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ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Γενικός  σκοπός  του προγράμματος  μας  αποτέλεσε  η  προσφορά  της 
δραματοποίησης  στην  ανάπτυξη  της  φιλαναγνωσίας  (πιο  συγκεκριμένα  των 
παραμυθιών,  τοπικών  ιστοριών,  θρύλων,  διηγήσεων  και  γενικότερων 
πληροφοριών  για  το  Μεγαλοχώρι).  Μας  ενδιέφερε  εξίσου  και  η  γραπτή 
έκφραση των παιδιών (δημιουργική γραφή  creative writing) που επιτεύχθηκε 
με  την συγγραφή  ενός  νέου παραμυθιού από  τους μαθητές μας.  Τα βασικά 
δομικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή του σχετιζόταν με 
το Μεγαλοχώρι και συλλέχτηκαν από τα ίδια τα παιδιά με την καθοδήγηση και 
την  βοήθεια  μας.  Συνεπώς  έτσι  προσεγγίσαμε  το  στόχο  μας  για  την 
εξοικείωση  των  μαθητών  με  την  διαδικασία  της  έρευνας  και  της  συλλογής 
υλικού.  Πράγματι  τα  παιδιά  ήρθαν  σε  επαφή  με  πλούσια  βιβλιογραφία 
(εξωσχολικά σχολικά βιβλία, περιοδικά, διαφημιστικά, λογοτεχνικά). Έμαθαν 
ν’  αναζητούν  πληροφορίες  στο  διαδίκτυο  (internet).  Πληροφορίες 
συγκεντρώθηκαν και έπειτα από συνεντεύξεις με ντόπιους κατοίκους μεγάλης 
ηλικίας ή  με τους γονείς των παιδιών ή με ερευνητές της τοπικής ιστορίας. 

Βεβαίως, μέσω της ανάλυσης του δικού μας παραμυθιού με δραματικές 
μεθόδους  στοχεύσαμε  στην  ευαισθητοποίηση  των  παιδιών  απέναντι  στην 
τέχνη  του  θεάτρου  και  στην  καλλιέργεια  της  δημιουργικής  έκφρασης  και 
φαντασίας.  Όσο  αφορά  τους  μαθητές,  έγινε  μια  προσπάθεια  να 
συνειδητοποιήσουν μέσω του θεάτρου κάποια πράγματα για  τον εαυτό  τους 
(αυτογνωσία)  και  να βιώσουν άλλες  κοινωνικές  καταστάσεις.  Από  την άλλη, 
όσον  αφορά  τη  δραματοποίηση,  έγινε  μια  προσπάθεια  να  αξιολογηθούν 
κάποιες απ’ τις δραματικές μεθόδους ανάλογα με την καταλληλότητα τους ως 
προς το πρόγραμμα. 

Τέλος με τις ομαδικές εργασίες, τις παρουσιάσεις και τις παραστάσεις 
έγινε μια προσπάθεια ν’ αντιληφθούν τα παιδιά  την αξία  της υπευθυνότητας 
και της συλλογικής εργασίας. 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Οι  μαθητές  επέδειξαν  ιδιαίτερο  ζήλο  στην  συγκέντρωση,  συλλογή, 
καταγραφή και  επεξεργασία  των πολιτιστικών στοιχείων  του παραμυθιού και 
της εργασίας μας. Παραθέτουμε ονομαστικά  τα ονόματα όλων  των μαθητών 
που δραστηριοποιήθηκαν στο αντίστοιχο θέμα: 

Μουτζούρη Μαρία  ΣΤ΄ Τάξη 
Λουπέλλης Κωνσταντίνος         Δ΄ Τάξη 
Καλδής Μιχάλης                         Δ΄ Τάξη 
Στεριανέλης Παναγιώτης  Γ΄ Τάξη 
Λουπέλη Μαρία  Α΄ Τάξη 
Καραπαναγιώτης Γιώργος        Α΄ Τάξη 
Βουλαλά Ουρανία                       Α΄ Τάξη
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Ακολούθως παραθέτουμε εκείνες τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε για 
το  Μεγαλοχώρι  οι  οποίες  μας  εμπνεύσανε  στην  μετέπειτα  συγγραφή  του 
παραμυθιού.  Το  υλικό  αφορά  την  τοπική  ιστορία,  τη  φύση,  τις  παραδόσεις, 
τους θρύλους, τα έθιμα, την τέχνη και τον πολιτισμό του χωριού, όπως αυτό 
συλλέχτηκε από τις διάφορες πηγές μας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
Το Μεγαλοχώρι, μέχρι  τα μέσα  του 19 ου  αιώνα, ονομαζόταν Πλωμάρι 

και ήταν το μεγαλύτερο αγροτικό και βιοτεχνικό κέντρο της περιοχής, η οποία 
απαρτιζόταν από 18 μικρά αγροτικά χωριά, αναφερόμενα ως “Πλουμάρια”. 

