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

Ελάτε φίλοι µου να καλωσορίσουµε µαζί την άνοιξη!!! 

Έχει φτάσει µια από τις ωραιότερες εποχές του χρόνου όπου η φύση 
γύρω µας πάλι ζωντάνεψε και έβαλε τα γιορτινά της. 

Μου αρέσει πολύ η άνοιξη διότι φύτεψα τις ντοµάτες µου και τις πιπε-
ριές µου. Έβαλα πολύχρωµα λουλούδια στον κήπο µου και µάζεψα κορό-
µηλα και κεράσια από τα δέντρα. Βλέπω πολύχρωµες πεταλούδες και 
µέλισσες να πετούν, ακόµη και τα άτιµα τα κουνούπια έχουνε βγει. 

Έχω γεµίσει πάλι ζωντάνια, κανένας δεν µπορεί να µε κρατήσει µέσα 
στο σπίτι - θέλω συνέχεια να βγαίνω στον κήπο, να περνάω χρόνο ανα-
κατεύοντας το χώµα και να φτιάχνω διάφορες κατασκευές φραχτάκια, 
να διακοσµώ µε πετραδάκια. Επίσης, µου αρέσει να ανεβαίνω στο βουνό 
ακολουθώντας το µονοπάτι από το οποίο κάθε φορά που περνάω όλο και 

κάτι διαφορετικό θα δω. 

Εσείς τι θα θέλατε να κάνετε; Πώς θα θέλατε να διακοσµήσουµε το τεύ-
χος Απριλίου του περιοδικού πολυφωνίες που θα είναι αφιερωµένο στην 

άνοιξη; 

Μπορείτε να µου στείλετε φωτογραφίες από τον δικό σας κήπο που θα 
φτιάξετε, ή σπόρους που έχετε φυτέψει και µεγαλώσανε, ή όποια άλλη 
δραστηριότητα σας έρχεται στο µυαλό - συνοδευόµενο επίσης από ένα 
κείµενο που περιγράφει όλο αυτό το έργο σας. Μην ξεχνάτε το κείµενο 
µπορεί να είναι και ένα ποιηµατάκι που έχετε γράψει για την άνοιξη!!! 

Σας εύχοµαι ευχάριστες δηµιουργίες. 

Ανυποµονώ να δω τα έργα σας γι’ αυτό άµα δείτε κάπου µια 
πεταλούδα που σας επισκέπτεται  την ώρα που φτιάχνεται το 
έργο σας µπορεί να είµαι εγώ. ∆ιότι µια φίλη µου πεταλούδα 

µου έχει δανείσει τα φτερά της. 

Φιλάκια σε όλους 

  Στο τεύχος µας αυτό σας 
ταξιδεύουµε σε ένα ανοιξιά-
τικο τοπίο  που το έχουν 
ονειρευτεί οι οµάδες του 
δηµιουργικού εργαστηρίου 
µας. 

Η «άσκηση εµψύχωσης» 
που γέννησε τα κείµενα ξε-
κίνησε µε το παρακάτω 
γράµµα από την Πολυφω-
νούλα προς τους νέους: 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Η ΑΝΟΙΞΗ 

Η Άνοιξη είναι η αγαπηµένη µου εποχή. Όταν έρχεται 
η Άνοιξη τρελαίνοµαι από χαρά. Στη ζωγραφιά µου 
περιγράφω µια καθαρή Άνοιξη, ένα καθαρό κόσµο την 
Άνοιξη. Όταν λέω καθαρή Άνοιξη εννοώ χωρίς σκου-
πίδια και εργοστάσια που µολύνουν. 

Τι ωραία θα ήταν να ζούσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. 
Τι ωραία θα ήταν αν οι πεταλούδες πετούσαν παντού 
και τα λουλούδια µοσχοβολούσαν σε όλο το κόσµο. Για 
εµένα η πραγµατική Άνοιξη θα ήταν αυτή… Τότε θα 
ήµουν πιο χαρούµενη και ευτυχισµένη. Άνοιξη για µέ-
να σηµαίνει ευτυχία, χαρά, όχι λύπη, όχι δάκρυα. Μα-
κάρι να είχαµε πάντα Άνοιξη και καλοκαίρι και τα παι-
δάκια που δεν έχουν σπίτια, να µην µείνουν στο κρύο 
το χειµώνα και το φθινόπωρο… Μακάρι να µην πει-
νούσε και να µην κρύωνε κανένας στον κόσµο !!! 

