
μικροί ήρωεσ - μεγάλεσ υποθέςεισ 
 
 
Η δουλειά αυτι που βλζπετε απόψε είναι αποτζλεςμα ενόσ χορογραφικοφ 
εργαςτθρίου 16 ςυναντιςεων με 8 παιδιά δθμοτικοφ. Ζχοντασ ωσ βαςικό άξονα το 
παιδί και το περιβάλλον, τθν κίνθςθ και τθ φανταςία, το ςφγχρονο χορό και το χορό 
όπωσ τον αντιλαμβάνονται τα ίδια τα παιδιά, ξεκινιςαμε τθν παρζα μασ 
οραματιηόμενοι πϊσ μποροφμε να δθμιουργιςουμε μια καλφτερθ γειτονιά, που κα 
αντανακλά ςε όλεσ τισ γειτονιζσ του κόςμου! Μιλιςαμε για τα δζντρα και τα 
λουλοφδια που μασ λείπουν, τα ςκουπίδια που δε κζλουμε, το νερό που 
περιμζνουμε να πιοφμε απ' τισ βρφςεσ μασ, το ςεβαςμό που οφείλουμε να 
δείχνουμε τόςο ςτα ηϊα όςο και ςτο ςυνάνκρωπο, τθν ευγζνεια και καλοςφνθ που 
μασ κάνει πιο όμορφουσ και φωτεινοφσ, κι άλλα πολλά που μποροφν να μοιραςτοφν 
μαηί ςασ τα ίδια τα παιδιά! Μζςα από ςυηθτιςεισ και ερωτο-απαντιςεισ, κινθτικά 
παιχνίδια ςτο χϊρο και αυτοςχεδιαςμοφσ δόκθκαν τα απαιτοφμενα ερεκίςματα 
προκειμζνου να δθμιουργιςουν και τα παιδιά το δικό τουσ χορογραφικό υλικό, τθ 
δικι τουσ χορογραφία. Κι ζτςι θ όλθ αυτι καλλιτεχνικι-εκπαιδευτικι διαδικαςία 
μασ οδιγθςε να ςκεφτόμαςτε και να πράττουμε, να τολμοφμε να λζμε τθ γνϊμθ 
μασ, να τθ ςτθρίηουμε και να τθ φροντίηουμε, να ακοφμε και να ςεβόμαςτε τθ 
γνϊμθ του άλλου, να εκτιμοφμε τθν όποια κίνθςθ παράγει το ςϊμα μασ με ςεβαςμό 
κι αγάπθ. Γίναμε φίλοι μεταξφ μασ και ςτθρίξαμε ο ζνασ τον άλλον με μιαν αγκαλιά 
ι κρατϊντασ το χζρι όταν χρειάςτθκε. Μα πάνω απ' όλα γίναμε ςοφπερ-ιρωεσ, 
δθμιουργϊντασ τον δικό μασ 'μυςτικό χαρακτιρα' με τισ μοναδικζσ του ιδιότθτεσ 
και τθ δικι του ταυτότθτα ςε ετοιμότθτα για τισ δφςκολεσ ςτιγμζσ αυτοφ του 
πλανιτθ! Ενκουςιαςτικαμε, κουραςτικαμε, ξεπεράςαμε δυςκολίεσ, προχωριςαμε 
βρίςκοντασ δικοφσ μασ κωδικοφσ και γλϊςςεσ πζρα από λόγια και λζξεισ! Μζςα απ' 
το χορό γίναμε ςοφπερ-ιρωεσ, ςτον φπνο και ςτον ξφπνιο μασ, για ζναν καλφτερο 
κόςμο! 
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