης 

φωνής;
 ӹ Πως απεικονίζονται τα άτομα που έδρασαν βίαια; Τι γίνεται με τα 

θύματα της βίας αυτής;
 ӹ Πως αντικατοπτρίζεται το φύλο;
 ӹ Τι είδους συναισθήματα μπορεί να προκαλέσει στο κοινό;
 ӹ Με ποιο πρόσωπο θα εντυπωσιαστεί περισσότερο το κοινό;
 ӹ Τι επηρέασε το μήνυμα; 
 ӹ Πως επηρέασε το μήνυμα την έκταση του άρθρου;
 ӹ Υπάρχουν στερεότυπα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο;
 ӹ Υπάρχουν κοινωνικές / πολιτιστικές νόρμες που διαιωνίζονται από το 

στυλ του άρθρου;

Ελέγξτε τις ακόλουθες 8 κατηγορίες για να εντοπίσετε 
συγκεκριμένη μεροληψία:

Τίτλοι - Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνοψίσουν την μεροληψία 
της εφημερίδας. Για παράδειγμα: Το «Υπόθεση βιασμού στο τοπικό γυμνάσιο» 
ακούγεται πολύ πιο συγκεκριμένο και άμεσο από το «Μια ρομαντική νύχτα που 
πήγε στραβά».

Τοποθέτηση – Το σημείο στο οποίο τοποθετείται μια ιστορία από τη 
συντακτική ομάδα είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα: Η τοποθέτηση της 
«Υπόθεσης βιασμού στο τοπικό γυμνάσιο» στο τέλος της εφημερίδας μπορεί να 
σημαίνει ότι η εφημερίδα δεν θεωρεί την ιστορία αυτή πολύ σημαντική.

Ονόματα ή τίτλοι – Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αναφορές σε κάποιο 
άτομο, μπορεί να πει πολλά για την προκατάληψη ενός άρθρου. Για παράδειγμα: 
Το ίδιο άτομο μπορεί να αναφέρεται ως «βιαστής» ή  ως «φίλος» ανάλογα με τη 
οπτική γωνία του άρθρου.

Παράλειψη - Μερικές φορές, ένα άτομο που εργάζεται στον χώρο 
της δημοσιογραφίας μπορεί να επιλέξει να παραλείψει ορισμένες από τις 
πληροφορίες από μια ιστορία. Για παράδειγμα: Ένα άρθρο με την ονομασία 
«Μια ρομαντική νύχτα που πήγε στραβά» μπορεί να αφήσει εκτός το γεγονός 
ότι δεν υπήρχε συναίνεση.
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Εικόνες - Για παράδειγμα: Από τις πολλές φωτογραφίες ενός ατόμου που 
τραβήχτηκαν και το απαθανάτισαν τις περισσότερες φορές να χαμογελάει 
ή να είναι ουδέτερο, το άτομο που συντάσσει το άρθρο μπορεί να επιλέξει 
μια φωτογραφία όπου το άτομο φαίνεται λυπημένο, για να προκαλέσει τη 
συναισθηματική ταύτιση του κοινού.

Στατιστικές - Οι λέξεις και οι αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να επισκιάσουν την αλήθεια. Για παράδειγμα: «Ο αριθμός των αναφερόμενων 
περιπτώσεων σεξουαλικής επίθεσης είναι ο μικρότερος σε ολόκληρη την 
περιοχή» δίνει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν προστεθεί 
το επόμενο στατιστικό στοιχείο «1 στις 3 γυναίκες δηλώνουν ότι έχουν υποστεί 
σεξουαλική επίθεση και φοβούνται να το αναφέρουν» η κατάσταση φαίνεται 
διαφορετική.

Λέξεις - Η επιλογή των λέξεων μπορεί να εκφράσει μεροληψία. Για 
παράδειγμα: Δεν υπάρχει αμφισβήτηση της μεροληψίας στο «Ο άντρας που 
κατηγορείται για δολοφονία, έπειτα από μια μαζική ένοπλη επίθεση σε σπα, είχε 
“μια πραγματικά κακή μέρα” και προσπαθούσε να εξαλείψει έναν σεξουαλικό 
“πειρασμό” πριν σκοτώσει οκτώ άτομα», αν το συγκρίνουμε με το «Οκτώ άτομα, 
πολλά από αυτά γυναίκες ασιατικής καταγωγής, σκοτώθηκαν στην ένοπλη 
επίθεση».

Πηγή - Από που παίρνει κάποιο άτομο τις πληροφορίες του μπορεί να πει 
πολλά για το πόσο αξιόπιστη είναι η ιστορία. Για παράδειγμα: Εάν η κύρια πηγή 
για την θέση πως «Τα βιντεοπαιχνίδια δεν προκαλούν βίαιες συμπεριφορές» 
είναι ο πρόεδρος της Game Box Corp θα πρέπει να σας δημιουργήσει ερωτήματα.
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• Μετά από 30 λεπτά, οι ομάδες παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με το 
επίπεδο μεροληψίας στα άρθρα που ανέλυσαν. Οι ομάδες μπορούν να κολλήσουν 
τις εφημερίδες σε μεγαλύτερους πίνακες, προκειμένου να απεικονίσουν καλύτερα 
και να αναδείξουν την μεροληψία στις παρουσιάσεις τους.

• Προχωρήστε στη συζήτηση. 

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν αυτή η άσκηση για εσάς;
• Πως επιλέξατε την πρώτη ομάδα άρθρων;
• Ποια κριτήρια χρησιμοποιήσατε;
• Πως νιώσατε κατά την ανάλυση των άρθρων;
• Πόσο δύσκολο ήταν να ανιχνευθεί η μεροληψία στο υλικό με το οποίο 

δουλέψατε;
• Ποιες ήταν οι ομοιότητες μεταξύ των ομάδων; Ποιες οι διαφορές;
• Εντοπίσατε υλικό που δεν παρουσίαζε προκατάληψη; Θα μπορούσατε να 

δώσετε παραδείγματα;
• Τι μας λέει αυτό για το περιεχόμενο των ΜΜΕ στα οποία εκτίθενται τα άτομα;
• Μπορεί η δημοσιογραφία να είναι ουδέτερη; Γιατί;
• Πως επηρεάζουν ή διαμορφώνουν τα ΜΜΕ τις απόψεις, τις στάσεις και τις 

αντιλήψεις για ορισμένες ομάδες της κοινωνίας;
• Θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα;
• Πόσο νομίζετε ότι εξομαλύνουν (ή διαιωνίζουν) τα ΜΜΕ συμπεριφορές, 

πράξεις ή νόρμες που είναι σεξιστικές, ρατσιστικές, παραβιάζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ.;

• Θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα;
• Τι μπορεί να κάνουν τα άτομα που ακολουθούν τα ΜΜΕ;
• Πως μπορούν να διαβάσουν τα νέα χωρίς να επηρεάζονται από την 

μεροληψία τους;
• Τι μπορείτε να πάρετε από αυτήν τη δραστηριότητα και να εφαρμόσετε στη 

ζωή σας από τώρα και στο εξής; 
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Για τις 8 κατηγορίες που αναφέρονται ως οδηγίες, συνιστάται να 

χρησιμοποιείτε παραδείγματα από τοπικά μέσα που σχετίζονται με την 
ομάδα σας.

• Εάν συναντιέστε τακτικά με τα μέλη της ομάδα σας, ως συνέχεια της 
άσκησης, καλέστε τα να παρατηρήσουν τη μεροληψία σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο τα ΜΜΕ καλύπτουν συγκεκριμένους τύπους θεμάτων τις 
μέρες μετά τη δραστηριότητα και συζητήστε τα στην επόμενη συνάντηση.

• Σε επόμενη συζήτηση ή σε συμπληρωματικό μέρος της τελικής συζήτησης 
της δραστηριότητας, μπορείτε να αναλύσετε τα ζητήματα της προσωπικής 
μεροληψίας και της αύξησης των “filter bubbles” στην διαδικτυακή μας 
πραγματικότητα (*τα άτομα μοιράζονται, δημιουργούν και επικοινωνούν 
μόνο σε μια διαδικτυακή «φούσκα» που αποτελείται από απόψεις και στάσεις 
που αντικατοπτρίζουν τις δικές τους). Πώς περιορίζει το γεγονός αυτό την 
έκθεσή μας σε άλλες οπτικές του κόσμου και τι μπορούμε να κάνουν για να 
«σπάσουμε τη φούσκα» αυτή

Τίτλος:
 Ελευθερία του τύπου

 (120 λεπτά) 

Στόχοι: Να προβληματιστείτε σχετικά με την ελευθερία του τύπου στη χώρα 
σας και στον κόσμο, να αναπτύξετε κριτική σκέψη σχετικά με το περιεχόμενο 
των ΜΜΕ και την ελευθερία τους, να ενθαρρύνει τον βαθύτερο προβληματισμό 
σας σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ στη ζωή των ανθρώπων, να σας παρακινήσει 
να υποστηρίξετε τον ελεύθερο τύπο.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ρωτήστε την ομάδα:

 ӹ Τι πιστεύετε ότι σημαίνει η ελευθερία του τύπου;
 ӹ Πιστεύετε ότι η ελευθερία του τύπου είναι περιορισμένη; 
 ӹ Εάν ναι, από ποιον και πού συμβαίνει αυτό;
 ӹ Πόση ελευθερία πιστεύετε ότι έχει ο τύπος στη χώρα σας; 
 ӹ Σε ποια χώρα του κόσμου πιστεύετε ότι ο τύπος είναι ο πιο ελεύθερος;
 ӹ Σε ποια χώρα του κόσμου πιστεύετε ότι ο τύπος είναι ο πιο περιορισμένος; 
 ӹ Γιατί το πιστεύετε αυτό;
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• Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 4-5 ατόμων. Οι ομάδες θα 
χρησιμοποιήσουν τους ακόλουθους ιστότοπους: 
https://rsf.org/en/ranking; 
https://rsf.org/en/barometer; 
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores 
για να εξερευνήσουν την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου σε όλο τον 

κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της χώρας τους.
• Μπορεί να ελέγξουν τις εικασίες που έκαναν απαντώντας στις αρχικές 

ερωτήσεις σας. 
• Τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν να επιλέξουν 2 άλλες χώρες, εκτός 

από τη δική τους, μία που έχει πολύ καλή βαθμολογία από την άποψη της 
ελευθερίας και μια άλλη που έχει πολύ χαμηλή βαθμολογία. Θα πρέπει 
να διαβάσουν τις πληροφορίες που παρέχονται στις σελίδες που τους 
δόθηκαν, να προχωρήσουν σε επιπλέον αναζήτηση και να προετοιμάσουν 
μια παράσταση στην οποία θα απεικονίζουν την κατάσταση της Ελευθερίας 
του τύπου στις 3 αυτές χώρες.

• Οι ομάδες επιλέγουν πως θέλουν να παρουσιάσουν τις συγκεντρωμένες 
πληροφορίες, αλλά θα πρέπει να γίνεται σαφές στη διάρκεια της παράστασης 
ποιες πτυχές αναφέρονται σε ποιες χώρες. Έχουν 60 λεπτά.

• Μετά την παρουσίαση μιας ομάδας ρωτήστε το κοινό: 
 ӹ Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας;
 ӹ Έχετε απορίες;
 ӹ Τι σας εκπλήσσει;

• Μετά τις παρουσιάσεις όλων των ομάδων, προχωρήστε στην τελική 
συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν αυτή η δραστηριότητα για εσάς; Περιγράψτε τη με μία λέξη.
• Πως νιώσατε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας;
• Υπήρξαν στοιχεία που σας εξέπληξαν ή σας συγκλόνισαν;
• Ποιες ήταν οι κύριες ομοιότητες σε σχέση με τον τρόπο που απεικονίζατε τη 

χώρα σας; Ποιες ήταν οι διαφορές;
• Γιατί επιλέξατε τις χώρες που επιλέξατε;
• Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ αυτών των χωρών και της χώρας σας;
• Πως αισθάνεστε για την κατάσταση στη χώρα σας; Τι πρέπει να αλλάξει;
• Πως μπορεί να προστατευθεί η ελευθερία του τύπου;
• Ποιος είναι ο ρόλος των ατόμων που ακολουθούν τα ΜΜΕ σε τοπικό, 

εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο;
• Πόση δύναμη έχουμε;
• Τι κρατάτε από αυτήν τη δραστηριότητα;
• Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα για εσάς;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Εάν θέλετε να αποφύγετε την επανάληψη χωρών, μπορείτε να προεπιλέξετε 

τις χώρες για κάθε ομάδα ή να βάλετε σε ένα καπέλο χαρτάκια στα οποία 
να  αναγράφονται ονόματα διαφορετικών χωρών, έτσι ώστε οι ομάδες 
να μπορούν να επιλέξουν τυχαία τις χώρες με τις οποίες θα πρέπει να 
εργαστούν.