Σινέµ 

Billur adında bir kız ilkbahar 
mevsımini çok severmiş. Her 
ilkbahar mevsiminde tohum almaya 
gidermiş. Bu sefer değişik bir 
tohum almaya karar vermiş. Onca 
tohumun içinden özel bir tohum 
seçmiş. Tohumun şekli bir insanın 
gülüşüne benziyormuş. Satın alırken 
satıcı ona özel bir toprak ta 
vermiş.Billur bunun ne için olduğunu 
anlamamış. Eve gidince hemen 
toprağı bir saksının içine koymuş ve 
tohumu içine atmış. Yani ekmiş. 
Sonra sulamış. Günler geçtikçe 
güzel bir çiçek oluşmuş. Ama garip 
olanı çiçeğin insan gibi bir yüzü 
varmış, yüzü de gülüyormuş. Yine 
günler geçmiş ve tohuma bakmaya 
gittığinde, saksı ve çiçek yokmuş! 
Onun yerine kahverengi saçlı, güzel 
giysili  küçük bir kız varmış! Hep 
gülüyormuş. Billur ona Sihirli Gülüş 
ismini koymuş ve onunla çok iyi 
arkadaş olmuş. Hemen arkadaşlarına 
tanıtmaya gitmiş... 

Billur 
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ΜΑΪΟΣ 2008 

Ένα κοριτσάκι, που το έλεγαν Μπιλλούρ, αγα-
πούσε πάρα πολύ την άνοιξη. Κάθε άνοιξη πή-
γαινε να αγοράσει σπόρους. Αυτή τη φορά απο-
φάσισε να πάρει ένα διαφορετικό σπόρο. Ανά-
µεσα από πολλούς σπόρους διάλεξε ένα ιδιαί-
τερο σπόρο. Το σχήµα του σπόρου έµοιαζε πο-
λύ µε το χαµόγελο ενός ανθρώπου. Καθώς το 
αγόραζε, ο πωλητής έδωσε στο κοριτσάκι και 
ένα ιδιαίτερο χώµα. Η Μπιλλούρ δεν κατάλαβε 
σε τι θα χρησίµευε αυτό… Μόλις πήγε στο σπί-
τι έβαλε το χώµα σε µια γλάστρα και πέταξε το 
σπόρο µέσα. ∆ηλαδή τον φύτεψε. Και µετά τον 
πότισε. Καθώς πέρασαν οι µέρες βγήκε ένα 
όµορφο λουλούδι. Αλλά το περίεργο ήτανε ότι 
το λουλούδι είχε προσωπάκι ανθρώπου και το 
πρόσωπο του χαµογελούσε. Πάλι πέρασαν οι 
µέρες και όταν πήγε να δει το λουλούδι, η γλά-
στρα και το λουλούδι είχαν εξαφανιστεί. Αντί για λουλούδι υπήρχε ένα µικρό κοριτσάκι µε καστανά µαλλιά και µε 
όµορφα µοβ ρούχα. Και όλο χαµογελούσε. Το ονόµασε Χαριτωµένο Χαµόγελο. Η Μπιλλούρ έγινε πολύ καλή φίλη 
µε το Χαριτωµένο Χαµόγελο και αµέσως πήγε να το γνωρίσει στις φίλες της…      Μπιλλούρ     

Resmin içine bir tohum diktim! Yani çizdim. 
Bu tohum büyüdüğünde limon meyvesini verdi. 
Ilk baştan bu limon, yediğimiz ya da bazı 
yemeklerde kullandığımız limon, bir tohumdu. 
O sulanarak büyüdü. Tohumdan sonra 
yapraklı bir fidan ortaya çıktı. Fidandan 
sonrada limon ağacımız!.. Sonra da toplanan 
limonlar bir sepete girdiler! Çok ilginç değil 
mi? Çünkü insanın hayat hikayesine bakarsak 
limonunki  değişik. Insanları bir sepete 
toplayamazsın. Ama bir benzerlik te var. 
Insan da büyüyor, tohum da... aynı şekilde 
olmasa da.  

