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Φανταστική εµπειρία! Χάος και οµόνοια µαζί. Στην πρόβα ήταν όλα τόσο µπλεγµένα και την ηµέρα
της παράστασης µπήκαν στη θέση τους. Η κάθε οµάδα ήταν πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της
παρουσίασης. Ανατρίχιασα. ∆εν είχα καταλάβει πόσο σηµαντικό θέµα είναι να σου στερούν µε τέτοιο
τρόπο την ελευθερία σου ούτε πίστευα ότι συµβαίνει στην εποχή µας. Το αφήνουν και συµβαίνει! Ίσα
που άγγιξα τα συναισθήµατα των συνοµηλίκων που ζουν στη Γάζα… δεν ξέρω αν καταφέραµε κάτι,
όµως νοµίζω ότι θα έπρεπε όλος ο κόσµος να παρακολουθήσει αυτό που ετοιµάσαµε.
Σεµέλη, µαθήτρια Λυκείου, Αθήνα Οκτώβριος 2010
Πραγµατικά, βρεθήκαµε µπροστά σε µια αµήχανη κατάσταση όταν διαβάσαµε τους µονολόγους των
παιδιών. Τα πράγµατα ήταν πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι φανταζόµασταν. Είναι δύσκολο να
κατανοήσουµε εµείς οι ίδιοι, βάσει των δικών µας εµπειριών, το τι πέρασαν τα παιδιά αυτά από τη
στιγµή που έγινε η εισβολή. Είναι τραγικό να αλλάζει η ζωή σου τόσο δραµατικά µέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα. Πράγµατα που εµείς θεωρούµε αυτονόητα, τα παιδιά αυτά της ηλικίας µας τα έχασαν.
Ελευθερία, φίλοι, οικογένεια, σχολείο, τέχνη, θέατρο. Νιώσαµε δέος και συγκίνηση. Τα κείµενα, οι
φωνές των παιδιών µας άγγιξαν, πράγµα που φαίνεται και από την πολύ καλή συνεργασία που είχαν τα
σχολεία µεταξύ τους, χωρίς να έχουν άλλη προηγούµενη επαφή. Όλοι µαζί προσπαθήσαµε να
µεταδώσουµε αυτό που αισθανθήκαµε. Σίγουρα ήταν κάτι που µας δίδαξε πολλά.
Ιωάννα και Άννα µαθήτριες Λυκείου, Αθήνα Οκτώβριος 2010
Μου φαίνεται σχεδόν απίθανο το γεγονός ότι χωρέσαµε τόσα άτοµα
(80!) σε µια τόσο µικρή σκηνή! Αλλά αυτό που µου φαίνεται ακόµη
πιο απίθανο, τολµώ να πω συγκλονιστικό, είναι ότι για αυτές τις δύο
ώρες τόσο πολλά άτοµα από διαφορετικά σχολεία, υπερασπιζόµασταν
την ίδια ιδέα.
Σοφία, µαθήτρια Λυκείου, Αθήνα Οκτώβριος 2010
Τί να γράψεις και τί να αφήσεις όταν πρόκειται για µια τέτοια
συγκλονιστική εµπειρία! Ένα µόνο θα τονίσω, το οποίο έγινε
αντιληπτό κυρίως από τους συµµετέχοντες αλλά νοµίζω και από το
κοινό: Η οµαδική δουλειά! Η δουλειά του κάθε σχολείου, η
συγκινητική συνάντηση όλων των σχολείων, η παράσταση στο
θέατρο και η γνώση ότι κάτι αντίστοιχο συµβαίνει συγχρόνως σε
διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη!
Αισθάνθηκα έστω για κάποιες ώρες, ότι ήµουν δυνατή, ότι ήµασταν
δυνατοί, ότι τα παιδιά στη Γάζα δεν είναι εντελώς µόνα τους.
Αυτή η προσπάθεια δεν µπορεί παρά να είναι συλλογική!
Ίρις, µαθήτρια Λυκείου, Αθήνα Οκτώβριος 2010
Συνειδητοποιώντας ότι αυτοί οι Μονόλογοι γράφτηκαν από παιδιά της ηλικίας µου ή ακόµη
µικρότερα, ανατρίχιασα! Αναρωτήθηκα πώς είναι δυνατόν τα παιδιά αυτά να µπορούν να εκφραστούν
µε τόσο συναίσθηµα σε ένα φύλλο χαρτί. Μέσα από το απόσπασµα που ΄΄έπαιξα΄΄, προσπάθησα να τα
φανταστώ, να τα αγγίξω, να βρεθώ κατά κάποιον τρόπο στη θέση τους. ΄΄Μπαίνοντας΄΄ στο ρόλο µου,
προσπάθησα να νιώσω το φόβο, την αγωνία, τον τρόµο του αποκλεισµού. Παρ' όλα αυτά, έχω
επίγνωση ότι εγώ έκανα θέατρο, ενώ εκείνα βιώνουν τον τρόµο live στην καθηµερινότητά τους.
