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ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ Κ ΑΛΑΜ ΑΤΑ

“Επανορθωτικοί Κύκλοι” 
για έναν αληθινό διάλογο

Ολοι μας έχουμε ανάγκη επικοινωνίας. Να συνανιάμε γνωστά, συγγενικά πρόσωπα, 
φίλους μας, συναδέλφους από ιη δουλειά. Να μιλάμε, να ανιαλλάσσουμε απόψεις. 

Υπάρχουν, όμως, φορές που θέλουμε να ανοιχτούμε περισσότερο. Να μιλήσουμε από τα 
βάθη της καρδιάς μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή τα όνειρά μας για το μέλ
λον. Να μοιραστούμε κάποιες ιδέες μας ή να εκθέσουμε κάποιες σκέψεις μας. Αυτό μας 
δίνει την ευκαιρία να κάνουμε δηλώνοντας συμμετοχή στον Ι ο  Καλοκαιρινό Κύκλο Διαλό
γου "Ταξιδεύοντας: Κοινωνία, άνθρωπος και περιβάλλον", την ερχόμενη Τρίτη στις 6 μ.μ. 
στον φιλόξενο χώρο του House by Phaos (οδός Σφακτηρίας 18, Καλαμάτα), ο συντονι
στής του Κύκλου Γιώργος Παπαδόπουλος, δωρεάν και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Επιμέλεια
Νικολέττα ΚολυΒάρη

Μιλώντας αιην Έ " ο ίδιος εξηγεί 
όχι σε αυ ιόν χον καλοκαιρινό Κύ
κλο Επανορθωχικού Διαλόγου, οι 
συμμεχέχονχες θα μιλήσουν για 
θέμαχα ή και προβλήματα που 
αφορούν χον απλό, καθημερινό 
άνθρωπο ο οποίος ζει και πο- 
ρεύεχαι μέσα σ' ένα περιβάλλον 
και σε μια κοινωνία. 0  χίχλος που 
εηελέγη 'Ταξιδεύονιας" έχει πολ
λαπλά νοήμαια: σχη ζωή μας (που 
καθημερινά έχει διαφορετικές προ
κλήσεις), σ ιον Κύκλο χον ίδιο 
(όπου χο εργαλείο ίο υ  διαλόγου 
κάνει χο δικό ίο υ  κυκλικό ιαξίδι), 
αλλά κα  στην ειλικρινή προσπάθεια 
που κάνουμε ο καθένας (ώσιε να 
βγούμε από χο βόλεμά μας).

ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟ

0  συνχονισχής ίο υ  Κ ύκλου 
λέει, άλλω σ ιε, όχι οι Επανορ- 
θωχικοί Κύκλοι είναι ένας χρόπος 
αποδοχικής διαχείρισης δύσκο
λων συναισθημάιων. Είναι μια 
μέθοδος που μας βοηθά να μπο
ρέσουμε να συνυπάρξουμε αρ
μονικά μεχαξύ μας. Προσφέρει 
χα εχέγγυο για έναν αληθινό διά

λογο σχρέφονχας ιη ν  προσοχή 
μας από ιη ν  α ιομ ικό ιη ιά  μας σ ιη 
θέαση χης οπχικής γωνίας χου 
"άλλου", χου συνανθρώπου μας. 
Μπορούμε έχσι να ακούσουμε 
σε Βάθος, να καθίσουμε σ ιο ν

ίδιο χώρο με άλλους, σε έναν 
κύκλο και να μάθουμε κάποιες 
άλλες πλευρές ενός γεγονόχος, 
μιας κα ιάσ ιασης ή συμπεριφο
ράς. Σχον ίδιο αυιό  ασφαλή χώρο 
μπορούμε να ακουσ ιούμε χωρίς

χο άγχος χού αν θα μας διακό- 
ψουν ή θα μας κοροϊδέψουν γι' 
αυχό που θα πούμε. Μέσα σ ιο  
ασφ αλές περιβάλλον ενός κύ
κλου μπορεί κανείς να συνδια- 
μορφώσει μαζί με χους συμμε
χέχονχες χις αξίες και χους κανό
νες χου διαλόγου.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Σ ιη ν  ουσία χου ο  Επανορθωχι- 
κός Κύκλος, εξηγεί ο  Γ. Παπα
δόπουλος, είναι ένα εργαλείο δια
λόγου που έρχεχαι να μας βοη
θήσει σ ια  αυχονόηχα που, σ ιη 
βιασύνη χης καθημερ ινό ιη ιας και 
χων ρυθμών χης κοινωνίας μας, 
δεν είναι πια και ιό σ ο  αυχονόηχα.

Σχον Κύκλο λοιπόν υπάρχει κι 
ένας συνχονισχής (facilitator) και 
μαζί με χους συμμεχέχονχες συ- 
Φ ιο ύ ν  με ιη  χρήση χου εργαλείου 
χου διαλόγου (talking piece). Η 
χρησιμόιηια αυ ιού  χου εργαλείου 
είναι να δίνει χη δυ να ιό ιη ια  σε 
όποιον χο κραιάει να μιλάει (ή να 
σιωπά -δεν υπάρχει πίεση ή υηο- 
χρεωχικόχηχα) χωρίς κανείς άλλος 
να χον διακόπχει. Εχσι, ενισχύονιαι 
αργά αλλά σιαθερά η αλληλοκα- 
ιανόηση, η ενσυναίσθηση, ο σε
βασμός και η υπομονή.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

0  Γιώργος Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος, διαπιστευμένος 
διαμεσολαβητής, συντονιστής Επανορθωτικών Κύκλων. Για πε
ρισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην εν 
λόγω εκδήλωση επικοινωνήστε στο gplawyer@outlook.com ή 
συμπληρώστε τη φόρμα 

; https://form s.gle/XQnlDG 2urQ 4dk81X7
Περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο των Κύκλων μπο- 

! ρείτε να βρείτε στο:

https://www.anofmediation.gr/?page_id= 1194

Οι θερινές πολιτιστικές To Εργατικό Κέντρο
εκδηλώσεις του Δήμου Οιχαλίας συμπαρίσιαχαι στους
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