• Εάν κάνετε αυτήν τη δραστηριότητα με μια διεθνή ομάδα, μπορείτε να 
διανείμετε τυχαία τις χώρες που εκπροσωπούνται στην ομάδα ή να ζητήσετε 
από τις ομάδες να εργαστούν με τις χώρες των άλλων ατόμων αντί για τις 
δικές τους.

• Σε ορισμένους από τους παρεχόμενους ιστότοπους ενδέχεται να βρείτε 
εκθέσεις με δεδομένα από προηγούμενα χρόνια. Ως εναλλακτική εκδοχή, 
μπορείτε να δώσετε τη δραστηριότητα απεικόνισης της εξέλιξης, των 
αλλαγών που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες χώρες και να σκεφτείτε τους 
παράγοντες που, ίσως, τις προκάλεσαν
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Ατομικός αναστοχασμός

Τίτλος: 
Συνήθειες ΜΜΕ Bingo

 (60-90 λεπτά) 

Στόχοι: Να εντοπίσετε τις προσωπικές σας συνήθειες όσον αφορά την 
κατανάλωση υλικού από τα ΜΜΕ, να σκεφτείτε ποιες συνήθειες είναι αρνητικές 
και ποιες είναι θετικές, να αναπτύξετε το ομαδικό πνεύμα, να αυξήσετε την 
κριτική σας σκέψη προς αυτές τις συμπεριφορές, να κάνετε αλλαγές στα 
πρότυπα κατανάλωσης ΜΜΕ.

 
Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:

• Δώστε ένα αντίγραφο του φυλλαδίου Bingo (βλ. επόμενη σελίδα) σε κάθε 
άτομο.

• Με το σήμα σας, ζητήστε από τα μέλη της ομάδα να αλληλεπιδράσουν 
μεταξύ τους για να συμπληρώσουν το Bingo. Οι οδηγίες για την συμπλήρωση 
αναφέρονται λεπτομερώς στο φυλλάδιο. Προσκαλέστε τα μέλη της ομάδας 
να μιλήσουν με άτομα που δεν γνωρίζουν πολύ καλά και να ζητήσουν 
περισσότερες λεπτομέρειες εάν το επιθυμούν.

• Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένα άτομο ολοκληρώσει ολόκληρο το φυλλάδιο.
• Προχωρήστε στη συζήτηση
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πώς ήταν; Πώς αισθανθήκατε;
• Υπήρχαν δύσκολες προτάσεις; Ποιες από όλες;
• Πόσα άτομα εντοπίσατε;
• Βρήκατε κάτι που σας εξέπληξε;
• Ας πάρουμε ένα ένα τα στοιχεία του φυλλαδίου για να έχουμε μια εικόνα 

της ομάδας. (Αναφέρετε μια πρόταση από το Bingo και ζητήστε από τα 
άτομα που σχετίζονται με αυτή να σηκώσουν τα χέρια τους. Προσκαλέστε 
μερικά άτομα να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Συνεχίστε για όλες τις 
προτάσεις ή μόνο τις πιο σημαντικές).

• Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την ομάδα; 
• Τι ομοιότητες φαίνεται να υπάρχουν στην ομάδα; Ποιες είναι οι κύριες 

διαφορές;
• Έχετε πρότυπα στις δικές σας συνήθειες χρήσης ΜΜΕ; Είναι αρνητικά ή 

θετικά; Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε στις δικές σας συνήθειες; Γιατί;
• Πότε μπορείτε να αρχίσετε να εφαρμόζετε αυτές τις αλλαγές;
• Τι μπορεί να σας βοηθήσει;
• Τι από αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο Θέατρο Εφημερίδα

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Μπορείτε να αλλάξετε τις προτάσεις είτε για να καλύψετε γενικές συνήθειες 

αντιμετώπισης των ΜΜΕ, είτε κατά κύριο λόγο προβληματικές / αρνητικές 
συνήθειες. Στη δεύτερη περίπτωση, η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στο γιατί είναι προβληματικές και πώς μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο.

• Τροποποιήστε τις προτάσεις με βάση την ομάδα σας για να βεβαιωθείτε 
ότι θα υπάρξει ένα άτομο που θα καταφέρει να ολοκληρώσει το φυλλάδιο. 
Από την άλλη, μπορείτε να βάλετε σκόπιμα συνήθειες που εντοπίζονται 
δύσκολα, μετατρέποντας αυτό το στάδιο σε κεντρικό σημείο της 
δραστηριότητας. Αυτή η προσαρμογή μπορεί να είναι εκνευριστική και θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά στη συζήτηση. 
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Συνήθειες ΜΜΕ Bingo

Περιηγηθείτε στο δωμάτιο και βρείτε άτομα που μπορούν να απαντήσουν 
ΝΑΙ σε δηλώσεις από τον παρακάτω πίνακα. Πρέπει να βρείτε ένα άτομο για κάθε 
δήλωση. Γράψτε το όνομά του δίπλα στη δήλωση. Μπορείτε χρησιμοποιήσετε 
το ίδιο όνομα μέχρι δύο φορές. Προσπαθήστε να μιλήσετε με όσο το δυνατόν 
περισσότερα άτομα

Πείτε BINGO όταν έχετε βρει ένα άτομα για κάθε δήλωση. 

Διαβάζω τις έντυπες εφημερίδες 
τουλάχιστον κάθε δεύτερη μέρα.

Δεν βλέπω ποτέ τηλεόραση

Παράγω / δημιουργώ περιεχόμενο 
ΜΜΕ. 

Χαζεύω στο κινητό μου πριν 
κοιμηθώ

Παρακολουθώ σκόπιμα υλικό 
από ΜΜΕ που παράγεται από 

διαφορετικές πλατφόρμες. 

Μοιράζομαι άρθρα στον 
λογαριασμό μου στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης
Συμμετέχω συχνά σε διαδικτυακές 

συνομιλίες με άτομα που δεν 
γνωρίζω. 

Δεν εμπιστεύομαι κανένα 
παραδοσιακό ΜΜΕ (τηλεοπτικό 

κανάλι, εφημερίδα, ραδιόφωνο).

Έχω εγγραφεί σε μια διαδικτυακή 
διεθνή εφημερίδα.

Μερικές φορές, διαβάζω μόνο τον 
τίτλο ενός άρθρου και καταλήγω σε 
ένα συμπέρασμα σχετικά με αυτό

Πίστεψα (και μοιράστηκα) ψεύτικα 
νέα.

Δεν επηρεάζομαι από τις 
διαφημίσεις που συναντώ. 

Αγόρασα ορισμένα αντικείμενα 
αφού είδα τις διαφημίσεις 

τους στο διαδίκτυο στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν έχω λογαριασμούς στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

Ή
Δεν χρησιμοποιώ τους λογαριασμούς 
μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διέγραψα από τις επαφές μου / 
μπλόκαρα κάποιο άτομο στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.

Έχω, ως επαφές στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, άτομα που δεν έχω 

γνωρίσει ποτέ στην πραγματική ζωή
Ενημερώνομαι τακτικά και ενεργά 
για το τι συμβαίνει στην κοινότητά 

μου, τη χώρα και τον κόσμο.

Ξοδεύω περισσότερες από 6 ώρες 
στο ίντερνετ κάθε μέρα χωρίς να 

σχετίζεται με τη δουλειά μου.
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Τίτλος: 
Τι είδους κατανάλωση ΜΜΕ κάνω?

 (90 λεπτά) 

Στόχοι: Να εντοπίσετε προσωπικές συμπεριφορές κατανάλωσης ΜΜΕ, να 
σκεφτείτε ποιες συνήθειες είναι αρνητικές και ποιες είναι θετικές, να ενισχύσετε 
την κριτική σας σκέψη για τις συμπεριφορές κάποιου ατόμου, να σας ενθαρρύνει 
να κάνετε αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης ΜΜΕ.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Δίνετε ένα αντίγραφο του πίνακα «Εγώ - Ένα άτομο που παρακολουθεί 

τα ΜΜΕ» σε κάθε άτομο. Ζητήστε τους να το συμπληρώσουν μέσα σε 20 
λεπτά.

• Μετά από αυτό το διάστημα, χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε 
ομάδες των 4 και ζητήστε τους να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους. 
Προσκαλέστε τα να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις μεταξύ τους για να 
λάβουν περισσότερες στοιχεία σχετικά με τις συνήθειές τους. Κάθε ομάδα 
καλείται να προσδιορίσει τόσο τις επιμέρους ατομικές συνήθειες όσο και 
τις ομαδικές συνήθειες και να επισημάνει ενδιαφέρουσες, απρόσμενες και 
εποικοδομητικές όψεις της συζήτησής. Δώστε στην ομάδα 30 λεπτά για το 
διάλογο.

• Ζητήστε από κάθε ομάδα να μοιραστεί τις εντυπώσεις και τα σχόλιά της 
βάσει των οδηγιών που της δόθηκαν. Οι άλλες ομάδες μπορούν να κάνουν 
ερωτήσεις.

• Μόλις τοποθετηθούν όλες οι ομάδες, προχωρήστε στη συζήτηση

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως νιώσατε μετά τη συμμετοχή σας σε αυτή την δραστηριότητα;
• Υπήρχαν δύσκολα σημεία και γιατί;
• Πως ήταν οι συζητήσεις σας στις ομάδες;
• Ανακαλύψατε κάτι που δεν περιμένατε ή κάτι νέο για εσάς τα ίδια;
• Τι φαίνεται να είναι παρόμοιο σε ολόκληρη την ομάδα; Ποιες είναι οι κύριες 

διαφορές; Τι λέει αυτό για την ομάδα σας;
• Πόσο παρόντα είναι τα ΜΜΕ στη ζωή σας; 
• Σε ποιο βαθμό διαμορφώνουν τις αντιλήψεις σας για τον κόσμο και τις 

αποφάσεις που παίρνετε;
• Παρατηρήσατε να υπάρχει κάτι που να λείπει από τις προσωπικές ή ομαδικές 

συνήθειες σε σχέση με τα ΜΜΕ; Γιατί;
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• Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε στις δικές σας συμπεριφορές; Γιατί;
• Πότε μπορείτε να αρχίσετε να εφαρμόζετε αυτές τις αλλαγές;
• Τι μπορεί να σας βοηθήσει;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Εάν συναντιέστε τακτικά με τα μέλη της ομάδα σας, μπορείτε να τους 

δώσετε ως εργασία για το σπίτι να συμπληρώσουν ένα ημερολόγιο σε 
σχέση με τα ΜΜΕ που παρακολουθούν για μια εβδομάδα. Σε αυτό θα 
γράφουν τι έκαναν και σε τι αφοσιώθηκαν κάθε μέρα σε σχέση με τα ΜΜΕ. 
Αυτή η εργασία μπορεί να δοθεί είτε πριν από αυτήν τη δραστηριότητα 
είτε ως συνέχεια και να συζητηθεί στην επόμενη συνάντηση. - Ε ά ν 
συναντιέστε τακτικά με τα μέλη της ομάδα σας, μπορείτε να τους δώσετε 
ως εργασία για το σπίτι να συμπληρώσουν ένα ημερολόγιο σε σχέση με 
τα ΜΜΕ που παρακολουθούν για μια εβδομάδα. Σε αυτό θα γράφουν τι 
έκαναν και σε τι αφοσιώθηκαν κάθε μέρα σε σχέση με τα ΜΜΕ. Αυτή η 
εργασία μπορεί να δοθεί είτε πριν από αυτήν τη δραστηριότητα είτε ως 
συνέχεια και να συζητηθεί στην επόμενη συνάντηση.
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Εγώ – Ένα άτομο που παρακολουθεί τα ΜΜΕ 

* απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις που ισχύουν για κάθε αντικείμενο / 
συμπεριφορά που σας αντιπροσωπεύει 

Συμπεριφορά * Γιατί; Ποια θέματα; Πως; Πόσα; 
Πόσο συχνά; Ποια προγράμματα 

/ εκπομπές; Πόσες ώρες;
Διαβάζω εφημερίδες (έντυπες/διαδικτυακά)

Διαβάζω βιβλία.
Έχω εγγραφεί σε ένα newsletter

Βλέπω τηλεόραση
(Περιλαμβάνονται τηλεοπτικές 
εκπομπές, σειρές, ταινίες κ.λπ.).

Ακούω ραδιόφωνο.
Ακούω διάφορα podcasts.
Ακολουθώ “influencers”.

