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Α 
γαπητά παλιά- παλιά-παλιά 
(και πολυαγαπηµένα) µέλη 

του ∆.Ε.Ν., 

Με σας το ∆.Ε.Ν. δηµιουργή-
θηκε. Με σας δηµιούργησε την ιστορία 
του. Με σας έκανε βήµατα µέσα στο 
χρόνο. Αν κάνετε ένα ταξίδι στο χρόνο 
– αν πάτε πίσω στο 2003, 2004, 2005, 
2006 κι αν έρθετε στο σήµερα – σίγου-
ρα θα ανακαλύψετε πολλές εικόνες, 
σκέψεις, συναισθήµατα. Είσαστε ό,τι 
πολυτιµότερο έχει το ∆.Ε.Ν.: νέοι που 
συνυπήρξατε σε κοινή πορεία, µικροί 
παραπόταµοι που έσµιξαν τα νερά 
τους για λίγο και πάλι τραβήξατε τη 
δική σας πορεία – δηµιουργώντας µαζί 

µικρές & µεγάλες δράσεις του ∆.Ε.Ν. 

Με άλλα λόγια, µεγαλώσατε καθώς 
µεγάλωνε ο µπαξές του ∆.Ε.Ν., µια 
σηµαντική συν-εξέλιξη στην οποία αξί-
ζει να σταθούµε όλοι µαζί για λίγο, να 
αντλήσουµε τη γνώση που έχει να µας 

προσφέρει. 

Οι «ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ» σας προσκαλούν, 
ατοµικά ή και σε σχέση ο ένας µε τον 
άλλον – µε ποικίλους τρόπους – να 
εκφράσετε τη δικιά σας φωνή σε ένα 
τεύχος αφιερωµένο στην πορεία του 

∆.Ε.Ν. 

Επέλεξε από το φωτογραφικό αρχείο 
του ∆.Ε.Ν. µια φωτογραφία σου της 
αρχικής περιόδου που πρωτοήρθες 
στην παρέα. Τράβηξε και µια σηµερινή 
σου φωτογραφία, ή επέλεξε µια από 
πρόσφατη δράση του ∆.Ε.Ν. ∆ηµιούρ-
γησε ένα «κολλάζ» µ’ αυτές τις δύο 

φωτογραφίες. 

∆ηµιούργησε ένα κείµενο (µε όποια 
µορφή θέλεις – κείµενο σκέψεων, ποί-
ηµα) που θα γεννηθεί από τον προβλη-
µατισµό σου γύρω από τα παρακάτω 

θέµατα: 

… Το ∆.Ε.Ν. για µένα ήταν & θα είναι… 

… Αν φανταστείς ότι ήσουν ένας ‘νέος 
εξερευνητής’ που εκπαιδεύτηκε µέσα 

από τις δράσεις που συµµετείχες - τι 
θα έλεγες ότι ανακάλυψες στο ∆.Ε.Ν. 
που είναι πολύτιµο; Πώς είναι πολύτι-
µο για τη σηµερινή σου ζωή εκεί που 

βρίσκεσαι; 

… πάρε «κάτι» που θυµάσαι από τα 
δηµιουργήµατα του ∆.Ε.Ν. – ένα παρα-
µύθι, µια κατασκευή, ένα συµβάν, µια 
σελίδα του ηµερολογίου που έγραψες, 
κάτι που έχει µείνει ζωντανό στη µνή-
µα σου – και  φέρ' το στο σήµερα. 
«Συνέχισε» την ιστορία του να δεις που 

θα σε βγάλει! 

… Αν σκεφτείς τη συµµετοχή σου στην 
οµάδα – αν σταθείς µε την καρδιά και 
το νου σου σ’ αυτή τη λέξη: «οµάδα» - 

τι θα έλεγες ότι είναι «µια οµάδα»; 

Οι «ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ» περιµένουν την 

εικόνα & το κείµενό του καθενός.  

Καλές εµπνεύσεις! 

«…ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...»     

