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Τεύχος 15 

∆ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι  Ν Ε Ω Ν  

Υπάρχει χώρος για µένα; Υπάρχει χώρος 

για σένα; Υπάρχει χώρος για εµάς; 

Αυτά τα τρία ερωτήµατα είναι κεντρικά για 
την κοινωνικό-πολιτισµική εµψύχωση νέων. 
Είναι υποχρέωση της ενήλικης κοινωνίας να 
δοµεί φυσικούς και ψυχο-κοινωνικούς 
"χώρους" όπου το παιδί, ο προέφηβος, ο 
έφηβος κι ο νέος ενήλικας έχει στη διάθεσή 
του εκείνα τα εργαλεία που θα τον ενθαρρύ-
νουν να εξερευνήσει αυτό το βασικό δικαίωµα 

- "να χωράω" - ως άτοµο-µέλος µιας οµάδας. 

Το ∆.E.N. - από τότε που δηµιουργήθηκε το 
2002 ως πρόταση χώρου νέων - έχει υπάρξει 
κυρίως µία επίπονη και υποµονετική προ-
σπάθεια µιας διαπολιτισµικής κοινότητας 
ενηλίκων να δηµιουργεί τις συνθήκες που 

παρέχουν ακριβώς έναν τέτοιο χώρο. 

EXΩ; EXΩ. EXΩ! 

Τα πάντα ξεκινούν µε ερώτηµα, τα πάντα. 
Ίσως η πιο υποτιµηµένη δεξιότητα σήµερα να 
είναι η ικανότητά µας να διαµορφώνουµε 
γόνιµα ερωτήµατα. Επιζητώντας επίµονα µία 
δοσµένη, µια µονοδιάστατη απάντηση, ίσως 
να σκοτώνουµε την πιο έµφυτη ανθρώπινη 
δεξιότητα: τη δηµιουργική περιέργεια που 
οδηγεί σε αµφισβήτηση δεδοµένων, στην 
ενεργή αναζήτηση πολλαπλών πηγών πληρο-
φόρησης, στην κριτική σκέψη και, τελικά, στη 
σύνθεση προσωπικών απαντήσεων που 
διαµορφώνουν την άποψη µας για τον κόσµο. 

Έναν τρόπο αντίληψης, έναν τρόπο να βλέ-
πουµε τον εαυτό µας και τον κόσµο γύρω 
µας. Η δεξιότητα αυτή µαθαίνεται, εξασκείται, 
λαξεύεται - αν της δοθεί χώρος. Ο νέος στο 
∆.E.N. συχνά-πυκνά αντικρίζει έναν "άχτιστο" 
κόσµο γεµάτο δυνατότητα και πιθανούς εναλ-
λακτικούς δρόµους, όπου για καιρό καλείται 
ν' αναρωτηθεί πώς θέλει να τον δοµήσει. Για 
να φτάσει εκεί, χρειάζεται µεγάλο ταξίδι που 
περνά από νησίδες ερωτηµάτων και προβλη-
µατισµού: "πώς νιώθω-τι σκέφτοµαι;", "τι 
θέλω να κάνω;", "µε ποιο στόχο - ποια ανά-
γκη επιζητώ να ικανοποιήσω;", "τι θέλω να 
εκφράσω;", "ποια µορφή ταιριάζει στην 
έκφρασή µου;", "τι µου χρειάζεται (ως εργα-
λείο, ως µάθηση) για να φτάσω στο στόχο 
µου;" H πορεία που διανύει ξεκινά από την 
ενεργή διατύπωση ερωτηµάτων, περνάει 
µέσα από τη διατύπωση άποψης για να κα-
ταλήξει στον ενθουσιασµό και την ικανοποίη-

ση της ανακάλυψης της βιωµατικής γνώσης. 

EXEIΣ; EXEIΣ. EXEIΣ! 

Η προσωπική αυτή πορεία είναι απαραίτητη. 
Κι όµως, είναι ο µισός δρόµος. Ο άλλος µισός 
διανύεται όταν αντικρίζει τον "άλλον." Το 
διπλανό του, τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας 
του, και τον κόσµο "των άλλων" πέρα απ' 
αυτήν. Όταν φτάνει ν' αποδεχτεί τον άλλον 
ως αναπόσπαστο µέρος του κόσµου του. 
Όταν αποζητεί ν' ακούσει ενεργητικά τις 
άλλες απόψεις γύρω του, όπως ακριβώς 
αποζητεί να εκφράζει τη δική του προσωπική 
άποψη. Όταν αναγνωρίζει την πολυφωνία ως 
πλούτο αντί για πεδίο µάχης που απλά δια-

EXΩ - EXEIΣ - EXOYME ∆IKAIΩMA . ; ! 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2 

«Τότε τι κρίµα, τι κρίµα, τι κρίµα, 
παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς. 

Τότε τι κρίµα, τι κρίµα, τι κρίµα,  
(που) δε χωράς πουθενά 

- πουθενά, πουθενά, πουθενά …» 

Tρύπες "∆ε Xωράς Πουθενά" 
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κόπτει το δρόµο προς την πράξη. Όταν γνωρίζει ότι ο 
δηµιουργικός διάλογος µεταξύ όλων των φωνών είναι 
αυτός που θα οδηγήσει στην ικανοποίηση µιας βαθιάς 
ανάγκης για κοινότητα που εντάσσει κι αποδέχεται 
αντί να αποκλείει. Συχνά στο ∆.E.N. ο νέος καλείται να 
δώσει χώρο στη φωνή που αποκλείεται, στη φωνή 
που αντιπαρατίθεται στη δικιά του. Να αντέχει την µη-
συµφωνία της στιγµής ως µέρος µιας γόνιµης διεργα-

σίας. 

EXOYME; EXOYME. EXOYME! 