Το   σημερινό Πλωμάρι –η παραθαλάσσια κωμόπολη εκείνα τα χρόνια δεν 
ήταν  τίποτα  περισσότερο  από  μία  ασήμαντη  Σκάλα  (επίνειο)  του 
Μεγαλοχωρίου. 

Συχνή  είναι  η  χρήση  του  ονόματος  “Καμένο  Χωριό”,  αφού  κάηκε  3 
φορές  άλλοτε  από  πειρατές  και  άλλοτε  από  εμπρηστές  (18411843). 
Δυστυχώς κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε και στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας 
με δυο αλλεπάλληλες φωτιές που έκαψαν χιλιάδες στρέμματα και ήταν από τις 
μεγαλύτερες που γνώρισε η χώρα μας. 

Έχει επικρατήσει να ονομάζεται και  “Ελβετία της Λέσβου” εξαιτίας της 
πλούσιας  βλάστησής  του.  Είναι  ένα  χωριό  περιτριγυρισμένο  από 
καταπράσινη  δασική  έκταση  γεμάτη  πεύκα,  βελανιδιές  και  ελιές  καθώς  και 
πηγές  στο  σύνολο  του  με  τρεχούμενα  νερά  που  η  χρήση  τους  έγκειται  στα 
πολύ παλιότερα χρόνια. 

Η  ίδια  η  ονομασία  του  χωριού  ως  “Μεγαλοχώρι”  ή  “Κεφαλοχώρι” 
υποδηλώνει  τη  μεγάλη  δύναμη  που  γνώρισε  η  περιοχή  ως  εμπορικό 
βιοτεχνικό κέντρο αφού εκείνα χρόνια δε νοείτο άρχοντας στην περιοχή που 
να μην κατείχε σπίτι στο Χωριό (άλλη μια ονομασία του).
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Η αντίστροφη μέτρηση για το Μεγαλοχώρι ξεκινάει το 18411843 με τις 
επάλληλες  μεγάλες  πυρκαγιές  και  λίγα  χρόνια  αργότερα,  το  1850, 
ολοκληρώνεται  με  το  μεγάλο  παγετό  που  κατέστρεψε  τα  ελαιόδεντρα  της 
Λέσβου. Αυτό οδήγησε σε απόγνωση τους κατοίκους του Παλιού Πλωμαρίου. 

Ο μεγάλος δάσκαλος και κληρικός Βενιαμίν Ο Λέσβιος, που καταγόταν 
απ’  το  Μεγαλοχώρι,  διαπιστώνοντας  τις  δυνατότητες  ανάπτυξης  που 
πρόσφερε η παραθαλάσσια θέση, η “υγρά πεδιάς” όπως ο ίδιος ονόμαζε την 
περιοχή  του  σημερινού  Πλωμαρίου,  παρακίνησε  τους  Πλωμαρίτες  στην 
μετεγκατάστασή τους κοντά στη θάλασσα με το σκεπτικό ότι θα ευνοούσε την 
ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας. Για το λόγο αυτό, στα μέσα του 19 ου 
αιώνα,  οι  Μεγαλοχωρίτες  ωθήθηκαν  στο  να  μετοικήσουν  στην  παράκτια 
περιοχή  του  σημερινού  Πλωμαρίου,  το  οποίο  έμελλε  να  γνωρίσει  μεγάλη 
οικονομική ανάπτυξη μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 
Το  Μεγαλοχώρι,  το  οποίο  απέχει  9  χιλιόμετρα  από  το  Πλωμάρι, 

βρίσκεται  πάνω  στο  βουνό  στα  645  μέτρα,  γεγονός  που  το  καθιστά  το 
ψηλότερο χωριό  του νησιού. Αποτελεί μια κατάφυτη περιοχή, μέσα σε δάση 
από  πεύκα  και  ελιές,  με  άφθονα  περιβόλια  και  γάργαρα,  τρεχούμενα  νερά. 
Συγκεκριμένα υπάρχουν 10 πηγέςβρύσες στη γύρω Περιοχή του χωριού. 

