
 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 
Εμψυχωτή/-τριας 

ΤΙΤΛΟΣ / Υπότιτλος (κατηγορία) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.  
Κωνσταντίνος 

Αντωναρόπουλος 
Ρητορικός Αυτοσχεδιασμός 

Ρητορική και improv έχουν κοινές καταβολές! Τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το 
γεγονός ότι και στις δύο αυτές τέχνες καλούμαστε με μια λέξη ή φράση, να δομήσουμε 
ολόκληρη σκηνή ή ομιλία. Σε αυτό το "πάντρεμα" θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε 
τεχνικές που θα μας κάνουν αυθόρμητους, αποδέκτες του λάθους και όχι κριτές της 
σκέψης μας. Περήφανα λοιπόν ελάτε και στηρίξτε τις ιδέες σας με λόγο. Βάλτε τόλμη κι 
αυτή θα φέρει γοητεία! 

2.  Γιώργος Βαγιάκης 

Αυτοσχεδιάζω στο εδώ και στο τώρα, 
με και χωρίς λόγο - Θεατρικός κωμικός 

αυτοσχεδιασμός 
 
   

Ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα παιχνίδι και όπως όλα τα παιχνίδια έχει κανόνες και 
απαιτεί εξάσκηση. Θα δούμε πώς το μυαλό μας και το σώμα μας μπορεί να δέχεται 
ερεθίσματα και να παράγει πληροφορίες. 
Μέσα από  θεατρικά ζεστάματα και παιχνίδια, θα εξασκηθούμε στο: 
- να αποδεχόμαστε στο ΕΔΩ & στο ΤΩΡΑ τα λάθη μας (λεκτικά, μη λεκτικά, φραστικά, 
σαρδάμ κ.λπ.),  
- να ενθαρρύνουμε τους συμπαίκτες μας και να τους συμπληρώνουμε με "ΝΑΙ, ΚΑΙ...", 
- να χτίζουμε σκηνές αυτοσχεδιασμού, ώστε να παράγουμε λόγο αυθόρμητα και 
συνειδητά συνάμα. Για θερμούς υποστηρικτές, υπάρχει η δυνατότητα προετοιμασίας 
παρουσίασης στο τέλος του camp. 

3.  Γιώργος Βαγιάκης 
Αποτελεσματική λεκτική και μη 

λεκτική επικοινωνία μέσω 
κινησιολογίας  

Επικοινωνούμε πάντα όταν μιλάμε με κάποιον; Κι ανάποδα, όταν μιλάμε, 
επικοινωνούμε;  
Μιλάει το σώμα μας; Τι λέει; Πομπός – Δέκτης – Μήνυμα – Εμπόδια επικοινωνίας. 
Μέσω θεατρικών και βιωματικών παιχνιδιών θα διερευνήσουμε τη λεκτική και μη 
λεκτική επικοινωνία, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική συν-ομιλία. 

4.  Γιώργος Βαγιάκης 
Maths in Motion on Time - Χορός και 

Μαθηματικά 

Τι είναι τα Μαθηματικά; Πώς τα αντιλαμβανόμαστε; Τα βλέπουμε και τα αισθανόμαστε 
με τη βοήθεια του σώματός μας, του ρυθμού; Είναι γύρω μας; Κάπως ναι... Κάθε λεπτό. 
Πόσο είναι ένα λεπτό; Τι είναι "χρόνος"; Θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μια γεύση 
του τι συμβαίνει σε ένα βιωματικό σεμινάριο Μαθηματικών με Κίνηση και να δώσουμε 
σημασία στον χρόνο και τη σωματικότητά μας ως φυσικά εργαλεία εξερεύνησης.  

5.  Γιώτα Γιαννοπούλου 
"Ποιοι είμαι" - Εργαστήριο για τη 

διαφορετικότητα και τη συνεργασία 

Μέσα από δραστηριότητες που αναδεικνύουν το πόσο διαφορετικοί είμαστε μεταξύ 
μας και παιχνίδια ρόλων που ενισχύουν την αίσθηση του "ανήκειν", θα προσεγγίσουμε 
την έννοια της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της κοινωνίας, πέρα δηλαδή από τον 
μικρόκοσμό μας, "φορώντας τα παπούτσια των άλλων". Στην τελευταία δραστηριότητα 
θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε πολλά περισσότερα κοινά με τους άλλους από όσα 
πιστεύαμε.  
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6.  Γιώτα Γιαννοπούλου 
«Βούτα στον δικό σου ωκεανό και 

μετά ταξιδέψε σε άλλους» - 
Εργαστήριο αυτοσυνειδησίας 

Μετά από παιχνίδια γνωριμίας με την υπόλοιπη ομάδα περνάμε σε γνωριμία με το 
"Εγώ" μας. Θα συλλέξουμε πληροφορίες μέσα απο ερωτησεις σχετικές με εμάς με στόχο 
την τόνωση της ψυχολογίας μας και τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε τον 
Εαυτό μας. Θα αλληλεπιδράσουμε με άλλους και θα δούμε πώς πετυχαίνουμε στόχους 
ευκολότερα και πώς επικονωνούμε καλύτερα όταν νιώθουμε εμείς καλά με τον εαυτό 
μας. 