Bu da hikayemin sonu...   Deniz 

Φύτεψα ένα σπόρο µέσα στη ζωγραφιά µου! ∆ηλαδή το ζωγράφισα. Ο σπόρος αυτός όταν µεγάλωσε έδωσε 
το λεµόνι. Στην αρχή αυτό το λεµόνι, που το τρώµε ή το χρησιµοποιούµε στα φαγητά, ήτανε ένας σπόρος. 
Μεγάλωσε ποτίζοντας το. Μετά το σπόρο βγήκε ένα φιντάνι µε φύλλα. Και µετά το φιντάνι βγήκε η λεµονιά 
µας. Και τέλος τα λεµονιά που µαζεύτηκαν µπήκαν σε ένα καλάθι. ∆εν είναι πολύ ενδιαφέρον; Γιατί, αν κοι-
τάξουµε την ιστορία της ζωής του ανθρώπου, η ιστορία της λεµονιάς είναι διαφορετική. ∆εν µπορείς να 
µαζέψεις τους ανθρώπους σε ένα καλάθι. Αλλά υπάρχει και µια οµοιότητα. Και ο άνθρωπος µεγαλώνει και ο 
σπόρος. Αν και µε διαφορετικό τρόπο… Και αυτό είναι το τέλος της ιστορίας µου!..     Ντενίζ 

Sihirli Gülüşün Đlkbahar Masalı 

ΕΝΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 

Bir Tohumun Hayatı    Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΣΠΟΡΟΥ 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Ήρθε η άνοιξη πρασίνισαν τα φύλλα 

Ήρθε η άνοιξη χάρηκαν τα παιδιά 

Ήρθε η άνοιξη κελάηδησαν τα πουλιά 

Ήρθε το καλοκαίρι, χάρηκε 

όλη η γή 

Ήρθε το καλοκαίρι, διάθεση γεµίζει 

ο άνθρωπος 

Ήρθε το καλοκαίρι, όλοι βγήκαν 

στους κήπους 

Ήρθε το καλοκαίρι, και µας γέµισε 

χαρά! 

Ένα  ανοιξιάτικο πρωί 

Θα έρθω πριν βγει ο ήλιος  

Από γεµάτη πάχνη χωράφια  

Αγκαλιάζοντας τους πιο 
χλιαρούς ανέµους 

Θα περπατήσω… 

∆ηλαδή στην ηµέρα που α-
νατέλλει , 

στην άνοιξη που ανθίζει σαν 
λουλούδι… 

Ασηµένιες σταγόνες θα  στραγγιστούν απ’ τα φύλλα, στο κεφάλι µου στους ώµους µου 

Η ηµέρα που ανατέλλει θα χτυπήσει στο πρόσωπο  µου…. 

Με την οµιχλιασµένοι ζέστη, η πάχνη θα ανέβει στα γόνατα µου απ΄ την πρασινάδα. 

Γεµάτη ελπίδα φωτεινότητα θα φέρω στις χούφτες µου...στην καρδιά µου, αγάπη που θα 
φτάσει για όλους τους ανθρώπους…. 

Ήρθε η άνοιξη θα πω µε κραυγαλέα φωνή, ήρθε η άνοιξηηηη... 

ĐLKBAHAR 

 

Đlkbahar geldi yeşillendi yapraklar 

Đlkbahar geldi neşelendi çocuklar 

Đlkbahar geldi cıvıl cıvıl oldu kuşlar 

 

Yaz gelince naşelendi tüm dünya 

Yaz geldi sevinç doluyor insan 

Yaz geldi herkez coştu bahçelere 
döküldü 

Yaz geldi bizi sevindirdi! 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

 Η Άνοιξη Η Άνοιξη Η Άνοιξη Η Άνοιξη  
 Πέρασε ο χειµώνας! Τα χιόνια έλειωσαν στα βουνά! 

