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ολοκληρώνοντας 

τον κύκλο 

Ό 
,τι ανοίγει κλείνει, κι ό,τι 
κλείνει ανοίγει… έτσι µ’ 
έµαθε ο µπαξές µου. Κι ο 

ανθρώπινος µπαξές δε διαφέρει απ’ 
τον µπαξέ των φυτών. Κι αυτός είναι 
ένας φυσικός κύκλος ζωής. Εν τω 
µέσω των διαφόρων συναντήσεων 
«κλεισίµατος» των οµάδων νέων 
του ∆.Ε.Ν. αυτού του µήνα - επι-
στρέφοντας στον κήπο µου για µια 
ανάσα, βρήκα ανθισµένες τις αγκι-
νάρες. Πρώτη φορά άνθιζαν. Ολο-
κλήρωναν ένα κύκλο… όπως κι 

εµείς. 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ πολλαπλούς χώρους 
έκφρασης - σε πολύ διαφορετικά 
µεταξύ τους κοινωνικά πεδία. Κάθε 
µικρή κοινότητα, νέων & ενηλίκων, 
είχε τις δικές τις ανάγκες που ανέµε-
ναν να τις οσφρηστούµε. Μάθαµε 
να εναρµονίζουµε το βηµατισµό µας 
µε τους διαφορετικούς ρυθµούς 
κάθε κοινωνικού χώρου που φιλοξέ-
νησε ένα ∆.E.N. - να προτείνουµε το 
άνοιγµα νέων δρόµων για τους 
νέους και να τους συνοδεύουµε στα 
δικά τους βήµατα καθώς συν-
διαµορφώναµε τη δράση. Έτσι, 
ανοίξαµε µονοπάτια κοινωνικής 
συν-εξέλιξης - πολύτιµη µεθοδολογί-
α για όλη τη φύση γύρω µας κι 
όµως τόσο δύσκολη ακόµα για µας 

τους ανθρώπους. 

ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΜΕ - όχι πάντα εύκο-
λους - δρόµους συνύπαρξης αλλά 
και, ίσως πιο σηµαντικά, συν-
δηµιουργίας. Περπατήσαµε το δρό-
µο από το ονείρεµα στην πράξη 
πολλές φορές, και µε πολλές διαφο-
ρετικές οµάδες νέων, αξιοποιώντας 
πολλά διαφορετικά εκφραστικά 
εργαλεία, και παράγοντας πολύµορ-
φο έργο. Κάθε µικρή δράση έχτιζε 
πάνω σ' όλες τις προηγούµενες και 

παρήγαγε εναύσµατα για τις επόµε-
νες. Περισσότερο µε προσεκτικό 
σχεδιασµό σε κάθε φάση του κύ-
κλου, παρά µε αρχικό, συνολικό 
προγραµµατισµό, βιώσαµε µια 
πολυφωνία που χώρεσε 847 νέους. 
Καταφέραµε για τον καθένα τους, 
αλλά και για όλους µας µαζί, το 
∆.E.N. να σηµαίνει κάτι ουσιαστικό 

και ζωογόνο. 

ΦΤΑΣΑΜΕ να ολοκληρώνουµε τη 
δράση µας εντός του KEΣΠEM, 
εντός του ΠEM. Ακριβώς επειδή 
όλες οι παραπάνω διεργασίες δεν 

έχουν ποτέ ένα "τέλος", κι επειδή 
ένα ζωντανό εργαστήρι διαµορφώ-
νει τη µεθοδολογία του καθώς πράτ-
τει, έχουµε µεγάλη ανάγκη να αντι-
ληφθούµε αυτό το "τέλος" ως κάτι 
πιο σύµπλοκο. Κάτι που "γιορτάζει" 
τ' αποτελέσµατα της δράσης χωρίς 
να θεωρεί τη δράση αυτοσκοπό. Να 
υπάρχει για να υπάρχει, έτσι όπως 
είναι, χωρίς καµία µεταµόρφωση, 
κανένα νέο άνοιγµα. Οι ζωντανοί 
οργανισµοί, οι φυσικές αλλά και οι 