Η συλλογικότητα που αντλεί απ' τη συναλλαγή των 
διαφορετικών µερών είναι δεξιότητα που µαθαίνεται - 
αρκεί να της δοθεί χώρος. Η κοινωνικό-πολιτισµική 
εµψύχωση - όπως την έχουµε βιώσει στο ∆.E.N. νέοι 
και ενήλικες - φτιάχνει έναν τέτοιον χώρο. Όλες οι 
δράσεις που έχουµε ως σήµερα ονειρευτεί, σχεδιάσει 
και υλοποιήσει έχουν κάνει έναν κύκλο που πάντα 
ξεκινούσε µε προβληµατισµό (ερωτηµατικό), προχω-
ρούσε µε µικρά βήµατα προς το διάλογο των διαφορε-
τικών φωνών και στην ανακάλυψη άποψης (τελεία) και 
κατέληγαν σε έργο που µας ικανοποιούσε 
(θαυµαστικό). Η δε αφοµοίωση των βιωµάτων των 
ατοµικών δράσεων πάντα άφηνε και νέα ερωτήµατα 
να αναδυθούν, νέους ορίζοντες να εξερευνήσουµε - 
ποτέ δεν κράτησε αυτή η "αίσθηση ικανοποίησης" για 
πολύ! Λες και είχαµε κολλήσει τον ιό της ανησυχίας, 

και εν τέλη της εξέλιξης… 

Έτσι λοιπόν, η επαφή µας µε το Συνήγορο του Παιδιού 
ήταν φυσικό επακόλουθο - συναντηθήκαµε σ' ένα 
µονοπάτι κοινό. Εκείνος, τριγυρνώντας ανά την 
Eλλάδα για ν' ανταποκριθεί σε πολλαπλά καλέσµατα 
νέων και να κουβεντιάσει µαζί τους, βρήκε το δρόµο 
για τη Θράκη. Εµείς, τριγυρνώντας στα χωράφια των 
προβληµατισµών των νέων, βρήκαµε το δρόµο 
έκφρασης αναγκών για να τον καλωσορίσουµε στον 

κόσµο µας. 

Αυτό το τεύχος των ΠOΛYΦΩNIΩN είναι γέννηµα της 
σχέσης που χτίστηκε µεταξύ µας από την άνοιξη του 
2007. Είναι σύνθεση δηµιουργικής έκφρασης των 
πολλών φωνών των νέων ανθρώπων που κατοικούν 
το ∆.E.N., γύρω από ερωτήµατα, προβληµατισµούς, 
ανάγκες και επιθυµίες που µαγειρεύονται εντός της 

κάθε οµάδας. 

Ελπίδα µας είναι να συµβάλλει σ' έναν γόνιµο διάλογο 
για το πώς µπορούν τέτοιοι, τόσο αναγκαίοι, "χώροι" 
να στηριχθούν στις τοπικές µας κοινωνίες. Γιατί µια 
κοινότητα που αρνείται να κάνει χώρο στους νέους να 
ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις δικές τους προτά-
σεις ενεργής κοινωνικής συµµετοχής, είναι - στην ου-
σία - µια κοινότητα που αποκλείει το ίδιο της το µέλ-

λον. 

Άννη Bασιλέιου 

Ο Συνήγορος του Παιδιού -  Γιώργος Μόσχος µε την οµάδα παιδιών του 

∆.ΕΝ. Ξάνθης, σε επίσκεψή του στα ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. τον Μάρτιο 2007 

Ε δώ και πάνω από είκοσι χρόνια επισκέπτοµαι 
τη Θράκη διαρκώς. Με µαγεύει αυτός ο τόπος, όχι 

µόνο για τις φυσικές του οµορφιές, αλλά και γιατί 

εδώ συναντιόνται µε ένα µοναδικό τρόπο παραδό-

σεις και πολιτισµοί Ανατολής και ∆ύσης. Συνάντη-

ση, που άλλες φορές είναι αρµονική και άλλες τρι-

κυµιώδης, άλλες φορές γεννά πλούτο και άλλες δια-

χωρισµούς και αποκλεισµούς.  

Τα τελευταία 5 χρόνια οι επισκέψεις µου στη Θράκη 

είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Ως Συνήγορος του Παιδιού, 

είχα την ευκαιρία να βρεθώ κοντά στα παιδιά, µικρά 

και µεγάλα, µε ένα διαφορετικό τρόπο. Κουβέντιασα 

µαζί τους, απάντησα σε ερωτήµατά τους, άκουσα 

την αλήθεια τους, προσπάθησα να την καταλάβω, 

για να µπορώ να την µεταφέρω, µαζί µε τους συνερ-

γάτες µου, στα αυτιά των µεγάλων. Ιδίως, να τη µε-

ταφέρω σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, σε 

υπηρεσίες, σε Υπουργεία και στη Βουλή. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3 
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Η Αλήθεια των παιδιών δύναµη αλλαγής της κοινωνίας µας 

Αυτό που µε έκαναν οι συναντήσεις αυτές να νοιώσω 

έντονα, κι αυτό που έχω κρατήσει µέσα µου και θέλω 

σήµερα να µοιραστώ µαζί σας, είναι η σιγουριά ότι αν 

ακούγαµε λίγο περισσότερο και µε προσοχή εµείς οι 

µεγάλοι τι έχουν να µας πουν τα παιδιά, πολλά πράγ-

µατα ίσως θα ήταν διαφορετικά στην κοινωνία µας. 

Καλύτερα για όλους. 

Κάθε παιδί είναι φορέας µιας αλήθειας, σε µεγάλο 

βαθµό αγνής και άδολης,  που όµως συχνά φαίνεται 

ότι δεν του δίνεται χώρος και τρόπος να την εκφράσει. 

Να την απευθύνει, στους ενήλικες που έχουν τις ευθύ-

νες της ζωής του. Η κοινωνία µας αφήνει τους µεγά-

λους να µιλούν εκ µέρους των παιδιών, να κάνουν 

σχέδια και να παίρνουν αποφάσεις για τις ζωές τους, 

συχνά χωρίς να ακούν προηγουµένως µε προσοχή τι 

έχουν να πουν τα παιδιά, τι νοιώθουν, τι σκέφτονται 

και τι προτείνουν. 

Κι όµως, τα παιδιά έχουν πάντοτε να πουν απλά αλλά 

σηµαντικά πράγµατα. 

Μερικές από τις αλήθειες που άκουσα από τα παιδιά 

της Θράκης, που µοιάζουν πολύ µε τις κουβέντες των 

παιδιών από όλα τα µέρη της Ελλάδας, τις παρουσιά-

ζω παρακάτω: 

«- Έχω ανάγκη να µε ακούνε οι µεγάλοι. Κι ας µην 

κάνουν ότι τους ζητώ. 