Ειδικότερα,  μέσα  από  πληροφορίες  από  βιβλία,  από  τους  ντόπιους 
κατοίκους  που  ρωτήσαμε  και  από  τις  αντίστοιχες  τοποθεσίες  που  οι  ίδιοι 
επισκεφτήκαμε, παρατηρήσαμε και καταγράψαμε τα ακόλουθα δεδομένα: 

Ο αρχικός πυρήνας του Μεγαλοχωρίου –τελείως ερειπωμένος σήμερα 
ονομαζόταν “Μέρινα” και ήταν χτισμένος σε πλαγία που καταλήγει σε οφιοειδή 
ρεματιά,  ανάμεσα  στα  βουνά  Κούκος  και  Κλας.  Η  ονομασία  “Μέρινα” 
παραπέμπει στο αρχαίο ελληνικό ρήμα μύρομαι δηλαδή χύνομαι, τρέχω (για 
τα νερά), οπότε η σημασία της θα ήταν “τόπος με τρεχούμενο νερό”, “πηγή”. 

Όσον αφορά τις πηγές της περιοχής υπάρχει η υγρή κατάφυτη ρεματιά 
“Κατρουμίλ” με πολύ  ισχυρή κλίση προς τη νοτιοδυτική πλευρά του Καμένου 
Χωριού. Εκεί χύνονται τα νερά των πηγών της “Καρδγιάς” και πολλών άλλων 
μικρότερων. O  όρος προέρχεται  από  την  ΑραβοΤουρκική  λέξη  katur(qatur) 
που σημάνει “αυτό που στάζει νερό”. 

Άλλη  πηγή  σε  ορεινή  αμφιθεατρική  κοιλάδα  είναι  η  “Βνιάρκου  νιρο”, 
δίπλα  στο  εκκλησάκι  του  Αγίου  Ιωάννη  του  Προδρόμου,  δεκαπέντε  λεπτά 
απόσταση  από  το  χωριό  προς  τα  νοτιοανατολικά.  Κάθε  χρόνο  στις  29 
Αυγούστου  γίνεται  μεγάλο  πανηγύρι  και  έρχεται  κόσμος  από  όλα  τα  γύρω 
χωριά της ευρύτερης περιοχής του Πλωμαρίου. Σύμφωνα με μια πληροφορία, 
η  πηγή  αυτή  προτού  καλλιεργηθεί  σχημάτιζε  γύρω  της  τέλμα  από  μαλακά 
ιζήματα  και  υδροχαρή  χόρτα,  κατά  τέτοιον  τρόπο  που  μπορεί  να  βούλιαζε 
κάποιος όταν πλησίαζε αρκετά κοντά. 

Επόμενη πηγή είναι το “Γυαλί” προς τα νοτιοδυτικά του χωριού σε μια 
ρεματιά βαθιά και απότομη. Η συγκεκριμένη πηγή αφήνει κοκκινωπά ιζήματα 
και γυαλίζει ιριδίζοντας. 

Μια άλλη εξίσου σημαντική πηγή είναι “Τς Ατζγκάνας του Πουδάρ”(της 
Ατσιγκάνας  το  Ποδάρι)  και  πρόκειται  για  ένα  βαθούλωμα  σε  συμπαγή 
ασβεστολιθικό  λείο  βράχο,  που  μοιάζει  με  αποτύπωμα  ανθρώπινου  ποδιού 
διπλάσιου σε μέγεθος από το κανονικό. Το βαθούλωμα βρίσκεται πάνω στο 
δρόμο, σε απόσταση μισής ώρας από το “Καμένο Χωριό”.
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Σύμφωνα με  το θρύλο, πρόκειται για  το αποτύπωμα  του ποδιού μιας 
τσιγγάνας, που έφευγε τρέχοντας, κυνηγημένη από την κατάρα της Παναγίας, 
γιατί  τα  καρφιά  που  με  αυτά  κάρφωσαν  το  Χριστό  πάνω  στο  σταυρό,  τα 
κατασκεύασε τσιγγάνος. 