Έχω λογαριασμό στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Αντιδρώ στις αναρτήσεις άλλων ατόμων 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μοιράζομαι περιεχόμενο στους 
λογαριασμούς μου στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.
Κοιτάω άσκοπα την οθόνη του κινητού 
μου / τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μπορώ να θυμηθώ τις εμπορικές 
διαφημίσεις που είδα τον τελευταίο μήνα.
Παίζω βίντεο- / διαδικτυακά παιχνίδια.
Ακολουθώ τις επίσημες εκθέσεις της 

κυβέρνησης / υπηρεσιών / κ.λπ.
Συμμετέχω σε διαδικτυακά φόρουμ.
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Τίτλος: 
Επίπεδα συμμετοχής στο διαδίκτυο 

(90 λεπτά)

Στόχοι: Να προβληματιστείτε σχετικά με τον τύπο συμμετοχής στο 
διαδίκτυο, να αναπτύξετε την κριτική σας σκέψη για τη συμμετοχή στο 
διαδίκτυο, να σας ενθαρρύνει να κάνετε αλλαγές σχετικά με τη συμμετοχή σας 
στη διαδικτυακή σφαίρα.;

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Δώστε σε κάθε άτομο που συμμετέχει τον πίνακα από την επόμενη σελίδα. 

Ζητήστε να μελετήσουν ατομικά τις δικές τους συμπεριφορές και να 
δηλώσουν με ένα ποσοστό το ποσό της διαδικτυακής τους δραστηριότητας 
σε κάθε τύπο δράσης. Δώστε 15 λεπτά για αυτό το στάδιο. Μπορούν να 
προσθέσουν επιπλέον παραδείγματα συμπεριφοράς εκτός από αυτά που 
παρέχονται ήδη, εάν σχετίζονται περισσότερο με τη ζωή τους.

• Πρώτος γύρος συζητήσεων μεταξύ των ατόμων. Χωρίστε τα άτομα σε 
ομάδες με βάση τα ποσοστά που δήλωσαν. Τα άτομα που συγκεντρώνουν 
το υψηλότερο ποσοστό στην ίδια κατηγορία συμμετέχουν στην ίδια ομάδα. 
Εάν ένα άτομο δεν βρει κανένα άλλο από τη δική του κατηγορία, μπορεί 
να μεταβεί στην αμέσως επόμενη. Για 15-20 λεπτά, τα άτομα στις ομάδες 
ανταλλάσσουν απόψεις το ένα με το άλλο σε σχέση με το γιατί έβαλαν αυτό 
το ποσοστό, δίνουν παραδείγματα για το τι κάνουν ή πως αλληλεπιδρούν, 
κ.λπ.
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• Δεύτερος γύρος αλληλεπίδρασης των μελών. Ανακατέψτε τις προηγούμενες 
ομάδες δημιουργώντας 3 νέες, ώστε να έχετε ίσο αριθμό αντιπροσώπων 
από τις προηγούμενες ομάδες στις καινούριες. Σε αυτές τις ομάδες, για 20 
λεπτά, καλέστε τα άτομα να μοιραστούν τα ποσοστά και τις επιλογές τους 
και να προβληματιστούν σχετικά με το ρόλο κάθε τύπου συμπεριφοράς στο  
«οικοσύστημα» του διαδικτύου.

• Περάστε στη συζήτηση με ολόκληρη την ομάδα. Ασχοληθείτε επίσης με τις 
πτυχές που αναφέρθηκαν στον τελευταίο γύρο ανταλλαγών απόψεων και 
συζητήσεων. 

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πόσο εύκολο ήταν για εσάς να αναλύσετε το βαθμό συμμετοχής σας;
• Έχετε ικανοποιηθεί με το ποσοστό που αποδώσατε στον εαυτό σας; Θα 

θέλατε να έχετε διαφορετικό ποσοστό; Γιατί; Θα μπορούσατε να δώσετε 
μερικά παραδείγματα;

• Ποιος είναι ο ρόλος κάθε βαθμού συμμετοχής; (Ζητήστε από τις ομάδες 
να μοιραστούν τα συμπεράσματά τους) Πόσους ρόλους μπορείτε να έχετε 
ταυτόχρονα;

• Ποιοι ρόλοι υποστηρίζουν την κοινωνική αλλαγή; Ποιοι την εμποδίζουν;
• Ποιος είναι ο αντίκτυπος τέτοιων συμπεριφορών στα ίδια τα άτομα; 

Υπάρχουν αρνητικές συνέπειες; Θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα;
• Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε με τρόπο πιο υπεύθυνο απέναντι σε εμάς 

και την κοινωνία;
• Τι θα θέλατε να κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής και γιατί;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Για μια πιο σύντομη δραστηριότητα, μπορείτε να τοποθετήσετε σε 

διαφορετικά μέρη της αίθουσας τα επίπεδα γραμμένα σε μεγάλα χαρτιά 
και να ζητήσετε από τα συμμετέχοντα άτομα να σταθούν στην κατηγορία 
στην οποία συμμετέχουν περισσότερο. Θα μπορούσατε επίσης να δώσετε 
διαφορετικά θέματα / ζητήματα όπου ενδέχεται να αλλάξουν το επίπεδό 
που έχουν επιλέξει. 
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Επίπεδο συμμετοχής Παραδείγματα συμπεριφορών

Άτομο που δημιουργεί

◆ Δημοσιεύει σε blog / video blog
◆ Δημοσιεύει σε προσωπική σελίδα /μέσα κοινωνικής δικτύωσης
◆ Ανεβάζει βίντεο που δημιούργησε
◆Ανεβάζει μουσική/ ήχο που δημιούργησε
◆ Γράφει άρθρα ή ιστορίες και τα δημοσιεύει
◆ Ξεκινάει δημόσιες συζητήσεις/ειρηνικές διαμαρτυρίες
◆ Ξεκινάει διαδικτυακές καμπάνιες
◆ ……

Άτομο που επικοινωνεί
◆Ενημερώνει τη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης
◆ Δημοσιεύει ενημερώσεις στο Twitter, Facebook, κ.λπ.
◆ ……

Άτομο που στέκεται 
κριτικά

◆ Δημοσιεύει αξιολογήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών
◆Σχολιάζει σε blog άλλου ατόμου
◆ Γράφει σε διαδικτυακό φόρουμ
◆ Συνεισφέρει /επεξεργάζεται άρθρα στο wiki
◆ Συμμετέχει σε έρευνες σχετικά με ορισμένες 
πρωτοβουλίες, προϊόντα κ.λπ.
◆ Σχολιάζει για την τοπική / εθνική νομοθεσία
◆ Ασκεί κριτική σε δημόσιες συζητήσεις
◆ Παρατηρεί και αναφέρει το έργο των δημόσιων αρχών
◆ ……

Άτομο που συλλέγει
◆ Χρησιμοποιεί RSS feed
◆ Ψηφίζει έναν ιστότοπο στο διαδίκτυο
◆ Προσθέτει «ετικέτες» σε ιστοσελίδες ή φωτογραφίες

Άτομο που συμμετέχει
◆ Διατηρεί προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
◆ πισκέπτεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης
◆ …..

Άτομο που 
παρακολουθεί

◆ Διαβάζει blogs
◆ Ακούει podcasts
◆ Παρακολουθεί βίντεο από άλλα άτομα
◆Διαβάζει σε διαδικτυακά φόρουμ
◆ Διαβάζει τις αξιολογήσεις / κριτικές άλλων ατόμων
◆ Διαβάζει tweets
◆ ……

Χωρίς δραστηριότητα ◆ Τίποτα από τα παραπάνω
Βασισμένο στο μοντέλο των Bernoff, J. and Li, C. (2010), ‘Social technographics revisited – 
mapping online participation’. In Participation Models: Citizens, Youth, Online



201  

Τίτλος:
 Δημοσιογραφία πολιτών

 (90 λεπτά)

Στόχοι: Να προσδιορίσετε διαφορετικά επίπεδα δημοσιογραφίας των 
πολιτών, να προβληματιστείτε σχετικά με την προσωπική σας δύναμη και τα 
κίνητρα για συμμετοχή στη δημοσιογραφία των πολιτών, να αναπτύξετε την 
κριτική σας σκέψη προς τη δημοσιογραφία των πολιτών, να ενθαρρύνει μια πιο 
υπεύθυνη συμμετοχή στην ψηφιακή δημοσιογραφία.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ρωτήστε τις ομάδες τι είναι η δημοσιογραφία των πολιτών. Λάβετε μερικές 

απαντήσεις και διευκρινίστε εάν υπάρχουν παρεξηγήσεις. (Δημοσιογραφία 
των πολιτών: οι πολίτες ή το ευρύ κοινό διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη 
διαδικασία συλλογής, αναφοράς, ανάλυσης και διάδοσης ειδήσεων και 
πληροφοριών, ειδικά μέσω του διαδικτύου.)

• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες των 4-5. Κάθε ομάδα πρέπει 
να διαβάσει το άρθρο «11 στρώματα της δημοσιογραφίας των πολιτών» του 
Steve Outing (https://www.poynter.org/archive/2005/the-11-layers-of-citizen-
journalism/). Το άρθρο καλύπτει το θέμα από τη σκοπιά των ειδησεογραφικών 
οργανισμών. Έχουμε εξαγάγει 9 επίπεδα δημοσιογραφίας των πολιτών 
(βλ. Παρακάτω) σε σχέση με συγκεκριμένες συμπεριφορές. Τα άτομα που 
συμμετέχουν πρέπει να αξιολογήσουν τη δική τους στάση με βάση τις τρέχουσες 
ή τις προηγούμενες δραστηριότητές τους. Σε ποιο επίπεδο ήταν/είναι;

• Έχουν 30 λεπτά.

9 Επίπεδα δημοσιογραφίας πολιτών

Επίπεδο 1: Σχολιάζετε άρθρα, ειδήσεις κ.λπ.
Επίπεδο 2: Παρέχετε υλικό (σύνδεσμος, εικόνα κ.λπ.) σε άρθρο ατόμου που 

ασχολείται επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία.
Επίπεδο 3: Παρέχετε μια πιο άμεση συμβολή στην καθοδήγηση ή υποστήριξη 

ατόμων από το δημοσιογραφικό χώρο (συνεργατική δημοσιογραφία), πχ. Άτομο  
που πρέπει να πάρει συνέντευξη από κάποιο άλλο, ζητά από το αναγνωστικό 
κοινό να προτείνει τις ερωτήσεις που θα θέσει.

Επίπεδο 4: Αφορά πολίτες-bloggers, ειδικά σε τοπικό επίπεδο. Είτε τους δίνεται 
ένας χώρος δημοσίευσης στην εφημερίδα είτε επιλέγεται ένα αναγνωστικό blog.
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Επίπεδο 5: Έχει σχέση με την έννοια της διαφάνειας. Το αναγνωστικό κοινό 
συμμετέχει στη συγγραφική διαδικασία (πχ. οργανισμός ειδήσεων).

Επίπεδο 6: Ένας συμμετοχικός ιστότοπος / πλατφόρμα δημοσιογραφίας, 
τον οποίο διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου το αναγνωστικό κοινό, μέλη του οποίου 
αναλαμβάνουν δημοσιογραφικό ρόλο και γράφουν ειδικά για τοπικά νέα στα 
οποία εμπλέκονται προσωπικά και, επομένως, επιβεβαιώνονται εύκολα.

Επίπεδο 7: Παρόμοιο με το 6, αλλά αυτή τη φορά οι ειδήσεις δημοσιεύονται 
αμέσως, χωρίς έλεγχο ή επεξεργασία.

Επίπεδο 8: Μίξη άρθρων γραμμένων από άτομα που εργάζονται 
επαγγελματικά στον χώρο της δημοσιογραφίας (έναντι αμοιβής) και άρθρων 
γραμμένων από πολίτες (δωρεάν περιεχόμενο).

Επίπεδο 9: Wiki Journalism, όπου το κάθε άτομο μπορεί να γράψει και 
να δημοσιεύσει ειδήσεις / ιστορίες καθώς και να επεξεργαστεί αυτό που έχει 
ήδη γραφτεί (προσθέτοντας φωτογραφίες και συνδέσμους ή παρέχοντας στο 
κείμενο άλλες λεπτομέρειες ή μικρές διορθώσεις κ.λπ.).

• Μετά από 30 λεπτά ρωτήστε όλα τα άτομα:
 ӹ Σε ποια επίπεδα τοποθετηθήκατε; 
 ӹ Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
 ӹ Πιστεύετε ότι υπάρχουν άλλα επίπεδα / τύποι δημοσιογραφίας πολιτών 

που δεν καλύπτονται από το συγκεκριμένο άρθρο;
 ӹ Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
 ӹ Ποια είναι τα θετικά της δημοσιογραφίας των πολιτών;
 ӹ Ποια είναι τα αρνητικά της δημοσιογραφίας των πολιτών;

• Αναπαραγωγή του βίντεο «Πως φαίνεται η νέα δύναμη» από τον Jeremy 
Heimans (https://www.youtube.com/watch?v=j-S03JfgHEA). Εναλλακτικά, 
μπορείτε να προετοιμάσετε μια παρουσίαση των κύριων σημείων που 
αναφέρονται στο βίντεο ή στο βιβλίο, που έγραψε μαζί με τον Henry 
Timms, New Power.