Ήρθε και η άνοιξη! Παντού χαρά, παντού ζωή, 

παντού δροσιά. Τα δέντρα φόρεσαν τη καταπράσινη 

φορεσιά τους. Υφαίνεται σαν ένα απέραντο χαλί και 

επάνω της είναι σκορπισµένα διαφορά αγριολούλουδα! 

 

          Άνοιξη! Η καλύτερη εποχή του χρόνου. Όπου κι’ αν πας θα ακούσεις τα 
γέλια κ’ τις χαρούµενες φωνές των παιδιών, τα κελαηδίσµατα των που-
λιών! Όπου ρίξεις το βλέµµα σου θα δεις καταπράσινα χόρτα κ’ λου-

λούδιά.  

 

Οι µέλισσες πετούν από λουλούδι σε λουλούδι  

για να βρουν το καλύτερο µέλι. 

         Τα πουλιά πετούν το ένα πίσω από τον άλλον  

         τραγουδώντας. Χαρά Θεού είναι τώρα. 
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ΆΝΟΙΞΗΆΝΟΙΞΗ 

Είναι πολύ ωραία γιατί θα 
πάµε θάλασσα. ∆εν έχουµε 
σχολεία και θα ξεκουραστού-
µε. Και θα έχει σύννεφα. Και 
δεν θα βρέξει. Εάν θα βρέξει 
θα πιάσει 5 λεπτά. Και όλη 
µέρα θα παίξουµε. Και θα 
έρθει κάποιος φίλος µας από 
Γερµανία ή και Αθήνα. Και 
θα φοράµε κοντοµάνικα. Και 
ότι κάτι δεν µπορούσαµε θα 
κάνουµε. ∆εν µπορούµε θα 
έρθουµε στο ΚΕΣΠΕΜ. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ …ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ …ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ …   

ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΓΙΑ ΜΑΣ…ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΓΙΑ ΜΑΣ…ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΓΙΑ ΜΑΣ…   

Άνοιξη σηµαίνει να παίζω 
µε τους φίλους µου έξω 

Να κυνηγάω 
πεταλούδες 
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Να µυρίζω λουλούδια 

Να πετάω αετούς 

Την άνοιξη 
γεµίζουµε 

µε χαρά,  

Χαιρόµαστε 

τη ζωή 

και  

φτερουγίζουν 
τα όνειρα µας  

Να πηγαίνω 
εκδροµές 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Bahar degilsen gelme.  

Yorulmuş bir beden var karşında  

Şöyle yanıbaşıma çimenlere uzan 

Kulak ver gümbürtüsüne dünyanın  

Baharın gençliğin ve aşkın 

Türküsünü söyliyelim bir ağızdan  

Kudret izzetini neden gizliyor 

Akıllı insanlar nasıl söylüyor 

Đlahi kudrete bak doğa diyor 

Sanat harikası bahar geliyor 

GÖKNUR 

 

 

 

 

 
 

Εάν δεν είσαι άνοιξη, µην έρθεις. Υπάρχει ένα σώµα κουρασµένο απέναντι σου 

Έλα να ξαπλώσεις µαζί µου στην πρασινάδα 

Άκου  τη φασαρία της γης, 

της άνοιξης της νεολαίας και του 
έρωτα 

Το τραγούδι να πούµε από µια 
φωνή 

Η ισχυρή δόξα γιατί κρύβει 

Μυαλωµένοι άνθρωποι πώς λένε 

∆ες τη θεία δύναµη περιβάλλον 
λέει 

Η θαυµάσια τέχνη, άνοιξη έρχεται 
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Bir bahçede bir ağaç varmış, 
kenarları taş ve otlarla 
doluymuş, bahçeye girmek için 
bir kapısı varmış, ağacın bazı 
dallarında yaprak yokmuş 
kapının yanında bir korkuluk 
varmış. 

HÜMEYRA 

 

Σε ένα κήπο υπήρχε ένα δέ-
ντρο. Γύρω-γύρω ήταν γεµάτο 
µε πέτρες και χόρτα και υπήρχε µια πόρτα για να µπεις µέσα. Σε κάποια 
κλαδιά του δέντρου δεν υπήρχαν φύλλα και δίπλα στην πόρτα υπήρχε ένα 
σκιάχτρο. 