Κάθε δρόµος και άνοιγµα µονοπατιού. 
Κάθε µονοπάτι και δύσκολο, επίπονο. 
Προσφέρει τις δικές του προκλήσεις. 
Κάθε µονοπάτι και ευκαιρία για ανά-

πτυξη δεξιοτήτων εξερεύνησης.  

Ο δρόµος του ∆.Ε.Ν. είναι συνυφασµέ-
νος µε µονοπάτια που ανοίγουν οι νέοι 
που έρχονται να «κατοικήσουν» τον 
ανθρώπινο και φυσικό χώρο του εργα-

στηρίου.  

Αυτά τα µονοπάτια έχουν τη δική τους 
πολύµορφη ιστορία, και οι ατοµικές 
αφηγήσεις των νέων που τα περπάτη-
σαν µας δίνουν την πολύτιµη ευκαιρία 

να την αφουγκραστούµε. 

 

Το 2ο τεύχος µας ταξιδεύει στα βιώµατα 
των νέων που έχουν κάνει µεγάλης 
διάρκειας διαδροµή ως µέλη οµάδων 
νέων του ∆.Ε.Ν. Με µία έννοια 
«µεγάλωσαν»  καθώς µεγάλωνε και το 
∆.Ε.Ν.  Η «άσκηση εµψύχωσης» που 
γέννησε τα κείµενα ξεκίνησε µε το πα-
ρακάτω γράµµα. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

-Γιάννης (Β’Γυµ 02-03, Γ’Λυκ 06-07) 
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∆.Ε.Ν. µια λέξη που δηλώνει άρνηση. 

Αλλά µπαίνοντας σε µια τέτοια οµάδα 

µαθαίνεις ότι δηλώνει θέληση, συ-

ντροφικότητα, εργασία και ένα σωρό 

από άλλα συναισθήµατα που σε γεµί-

ζουν κατά τη διάρκεια σου µέσα σε 

αυτή. 

Είµαι ο ∆ηµήτρης και είµαι ένα παιδί 

του ∆.Ε.Ν. εδώ και τρία χρόνια. Εί-

µαι φοιτητής του τµήµατος µαθηµατι-

κών στο Ηράκλειο, αλλά γεννήθηκα 

στην Ξάνθη. Η Ξάνθη είναι µια υπέ-

ροχη πόλη στα βόρεια της Ελλάδας, 

µια επαρχιακή πόλη που συνδυάζει 

κουλτούρα, πολιτισµό και διασκέδα-

ση. Μια πόλη που στο πέρασµα του 

χρόνου γνώρισε και εµπνεύστηκε 

από διάφορες φυλές, έχει δηµιουργή-

σει πλέον τη δική της προσωπικότη-

τα και χαρακτήρα. Η πόλη των χιλί-

ων χρωµάτων και των χιλίων συναι-

σθηµάτων. Μέσα σε αυτή την πόλη 

κανείς µαθαίνει να αποδέχεται τη 

διαφορετικότητα του άλλου. Στην 

Ξάνθη λοιπόν έχουµε το δικό µας 

τµήµα ∆.Ε.Ν. στο οποίο γελάσαµε, 

διασκεδάσαµε, εργαστήκαµε, µαζέψα-

µε εµπειρίες αλλά και λυπηθήκαµε, 

συγκινηθήκαµε πολλές φορές ακόµα 

προβληµατιστήκαµε σε θέµατα που 

απασχολούσαν την επικαιρότητα 

αλλά και διαχρονικά ζητήµατα. 

 

 

Η αφύπνιση µου ξεκίνησε λίγο πριν 

τον Μάιο του 2003 όταν σήκωσα το 

τηλέφωνο στο σπίτι µου και άκουσα 

µια γυναικεία φωνή να ζητάει τον 

αδελφό µου. Εκείνη τη στιγµή απου-

σίαζε και  είπα αν ήθελε να αφήσει 

κάποιο µήνυµα. Η απάντηση που 

έλαβα είχε να κάνει µε ένα παγκάκι 

που έπρεπε να ολοκληρώσουν στο 

βάψιµο του…  

Έτσι όταν ήρθε ο αδερφός µου από 

περιέργεια κυρίως άρχισα να τον 

ρωτάω τι ανοησίες ήταν αυτές. 