• Προχωρήστε στην τελική συζήτηση

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως σας φάνηκε αυτό το βίντεο;
• Ποια ήταν τα κύρια ζητήματα που επισημαίνει ο Jeremy στο βίντεο;
• Πως μπορείτε να συνδέσετε την έννοια της δημοσιογραφίας των πολιτών 

με την έννοια της νέας δύναμης για την οποία μιλάει; Θα μπορούσατε να 
δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα;

• Πόση δύναμη έχουν τα άτομα να αλλάξουν την κοινωνία τους;
• Πώς μπορεί αυτή η δύναμη να διοχετευτεί για καλύτερο σκοπό;
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• Τι γίνεται με τη δημοσιογραφία των πολιτών; Πόση δύναμη μπορεί να έχει;
• Ένα άτομο επιλέγει να γίνει πολίτης με δημοσιογραφικό ρόλο ή μερικές 

φορές αναγκάζεται; Θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα;
• Ποια θέλετε να είναι η θέση σας ως προς αυτό το θέμα; 
• Θέλετε να γίνετε πολίτες με δημοσιογραφικό ρόλο; Γιατί;
• Ποιος θα πρέπει να είναι πολίτης με δημοσιογραφικό ρόλο και γιατί;
• Τι θα θέλατε να πάρετε μαζί σας από αυτήν τη συζήτηση;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Για πρόσθετη τροφή για σκέψη ή υλικό που θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε στην δραστηριότητα,  εδώ είναι ένας σύνδεσμος 
για τα υπέρ και τα κατά της δημοσιογραφίας των πολιτών (https://
weeksofcommunicationelaboration.wordpress.com/2020/02/10/the-pros-and-
cons-of-citizen-journalism/ ) και ένα βίντεο από τον Paul Lewis επίσης για τη 
δημοσιογραφία των πολιτών (https://www.youtube.com/watch?v=9APO9_
yNbcg)

• Η δραστηριότητα αυτή ασχολείται με πολλά θέματα, τη δημοσιογραφία 
των πολιτών ως έννοια, τον προσωπικό προβληματισμό, τον κριτικό 
αναστοχασμό πάνω στο θέμα, την έννοια της νέας δύναμης, και πάντα σε 
συνδυασμό με τον προσωπικό προβληματισμό. Επομένως, για ορισμένες 
ομάδες, που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία στον τομέα, μπορεί να είναι 
υπερβολικά περιεκτική για να την επεξεργαστούν σε μία μόνο συνάντηση. 
Τροποποιήστε και χρησιμοποιήστε μόνο ορισμένα μέρη, ανάλογα με το 
πόσο έτοιμη είναι η ομάδα σας.
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Τίτλος:
 Προσωπική Μεροληψία

 (90 λεπτά)

Στόχοι: Να εξοικειωθείτε με την έννοια της ακούσιας προσωπικής μεροληψίας, 
να σκεφτείτε πώς η εσωτερική μεροληψία επηρεάζει την καθημερινή σας ζωή, να 
σας βοηθήσει να εντοπίσετε την προσωπική σας προκατάληψη, να αναπτύξετε 
την κριτική σκέψη για τις συμπεριφορές και τις ενέργειες κάποιου ατόμου, να σας 
ενθαρρύνει να γίνετε πιο υπεύθυνα άτομα ως προς τη διαχείριση των ΜΜΕ.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ρωτήστε τα συμμετέχοντα άτομα τι πιστεύουν ότι είναι η ακούσια 

μεροληψία. Είναι πολύ πιθανό πολλά από τα μέλη της ομάδας σας να είναι 
μπερδεμένα, να μην είναι σίγουρα ή να μην έχουν ιδέα για το τι σημαίνει. 
Χρησιμοποιήστε τους ορισμούς που αναφέρονται παρακάτω για να 
διευκρινίσετε και να συζητήσετε τις έννοιες. Μη διστάσετε να αναζητήσετε 
επιπλέον εξηγήσεις και παραδείγματα.

Υποστηρικτικοί ορισμοί  
Ένα στερεότυπο είναι μια υπερβολική πεποίθηση, εικόνα ή παραμορφωμένη αλήθεια 

για ένα άτομο ή μια ομάδα, μια γενίκευση που επιτρέπει ελάχιστες ή μηδενικές ατομικές 
διαφορές ή κοινωνικές παραλλαγές. Τα στερεότυπα σχετίζονται με εικόνες στα ΜΜΕ ή σε 
φήμες που μεταδίδονται από γονείς, άτομα του κύκλου μας και άλλα μέλη της κοινωνίας. 
Τα στερεότυπα μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά.

Μια προκατάληψη είναι μια γνώμη ή στάση απέναντι σε μια ομάδα ή τα μεμονωμένα 
μέλη της. Μια προκατάληψη θα μπορούσε να είναι θετική αλλά η πιο συνηθισμένη χρήση 



205  

της λέξης έχει αρνητική συνδήλωση. Οι προκαταλήψεις συνοδεύονται συχνά από άγνοια, 
φόβο ή μίσος. Οι προκαταλήψεις σχηματίζονται από μια πολύπλοκη ψυχολογική διαδικασία 
που ξεκινά με την προσκόλληση σε έναν στενό κύκλο γνωριμιών ή μια «ενδο-ομάδα», όπως 
μια οικογένεια. Η προκατάληψη στοχοποιεί συχνά άτομα που βρίσκονται στις «εξω-ομάδες».

Η διάκριση είναι συμπεριφορά που αντιμετωπίζει άνισα διαφορετικά άτομα επειδή 
ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Οι διακρίσεις, που κυμαίνονται από πολύ μικρές έως 
εγκλήματα μίσους, ξεκινούν συχνά από αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, που δημιουργήθηκαν με τον καιρό, θολώνουν 
τις απόψεις και την αντίληψή μας για τον κόσμο κάνοντάς την μεροληπτική (υποκειμενική, 
μερική κ.λπ..).

Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι μεροληπτικές συμπεριφορές τις οποίες θεωρούμε 
ότι δεν έχουμε ή ότι έχουμε αποβάλει, αφήνουν «νοητικά κατάλοιπα» στα περισσότερα 
άτομα. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι ακόμα κι όταν αφιερώνονται συνειδητά στις 
αρχές της ισότητας και εργάζονται εκούσια για να συμπεριφέρονται χωρίς προκατάληψη, 
εξακολουθούν να έχουν κρυμμένες αρνητικές προκαταλήψεις ή στερεότυπα.

Ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών φανερώνει άμεση σχέση μεταξύ κρυφών μεροληψιών 
και πραγματικής συμπεριφοράς. Οι κρυμμένες μεροληψίες μπορούν να αποκαλυφθούν στην 
πράξη, ειδικά όταν οι προσπάθειες ενός ατόμου να ελέγξει τη συμπεριφορά του συνειδητά, 
εκδηλώνονται όταν βρίσκεται υπό πίεση, όταν του αποσπάται η προσοχή, όταν χαλαρώνει ή 
όταν υπάρχει ανταγωνισμός. Έχει αποδειχτεί ότι οι ασυνείδητες πεποιθήσεις και οι στάσεις 
μας συνδέονται με τη γλώσσα και ορισμένες συμπεριφορές όπως η οπτική επαφή, ο ρυθμός 
που ανοιγοκλείνουν τα βλέφαρά μας, τα χαμόγελα κ.λπ

• Προσκαλέστε τα συμμετέχοντα άτομα να λάβουν μέρος σε μια άσκηση, 
η οποία μπορεί να τους δώσει την ευκαιρία να εντοπίσουν μερικές από 
τις εσωτερικές, κρυμμένες μεροληψίες τους. Δώστε πληροφορίες για τον 
οργανισμό Project Implicit που στοχεύει στην εκπαίδευση του κοινού 
σχετικά με τις κρυφές μεροληψίες και έχει διαμορφώσει ένα «εικονικό 
εργαστηρίο» στο διαδίκτυο για τη συλλογή δεδομένων. Αυτός ο οργανισμός 
ανέπτυξε το Implicit Association Test, για διάφορα θέματα, και παρέχει μια 
πλατφόρμα στη διάθεση κάθε ατόμου που θέλει να εντοπίσει τις κρυμμένες 
μεροληψίες του (https://implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html ).

• Εξηγήστε ότι το τεστ έχει τους περιορισμούς του, δεν είναι το πιο ακριβές ή 
αυστηρό ερευνητικό εργαλείο και είναι μάλλον μεροληπτικό προς το κοινό 
της Βόρειας Αμερικής (η πλειονότητα των δεδομένων αναφοράς προέρχεται 
από αυτό το μέρος του κόσμου), αλλά, παρόλα αυτά, παρέχει μια αρκετά 
καλή αρχή για να εξερευνήσετε τις εσωτερικές προκαταλήψεις σας. 
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• Δώστε 10-20 λεπτά στα άτομα που συμμετέχουν για να κάνουν ένα ή 
περισσότερα τεστ από τον ιστότοπο. Προσκαλέστε τα να συμμετάσχουν 
στις δοκιμές με φυσικό τρόπο και να μην προσπαθήσουν να επηρεάσουν 
σκόπιμα τα αποτελέσματα καθώς αυτό δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει τον 
σκοπό της δραστηριότητας.

• Μετά από αυτό το διάστημα, χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες 3 
ατόμων. Σε αυτές τις ομάδες τα άτομα είναι ελεύθερα να μοιραστούν ό,τι 
θέλουν από το τεστ που έκαναν, τα αποτελέσματα, την εντύπωση τους, 
κ.λπ. Έχουν 15 λεπτά για αυτήν τη συζήτηση.

• Μετά από αυτό το διάστημα, προχωρήστε στη συζήτηση με ολόκληρη την 
ομάδα.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πόσα τεστ έχετε κάνει;
• Ποια από όλα;
• Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας από τη συμμετοχή σας στο τεστ;
• Τι είδους αποτελέσματα έχετε, σε περίπτωση που θέλετε να τα μοιραστείτε; 
• Σας έκανε έκπληξη κάτι;
• Πως πιστεύετε ότι το τεστ μετρά την κρυφή προκατάληψη; (Μπορείτε να 

εξηγήσετε εδώ περισσότερα για τον μηχανισμό πίσω από το τεστ)
• Πόσο σχετικό νομίζετε ότι είναι;
• Πως αλλιώς μπορείτε να εντοπίσετε τις μεροληψίες σας; Σε ποιες στιγμές 

της ζωής εκδηλώνονται;
• Τι είδους μεροληψίες έχετε; Πως το ξέρετε;
• Πιστεύετε ότι έχετε ασυνείδητες μεροληψίες; Γιατί;
• Πώς πιστεύετε ότι η ζωή σας επηρεάζεται από την ύπαρξη των μεροληψιών; 

Των δικών σας ή των ανθρώπων γύρω σας;
• Πως σας επηρεάζουν ως άτομα που παρακολουθούν τα ΜΜΕ;
• Πως θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες από τώρα και στο 

εξής;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Δεν ζούμε σε μια ισορροπημένη και ισότιμη κοινωνία/κόσμο. Ως εκ 

τούτου, όλα τα άτομα έχουμε εκτεθεί περισσότερο σε ορισμένες ομάδες, 
κανόνες και αξίες, οι οποίες σε ένα βαθύτερο, ασυνείδητο, θα μπορούσαν 
να έχουν τοποθετηθεί σε μια υψηλότερη θέση. Όλα τα άτομα έχουμε 
κρυμμένες μεροληψίες και συχνά παραμένουν κρυμμένες. Χρειάζεται να 
τις προκαλέσουμε να βγουν και να τις γνωρίσουμε, προκειμένου να τις 
ελέγχουμε όποτε ενεργοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή.

• Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει αντίσταση και μη 
συμμόρφωση από νέες ομάδες με λίγη κοινή εμπειρία και λίγη εμπειρία 
στον κριτικό αναστοχασμό. Μην το δοκιμάσετε με ομάδες που μπορεί να 
μην είναι ανοιχτές και πρόθυμες να αυτό-αναλυθούν κριτικά.
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Αυτοσχεδιασμοί / Δεξιότητες Ηθοποιίας / Πρόβες
 

Τίτλος: 
Άρθρο σε αντιστροφή 

(60-90 λεπτά) 

Στόχοι: Να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα της ομάδας, να προετοιμαστείτε 
για το θεατρικό, να αναπτύξετε δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και υποκριτικής, να 
αναλύσετε υλικό από τα ΜΜΕ χρησιμοποιώντας διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα άτομα σε ομάδες των 4-5.
• Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα άρθρο που καλύπτει κάποια τρέχουσα κατάσταση 

ή σημαντική είδηση και το οποίο παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες για την 
αφήγηση των γεγονότων που παρουσιάζει.

• Κάθε ομάδα πρέπει να μετατρέψει το άρθρο σε παράσταση αλλά πρέπει να 
το κάνει αντίστροφα, από το τέλος προς στην αρχή που παρουσιάζεται στο 
άρθρο. Έχουν 20 λεπτά για την προετοιμασία.