Στεφανία, µαθήτρια Λυκείου, Αθήνα Οκτώβριος 2010
Μέσα από την συλλογική προσπάθεια αρκετών σχολείων να αποδοθούν θεατρικά οι Μονόλογοι,
συνειδητοποίησα πως το θέατρο έχει πολύ µεγαλύτερη δύναµη από αυτή που πίστευα. Έχει την
δύναµη να αγγίξει τις πιο ευαίσθητες χορδές µας και να διεγείρει πολύ δυνατά συναισθήµατα! Ελπίζω
πως το κοινό που παρακολούθησε την παράσταση να ένοιωσε έστω ένα µέρος από την φόρτιση και την
συγκίνησή µας.
Εφη, µαθήτρια Λυκείου, Αθήνα Οκτώβριος 2010

Όταν µας ενηµέρωσε η καθηγήτριά µας για αυτή την εκδήλωση και ξεκινήσαµε τις πρόβες, είχα στο
µυαλό µου ότι πρόκειται για µια ακόµη παράσταση από τις πολλές που έχουµε συµµετάσχει κατά
καιρούς σαν σχολείο. Όµως την µέρα της παράστασης, όταν βρέθηκα στο θέατρο µε τα άλλα παιδιά
των άλλων σχολείων, ένοιωσα τόσο µοναδικά, γίναµε όλοι µία παρέα µε έναν κοινό στόχο-να
ακουστούν µέσα από εµάς οι φωνές των παιδιών της Γάζας-και µε µια κοινή γλώσσα, το θέατρο που
αγαπάµε. Ο ανταγωνισµός και το άγχος εξαφανίσθηκαν και το αποτέλεσµα της παράστασης ήταν
µαγικό καθώς κανένα σχολείο δεν ξεχώριζε, ήµασταν όλοι ΕΝΑ! Η βιωµατική εµπειρία µου αυτή
έγραψε µέσα µου πως συµβαίνουν τόσο µακριά µας αλλά και τόσο κοντά µας τέτοια γεγονότα και η
οργή µου για την αδιαφορία του κόσµου µεγάλωσε
Νόρα, µαθήτρια Λυκείου, Αθήνα Οκτώβριος 2010
Παίρνοντας µέρος σε αυτή την παράσταση
ήρθα σε επαφή µε άλλα παιδιά
δηµιουργώντας
και
παράλληλα
εκφράζοντας τις ανησυχίες µας για ένα
λεπτό θέµα, τον πόλεµο της Γάζας. Το πιο
σηµαντικό και ενδιαφέρον όµως είναι πως
µε έµµεσο τρόπο πλησίασα τα παιδιά της
Γάζας,
εκείνα
τα
παιδιά
που
δοκιµάστηκαν
τόσο
σκληρά,
που
ωριµάσανε τόσο απότοµα βλέποντας τον
κόσµο µε άλλη µατιά. Ευχαριστώ..
Αελώ, µαθήτρια Λυκείου, Αθήνα
Οκτώβριος 2010

Μεγαλώνοντας, σιγά-σιγά ήθελα να αρχίσω να παίρνω µέρος σε όσες δραστηριότητες µου δινόταν η
ευκαιρία να συµµετάσχω. Θεωρούσα πως έτσι δεν θα έχανα την ευκαιρία να ανακαλύψω µε κάποιο
τρόπο αυτή τη ζωή που σε λίγο θα πρέπει πιο σοβαρά να αντιµετωπίσω – και η οποία είναι, σίγουρα,
πολύ περισσότερα πράγµατα από τη ρουτίνα του «ξυπνάω-πάω σχολείο-γυρίζω-τρώω-διαβάζωασχολούµαι µε κάτι που µε ηρεµεί-κοιµάµαι». Άρχισα λοιπόν να παίρνω µέρος σε διάφορες δράσεις,
σχετικές µε τις θετικές επιστήµες, την τέχνη ή ακόµη και µε πιο απλά πράγµατα, όπως είναι, ας πούµε,
οι εκπαιδευτικές εκδροµές. Η αλήθεια είναι πως, ενώ µάθαινα ενδιαφέροντα πράγµατα (και γι’ αυτό,
άλλωστε, δεν έπαψα να πιστεύω πως αξίζει τον κόπο να συνεχίσω), δεν µε είχε ώς τότε ενθουσιάσει
κάτι.
