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Ο Νέστος ήταν πάντα ένα ‘σπίτι’ για το ∆.Ε.Ν. - ένας φυσι-
κός τόπος στο δυτικό σύνορο της Θράκης που µας ενθάρ-
ρυνε να εξερευνήσουµε τα δικά µας ψυχοκοινωνικά όρια. 
Να µελετήσουµε τη συνύπαρξη ενώ βιώναµε το πλέγµα των 

φυσικών οικοσυστηµάτων που µας περιβάλλανε. 

Φέτος - µε την πολύτιµη συνέργια του ∆ήµου Τοπείρου που 
µας παρείχε τη χρήση του χώρου του παλιού σχολείου της 
Γαλάνης, και του Ερυθρού Σταυρού που συνόδευσε τις 
δραστηριότητές µας κοντά στο ποτάµι - 84 νέοι (παιδιά, 
προέφηβοι & έφηβοι) είχαν την ευκαιρία να συµµετέχουν 

ενεργά σε µια πληθώρα εργαστηρίων εµψύχωσης. 

Όλο τον Αύγουστο, στο παλιό σχολείο της Γαλάνης και στις 
όχθες του ποταµού, οι φωνές των νέων πλέχτηκαν στο φυ-
σικό ιστό που δηµιουργούν το ποτάµι, οι στέρνες & πηγές, 
τα βουνά & οι χαράδρες, τα δάση, η αµµουδιά & το πλού-
σιο σε φυσικό άργιλο έδαφος, τα πουλιά, οι χελώνες, τα 
βατράχια, τα τζιτζίκια και όλες οι άλλες µορφές ζωών που 

συνυπάρχουν εκεί. 

Οι φωνές των νέων πήραν διάφορες µορφές - τραγούδια, 
γέλια, µουσικοί αυτοσχεδιασµοί, παραµύθια & δρώµενα µε 
δράκους & χελώνες, κουβέντες προβληµατισµού & φιλίας, 

δηµιουργικής συµφωνίας και διαφωνίας. 

Ακολουθήσαµε διαδροµές στην όχθη & πάνω σε καυτή 
άµµο. Ακολουθήσαµε το σώµα µας καθώς µάθαινε να κολυ-
µπάει στο παγωµένο νερό, καθώς ξεδίψαγε απ’ τις δροσε-
ρές πηγές, καθώς δοκιµαζόταν σε δεξιότητες ακροβασίας 
και ισορροπίας εντός κι εκτός του νερού. Ακολουθήσαµε τη 
µατιά µας καθώς ταξίδευε προς τον ξάστερο ουρανό το 
βράδυ, και καθώς ταξίδευε σ’ αυτό που αντικρίζαµε µε το 
φως της ηµέρας. Ακλουθήσαµε την έκφραση της φαντασίας 
µας καθώς µπλεκόταν δηµιουργικά µε τα ερεθίσµατα τριγύ-
ρω µας. Κυρίως όµως, ακολουθήσαµε τη ροή της διεργασί-

ας των σχέσεων που χτιζόταν µέρα µε τη µέρα µεταξύ µας. 

Οι σελίδες που ακολουθούν είναι γεµάτες από εικόνες και 
κείµενα που στοχεύουν να σας ταξιδέψουν στα όσα βιώσα-

µε «ακολουθώντας τη ροή», παρέα µε το Νέστο. 

Καλές πλόες! 

Άννη Βασιλείου 
Υπεύθυνη  ∆ράσης  

«∆ηµιουργικό Εργαστήρι Νέων» 



 3 

Από τις 5 Αυγούστου µέχρι τις 3 Σεπτεµβρίου διοργανώθη-
καν δραστηριότητας εµψύχωσης, πλαισιωµένες από τους 
εµψυχωτές και τις εµψυχώτριες του ∆ΕΝ Ξάνθης. Τόπος 
φιλοξενίας ήταν το χωριό Γαλάνη στις όχθες του ποταµού 

Νέστου. 

Στις δραστηριότητες συµµετείχαν παιδιά, προέφηβοι και 
έφηβοι από τα Φίλια, την Πάχνη, το Άκαρπο, τον Κένταυρο, 
τη Χρύσα, το Εύµοιρο, την Ξάνθη, τη Γαλάνη, τους Τοξότες, 

την Κοµοτηνή και το Μεταξουργείο Αθήνας. 

Ως επισκέπτες-εµψυχωτές συµµετείχαν οι Anne Lefin 
(κοινωνιολόγος και βιολίστρια), Νίκος Μυλωνάς 
(ειδικευµένος σε θέµατα κινηµατογράφου) και Λευτέρης 

Κισκιρέας (ζογκλέρ και κάµεραµαν). 

Η έννοια της ροής µας συνόδευσε από την αρχή µέχρι το 
τέλος. Όχι µόνο ως τίτλος της δράσης, αλλά και ως διεργα-
σία, η οποία ξεδιπλωνόταν αδιάκοπα τόσο σε ατοµικό, όσο 

και σε συλλογικό επίπεδο. 

Ο Αύγουστος είχε εξαρχής χωριστεί σε τέσσερις θεµατικές 
εβδοµάδες κι έτσι κάθε δράση εµψύχωσης ‘στηνόταν’ πά-

ντοτε µε επίκεντρο την ανάλογη θεµατική εβδοµάδα. 

Μερικά από τα θέµατα που µας ενδιέφεραν ήταν η βαθύτε-
ρη επαφή µε το φυσικό περιβάλλον του τόπου που µας 
φιλοξένησε, η δηµιουργικότητα και η τέχνη στην υπηρεσία 
του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος (και άρα και 
των εαυτών µας εντός), η ίδια η εµψύχωση ως αφετηρία για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, η γνωριµία µε τον εαυτό και το 
χτίσιµο ενός συλλογικού ‘µαζί’ διαφορετικών µεταξύ τους 

ανθρώπων. 

Τίνα Λυγδοπούλου 
Υπεύθυνη Συντονισµού ∆ράσης 

1η Β∆ΟΜΑ∆Α 

2η Β∆ΟΜΑ∆Α 

3η Β∆ΟΜΑ∆Α 

4η Β∆ΟΜΑ∆Α 



4  



 5 



6  

(1η εβδοµάδα:7-13/8/2006) 

Καθώς η πρώτη εβδοµάδα 
ξεκινά, µαζευόµαστε για να 
σχεδιάσουµε τις αρχικές δρα-
στηριότητες. Πονοκέφαλος. 
Μπλεκόµαστε ξανά και ξανά 

καταγράφοντας αριθµούς παιδιών, ηλικίες, 
πιθανές ανάγκες. Τα πρακτικά ζητήµατα 
είναι αρκετά και κάποιες στιγµές ‘πνίγουν’ 
σχεδόν όλα τ’ άλλα. Στην πρώτη µας συνά-
ντηση, ένα παιδί ζωγραφίζει τον ∆ράκο της 
Γαλάνης. Κάποτε ζούσε στο χωριό, αλλά 
έφυγε κι από τότε ζει στο Νέστο. ∆ίχως να 
το γνωρίζουµε, έχει φυτευτεί ο σπόρος – 
µας ζητείται να ξανανακαλύψουµε αυτόν 
τον δράκο, να τον δελεάσουµε, ώστε έστω 
και για λίγο να επιστρέψει. Αναρωτιέµαι 
ποια ιδιότητά του µας λείπει: η αγριάδα 
του ίσως, ο τρόπος που γεφυρώνει τα 

κόσµια µε τα υπερ-κόσµια (όµως η στιγµή 
ν’ ανακαλύψουµε γέφυρες αργεί ακόµα, θα 
πρέπει να κάνω υποµονή µέχρι την τρίτη 

εβδοµάδα, οπότε…). 

Οι οµάδες δηµιουργούν ένα δέντρο-
συµβόλαιο, απεικονίζοντας όνειρα, καθρε-
φτίζουν τον πλούτο που φέρουν. Στον κορ-
µό του αναγράφουν τις προσδοκίες τους 
από εµάς και το ‘χώρο’ µε λέξεις-κλειδιά: 
«συµµετέχω, οµαδικότητα, ελευθερία γνώ-
µης, αγάπη, αλήθεια, διασκέδαση, χαρά, 
επιµονή, υποµονή, σεβασµός, συνεργασί-
α, πίστη, αποδοχή, …». Κάποιοι από τους 
παλιούς εφήβους του ∆.Ε.Ν. συµµετέχουν 
στη δηµιουργία του δέντρου. Προχωρούν 
διστακτικά, έχουν να αποφασίσουν πως 
θα σταθούν στο νέο κάλεσµα, πως η 
προηγούµενη εµπειρία τους θα προστεθεί 

στα δρώµενα µε νέο τρόπο.  

Κάποιοι από τους κατοίκους του χωριού, 
περνούν από το σχολείο και κοντοστέκο-
νται. Κάποιοι κοιτούν, κάποιοι µιλούν. Μας 
λένε ιστορίες για το χώρο. Για το σκληρό 
δάσκαλο που έβαζε τα παιδιά να γονατί-
ζουν σε χοντρό αλάτι για τιµωρία και για 
τον άλλο που έκλεινε τα παιδιά στο υπό-
γειο, για το ποτάµι που ξεχείλισε και τα 
νερά του έφτασαν µέχρι εκεί, για χίλια δύο. 
Με φοβίζουν αυτές οι ιστορίες. Είναι βαριά 
η σκιά τους κι εµείς έχουµε δρόµο να δια-
νύσουµε. Ίσως το αντίδοτο στις ιστορίες 
του παρελθόντος, ο µόνος τρόπος να µην 
παγώνουµε µπροστά στον πόνο που κά-
ποτε κουβαλούν, είναι να θυµόµαστε το 
πρώτο όνειρο πίσω από αυτές. Για παρά-
δειγµα: ποιο ήταν το όνειρο που γέννησε 
την ανάγκη ενός σχολείου, ενός δασκάλου; 

Μάλλον αυτό πρέπει να ΄ναι ο οδηγός µας.  