7.  Γιώτα Γιαννοπούλου 
Η δύναμή μας το "Εμείς" - Διαχείριση 

ομάδας  

Για να προσεγγiστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η έννοια της ομαδικότητας, θα 
ασχοληθούμε με δεξιότητες που αναπτύσσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία 
μεταξύ των μελών μιας ομάδας. Αφού εξωτερικεύσουμε στοιχεία του εαυτού μας, θα 
χωριστούμε σε ομάδες για να δουλέψουμε συνεργατικά. Όλοι θα πάρουν πρωτοβουλίες 
και θα μοιραστούν ιδέες. Θα ασκηθούμε στο να ακούμε και να επικοινωνούμε 
ουσιαστικά, για να μπορέσει η ομάδα μας να αποδώσει τα μέγιστα στις δραστηριότητες.  

8.  
Γιώτα Γιαννοπούλου και 

Βάλια Λουτριανάκη 
Ο ενεργός πολίτης ως στάση ζωής - 

Εργαστήριο πολιτικής παιδείας 

Ο ενεργός πολίτης σκέφτεται, επικοινωνεί, δρα. Και ακόμη ενημερώνεται, εκπαιδεύεται 
και αναζητά λύσεις. Πάνω απ' όλα συνεργάζεται και μοιράζεται με τους γύρω του το 
όνειρο για αλλαγή σε κάθε τομέα που νιώθει ότι δεν επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να 
ζουν με αξιοπρέπεια. Στο εργαστήριο θα αναζητήσουμε τρόπους καλλιέργειας της 
ενεργού πολιτειότητας κυρίως στους τομείς της επικοινωνίας, της δημιουργικής σκέψης 
και του γραμματισμού στα ΜΜΕ. 

9.  Δημήτρης Γούπιος 
Μαθητικές Εικονικές Δίκες 
''Πρωταγόρας'' του Afixis 

Τι είναι "δίκαιο" και τι "άδικο"; Ποιος είναι ο ρόλος της Δικαιοσύνης; Μεταφερόμαστε 
σε μια αίθουσα δικαστηρίου και όλοι μαζί προσπαθούμε να κατανοήσουμε βαθύτερα 
αυτές τις έννοιες. Γινόμαστε δικηγόροι και προσπαθούμε να υπερασπιστούμε το δίκαιο. 
Ή μήπως το άδικο...;  Θα μάθουμε πώς να συντάσσουμε και να εκφωνούμε λόγους στο 
δικαστήριο και θα εκδικάσουμε την προσφυγή πολιτών της Κίνας εναντίον της 
Κυβέρνησης, με αφορμή την παρακολούθηση των πολιτών στους δημόσιους χώρους. Σε 
ένα δεύτερο εργαστήριο θα συζητήσουμε για το πώς ο δικηγόρος υπερασπίζεται τον 
πελάτη του. Ο μάρτυρας τι κάνει; Πώς βοηθάει στην εξέλιξη της δίκης; Σε συνθήκες 
αναπαράστασης ενός δικαστηρίου θα συζητήσουμε και θα μάθουμε για τον ρόλο του 
μάρτυρα, πώς πρέπει να μιλάει και τι να επικαλείται για να πείσει την Έδρα και το 
ακροατήριο. Θα μπούμε στον ρόλο του μάρτυρα και με δικές μας "μαρτυρίες" θα 
κρίνουμε την υπόθεση της νεαρής Ραχάφ Μοχάμεντ αλ Κούνουν, που ζητάει πολιτικό 
άσυλο για να ζήσει ''ελεύθερη'' μακριά από την αυστηρή ζωή της Σαουδικής Αραβίας. 

10.  Δημήτρης Γούπιος 
Η δημιουργική ομάδα - Επικοινωνία 

και επίλυση προβλήματος  

Με αφορμή βασικές αρχές ομαδικότητας, θα ασχοληθούμε με δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν αρχικά τη δημιουργική σκέψη και έπειτα οδηγούν στην 
αποτελεσματικότερη επίλυση προβληματικών-διλημματικών καταστάσεων. Η ομάδες 
θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους πρώτα σε ομαδικά απλά 
παιχνίδια-δραστηριότητες και έπειτα θα προχωρήσουν στην επεξεργασία πιο δύσκολων 
διλημματικών καταστάσεων. Εργαλεία μας θα είναι η διαπραγμάτευση και ο 
συμβιβασμός, απαραίτητα και στην καθημερινότητά μας. 



