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Δ: κ. Τσιμούδη πείτε μας κάτι από τη φετινή, θερινή σας δράση;

Θερινά 2014. Νέα χρονιά, νέα θερινή δράση με φρέσκα και νέα 
πράγματα. Η φετινή δράση απαιτούσε εναλλαγή ρόλων κάτι εντελώς 
καινούριο στο ρόλο του συντονιστή, αφού συνήθως αφήναμε το ρόλο 
του εμψυχωτή στην άκρη, ενώ φέτος χρειάστηκε να εναλλάσσουμε και 
να μπαινοβγαίνουμε στους δυο αυτούς ρόλους. Το θεωρώ μεγάλο 
εργαλείο και δώρο το να μπορείς να αλλάζεις ρόλους συνεχώς.

Δ: κ. Οσμαν Ογλου ακούγοντας την ιδέα για καινούρια πράγματα στη 
φετινή δράση, τι σκεφτήκατε;

Δεν δίστασα ούτε λεπτό να πω ναι, επειδή πίστευα πως έχει έρθει πια η 
ώρα να ανοίξουμε τα φτερά μας σαν δράση και να αναδείξουμε το έργο 
που κάνουμε και σε διαφορετικά πλαίσια, όπως ήταν η κατασκήνωση 
και η εξ’ αποστάσεως ανταλλαγή που κάναμε με ένα σχολείο της 
Αθήνας που ονομάζεται Χίλλ. 

Δ: κ. Σπυριδόπουλε τι στόχους είχατε με αυτή την πολύπλευρη 
βιωματική εμπειρία της φετινής δράσης;

Στοχεύσαμε στην διαφορετικότητα, τη συνεργασία, τη φιλία και φυσικά 
την ομαδικότητα. Δυσκολίες και ανατροπές δεν μας πτόησαν, ίσα-ίσα 
μας δημιούργησαν μεγαλύτερο κίνητρο για να πετύχουμε τους στόχους 
μας. 
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Δ: Αν και δεν θα είναι εύκολο να καταλάβουμε το τι βιώσατε στις 
δράσεις σας αυτό το μήνα, θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο για 
το πρόγραμμα και το τι περιελάμβανε;

Η καλοκαιρινή μας δράση είχε διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων ξεκίνησε 
από τις 22/06 και τελείωσε στις 19/07. Ήταν χωρισμένη σε τρεις φάσεις.

 Η πρώτη φάση διάρκειας 6 ημερών, πραγματοποιήθηκε στις μαθητικές 
κατασκηνώσεις που βρίσκονται στα Άβδηρα. Εκεί δόθηκε η δυνατότητα 
σε δυο ηλικιακές ομάδες μια εφήβων και  μια φοιτητών να 
δημιουργήσουν τη δική τους μικρή κοινότητα, ανταλλάσσοντας 
απόψεις και βιώματα.  Ένας από τους στόχους που επιτεύχθηκε ήταν να 
υπάρξει μια κοινή ημέρα συμβίωσης που θα έδενε τις δυο ομάδες 
αυτές με αποτέλεσμα να εξερευνηθεί το πέρασμα από την εφηβεία 
στην ενήλικη ζωή. 

Η δεύτερη φάση ήταν η δράση που σχεδιάστηκε από κοινού με τη 
Σχολή Χίλλ (Αθήνα) και εντάχθηκε στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Στόχο είχαμε τη συνεργασία μεταξύ δυο κοινοτήτων με 
πολλά ίδια και αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά, ούτος ώστε να 
επιτευχθεί η γνωριμία παιδιών και ενηλίκων με απώτερο σκοπό την 
κατανόηση των συνθηκών ζωής της κάθε κοινότητας και την ανάπτυξη 
σχέσεων αλληλοεκτίμησης και σεβασμού.  Αν και λόγω απρόοπτων 
συνθηκών η ανταλλαγή έγινε εξ’ αποστάσεως, ακολουθώντας ένα κοινό 
πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων οι μεν στη Σαλαμίνα και οι 
δε στην Ξάνθη,  οι παραπάνω στόχοι επετεύχθησαν στο έπακρο. Το 
κλείσιμο της δράσης αυτής πραγματοποιήθηκε σε μια πολλή ζεστή 
συνάντηση παιδιών και γονέων της δράσης, στην οποία παρευρέθησαν 
και οι εκπαιδευτικοί  από τη Σχολή Χιλλ. 