Η πηγή  “Πλαταν’σκής” βρίσκεται  σε  δροσερή ορεινή πτυχή  (μισγάγγι) 
στα βορειοδυτικά του χωριού. 

Η  πηγή  “Σύπιτρα”  στα  βόρεια  του  Μεγαλοχωρίου,  είναι  πηγή  με 
άφθονο νερό, στη ρίζα μονολιθικού βράχου και η σημασία της δηλώνει “πηγή 
που αναβλύζει μέσα από το βράχο”. 

Στην  πολύπτυχη  δροσερή  πλαγιά  “Καργιούλια”  υπάρχει  πηγή  νερού 
που αναβλύζει από τη ρίζα πλάτανου. 

Τέλος,  στο  δρόμο  Μεγαλοχωρίου  Αγιάσου,  στην  περιοχή  Τσίγκους 
υπάρχει πηγή μέσα σε λαγκάδι. 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

Σημαντική  είναι η  εκκλησία  του Αγίου  Ιωάννη χτισμένη  το 1795 με  τις 
σημαντικές βυζαντινές εικόνες και  το ξυλόγλυπτο  τέμπλο, το οποίο οι παλιοί 
θεωρούσαν  ισάξιο  με  το  τέμπλο  της  Αγίας  Φωτεινής  της  Σμύρνης. 
Διακρίνουμε κιονίσκους με οφιοειδείς περιελίξεις, κληματίδες, μορφές αγγέλων 
και  πολυάριθμα  σχέδια  φύλλων.  Εξίσου  σημαντικό  είναι  και  το  σκαλιστό 
τέμπλο της άλλης μεγάλης εκκλησίας του χωριού, της Παναγίας, χτισμένη στα 
1765, στο οποίο υπάρχουν παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Από το τέμπλο 
έχει  κλαπεί  το  φίδι  από  την  παράσταση  με  τον  Αδάμ  και  την  Εύα.  Η 
συγκεκριμένη  εκκλησία  είναι  αφιερωμένη  στη  Μεταμόρφωση  του  Σωτήρος, 
αλλά οι χωριανοί γιορτάζουν σ’ αυτή και τη χάρη της Παναγίας. Λένε πως η 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Αγιάσου ήταν στο “Kαμένο Xωριό” και 
πως  στα  πολύ  παλιά  χρόνια  την  έκλεψαν  οι  Αγιασώτες.  Λίγο  πιο  πέρα 
υπάρχει  η  πλατεία  καρυδιά  (καρ’διά).Η  αρχική  καρυδιά  που  είχε  δώσει  το 
όνομα της στην πλατεία του χωριού δεν υπάρχει πια και τη θέση της την πήρε 
ένας πλάτανος. 

Στα βόρεια του χωριού βρίσκεται η περιοχή ΄’Ακκλησίδ¨ (εκκλησάκι) με 
τα  δύο  ξωκλήσια  της  και  τον  τεράστιο  πλάτανο.  Στο  κέντρο  σχεδόν  του 
χωριού  υπάρχει  το  μνημείο  του  σοφού  Βενιαμίν  του  Λέσβιου,  δίπλα  στο 
ερειπωμένο  σπίτι  του,  προς  τιμήν  του  οποίου  γίνονται  κάθε  χρόνο  τα 
Βενιαμίνεια, τόσο στο Μεγαλοχώρι όσο και στο Πλωμάρι . 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ EΘΙΜΑ 
v  Υπάρχει  ένα  τοπικό,  ομαδικό  και  συντροφικό  τραγούδι,  αργό  που 

τραγουδιέται  χωρίς  τη  συνοδεία  οργάνων.  Τραγουδιόταν  από  τις 
χαμηλότερες  κοινωνικές  τάξεις  και  ο  καθένας  έβαζε  το  δικό  του 
προσωπικό στυλ. 

v  Αντίστοιχα υπάρχει ένα παρόμοιο αποκριάτικο τραγούδι το “ Έρι Πάλε”. 
v  Τοπικό  τραγούδι  για  την  απελευθέρωση  της  Λέσβου  από  τους 