Όταν, χωρίς πολλή σκέψη, µε άλλα πέντε παιδιά του σχολείου µου ακολουθήσαµε την καθηγήτριά
µας στους Μονολόγους από τη Γάζα, το αντιµετώπισα αρχικά σαν µία ακόµη ευκαιρία να
προσπαθήσουµε λίγο για κάτι εναλλακτικό, και ίσως να εισπράξουµε κάτι απ’ αυτό. Μπορώ να πω
πως αρχικά, µολονότι δεν ήµουν γενικά δυσαρεστηµένη, δεν ήµουν ούτε ενθουσιασµένη, µια και θα
χάναµε ώρες µαθηµάτων της Κατεύθυνσης, θα µέναµε περισσότερες ώρες στο σχολείο και θα
συναναστρεφόµασταν κυρίως παιδιά µικρότερά µας, κάτι που έµοιαζε βαρετό. Καθώς όµως οι πρόβες
προχωρούσαν, όλο και περισσότερο ήθελα να είµαι µέσα σ’ αυτό που συνέβαινε, όλο και περισσότερο
ευχαριστιόµουν το ότι µοιραζόµουνα την εµπειρία αυτή µε τους µικρότερους συµµαθητές µου, που
αποδεικνύονταν κάθε άλλο παρά βαρετοί. Οι ιστορίες, οι µονόλογοι των παιδιών από τη Γάζα, είχαν
κάτι το µαγικό: το να συνειδητοποιεί κανείς τη δυστυχία, ενώ παράλληλα καταλαβαίνει βαθιά πόσο
απίστευτα τυχερός είναι, είναι δύσκολο να συµβεί, ακόµη κι αν είναι αρκετά εύκολο να ειπωθεί.
Όταν τελικά έφτασε η παραµονή της παράστασης, οπότε ήρθαµε για πρώτη φορά σε επαφή µε
όλους τους µαθητές της Αττικής που είχαν πάρει την ίδια απόφαση µε εµάς, να δώσουν δηλαδή, την
ευκαιρία σε µια τέτοια δράση να τους «παρασύρει», η εµπειρία ήταν καταπληκτική! Κάθε 10λεπτο,
κάθε παρουσίαση µονολόγου απ’ τα παιδιά, ήταν καθηλωτική. Τόσο στην πρόβα, όσο και την
εποµένη, στην παράσταση, όπου η επανάληψη (για µας) των κειµένων δεν φάνηκε να µετριάζει τη
συγκίνηση, η αίσθηση ήταν ξεχωριστή. Όλα αυτά τα παιδιά του ∆υτικού κόσµου, παιδιά µε τις βασικές
ανάγκες τους καλυµµένες (συχνά και µε το παραπάνω), µε προβλήµατα που τα παιδιά της Γάζας
προσεύχονται να έχουν, ενωθήκαµε σαν µια µικρή µεγάλη παρέα, ανατριχιάσαµε όλοι µαζί,
βουρκώσαµε όλοι µαζί, χορέψαµε, φωνάξαµε, τραγουδήσαµε όλοι µαζί, και τελικά, χωρίς καλά καλά
να το καταλάβουµε, καταφέραµε για κάποιες µικρές (ή µήπως µεγάλες;) στιγµές να δείξουµε τον
πόνο, να δείξουµε πως αφού κάτι µικρό µπορεί να γίνει από εµάς που είµαστε µικροί, τότε µπορεί
πραγµατικά να γίνει ΚΑΤΙ. Και, άµα µπορεί να γίνει κάτι, τότε αυτό είναι ένα βήµα, που δίνει τη
δύναµη να γίνει το επόµενο, και τελικά ναι, ο κόσµος, δηλαδή εµείς, ενδιαφέρεται, θέλει, τρέµει µαζί
µε τα παιδιά στη λωρίδα της Γάζας, φοβάται και µισεί µαζί τους τις βόµβες. Φωνάζει. Φωνάζει στη

µικρή αίθουσα ενός θεάτρου στην Αθήνα, κι αυτή η φωνή βγαίνει από βαθιά µέσα του και φτάνει στην
άλλη άκρη της γης, και µε κάποιο µαγικό τρόπο, κάνει τον κόσµο πιο όµορφο... .