• Οι ομάδες εκτελούν τις σκηνές τους. Τα υπόλοιπα άτομα σχολιάζουν αυτό 
που είδαν, κάνουν ερωτήσεις και μοιράζονται τις σκέψεις τους.

• Προχωρήστε στη συζήτηση.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν;
• Πως αισθανθήκατε κατά την προετοιμασία;
• Πόσο δύσκολη ήταν η δραματοποίηση του άρθρου με αυτόν τον τρόπο;
• Τι παρατηρήσεις έχετε από όλες τις παραστάσεις;
• Τι σας εξέπληξε όταν είδατε τις παραστάσεις των άλλων ομάδων;
• Ποιες νέες απόψεις έχετε σχετικά με το συγκεκριμένο άρθρο;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;
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Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Εναλλακτικά, δώστε στην ομάδα την εργασία να φανταστεί ένα διαφορετικό 

τέλος από αυτό του αρχικού άρθρου. Η ομάδα μπορεί να παίξει σε θεατρικό 
την αρχική ιστορία και μία εναλλακτική ή μπορείτε να προσκαλέσετε το 
κοινό να έρθει στη σκηνή και να προτείνει εκείνο ένα εναλλακτικό τέλος 
για το άρθρο. Σε αυτήν την προσαρμογή, θα μπορούσατε να εξετάσετε στη 
συζήτηση, στοιχεία σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει σε ορισμένες 
καταστάσεις για να αλλάξει η πορεία των γεγονότων, πως θα μπορούσατε 
να αναλάβετε δράση και να παρέμβετε προτού να είναι πολύ αργά.
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Τίτλος:
 Υλικό σε διαφορετικά φύλα 

(60-90 λεπτά) 

Στόχοι: Να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα της ομάδας, να προετοιμαστείτε 
για το θεατρικό, να αναπτύξετε δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και υποκριτικής, να 
αναλύσετε υλικό ΜΜΕ χρησιμοποιώντας διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες των 4-5.
• Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα άρθρο που καλύπτει κάποια τρέχουσα κατάσταση 

ή σημαντική είδηση και το οποίο παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες για την 
αφήγηση των γεγονότων που παρουσιάζει.

• Έχουν 20 λεπτά για να διαβάσουν το άρθρο, να διανείμουν ρόλους στην 
ομάδα και να αυτοσχεδιάσουν την ιστορία του άρθρου με μέγιστη διάρκεια 
2 λεπτά.

• Σε ένα καπέλο / κουτί, ετοιμάστε μια λίστα με χαρτάκια στα οποία 
αναγράφονται διαφορετικά θεατρικά είδη: δράση, περιπέτεια, κωμωδία, 
δράμα, φαντασία, ιστορικό, τρόμου, επιστημονική φαντασία, θρίλερ, 
ρομαντικό, μιούζικαλ, σαπουνόπερα, ντοκιμαντέρ κ.λπ.

• Μετά το χρόνο προετοιμασίας, μία ομάδα έρχεται στη σκηνή και 
παρουσιάζει μια σύντομη παράσταση. Ρωτήστε τα υπόλοιπα άτομα εάν η 
σκηνή είναι ξεκάθαρη, αν έχουν ερωτήσεις και σε ποιο είδος πιστεύουν ότι 
κατατάσσεται η σκηνή του παρουσιάστηκε. Μετά τα σύντομα σχόλια από 
το κοινό, η ομάδα που έπαιξε την σκηνή παίρνει ένα χαρτί από το κουτί 
και πρέπει να επαναλάβει την παράσταση σύμφωνα, όμως, με το νέο είδος. 
Ρωτήστε όλα τα μέλη της ομάδας εάν έχουν σχόλια σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο άλλαξε το άρθρο.

• Ανάλογα με το πόσες υπο-ομάδες έχουν διαμορφωθεί, μπορείτε να δώσετε 
σε κάθε ομάδα 2 διαφορετικά είδη, προτού περάσετε στην επόμενη.

• Προχωρήστε στη συζήτηση. 
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως σας φάνηκε;
• Τι ήταν εύκολο; 
• Ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο; 
• Τι γενικές παρατηρήσεις έχετε από τις παραστάσεις;
• Τι σας εξέπληξε;
• Ποιες νέες απόψεις έχετε σχετικά με το συγκεκριμένο άρθρο;
• Πώς άλλαξε το νόημα του άρθρου όταν παίχτηκε με διαφορετικό θεατρικό 

τρόπο/είδος; Τι μας λέει αυτό;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Ανάλογα με το προφίλ της ομάδας σας και τα άρθρα που θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε, σκεφτείτε προσεκτικά εάν θέλετε να προσθέσετε 
ως επιλογές, είδη που είναι κωμικά και αστεία, καθώς αυτό μπορεί να 
οδηγήσει στην απεικόνιση σοβαρών γεγονότων (που συχνά απεικονίζουν 
καταστάσεις καταπίεσης διαφορετικών ατόμων) με κωμικό τρόπο.
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Τίτλος:
 Δημοσιογραφία εναντίον σχολιασμού 

(60 λεπτά) 

Στόχοι: Να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα της ομάδας, να προετοιμαστείτε 
για το θεατρικό, να αναπτύξετε δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και υποκριτικής, να 
αναλύσετε υλικό από τα ΜΜΕ χρησιμοποιώντας διαφορετικές οπτικές γωνίες, 
να προβληματιστείτε σχετικά με το ρόλο σας ως άτομα που καταναλώνουν υλικό 
από τα ΜΜΕ, να σκεφτείτε πάνω στο θέμα της συμμετοχικής δημοσιογραφίας.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε 2 ομάδες, η μία αναλαμβάνει τη 

δημοσιογραφία και άλλη τον σχολιασμό.
• Τα άτομα που έχουν αναλάβει το δημοσιογραφικό ρόλο πρέπει να αφηγηθούν 

διαφορετικά νέα και ιστορίες. Μπορεί να το κάνουν χρησιμοποιώντας υλικό 
από τα ΜΜΕ που τους παρέχεται επί τόπου ή από τα πρόσφατα νέα που 
έμαθαν τις τελευταίες ημέρες.

• Τα άτομα που έχουν αναλάβει τον σχολιασμό πρέπει να σχολιάζουν σε 
πραγματικό χρόνο όσα λένε τα άτομα της δημοσιογραφικής ομάδας. Η 
διαδικασία είναι παρόμοια με αυτό που συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ή σε ορισμένους ιστότοπους ειδήσεων μετά την ανάρτηση ενός 
άρθρου, όπου οποιοδήποτε άτομο μπορεί να σχολιάσει.

• Η διαδικασία έχει ως εξής: ένα άτομο από την ομάδα δημοσιογραφίας 
πηγαίνει στη σκηνή και αρχίζει να εκθέτει ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν 
πρόσφατα. Δώστε στο άτομο με τον δημοσιογραφικό ρόλο περίπου 1-2 λεπτά 
για να δώσει μερικές λεπτομέρειες. Μετά από υπόδειξή σας, ένα άτομο από 
την ομάδα σχολιασμού μπορεί να πάει στη σκηνή και να αρχίσει να σχολιάζει 
τα θέματα που τίθενται. Το άτομο από την ομάδα δημοσιογραφίας μπορεί να 
απαντήσει στο σχολιασμό ή να συνεχίσει, όπως πριν.

• Με το σήμα σας, ζητήστε από άλλο άτομο της ομάδας δημοσιογραφίας να 
αντικαταστήσει το άτομο που βρίσκεται ήδη στη σκηνή. Μπορείτε να επιτρέψετε 
να βρίσκονται ταυτόχρονα 2 ή 3 άτομα από την ομάδα δημοσιογραφίας στη σκηνή 
για να τονίσουν τον αριθμό των ειδήσεων / πληροφοριών που παρουσιάζονται 
ταυτόχρονα ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα από την ομάδα 
σχολιασμού. Γίνεται αντικατάσταση του προηγούμενου ατόμου και μπορούν να 
επιτραπούν περισσότερα από 1 άτομα ταυτόχρονα στη σκηνή. Χρησιμοποιήστε 
τη διαίσθησή σας για να αποφασίσετε πώς είναι καλύτερο να προχωρήσετε με 
βάση το πώς προχωρά η διαδικασία και το ενδιαφέρον της ομάδας.

• Μετά από 30-40 λεπτά προχωρήστε στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης;
• Τι ήταν δύσκολο για εσάς και γιατί;
• Τι γενικές παρατηρήσεις έχετε να κάνετε από τους αυτοσχεδιασμούς;
• Τι σας εξέπληξε;
• Πόσο ρεαλιστικοί ήταν οι αυτοσχεδιασμοί; 
• Θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα;
• Ποιος είναι ο ρόλος των ατόμων που σχολιάζουν την πραγματικότητα στην 

αληθινή ζωή; Τι μπορούν να επηρεάσουν ή να προκαλέσουν;
• Εσείς κάνετε τέτοια σχόλια στην πραγματική ζωή; 
• Εάν ναι, τι είδους σχόλια κάνετε; Με ποιον τρόπο; Θα μπορούσατε να 

δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Τι πρέπει να μάθουν τα άτομα που ασχολούνται με τη δημοσιογραφία ή την 

παραγωγή ΜΜΕ από τα άτομα που σχολιάζουν;
• Και τι δεν πρέπει;
• Πόσο συμμετοχική πρέπει να είναι η παραγωγή υλικού από τα ΜΜΕ; 
• Γιατί;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Εάν ορισμένα άτομα στην ομάδα είναι καινούργια, μπορεί να είναι μόνο 

κοινό χωρίς να έχουν ρόλους και να παρέχουν σχόλια από τη δική τους 
οπτική.

• Μπορείτε να γράψετε διαφορετικά στυλ σχολιασμού (πχ. επιθετικό, 
υποστηρικτικό, κριτικό, αδιάφορο, φιλοσοφικό κ.λπ.) σε χαρτάκια τα οποία 
μπορείτε να συγκεντρώσετε σε ένα κουτί. Έτσι, τα μέλη της ομάδας 
ανεβαίνοντας στη σκηνή παίρνουν τυχαία ένα από τα χαρτάκια και 
χρειάζεται να δώσουν τον αντίστοιχο τόνο στη δράση τους.
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Τίτλος: 
Ας δημιουργήσουμε ένα άρθρο μαζί 

(60 λεπτά) 

Στόχοι: Να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα της ομάδας, να προετοιμαστείτε 
για το θεατρικό, να αναπτύξετε δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και υποκριτικής, να 
αναλύσετε υλικό από τα ΜΜΕ χρησιμοποιώντας διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν σε 2 ομάδες (κατά προτίμηση μεταξύ 5 

ατόμων και 10 ατόμων).
• Στις ομάδες, τα άτομα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ειδησεογραφικό άρθρο 

από κοινού. Ένα άτομο από την ομάδα ξεκινά με μια πρόταση, το επόμενο 
άτομο συνεχίζει με μια άλλη πρόταση και ούτω καθεξής. Ανά 3 άτομα, όποιο 
έχει τη σειρά πρέπει να αλλάξει την οπτική γωνία / προοπτική του άρθρου.

• Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παράλληλα, η άλλη ομάδα πρέπει 
αναπαριστά αυτά που λέει η πρώτη ομάδα. Μπορούν να δραματοποιήσουν 
ατομικά ή μαζί με άλλα άτομα. Τα μέλη της ομάδας είναι ελεύθερα 
να αυτοσχεδιάσουν επί τόπου, ακολουθώντας, όμως, το κείμενο που 
δημιουργείται από την άλλη ομάδα.

• Μπορείτε να δώσετε ένα συγκεκριμένο θέμα σε μια ομάδα ή να δώσετε 
την αρχική πρόταση για να βεβαιωθείτε ότι θα καλύψει στο άρθρο της τα 
ζητήματα που θέλετε να προσεγγίσετε.

• Δώστε σε κάθε άτομο ένα ή περισσότερα επίθετα για χρήση κατά τη 
διάρκεια της δημιουργίας, κάθε φορά που είναι η σειρά του.

• Δώστε 10 λεπτά ανά ομάδα. Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων, η κάθε 
ομάδα μπορεί να χρειαστεί 2 με 4 συμμετοχές ανά άτομο για να ολοκληρώσει 
μια πρόταση.