1 



 7 

Καθώς οι µέρες περνούν, οι οµάδες δη-
µιουργούν µικρές ιστορίες, δυνάµει ροές. 
Ζωγραφίζουν πέτρες (συνυπάρχουν ένα 
γήπεδο, ένα διαστηµόπλοιο και µια νεκρο-
κεφαλή), δηµιουργούν χρωµατολόγια (η 
πρώτη στοχευµένη επαφή µε τα χρώµατα), 
φτιάχνουν µπάλες από λουρίδες χαρτί, τις 
κολλούν µε αλευρόκολλα και τις χρωµατί-
ζουν. Οι έφηβοι της Γαλάνης ξεκινούν την 
κατασκευή µιας ονειροπαγίδας. Καθώς 
πλέκουν τα νήµατα ανάµεσα στα κλαδιά, 
τους αφηγούµαι µια ιστορία: για µια γριά, 
πολύ γριά, µικροκαµωµένη και ζαρωµένη 
σα σταφίδα, που µάζεψε τα δάκρυα των 
συγχωριανών της, έπλεξε ένα κουβάρι και 
του ‘δωσε µια, το πέταξε κι αυτό διαλύθηκε 
σε αµέτρητες σταγόνες, σκορπώντας τον 

πόνο σε νερό.  

Κατά το τέλος της εβδοµάδας αποτολµάται 

η πρώτη επαφή µε το ποτάµι. Οι έφηβοι 
της Πάχνης στέκονται στην όχθη. Κάθε 
ένας τους αναζητεί ένα δέντρο-οδηγό, που 
θα ‘µιλήσει’ στην καρδιά του. Προσεχτική 
παρατήρηση. Καθρέφτισµα. Τα παιδιά 
από Φίλια και Άκαρπο ‘γράφουν’ τα ονό-
µατά τους σε χαρτί του µέτρου, χρησιµο-
ποιώντας χρώµα, άµµο και φύλλα. Το 
‘εµείς’ χτίζεται στο ‘εγώ’. Έχουµε συνεν-
νοηθεί µε τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος όχι 
µόνο παραβρίσκεται, αλλά έχει και ρόλο: 
µαθήµατα πρώτων βοηθειών. Έχω κρατή-
σει µία σηµείωση από τις πρώτες εκείνες 
µέρες: «εντύπωση µου έκανε κάτι που 
ανέφερε ο Π. – µιλώντας για τις πηγές του 
Νέστου στη Βουλγαρία, είπε πως κάποιες 
τοποθεσίες ονοµάζονται Καρδιά, Συκώτι κι 
όλα αυτά την ίδια ώρα που ο Ερυθρός 
Σταυρός έδειχνε στα παιδιά τη θέση των 

βασικών οργάνων στο σώµα. Σκέφτηκα για 
µια στιγµή, ότι αυτό που αναζητούµε εδώ 
(στο ποτάµι) δεν είναι παρά µια φλέβα 
ζωής, ό,τι κι αν σηµαίνει ζωή για τον καθέ-
να από εµάς.» Ανατρέχοντας στην αίσθη-
ση των ηµερών, µπορώ να κατανοήσω τη 
δυσκολία τους. Σαν ένα γιγάντιο σώµα 
(έχουµε από τις πρώτες µέρες υπερβεί τα 
60 παιδιά κι εφήβους σε συµµετοχή), πα-
λεύουµε για συντονισµό, να δώσουµε πνο-
ή σε όλα τα διαφορετικά τµήµατα του σώ-
µατός µας – την καρδιά, το συκώτι, τους 
πνεύµονες, αλλά και τα χέρια, τα πόδια, τις 
αισθήσεις. Καθώς ένα-ένα έρχονται στη 
ζωή, χρειάζονται όλη µας την προσοχή: να 
συνυπάρξουν υπηρετώντας το ένα το άλλο, 

όχι σε αντίθεση. 
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ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΗ… 

Με τη βοήθεια της Τίνας, το ονείρεµα και ο σχε-
διασµός των δύο τελευταίων εβδοµάδων του 
Ιουλίου µας οδήγησε να οργανώσουµε δραστη-
ριότητες που είχαν σαν στόχο τη γνωριµία των 
παιδιών µεταξύ τους, µε τους εµψυχωτές και τον 

τόπο. 

Λαµβάνοντας υπ' όψιν ότι είχαµε να κάνουµε µε 
διαφορετικές πολιτισµικά οµάδες, διαφορετική 
κουλτούρα, θρησκεία, ήθη και έθιµα, στόχος µας 
ήταν να ανταποκριθήκαµε σε αυτές τις προκλή-

σεις δηµιουργικά. 

Τα δελτία καιρού που προέκυψαν λόγω µη κα-
λής επικοινωνίας µας βοήθησαν να συντονι-
στούµε και να προχωρήσουµε µε χαρά και κέφι. 
Το παιχνίδι γνωριµίας µε τη µπάλα, το µαγικό 
κουτί, το δέντρο µε τα όνειρα, τις δεξιότητες και 
τις επιθυµίες των παιδιών,  καθώς επίσης συν-
δυασµοί βασικών χρωµάτων, ζωγραφική πάνω 
σε πέτρες και δηµιουργία στολιδιών για την 
διακόσµηση του χώρου που µας φιλοξενούσε 
ήταν κάποιες από της δραστηριότητες που οργα-
νώσαµε στο χώρο του σχολείου της Γαλάνης, 

στη Στέρνα και φυσικά στις όχθες του Νέστου. 

Σηµαντική ήταν η συµβολή του Ερυθρού Σταυ-

ρού σε κάθε δραστηριότητα µας εκτός σχολείου. 

Στις οµάδες παρατηρήσαµε πως ήταν αρκετά 
διστακτικοί οι νέοι στο να εκφράσουν τις από-
ψεις τους και να συµµετέχουν – κάτι αναµενόµε-

νο. 

Στη µικρή οµάδα για παράδειγµα, τα παιδιά 
απέφευγαν την επαφή µ’ εµάς, ένοιωθαν άβολα 
και κάποια από αυτά ήθελαν να φύγουν πριν 

ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. 

Η οµάδα εφήβων απαντούσε αρνητικά σε κάθε 
µας πρόταση για δράση. Με τον κατάλληλο 
χειρισµό, αξιοποιώντας τις ανάγκες και τις επι-
θυµίες των παιδιών, και αφήνοντας τα να εκφρα-
στούν ελεύθερα αναδύθηκαν προτάσεις για 
δραστηριότητες που κέντρισαν το ενδιαφέρον 

τους και διευκόλυναν τη δράση. 

Με τον τρόπο αυτό ξεπεράστηκαν κάποιες εντά-
σεις, προστριβές και 'πειράγµατα'. Όλες αυτές οι 
ενέργειες είχαν σαν στόχο τη µετάβαση από την 
ατοµική διεργασία στο οµαδικό πνεύµα (από το 

'εγώ' στο 'εµείς').  
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(2η εβδοµάδα: 14-20/8/2006) 
Στις αρχές της δεύτερης εβδοµά-
δας, συναντιόµαστε για προ-
γραµµατισµό. Λίγο παραζαλι-
σµένοι. Κάποιος λέει: «σαν να µ’ 
έχει χτυπήσει αστροπελέκι». Την 
κρατώ τη φράση, τη ζωγραφίζου-

µε. Τι είδους ενέργεια είναι αυτή που µας ενώ-
νει; Λίγο-λίγο οι κόµποι ανάµεσά µας λύνονται. 
Έχει έρθει ο καιρός να εµπιστευτούµε ο ένας 
τον άλλο, τον εαυτό µας, τον τόπο γύρω µας. Ο 
κάθε ένας και η κάθε µια µε τον τρόπο του/της. 
Η εβδοµάδα φέρνει µαζί της και µία µικρή οµά-
δα εφήβων Ροµά από την Αθήνα (από το Κέ-
ντρο Ηµέρας Εφήβων της Κοινωνικής και Εκ-
παιδευτικής ∆ράσης στο Μεταξουργείο). Όλοι 
τους κατάγονται από τη Θράκη, αναζητούν εδώ 
τις ρίζες τους, καθώς όλοι βρίσκονται σε πα-
ράλληλη αναζήτηση βαθύτερων κοµµατιών του 
εαυτού τους. ∆ύσκολη δουλειά: να πρέπει να 
ξεχωρίσεις τις ρίζες που ξεράθηκαν (γιατί 

έπρεπε να ξεραθούν, δεν είχανε να δώσουν 
πια) από εκείνες που πραγµατικά σε θρέφουν 
και ακόµα πιο δύσκολο ν’ αναγνωρίσεις τις 
κοινές ρίζες εκείνες που όχι µόνο σε θρέφουν, 
αλλά και σε ενώνουν µε τους άλλους γύρω σου. 
Ίσως επειδή οι περισσότερες µαθαίνουµε να 
βλέπουµε το δέντρο. Σπάνια βλέπουµε ολόκλη-
ρο το δάσος. 
Στην προσπάθειά τους αυτή, συµπλέουν µε 
τους εφήβους από το Εύµοιρο και τη Γαλάνη, οι 
οποίοι καλούνται να ‘δώσουν’ εικόνα στο σηµε-
ρινό έφηβο και να ολοκληρώσουν µια ονειρο-
παγίδα. Κρεµούν πάνω της χάντρες, δηµιουρ-
γούν ένα τραγούδι, «κάτι που να κρατά µακριά 
το κακό» γράφουν. Βρισκόµαστε στην εβδοµά-
δα της σύνθεσης, όχι απλώς της εµβάθυνσης. 
Αποτολµούµε να δηµιουργήσουµε µικτές οµά-
δες. Μέχρι στιγµής έχουµε προχωρήσει διστα-
κτικά, βασισµένοι στη γεωγραφική συγγένεια: 
τα Φίλια µε το Άκαρπο, η Γαλάνη µε τους Τοξό-
τες. Αναρωτιόµαστε πόσο µπορούµε να 