Όµως γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό 

που έκαναν εκεί ήταν κάτι παραπάνω 

από το βάψιµο ενός απλού παγκάκι 

αλλά να χτίσουν φιλίες που σύντοµα 

θα καταλάβαινα ότι θα γινόταν το 

κάρµα της οµάδας. 

 

Το καλο-

καίρι λοιπόν  

µας καλούν για µία συνά-

ντηση και τότε βλέπω µια γυ-

ναίκα που σύντοµα θα καταλάβαινα 

ότι θα ήταν το άλφα και το ωµέγα 

των δραστηριοτήτων µας, την Άννη. 

Άρχισε εκείνη τη µέρα λοιπόν να 

γράφει κάτι στον άσπρο πίνακα και 

να σηµειώνει κάτι για ένα ποτάµι, για 

ένα σπίτι και γρήγορα συνειδητοποί-

ησα ότι µιλούσε για µια εβδοµαδιαία 

εξόρµηση στον ποταµό του Νέστου 

και συγκεκριµένα στο ύψος των Λι-

βερών εκεί όπου η φύση σου παραδί-

δεται αγνή και αµόλυντη, ένα µέρος 

που µόνο τρένο περνάει από µεταφο-

ρικό µέσω. Έτσι µετά από δύο περί-

που βδοµάδες βρεθήκαµε να ταξι-

δεύουµε από την Ξάνθη µε προορι-

σµό τα Λιβερά. Με το που φτάσαµε 

άρχισαν οι διάφορες δραστηριότητες, 

που για την εξιστόρηση τους χρειά-

ζονται αρκετές σελίδες. Οι µέρες 

κυλούσαν σαν το νερό που έτρεχε 

στο ποτάµι δίπλα µας. Οι τελευταίες 

και πιο συγκινητικές µέρες µας 

έβρισκαν στις τελευταίες προετοιµα-

σίες για την κατάβαση που θα πραγ-

µατοποιούσαµε µια µέρα πριν απο-

χωρήσουµε για τα σπίτια µας. 

 

 

Η επόµενη εργασία µε την οποία 

ασχοληθήκαµε ήταν οι ρίζες µας. 

Αρχίσαµε λοιπόν να αναρωτιόµαστε 

από πού προερχόµαστε, από πού 

κρατάει η σκούφια µας τέλος πάντων 

και σύντοµα καταλάβαµε ότι µερικοί 

από µας είχαµε κοινό τόπο γωνιών-

παππούδων και αυτό ήταν που έκανε 

την όλη διαδικασία πιο ευχάριστη, 

δηµιουργική και γενικότερα συναρπα-

στική. Όταν συµµετείχα σε αυτό το 

“project” δεν ήξερα που θα µου 

χρησιµεύσει αλλά το περασµένο κα-

λοκαίρι που έκανα τη δήλωση του 

µηχανογραφικού για τη σχολή που θα 

περνούσα, κατάλαβα ότι µε τον έναν 

και τον άλλον τρόπο έψαχνα µια άκρη 

ρίζας να πιαστώ, όχι ότι επηρέασε το 

ποιες πόλεις θα δηλώσω. Όπως και 

να’ χει, εκ των υστέρων έµαθα ότι 

έχω και καταγωγή από την Κρήτη, 

αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέµα. Πι-

στεύω ότι αυτή η εργασία αν και α-

πλή στη σκέψη τελικά ήταν η πιο 

πολυσύνθετη, που σε έβαζε σε σκέ-

ψεις και γενικά υπήρχε ένας γενικό-

τερος προβληµατισµός. Από πού 

προέρχεσαι και ποιος είναι ο προορι-

σµός σου… 

Συνεχίσαµε την εργασία των ριζών 

παράλληλα µε άλλη µια συνδεόµενη 

εργασία, τις πηγές. ∆υστυχώς όµως 

λόγω µειωµένη προσέλευσης και µιας 

γενικής σύγχυσης που επικρατούσε 

τότε στην οµάδα λόγω του ότι δεν 

είχαµε αρκετά άτοµα η καταγραφή 

των πηγών έγινε µόνο µέσα στην 

πόλη της Ξάνθης και σε ελάχιστες 

πηγές κάποιων χωριών. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ο µειωµένος αριθµός 