 

11.  Δημήτρης Κούκας 
Ο ξένος έγινε ο αδελφός κι ο αδελφός 

μας ξένος - Προσφυγική κρίση και 
μετανάστευση / brain drain 

Μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων και την αφήσηση μιας ιστορίας που χρησιμοποιεί ως 
αφορμή μουσικά ακούσματα, διερευνούμε με όλη την ομάδα πόσο διαφορετικά 
συναισθήματα γεννιούνται μέσα μας, ανάλογα με το πώς ερμηνεύουμε και 
αντιμετωπίζουμε ένα γεγονός που σχετίζεται με τη μετανάστευση και την προσφυγιά. 
Πάνω σε αυτή τη βάση καλούμε την ομάδα να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι καταγραφής 
συναισθημάτων, μέσα από το οποίο ξεδιπλώνονται και αναλύονται μια βεντάλια 
αυθόρμητων αντιδράσεων, όπως είναι ο θυμός, ο φόβος, η απογοήτευση, η ενοχή, η 
αισιοδοξία, η αλληλεγγύη, το αίσθημα αδικίας, η διεκδίκηση κ.λπ. 

12.  Δημήτρης Κούκας 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: "Oι σύγχρονες 

προσφυγικές ροές" - Ενημέρωση και 
κριτική σκέψη 

Ένα ελεύθερο εργαστήριο στο οποίο οι συμμετέχοντες/-ουσες, ως δημοσιογράφοι και 
ως ερευνητές, αφού πρώτα συνεδριάσουν μεταξύ τους, απευθύνουν τις ερωτήσεις που 
"έβγαλε" η συλλογική διαδικάσια σε έναν εμπλεκόμενο με το προσφυγικό (τον 
εμψυχωτή, που εργάζεται ως στέλεχος στην Εστία προσφύγων της "Άρσις").  

13.  Βάλια Λουτριανάκη 
Γινόμαστε ομάδα! - Αρχές διαχείρισης 

και ανάδειξης της δυναμικής μιας 
ομάδας 

"Έχετε μήνυμα! Ετοιμαστείτε!" Η ομάδα λαμβάνει ένα μήνυμα από μια μεγάλη 
προσωπικότητα της Ιστορίας, της Επιστήμης, της Τέχνης, των Γραμμάτων και ετοιμάζεται 
να φέρει σε πέρας μια δύσκολη αποστολή. Προβλήματα καθημερινά, διαχρονικά, 
μεγάλα και μικρά τίθενται προς συζήτηση και αναζητάμε τρόπους  γόνιμης συνεργασίας, 
για να είμαστε λειτουργικοί και παραγωγικοί. Μέσα από ποικίλα βιωματικά παιχνίδια 
που προκαλούν τη φαντασία και αναπτύσσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε αρμονικά, να έχουμε αυτοπεποίθηση, να επικοινωνούμε 
αποτελεσματικά και να δίνουμε μορφή στα οράματά μας ως δραστήριοι και ενεργοί 
μελλοντικοί πολίτες. 

14.  Βάλια Λουτριανάκη 
Κερδίζω-Κερδίζεις - Επίλυση 

συγκρούσεων με τη μέθοδο της μη-
ήττας 

Στο σπίτι, στο σχολείο, στην παρέα προκύπτουν συχνά διαφωνίες που μερικές φορές 
καταλήγουν σε συγκρούσεις. Συνήθως κάποιος νικά και κάποιος άλλος χάνει. Κάποιος 
φεύγει χαρούμενος και κάποιος λυπημένος. Τελικά, όμως, όλοι χάνουν. Σε αυτό το 
εργαστήριο θα μάθουμε, μέσα από παιχνίδια ρόλων και επικοινωνίας, πώς να 
ξεπερνάμε εμπόδια και να αναζητούμε τη λύση που θα κάνει όλους να νιώθουν 
κερδισμένοι.  

15.  Βάλια Λουτριανάκη 

"Ξένος με το ζόρι" Ρητορικό δρώμενο-
δραματοποίηση βασισμένη στο 

διήγημα "Νίκος" του Γκαζμέντ Καπλάνι 
(από το Με λένε Ευρώπη) , μέρος 1ο 

και 2ο 

Συμμετέχοντες και συμμετέχουσες και εκπαιδευτές/-τριες μπορούν να συμμετάσχουν σε 
μια δραματοποίηση της ιστορίας του Νίκου, ενός νέου που γεννήθηκε στην Ελλάδα, 
είναι και αισθάνεται Έλληνας, αλλά λόγω της καταγωγής του υποχρεώνεται να νιώθει 
ξένος. Για την προετοιμασία του δρώμενου θα χρειαστεί 1 ώρα πρόβας επιπλέον του 
εργαστηρίου και, εφόσον η ομάδα το επιθυμεί, θα παρουσιαστεί στην τελική εκδήλωση. 