Τουλάχιστον να δίνουν σηµασία σε αυτά που τους 

λέω… 

- Χρειάζοµαι να µπορώ να κουβεντιάζω µε τους γο-

νείς και τους δάσκαλούς µου, για πράγµατα που σκέ-

φτοµαι ή που νοιώθω. ∆εν µου αρέσει όταν µε περι-

φρονούν ή δεν διαθέτουν χρόνο για µένα… 

- Θέλω οι µεγάλοι να µε εµπιστεύονται. Κι αυτοί, να 

κερδίσουν τη δική µου εµπιστοσύνη, για να µπορώ να 

τους µιλώ µε ειλικρίνεια. 

- Χρειάζοµαι περισσότερη κατανόηση… 

- Θέλω να διαλέγω τους φίλους – τις φίλες µου. Να µη 

µου απαγορεύεται η συντροφιά µε συνοµήλικούς µου 

που συµπαθώ… 

- Θέλω να έχω ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώµατα µε τα 

άλλα παιδιά. ∆εν θέλω κανένας να µου στερήσει ευκαι-

ρίες, τώρα ή στο µέλλον, εξ αιτίας της καταγωγής ή της 

θρησκείας µου… 

- Θέλω το σχολείο να είναι ένας χώρος όπου περνώ 

καλά, αλλά και όπου αποκτώ γνώσεις, που θα µε βοη-

θήσουν να ανοίξω τους ορίζοντες της ζωής µου…. 

- Θέλω οι δάσκαλοι να µε σέβονται και να µε υπολογί-

ζουν. Να µε διδάσκουν µε το παράδειγµά τους…  

- ∆εν θα ήθελα να σταµατήσω το σχολείο πριν το τε-

λειώσω. Ξέρω ότι αρκετά παιδιά το διακόπτουν επειδή 

δεν είναι καλοί στα γράµµατα, είτε γιατί οι γονείς τους 

τους λένε να πάνε στη δουλειά ή να παντρευτούν. Πι-

στεύω ότι αυτό είναι λάθος. 

- Αισθάνοµαι άσχηµα όταν κάποιοι µεγάλοι µε προ-

σβάλλουν για ένα λάθος µου, ή γιατί δεν έκανα αυτό 

που µου ζήτησαν. Έχω και εγώ αξιοπρέπεια. 

- ∆εν µου αρέσει όταν κάποιος ασκεί βία πάνω µου. 

Προτιµώ να µου ζητήσει τι θέλει, να κουβεντιάσει µαζί 

µου, να µε πείσει µε τα λόγια. 

- Πολλές φορές και εγώ χρησιµοποιώ βία στη ζωή 

µου. Όµως αυτό συµβαίνει µάλλον γιατί έτσι έµαθα 

να κάνω από τους µεγαλύτερούς µου. 

- Χρειάζοµαι περισσότερες ευκαιρίες χαλαρότητας, 

µαζί µε τους φίλους µου και έξω από το σχολείο. Να 

παίζω, να επικοινωνώ, να εκφράζοµαι και να  µαθαί-

νω µε τρόπους ευχάριστους.    

- Θέλω να µην ντρέποµαι για αυτό που είµαι. Να χαί-

ροµαι που είµαι ο εαυτός µου….» 

Θα µπορούσα να αναφέρω πολλά ακόµη. ∆ιάλεξα 

όµως ενδεικτικά κάποια θέµατα που απασχολούν τα 

παιδιά σήµερα. Είναι οι αλήθειες τους, αυτές µε τις 

οποίες ζουν καθηµερινά. Επιθυµίες τους, που συχνά 

µένουν ανεκπλήρωτες. 

Με αφορµή λοιπόν τη σηµερινή µας επικοινωνία, θα 

ήθελα να σας πω πως πιστεύω, ότι το µεγάλο στοίχη-

µα για την κοινωνία µας σήµερα δεν θα πρέπει να 

είναι το ποιος θα υπερισχύσει των άλλων, αλλά πως η 

αλήθεια των παιδιών θα µπορέσει να γίνει δύναµη 

αλλαγής για όλους µας, µικρούς και µεγάλους, για να 

συνυπάρξουµε ειρηνικά. Για να ξεπεράσουµε αυτά 

που µας χωρίζουν και να κτίσουµε πάνω σε ό,τι µας 

ενώνει και µας δυναµώνει. ∆ηλαδή, την αξία της αν-

θρωπιάς και της λειτουργικής καθηµερινής µας σχέ-

σης. 

Γιώργος Μόσχος 
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Biz bu hakları okuduk ve öğrendik ve bunu başkaları ile 

paylaşmak için bu afişi yaptık. Biz bunu çocuk hakları için 

yaptık. Bunu yaparken çok heycanlıydık 

Τ 

Ι 

 

Ε 

Ι 

Ν 

Α 

Ι 

 

∆ 

Ι 

Κ 

Α 

Ι 

Ω 

Μ 

Α

; 



 

5 

Εµείς αυτά τα δικαιώµατα τα διαβάσαµε και τα µάθαµε, για να το µοιραστούµε 

όµως και µε άλλους δηµιουργήσαµε αυτήν την αφίσα. Εµείς αυτό το φτιάξαµε για 

τα δικαιώµατα των παιδιών. Όταν το φτιάχναµε ήµασταν πολύ αγχωµένοι. 

Ένα χάδι ,µια ζεστή αγκαλιά και µια όµορφη λέξη Ένα χάδι ,µια ζεστή αγκαλιά και µια όµορφη λέξη Ένα χάδι ,µια ζεστή αγκαλιά και µια όµορφη λέξη 

φτάνει να χαρίσει χαµόγελο σε ένα παιδί!!!φτάνει να χαρίσει χαµόγελο σε ένα παιδί!!!φτάνει να χαρίσει χαµόγελο σε ένα παιδί!!!   

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Να δώσει στα παιδιά τα α-

παραίτητα εφόδια ώστε να συµµετέχουν µελλοντικά ως ενεργοί πολίτες της χώρας τους στην ευρωπαϊκή 

κοινωνά, µε ειδικότερο στόχο την εξοικείωση στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, η οποία είναι αρκετά πο-

λύπλοκή. Καθώς δεν αποτελεί απλά ένα νέο θεσµικό µόρφωµα αλλά ένα ιδιαίτερο πολυπολιτισµικό σύ-

µπλεγµα. Επίσης πάνω απ’ όλα να συνειδητοποιήσουν ότι είναι και αυτοί ένα κοµµάτι αυτής της µεγάλης 

οικογένειας και να καταλάβουν τη σηµασία το τι σηµαίνει Ευρώπη.  