ατόµων είχε να κάνει µε ζητήµατα 

του καθενός όπως Πανελλήνιες εξε-

τάσεις, δουλειά και άλλα παρόµοια 

καθηµερινά προβλήµατα. 

 

 

Το επόµενο βήµα που κάναµε σαν 

οµάδα ήταν τα µαθήµατα πρώτων 

βοηθειών που κάναµε το καλοκαίρι 

του 2004 µε την οµάδα του κ. Ζεκή 

του Ερυθρού Σταυρού Ξάνθης που 

µε την πολύτιµη βοήθεια του µάθαµε 

κάποια βασικά πράγµατα που πρέπει 

να κάνουµε σε περίπτωση που βρε-

θούµε αντιµέτωποι µε ένα ατύχηµα. 

Μπορώ να πω ότι για µένα ήταν τα 

πιο συναρπαστικά µαθήµατα τα οποία 

παρακολουθούσα µε προσήλωση, 

ακόµα και στη θεωρία και στην πρα-

κτική εξάσκηση που ακολούθησε.  

 

 

Τέλος, το περασµένο καλοκαίρι, του 

2006 µας δόθηκε ευκαιρία να γνωρί-

σουµε κάποια άτοµα από µια άλλη 

οµάδα της Αθήνας. Έτσι µε ορόσηµο 

και πάλι τον ποταµό του Νέστου, 

κατασκηνώσαµε δίπλα στο ποτάµι και 

την µεθεπόµενη µέρα κάναµε ακόµη 

µια κατάβαση στο Νέστο µε τα παι-

διά, κάνοντας ακόµα ένα άνοιγµα στις 

γνωριµίες και τις φιλίες µας, έτσι και 

είχαµε τη χαρά να τους έχουµε πάλι 

κοντά µας στο καρναβάλι της Ξάν-

θης. 

-∆ηµήτρης (Γ’Γυµ 02-03, Φοιτ. 06-07) 
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-Σερρά  (Φοιτ. 02-03, Εµψυχώτρια ∆.Ε.Ν. 06-07) 
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    Το ∆.Ε.Ν για εµάς ήταν µια µεγάλη, αξέχαστη 

και πολύτιµη εµπειρία επειδή περάσαµε ευχάριστες 

στιγµές (που δεν θα το ξεχάσουµε ποτέ!), µένοντας 

για πάντα στη µνήµη µας και στην καρδιά µας . Όσο 

συµµετείχαµε στο εργαστήρι ανακαλύψαµε και µάθα-

µε µια πραγµατική πολύτιµη αξία που µας βοήθησε 

πάρα πολύ όπως είναι: η συνεργασία, η αλληλοβοή-

θεια, η οµαδικότητα, το οµαδικό πνεύµα και η φιλία. 

Η λέξη οµάδα για µας  σήµαινε όλοι µαζί να γίνουµε 

µια καρδιά, µια ψυχή, µια αναπνοή, µια σκέψη και 

τελικά ένα σώµα. Όπως και ένα από τα καλύτερα 

δηµιουργήµατα µας που θα µας µείνουν αξέχαστα 

στην ζωή µας, όπου τα ζωγραφίσαµε και κάναµε 

διάφορα σχέδια, απερίγραπτα σε οµορφιά ήταν η 

κατασκευή των κηροπήγιων που το ονοµάσαµε «Η 

φωτεινότητα της Αγάπης». Ακόµα και σήµερα όταν 

τα βλέπουµε αυτά µας ξαναζωντανεύουν στην µνήµη 

µας τα ενθύµια µας.  