 

 

 



16.  Μαρσώ Μαρκεσίνη 
Γίνε εσύ η αλλαγή που θες να δεις 
στον κόσμο - Ενεργός πολίτης και 

Οικολογία 

Στο εργαστήριο αυτό θα συζητηθούν όλες οι παράμετροι της οικολογίας, καθώς και η 
σημασια της χορτοφαγίας, όπως την αναδεικνύουν οι υπέρμαχοί της. Θα 
πραγματευτούμε και θα επανεξετάσουμε το παγκόσμιο «γίγνεσθαι» μέσω καινοτόμων 
πρακτικών, όπως είναι η Περμακουλτούρα και ο μινιμαλιστικός τρόπος βίου. Πώς 
μπορούμε αλλάζοντας μικρές καθημερινές συνήθειες να βοηθήσουμε τον πλανήτη; 
Μήπως τελικά είμαστε ένα με την Γη; 

17.  Μαρσώ Μαρκεσίνη 
Μια γραμματική! Αυτή την φορά της 

φαντασίας - Δημιουργική σκέψη 

Αξιοποιώντας τη "Γραμματική της Φαντασίας" του Τζιάνι Ροντάρι, οι συμμετέχοντες θα 
έρθουν σε επαφή με ποικίλους τρόπους παραγωγής μοναδικών εμπειριών γεμάτων 
φαντασία και δημιουργικότητα. Θα εξασκηθούν ώστε να νιώθουν άνεση να τις 
χρησιμοποιούν και να σκέφτονται γενικότερα «έξω από το κουτί». 

18.  Μαρσω Μαρκεσίνη Don't hate…, Debate! 

Η τέχνη της αντιλογίας, η αγωγή του ακροατή, η σημασία της ενημέρωσης και όλα τα 
μυστικά της επιχειρηματολογίας είναι το αντικείμενο των εργαστηρίων debate. 
Μπορείτε να φέρετε μαζί σας θέματα που σας ενδιαφέρουν. Όλοι μαζί θα 
αποφασίζουμε ποια θέματα θα τίθενται προς συζήτηση.  

19.  Κέλλυ Μιχοπούλου 
Τα τρία μαγικά "Α" - Ψυχολογία και 

δημιουργική σκέψη 

Στο εργαστήριο αυτό σκοπός είναι μέσα από βιωματικές δραστηριότητες να γίνει 
διαχείριση του άγχους, οι ομιλήτες να νιώσουν άνεση και αυτοπεποίθηση μέσα από τη 
γρήγορη και αυθόρμητη σκέψη και να παραγάγουν πολλές, καλές και πρωτότυπες ιδέες. 
Οι βιωματικές δραστηριότητες προϋποθέτουν φαντασία και χιούμορ και ίσως προκύψει 
και μια ομαδική παρουσίαση για την τελική μας εκδήλωση! 

20.  Κέλλυ Μιχοπούλου EQ>IQ - Αυτογνωσία 
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο στόχος είναι αρχικά η κατανόηση της σημασίας της 
συναισθηματικής νοημοσύνης και μέσα από δραστηριότητες η ανάπτυξή της και η 
συνειδητοποίηση της αξίας των μικρών καθημερινών πράξεων. 

21.  Κέλλυ Μιχοπούλου Αυθόρμητος λόγος 
Εισαγωγή στο ρητορικό αγώνισμα του αυθόρμητου λόγου, ανάπτυξη της γρήγορης και 
πρωτότυπης σκέψης, ενίσχυση της φαντασίας και τεχνικές παραγωγής πολλών και 
καλών ιδεών. 

22.  Παναγιώτης Μυλωνάκης 
Ρήξεις στη Λογοτεχνία - Λογοτεχνικό 

debate 

Στο εργαστήριο αυτό γινόμαστε αναγνώστες, αντιλαμβανόμαστε τι μας μεταφέρουν τα 
κείμενα και δημιουργούμε τα «όπλα» μας για να διαφωνήσουμε γόνιμα ή να 
συμφωνήσουμε. Γινόμαστε ερευνητές και, μέσα σε κλίμα συνεργασίας, δίνουμε τον 
παλμό που αρμόζει στα κείμενα. Επιχειρηματολογούμε επάνω στο θέμα «Ο Ρωτόκριτος 
και η Αρετούσα πρέπει να χωρίσουν». 