Και για πρώτη φορά, η ευκαιρία που έδωσα σ’ αυτή τη δράση, αυτή η ευκαιρία που άρπαξα, µε
γέµισε ολόκληρη, καθώς κοιτούσα το κοινό ανάµεσα σε όλους τους άλλους µικρούς ηθοποιούς, µε
έναν τόσο µεγάλο συνδυασµό συναισθηµάτων, χαρά, ελπίδα, θυµό, αγανάκτηση, πάθος, τόσο µεγάλο
που δε χωρούσε µέσα µου. Αφού λοιπόν δε χωράει µέσα µου, θα τον µοιραστώ µε όλους όσους µιλώ,
όσους αγγίζω, όσους κοιτάζω. Και, αυτό το κάτι που ψάχναµε, το πρώτο βήµα, ΘΑ ΓΙΝΕΙ.
Άννα, µαθήτρια Λυκείου Αθήνα Οκτώβριος 2010
Μπορώ να πώ ότι µέσα από τη συµµετοχή µου στη δράση και τη θεατρική παράσταση για τα παιδιά
της Γάζας αποκόµισα πολλά. Κατάλαβα, όσο µπορεί να καταλάβει κάποιος που δεν έχει ζήσει πόλεµο
και κακουχίες, πώς νιώθουν αυτά τα παιδιά, πόσο δυστυχισµένα και ταλαιπωρηµένα είναι. Η
συµµετοχή µου µ' έκανε να προβληµατιστώ, να σκεφτώ πως όλα αυτά που χαίροµαι κάθε µέρα, όπως
το ζεστό φαγητό, τα καθαρά ρούχα, η απόλαυση της ελευθερίας δεν είναι δεδοµένα, και κάποιοι
µοχθούν για να τ' αποκτήσουν. Τέλος, προετοιµάζοντας τη θεατρική παράσταση έµαθα να
συνεργάζοµαι για τη δηµιουργία µιας καλής παράστασης, γι’ αυτό και χαίροµαι πολύ που συµµετείχα
σε κάτι τέτοιο. Πραγµατικά θα ήθελα πάρα πολύ να µου δοθεί ξανά µια παρόµοια ευκαιρία!
Κωνσταντίνα µαθήτρια Λυκείου Αθήνα Οκτώβριος 2010
«Καυχιόµαστε πως είµαστε τα πιο έξυπνα
ζώα και πως χρησιµοποιούµε το µεγαλύτερο
µέρος του εγκεφάλου µας. Όµως εµείς
είµαστε που σκοτώνουµε όλους αυτούς τους
ανθρώπους στη Γάζα. Τους καταστρέφουµε
τη ζωή, γιατί; Γιατί µπορούµε. Κι όταν ο
άνθρωπος µπορεί να κάνει κάτι, θα... το
δοκιµάσει. Ό,τι αντίκτυπο και να έχει στη
γη, στους ανθρώπους, στο σύµπαν...».
Έτσι θα τελείωνε ένα κειµενάκι για τον
άσχηµο χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλά
κάποιοι δάσκαλοι πήγαν στη Γάζα µε
κίνδυνο της ζωής τους. Άλλοι άνθρωποι
δίνουν πολλά χρήµατα για τον ίδιο σκοπό.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι γιατί να µπαίνουνε
στην ίδια λίστα µε τους άλλους; Θα έπρεπε να υπάρχουν δύο λέξεις που να σηµαίνουν «άνθρωπος».
Μία για να περιλάβεις όλους αυτούς που καταστρέφουν ζωές και άλλη µία γι’ αυτούς που νοιάζονται
και κάνουν το ελάχιστο που µπορεί να κάνει την διαφορά.
Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές και τους καθηγητές µας γι’
αυτήν την υπέροχη παράσταση που, κατά τη γνώµη µου, θα έκανε τα παιδιά που έγραψαν τους
µονολόγους να χαρούν πολύ, επειδή κάποιοι νοιάστηκαν γι’ αυτούς και αφιέρωσαν λίγο χρόνο, για να
διαβάσουν τα κείµενα που έγραψαν τα ίδια και να τα αποδώσουν µε τροµερές ερµηνείες!»