Τούρκους το 1912.Το παραθέτουμε: 
Στου Νοεμβρίου στας 8 
Ταξιαρχών ημέρα 
μας φέρανε οι Έλληνες 
ελληνική σημαία.
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v  Σχετική αναφορά έγινε και στο θεσμό  της  “Χαρτούρας”,  εννοώντας  τα 
χρήματα  που  έδιναν  στους  μουσικούς  αυτοί  που  επιθυμούσαν  να 
χορέψουν  ή  ν’  ακούσουν  ένα  σκοπό  τη  στιγμή  που  οι  μουσικοί 
εκτελούσαν την παραγγελία τους. 

v  Ντόπιοι του χωριού σε συνέντευξη που μας  έδωσαν, μας μίλησαν για 
τον  “Κουτσκουδή”.  Την  ημέρα  των  Χριστουγέννων  και  του  Πάσχα  ο 
“Κουτσκουδής”  προκείμενου  να  καλέσει  τον  κόσμο  στην  εκκλησία 
κρατούσε  ένα  ξύλοκοντάρι  και  χτυπούσε  μια  μια  τις  πόρτες  των 
συγχωριανών του από τα χαράματα. Από εκεί βγαίνει και η αντίστοιχη 
φράση:  “Κουτσκούδα έγινες στο κεφάλι μου” που σημαίνει με ζάλισες, 
μου έγινες φόρτωμα. 

Σ’ αυτό το σημείο έχοντας παραθέσει τα στοιχεία της τοπικής ιστορίας 
του Μεγαλοχωρίου, συνθέσαμε  το ακόλουθο παραμύθι χρησιμοποιώντας  τις 
τεχνικές της δημιουργικής γραφής (creative writing) στο οποίο κυριαρχεί ένας 
βασικός στόχος, υπάρχουν δράσεις, δοκιμασίες και κεντρικοί ήρωες. 
Παραθέτουμε το παραμύθι μας…………………………………………… 

Το παραμύθι του Μεγαλοχωρίου 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πανέμορφο γραφικό χωρίο, που είχε 
όλα τα καλά του κόσμου: φυτά, δέντρα, ρεματιές, πηγές, ζώα, πύργους και ότι 
άλλο κανείς θα ζητούσε. Το ονόμαζαν Μεγαλοχώρι ή Κεφαλοχώρι. Άλλοι πάλι 
το έλεγαν μικρή Ελβετία ή παλιό Πλωμάρι. Ήταν ορεινό  χωριό και  τις καλές 
χειμωνιάτικες μέρες μπορούσε κανείς να δει αντίκρυ τον απέναντι κόσμο. 

Απ’  τον  απέναντι  κόσμο,  λοιπόν,  μια  κακιά  μάγισσα  ζήλεψε  πολύ  το 
ιερό  ξύλινο  τέμπλο  του  χωριού,  που  βρισκόταν  μέσα  στην  εκκλησία  της 
Παναγίας και προστάτευε όλους τους χωριανούς. Η κακιά μάγισσα χρειάστηκε 
για  κάτι  μάγια  που  ήθελε  να  κάνει  το  ξύλινο  φίδι  που  βρίσκονταν  στην 
αναπαράσταση του Αδάμ και της Εύας. Έτσι, μεταμορφώθηκε σε άνεμο, πήγε 
στην  εκκλησία  και  ανενόχλητη  έκλεψε  το  φίδι.  Μάλιστα  φεύγοντας  απ’  το 
χωριό  πήρε  άλλη  μορφή,  μιας  τεράστιας  Ατσιγκάνας  και  άφησε  το  τεράστιο 
αποτύπωμά του ποδιού της σ’ ένα λείο ασβεστολιθικό βράχο που ακόμη και 
σήμερα υπάρχει στο χωριό. 

Από  εκείνη  την  στιγμή  που  το  ιερό  τέμπλο  έπαψε  να  είναι 
ολοκληρωμένο και να προστατεύει τους κατοίκους του χωριού, όλα άλλαξαν. 