Τα θέµατα που επεξεργαστήκαµε ήταν τα ακόλουθα:  

- Τι είναι Ευρώπη   

-  Πως δηµιουργήθηκε κι, από ποιες χώρες  

-  Χώρες, που συµµετέχουν ως σήµερα.   

-  Νόµισµα   

-  Γλώσσες που χτίζουν γέφυρες επικοινωνίες       
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 

Ο  καθένας 
είναι µοναδικός, 

ιδιαίτερος, δεν 

υπάρχει άλλος 

στον κόσµο σαν 

και αυτόν, έχει 

τις δικές του 

ανάγκες, ικανό-

τητες και τα δι-

κά του χαρα-

κτηριστικά γνω-

ρίσµατα. Ο σύγ-

χρονος πολιτι-

σµός βασίζετε 

στην αποδοχή 

του άλλου, στη 

συνοχή του δια-

φορετικού και 

στη δυνατότητα 

συνοµιλίας µαζί 

του. Έτσι µόνο 

µπορεί να λει-

τουργεί ως α-

νοικτό σύστηµα 

επιτρέποντας 

την αυτονοµία 

και τον αυτοκα-

θορισµό των α-

τόµων που είναι 

η βάση της δη-

µοκρατίας. 

ΗΗΗ   

   

ΓΓΓ   

ΛΛΛ   

ΑΑΑ   

ΣΣΣ   

ΤΤΤ   

ΡΡΡ   

ΑΑΑ   

   

ΤΤΤ   

ΗΗΗ   

ΣΣΣ   

   

ΤΤΤ   

ΑΑΑ   

ΥΥΥ   

ΤΤΤ   

ΟΟΟ   

ΤΤΤ   

ΗΗΗ   

ΤΤΤ   

ΑΑΑ   

ΣΣΣ   
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

ΟΟΟ   

   

ΕΕΕ   

ΦΦΦ   

ΗΗΗ   

ΒΒΒ   

ΟΟΟ   

ΣΣΣ   

   

ΜΜΜ   

ΕΕΕ   

   

ΤΤΤ   

ΑΑΑ   

   

∆∆∆   

ΙΙΙ   

ΚΚΚ   

ΑΑΑ   

ΙΙΙ   

ΩΩΩ   

ΜΜΜ   

ΑΑΑ   

ΤΤΤ   

ΑΑΑ   

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τα δικαι-
ώµατα που έχουν. Ένα θέµα που πολλές φορές οι µεγάλη το αγνοούν, δεν 

δίνουν την ανάλογη σηµασία και δεν το θεωρούν πρόβληµα. Τα παιδιά πρέπει 
να συµµετέχουν στις αποφάσεις που τους αφορούν, να µην είναι απλά θεα-
τές. Ειδικότερα  το δικαίωµα στη µόρφωση, στην υγεία στη φροντίδα και να 
µην εργάζονται είναι από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να προσέξουµε. 
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από όποια γω-

νιά του κόσµου 

κι αν ερχόµα-

στε, από όποιο 

µέρος της γης 

και αν είµαστε, 

όλοι έχουµε τα 

ίδια δικαιώµα-

τα … και είναι 

πολλά!!  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Η ιστορία µας:Η ιστορία µας:Η ιστορία µας:         

Ταξιδέψαµε µε τη µαγική 

µπανιέρα του Κάπταιν Σηµα-

δούρα, σε ωκεανούς λιωµέ-

νης σοκολάτας, αναζητώντας 

το θησαυρό της Μυθικής χώ-

ρας Ηπαπάπαπα. 

Το ταξίδι ήταν εξαντλητικό, 

µας βοµβάρδισαν πειρατές µε 

σαντιγί, ναυαγήσαµε και ξυ-

πνήσαµε τελικά καλυµµένοι 

από πάνω µέχρι κάτω, µε σο-

κολάτα σ’ ένα νησί που δεν 

είχε καθόλου χρώµατα… 

Ήταν η µυθική χώρα Ηπαπά-

παπα, στην οποία εµείς 

ήµασταν οι ξένοι, οι αδύνα-

µοι, οι διαφορετικοί. Εµείς 

φοβόµασταν τους Ιθαγενείς 

και οι Ιθαγενείς εµάς. 

Από εκεί ξεκίνησαν όλα και 

αρχίσαµε να µαλώνουµε, 

όπως κάνουν συχνά οι 

άνθρωποι µεταξύ τους: για 

το χρώµα του δέρµατος, για 

τις διαφορετικές συνήθειες, 

για τη γλώσσα… 

Τελικά αυτός ήταν και ο θη-

σαυρός της Ηπαπάπαπα… 

Ψάξαµε σε χώρους του ΚΕ-

ΣΠΕΜ, σε βιβλία, σε χάρτες 

του κόσµου, έξω και τελικά 

µέσα µας και ανακαλύψαµε τα 

δικαιώµατά µας. Τα αποτυ-

πώσαµε στο χαρτί και ιδού… 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΗ 

ΣΕ ΧΑΡΤΙ… 
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Τ ο ερέθισµα  ήταν το ερώ-
τηµα: τι να κάνουµε τώρα αφού 