‘µπερδέψουµε’ τα πράγµατα, δίχως να φοβί-
σουµε κανέναν. Αναζητείται ένας κοινός τόπος, 
όχι παράλληλοι κόσµοι.  
Τα παιδιά συµµετέχουν σε ένα κυνήγι θησαυ-
ρού κι εξερευνούν το σχολείο που φιλοξενεί τη 
δράση, δηµιουργούν µε φυσικά υλικά, βάζουν 
λέξεις στη σειρά δηµιουργώντας φράσεις 
(διαβάζω σε ένα χαρτί: «είµαστε όλοι το ίδιο 
σηµαντικοί, δεν κοροϊδεύουµε ποτέ κάποιον για 
κάτι που είπε, µαθαίνουµε να µοιραζόµαστε 
πράγµατα µε άλλους» - κάποτε οι κανόνες 
φτιάχνονται για να µας βγάλουν από τα κουτιά 
µας, όχι να µας κρατήσουν κλειδαµπαρωµέ-
νους). Παιδιά και έφηβοι, µε τα δηµιουργήµατα 
της προηγούµενης εβδοµάδας στολίζουν την 
αυλή του σχολείου. Αναπτύσσουν ένα δρώµε-
νο, το οποίο συνοδεύει η Anne µε το βιολί της. 
Παράλληλα, οι έφηβοι του Μεταξουργείου ταξι-
δεύουν µέχρι την Κοµοτηνή, το νεκροταφείο της. 
Του ενός ο αδελφός είναι θαµµένος εκεί. Στεκό-
µαστε ως οµάδα πάνω από το µνήµα. Μοιραζό-

2 
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µαστε τον πόνο του ενός. Ίσως αυτή να είναι 
και η δύναµή µας. Το να µπορούµε να µοιραζό-
µαστε – την χαρά ή τον πόνο. Την ίδια µέρα 
επιστρέφουµε και κάθε ένας από τους εφήβους 
έχει να διανύσει τη µέρα µε έναν προσωπικό 
δάσκαλο-µέντορα. Χτίζουµε το όνειρο πίσω 
από την εικόνα του δασκάλου. Ξορκίζουµε τις 
ιστορίες της πρώτης εβδοµάδας. Το ίδιο από-
γευµα, στις όχθες του ποταµού δηµιουργούµε 
µια φανταστική πολιτεία. Έχουν έρθει και οι 
παλιοί έφηβοι του ∆.Ε.Ν. Η προϋπόθεση στη 
δηµιουργία είναι µία: «µετέφερε από τον τόπο 
που ζεις ένα σηµείο που σου αρέσει πολύ, σε 
µια φανταστική πολιτεία, στην οποία θα ονει-
ρευόσουν να ζεις». Περαστικοί, λουόµενοι και 
µη, µας προσπερνούν και κάποτε κοντοστέκο-
νται. «Πιο µέσα παιδιά», µας συµβουλεύουν, 
«εκεί που χτίζετε θα τα πάρει όλα το νερό!». 
Χαµογελώ. Το επόµενο ερώτηµα: «Τι θα σας 
βοηθούσε να κρατήσετε την αίσθηση του τόπου 
των ονείρων σας, δίχως να σας νοιάζει αν 

αύριο η πολιτεία που φτιάξατε θα υπάρχει, αν 
θα την πάρει το νερό;». Η οµάδα απαντά µε 
λέξεις: συµµετοχή, φιλία, αγάπη, φύλακας, να 
περνάµε καλά… 
Καταγράφω άλλη µια ιστορία. Κολυµπάµε στο 
ποτάµι, κάποιοι από τους εφήβους πηδούν από 
ένα δέντρο της όχθης στο νερό. Ένα ζευγάρι 
µας κοιτά βουρκωµένο, λένε πως ήρθαν κι 
αυτοί να τιµήσουν έναν δικό τους άνθρωπο, 
που πνίγηκε πηδώντας απ’ το ίδιο δέντρο. Λένε 
πως πήγαν οι φίλοι και οι συγγενείς στη µάνα 
του νεκρού, ζητώντας την άδειά της να κόψουν 
το δέντρο κι εκείνη αρνήθηκε. «Έχει κι αυτό 
ζωή», τους είπε. ∆ιαβάζω τις σηµειώσεις της 
ηµέρας. Μόνο µια φράση βρίσκω: «πέρα από 
το θάνατο υπάρχει η ζωή» ή µήπως η ζωή υ-
πάρχει, επειδή υπάρχει ο θάνατος; Η µέρα 
κλείνει µε διανυχτέρευση στο ποτάµι. Το επόµε-
νο πρωινό, 17 Αυγούστου, ξεκινάµε µε εκπαί-
δευση στα κανό. Στα µισά της ∆ράσης, η ίδια 
οµάδα (Μεταξουργείο και παλιοί του ∆.Ε.Ν.) 

ακολουθεί τη ροή του ποταµού µε πλεούµενα: 
Λιβερά, Κρωµνικό, Γαλάζια Πηγή, Γαλάνη. Την 
οµάδα οδηγεί ένας από τους εφήβους. Γνωρίζει 
το ποτάµι καλά. Για την ακρίβεια το γνωρίζει 
τόσο καλά, που µπορεί να προχωρά µε… ξεδιά-
ντροπη σχεδόν χαλαρότητα. Κάθεται µε το 
σύντροφό του επί του κανό αντικριστά και τα 
λένε σαν να βρίσκονται στην αυλή του σπιτιού 
τους. Τίποτε δεν έχει παραµείνει ίδιο από την 
προηγούµενη κατάβαση, του 2003. Όχθες, 
δέντρα, νερά, πυθµένας είναι διαφορετικά. Αυτό 
που λέγεται για τα ποτάµια είναι αλήθεια – ποτέ 
δεν µπαίνεις δυο φορές στο ίδιο ποτάµι.  
Η εβδοµάδα κλείνει µε τους πρώτους αποχαιρε-
τισµούς. Οι τρεις έφηβοι µας ευχαριστούν. 
Ένας από αυτούς αφήνει πίσω του µια κάρτα. 
Μας γράφει: «Πάντα ονειρευόµουν κάποιος να 
µου δώσει δύναµη. Κι εσείς το κάνατε. Με βοη-
θήσατε να φανταστώ το µέλλον µου…» Η οµά-
δα του Μεταξουργείου επιστρέφει στην Αθήνα 

και λέµε αντίο µε µάτια υγρά.  
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Ο ΠΑΓΟΣ ΣΠΑΕΙ… 

Περνώντας στη 2η βδοµάδα είχαµε σαν στόχο 
την καλλιέργεια της οµαδικής συνεργασίας στα 
παιδιά. Προχωρώντας στην κατεύθυνση αυτή, 
οργανώσαµε δραστηριότητες όπως η ονειροπα-
γίδα, το παιχνίδι του χαµένου θησαυρού, η 
διακόσµηση του εξωτερικού χώρου, οι µουσικές 
µαξιλάρες, τα µουσικά όργανα και τέλος η εικόνα 

του εφήβου και των αναγκών του. 

Ξεπερνώντας το πρώτο στάδιο της γνωριµίας, κι 
αφού έλιωσε ο πάγος, παρατηρήσαµε ότι οι νέοι 
άρχισαν να αντιλαµβάνονται το πνεύµα της 

οµαδικής εργασίας. 

Τα παιδιά,  ενώ την πρώτη βδοµάδα ήταν διστα-
κτικά στο να εκφραστούν και να σχετιστούν µε 
συνοµήλικους άλλης οµάδας, τη δεύτερη 
'άνοιξαν' και δεν µπορούσες να ξεχωρίσεις ποια 

µέλη ανήκουν σε ποια οµάδα. 

Αντίστοιχα η οµάδα των προεφήβων και εφήβων 
ήταν πολύ φιλόξενη και δεκτική µε την οµάδα 
εφήβων από το Μεταξουργείο που επισκέφτηκε 

την Γαλάνη αυτή τη βδοµάδα. 

Τo ίδιο οµαδικό πνεύµα διαπιστώσαµε και το 
βράδυ που κατασκηνώσαµε στις όχθες του 
ποταµού (Τετάρτη 16/08/2006) όπου οι οµάδες 
εφήβων Ξάνθης και Αθήνας ανταλλάξανε εµπει-
ρίες καθ' όλη τη διάρκεια της διανυκτέρευσης σ' 
ένα ευχάριστο, δηµιουργικό και ξέγνοιαστο 

κλίµα 

ΠΕΜΠΤΗ 17 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 

ΠΛΕΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΣΤΟ… 

Η σηµερινή µέρα ξεκίνησε µε µεγάλο ενθουσια-
σµό µιας και ο προγραµµατισµός της δράσης 
αφορούσε την εκπαίδευση του αθλήµατος κανό- 
καγιάκ. Ξεκινήσαµε την εκπαίδευση (θεωρία και 
πράξη) ατοµικά όπου παρατηρήσαµε ότι τα 

καταφέρνανε αρκετά καλά. 

Στην πορεία όµως προσπαθώντας να πλεύσουν 
µε το κανό σε δυάδες δεν µπορούσαν να συντο-
νιστούν. Στο σηµείο αυτό αποφασίσαµε να 
κάνουµε ένα διάλειµµα για να κουβεντιάσουµε 
και να επεξεργαστούµε τη σχέση της ατοµικής 

πορείας µε την οµαδική. 

Στην ατοµική πορεία έχουµε τον πλήρη έλεγχο 
εµείς ενώ στην οµαδική πρέπει να λάβουµε υπ' 
όψιν  και τον άλλον που συµµετέχει. Η οµαδική 
πορεία απαιτεί αποδοχή, συνεργασία, υποχω-

ρήσεις και ένα κοινό στόχο. 

Στη συνέχεια της εκπαίδευσης παρατηρήσαµε 
ότι η διεργασία έπιασε τόπο και το κανό µπο-
ρούσε να πλεύσει πλέον προς την επιθυµητή 
κατεύθυνση. Η συνάντηση έκλεισε δίνοντας 
ραντεβού για την επόµενη µέρα για τη µεγάλη 

κατάβαση του Νέστου.  