• Πραγματοποιήστε 2 γύρους για κάθε ομάδα, κάθε φορά με διαφορετικό 
θέμα και μετά προχωρήστε στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν αυτή η άσκηση για εσάς;
• Πως νιώσατε δημιουργώντας αυτό το άρθρο;
• Πως αισθανθήκατε δραματοποιώντας το;
• Τι ήταν δύσκολο;
• Τι εντυπώσεις έχετε από τα τελικά άρθρα;
• Πως διαμορφώθηκαν τα άρθρα; 
• Πως άλλαξε η ιστορία;
• Τι είδους διαφορετικές οπτικές γωνίες, προοπτικές εισήχθησαν κατά την 

εξέλιξη;
• Θέλατε να αλλάξετε το άρθρο σε κάποιο σημείο και δεν μπορούσατε; Θα 

μπορούσατε να δώσετε ένα παράδειγμα;
• Υπάρχει κάποιο από τα δημιουργημένα άρθρα / τμήματα των άρθρων που 

να μοιάζει με κάτι από την πραγματική ζωή;
• Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Τι άλλες γνώσεις αποκτήσατε από αυτήν την άσκηση;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Συχνά, συμβαίνει η ομάδα που αναπαριστά την ιστορία να προχωρήσει 

ένα βήμα πιο μπροστά και να προβλέψει τι θα συμβεί στη συνέχεια, 
επηρεάζοντας τις επόμενες προτάσεις που προέρχονται από την ομάδα που 
εξιστορεί. Εάν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, στον δεύτερο γύρω ζητήστε από 
τα άτομα που εξιστορούν το άρθρο να συμμετάσχουν με τα μάτια κλειστά ή 
με την πλάτη τους στραμμένη στην ομάδα που παίζει το θεατρικό.

• Εάν είναι δυνατόν, ζητήστε από ένα άτομο εκτός ομάδας να γράψει το 
κείμενο που δημιούργησαν τα άτομα που λάβανε μέρος στην άσκηση τόσο 
για να χρησιμοποιηθεί στη συζήτηση όσο και ως αναφορά για μελλοντικές 
δραστηριότητες.

• Εάν θέλετε να βοηθήσετε την ομάδα να θυμάται πότε πρέπει να αλλάξει 
οπτική γωνία, μπορείτε να κάνετε κάποιο σήμα κάθε φορά που έρχεται η ώρα.

• Μπορείτε να δοκιμάσετε μια προσαρμογή στην οποία όλα τα άτομα πρέπει 
να αλλάζουν διαρκώς την οπτική γωνία του άρθρου. Με αυτόν τον τρόπο, 
θα είναι πιο δύσκολο να υπάρξει ένα συνεκτικό κείμενο, αλλά μπορείτε να 
υιοθετήσετε περισσότερες οπτικές γωνίες για να εξερευνήσετε το θέμα.
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Τίτλος: 
Ειδήσεις με τα άτομα που συμμετείχαν πραγματικά 

(40-60 λεπτά) 

Στόχοι: Να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα της ομάδας, να προετοιμαστείτε 
για το θεατρικό, να αναπτύξετε δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και υποκριτικής, να 
αναλύσετε υλικό από τα ΜΜΕ χρησιμοποιώντας διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Ζητήστε από μια ομάδα εθελοντικά να είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη 

δραστηριότητα.
• Δώστε ένα άρθρο σε κάθε άτομο που συμμετέχει εθελοντικά. Κατά 

προτίμηση, δώστε άρθρο με τα οποία σκοπεύετε να εργαστείτε για το 
Θέατρο Εφημερίδα.

• Το άτομο αυτό πηγαίνει στη σκηνή και αρχίζει να διαβάζει το άρθρο αργά.
• Τη στιγμή αναφέρεται στο άρθρο κάποιο πρόσωπο, ένα άλλο άτομο από την 

εθελοντική ομάδα έρχεται στη σκηνή και αρχίζει να παίζει σύμφωνα με όσα 
κάνει / βιώνει το συγκεκριμένο πρόσωπο στο άρθρο. Ένα-ένα με τη σειρά, τα 
μέλη της εθελοντικής ομάδας φέρνουν όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στο άρθρο στη σκηνή και αυτοσχεδιάζουν ολόκληρη την ιστορία.

• Σε περίπτωση που οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο άρθρο είναι 
ανεπαρκείς, τα άτομα που συμμετέχουν εθελοντικά μπορούν να 
ολοκληρώσουν το θεατρικό χρησιμοποιώντας τη δική τους φαντασία. 

• Όταν το άρθρο διαβαστεί ολόκληρο, τότε το άτομο που διάβαζε υιοθετεί 
έναν δημοσιογραφικό ρόλο πεδίου: πηγαίνει γύρω γύρω στον χώρο και 
υποβάλλει ερωτήσεις στα άτομα που πρωταγωνίστησαν στο άρθρο. Το 
κοινό μπορεί, επίσης, να σχολιάσει και να θέσει ερωτήσεις.

• Σταματήστε τη διαδικασία όταν αισθανθείτε ότι δεν οδηγεί σε κάποιο 
επιπλέον αποτέλεσμα. Συνεχίστε με έναν δεύτερο γύρο, με διαφορετική 
εθελοντική ομάδα και, έπειτα, προχωρήστε στη συζήτηση

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν αυτή η άσκηση για εσάς;
• Πως νιώσατε;
• Τι εντυπώσεις έχετε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν ως 

θεατρικά τα άρθρα;
• Τι εντυπώσεις έχετε από τις συνεντεύξεις με τα άτομα που συμμετείχαν 

στην ιστορία;
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• Παρατηρήσατε κάποια νέα προοπτική, οπτικές γωνίες για το θέμα;
• Λείπει κάτι από την ιστορία που δεν αναφέρθηκε στο άρθρο;
• Υπήρξαν ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί ή δεν έχουν τεθεί;
• Τι άλλες γνώσεις πήρατε από αυτήν την άσκηση;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν και το ενδιαφέρον 

τους, χωρίστε την ομάδα σε ισάριθμες ομάδες και αναθέστε σε κάθε μία από 
ένα άρθρο.
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Τίτλος: 
Αναφορά ζωντανά από το πεδίο

 (60 λεπτά)  

Στόχοι: Να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα της ομάδας, να προετοιμαστείτε 
για το θεατρικό, να αναπτύξετε δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και υποκριτικής, να 
προβληματιστείτε σχετικά με το ρόλο σας στη δημοσιογραφία πεδίου.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε 2 ομάδες. Η μια ομάδα είναι το κοινό και η άλλη 

είναι τα άτομα που θα αυτοσχεδιάσουν. Οι ρόλοι αλλάζουν στον δεύτερο γύρο.
• Στην ομάδα αυτοσχεδιασμού 1 ή 2 άτομα πρέπει να αναλάβουν 

δημοσιογραφικό ρόλο. Είναι, δηλαδή, τα άτομα που πηγαίνουν στο πεδίο 
και αναφέρουν τι γίνεται από το σημείο δράσης.

• Το «σημείο της δράσης» μπορεί να παρουσιαστεί σε διαφορετικές 
τοποθεσίες εμπνευσμένες από το υλικό που συγκεντρώσατε: ένα μπαρ, μια 
παραλία, η αγορά, μια εταιρεία, ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο, τα σύνορα, 
η αστυνομία, μια πτήση, ένα λεωφορείο, ένα τρένο, κάποιος δρόμος, ένα 
σχολείο, ένα νοσοκομείο, ένα εργοστάσιο, ένα σπίτι, το κοινοβούλιο, ο 
δήμος, περιοχές σύγκρουσης, προσφυγικά στρατόπεδα, τόποι συνάντησης 
επίσημων φορέων, μια διαμαρτυρία, μια συνέντευξη τύπου κ.λπ.

• Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αυτοσχεδιασμού πρέπει να επιλέξουν τον 
ρόλο που θα έχουν σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος και να αυτοσχεδιάσουν 
μια σκηνή, ελεύθερα. Με το σήμα σας, ανακοινώστε ότι, ξαφνικά, οι 
συνθήκες αλλάζουν στο χώρο δράσης, αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα 
φυσικά ή ανθρώπινα συμβάντα, όπως: βροχή, αμμοθύελλα, χιονοθύελλες, 
ανεμοστρόβιλος, πυρκαγιά, πλημμύρες, σεισμός, ακρίδες, ομίχλη, 
ηφαιστειακές εκρήξεις, χιονοστιβάδα, συντριβή πτήσεων / λεωφορείων 
/ τρένων, διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών (ηλεκτρισμός, νερό, 
επικοινωνία, σήμα κ.λπ.), βιολογικοί παράγοντες, χημικές διαρροές, 
διαρροές πετρελαίου, ένοπλες επιθέσεις, εκρήξεις, μολύνσεις κ.λπ.
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• Όταν ανακοινωθεί το συγκεκριμένο επικίνδυνο γεγονός, τα άτομα πρέπει να 
αυτοσχεδιάσουν με βάση τη νέα κατάσταση. Τα άτομα που είχαν αναλάβει 
δημοσιογραφικό ρόλο πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στο κοινό για το 
τι συμβαίνει. Μπορούν να πάρουν συνεντεύξεις ή να παρατηρήσουν και να 
συνθέσουν τα γεγονότα μόνο από τη δική τους οπτική γωνία.

• Αλλάξτε μερικές φορές τις συνθήκες για την πρώτη ομάδα, πριν 
προχωρήσετε στη δεύτερη

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν αυτή η άσκηση για εσάς;
• Πως νιώσατε σε σχέση με τον αυτοσχεδιασμό;
• Πως ήταν να έχετε δημοσιογραφικό ρόλο;
• Τι εντυπώσεις έχετε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν 

τα γεγονότα;
• Τι εντυπώσεις έχετε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκαν τα 

γεγονότα από τα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας;
• Υπήρξε κάποιο μέρος του αυτοσχεδιασμού που να μοιάζει με κάτι από την 

πραγματική ζωή; 
• Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τον δημοσιογραφικό ρόλο; 
• Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ασχολούνται με 

τη δημοσιογραφία προκειμένου να περιγράψουν με πλήρη και αντικειμενικό 
τρόπο αυτό που συμβαίνει στο πεδίο;

• Τι άλλες γνώσεις πήρατε από αυτήν την άσκηση;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Τα περισσότερα από τα παραδείγματα γεγονότων που δίνονται είναι 

αρνητικά, αλλά, εάν κριθεί απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 
θετικά γεγονότα ή ακόμη και φανταστικά, πχ. χρήματα που πέφτουν από 
τον ουρανό, νεράιδες και άγγελοι που έρχονται, όλοι οι άνθρωποι κολλάνε 
ευτυχία και χαρά, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στον κόσμο κ.λπ.                                              

•   Προσέξτε σε περίπτωση που υπάρχουν ευαίσθητα θέματα στην ομάδα σας, 
τα οποία θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν από τη φανταστική συνθήκη 
την οποία απεικονίζετε, π.χ. ένοπλες επιθέσεις, μολύνσεις, ατυχήματα κ.λπ., 
θα πρέπει να είστε σε ετοιμότητα, ώστε να τα διαχειριστείτε με επιτυχία, ή 
να επιλέξετε άλλου είδους γεγονότα προς δραματοποίηση. 
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Συναισθήματα

Τίτλος:
 Αντιδράστε στις ειδήσεις

 (30-50 λεπτά)  

Στόχοι: Να εκφράσετε ένα εύρος συναισθημάτων σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, να προετοιμαστείτε για το θεατρικό, να τονώσετε την φαντασία σας, 
να προβληματιστείτε σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ στη συναισθηματική ζωή 
των ανθρώπων.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Προετοιμάστε εκ των προτέρων μια λίστα με τίτλους από διαφορετικές 

εφημερίδες / MME. Επιλέξτε διαφορετικό είδος περιεχομένου, θετικό, 
αρνητικό, τρομακτικό, ουδέτερο κ.λπ. Είναι καλό να έχετε έναν συνδυασμό 
τίτλων με φωτογραφίες και χωρίς. Συγκεντρώστε έως και 20.

• Προβάλετε το υλικό στον τοίχο. 
• Τα συμμετέχοντα άτομα περπατούν στο δωμάτιο και πρέπει να μπορούν να 

δουν τι εκτίθεται στον τοίχο ανά πάσα στιγμή.
• Μόλις προβληθεί ένας τίτλος καλέστε την ομάδα σας να εντοπίσει τη 

συναισθηματική αντίδρασή της στον συγκεκριμένο τίτλο. Τα μέλη της 
ομάδας πρέπει να αντιδράσουν με το σώμα τους. Μπορούν να συνεχίσουν 
να περπατούν ή να μείνουν ακίνητα. Πρέπει, όμως, να συνεχίσουν 
να εκφράζουν το συναίσθημα αυτό για όσο διάστημα προβάλλεται ο 
τίτλος. Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να κοιτάξουν γύρω τους και να 
παρατηρήσουν τις αντιδράσεις άλλων ατόμων στην ίδια είδηση.

• Για κάθε τίτλο, δώστε περίπου 1 λεπτό για να αντιδράσει όλη η ομάδα και 
να εκφράσει τα συναισθήματά της.