µάθαµε για τα δικαιώµατα των 

παιδιών; Αφού στριφογύρισε για 

λίγο στο µυαλό της οµάδας των 

παιδιών αµέσως ανέφεραν: ξέ-

ρουµε τι θα κάνουµε. Πήραν στα 

χέρια τους διάφορα υλικά και 

ακολούθησαν την έµπνευση 

τους. Πειραµατίστηκαν µε πολλά 

και διαφορετικά εκ-

φραστικά µέσα. Αφού 

ένιωσαν ότι είχαν ο-

λοκληρώσει το δη-

µιούργηµά τους  κα-

τέληξαν στην µορφή 

ενός παιδιού. Στην 

συνέχεια ζωντάνε-

ψαν αυτό το παιδί δί-

νοντας του φωνή. Α-

ντιπροσωπεύει την 

φωνή ενός οποιοδή-

ποτε παιδιού αφού 

δεν υπάρχουν συγκε-

κριµένα χαρακτηρι-

στικά στο πρόσωπό 

του. ∆εν θέλησαν να τα αποτυ-

πώσουν στο χαρτί. Αποφάσισαν 

να βάλουν αυτή την µορφή του 

παιδιού δίπλα στην πόρτα του 

εργαστηρίου. Έτσι όποιος 

έρχεται όταν µπαίνει στο χώρο 

του ∆.Ε.Ν. θα σχετίζεται µε αυ-

τή την παιδική µορφή και θα α-

κούει την φωνή της και όταν 

φεύγει θα κρατάει µέσα του την 

παιδική µορφή και φωνή. 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Είναι ένα παιδί. Είναι ένα παιδί. Είναι ένα παιδί. 
Αυτό κάναµε. Τα Αυτό κάναµε. Τα Αυτό κάναµε. Τα 
παιδιά ό, τι θέλου-παιδιά ό, τι θέλου-παιδιά ό, τι θέλου-
νε να φοράνε, ό, τι νε να φοράνε, ό, τι νε να φοράνε, ό, τι 

θέλουν να κάνουν.θέλουν να κάνουν.θέλουν να κάνουν.   

Τα λέµε....Τα λέµε....Τα λέµε.... 
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Να µην µε χτυπάνε, να µε αγαπούν και  

να µην µε σκοτώνουν 

Να µε αγαπούν οι φίλοι και  

να µην µε σκοτώνουν 

Να έχω ένα ζεστό σπίτι όπου  

θα µπορώ να ζωγραφίζω. 

Έχω δικαίωµα να παίζω. 

Έχω δικαίωµα να πηγαίνω  

σχολείο. 

Έχω δικαίωµα να σπουδάσω. 

Έχω δικαίωµα να µιλάω όποτε  

θέλω. 

Έχω δικαίωµα να σκέφτοµαι και  

να λέω αυτό που σκέφτοµαι. 

Έχω δικαίωµα να διασκεδάζω. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Όλοι έχουµεΌλοι έχουµεΌλοι έχουµε   

δικαιώµαταδικαιώµαταδικαιώµατα   

στη ζωή ...στη ζωή ...στη ζωή ...   

...και θα ...και θα ...και θα    

παλέψουµεπαλέψουµεπαλέψουµε   

γι’ αυτά. γι’ αυτά. γι’ αυτά.    

Βοηθήστε µας Βοηθήστε µας Βοηθήστε µας 
και εσείς!και εσείς!και εσείς!   

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ 

ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 

ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΑΣ 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 

Η µέρα κατά του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων. 
Ένα τέτοιο κλίµα χρωµάτισε και την συνάντηση µας. Τι είναι 

αυτή η ηµέρα; Ποιο είναι το νόηµα της; Γιατί χρειάζεται να υ-

πάρχει. Ερωτήµατα που ήταν οι οδηγοί της συζήτησης µας µε 

τα παιδιά. Μέσα από τις απαντήσεις στα ερωτήµατα ένα άλλο 

ερώτηµα έκανε την εµφάνισή του: πώς να µεταφέρουµε το µή-

νυµα κατά του ρατσι-

σµού σε άλλους αν-

θρώπους; Η χρήση 

της νέας τεχνολογίας 

και συγκεκριµένα του 

υπολογιστή βοήθησε 

σε αυτό. Τα παιδιά 

αναζήτησαν εικόνες 

και κατόπιν δηµιούρ-

γησαν το δικό τους 

power point µε την 

βοήθεια του εµψυχω-

τή. Συνεργάστηκαν 

µε όσες δυσκολίες 

και εµπόδια συνεπά-

γεται µια συνεργασία 

για να δηµιουργήσουν 

ένα οµαδικό έργο. 

Στο τέλος κατάφεραν 

να κοινοποιήσουν και 

να µεταδώσουν το δι-

κό τους στίγµα για 

τον ρατσισµό σε 

άλλους ανθρώπους. 



 

18 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Είµαστε φίλοι και δεν 

χρειάζεται να κάνουµε πόλεµο... 

Η µατιά των παιδιώνΗ µατιά των παιδιώνΗ µατιά των παιδιών   

της οµάδας των Σαπώντης οµάδας των Σαπώντης οµάδας των Σαπών   

για το έργο τους:για το έργο τους:για το έργο τους:   
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 

ΤΕΛΟΣ! 

...Παίζουµε L2Server. Όλα στο 

παιχνίδι είναι οι άνθρωποι ίδιοι. 

Είναι πολύ καλό για τους ανθρώ-

πους. Αυτό το server ανθρώπους 

κάνουν Duel και κάποιοι άνθρωποι 

είναι σαν αδερφοί. Οι εικόνες όλες 

είναι καλά και άρεσε σε όλους. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Εγώ αν σπούδασα; Βεβαίως και 

σπούδασα. Για να σπουδάσει κανείς σε 

µια ξένη χώρα υπάρχουν κάποια 

βασικά πράγµατα που πρέπει να 

αποφύγει: 

Σας δίνω δύο από αυτά: 

Αν το όνοµα σας είναι διαφορετικό από 

αυτό των άλλων που ζουν στη χώρα…

απλά αλλάξτε το δικό σας. 

Θα αποφύγετε όλες εκείνες τις 

ερωτήσεις που θα σας φέρουν σε 

δύσκολη θέση. 

Αν η οικογένεια σας δεν έχει αρκετά 

λεφτά και τα φέρνετε τσίµα-τσίµα 

φροντίστε να  είστε αόρατοι στις κλίκες 

που έχουν λεφτά και αν δεν το 

καταφέρετε µην στεναχωριέστε - είναι 

σίγουρο ότι θα φροντίζουν να σας 

αποφεύγουν αυτοί.  

Τα παιδιά όλου του κόσµου έχουν δικαιώµατα, 

ένα από αυτά είναι να πηγαίνουν σχολείο και 

να µαθαίνουν γράµµατα. 

Κάποιοι φρόντισαν να µας υπενθυµίσουν ότι 

αυτό δεν ισχύει για όλους. 

Ήθελα να πάω σχολείο και να σπουδάσω, δεν 

τα κατάφερα όµως επειδή ήµουν κορίτσι. 