Πάρις, µαθητής Γυµνασίου, Αθήνα Οκτώβριος 2010
…..Όταν έπιασα στα χέρια µου τους µονολόγους..έµεινα! Ένιωσα µια τεράστια ευθύνη γιατί είδα ότι
αυτά που γράφονται δεν είναι ένας φανταστικός µονόλογος κάποιου συγγραφέα αλλά είναι από κάποιο
πρόσωπο που υπάρχει ζει στην ίδια εποχή µε εµένα, είναι στην ηλικία µου, έχει τις ίδιες ανάγκες και τα
ίδια δικαιώµατα µε εµένα που δυστυχώς του τα έχει στερηθεί…..
Μανόλης, µαθητής Λυκείου, Ηράκλειο Κρήτης Οκτώβριος 2010
…Η συµµετοχή µας σε αυτό πρόγραµµα ξεκίνησε ως υποστηρικτική της πρωτοβουλίας του ASHTAR
THEATRE και καταλήξαµε υποστηριγµένοι εµείς. Υποστηριγµένοι από αξίες και σοφία, που έχουν
µόνον εκείνοι που δεν µπορούν να είναι άλλο, παρά αληθινοί….
Μαργαρίτα, εκπαιδευτικός, Κέρκυρα Οκτώβριος 2010
…Τα παιδιά του πολέµου µιλούν… Εµείς ακούµε;…
Γιάννα εκπαιδευτικός, Κοζάνη Οκτώβριος 2010
…ακούσαµε τη φωνή αυτών των παιδιών και την ίδια τους την αγωνία ν’ ακουστούν. Σκύψαµε δίπλα
τους και τους αφήσαµε να µας µιλήσουν. Αναλάβαµε, να µεταφέρουµε τη φωνή τους, και το
καταφέραµε…. Ανάµεικτα συναισθήµατα µας κατέκλυσαν όταν ακούσαµε για πρώτη φορά τους

µονολόγους απ’ τη Γάζα. Από τη µια, νοιώσαµε οίκτο για τα παιδιά εκείνα, που µπροστά στα µάτια
τους γκρεµίστηκαν τα πάντα. Από την άλλη, µείναµε άφωνοι, όταν ακούσαµε τα παιδιά αυτά να
νοιάζονται για το πώς θα πεθάνουν, παρά για το πώς θα ζήσουν. Η ζωή σήµερα βρίσκεται αλλού.
Έχουµε λησµονήσει πράγµατα και καταστάσεις, τις οποίες τα παιδιά εκείνα µας θύµισαν µέσα απ’ το
λόγο τους…
Μάριος, µαθητής Γυµνασίου, Κοζάνη Οκτώβριος 2010
…Μέσα από την παράσταση, βρεθήκαµε όλοι στη θέση των παιδιών που έζησαν τον πόλεµο, θέση
πολύ δύσκολη, καθώς τα παιδιά µεγάλωσαν πρόωρα και ο πόλεµος έχει στιγµατίσει τις ζωές τους.
Ευαισθητοποιηθήκαµε και προβληµατιστήκαµε…
Φωτεινή, µαθήτρια Γυµνασίου, Κοζάνη Οκτώβριος 2010
… αισθανθήκαµε όλοι µας κάποια στιγµή όπως και τα παιδιά που έγραψαν τα κείµενα. Ήταν πολύ
διαφορετική και µοναδική εµπειρία για µένα και µου άρεσε πολύ…
Σοφία, µαθήτρια Γυµνασίου, Κοζάνη Οκτώβριος 2010
…Αυτή η συννεφιασµένη Κυριακή της
πολυπρόσωπης παράστασης …των δικών
µας παιδιών στο στρατώνα του κάστρου,
θα µείνει µέσα µου ως ανεκτίµητη
δηµιουργική εκδήλωση, για να φωτίζει τις
δυνάµεις που αφυπνίζονται, σε µικρούς
και µεγάλους, όταν η φρίκη του πολέµου
(άρα του κακού) µας ενώνει...Τα παιδιά, οι
νέοι κα οι νέες, το πιο υγιές, το πιο δυνατό
κοµµάτι της κοινωνίας, µας χάρισε µια
Κυριακή, χαρά και συγκίνηση. Και µας
απέδειξε ότι, η δύναµη της δηµιουργίας
µπορεί να υπάρξει ελεύθερη, µακριά από
τους κανόνες και τους όρους του
συστήµατος. Ένα ταπεινό και εκ βαθέων ευχαριστώ στα παιδιά και τους οργανωτές.