Park yaptık çocuklar gelsin top oynasınlar. Öteki 
çocuklar dönme dolaba binsinler sallansınlar, 

oynasınlar. Birbirleriyle arkadaş olsunlar. 

AKĐF –ALEN 

 

 

Φτιάξαµε πάρκο για να 
παίξουν τα παιδιά µπά-
λα.  Τα υπόλοιπα παι-
διά να ανέβουν στο κα-
ρουζέλ, να κάνουν κού-
νια και να παίξουν. Να 
γίνουν φίλοι µεταξύ 
τους. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Ο ήλιοςήλιοςήλιοςήλιος ανατέλλει πιο νωρίς και δύει λίγο πιο αργά. 

Αρχίζει να κάνει όλο και περισσότερη ζέστη.  

 

Τα λουλούδια ανθίζουν και τα δέντρα βγάζουν φύλλα. Η φύ-

ση µοσχοβολά µοσχοβολά µοσχοβολά µοσχοβολά και γεµίζει χρώµατα. 

 

 Οι αγρότες αρχίζουν 
να σπέρνουν τα χωρά-

φια τους. 

 Κάθε σποράκι χρειά-
ζεται νερόνερόνερόνερό και ήλιο ήλιο ήλιο ήλιο για 
να αναπτυχθεί και να 

γίνει καινούριο φυτό.  
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ΑΡΩΜΑ 

ΝΕΡΟ 

ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΙΣΤΟ
ΡΙΑ 

ΞΗΜΕΡΩΜΑ 

ΗΛΙΟΣ 
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ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ, λοιπόν - µια 

ανοιξιάτικη βραδιά, η βροχή ΑΦΕΘΗΚΕ στο 

ΑΡΩΜΑ της άνοιξης και οι αισθήσεις τις ζύ-

πνησαν! «Τι ευτυχία», ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΕ µια 

σταγόνα ΝΕΡΟ  καθώς ένιωθε το ΟΞΥΓΟΝΟ 
και το υδρογόνο να συνυπάρχουν µέσα της. 

ΗΜΕΡΕΥΣΕ. «Τελικά, αυτή η ΙΣΤΟΡΙΑ που 

ΓΕΥΟΜΑΙ συνεχώς, του συνδυασµού διαφο-
ρετικών στοιχείων έχει την δυνατότητα να γεννά 
εντελώς νέες µορφές ύπαρξης σ’ αυτόν τον πλα-

νήτη… θα µε ΗΡΕΜΟΥΣΕ αν µπορούσα να 

την µοιραστώ αυτή τη γνώση… ίσως θα ήταν 
χρήσιµο να διδάξω τους ανθρώπους αυτήν την 

τέχνη!»  Μ’ αυτή τη σκέψη την βρήκε το ΞΗΜΕ-
ΡΩΜΑ, και καθώς έφτασε στη γη κι αντίκρισε 

τον ΗΛΙΟ, ξεκίνησε το µακρύ ταξίδι της να ΣΥ-
ΝΑΝΤΗΣΕΙ τους ανθρώπους εκείνους που θα 

ήθελαν να ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ µονοπάτια 

συνύπαρξης. Τους Ανθρώπους εκείνους που θα 

ήθελαν να µάθουν την τέχνη της ΙΣΟΡΡΟΠΟΙ-
ΑΣ.  Τους Ανθρώπους µε τους οποίους θα µπο-

ρούσε να ΣΧΕΤΙΣΤΕΙ.  

… µήπως βρήκε κι εσένα; 

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 

Αφήνοµαι 

Φαντάζοµαι 
Ηµερεύω 

Γεύοµαι 
Ηρεµώ 

Συναντώ 

Εξερευνώ 
Ισορροπώ 
Σχετίζοµαι 

στα 
ΚΕΣΠΕΜ 

(ΜΑΪΟΣ 08) - ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΓΛΑΥΚΗ, ΟΡΓΑΝΗ, ΞΑΝΘΗ 

Μια πολύχρωµη ιστορία που συνδυάζει την ακροστιχίδα 
«άνοιξη» της Οµάδας Εφήβων Κενταύρου & την ακροστιχίδα 

«αφηγήσεις»... 