Οι γονείς µου,  µου έλεγαν ότι θα παντρευτώ, 

θα γίνω µητέρα και σύζυγος και οι σπουδές δεν 

θα µου χρειαστούν. Είµαστε όλοι ίσοι; Είχα 

δικαίωµα ίσης αντιµετώπισης; Ή  έπρεπε να 

ντρέποµαι γι’ αυτό που είµαι και να κλειστώ 

στον εαυτό µου; 

∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ,ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ,ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ,   

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΜΕΝΟΣ ...ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΜΕΝΟΣ ...ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΜΕΝΟΣ ...   

Το έργο αυτό είναι αποτέλεσµα 
πολλών συζητήσεων όπου ο 
πόνος, και ένα γιατί από όλους 
µας, µας οδήγησε να ξεδιπλώ-
σουµε κοµµάτια του εαυτού µας 
και να καταφέρουµε - οι περισσό-
τεροι για πρώτη φορά - να βγά-
λουµε από µέσα µας αυτό που 
πραγµατικά τόσα χρόνια υπήρχε 

σαν αγκάθι. 

Για ένα καλύτερο αύριο λοιπόν 
παραθέτουµε δικά µας βιώµατα, 
εκθέτουµε δικά µας κοµµάτια 

ξέροντας πως θα πιάσει τόπο…  
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ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ, ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ, ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ, 
ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ 
ΠΟΥ ∆Ε ΧΩΡΑΩ ΠΟΥ ∆Ε ΧΩΡΑΩ ΠΟΥ ∆Ε ΧΩΡΑΩ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟΛΟΚΛΗΡΟΛΟΚΛΗΡHHH...   

ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙ-ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙ-ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙ-
ΝΑΙ ΚΑΘΕ ΧΩ-ΝΑΙ ΚΑΘΕ ΧΩ-ΝΑΙ ΚΑΘΕ ΧΩ-
ΡΑ ΣΤΗ ΓΗ…ΡΑ ΣΤΗ ΓΗ…ΡΑ ΣΤΗ ΓΗ…   

… ΟΣΟ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ… ΟΣΟ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ… ΟΣΟ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ   

ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΜΑΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΜΑΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΜΑΣ,   

ΤΟΣΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕΤΟΣΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕΤΟΣΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ   

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ   

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ.    
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 

Ζούσα σε µια άλλη χώρα. Ήµουν µια ξένη δεν 

γνώριζα κανέναν. Μια µέρα στο δρόµο κάποιος µου 

είπε:’’ εφόσον ζεις εδώ φρόντισε να µιλάς τη 

γλώσσα µας. Αλλιώς να γυρίσεις στη χώρα σου’’. 

Νόµιζα ότι δεν έχει σηµασία από ποια χώρα 

έρχοµαι σε ποια φυλή ανήκω, τι γλώσσα µιλάω. 

Πίστευα ότι θα µε αντιµετώπιζαν πάνω από όλα 

σαν άνθρωπο. 

Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να µε κάνει να 

ντρέποµαι γι’ αυτό που είµαι. 

Τα πράγµατα δεν είναι όσο ιδανικά θα 

θέλαµε να είναι… 

Πήγα να ζητήσω δουλειά.  Μου είπαν 

ότι κάνω για τη δουλειά, και δεν θα 

έψαχναν άλλο άτοµο. 

Όµως… υπήρχε ένα πρόβληµα… 

έπρεπε να αλλάξω το όνοµα µου. Με 

λένε Αισέ και αυτό έπρεπε να 

αλλάξει. 

Θα µε φώναζαν Άννα. Έτσι ήταν 

καλύτερα µου είπαν… 

Έχω δικαίωµα  να έχω ένα όνοµα, 

όµως για κακή µου τύχη είχα το 

λάθος όνοµα. 

Το όνειρο κάθε γονέα είναι να φτιάξει 

ένα σπίτι για να ζουν τα παιδιά του. 

Αντιµετώπισα πολλές δυσκολίες όταν 

δεν µπορούσα να εκπληρώσω αυτό το 

όνειρο ζωής. 

Με είχαν µάθει ότι η οικογένεια είναι το 

µεγαλύτερο ιδανικό. Πώς να φτιάξεις 

όµως µια, όταν δεν µπορείς να τις 

παρέχεις τα βασικά; Όταν δεν µπορείς 

να αγοράσεις ένα σπίτι γιατί δεν έχεις 

το κατάλληλο όνοµα; 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

 
Σαν οµάδα αποφασίσαµε να φτιάξουµε ένα λεύκωµα. Ήτανε µια από τις ωραιότερες 

δραστηριότητες µας. Μπορεί και η καλύτερη. Μας άρεσαν πάρα πολύ τα κολάζ που 

φτιάξαµε και οι ζωγραφιές µας. Μάθαµε τα δικαιώµατα µας. Τουλάχιστον εµείς 

έχουµε αυτά τα δικαιώµατα και πρέπει να τα σεβόµαστε. Κάποια παιδιά δεν έχουν 

τα δικαιώµατα αυτά. Πιστεύουµε ότι είµαστε τυχεροί στο θέµα αυτό. Πρέπει όλα 

τα παιδιά να έχουν τα δικαιώµατα. Ευχαριστούµε πάρα πολύ τον Συνήγορο Του 

Παιδιού, τον κ. Γιώργο Μόσχο που µας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουµε και να 

δουλέψουµε τα ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ µας. 

 

 Μπελίζ, 

   Μπιλλούρ,  

Ντενίζ, 

 Σινέµ 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 

Η  οµάδα νέων ενηλίκων του συλλόγου για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα 
«ΠΕΡΠΑΤΩ» έχει δηµιουργήσει έναν δικό της 

χώρο µέσα στη δράση του ∆.Ε.Ν. Κοµοτηνής. 

«Περπατώ εις το δάσος, όταν ο λύκος δεν 

είναι εδώ… Λύκε, λύκε, είσαι εδώ;” 

Ο Κόσµος, συχνά µοιάζει µε δάσος όπου 
παραµονεύει ένας λύκος που φοβίζει. Όµως, 
περπατώντας γενναία έναν δρόµο εξερεύνη-

σης του δάσους µεταξύ τους, οι νέοι του 
«ΠΕΡΠΑΤΩ» εξηµέρωσαν τον λύκο, τον µετέ-

τρεψαν σε φίλο προστάτη. 