Κυριάκος, συνθέτης, Πρέβεζα Οκτώβριος 2010
…Ένα Κυριακάτικο βροχερό πρωινό, στις 17 του Οκτώβρη, στην Πρέβεζα, στο χώρο του κάστρου του
Αγίου Ανδρέα ζήσαµε µια συγκλονιστική εµπειρία. Μέσα απ τα εγκαταλελειµµένα και
µισογκρεµισµένα κτίρια και υπόστεγα του πρώην στρατοπέδου, ακούσαµε απ΄ τα στόµατα νέων
παιδιών, τις φωνές των παιδιών της Γάζας , της Γάζας του πολέµου και του αποκλεισµού.
Ελένη, γονιός, Πρέβεζα Οκτώβριος 2010
Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010. Πρέβεζα ώρα έντεκα το πρωί. Πέφτει µία επίµονη και ήσυχη βροχή
πάνω στα κτίσµατα του παλιού στρατώνα στο κάστρο του Αγ. Αντρέα…Κτίσµατα γεµάτα µε φωνέςψυχές κι αγάπη παιδιών και εφήβων.. Και όπως η βροχή σχηµάτιζε τα ρυάκια της στο χώµα, έγιναν κι
αυτές µικρά στην αρχή και ύστερα µεγαλύτερα ρυάκια µαζί µε τις φωνές και άλλων παιδιών απ΄ άλλες
πόλεις απ’ άλλες χώρες, µικρά ποτάµια της οργής και της συγκίνησης και αργότερα µεγαλύτερα
ποτάµια της αλληλεγγύης και της ελπίδας, µέχρι να ενωθούν στο µεγάλο ποτάµι των ανθρώπων, όταν
οι άνθρωποι είναι µαζί…
Μαρία, γονιός, Πρέβεζα Οκτώβριος 2010
…Έβρεχε δυνατά και ασταµάτητα στις 17 Οκτώβρη 2010. Χρειαζόταν «µεγάλη απόφαση» να αφήσει
κανείς το ζεστό και στεγνό του σπίτι, και µάλιστα Κυριακή πρωί, για να βρεθεί στον χώρο του
κάστρου του Αγίου Ανδρέα. Οι τολµηροί όµως ανταµείφθηκαν. …Έτσι, τα πολλά και αληθινά δάκρυα
που κύλησαν στα µάγουλα των ανθρώπων «ενώθηκαν» µε τα νερά της βροχής στα ρυάκια που
σχηµατίσθηκαν. Μακάρι όλα αυτά τα ρυάκια συναισθηµάτων ανθρώπινης υπέρβασης να καταλήξουν
και στον ποταµό της πράξης. Ο χρόνος και η ιστορία θα το δείξει.
Μαίρη, γονιός, Πρέβεζα Οκτώβριος 2010
…Με την παράσταση µπορεί να µη βοήθησα αυτά τα παιδιά ώστε να ελευθερωθούν, κατάφερα όµως
να ευαισθητοποιήσω κάποιους ανθρώπους. Άρχισα να εκτιµώ αυτά που έχω, έστω και τα πιο απλά…
Γεωργία, µαθήτρια Λυκείου, Νιγρίτα Σερρών Οκτώβριος 2010

…Ήταν µια µοναδική εµπειρία για µένα. Μέσα από το θέατρο, ήρθα κοντά µε τα υπόλοιπα παιδιά που
συµµετείχαν, γίναµε µια µεγάλη οµάδα, που µας ένωνε ένας κοινός σκοπός: Να µεταφέρουµε στον
κόσµο την αθλιότητα του πολέµου, να τους κάνουµε να νιώσουν τη θλίψη και την οδύνη αυτών των
παιδιών .. Πιστεύω όµως πως η ελπίδα είναι βαθιά ριζωµένη στην καρδιά όλων αυτών των παιδιών,
ποτέ δεν πεθαίνει, και γι αυτό θα τους οδηγεί σε όλη τους τη ζωή, κι έτσι θα πραγµατοποιηθούν όλα τα
όνειρα, που τώρα φαντάζουν ανεκπλήρωτα…
Βίκυ, µαθήτρια Λυκείου, Νιγρίτα Σερρών Οκτώβριος 2010

…Ήταν µια µοναδική εµπειρία, διότι γνωρίσαµε τι πραγµατικά συµβαίνει στη Γάζα και όχι µε όσα µας
βοµβαρδίζουν τα δελτία ειδήσεων και οι εφηµερίδες που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται καν στην
πραγµατικότητα…
Αλέξανδρος, µαθητής Γυµνασίου, Σέρρες Οκτώβριος 2010