Δ:  Σε προσωπικό επίπεδο τι αποκομίσατε από αυτή την ανταλλαγή;

Σεβάλ Οσμάν Ογλού: Μέσα από αυτή τη δράση πιστεύω ότι 
καταφέραμε να γεφυρώσουμε και να ενώσουμε δυο διαφορετικούς 
κόσμους, με κοινή προετοιμασία που απέφερε πολλούς καρπούς και 
στο επίπεδο το δικό μας αλλά και το επίπεδο των νέων.
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Χριστίνα Τσιμούδη: Δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω το ότι βίωσα σε μια 
σειρά λέξεων, αλλά σίγουρα είχε πολύ ενθουσιασμό, αγωνία, νέες 
σχέσεις, ευρηματικότητα, δημιουργικότητα, νέες ιδέες, ευελιξία, 
αναπροσαρμοστικότητα, περηφάνια, δέσιμο, μοίρασμα, υλοποίηση, 
χαρά και πολλές άλλες που δεν μπορούν και δεν χωρούν σε μια 
πρόταση. Αν με ρωτούσε κάποιος κατά πόσο ήταν επιτυχής (η 
ανταλλαγή) η απάντηση θα ήταν ότι ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες 
μου και εκπλήρωσε κάθε στόχο της.

Μάκης Σπυριδόπουλος: Σε αυτή την εβδομάδα δημιουργήσαμε μεταξύ 
μας έναν ισχυρό ιστό επικοινωνίας και εμπιστοσύνης και καταφέραμε 
αυτό που κάποιες στιγμές φαινόταν ακατόρθωτο, λόγω της 
πολυπλοκότητας του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Η ομάδα 
εμψυχωτών, συντονιστών, εκπαιδευτών, διασωστών, υπευθύνων και 
παιδιών λειτούργησαν σαν ένα κύτταρο.

Η Τρίτη φάση είχε διάρκεια δυο εβδομάδων από 07/07 έως 19/07. Ήταν 
οι ημερήσιες κατασκηνώσεις που διοργανώνουμε στη Γαλάνη, δίπλα 
στο Νέστο, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλάνης. Αυτές 
οι ομάδες πρόσφεραν ένα χώρο γνωριμίας και ανάπτυξης από κοινού 
δραστηριοτήτων στη φύση, για νέους όλων των ηλικιών από το νομό 
Ξάνθης και Ροδόπης. Μπορέσαμε και δημιουργήσαμε χώρους 
διαπολιτισμικής συνύπαρξης με παιδιά από: Σάπες, Κομοτηνή, Σούνιο, 
Άκαρπο, Δέκαρχο, Π. Εράσμιο, Μικροχώρι, Άβατο, Εύλαλο, Κύρνο, 
Φίλια, Πάχνη, Γλαύκη, Γαλάνη, Τοξότες, Θαλασσιά, Όλβιο,  Ποίμνη και 
Κοικίδιο, τα οποία είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες 
ατομικής δημιουργικής έκφρασης και συνεργασίας.

Δ: Κλείνοντας θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο;

Θα θέλαμε να μεταφέρουμε μια ευχή των νέων μας: “Και του χρόνου 
και πάντα μαζί”. Είναι κάτι που αντιπροσωπεύει και εμάς, ευχή όλων να 
συνεχίσουμε μαζί.

Σας ευχαριστούμε…
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Κολάζ φωτογραφιών:  

6



    

      

   

7



ΤΕΛΟΣ ………….
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