«Περπατώντας στα δικαιώµατα», ανοίγουν 
δρόµο και για µας να τους συναντήσουµε, σ’ 
ένα δασικό οικοσύστηµα όπου όλοι µπορούµε 
να εξηµερώσουµε τις «αγριεµένες» µας πλευ-
ρές και να συµφιλιωθούµε µεταξύ µας, να 

συνυπάρξουµε. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Όπως είπαµε και στο προηγούµενο τεύχος των ΠΟΛΥΦΩ-
ΝΙΩΝ, θα σας πούµε για το παιχνίδι που παίξαµε µε τις µά-
σκες για να το κάνετε και εσείς. Η αλήθεια είναι ότι οι µάσκες 
µας ταλαιπώρησαν λίγο. ∆εν ήταν εύκολο να τους δώσουµε 
µια ταυτότητα και µια φωνή. Την δυσκολία όµως την κάναµε 

παιχνίδι. 

Ακούστε λοιπόν πως γίνεται! Θυµίζει λίγο τις συναντήσεις 
µας στο ∆ηµιουργικό Εργαστήριο Νέων. Τοποθετούµε τις 
µάσκες µε τις ταυτότητες γυρισµένες προς τα κάτω, πάνω 
στην ζωγραφιά που έχουµε ετοιµάσει. Την ζωγραφιά αυτή 
την κάναµε όταν µιλήσαµε αρκετά στην συνάντησή µας για 
την διαφορετικότητα και την σύγκρουση. Τότε ζωγραφίσαµε 

και την σύγκρουση. Γι’ αυτό τοποθετούµε τις µάσκες από 
πάνω και αναρωτιόµαστε πια µάσκα  µας τραβάει περισσότε-
ρο και θέλει κάτι να µας πει. Προσπαθούµε να µαντέψουµε 
την ταυτότητα τις µάσκας. (Το σίγουρο είναι ότι σχεδόν ποτέ 
δεν το καταφέρνουµε, αλλά έχει πολύ πλάκα) Μετά έχουµε το 
δικαίωµα να γυρίσουµε πίσω την κάρτα και να κοιτάξουµε την 
ταυτότητά της και να διαβάσουµε την δυσκολία που αντιµετώ-
πισε στη ζωή της. Σε αυτό το σηµείο συζητάµε µε την οµάδα 
και προσπαθούµε να δούµε αν έχει να µας δώσει ένα µήνυ-

µα. 

Εµείς περάσαµε καλά και ελπίζουµε και εσείς διαβάζοντάς το.  

Συζητώντας για την διαφορετικότητα, δια-
βάσαµε και ένα παραµύθι που λεγόταν 
«Το κάτι άλλο». Ο κάτι άλλο ήταν ο ήρωας 
του παραµυθιού. Ένιωθε πολύ διαφορετι-
κός από τους άλλους και δεν τον ήθελε 
κανένας. Έκανε µεγάλες προσπάθειες για 
να ανήκει κάπου. Πάντα είχε πρόβληµα. 
∆εν γινόταν να µοιάσει µε τους άλλους, 
όσο και να το ήθελε. Μια µέρα όµως ανα-
κάλυψε κάποιον πιο διαφορετικό από τον 
ίδιο. Αρχικά δεν τον ήθελε και τον έδιωξε, 
µετά όµως γίνανε φίλοι. Στην συνέχεια 
γνώρισε έναν ακόµα πιο διαφορετικό. 
Ήταν ο άνθρωπος. Και µε αυτόν γίνανε 

φίλοι. 

Γι’ αυτό και εµείς κάναµε µια αφίσα και το 
είπαµε «Το κάτι άλλο».  Επίσης πριν δια-
βάσουµε το παραµύθι παίξαµε ένα παιχνί-
δι και γελάσαµε πολύ. Το παιχνίδι λέγεται 
«ο καθρέφτης». Ο ένας από τους δύο κά-
νει κάποιες κινήσεις και ο άλλος προσπα-
θεί να κάνει τις ίδιες. Με το άκουσµα όµως 
τις λέξεις «Αλλαγή», ο καθρέφτης πρέπει 
να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Μπερδεύε-
σαι, δεν µπορείς ή δεν θέλεις να κάνεις τις 
ίδιες κινήσεις. Μετά όµως έρχεται η σειρά 
σου! Έχει πολύ πλάκα και γέλιο Εµείς 

περάσαµε καλά. 

Επίσης σε αυτές τις συναντήσεις µιλήσα-
µε εκτός από την διαφορετικότητα και για 
άλλα δικαιώµατα. ∆εν ξέραµε ότι είχαµε 
τόσο πολλά. Στην αρχή µπερδευτήκαµε. 
Όταν µας ρώτησαν τι ξέρουµε για τα δικαι-
ώµατα που έχουµε, εµείς µιλήσαµε για 
υποχρεώσεις. Όπως το να είµαστε καλοί 
µαθητές. Απορήσαµε όταν µάθαµε ότι 
είναι δικαίωµα να έχουµε εκπαίδευση ή να 
έχουµε επίθετα. Θέλαµε πολύ να έρθουµε 
στην εκδήλωση για τα δικαιώµατα. ∆εν 
έγινε. Στείλαµε όµως το παιχνίδι που κά-

ναµε και την αφίσα µας.  
«ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΗΣ» 

Παιχνίδι µε την διαφορετικότητα 

Ένα παραµύθι και µια αφίσα 
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∆υσκολία : Ο Τζεµνέ και η γυναίκα του αγαπούσαν 

πολύ τα παιδιά. Είχαν και έναν γιο. Η κακιά µάγισσα 
όµως που είχε χάσει το παιδί της, έκλεψε του γιο του 

Τζεµνέ. Το ζευγάρι στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Μια 

καλή νεράιδα τους βοήθησε και πήραν πίσω τον γιο 
τους. Ο Τζεµνέ έγινε µετά κωµικός.  

Όνοµα: Σαζιγιέ 
Επίθετο: Τζεβριγιέ 

Ηµεροµηνία γέννη-

σης:1986 
Όνοµα πατέρα: Φαϊκ 

Όνοµα µητέρας: Νατζιγιέ 

∆ουλειά : Καφετζής 
Τόπος γέννησης: Κοµοτηνή 

∆υσκολία: Μια φορά και έναν καιρό ένα κορίτσι, η 

Σαζιγιέ θέλει να κάνει µια δουλειά, να  γίνει καφε-

τζής. Ο σύζυγός της δεν το θέλει και η Σαζιγιέ 
αυτοκτονεί. 