Την επόµενη µέρα - αφού οργανώσαµε το τυπικό 
µέρος της κατάβασης (κουπιά, σωσίβια, φαγητό, 
εξοπλισµός) πήραµε το τρένο µε προορισµό τα 
Λιβερά για την έναρξη της κατάβασης. Στη δια-
δροµή προς τα Λιβερά υπήρχαν ανάµικτα συναι-
σθήµατα χαράς, ενθουσιασµού αλλά και φόβου 

για τον ‘άγνωστο ποταµό’. 

Η κατάβαση ξεκίνησε οµαλά, χωρίς ουσιαστικά 
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προβλήµατα αφού είχαµε οργανώσει τον τρόπο 
µε τον οποίο θα πλεύσουµε µε ασφάλεια (ποιος 
δείχνει κατεύθυνση και ποιος θα επέµβει σε 

τυχόν δυσκολίες). 

Μετά από πορεία µιάµισης ώρας, σταµατήσαµε 
για κολύµπι, φαγητό και καφέ. Ήταν ένα πολύ 
ξέγνοιαστο, εποικοδοµητικό και ευχάριστο διά-

λειµµα. 

Ήταν τόσο δηµιουργικό το κλίµα που στη συνέ-
χεια σκεφτήκαµε ότι θα ήταν µια καλή ιδέα να 
µαζέψουµε υλικά από τη φύση για να χρησιµο-

ποιηθούν στη δράση. 

Παρατηρήσαµε πολύ καλή επικοινωνία µεταξύ 
των παιδιών και αυτό που µας έκανε µεγάλη 
εντύπωση ήταν η σχέση που φανερά αναπτυσ-
σόταν µεταξύ των νέων καθώς πλέαµε µέσα στη 

µέρα. 

Κάνοντας αρκετές στάσεις σε επιλεγµένα σηµεί-
α, συλλέγαµε υλικά από τη φύση. Στο τελείωµα 
της κατάβασης παρατηρήσαµε ότι οι νέοι συµµε-
τείχαν ενεργά στη µεταφορά και τακτοποίηση 
του εξοπλισµού. Η σηµερινή εµπειρία άφησε 
κουρασµένο το σώµα µας αλλά γεµάτη την ψυχή 

µας.  
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(3η εβδοµάδα: 21-27/8/2006) 

Ως γέφυρα, η Τρίτη εβδοµάδα 
φέρνει τη συλλογική εργασία 
– εµψυχωτές/ριες από το 
∆.Ε.Ν. Ξάνθης και Κοµοτη-
νής, σε συνεργασία µε την 

Anne και τον Νίκο. Κάθε ένας, κάθε µια 
κοµίζει κι ένα δώρο – µουσική, σενάριο, 
κεραµικά, µια φρέσκια µατιά. Το ποτάµι 

ενώνει το παρελθόν µε το παρόν. 

Κάθε µέρα χαρίζει κι ένα σύµβολο: το α-
λουµινένιο στρατιωτικό παγούρι του ’40 
που ξέθαψα από την άµµο, το πήλινο χε-
ρούλι µιας στάµνας, µια σκουριασµένη 
λάµπα θυέλλης στο δρόµο για τη στέρνα, 
ένα παλιό κουδούνι στην αυλή της εκκλη-
σίας, ένα παλιό σεντούκι αφηµένο σε πε-

ζοδρόµιο της Ξάνθης. 

Εδώ και καιρό έχω πάψει να πιστεύω στις 
τυχαίες συµπτώσεις. Τι πρέπει ν’ ακούσω; 
Ίσως  «η επιθυµία για νέους δρόµους» να 
αναδύεται µόνο εκεί που της επιτρέπεται 
να τραφεί από το παρελθόν. Από τα κοµ-

µάτια που πιστεύουµε ξεχασµένα. 

Θυµόµαστε το ∆ράκο της Γαλάνης, µια από 
τις πρώτες ζωγραφιές της δράσης και τη 
φέρνουµε στο προσκήνιο. Να το έναυσµα 

για προγραµµατισµό! 

Οι έφηβοι της Γαλάνης και του Ευµοίρου 
αγκαλιάζουν την ιδέα. Γράφουν την ιστορί-
α των δύο δράκων, του γαλάζιου και του 
πράσινου, που φυλούν τα περάσµατα του 
ποταµού, προστατεύοντας τα πλάσµατα 

που κατοικούν σε αυτόν. 

Με τη βοήθεια της Anne προετοιµάζουν τη 
µουσική για κάθε δράκο. Λίγο-λίγο εµβα-

θύνουν στην ιστορία. Αν και φύλακες, οι 
δύο δράκοι τσακώνονται κάθε 13η Φεβρου-
αρίου. Εστιάζουµε στη σύγκρουση. Τι 
καθιστά µια σύγκρουση δηµιουργική; Οι 
έφηβοι γράφουν για τη Νεστορία (Νέστος 
+ Ιστορία), αλλά γρήγορα αλλάζουν γνώ-
µη. Γίνεται ένας δράκος να είναι θηλυκός; 
Αναρωτιούνται. Όσο κι αν δουλεύουµε το 
σεβασµό στη διαφορετικότητα, έχουµε 
ακόµα δρόµο µπροστά µας (σκέφτοµαι 
σχεδόν φωναχτά κάποιες φορές). Τόσα 

πολλά σύνορα να διαβούµε εντός µας! 

Το ποτάµι ως κρίκος, ως τµήµα µιας ευρύ-
τερης αλυσίδας, ως µέρος ενός οικοσυστή-
µατος: Τα παιδιά ζωγραφίζουν µε αποτυ-
πώµατα φύλλων, ενώ οι έφηβοι σχηµατί-
ζουν πυραµίδα µε τα σώµατά τους (κάπως 
έτσι λειτουργεί η τροφική πυραµίδα – α-

3 
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φαίρεσε ένα τµήµα της και σύντοµα το 
οικοδόµηµα θα κινδυνεύσει µε κατάρρευ-
ση), παρατηρούν τα πουλιά, κατασκευά-
ζουν πουλιά από χαρτί (οριγκάµι). Για 
κάθε µέρα που περνά, παιδιά κι έφηβοι 
κρεµούν και από ένα σύµβολο. Την ηµέρα 
των οριγκάµι, οι έφηβοι γράφουν λέξεις 
πάνω σε ένα κοµµάτι χαρτί: «σκυλί, κανό, 

γνώση, σ’ αγαπώ, µπάλα». 

Ένα από τα µέλη της οµάδας αρνείται να 
συµµετάσχει στη δραστηριότητα. ∆ε φεύγει 
όµως. Παρατηρεί προσεχτικά. «∆εν κάνει 
τίποτε», σχολιάζει ένας εµψυχωτής. 
«Παρατηρεί», απαντώ. «Αντέχει ν’ αγαπά. 
Είναι αυτό ‘τίποτε’;», σκέφτοµαι τώρα, 
ξαναδιαβάζοντας το χαρτάκι της ονειροπα-

γίδας.  

Οι έφηβοι αποχαιρετούν την Anne µε ένα 

στεφάνι από λουλούδια. Και συνεχίζουν µε 
τις περιπέτειες των δράκων: δουλεύουν τα 
κεφάλια τους µε πεπιεσµένο χαρτί, δη-
µιουργούν µια µακέτα από πηλό και φυσι-
κά υλικά, αποτυπώνοντας το σπίτι τους – 
και για να µην ξεχνιόµαστε, στο κέντρο του 
σπιτιού µια τηλεόραση: «για να βλέπουν 

το µπάσκετ, κυρία!».  

Τα παιδιά πειραµατίζονται µε τα κανό, 
φτιάχνουν κούκλες από άµµο και καλτσόν, 
µάσκες από χαρτόνι και χελώνες από πη-
λό. Ο πηλός είναι κι αυτός ένα από τα 
δώρα που αβίαστα χαρίζει ο τόπος. Κάτω 
από τον πλάτανο της στέρνας, µέσ’ στο 
µεσηµέρι (µεσηµέρι σε σταυροδρόµια και 
πηγές δεν βγαίνουν οι νεράιδες στα λαϊκά 
παραµύθια;) αφηγούµαστε την ιστορία των 
εικοσιδύο χελωνών (ούτε µία λιγότερη!). 

Κάθε µια έχει την ιδιοτροπία της, αλλά 
όλες µαζί στηρίζουν τη Γη στα καβούκια 
τους. Κι όπως λέει κι ένας µύθος, αν µία 
ξυστεί, σείεται η γη! Κάθε χελώνα ονοµάζε-
ται. Μία απ’ όλες βαφτίζεται «Αγάπη». 
Ίσως η Αγάπη να είναι η απάντηση στη 
σύγκρουση των δράκων. Γιατί όπως παρα-
τηρεί κάποιος, µετά τη 13η Φεβρουαρίου, 

ακολουθεί η 14η. 