 

  

  

  

  

  

 

        

    

     

                                                                                                                                                                              

    

     

  

- Φατίχ, Σεµίχ, Μουσταφά, Εµρέ, Βεϊσέλ, Μουµίν, Ενές  (Γ’ Γυµ 03-04, Γ’ Λυκ 06-07) 



 

6 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

- ∆ήµητρα (Α’Λυκ 02-03, Φοιτ. 06-07) 
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- Μπετούλ (Γ’Γυµ 02-03, Φοιτ. 06-07) 
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Σχεδόν τρία χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη στιγµή που βρέθηκα στο χώρο 

του ∆.Ε.Ν. Όλο αυτό το διάστηµα ήταν γεµάτο από εµπειρίες και µε µια µικρή 

παύση, στο ενδιάµεσο. Συµµετείχα στις περισσότερες δράσεις που έγιναν και 

γνώρισα αρκετά παιδιά τα οποία είναι ακόµα στην οµάδα και κάνουµε παρέα. 
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- Σταύρος (Β’Γυµ 02-03, Γ’Λυκ 06-07) 
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    Το ∆.Ε.Ν. για µας ήταν αγάπη, φιλία, 

σεβασµός, χαρά και όνειρο ελπίζουµε να 

είναι πάντα αυτά. Η αγάπη, η φιλία, ο σε-

βασµός και η χαρά είναι πάρα πολύ πολύ-

τιµα για των άνθρωπο, και τα όνειρα είναι 

µια πραγµατικότητα που τα έχουµε ζήσει. 

Στο ∆.Ε.Ν. ανακαλύψαµε την αγάπη, τη 

φιλία, το σεβασµό, και την χαρά αλλά ανα-

καλύψαµε και να ονειρευόµαστε και να 

είµαστε πάντα χαρούµενοι που θα είναι 

πάρα πολύ πολύτιµο στο µέλλον µας. 

Η οµάδα είναι µία κοινωνία και µέσα σ' 

αυτήν την οµάδα υπάρχει σεβασµός, αγά-

πη, χαρά και όνειρα. 

Στο ∆.Ε.Ν. επίσης ανακαλύψαµε ότι αν 

κάποιος από την οµάδα µας έχει στενο-

χωρηθεί και εµείς νιώθουµε τον ίδιο πό-

νο, αν κάποιος από την οµάδα µας είναι 

πολύ χαρούµενος και εµείς νιώθουµε την 

ίδια χαρά. 

Νεσρά… Ασλή... Τουµαϊ… !!! 

Φιλάκια 

- Νεσρά & Ασλή (∆’ ∆ηµ 03-04, Α’ Γυµ 06-07) 

- Τουµάι (Β’ ∆ηµ 03-04, Ε’ ∆ηµ 06-07) 



 

11 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 

- Σεριφέ (ΣΤ’ ∆ηµ 03-04, Γ’Γυµ 06-07) 
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ΙΘΑΚΗ 

 

Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι να’ ναι µακρύς ο δρόµος, 
γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. 

 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι, 
τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρείς, 
αν µέν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 
συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει. 

 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 
αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου, 

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου.  

Να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος. 

 

Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι 
που µε τι ευχαρίστησι, µε τι χαρά 
θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοειδωµένους· 
να σταµατήσεις σ' εµπορεία Φοινικικά, 
και τες καλές πραγµάτειες ν' αποκτήσεις, 
σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κ' έβενους, 
και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής, 
όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά· 
σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 
να µάθεις και να µάθεις απ' τους σπουδασµέ-

νους. 

 

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιµον εκεί είν' ο προορισµός σου. 

Αλλά µη βιάζεις το ταξίδι διόλου. 
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει· 
και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, 
πλούσιος µε όσα κέρδισες στον δρόµο, 

µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 

 

Η Ιθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι. 
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόµο. 

Άλλο δεν έχει να σε δώσει πια. 

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε 
γέλασε. 
Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, 

ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σηµαίνουν. 

 

- Κ.Καβάφης  
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