"Ένα μήνυμα από την Κάρλα"

Πώς είναι να ξυπνάς και να βλέπεις την Κάρλα από το παράθυρο του δωματίου σου;
Τί νιώθεις όταν περνάς κάθε μέρα κοντά από τη λίμνη για να πας στο σχολείο σου; Και
πώς σε διαμορφώνουν οι ιστορίες των παλιότερων για το ψάρεμα, όταν οι άντρες
έμεναν για μέρες ολόκληρες μακρυά από την οικογένειά τους; Τί σημαίνει να
«ξαναγεννιέται» μία λίμνη δίπλα στο χωριό σου και να μιλάνε όλοι για την οικολογική
της αξία;
Το πρόγραμμα Message in a Bottle ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014, στη Β’ τάξη του
Λυκείου Καναλίων. Στόχος μας δεν ήταν να κάνουμε μία ακόμη απλή παρουσίαση της
αξίας που έχει η λίμνη, αλλά να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να μιλήσουν οι ίδιοι. Να
καταγράψουν εικόνες της Κάρλας όπως οι ίδιοι την βλέπουν. Να προσπαθήσουν να
εκφράσουν τη δική τους οπτική γωνία, με όποιον τρόπο οι ίδιοι επιθυμούν και στη
συνέχεια να την στείλουμε σαν ένα «μήνυμα σε μπουκάλι» σε όλον τον κόσμο, μέσα από
τη διαδικτυακή πλατφόρμα waterwheel.
Το τελικό μήνυμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, και ίσως να μην ολοκληρωθεί ποτέ.
Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν απέτυχε: οι μαθητές που συμμετείχαν προσπάθησαν να
εκφραστούν ελεύθερα, να δημιουργήσουν κάτι πέρα από τις σχολικές δομές και τη
διδακτέα ύλη. Και ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους που ήθελαν να τους ενθαρρύνουν να
βρουν τη δική τους φωνή και που ενδιαφέρονταν να ακούσουν όσα τα παιδιά είχαν να
πουν. Κι αυτό είχε από μόνο του ιδιαίτερη σημασία για όλους που συμμετείχαμε σε
αυτό.
Το πρόγραμμα Message in a Bottle υλοποιήθηκε την άνοιξη του 2014 χάρη στην
εθελοντική προσφορά των Alexander Schellow, Βάλιας Στεργιώτη, Yvonne Senouf,
Corinne Webber, Ανδρέα Νικολόπουλου, Γιώργου Κατσαδωράκη, την σταθερή στήριξη
της Μαρίας Χαμόγλου και των ανθρώπων του ΦΔ Κάρλας και κυρίως την αμέριστη
συμπαράσταση της Αργυρώς Μέκκα, του Λυκειάρχη Κώστα Πριάκου και των
υπόλοιπων καθηγητών του Λυκείου Καναλίων.
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