Τι αλλαγές άραγε ζητούν οι δράκοι, οι 
ερωδιοί που παρατηρούµε στο ποτάµι, οι 
χελώνες της στέρνας να φέρουµε στην 

καθηµερινή µας ζωή; 

Ποιο είναι το µυστικό, έτσι ώστε να µπο-
ρούµε να περνάµε από τη µια κατάσταση 
στην άλλη, φέροντας κάθε θραύσµα ατοµι-
κών και συλλογικών εµπειριών σε νέα 

σύνθεση;  
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ΤΡΙΤΗ 22 
 

ΟΙ ∆ΡΑΚΟΙ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ… 
Στόχος της σηµερινής συνάντησης ήταν η εξοι-
κείωση και η γνωριµία των νέων (οµάδα προε-
φήβων & εφήβων) µε τη φύση και το περιβάλλον. 
Η συνάντηση έγινε στις όχθες  του ποταµού µε 
την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού. Ζητήθηκε 
από τους νέους να εκφράσουν την άποψη τους 
για τη σχέση φύσης-ανθρώπου. Αναφέρθηκε ότι 
το µεγαλύτερο λάθος το κάνει ο άνθρωπος και 
στη πορεία φανταστήκανε την ύπαρξη των δύο 
δράκων (του βουνού και του νερού) σαν προ-
στάτες. 
Χωριστήκανε σε δύο υποοµάδες, ζωγραφίσανε 
τους δύο δράκους, τους δώσανε ονόµατα και 
διαχωρίσανε τους ρόλους των δύο δράκων. Ο 
ένας προστατεύει το υγρό στοιχείο και ο άλλος 
τη στεριά. ∆ηµιουργήσανε σχέση ανάµεσα 
στους δύο δράκους, οι οποίοι συνεργάζονται 
όλο το χρόνο εκτός από µια µέρα, το Σάββατο 13 
Φεβρουαρίου. Την ηµέρα εκείνη έρχονται σε 
αντιπαράθεση, φέρνοντας ο καθένας τα δικά του 
προβλήµατα που αντιµετώπισε µε τους ανθρώ-
πους. Η προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης 
των δύο δράκων φέρνει σαν αποτέλεσµα τον 
ειρηνικό προγραµµατισµό της επόµενης χρονιάς. 
Σηµαντική ήταν η παρουσία της Ανν µε το βιολί, 
που δηµιούργησε τη µουσική του κάθε δράκου. 
Παρατηρήσαµε ότι οι νέοι είναι εξοικειωµένοι µε 
τη φύση, αναγνωρίζουν τους ήχους της φύσης 
και τα ζώα που κατοικούν στο Νέστο, πράγµα 
αναµενόµενο καθώς η πλειοψηφία των νέων που 
συµµετείχαν στη δράση σήµερα ζει στην περιο-
χή αυτή. Η συνάντηση έληξε µε µια βουτιά στο 
ποτάµι. 
 

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ… 
Ο στόχος της σηµερινής µέρας ήταν η γνωριµία 
των παιδιών µε υλικά της φύσης και η αξιοποίη-
ση τους για νέες δηµιουργίες. Στην πρωινή µας 
βόλτα στις όχθες του ποταµού, µαζέψαµε διάφο-
ρα φύλλα από τα γύρω δέντρα. Στη συνέχεια 
βάψαµε τα φύλλα για να βγάλουµε το αποτύπω-
µα του φύλλου πάνω στο χαρτί. Τα παιδιά 
έβγαλαν διάφορα αποτυπώµατα και έφτιαξαν 
ένα καινούργιο, δικό τους δέντρο. Ήταν µια πολύ 
ευχάριστη δραστηριότητα και για τα παιδιά και 
για µας. Χαρήκαµε όταν τους είδαµε να φτιά-
χνουν δικά τους φανταστικά δέντρα και να αλλη-
λοβοηθούνται µεταξύ τους. Η χαρά τους ήταν 
ακόµα µεγαλύτερη όταν κρέµασαν τις δηµιουργί-
ες τους στο δοκάρι της σκεπής του σχολείου. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 23 
 

ΟΙ ∆ΡΑΚΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ… 
Σήµερα, η δραστηριότητα αφορούσε τον τρόπο 
µε τον οποίον λειτουργούν οι δύο δράκοι. Με 
βάση την ιστορία που φανταστήκανε την προη-
γούµενη ηµέρα, οι νέοι ζωγράφισαν τη σύγκρου-
ση των δύο δράκων µε δαχτυλοµπογιές. Στη 
συνέχεια έγινε αναπαράσταση της κίνησης των 
δύο δράκων από κάθε υποοµάδα. Με τη βοήθεια 
της Ανν, αναπαράστησαν τη σύγκρουση των 
δύο δράκων µέσα στο νερό υπό τους ήχους του 
βιολιού. 
Μεγάλη προθυµία, ενδιαφέρον, χαρά και ενθου-
σιασµός από τους προεφήβους για τη συγκεκρι-
µένη δραστηριότητα, µιας και όλο το δρώµενο 
έλαβε χώρο µέσα στο ποτάµι. Η συνάντηση 
έκλεισε µε  αφήγηση παραµυθιών από την Τίνα. 
Τόσο σηµαντική ήταν η παρουσία της Ανν προς 
τα παιδιά που στο δρόµο της επιστροφής, συλ-
λέξανε υλικά από τη φύση  και της προσφέρανε 
ένα στεφάνι για δώρο. Αποφασίσαµε στο τέλος 
κάθε ηµέρας να βάζουµε ένα δώρο στην ονειρο-
παγίδα που είχε κατασκευαστεί την δεύτερη 
βδοµάδα. 
 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΞΕΡΕΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΤΑ-
ΜΙ… 
Σήµερα ήταν µεγάλη η συµµετοχή των παιδιών 
µιας και γνωρίζανε ότι την ηµέρα αυτή θα έχουµε 
επίσκεψη στο Νέστο και γνωριµία µε το άθληµα 
του κανό - καγιάκ. Στόχος ήταν να γνωρίσουν 
ένα µέσον µε το οποίο µπορείς να ενώσεις τη 
στεριά µε το υγρό στοιχείο - ένα πέρασµα από 
το οικείο στο άγνωστο. Ανυποµονησία, φωνές, 
χαρά, ενθουσιασµός. Αφού χωριστήκαµε σε 
υποοµάδες των 4 ατόµων, η µια οµάδα έκανε 
κανό µε δύο από τους εµψυχωτές και ένας ανέ-
λαβε την επίβλεψη. Άλλοι δύο εµψυχωτές συντό-
νισαν δραστηριότητα συλλογής αντικειµένων 
από τη φύση για τη δηµιουργία φιγούρων στις 
επόµενες συναντήσεις.  
Παράλληλα µε την εκµάθηση του κανό γινόταν 
συζήτηση για τη σχέση ανθρώπου- υγρού στοι-
χείου, για το βάθος και τη ροή του ποταµού, το τι 
πρέπει να προσέχουµε και την σχέση ποταµού- 
θάλασσας. Επίσης έγινε συλλογή απορριµµά-
των µε στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
για την καθαριότητα του χώρου. Παρατηρήθηκε 
µεγάλο δέσιµο των διαφόρων πολιτισµικών 
οµάδων, συνεργασία των παιδιών και µεγάλη 
προθυµία για όσα προτάθηκαν από τους εµψυ-
χωτές. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 24 
 

ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΑΜ-
ΜΟ… 
Τα µικρότερα παιδιά ενθουσιάστηκαν και δια-
σκέδασαν πάρα πολύ µε τη δραστηριότητα που 
τους προτείναµε - να φτιάξουµε κουκλάκια χρη-
σιµοποιώντας καλσόν και άµµο. Τα παιδιά ζω-
γράφισαν το πρόσωπο και τα χέρια, φτιάξανε 
ρούχα από κοµµατάκια ύφασµα και µαλλιά από 
κλωστές τα οποία και κόλλησαν πάνω στη κού-
κλα. Φτιάξανε τη φιγούρα της µαµάς τους, µετά 
από δική τους επιλογή. Ολοκληρώσαµε τη δρα-
στηριότητα βάζοντας τις κούκλες στον  µέσα 
χώρο, τη µια δίπλα στην άλλη σε κύκλο γιατί 
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«έτσι βλέπουν την οµάδα τους», όπως είπαν τα 
ίδια τα παιδιά. Παρατηρήσαµε µεγάλο δέσιµο 
και προθυµία για συνεργασία στη συγκεκριµένη 
οµάδα η οποία δουλεύει αρκετό καιρό µαζί. 
Τόσο µεγάλο ήταν το ενδιαφέρον τους  για την 
σηµερινή κατασκευή που τα παιδιά δεν σταµά-
τησαν ούτε για διάλειµµα. 
 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ… 
Σ’ ένα ήσυχο καφενεδάκι, δίπλα στο ποτάµι, 
κάνουµε παρέα µε τα πουλιά του Νέστου. Κουβε-
ντιάζουµε για τα διάφορα είδη πουλιών που 
ζουν στην περιοχή, τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες τους. Μαθαίνουµε για την τέχνη 
του ‘οριγκάµι’ και κατασκευάσαµε πουλιά από 
χαρτί. 
Ακολουθώντας τα πουλιά που συνεχώς βουτάν 
στο ποτάµι, κάνουµε το θεωρητικό µέρος της 
εκπαίδευσης γύρω από το άθληµα του κανό- 
καγιάκ που έχουν ζητήσει οι ίδιοι οι έφηβοι για 
να προετοιµαστούν να πλεύσουν την επόµενη 
βδοµάδα. Οι νέοι δείχνουν ενδιαφέρον στις  
πληροφορίες για το άθληµα και ανυποµονούν να 
εφαρµόσουν στη πράξη όσα έµαθαν σήµερα. Η 
µέρα κλείνει µε την προσφορά δώρου στην ονει-
ροπαγίδα το οποίο ήταν ένα από τα πουλιά  από 
χαρτί που είχαν κατασκευάσει προηγουµένως. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 
 

ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙ 
ΤΗΣ ΣΤΕΡΝΑΣ… 
Η σηµερινή µέρα ήταν γεµάτη ενθουσιασµό διότι 
πήγαµε για πρώτη φορά σε ένα καινούριο µέρος - στη 
Στέρνα. Ξεκινήσαµε µε κατασκευές, φτιάχνοντας 
µάσκες από χαρτόνι και τα παιδιά ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσµα µας µε χαρά. Κάθε παιδί επέλεξε 
ένα ζώο από τη φύση το οποίο και αποτύπωσε στη 
µάσκα. Στόχος µας ήταν να σχετιστούν τα παιδιά µε 
τη φύση και να αντιληφθούν τη µοναδικότητα του κάθε 
πλάσµατος στη φύση. Αισθανθήκαµε  ικανοποίηση µε 
την ανταπόκριση των παιδιών και νοιώσαµε σίγου-
ροι για το δέσιµο και την πορεία της οµάδας. 
 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΑΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ… 
Στα πλαίσια συνεργασίας των δύο ∆.Ε.Ν. 
(Ξάνθης και Κοµοτηνής), οργανώσαµε στη πα-
ραλία της Μέσης δραστηριότητα του αθλήµατος 
κανό- καγιάκ για τα παιδιά που συµµετείχαν 
στην εκεί δράση του ∆.Ε.Ν.. Φτάνοντας εκεί, µας 
έκανε µεγάλη εντύπωση η ανυποµονησία των 
παιδιών. Μετά την θερµή υποδοχή των εµψυχω-
τών της Κοµοτηνής, οι νέοι συµµετείχαν ενεργά 
σε κάθε στιγµή της δράσης. Ως ‘επισκέπτες-
εµψυχωτές’, παρατηρήσαµε πόσο εύκολα έρεαν 
όλα εφόσον τα παιδιά είχαν ήδη εργαστεί µαζί 
ως οµάδα µε τον συντονισµό των εµψυχωτών 
τους εκεί. Η παρουσία µας στην παραλία κίνησε 
το ενδιαφέρον των γύρω παραθεριστών, οι 
οποίοι ήρθαν κοντά µας, θέλοντας να συµµετέ-
χουν κι αυτοί. Τους εντάξαµε στην οµάδα µας και 
η δραστηριότητα συνεχίστηκε µε µεγάλη χαρά, 
κέφι… και πολλούς λαθρεπιβάτες! 
 