23.  Παναγιώτης Μυλωνάκης 

 
Όσα δεν πρόλαβαν να πουν οι 

ποιητές! - Φιλοσοφικός διάλογος κα 
παιχνίδι ρόλων 

Προοιμιακά, θα κάνουμε μία συζήτηση για την ιδέα του έρωτα στα λογοτεχνικά κείμενα 
και πώς αυτή εντυπώνεται. Θα γνωρίσουμε ζευγάρια ποιητών και τον ερωτικό τους 
προσανατολισμό. Με αυθόρμητο λόγο και με βάση μια σύντομη συζήτηση για την 
ποιητική τους γραμμή ως προς τον έρωτα και την ομορφιά, θα φανταστούμε διαλόγους 
μεταξύ των ζευγαριών αυτών (Καρυωτάκης-Πολυδούρη, Ελύτης-Ηλιοπούλου κ.ά.), στα 
μέτρα και τα σταθμά της σημερινής εποχής, διατηρώντας την προσωπική 
συναισθηματική χροιά κάθε δημιουργού. Ένα παιχνίδι ρόλων, ώστε να αποδώσουμε 
σήμερα «όσα οι ποιητές δεν πρόλαβαν να πουν» τότε. 



24.  Βασιλική Ραυτοπούλου 
Ted talks@OpenYourMindCamp - 

Δημόσια ομιλία 

Είτε μιλάμε με τους φίλους μας για τα σχέδιά μας, είτε παρουσιάζουμε την ιδέα μας σε 
ένα πολυπληθές ακροατήριο, είτε αναπτύσσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο στους 
συνεργάτες μας, είτε εκφωνούμε τον προφορικό μας λόγο, είτε επικοινωνούμε μέσα 
από σύγχρονα μέσα, προκειμένου να αλλάξουμε κάτι στην κοινωνία μας...αυτό που 
κάνουμε ονομάζεται "δημόσια ομιλία". Αξιοποιώντας την εμπειρία από το 
TedxKids@ilissos δημιουργούμε τις δικές μας ted- ομιλίες! Το μέλλον το γράφουμε 
εμείς. Μια λευκή σελίδα και μια σκηνή μας περιμένει. Έτοιμοι!  

25.  Βασιλική Ραυτοπούλου 
Από το "δεν μπορώ " στο "σκέφτομαι 

και δημιουργώ!" - Ενεργός πολίτης και 
φαντασία 

Μπορείτε να βρείτε κάτι που σας ενοχλεί; Συμπεριφορές, στερεότυπα, πρότυπα...                                                                                                                                                                                                                                 
Κάτι για το οποίο θα άξιζε να βγείτε στους δρόμους και να φωνάξετε για αυτό; Κάντε τις 
ιδέες σας πράξη, γιατί σε αυτό το εργαστήριο θα μάθουμε να διαμαρτυρόμαστε με 
δημιουργικό τρόπο! Και αφού βρούμε την αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε στον κόσμο 
και έχουμε σχεδιάσει την εκστρατεία, μένει να περάσουμε το μήνυμα μέσα από τη 
δύναμη της εικόνας. Σε αυτό το εργαστήριο θα ζωγραφίσουμε τα δικά μας πανό, θα 
φτιάξουμε συνθήματα και ίσως να... βγούμε όντως και στους δρόμους να 
διαδηλώσουμε διαφορετικά και δημιουργικά! 

26.  Νικολέτα Ραυτοπούλου 
Διαβάζοντας για τους άλλους - 

Ανάγνωση και εθελοντισμός 

Στο εργαστήριο αυτό θα έρθουμε σε μια πρώτη επαφή με τον οργανισμό "Διαβάζω για 
τους άλλους", ένα εθελοντικό μη κερδοσκοπικό δίκτυο που έχει ως στόχο όχι μόνο να 
γνωστοποιήσει ένα άγνωστο για πολλούς κοινωνικό πρόβλημα αλλά να αμβλύνει την 
περιορισμένη πρόσβαση των τυφλών σε εκπαιδευτικό υλικό ηχογραφώντας ακουστικά 
βιβλία. Μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων και παιχνιδιών θα μάθουμε να 
διαβάζουμε ένα κείμενο με παραστατικότητα και ζωντάνια κάνοντας εναλλαγές του 
χρώματος της φωνής και παύσεις, έχοντας έναν σταθερό ρυθμό και οπτική επαφή, με 
σκοπό να μεταφέρουμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του κειμένου στο ακροατήριο. 
Έχοντας λοιπόν αναπτύξει αναγνωστική δεξιότητα σε συγκεκριμένα κείμενα, θα 
γευτούμε και εμείς την αίσθηση της προσφοράς συμβάλλοντας στο έργο του "Διαβάζω 
για τους άλλους". Πώς; Μα φυσικά με το να γίνουμε εμείς τα μάτια όσων δεν μπορούν 
να διαβάσουν, με το να δημιουργήσουμε ένα ακουστικό βιβλίο. 