• Μετά από όλες τις προβολές, ζητήστε από την ομάδα να καθίσει σε κύκλο 
και να προχωρήσει στη συζήτηση.  
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν αυτή η άσκηση για εσάς;
• Από τι είδους συναισθήματα περάσατε; Πως αισθάνεστε τώρα;
• Πόσο εύκολο ήταν να αναγνωρίσετε το συναίσθημα από τον τίτλο;
• Σε ποιο τίτλο ήταν πολύ δύσκολο να αντιδράσετε;
• Τι παρατηρήσατε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 
• Σε ποιο βαθμό ταίριαζε η συναισθηματική σας αντίδραση με αυτή των 

άλλων ατόμων;
• Παρατηρήσατε μεγάλες διαφορές στην ομάδα σε συγκεκριμένους τίτλους; 

Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Πόσο συχνά σκέφτεστε πως το περιεχόμενο των ΜΜΕ σας επηρεάζει 

συναισθηματικά;
• Μπορεί κάποιο άτομο να αποφεύγει ορισμένα άρθρα εξ αιτίας αυτού; Θα 

μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Πόσο ευαισθητοποιημένα ή μη πιστεύετε ότι είναι τα άτομα απέναντι στο 

υλικό των ΜΜΕ; 
• Πιστεύετε ότι υπάρχουν ειδήσεις που θα έπρεπε να προκαλούν εντονότερα 

συναισθήματα στους ανθρώπους, αλλά δεν το κάνουν; Γιατί;
• Τι θα έκαναν οι άνθρωποι για αυτά τα θέματα, αν αισθανόντουσαν 

περισσότερο;
• Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα θέλατε να κάνετε διαφορετικά 

από τώρα και στο εξής σε σχέση με το περιεχόμενο των ΜΜΕ στο οποίο 
εκτίθεσθε καθημερινά; 

• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 
Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Η δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί ως μια σύντομη άσκηση χωρίς  

βαθύτερη συζήτηση μετά.
• Μπορείτε να εργαστείτε μόνο με εικόνες των συναισθημάτων. Βλέποντας 

έναν τίτλο τα άτομα που συμμετέχουν πρέπει να δημιουργήσουν ένα 
γλυπτό με το σώμα τους, το οποίο θα αντιπροσωπεύει το συναίσθημά τους. 
Εναλλακτικά, μπορούν να εργαστούν σε ζευγάρια και να δημιουργήσουν 
μια κοινή εικόνα.

• Η δραστηριότητα μπορεί να μετατραπεί σε μια άσκηση αυτοσχεδιασμού, 
καλώντας τα άτομα να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ξεκινώντας από τα 
συναισθήματα που έχουν ως αντίδραση. Μπορεί να μιλήσουν μεταξύ τους 
για τα νέα, άλλες θεματικές κ.λπ. 
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Τίτλος: 
Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 (60 λεπτά) 

Στόχοι: Να εκφράσετε ένα εύρος συναισθημάτων σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, να προετοιμαστείτε για το θεατρικό, να συνδεθείτε ως ομάδα,  να 
τονώσετε την φαντασία σας, να προβληματιστείτε σχετικά με το ρόλο των 
ΜΜΕ στη συναισθηματική ζωή των ανθρώπων

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Προετοιμάστε μια στοίβα εφημερίδων ή έντυπων άρθρων για διαφορετικά 

θέματα, απόψεις κ.λπ. 
• Προσκαλέστε τα άτομα που συμμετέχουν να επιλέξουν ένα άρθρο που τα 

ενδιαφέρει. Κάτι που θα μπορούσαν να μοιραστούν στον λογαριασμό τους 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή με τους φίλους τους στην πραγματική ζωή.

• Ένα προς ένα, τα άτομα πρέπει να σταθούν απέναντι στην υπόλοιπη ομάδα. 
Έχουν τρεις επιλογές για το τι μπορούν να κάνουν, όπως ακριβώς και με μια 
ανάρτηση σε λογαριασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 ӹ Να δείξουν το άρθρο στην ομάδα (χωρίς να πουν τίποτα)
 ӹ Να δείξουν το άρθρο και να πουν κάτι γι' αυτό
 ӹ Να δείξουν το άρθρο και να διαβάσουν ένα μέρος του άρθρου δυνατά.  

• Μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μία από τις επιλογές. Έχουν από 30 
μέχρι 60 δευτερόλεπτα για αυτό, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που 
έχετε στην ομάδα.

• Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα υπόλοιπα άτομα πρέπει να 
αντιδράσουν σε αυτό που έκαναν τα άλλα άτομα, με τον ίδιο τρόπο που 
θα έκαναν αν το έβλεπαν στο διαδίκτυο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οποιαδήποτε από τις «αντιδράσεις» που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (αγάπη, ενδιαφέρον, θυμός, γέλιο, έκπληξη, λύπη), να 
δημιουργήσουν μια νέα δική τους αντίδραση ή να μην κάνουν τίποτα. 
Πρέπει να παρουσιάσουν αυτές τις αντιδράσεις με το πρόσωπο ή/και το 
σώμα τους και πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τι θέλουν να δείξουν.

• Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάρτες στις οποίες αναγράφονται 
οι λέξεις «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ» και «ΣΧΟΛΙΟ» και να τις δείξουν παράλληλα 
με τη συναισθηματική αντίδραση. 

• Αφού τελειώσουν όλα τα άτομα, προχωρήστε στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως είστε; Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας;
• Πως νιώσατε όταν σταθήκατε μπροστά στην ομάδα;
• Πως νιώθατε όταν αντιδρούσατε με αυτούς τους τρόπους στα θέματα που 

έδειξαν τα υπόλοιπα άτομα;
• Τι ήταν διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο;
• Πόσο συχνά «αντιδράτε» σε διαφορετικές δημοσιεύσεις φιλικών, γνωστών 

ή τυχαίων ατόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
• Ποιο σύμβολο αντίδρασης χρησιμοποιείτε κυρίως; Ήταν το ίδιο τώρα;
• Πότε το κάνετε αυτό; Ποια κριτήρια χρησιμοποιείτε; Χρησιμοποιήσατε τα 

ίδια κριτήρια τώρα;
• Πόσο συχνά δημοσιεύετε κάτι στο λογαριασμό σας; Ποια κριτήρια έχετε για 

αυτό; Χρησιμοποιήσατε τα ίδια κριτήρια τώρα, όταν επιλέξατε το άρθρο σας;
• Γιατί επιλέξατε αυτό το συγκεκριμένο άρθρο;
• Εάν δεν δημοσιεύετε τίποτα, γιατί δεν δημοσιεύετε τίποτα;
• Πόσο συχνά μοιράζεστε ή σχολιάζετε κάτι το οποίο δημοσιεύουν άλλα 

άτομα; 
• Γιατί μοιράζεστε μια ανάρτηση; 
• Γιατί σχολιάζετε; Συμμετέχετε σε κρίσιμες συζητήσεις με αυτόν τον τρόπο;
• Εάν δεν αντιδράτε, σχολιάζετε ή μοιράζεστε όσα δημοσιεύουν άλλα άτομα, 

γιατί δεν το κάνετε;
• Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να κάνετε διαφορετικά από τώρα και στο εξής 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Μπορείτε να δώσετε χρόνο στα συμμετέχοντα άτομα να γράψουν αναλυτικά 

σε ένα άλλο χαρτί ποια σχόλια θα έκαναν και να εξετάσουν αυτό το στοιχείο 
στη συζήτηση. 

• Μπορείτε να τροποποιήσετε το σχέδιο συζήτησης και να αντιμετωπίσετε 
ζητήματα σχετικά με την παραπληροφόρηση, την διάδοση ψεύτικων 
ειδήσεων, το φαινόμενο των “bubble filters”, τον κατακλυσμό πληροφοριών 
ή τη διάχυση απορρήτου και ασφάλειας στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης.
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Τίτλος: 
Διαβάζοντας με Συναισθήματα

 (60 λεπτά) 

Στόχοι: Να εκφράσετε ένα εύρος συναισθημάτων σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, να προετοιμαστείτε για το θεατρικό, να συνδεθείτε ως ομάδα,  να 
τονώσετε την φαντασία σας, να προβληματιστείτε σχετικά με το ρόλο των 
συναισθημάτων που δημιουργούνται από τα ΜΜΕ

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες των 4.
• Δώστε σε κάθε ομάδα ένα άρθρο. Το άρθρο μπορεί να προέρχεται από 

προεπιλεγμένα άρθρα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
παράσταση ή να είναι γενικά άρθρα που καλύπτουν θέματα καταπίεσης.

• Κάθε ομάδα πρέπει να διαβάσει το άρθρο στα άλλα άτομα  χρησιμοποιώντας 
διαφορετικά συναισθήματα. Πρέπει να χωρίσουν το άρθρο σε 4 μέρη. Ένα 
άτομο αρχίζει να διαβάζει χρησιμοποιώντας ένα συναίσθημα, ένα δεύτερο 
άτομο συνεχίζει χρησιμοποιώντας ένα άλλο συναίσθημα και ούτω καθεξής.

• Τα συναισθήματα μπορούν να επιλεγούν ώστε να είναι διαφορετικά για 
κάθε ομάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να 
μάθετε ποια συναισθήματα μπορείτε να παρέχετε στις υπο-ομάδες: http://
feelingswheel.com/ 



225  

• Όταν μια ομάδα διαβάζει, τα άλλα άτομα πρέπει να καταγράφουν το 
συναίσθημα που πιστεύουν ότι χρησιμοποιείται σε κάθε μέρος. Μετά 
από κάθε ομάδα που διαβάζει, ζητήστε στα υπόλοιπα άτομα να πουν τις 
υποθέσεις που έκαναν. Η  ομάδα που παρουσίασε το άρθρο αποκαλύπτει 
ποια ήταν πραγματικά τα συναισθήματα που χρησιμοποιήθηκαν.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν αυτή η άσκηση για εσάς;
• Πόσο εύκολο ήταν να διαβάσετε το άρθρο με συγκεκριμένο συναίσθημα; Γιατί;
• Πόσο εύκολο ήταν να μαντέψετε το συναίσθημα;
• Πως άλλαξαν τα συναισθήματα το νόημα του κειμένου;
• Σ ε ποιο βαθμό έχουν σημασία τα συναισθήματα που σχετίζονται με τις ειδήσεις; 
• Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ανάγνωσης και της ακρόασης ειδήσεων;
• Τι αντίκτυπο έχει αυτό στα άτομα που καταναλώνουν υλικό από τα ΜΜΕ;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Μπορείτε να συμπεριλάβετε για κάθε ομάδα το «ουδέτερο» συναίσθημα 

και, στη συνέχεια, να συζητήσετε με το σύνολο των ατόμων, εάν ήταν 
πραγματικά ουδέτερο, τι σημαίνει μια πραγματικά ουδέτερη παρουσίαση 
κ.λπ. Μπορείτε να συνδέσετε αυτό το στοιχείο με τη δημοσιογραφική 
ουδετερότητα και αν κάτι τέτοιο είναι πραγματικά δυνατό.

• Σε πιο έμπειρες ομάδες παρέχετε σύνθετα και συχνά μη χρησιμοποιούμενα 
συναισθήματα για να προκαλέσετε τα άτομα που συμμετέχουν να 
διευρύνουν τη συναισθηματική τους έκφραση.

• Εάν πρέπει να προετοιμάσετε την ομάδα για να εκφράσει διαφορετικούς 
τύπους συναισθημάτων, μπορείτε να ξεκινήσετε με μια γρήγορη δραστηριότητα 
καταμέτρησης συναισθημάτων. Τα συμμετέχοντα άτομα πρέπει να μετρήσουν 
λέγοντας το κάθε ένα έναν αριθμό με τη σωστή σειρά. Κάθε αριθμός πρέπει 
να ειπωθεί με διαφορετικό συναίσθημα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
κανένα συναίσθημα απ’ όσα χρησιμοποίησαν τα άτομα πριν από εκείνα. Τα 
συναισθήματα μπορούν να δοθούν σε κάθε άτομο εκ των προτέρων, μπορούν 
να συγκεντρωθούν σε μια κοινόχρηστη στοίβα ή να δοθεί στα άτομα ελευθερία 
επιλογής του συναισθήματος που θέλουν να εκφράσουν. Για να βοηθήσετε την 
ομάδα να διαφοροποιήσει τις γνώσεις της σχετικά με τα συναισθήματα, μετά 
από κάθε αριθμό το άτομο πρέπει να πει ποιο συναίσθημα χρησιμοποίησε.
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Τίτλος:
 Επηρεάστε το άτομο που σας συντροφεύει

 (60 λεπτά) 

Στόχοι: Να προετοιμαστείτε για το θεατρικό, να συνδεθείτε ως ομάδα,  
να τονώσετε την φαντασία σας, να προβληματιστείτε σχετικά με το πως 
χρησιμοποιούνται τα ΜΜΕ για την δημιουργία συναισθημάτων, να αναπτύξετε 
ενδοσκοπικές ικανότητες. 