ΟΙ ∆ΡΑΚΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΟΡΦΗ… 
Μια συνάντηση γεµάτη χαρά δηµιουργίες, συνά-
µα απορίες και σκέψεις µε µοναδικό στόχο να 
πάρει µορφή αυτό που φαντάστηκαν οι νέοι για 
τους δύο δράκους. Οι προέφηβοι και έφηβοι 
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χωρίστηκαν σε δύο υποοµάδες (γαλάζιοι - η 
οµάδα του δράκου του νερού και πράσινοι - η 
οµάδα του δράκου του βουνού) για να συνεχί-
σουν την πορεία που είχαν χαράξει στις δύο 
προηγούµενες συναντήσεις. Έχοντας κατά νου 
τα νέα µέλη που ήρθαν σήµερα, θεωρήσαµε ότι 
είναι πιο δηµιουργικό να ενηµερωθούν για την 
ιστορία των δράκων από τους ίδιους τους νέους. 
Περνώντας από τη θεωρία στην πράξη ξεκίνη-
σαν την κατασκευή των κεφαλιών των δύο δρά-
κων, δίνοντας ραντεβού για την ολοκλήρωσή 
τους την επόµενη µέρα. Στο τέλος προσθέσαµε 
ένα κοµµάτι από το υλικό που δουλέψαµε 
(εφηµερίδα) στην ονειροπαγίδα µας. Σηµαντική 
ήταν η βοήθεια των νέων που προσφέρθηκαν να 
µας βοηθήσουν στην καθαριότητα του χώρου. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 
 

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΚΩΝ… 
Η σηµερινή συνάντηση ξεκίνησε µε µικρή συµµε-
τοχή των παιδιών, κάνοντας την προγραµµατι-
σµένη ολοκλήρωση των κεφαλιών των δράκων  
δύσκολή. Αλλάζοντας πλεύση, γυρίσαµε την 
προσοχή µας στο φυσικό περιβάλλων των δρά-
κων και τη προστασία του. Αφού επεξεργαστή-
καµε αρκετά την ιστορία του δράκου, συλλέξαµε 
υλικά από τη φύση και µε τον πηλό που είχαµε, 
κατασκευάσαµε σε µακέτα το χώρο που ανα-
παύονται και διασκεδάζουν οι δράκοι. Παρόλο 
που αρχικά µας προβληµάτισε η µικρή συµµετο-
χή των παιδιών (γιατί επιβράδυνε το έργο ολο-
κλήρωσης των δράκων), στο τέλος αποδείχτηκε 
εποικοδοµητική γιατί µας έδωσε την ευκαιρία να 
δεθούµε περισσότερο µε τους νέους που ήρθαν 
σήµερα. 
 

ΧΕΛΩΝΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΝΑ… 
Σκοπός της σηµερινής µέρας ήταν η γνωριµία των 
παιδιών µε το φυσικό πυλό που µας δώρισε µέσα 
από το χώµα του ο ίδιος ο τόπος. Στόχος της χρησι-
µοποίησης  του φυσικού πυλού ήταν να καλλιεργή-
σουµε την αίσθηση ευγνωµοσύνης στα παιδιά 
προς αυτά που µας προσφέρει η φύση. 
‘Επισκέπτης εµψυχώτρια’ η Γιώτα από το ∆.Ε.Ν. 
Κοµοτηνής, µε την πολύτιµη πείρα της γύρω από την 
αγγειοπλαστική τέχνη. Καθησυχάζει την αµηχανία 
των παιδιών, δείχνοντάς τους βήµα-βήµα πώς πλά-
θουµε τον πηλό. Καθώς µπαίνουν στη δραστηριότη-
τα, αρχίζουν να χαίρονται τη διαδικασία.  

∆εν αργούν να φτάσουν δύο ακόµα επισκέπτες - η  
Άννη και η Τίνα. Με αφορµή τις χελώνες που είχαµε 
κατασκευάσει από πυλό, φτιάξανε ένα παραµύθι 
που ζωντάνεψαν µε αφήγηση στην οποία συµµετεί-
χαµε όλοι.  Μια σηµαντική στιγµή έρχεται όταν - µε 
τη βοήθεια της Άννης - ένα µέλος της οµάδας συνει-
δητοποιεί την άσκοπη βία που άθελά τους ασκούν τα 
παιδιά χτυπώντας µε ξύλα το νερό της στέρνας ως 
‘παιχνίδι’, και νιώθει την ανάγκη να γίνει φύλακας 
και προστάτης της Στέρνας και των ζωντανών οργα-
νισµών που φιλοξενεί. Το µήνυµα αυτό το µοιράστη-
κε µε τα υπόλοιπα παιδιά, µαζεύοντάς τους γύρω 
του να τους µιλήσει. Το δώρο µας στην ονειροπαγί-

δα ήταν ένα κοµµάτι πυλού και ένα φτερό.  
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(4η εβδοµάδα: 28/8-3/9/2006) 

Η τέταρτη εβδοµάδα αποτελεί 
πλέον µια πρόκληση. Πως θα 
συνθέσουµε τα ξέχωρα βήµα-
τα ενός ‘χορού’, που µέρες 
τώρα δοκιµάζουµε; Και πως 

θα χωρέσουµε στο χορό αυτό τις νέες δε-
ξιότητες που φέρνει το ‘∆έλτα’ του ποτα-
µού; Αποφασίζουµε να κλείσουµε τη ∆ρά-
ση µε ένα δρώµενο. Ζητάµε από ∆ράκους 

και Χελώνες να συνδιαλλαγούν. 

Κι έτσι γίνεται. Παιδιά κι έφηβοι δουλεύουν 
πυρετικά πάνω στις λεπτοµέρειες του ρό-
λου τους. Όχι µε βαρύγδουπες ατάκες, 
αλλά µε ονείρεµα. Τα παιδιά εργάζονται 
πάνω σε δύο ρόλους ταυτόχρονα: των 
«παιδιών που ονειρεύονται» και των 
«χελωνών που µεταφέρουν µηνύµατα 

στους δράκους». 

Φτιάχνονται καβούκια από χαρτόνι και στη 
συνέχεια ζωγραφίζονται, τα «παιδιά» ζω-
γραφίζουν τα όνειρά τους σε ρούχα από 
εφηµερίδα και µαγικά καπέλα από χαρτόνι. 
Αναζητούµε το ρόλο της «Αγάπης» στην 

ιστορία. 

Οργανώνουν µε δική τους πρωτοβουλία τα 
διαλείµµατα τους ανάµεσα στις δραστηριό-
τητες: πικ νικ στην αυλή του σχολείου και 
ζωντανή µουσική – το Ζεϊµπέκικο της Ευ-
δοκίας µε σάζι, τουµπελέκι, χορό και πολύ 

κέφι. 

Οι έφηβοι ετοιµάζουν κι αυτοί τα ρούχα 
των δράκων (υφάσµατα ζωγραφισµένα µε 
χρώµα και άµµο), επιλέγουν τη µουσική 
που συνοδεύει την κίνηση, τραγουδούν 
δυνατά το ρεφρέν «σιγά µην κλάψω, σιγά 

µη φοβηθώ» κι ας µουρµουρίζουν ντροπα-

λά τα υπόλοιπα λόγια του τραγουδιού. 

Ο Λευτέρης, επισκέπτης-εµψυχωτής φέρνει 
την πρόκληση της ισορροπίας µαζί µε τα 
ζογκλερικά του. Παιδιά και έφηβοι φτιά-
χνουν µπάλες από µπαλόνια και φακές, 
παίζουν παιχνίδια ισορροπίας και δεξιοτή-

των στο ποτάµι ή την αυλή του σχολείου. 

Σύντοµα δεχόµαστε κι άλλες επισκέψεις. 
Μία οµάδα τριών εφήβων από το Ανάχωµα 
Κοµοτηνής. Ακολουθούν τις δραστηριότη-
τες των υπολοίπων οµάδων, συµµετέχουν 

στη δράση µε τα κανό. 

Παραζάλη. «Να οργανώσουµε άλλη µια 
διανυκτέρευση στο ποτάµι;» αναρωτιόµα-
στε. ∆εν αντέχει κανείς. Οι µέρες είναι 

ούτως ή άλλως γεµάτες. 

4 
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Λίγο πριν το δρώµενο, η Ανακατωσούρα 
(άλλος ρόλος) ετοιµάζει χαρτοπολτό και 

ένα rainstick.  

Όταν πια καταφτάνει η τελευταία µέρα η 
συγκίνηση είναι ανάµικτη µε την κούραση. 
Νιώθω σαν εκκρεµές, σχεδόν δυσκολεύο-
µαι να σταθώ σε µία ‘θέση’, καταγράφω τα 

δρώµενα µε τη φωτογραφική µηχανή. 