Όνοµα: Αϊσέ 
Επίθετο: Χασαντζίκ 

Ηµεροµηνία γέννη-

σης:1978 
Όνοµα πατέρα: Χασάν 

Όνοµα µητέρας: Χαλιδέ 

∆ουλειά : Μάγισσα 
Τόπος γέννησης: Κοµο-

τηνή 

∆υσκολία: Η Αϊσέ µε 

πολλές θυσίες και µάγια 
έχτισε ένα σπίτι και το 

σπίτι γκρεµίστηκε.  

Όνοµα: Ναλάν 
Επίθετο: Σαµπάν 

Ηµεροµηνία γέννησης:1980 

Όνοµα πατέρα: Νιχάτ 
Όνοµα µητέρας: Σεβγκί 

∆ουλειά : ∆ασκάλα 

Τόπος γέννησης: Κοµοτηνή 
∆υσκολία: Η µαµά της είναι 

πολύ κακή. Θέλει να την 

χωρίσει από τον άνδρα της. 

Πηγαίνει σε µια µάγισσα και 
τους κάνει µάγια. Το ζευγά-

ρι µαλώνει και χωρίζει για 

λίγο. Η αγάπη τους όµως 
είναι πολύ δυνατή και δεν µπορούν να µείνουν χώρια. Στο 

τέλος νικά η αγάπη και η Ναλάν το λέει στην µαµά της. 

Τίποτα δεν θα τους χωρίσει µε τον άντρα της. Μόνο ο 

θάνατος.  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 

Οζτζάν 

Σερχάτ 

Χαρούν 

Χατιτζέ 

Όνοµα: Νατζιγιέ 
Επίθετο: Εµίν 

Ηµεροµηνία γέννησης: 1998 

∆ουλειά :Μάγισσα 
Τόπος γέννησης : Νοσοκο-

µείο 

∆υσκολία: Η Νατζιγιέ είναι 

µια µάγισσα αποτυχηµένη. 
Τα µάγια της ποτέ δεν πιά-

νουν. Μια µέρα µια κακιά 

πεθερά της ζητά να χωρίσει 
το γιο της από την γυναίκα 

του. Η Νατζιγιέ ξέρει ότι το 

ζευγάρι είναι πολύ αγαπηµένο. Για πρώτη φορά τα µάγια 
που κάνει πιάνουν. Το ζευγάρι χωρίζει. Η Νατζιγιέ δεν το 

αντέχει. Χαλάει τα µάγια, το ζευγάρι είναι πάλι µαζί και η 

Νατζιγιέ αποφασίζει να µην ξανακάνει µάγια.  

Ιλχάν 

Φιλίζ 

Όνοµα: Βεϊσέλ 
Επίθετο: Καρά 

Ηµεροµηνία γέννησης:1996 

Όνοµα πατέρα: Αδνάν 
Όνοµα µητέρας: Χαλιδέ 

∆ουλειά : Μηχανικός 

Τόπος γέννησης: Κοµοτηνή 
∆υσκολία:  Ο Βεϊσέλ ήταν γε-

ωργός και µηχανικός. Αγαπούσε 

πολύ το τρακτέρ του. Μια µέρα 

έχασε το τρακτέρ του. Μετά 
δεν πήρε άλλο. Πήρε δύο αγελάδες και όργωσε το χω-

ράφι του. Αγαπούσε πολύ τις αγελάδες του. Έµειναν 

όλοι µαζί.  

Όνοµα: Χαρούν 
Επίθετο: Καρά 

Ηµεροµηνία γέν-

νησης:1992 
Όνοµα πατέρα: 

Μουσταφά 

Όνοµα µητέρας: 

Αϊλά 
∆ουλειά : Γιατρός 

Τόπος γέννησης: 

Πόρτο Λάγος 
∆υσκολία: Ο Χαρούν ήταν ένας άνθρωπος µε πολύ 

άσχηµη φωνή. Περπατούσε στο δρόµο και αν φώνα-

ζε έσπαγαν όλα τα τζάµια. Ήθελε πολύ να γίνει 
γιατρός. Με την φωνή που είχε όµως ήταν πολύ 

δύσκολο να το κάνει. 

Σεχέρ 

Όνοµα: Τζεµνέ 
Επίθετο: Τζεβριγιέ 

Ηµεροµηνία γέννησης: 1986 

Όνοµα πατέρα: Φαϊκ 
Όνοµα µητέρας: Ναζτιγιέ 

∆ουλειά :Κωµικός 

Τόπος γέννησης : Νοσοκοµείο 
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ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. ΞΑΝΘΗΣ 

Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 2 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

ΤΗΛ:-ΦΑΞ 25410-22096 

Email: den_xan@otenet.gr 

ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΜΗΛΤΙΑ∆Η 2 

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 25310-83304 

E-mail: denkom@gmail.com 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΝΕΙΡΑ  

ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ 

Τα κορίτσια και τ’ αγόρια της 
Οµάδας προεφήβων του Ιάσµου 
είχαν πολλές ιδέες…  

Σε ύφασµα που πέρασε από τη 
γιαγιά στη µητέρα - σε παλιές 
µαξιλαροθήκες - αποφάσισαν να 
αποτυπώσουν τα καινούργια 
όνειρά τους για τον κόσµο µέσα 
στον οποίον µεγαλώνουν. 

Πάνω σ’ αυτή τη µαξιλαροθήκη 
έχουν γείρει το κεφάλι τους πολ-
λοί άνθρωποι για να ξεκουρα-
στούν. Έχουν κάνει πολλά 
όνειρα, και η µαξιλαροθήκη τα 
έχει ακούσει. 

Έτσι, σήµερα, ακούει και τα 
όνειρα των νέων. Με όνειρα για 
«ε λ ευ θ ερ ία » ,  «αγ άπη » , 
«παιχνίδι», «γέλιο», «ευτυχία» 
και «παρέα» χτίζουν οι νέοι τα 
«δικαιώµατά» τους. 

Πώς µπορούµε να αξιοποιή-
σουµε τη γερή βάση του 
«παλιού» για να χτίσουµε κάτι 

καινούργιο; 