Απλώθηκε  μίσος  και  κακία,  συμφέρον  και  διχόνοια.  Δημιουργήθηκαν 
δύο  μεγάλες  δυνάμεις  στο  χωριό,  του  κυρίου  Πλάτανου  και  τις  κυρίας 
Καρυδιάς  που  όλο  μάλωναν  για  τα  κτήματα,  τα  πλούτη,  τους  πύργους,  τις 
πηγές. Όλοι οι κάτοικοι χωρίστηκαν και αυτοί με την σειρά τους στα δύο: μισοί 
με τον κύριο Πλάτανο και μισοί με την κυρία Καρυδιά. Σταμάτησαν, λοιπόν, οι 
συλλογικές εργασίες για το καλό του τόπου και ο καθένας προσπαθούσε να 
βλάψει τον άλλον. Κανείς δεν ενδιαφερόταν για το Μεγαλοχώρι. 

Την  ευκαιρία  αυτής  της  αδυναμία  εκμεταλλεύτηκαν  οι  Σαρακηνοί 
πειρατές που επιτέθηκαν και λεηλάτησαν το χωριό τρεις φορές. Δυστυχώς την 
τρίτη και φαρμακερή θέλησαν να το καταστρέψουν και γι’ αυτό έβαλαν παντού 
φωτιά. 

Το  χωριό  πια  ήταν  ένα  ‘’Καμένο  Χωριό’’,  όσο  για  της  δέκα  μαγικές 
πηγές  που  προστάτευαν  το  μέρος,  είχαν  και  αυτές  από  την  πλευρά  τους
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θυμώσει  με  την  διχόνοια  των  χωριανών  και  γι’  αυτό  δε  βοηθούσαν  στην 
σωτηρία της περιοχής. 

Οι  κάτοικοι  μετάνιωσαν  για  την  απαράδεκτη  συμπεριφορά  τους  και 
αποφάσισαν  να  συμφιλιωθούν.  Ο  κύριος  Πλάτανος  έσφιξε  το  χέρι  με  την 
κυρία  Καρυδιά  και  αμέσως  όλο  το  χωριό  αγαπήθηκε  ξανά.  Έπρεπε,  όμως, 
κάτι να κάνουν για να το σώσουν πριν να είναι πολύ αργά. 

Πήγαν,  λοιπόν,  να  παρακαλέσουν  τις  10  μαγικές  πηγές  να  τους 
βοηθήσουν  τώρα  πια  που  ήταν  όλοι  μονιασμένοι.  Όμως,  εκείνες  με 
εκπρόσωπο  την  ‘’Βασική  πηγή’’  του  απάντησαν  ότι  για  να  προσφέρουν  τα 
νερά  τους  θέλουν  αποδείξεις  ότι  συμφιλιώθηκαν  οι  κάτοικοι  και  δεν  θα 
ξαναμαλώσουν ποτέ πια. Γι’ αυτό έπρεπε να περάσουν τρεις δοκιμασίες: να 
φέρουν νερό από  την πηγή που βούλιαζε, να φέρουν νερό από  την κόκκινη 
πηγή και τέλος να περάσουν την δοκιμασία με τον μαρμαρωμένο βράχο. 

Πραγματικά  όλο  το  χωριό  με  αρχηγούς  τον  κύριο  Πλάτανο  και  την 
κυρία  Καρυδιά  ξεκίνησαν  για  την  πρώτη  δοκιμασία:  πήγαν  στο  ‘’Βνιάρκου 
νιρό’’, στην πηγή με τα μαλακά ιζήματα και τα υδροχαρή χόρτα, εκεί που όταν 
πλησίαζες,  βούλιαζες.  Την  ώρα  που  έσκυψαν,  όμως,  ο  Πλάτανος  και  η 
Καρυδιά για να πάρουν νερό, φώναξαν με όλη την ψυχή τους ‘’ Το νερό είναι 
σωτήριο για το χωριό’’ και ξαφνικά το χώμα έγινε στέρεο οπότε κατάφεραν να 
φύγουν χωρίς να βουλιάξουν. 

Για την δεύτερη δοκιμασία επισκέφτηκαν την πηγή ‘’Γυαλί’’ που άφηνε 
κοκκινωπά  ιζήματα  και  γυάλιζε  ιριδίζοντας.  Την  πηγή  αυτή  την  φύλαγε  μια 
τεράστια  λάμια  που  όλοι  έτρεμαν  στην  όψη  της.  Όμως,  η  θέληση  του 
Πλάτανου και της Καρυδιάς ήταν τόσο μεγάλη που δεν φοβήθηκαν. Μόλις η 
λάμια  τους  πλησίασε  της  εξήγησαν  την  κατάσταση  και  εκείνη  συγκινημένη 
τους άφησε να πάρουν νερό. Κανένας ως τότε δεν της είχε απευθύνει το λόγο, 
κανένας δεν την είχε πλησιάσει. Ο Πλάτανος και η Καρυδιά ήταν ο μόνοι φίλοι 
που είχε κι έτσι αποφάσισε να τους βοηθήσει. 