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Προετοιμάστε μια στοίβα εφημερίδων ή άλλου υλικού από τα ΜΜΕ για 

διαφορετικά θέματα, οπτικές γωνίες κ.λπ.
• Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ζευγάρια. 
• Κάθε άτομο έχει 10 λεπτά για να επιλέξει ένα αίσθημα ή ένα συναίσθημα 

που θέλει να προκαλέσει στο ταίρι του. Μόλις αποφασίσει, θα πρέπει να 
βρει το υλικό από τα ΜΜΕ (πχ. ένα άρθρο, μια εικόνα κ.λπ.) το οποίο θέλει 
να χρησιμοποιήσει προκειμένου να επηρεάσει το ταίρι του. Το ταίρι τους 
δεν πρέπει να γνωρίζει το συναίσθημα που προσπαθεί να προκαλέσει το 
άλλο άτομο. Εάν το επιθυμούν, τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν να 
χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα επιλεγμένο υλικό. Είναι ελεύθερα να 
τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. 

• Κάθε άτομο έχει 10 λεπτά για να συνομιλήσει με το ταίρι του. Μόλις 
τελειώσει ο χρόνος πρέπει να αποκαλύψει τις προθέσεις του για το αίσθημα 
/ συναίσθημα που ήθελε να εκφράσει. Αλλάζουν ρόλους για άλλα 10 λεπτά

• Προχωρήστε στη συζήτηση.
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Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως είστε; 
• Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τη δραστηριότητα; 
• Πως αισθάνεστε τώρα;
• Ποια συναισθήματα θέλατε να προκαλέσετε στο ταίρι σας;
• Τι παρατηρείτε στην επιλογή των συναισθημάτων σας; 
• Επιτύχατε να επηρεάσετε το ταίρι σας με το συναίσθημα που επιλέξατε; 

Πως τα καταφέρατε;
• Καταλάβατε τι προσπάθησε να σας προκαλέσει το ταίρι σας; Πως;
• Τι είδους υλικό ΜΜΕ επιλέξατε; 
• Πόσο υλικό χρησιμοποιήσατε;Πως το χρησιμοποιήσατε;
• Ήταν αρκετές οι πληροφορίες που αντλήσατε από το υλικό των ΜΜΕ ή 

έπρεπε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία στη συνομιλία σας;
• Τι είδους υλικό ΜΜΕ είναι πολύ «καλό» στο να προκαλέσει συναισθήματα 

από μόνο του;
• Τι είδους συναισθήματα προκαλούνται περισσότερο;
• Υπάρχουν ομοιότητες με τον τύπο των συναισθημάτων που προσπαθήσατε 

να προκαλέσετε;
• Ποια συναισθήματα δεν είναι τόσο εύκολο να πυροδοτηθούν με τη βοήθεια 

των ΜΜΕ; Γιατί;
• Ποια άλλα σχόλια ή πληροφορίες έχετε για την δραστηριότητα;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Εναλλακτικά, μπορείτε να οργανώσετε τη δραστηριότητα ζητώντας από τα 

ζευγάρια να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητά τους μπροστά στα άλλα 
και μετά, να ζητήσετε από το κοινό να μαντέψει το στοχευμένο συναίσθημα.

• Μπορείτε να δώσετε συγκεκριμένα συναισθήματα σε κάθε άτομο εκ των 
προτέρων, τυχαία. Με αυτόν τον τρόπο, φροντίζετε να καλύψετε μια ποικιλία 
συναισθημάτων στην δραστηριότητα, αλλά δεν μπορείτε να ξέρετε αν η 
επιλογή τους αντικατοπτρίζει (ή όχι) τα συναισθήματα που προκαλούνται 
από τα ΜΜΕ γενικά.
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Τίτλος: 
Αντιδράστε στα συναισθήματα 

(30 λεπτά) 

Στόχοι: Να προετοιμαστείτε για το θεατρικό, να συνδεθείτε ως ομάδα,  
να τονώσετε την φαντασία σας, να προβληματιστείτε σχετικά με το πως 
αντιδρούμε στα διαφορετικά συναισθήματα που εκφράζονται από άλλα άτομα, 
να αναπτύξετε ενδοσκοπικές ικανότητες

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Προετοιμάστε ετικέτες για όλα τα συμμετέχοντα άτομα. Σε κάθε ετικέτα 

αναγράφεται ένα αίσθημα ή ένα συναίσθημα. Χρησιμοποιήστε ένα εύρος 
συναισθημάτων, από πολύ αρνητικά έως πολύ θετικά.

• Διανείμετε τυχαία τις ετικέτες στα μισά άτομα. Πρέπει να ενστερνιστούν 
αυτό το συγκεκριμένο συναίσθημα και να τοποθετήσουν την ετικέτα τους 
σε ένα ορατό σημείο.

• Με το σήμα σας, ζητήστε από όλα τα άτομα να περπατήσουν στο δωμάτιο. 
Τα άτομα χωρίς ετικέτες πρέπει να αντιδράσουν στα συναισθήματα που 
βλέπουν να αναγράφονται και να εκφράζονται από τα άτομα που συναντούν 
στον δρόμο  τους. Επιλέγουν πώς θα αντιδράσουν σε αυτά που βλέπουν. 
Δεν υπάρχει καμία υπόδειξη.

• Μετά από 5 λεπτά αλλάξτε τους ρόλους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
ίδιες ετικέτες ή διαφορετικές. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όπως στον 
πρώτο γύρο.

• Μετά από 5 λεπτά, ζητήστε από τα άτομα που έχουν ετικέτες να τις 
αφαιρέσουν, να βγουν από τους ρόλους τους και να προχωρήσουν στη 
συζήτηση

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως νιώθετε αυτή τη στιγμή; Πως ήταν αυτή η άσκηση για εσάς;
• Πόσο εύκολο ήταν να εκφράσετε το συναίσθημα που σας δόθηκε;
• Πως σας συμπεριφέρθηκαν τα άλλα άτομα;
• Πως σας έκανε να νιώσετε αυτό; Γιατί;
• Πως αντιδράσατε στα άλλα άτομα, όταν παρατηρήσατε ποιο ήταν το 

συναίσθημά τους; Πως σας έκανε να νιώσετε αυτό;
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• Υπήρχε κάποιο άτομο στο οποίο δεν ξέρατε πως να αντιδράσετε ή δεν 
θέλατε να αντιδράσετε; Γιατί; 

• Πόσο συχνά σκέφτεστε πώς μπορεί να αισθάνονται άλλα άτομα όταν εσείς 
εκφράζετε ένα συγκεκριμένο συναίσθημα;

• Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Αντί για συναισθήματα, στην ετικέτα μπορείτε να αναγράψετε διαφορετικές 

κοινωνικές ομάδες, ομάδες που συχνά εκτίθενται σε αρνητικά στερεότυπα 
και διακρίσεις. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε μερικές ομάδες που δεν 
αντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση για να συγκρίνετε τις αντιδράσεις 
των ανθρώπων. Σε αυτήν την περίπτωση, η συζήτηση θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που 
εκφράζονται από τα συμμετέχοντα άτομα, θα πρέπει να τα προκαλέσει και 
να προβληματιστεί σχετικά με το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται 
οι εκάστοτε ομάδες στην κοινωνία.
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Τίτλος: 
Απογοήτευση από τα ΜΜΕ 

(90 λεπτά)

Στόχοι: Να σκεφτείτε πως σας κάνουν να αισθάνεστε τα ΜΜΕ; να 
προετοιμαστείτε για το θεατρικό, να συνδεθείτε ως ομάδα, να τονώσετε την 
φαντασία σας, να προβληματιστείτε ως προς τον ρόλο των συναισθημάτων 
σε σχέση με το πως χρησιμοποιούμε τα ΜΜΕ, να σας παρέχει χώρο να 
απελευθερωθείτε από τα αρνητικά συναισθήματα που σας προκαλούν τα ΜΜΕ.

Λεπτομέρειες και περιγραφή της δραστηριότητας:
• Χωρίστε τα συμμετέχοντα άτομα σε ομάδες των 4-5.
• Στις ομάδες, τα άτομα πρέπει να μοιραστούν τι τους εκνευρίζει στα ΜΜΕ, 

ποια είναι τα εσωτερικά κουμπιά τους που τους προκαλούν απογοήτευση 
και αρνητικά συναισθήματα, τι επίπεδα απογοήτευσης βιώνουν και πόσο 
συχνά τους συμβαίνει.

• Με βάση αυτό το μοίρασμα, οι ομάδες πρέπει να προετοιμάσουν μια 
σύντομη παράσταση για να ενσωματώσουν τα κύρια κοινά σημεία του 
μοιράσματός τους. Μπορούν να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν τη σκηνή 
χρησιμοποιώντας όποιο τρόπο επιθυμούν. Έχουν 30 λεπτά για το μοίρασμα 
και την προετοιμασία της παράστασής τους.

• Αφού μια ομάδα παρουσιάσει τη σκηνή της, τα υπόλοιπα άτομα που 
συμμετέχουν καλούνται να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις και να 
κάνουν ερωτήσεις. 

• Αφού όλες οι ομάδες παρουσιάσουν τη δουλειά τους, προχωρήστε στις 
συζητήσεις.

Συζήτηση / Προτάσεις για ερωτήσεις:
• Πως ήταν για εσάς η εργασία σε αυτή τη δραστηριότητα; 
• Πως αισθάνεστε αυτή τη στιγμή;
• Πως ήταν η διαδικασία; 
• Πως αποφασίσατε τι να συμπεριλάβετε στην παράσταση;
• Τι παρατηρήσατε σε όλες τις παραστάσεις; 
• Τι κοινό παρατηρήσατε; Τι διαφορετικό;
• Γιατί τα ΜΜΕ μας εκνευρίζουν; 
• Φταίμε εμείς ή τα ΜΜΕ;
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• Τι τύπος ΜΜΕ δεν σας εκνευρίζει;
• Πως θα μπορούσε ο εκνευρισμός να μετατραπεί σε κάτι θετικό; Μπορείτε 

να δώσετε μερικά παραδείγματα;
• Τι θα θέλατε να κάνετε διαφορετικά την επόμενη φορά που θα αισθανθείτε 

εκνευρισμό από τα ΜΜΕ;
• Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν τη δραστηριότητα για το 

Θέατρο Εφημερίδα;

Προτάσεις για τη χρήση της δραστηριότητας / Προσαρμογές
• Η μορφή αυτής της δραστηριότητας μπορεί να προσαρμοστεί για άλλους 

τύπους ισχυρών συναισθημάτων που προκαλούνται από τα ΜΜΕ, τα οποία 
θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την δουλειά σας, όπως το κίνητρο, η 
χαρά, η ενεργητικότητα κ.λπ.
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Τελικές Παρατηρήσεις

Το Θέατρο Εφημερίδα εξελίχθηκε από τη χρήση έντυπης εφημερίδας, ως 
το μοναδικό μέσο που διατίθεται στο ευρύ κοινό μέχρι και σήμερα, παρότι τα 
έντυπα ΜΜΕ είναι ίσως αυτά που χρησιμοποιούνται λιγότερο.

Η χρήση των ΜΜΕ εξελίχθηκε από άτομα που ήταν παθητικοί δέκτες σε 
ενεργούς πολίτες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τα άτομα και τις οντότητες που 
παράγουν ενημερωτικό υλικό, και, κάποτε, παράγουν υλικό και οι ίδιοι -όλα τα 
άτομα παράγουμε πλέον ενημερωτικό υλικό! 

Στο παρελθόν υπήρχαν κάποια πράγματα που έμοιαζε αδιανόητο πως θα 
συνέβαιναν στον διαδικτυακό κόσμο, σήμερα υπάρχουν άλλα που συμβαίνουν 
όλο και λιγότερο στον φυσικό. 

Όλα αυτά τα πράγματα συνέβησαν στη διάρκεια μιας γενιάς – της δικής 
μου! Ακόμα θεωρώ την εαυτή μου νέα, πράγμα που σημαίνει πως στο πέρασμα 
άλλων τόσων χρόνων προς το μέλλον οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί, να 
αλλάξει, να μεταμορφωθεί με τρόπους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να 
φανταστούμε. 

Δεν νομίζω ότι ο σκοπός των ΜΜΕ ή του θεάτρου θα εξαφανιστεί! Θα 
μετασχηματιστούν και θα μεταμορφωθούν όπως συνέβη και μέχρι σήμερα.

Ευχή μου είναι αυτό το εγχειρίδιο να μπορέσει να φανεί χρήσιμο και σε αυτή 
τη διαδικασία, να υποστηρίξει σημαντικές διαδικασίες αλλαγής στο παρόν και 
να επηρεάσει αυτό το αδιανόητο μέλλον με θετικό τρόπο.

Ας έχουμε όλα τα άτομα ενέργεια και κίνητρο να συνεχίσουμε! 

Andreea-Loredana Tudorache 
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