Ξεκινάµε µε ζογκλερικά, έπειτα γκράφιτι 
της ‘ροής’ σε χαρτόνι οντουλέ, κατασκευή 
ενός mobile από φυσικά υλικά (τα έχουν 
συγκεντρώσει τα παιδιά και οι έφηβοι κατά 
το προηγούµενο διάστηµα), το ίδιο το δρώ-

µενο και στο τέλος αφήγηση παραµυθιών. 

Ιστορίες που µιλάνε για το γεµάτο που 
κάποτε φαίνεται άδειο (σε όσους δεν γνω-
ρίζουν, όχι σε αυτούς που το ζουν), για τα 
απρόοπτα της µέρας, για την τήρηση της 

εσωτερικής ηρεµίας στο µέσον της καταιγί-

δας. 

Κι έπειτα το κρέµασµα της ονειροπαγίδας 
στο µεγάλο δέντρο της αυλής, παρέα µε το 

mobile. 

Τέλος; Όχι ακριβώς. Τα παιδιά από το 
Άκαρπο παίζουν σάζι και τουµπελέκι. Μοι-
ράζω τα όργανά µου στα υπόλοιπα παιδιά 
και βλέπω κάποιο χορεύει ζεϊµπέκικο µε τη 

φυσαρµόνικα στο στόµα. 

Τι φέρνουν αλήθεια οι εκβολές του ποτα-
µού; Συσσωρευµένη εµπειρία, γερά χτι-

σµένες σχέσεις, νέες προκλήσεις. Αυτά. 

Και κάτι παραπάνω: τη µαγικότητα. Επειδή 
κάπου στη ζωή µας χρειάζονται οι δράκοι, 
η χελώνα «Αγάπη» µε τις υπόλοιπες εικο-
σιµία της παρέας της, τα µικρά παιδιά που 

ονειρεύονται. 

Α! Κι επειδή όλα αυτά ‘µυρίζουν’ µαγείρε-
µα, καταλαβαίνω επιτέλους γιατί τα νερά 

στις εκβολές των ποταµών είναι θολά. 

Επειδή η ανακατωσούρα είναι παιδί της 

σύνθεσης και κάθε σύνθεση µια γέννα. 

Κάπως έτσι κλείνει η τελευταία εβδοµάδα. 

Σε θολά νερά. 

Κι αν δυσκολεύοµαι να γράψω για όλες τις 
µέρες που προηγήθηκαν, αν ξεχνώ µικρά 
περιστατικά ή κάποτε και µεγαλύτερα, 
είναι επειδή τα νερά είναι θολά. Και σ’ 

αυτά τα νερά κολυµπάµε. Κι εγώ κι εµείς. 

 

Τίνα Λυγδοπούλου 

Σεπτέµβριος 2006  
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ΤΡΙΤΗ 29 
 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΡΟΥΧΑ 
ΟΝΕΙΡΩΝ… 
Η σηµερινή µέρα ήταν ιδιαίτερη διότι ξεκίνησε η τελευταία 
βδοµάδα της δράσης. Πρώτα δώσαµε στα παιδιά αυτή 
τη πληροφορία και τους µιλήσαµε για όσα είχαµε 
σχεδιάσει γι’ αυτή τη φάση της δράσης. Τα παιδιά 
στεναχωρήθηκαν αρκετά για που δράση τελειώνει 
όµως ενθουσιάστηκαν µε την ιδέα κατασκευής κου-
στουµιών για τη γιορτή-δρώµενο του Σαββάτου. Ως 
στόχο, η διεργασία αυτή είχε την ανάδειξη των ονείρων 
που έχουν τα παιδιά για το µέλλον τους. Στις στολές 
τους ζωγράφισαν τα όνειρα τους και τα στόλισαν όπως 
ήθελαν. Αν και δυσκολευτήκαµε, καταφέραµε  σιγά-
σιγά να δώσουµε σε όλα τα παιδιά να καταλάβουν τι 
απαιτούσε η δραστηριότητα, κι αυτό φάνηκε στις 
γεµάτες όνειρα φορεσιές του. Οι ώρες ‘απεικόνισης 
των ονείρων’ πέρασαν  ευχάριστα και δηµιουργικά, 
κλείνοντας µε διάφορα ‘µαγικά’ κόλπα του Λευτέρη που 
µας άφησαν άφωνους!. 
 

ΟΙ ∆ΡΑΚΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΩΜΑ… 
Η σηµερινή δραστηριότητα αφορούσε την κατα-
σκευή των δύο δράκων, του νερού και του βου-
νού. Χωριστήκαµε σε δύο υποοµάδες και συνε-
χίσαµε την κατασκευή η οποία είχε ξεκινήσει την 
Παρασκευή. Η οµάδα του δράκου του βουνού 
κατασκεύασε το κεφάλι του δράκου χρησιµο-
ποιώντας ρετάλια από σφουγγάρι και ξύλο, ενώ 
η άλλη οµάδα εφηµερίδες, σύρµα και αλευρό-
κολλα. Οι έφηβοι απορροφήθηκαν από τις κατα-
σκευές ενώ από τους εµψυχωτές τονιζόταν ο 
ρόλος των δύο δράκων. Είδαµε µεγάλο συναγω-
νισµό ανάµεσα στις δύο οµάδες για το ποιος  θα 
κατασκευάσει τον καλύτερο δράκο. Επισηµάνθη-
κε ότι ο σκοπός µας δεν είναι αυτός αλλά η 
συνύπαρξη και η συνεργασία των δύο δράκων. 
Η παρουσία του Λευτέρη ήταν θετική και οι νέοι 
συνεργάστηκαν µε µεγάλη χαρά και δηµιουργι-
κότητα µαζί του. Η µέρα έκλεισε µε παρουσίαση 
ταχυδακτυλουργικών θεµάτων από τον Λευτέρη 
προς τις δύο οµάδες - εφήβων και παιδιών.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30  
 

ΟΙ ∆ΡΑΚΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΦΤΕΡΑ… 
Ξεκινήσαµε τις δραστηριότητες της ηµέρας µε 
την συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής 
των κεφαλιών και φτερών των δύο δράκων. Οι 
έφηβοι χάρηκαν που είδαν το έργο τους ολοκλη-
ρωµένο και ανυποµονούν να κατασκευάσουν και 
το υπόλοιπο σώµα των δράκων. Συνεργάζονται 
πολύ καλά πια, και έχουν δηµιουργηθεί ισχυροί 
δεσµοί µεταξύ τους καθώς δουλεύουν αρκετό 
καιρό µαζί τη δραστηριότητα των δράκων που 
έχει διάρκεια. Στη συνέχεια φτιάξανε ζογκλερικές 
µπάλες µε τη βοήθεια του Λευτέρη, και στη συνέ-
χεια έµαθαν πώς να τις χειρίζονται. Η µουσική 
έκπληξη που µας είχε ετοιµάσει η οµάδα παι-
διών µας έφερε όλους µαζί κάτω απ’ τη σκιά των 
δέντρων της αυλής του σχολείου. Η µέρα έκλεισε 
µε σάζι και τουµπελέκι - τραγούδι, χορό και 
πολύ κέφι. 
 

ΟΙ ΧΕΛΩΝΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑ-
ΒΟΥΚΙΑ ΤΟΥΣ… 
Μετά από µια πορεία τριών εβδοµάδων δράσεις 
αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις δηµιουργικά, 
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σκεφθήκαµε να αξιοποιήσουµε όλα αυτά που 
είχαµε φτιάξει. Με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαµε 
τη σηµερινή  συνάντηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
για να ονειρευτούµε και να προετοιµάσουµε το 
κλείσιµο της καλοκαιρινής δράσης. Μιας και οι 
χελώνες ήταν ένα από τα στοιχεία που αναδύθη-
καν στις δηµιουργίες των παιδιών, ο καθένας 
έφτιαξε τη ‘στολή’ του χρησιµοποιώντας διάφορα 
υλικά (χαρτί οντουλέ, χρώµατα και ρετάλια υφα-
σµάτων). Αρχικά, δυσκολευτήκαµε αρκετά. Με 
µεγάλο αριθµό παιδιών να συµµετέχουν στη 
δράση πια, και όλες τις οµάδες παιδιών µαζί, 
ήταν φυσική µια ένταση στην ατµόσφαιρα. Το 
γεγονός ότι χωριστήκαµε σε υποοµάδες σε δια-
φορετικό χώρο βοήθησε τα παιδιά να εκφρα-
στούν καλύτερα. 
 

ΚΑΙ ΤΙ ∆ΕΝ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ Μ’ ΕΝΑ 
ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ… 
Σκοπός της σηµερινής µέρας ήταν η κατασκευή 
‘µαγικών καπέλων’, για να χρησιµοποιηθούν 
από τα παιδιά µε τις κούκλες στο δρώµενο του 
Σαββάτου, σαν συµπλήρωµα των στολών τους. 
Έχοντας κατασκευάσει ‘στολές ονείρων’, τα 
παιδιά ενθουσιάστηκαν µε την ιδέα των συµπλη-
ρωµατικών ‘µαγικών καπέλων’ και συνεργάστη-
καν πολύ καλά. Το δέσιµο µεταξύ των παιδιών 
φάνηκε στο γεγονός ότι όσα τελείωναν νωρίτερα 
βοηθούσαν τα υπόλοιπα. Χαρήκαµε ιδιαίτερα 
όταν καταλάβαµε ότι πραγµατικά είχαµε προχω-
ρήσει από το 'εγώ' στο 'εµείς'. 
 
