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«Κόκκινη κλωστή δεµένη…αρχή του παραµυθιού και υγεία στην αφεντιά 
σας…».  Το όνοµα του παραµυθιού: «∆ώσε την αγάπη όπως ένα µήλο». Με 
αφορµή το παραµύθι, 10 Μ. Οδηγοί και Ναυτοδηγοί και 2 Στελέχη 
εµπνευστήκαµε και φτιάξαµε δραστηριότητες και παιχνίδια  για παιδιά. 
Ένα µικρό εργαστήρι, παιχνίδια, τραγούδια... Ετοιµάσαµε και ζήσαµε µια 
ολόκληρη συγκέντρωση µε το πολυπολιτισµικό Σµήνος στο Γκάζι. 

10 Μεγάλοι Οδηγοί και Ναυτοδηγοί και 2 Στελέχη στήσαµε από το µηδέν 
µια παράσταση κουκλοθέατρου. Επιλέξαµε το έργο: οι «Νάνοι του Γκνου» 
µια ιστορία  µε οικολογικό µήνυµα, φτιάξαµε τη σκηνή, τα σκηνικά, τις 
κούκλες, κάναµε πρόβα τους διαλόγους, κι είµαστε έτοιµοι για 
παράσταση!
Στην πλατεία Κεραµεικού ο κόσµος δεν είναι πολύς, ο ενθουσιασµός 
όµως είναι µεγάλος! Κι αφού πήραµε φόρα δε µας σταµατά κανείς, 
δεύτερη παράσταση για τα Πουλιά του Σµήνους στο Γκάζι. Επόµενο 
ραντεβού; Με τα παιδιά του χωριού στην κατασκήνωση, που αλλού;

Ήµασταν 10 Μ. Οδηγοί και Ναυτοδηγοί και 2 Στελέχη. Μαθαµε πώς 
στήνεται ένα κουτί δραστηριοτήτων που αφορά ένα συγκεκριµένο θέµα. 
Το σηµερινό µας θέµα: Η ανακύκλωση. Και το κουτί άρχισε να γεµίζει: ένα 
επιδαπέδιο παιχνίδι γνώσεων, βιβλιαράκι µε ιδέες για κατασκευές και 
χειροτεχνίες από ανακυκλώσιµα υλικά, µικρό έργο για κουκλοθέατρο µε 
θέµα την ανακύκλωση µπαταριών (εµείς το γράψαµε!) και λίγα µουσικά 
όργανα, από ανακυκλώσιµα υλικά κι αυτά.

18 Μ. Οδηγοί και Ναυτοδηγοί και 4 Στελέχη  χωρισµένοι σε 2 οµάδες 
ηχογραφήσαµε 4 παραµύθια για να τα προσφέρουµε σε όσους δεν 
µπορούν να τα διαβάσουν: σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης, αλλά και σε 
παιδιά µε νοητική υστέρηση, ή παιδιά µεταναστών που δε διαβάζουν 
ελληνικά. ∆ιαβάσαµε αρκετά παραµύθια µέχρι να διαλέξουµε, παραµύθια 
µε µαγικά µαξιλάρια, µε λύκους και πρόβατα που γίνονται φίλοι, αλλά κι 
ιστορίες για την Πτήση των Γερανών  και  τον  Άνθρωπο που ήθελε να 
ζήσει αιώνια. Σε λίγες ώρες µοιράσαµε ρόλους, κάναµε πρόβες και 
ηχογραφήσαµε διαλόγους και ηχητικά εφέ. Κι όλα αυτά σε «κινητό» 
studio (θα πάει και κατασκήνωση;) µόλις µε 2 φορητούς υπολογιστές, 2 
µικρόφωνα και φυσικά µε τη βοήθεια δύο «ειδικών» (Οδηγοί - 
ηχολήπτες). Μόνο αυτα; Οχι βέβαια!  Ακόµα, φτιάξαµε κι επιτραπέζια 
παιχνίδια αφής για άτοµα µε προβλήµατα όρασης: ντόµινο και παιχνίδι 
µνήµης, όχι φυσικά µε εικόνες και νούµερα αλλά µε διαφορετικά υλικά, 
από το τραχύ γυαλόχαρτο µέχρι το λείο βελουτέ χαρτί. 
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13 Μεγάλοι και Ναυτοδηγοί και 2 Στελέχη φτιάξαµε βίντεο µε τίτλο  «Όσο 
έχουµε αλεύρι δεν θα µείνουµε ποτέ νηστικοί». ‘ Ένα βίντεο  στο οποίο 
καταγράψαµε πώς γίνονται οι πίτες, το σπιτικό ψωµί και τα παραδοσιακά 
γλυκά ταψιού. ∆ουλέψαµε όλοι µαζί, από την αγορά των υλικών και των 
σκευών µέχρι την ιστορία της κάθε συνταγής και φυσικά την εκτέλεση της 
βήµα – βήµα. Τώρα είµαστε έτοιµοι να αναλάβουµε δράση στο καζάνι της 
κατασκήνωσης! Και καλή σας όρεξη…

27 Μ. Οδηγοί και Ναυτοδηγοί και 5 Στελέχη  χωρισµένοι σε 3 οµάδες 
συζητήσαµε για την παγκόσµια φτώχεια που πια φαντάζει πιο κοντινή.  
Ανθρώπινα δικαιώµατα, αλληλεγγύη, αφύπνιση είναι λέξεις που 
περιγράφουν ποια είναι η θέση µας. Και η θέση µας έγινε πράξη…από τη 
στιγµή που η ανησυχία έγινε χρώµα πάνω σε πλακάτ, που το αίσθηµα της 
αδικίας έβαψε τα πρόσωπά µας και από τις σκέψεις µας διαµορφώθηκαν 
δύο θεατρικά δρόµου µε λόγια γεµάτα ενέργεια και αλήθεια. Στο 
Σύνταγµα, την  Ερµού και την Καπνικαρέα το µεσηµέρι του Σαββάτου 
µέσα  στην ενοχλητική βουή χιλιάδων ανθρώπων που προσπερνούσαν 
βιτρίνες και πλανοδίους, οι φωνές και η σιωπή, η αµφίεση και τα 
συνθήµατα 18 Μ. Οδηγών εµπόδισαν τη βόλτα της ρουτίνας. Κόσµος 
σταµάτησε, χαµογέλασε, παραξενεύτηκε, αδιαφόρησε. Ακουστήκαν 
κάποια δειλά µπράβο –κυρίως – από τουρίστες. Ο κόσµος δεν αλλάζει σε 
ένα απόγευµα, εγώ όµως σε ένα απόγευµα είδα τον κόσµο αλλιώς. Μαζί 
µου και απέναντι µου. Ειδικά όταν φώναξα: «Οι Μεγάλοι Οδηγοί δε 
γυρνούν την πλάτη τους στη φτώχεια. Εσύ?»
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