27.  Νικολέτα Ραυτοπούλου 
Πατώντας στα βήματα ενός άλλου - 

Ενσυναίσθηση 

Φανταστείτε ότι είμαστε όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας: όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας, 
άλλοι μικροί, άλλοι μεγάλοι, άλλοι λευκοί, άλλοι έγχρωμοι, μα όλοι με έναν κοινό 
σκοπό: να αποφευχθεί η κατάρρευση και το σπάσιμο της αλυσίδας. Να υπάρχει μια 
συνέχεια. Πώς διατηρείται αυτή η συνέχεια, η ενότητα; Κατανοώντας και δείχνοντας 
σεβασμό στα συναισθήματα των άλλων, και δείχνοντας ενσυναίσθηση. Στο εργαστήριο 
αυτό θα εξηγήσουμε την έννοια της ενσυναίσθησης και την αναγκαιότητά της στην 
κοινωνία. Πατώντας στα βήματα του άλλου, διεισδύοντας στις σκέψεις και στα 
συναισθήματά του, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τον νέο μας εαυτό και να τον 
απεικονίσουμε χωρίς τα στερεότυπα του παλιού μας.  

 



28.  Γαλάτεια Τσακίρη 
Γυρίζοντας την αλλαγή, μέρος 1ο και 

2ο - Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους 

Ακούμε και μιλάμε διαρκώς για προβλήματα. Αγνοούμε όμως ποια ακριβώς είναι, ποια 
η αιτία τους και πώς επιλύονται. Ένας πραγματικός Ηγέτης εστιάζει αρχικά σε αυτά τα 
τρία ερωτήματα. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα τα συζητήσουμε και βάσει αυτών θα 
συγγράψουμε το σενάριο μιας ταινίας με θέμα "Πώς θα άλλαζες τον κόσμο;". Οι 
συμμετέχοντες θα κληθούν να σκεφτούν, να συζητήσουν, να αποφασίσουν και να 
διασπείρουν τα πορίσματά τους, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα ως μελλοντικοί 
ηγέτες. Σύνθημα του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η ρήση του Σαρτρ "Δεν υπάρχει 
άλλη πραγματικότητα από την πράξη". Η συζήτηση και η καταγραφή ιδεών θα 
ολοκληρωθούν στο πρώτο εργαστήριο και στο δεύτερο θα βιντεοσκοπήσουμε το 
σενάριο, περνώντας από τη θεωρία στην (κινηματογραφική) πράξη. Οι συμμετέχοντες 
θα συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες της συνεργασίας και θα κληθούν να επιλύσουν 
όλα τα τυχόν προβλήματα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος: μια ταινία που θα 
ευαισθητοποιήσει και θα προβληματίσει το κοινό.  

29.  Γαλάτεια Τσακίρη 
Προτρεπτικός λόγος - Δημόσια ομλία 

και πειθώ 

Από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε είναι το να μιλάμε. Το ταξίδι του προφορικού 
λόγου είναι μαγικό και ατέρμονο, αρκεί να επιβιβασθείς. Στο εργαστήριο του 
Προτρεπτικού Λόγου δεν θα μάθουμε απλά να μιλάμε, αλλά να δομούμε μια ομιλία, να 
επικοινωνούμε με το κοινό μας και να είμαστε άξιοι εκπρόσωποι των ιδεών μας. Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν το ύφος, το περιεχόμενο και 
την «πειθώ» τους αλλά και να μάθουν πώς να αποκωδικοποιούν τις "παγίδες πειθούς" 
στον σύγχρονο δημόσιο βίο. 

30.  Έλλη Τζαβάρα 
"Βγάλε τον Γκόρτσο βουλευτή!" - 

Πολιτική Αγωγή 

Είμαστε η αφοσιωμένη ομάδα που ετοιμάζει την προεκλογική εκστρατεία του πιο 
άχρηστου υποψηφίου του κόσμου! Ο Γκόρτσος είναι μισογύνης, ρατσιστής, τεμπέλης, 
εγωιστής και λίγο απατεώνας, "ειδικός" στις επικοινωνιακές γκάφες, αλλά μας πληρώνει 
για να τον βοηθήσουμε να βγει βουλευτής. Αποστολή για τους μισούς από εμάς είναι να 
τον εξοντώσουμε πολιτικά και για τους άλλους μισούς να τον "ξελασπώσουμε" και να 
φροντίσουμε για την πολιτική του εικόνα, μεταστρέφοντας την κοινή γνώμη υπέρ του. 
Ένα "ταξίδι" στο πώς φτιάχνεται η εικόνα ενός ηγέτη και πώς καταρρέει. 