ΠΕΜΠΤΗ  31 
 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ 
Στις όχθες του ποταµού, η µέρα ήταν γεµάτη µε 
ευχάριστες δραστηριότητες. Ξεκινήσαµε κατα-
σκευάζοντας µπάλες µε τη βοήθεια του Λευτέρη 
και παίζοντας ζογκλερικά παιχνίδια στην αµµου-
διά. Στη συνέχεια δηµιουργήσαµε µια ανθρώπι-
νη πυραµίδα µε τα σώµατά µας. Τα παιδιά που 
βρίσκονται στο κάτω µέρος της πυραµίδας 
έπαιξαν το ρόλο των δέντρα και των φυτά. Τα 
παιδιά στο επόµενο επίπεδο έπαιξαν το ρόλο 
των ζώων, κι αυτά που ήταν στην κορυφή, τον 
άνθρωπο. Η  πυραµίδα καταρρέει αν λείπει 
έστω και ένα µέλος και ισορροπεί όταν ο καθέ-
νας στηρίζει τον άλλον. Στόχος της άσκησης 
αυτής ήταν η επισήµανση της µοναδικότητας του 
κάθε κοµµατιού της πυραµίδας. Η µέρα έκλεισε 
µε παιχνίδια µε σχοινιά στα οποία συµπεριλά-
βαµε και τα µέλη του Ερυθρού Σταυρού.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  01 
 

ΠΟΣΑ ΧΩΡΑΕΙ ΕΝΑ ΣΕΝΤΟΥΚΙ… 
Στόχος της σηµερινής µέρας ήταν ο στολισµός 
του σεντουκιού, που πρόκειται να φιλοξενήσει 
τις δηµιουργίες όλου του µήνα των παιδιών 
όλων των οµάδων. Μόλις εξηγήσαµε στα παιδιά 
τη δραστηριότητα ξετρελάθηκαν µε την ιδέα από 
τη µια, κι από την άλλη στεναχωρέθηκαν όταν 
συνειδητοποίησαν ότι αύριο είναι η τελευταία 
µέρα. Αυτό εκδηλώθηκε µε επιφωνήµατα, γκρι-
µάτσες και παράπονα. Ερχόντουσαν στην  α-
γκαλιά µας και µας εκδήλωναν την αγάπη τους 
και έλεγαν πόσο θα τους λείψουµε και ρωτού-
σαν πότε θα µας ξαναδούν. Με το τέλος της 
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δραστηριότητας τα παιδιά εκδήλωσαν ενδιαφέ-
ρον για την τακτοποίηση των υλικών. Κλείσαµε 
κάνοντας πρόβα µε τα παιδιά που θα είναι στην 
οµάδα του 'ονειρέµατος' στο αυριανό δρώµενο.  
 

ΟΙ ∆ΡΑΚΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ… 
Οι δραστηριότητες σήµερα περιλάµβαναν και 
εκµάθηση κανό-καγιάκ στο ποτάµι που ήταν 
επιθυµία των εφήβων που δεν είχαν ακόµα αυτή 
την επαφή µε το ποτάµι. Οι νέοι έκαναν κανό 
ανά τετράδες µε τη, ενώ οι υπόλοιποι ασχοληθή-
καµε µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
σώµατος των δύο δράκων. Με χρώµα και άµµο, 
χρησιµοποιώντας χέρια και πόδια, βάψαµε 
κοµµάτια υφάσµατος και τα δέσαµε µεταξύ τους. 
Ταυτόχρονα,  µερικοί διασκέδασαν παίζοντας 
ζογκλερικά παιχνίδια µε τον Λευτέρη. Πολύ 
ευχάριστη η ατµόσφαιρα και γεµάτη ανυποµονη-
σία για την τελευταία µέρα που θα παρουσια-
στούν οι δράκοι. Στην επιστροφή µας στο σχο-
λείο κάναµε πρόβα τον χορό των δράκων µε τη 
µουσική που είχαµε επιλέξει να τους συνοδεύει.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 
 

ΤΟ ∆ΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ... 
Ηµέρα χαράς και λύπης η σηµερινή που είναι η 
τελευταία µέρα της καλοκαιρινής δράσης. Θέλο-
ντας να αξιοποιήσουµε ό,τι είχαµε δηµιουργήσει 
και συλλέξει από τη φύση σκεφτήκαµε πριν το 
δρώµενο να οργανώσουµε 4 ταυτόχρονους 
σταθµούς δραστηριοτήτων από τις οποίες θα 
περνούσαν όλοι νέοι. Η αυλή του σχολείου 
γέµισε δράση! 
Στον 1ο σταθµό ολοκληρώθηκε ένα έργο που είχε 
ξεκινήσει στην αρχή της δράσης. Το µακρύ χρω-
µατιστό κολάζ που γεννήθηκε πάνω στην άµµο 
συµπληρώθηκε µε όλα τα ονόµατα των παιδιών 
που συµµετείχαν. Στον 2ο σταθµό, τα παιδιά 
αποτύπωσαν το ίχνος της παλάµης τους µε 
δακτυλοµπογιές στο δέντρο µε τα όνειρα, τις 
επιθυµίες και  τις δεξιότητες τους. Στον 3ο σταθ-
µό ο Λευτέρης κι η Χριστίνα δηµιουργούσαν µια 
µεγάλη εικόνα γκράφιτι µε τη συµµετοχή των 
νέων. Στον 4ο σταθµό, κατασκευάστηκε ένα 
κρεµαστό διακοσµητικό έργο µε υλικά της φύ-
σης. Οι νέοι συµµετείχαν στις δραστηριότητες µε 
µεγάλη ενεργητικότητα. Η ατµόσφαιρα ήταν 
γιορτινή και υπήρχε ανυποµονησία για το ξεκί-
νηµα του δρώµενου.  
Το δρώµενο βασίστηκε σε όλα τα προηγούµενα 
έργα των οµάδων µε βασικά στοιχεία την ιστορί-
α των δύο δράκων και τη σχέση τους µε τα 
όνειρα των παιδιών, και τις χελώνες που τα 
προστατεύουν. Στην πορεία προστέθηκαν ‘ο 
µαέστρος’, ‘η ανακατωσούρα’ και ‘η απειλή των 
ονείρων’. 
Η ιστορία διαδραµατίζεται ως εξής: µια οµάδα 
των παιδιών ονειρεύεται το µέλλον, φορώντας 
τις στολές µε τα όνειρα που είχαν ζωγραφίσει. 
Μια άλλη οµάδα παιδιών - ‘οι χελώνες’ - κάνο-
ντας κύκλο γύρω από τα παιδιά που ονειρεύο-
νται, τα προστατεύουν από τις απειλές. Οι 
‘χελώνες’ ενηµερώνουν τους ‘δράκους’, ζητώντας 
τη βοήθεια τους να αντιµετωπίσουν τις ‘απειλές’. 
Όµως η µέρα είναι 13 Φεβρουαρίου, κι έτσι 
όπως συγκρούονται οι δύο ‘δράκοι’ δεν είναι σε 
θέση να βοηθήσουν. Επεµβαίνει ‘η 
ανακατωσούρα’, η οποία δείχνει σε µία από τις 
‘χελώνες’ το δρόµο προς το σεντούκι όπου κρύ-
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βεται η λύση της σύγκρουσης. Μόλις ανοίγουν 
το σεντούκι, πετάγεται ‘ο µάγος’ από µέσα, ο 
οποίος ζητά από ‘τη χελώνα’ να βρει τι είναι 
αυτό που κρατάει στα χέρια του. ‘Η χελώνα’ το 
βρίσκει και το κερδίζει. Είναι η µικρή χελώνα 
που ονοµάζεται «Αγάπη». Αλλάζοντας το χρόνο 
κατά µια µέρα, κάνει την ηµεροµηνία 14 Φεβρου-
αρίου - ηµέρα αγάπης. Συµφιλιωµένοι ‘οι δύο 
δράκοι’, ορµούν µε φωνές, φωτιές και καπνούς 
και διώχνουν τις απειλές, σώζοντας τα όνειρα 
των παιδιών. Χαρούµενοι, όλοι µαζί χορεύουν το 
χορό των δύο δράκων. 
Στη συνέχεια συγκεντρωθήκαµε γύρω από τον 
πεσµένο κορµό ενός γέρικου δέντρου που έχει 
ζήσει 100 χρόνια στην αυλή του σχολείου, όπου 
‘η ανακατωσούρα’ απηύθυνε ευχαριστίες προς 
τη Γαλάνη και το Νέστο που µας φιλοξένησε για 
ένα µήνα. 
Κατόπιν τα παιδιά συγκεντρώθηκαν γύρω από 
το σεντούκι, όπου η Τίνα - καθισµένη πάνω σε 
αυτό - αφηγήθηκε παραµύθια µε τον δικό της 
ξεχωριστό τρόπο. Με το τέλος των παραµυθιών 
ζητήθηκε από κάθε παιδί να γράψει το όνοµα 
του σε ένα χαρτί και να το δέσει πάνω στην 
ονειροπαγίδα. Έπειτα κρεµάσαµε την ονειροπα-
γίδα και το κρεµαστό µε τα φυσικά υλικά πάνω 
στο δέντρο - µία φλαµουριά.  

Έχοντας ολοκληρώσει τις δραστηριότητες που 
είχαµε οργανώσει, η µέρα έκλεισε µε ένα δώρο 
των παιδιών. Κάποια από τα παιδιά που γνώρι-
ζαν να παίζουν µουσική, στήσανε το πάλκο και 
συγκεντρώνοντας γύρω τους όλα τα υπόλοιπα 
παιδιά άρχισε ένα ξέφρενο µουσικό γλέντι µέχρι 

την ώρα του αποχωρισµού! 

ΟΜΑ∆Α ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ ∆.Ε.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 
Σετσίλ Αχµέτ Ογλού, Νιχάτ Εµίν Κεχαγιά, 

Αϊσέ Κιρατζή, Ορχάν Μπόζ, Σεβάλ Οσµάνογλού,  

Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Μάκης Σπυριδόπου-
λος, Χριστίνα Τσιµούδη, Εµέλ Χατζησερήφ 

ΒΟΗΘΟΙ ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 
Σερρά Αχµέτ Ογλού, Μπετούλ Σιράκ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 
∆.Ε.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Γιώτα Ζαφειριάδου, Σέβήµ Ιµπράµ,  
Μπάµπης Κουγιουρούκης 
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