Μετά  την  επιτυχία  και  της  δεύτερης  δοκιμασίας,  ο  Πλάτανος  και  η 
Καρυδιά  επισκέφτηκαν    την  περιοχή  ‘’  Τς  Ατζγκάνας  του  Πουδάρ’’  για  να 
περάσουν  την  τρίτη  και  τελευταία  δοκιμασία  του μαρμαρωμένου βράχου. Οι 
δύο  ήρωες  έπρεπε  να  σταθούν  χωρίς  φόβο  μέσα  σ’  ένα  βαθούλωμα  σε 
συμπαγή ασβεστολιθικό λείο βράχο και να πουν την αλήθεια σε οποιαδήποτε 
ερώτηση  τους  έκανε  ο  φαλακρός  νάνος.  Αν  έλεγαν  ψέματα,  αυτόματα  θα 
μαρμάρωναν μπροστά στον βράχο. Έπρεπε να είναι ειλικρινείς και σίγουροι. 
Η ερώτηση λοιπόν του νάνου ήταν αν είχε φταίξει ο καθένας προσωπικά για 
την  τωρινή  κατάσταση  και  τους  κινδύνους  που  αντιμετώπιζε  το  χωριό.  Με 
θάρρος και πικρία και οι δύο ήρωες απάντησαν καταφατικά  ‘’ Ναι φταίμε’’  κι 
έτσι δεν πέτρωσαν. 

Ολοκληρώθηκαν  με  αυτό  τον  τρόπο  και  οι  3  δοκιμασίες  των  πηγών 
που  αμέσως  έσπευσαν  να  βοηθήσουν  με  τα  νερά  τους  και  να  σώσουν  το 
Μεγαλοχώρι. 

Σαν  θαύμα  εκείνη  την  στιγμή  όλα  άλλαξαν:  Χαρά,  υγεία,  αγάπη  και 
συνεργασία ήρθε στο πανέμορφο ορεινό χωριό. 

Οι απώλειες, βέβαια, ήταν πολλές. Μέσα σ’ αυτές και η κυρία Καρυδιά, 
που δεν άντεξε την ταλαιπωρία και της δυσκολίες. Όμως, έμεινε ζωντανή στις 
καρδιές όλων των χωριανών. Αυτή άλλωστε είχε βοηθήσει τόσο πολύ στις 3 
δοκιμασίες. Ο κύριος Πλάτανος, για να την τιμήσει, έδωσε τ’ όνομα της στην 
πλατεία  του χωριού, παρά  το γεγονός ότι μόνο αυτός υπήρχε πια  εκεί. Έτσι 
ακόμη και σήμερα η πλατεία ονομάζεται ‘’Καρδιά’’.
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Από  τότε  έζησαν  και  ζουν οι  κάτοικοι  του Μεγαλοχωρίου αγαπημένοι 
και συμφιλιωμένοι και εμείς ακόμη καλύτερα. 

Ο  επόμενος  στόχος  μας  ήταν  να  αναλύσουμε  το  παραμύθι  μας  με 
μεθόδους δραματοποίησης. Χρησιμοποιήσαμε τις ακόλουθες τεχνικές: 

v  Παγωμένη  εικόνα  (still  image)  ή  tableaux  vivant  στην  οποία  οι 
ήρωες  παγώνουν  σε  μια  δράση  και  καλούνται,  όταν  ο 
εμψυχωτής τους ακουμπήσει, να πουν τι σκέφτονται.
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v  Συνέντευξη κάποιου ήρωα. Συγκεκριμένα όλοι οι μαθητές πήραν 
συνέντευξη από  τον  κύριο Πλάτανο,  την  κυρία Καρυδιά  καθώς 
επίσης  και  από  την  ηρωίδα  –Πηγή,  τον  φαλακρό  νάνο  και  τη 
λάμια. 