31.  Έλλη Τζαβάρα 
"Το ρεπορτάζ της συμφοράς", μέρος 
1ο και 2ο - Γραμματισμός στα ΜΜΕ 

Όλοι αναλαμβάνουμε από ένα μέρος του τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων: άλλος το 
πολιτικό, άλλος το αθλητικό, το πολιτιστικό, τη συνέντευξη κ.λπ. Θα βάλουμε την 
καλύτερή μας σκούφια και θα βγούμε στην τηλεόραση. Όμως προσοχή: χάκερς έχουν 
πειράξει τις ειδήσεις που λάβαμε σήμερα από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία και 
μεταξύ των ειδήσεων υπάρχουν πολλά fake news! Διαλέγουμε με προσοχή την είδηση, 
την ετοιμάζουμε για το δελτίο..., φώτα, κάμερα, πάμε! 

 

 

 



32.  Έλλη Τζαβάρα 
"Και τώρα τι κάνουμε;" Κίνδυνοι - 
καταστροφές - Πολιτική αγωγή και 

πρόληψη  

Ακούμε αρχικά προσεκτικά τον προσκεκλημένο μας, τον κ. Τσελέντη, Αντιστράτηγο ε.α. 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εξηγεί τι κάνουμε σε μια έκτακτη κατάσταση κινδύνου. 
Φανταζόμαστε ότι συμβαίνει ξαφνικά κάτι απρόσμενο και επικίνδυνο 
(σεισμός/φωτιά...), που πρέπει να αντιιμετωπιστεί αμέσως. Αναθέτουμε ρόλους σε 
όσους πιστεύουμε ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν με ταχύτητα. Επιλέγουμε τους ηγέτες 
μας, ορίζουμε τη γραμμή των εντολών, καταστρώνουμε σχέδιο εκκένωσης, 
χρονομετρούμε. 

33.  Έλλη Τζαβάρα 
"Η τσάντα της Μαίρης"  - Δημιουργική 

γραφή 

Μέχρι χθες ήταν εδώ, στην κατασκήνωση, μαζί μας. Από χθες το βράδυ δεν την έχει δει 
κανείς. Έφυγε βιαστικά, βρέθηκε μόνο η τσάντα της. Πού είναι η Μαίρη; Με λίγα 
στοιχεία, μια μεγάλη ιστορία. 

34.  

Δήμητρα Σπαθαρίδου, 
Μαρίζα Τσαχαλή, 

εκπαιδευτική ομάδα 
ACTION AID 

Το κλίμα της αλλαγής (ACTION AID) - 
Οικολογική συνείδηση 

Στο εργαστήριο "Κλίμα της αλλαγής" θα περιγράψουμε πώς συνδέεται η μετανάστευση 
με την κλιματική αλλαγή και τι σημαίνει τελικά «κλιματικός» πρόσφυγας. Απώτερος 
σκοπός είναι οι νέοι και νέες στην Ευρώπη να κατανοήσουν τη σχέση που υπάρχει 
ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση των ανθρώπων και με όχημα τη 
γνώση να ευαισθητοποιηθούν, να αλλάξουν τις συνήθειές τους και τελικά να αναλάβουν 
δράση, ενημερώνοντας άλλους ανθρώπους και διεκδικώντας αναπτυξιακές πολιτικές για 
την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των επιπτώσεων αυτής σε 
ευάλωτες περιοχές. 

35.  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ 
και Γεωργία Παρασκευά 

Τι ιστορία κρύβεται πίσω από μια 
φωτογραφία; - Δημιουργική γραφή 

Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θεατρικής γραφής, κάνουμε μια απόπειρα να 
«συναντηθούμε» με τα έργα του Ιάκωβου Καμπανέλλη, επιλέγοντας μιαν άλλη οδό: 
εκείνη της φωτογραφίας. Φωτογραφικά καρέ από παραστάσεις έργων του καθώς και 
από ταινίες για τις οποίες έχει γράψει το σενάριο, γίνονται η αφορμή για να γράψουμε 
ένα δικό μας μικρό θεατρικό κείμενο.                                    

36.  

Κορίνα Καρατζούνη, 
συμμετέχουσα 
κατασκήνωσης, 

απόφοιτος αμερικανικού 
σχολείου 

Λέμε "Όχι" στον ρατσισμό και στις 
διακρίσεις - Συμπερίληψη και 

διαφορετικότητα 

Σε αυτό το εργαστήριο ερχόμαστε σε επαφή με τη ζωή στις ΗΠΑ, ειδικά κατά την 
τελευταία περίοδο και τα γεγονότα που συνδέονται με τον George Floyd.  Mε αφορμή 
και το black lives matter movement θα αφιερώσουμε χρόνο στην ανάλυση 
οπτικοακουστικού υλικού αφιερωμένου στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των 
διακρίσεων. Βλέποντας όλα όσα  συμβαίνουν στην πόλη της εμψυχώτριας (Virginia 
Beach) και σε όλη την Αμερική, θα συζητήσουμε και θα ενημερωθούμε, ώστε να 
προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ένα ομορφότερο μέλλον, χωρίς διακρίσεις.  

37.  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ 

και Κατερίνα 
Πολυχρονοπούλου  

Ανακαλύπτοντας τον Ιάκωβο 
Καμπανέλλη - Θεατρικό αναλόγιο 

Με αφορμή σκηνές από τα έργα του Ιάκωβου Καμπανέλλη ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ, Η 
ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ και ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ, θα πραγματοποιήσουμε ένα 
βιωματικό παιχνίδι λόγου και θα οδηγηθούμε σε μια σύντομη παρουσίαση θεατρικού 
αναλογίου.                                           

 

  



 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΙΝΑ/ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ (ημέρες και ώρες θα ανακοινωθούν στο καμπ) 

 

1 
Κωνσταντίνος 

Αντωναρόπουλος 
Μανιτού (δραστηριότητα για όλες τις 

ημέρες και όλους/-ες) 

 
Κι αν είχες ένα μυστικό φίλο κι αν εσύ ήσουν μυστικός φίλος για κάποιον άλλο, τι λες, 
θα τα κατάφερνες να του δείχνεις το ενδιαφέρον σου από μακριά; Θα μπορούσες να 
καλύπτεις ανάγκες (που θα καταλάβαινες / θα άκουγες μέσα στην παρέα) και να τον 
κάνεις να αισθάνεται πιο όμορφα; Σε αυτό το εργαστήριο θα δούμε πώς μπορούμε να 
ομορφύνουμε τη μέρα κάποιου μέσα από καθημερινές δράσεις, δημιουργία 
χειροποίητων δώρων και άλλα. Στόχος μας να γίνουμε ένας αξέχαστος secret friend που 
θα αποκαλυφθεί εντυπωσιακά την τελευταία ημέρα! Ας δώσουμε τον καλύτερό μας 
εαυτό! 

2 
Κωνσταντίνος 

Αντωναρόπουλος 
H τέχνη του τσίρκου 

Βασικές αρχές καλλιτέχνη ενός τσίρκου, υποκριτική ενός κλόουν, ball juggling, diabolo, 
μαγικά κόλπα, ισορροπία και δημιουργία ρουτίνας. 

3 
Βασιλική Ραυτοπούλου, 

Δημήτρης Γούπιος, 
Ειρήνη Κουτρέτση 

 Το κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού στη 
Χώρα 

Γρίφοι, αποστολές, δοκιμασίες... Θα καταφέρει η ομάδα σου να εκπληρώσει πρώτη όλες 
τις αποστολές; Θα καταφέρει να αντέξει σε ένα κυνήγι θησαυρού στη χώρα της Νάξου 
που όμοιό του δεν υπάρχει; Ο χρόνος κυλά, τα μυστικά είναι καλά κρυμμένα και σας 
περιμένουν... Είστε έτοιμοι; 

4 
Κωνσταντίνος 

Αντωναρόπουλος 
Ορθοφωνία, αφήγηση και τραγούδι 

Η φωνή σου είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο με το οποίο μπορείς να επιτυχείς πολλά. Να 
φέρεις κοντά σου ανθρώπους, να εκφράσεις τη γνώμη σου και να διηγηθείς ιστορίες. 
Λίγο γνωρίζουμε όμως πώς να τη χρησιμοποιούμε σωστά. Στο εργαστήριο αυτό θα 
δουλέψουμε τεχνικές και ασκήσεις που θα μας βοηθήσουν να μιλάμε καθαρότερα, με 
ηρεμία και άνεση. Ας βάλουμε φωνή! Και ίσως προκύψουν και κάποια αγαπημένα 
τραγούδια για εξάσκηση και για την τελική παρουσίαση! 

5 Ομάδα εθελοντών 
Η στιγμή περνά αλλά δεν χάνεται... 
πάντα - Διαγωνισμός φωτογραφίας 

Αποτυπώνουμε τις καλύτερες στιγμές της κατασκήνωσης, απαθανατίζουμε στιγμές με 
νόημα, καταγράφουμε με τον φακό μας όλα όσα σημαίνει για εμάς η λέξη-πρόκληση 
κάθε ημέρας και στέλνουμε την καλύτερη φωτογραφία μας στον σύνδεσμο που θα μας 
δοθεί. Στο τέλος της ημέρας οι καλύτερες φωτογραφίες θα στέλνονται σε όλους και όλες 
και θα συμπεριληφθούν στο επίσημο βίντεο της κατασκήνωσης. 

6 Ομάδα εθελοντών Πρωινό ξύπνημα με κίνηση!  
Κάθε πρωί θα είμαστε στην παραλία και θα κινητοποιούμε σώμα και πνεύμα με γιόγκα, 
πιλάτες, χορό, διατάσεις... Εάν έχεις κι εσύ μια κίνηση που θες να μοιραστείς, βρες τον 
χώρο σου στην άμμο και πες "Ακολουθήστε με!" 

 