v  Η  καρέκλα  των  αποκαλύψεων  (hot  seating)  που  σε  ρόλο  ένα 
από τα παιδιά ή ο εμψυχωτής απαντά σε ερωτήσεις που θέτει η 
τάξη  σε  σχέση  με  τη  ζωή  του  χαρακτήρα,  τα  κίνητρα  και  τις 
επιλογές του. 

v  Το περίγραμμα του χαρακτήρα που ζωγραφίζουν το περίγραμμα 
ή τον ίδιο τον ήρωα και τοποθετούν φράσεις ή επίθετα που του 
ταιριάζουν. Έτσι, αντιλαμβάνονται βαθύτερα την κατάσταση του 
χαρακτήρα. 

v  Ο  χάρτης  της  ιστορίας που φτιάχνεται δηλαδή μια  κάτοψη  των 
δράσεων που θα λάβουν χώρα έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη 
αντίληψη του χωροχρόνου της ιστορίας. 

v  Αντικρουόμενες  σκέψεις  (conflicting  advice),  όταν  δηλαδή 
κάποιος  ήρωας  βρίσκεται  σε  κρίσιμη  στιγμή  ή  απόφαση,  τα 
παιδιά  στο  ρόλο  της  σκέψης  του  εκφράζουν  διαφορετικές 
απόψεις  για  το  τι  πρέπει  να  κάνει.  Στη  δική  μας  περίπτωση 
έντονη  ήταν  η  σκηνή  της  γ΄  δοκιμασίας:όταν  έπρεπε  οι  δυο 
ήρωες να απαντήσουν μόνο  την αλήθεια στο φαλακρό νάνο, η 
σκέψη τους ήταν αντικρουόμενη.
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v  Ο  δάσκαλος  σε  ρόλο  (teacher  in  role)  κατά  την  οποία  ο 
εμψυχωτήςδάσκαλος  εμπλέκεται  ο  ίδιος  στην  ιστορία  για  να 
ενισχύσει  τη  συμμετοχή  των  παιδιών.  Στο  παραμύθι  μας  οι 
δασκάλες  ήταν  συνήθως  η  “Βασική Πηγή”  που  ανακοίνωνε  τις 
τρεις  δοκιμασίες  που  έπρεπε  τα  παιδιά  να  περάσουν  για  να 
σώσουν το χωριό. 

v  ΓράμματαΕπιστολές:σε  ρόλο  τα  παιδιά  γράφουν  κάποιο 
γράμμα απαραίτητο  για  την  εξέλιξη  της  ιστορίας.  Συγκεκριμένα 
το γράμμα του κυρίου Πλάτανου προς την κυρία Καρυδιά για να 
δραστηριοποιηθούν. 

v  Ημερολόγιο,  δηλαδή  τα  παιδιά  σε  ρόλο  γράφουν  προσωπικό 
ημερολόγιο  εμβαθύνοντας  έτσι  τις  ανησυχίες,  τους 
προβληματισμούς και τα “θέλω” των ηρώων της ιστορίας τους. 

v  Αυτοσχεδιασμός  κατά  την  ανάπτυξη  του  οποίου  τα  παιδιά 
συλλαμβάνουν  και  εκφράζουν  με  αυθόρμητο  τρόπο  τις  ιδέες 
τους σχετικά με μια κατάσταση, μια σκηνή ή έναν ήρωα. 

v  Σε  ένα  επόμενο  στάδιο  περάσαμε  και  στον  καθοδηγούμενο 
αυτοσχεδιασμό όπου τα παιδιά παρουσίασαν όλο  το παραμύθι 
δραματικά έχοντας αποφασίσει από πριν  βασικές  λεπτομέρειες 
της  ιστορίας  (ρόλων,  δράσεων,  χώρου  –χρόνου  βοηθητικών 
αντικειμένων).
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Ακολούθως  παραθέτουμε  κάποιες  από  τις  γραπτές  εργασίες  και 
ζωγραφιές  τω  παιδιών  που  προέκυψαν  μέσα  από  τις  τεχνικές 
δραματοποίησης που χρησιμοποιήσαμε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
v  Μάγισσας. 
v  Κυρίας Καρυδιάς.
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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ΓΡΑΜΜΑΕΠΙΣΤΟΛΗ 
v  Του κυρίου Πλάτανου. 
v  Της Κυρίας Καρυδιάς.
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ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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