κοινωνικές δοµές που ακολουθούν 
αυτό το "κράτηµα" στην υπάρχουσα 
δοµή δεν εξελίσσονται, αργοπεθαί-
νουν. Έχουµε ανάγκη µιας αφοµοί-
ωσης. Ενός χώρου µέσα στον οποί-
ο θα µπορέσει ο καθένας µας να 
αξιολογήσει τα πεπραγµένα, να 
κρατήσει την ουσία της βιωµατικής 
γνώσης που κέρδισε πράττοντας, 
και να ονειρευτεί τρόπους να φυτέ-
ψει αυτούς τους σπόρους µέσα στις 
κοινότητές µας. Να ψάξει εκείνα τα 
κοινωνικά πεδία που θα προσφέ-
ρουν τις κατάλληλες συνθήκες για 
ένα νέο άνοιγµα δράσης. Σήµερα, 

το ∆.E.N. αποχωρίζεται το καβούκι 
του, την παρούσα του µορφή. Όχι 

όµως και την ουσία του. 

Αυτό το τεύχος είναι γεµάτο από το 
ξεκίνηµα αυτής της φάσης - στιγµές 
αφοµοίωσης των οµάδων νέων. 
Στιγµές όπου σταθήκαµε και γιορτά-
σαµε "τι ∆.E.N. είµαστε" και "τι 
∆.E.N. κάνουµε"… Σας προσκαλού-

µε να τις µοιραστείτε τις µαζί µας.  

- για την Οµάδα Εµψυχωτών, 

Άννη Βασιλείου 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν µια 

µακρινή χώρα, η χώρα του ουράνιου τόξου. 

Ήταν µια χώρα µε πολλά δέντρα, πολλά λου-

λούδια, πολύχρωµα σπίτια και πολύχρωµους 

ανθρώπους. Αν και υπήρχαν πολλά διαφορετι-

κά χρώµατα που αντιπροσώπευαν αυτή την 

χώρα όλοι ζούσαν αρµονικά µε την αγάπη της  

Βασίλισσας τους - της Χρωµατούλας. 

Η Xρωµατούλα ήταν δίκαιη και βοηθούσε τους 

πάντες, έτσι ώστε να µην παραπονιέται κανέ-

νας. Όλα κυλούσαν οµαλά µέχρι τη στιγµή που 

δύο κακοί ερευνητές, θέλοντας να ερευνήσουν 

την χώρα και τον πλούτο που έχει αυτή, απο-

φάσισαν να πάνε εκεί. Με το που έφτασαν στη 

χώρα αντίκρισαν ένα θαυµάσιο θέαµα που 

τους εξέπληξε. Είδαν όλους τους κατοίκους 

να δουλεύουν τραγουδώντας και γεµάτοι χαρά, 

κάτι  που δεν υπήρχε στη χώρα την δικιά 

τους. 

Αυτό όµως που τους έκανε φοβερή εντύπωση 

ήταν το πόσο αρµονικά δούλευαν τα µικρά παι-

διά που κουβαλούσαν τα διαφορετικά χρώµατα 

για το στολισµό του ουράνιου τόξου. Έτσι σκέ-

φτηκαν πως καλή ιδέα θα ήταν να έκλεβαν 

αυτά τα παιδιά και να τα πήγαιναν στη χώρα 

τους, για να την χρωµατίσουν και αυτή, και 

κάπως έτσι ξεκινάει το παραµύθι µας…  

Βγαίνουν οι κακοί και δελεάζοντας τα παιδιά 
µε σοκολάτες τους παίρνουν και τους πάνε 
στη χώρα τους… 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 1: Γεια σας , τι κάνετε καλά 

µου παιδάκια; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 2: Ε… εµείς ήρθαµε από την 

σοκολατοχώρα και θέλουµε να σας πάµε εκεί 

για να τρώτε όλη την µέρα σοκολάτες. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 1: Σας αρέσουν οι σοκολάτες;;; 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Ναιιιι… 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: Τότε πάµε… (τους βγάζουν τα 
χρώµατα και τους παίρνουν) 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Το άλλο πρωινό ξυπνώντας η 

Χρωµατούλα βρίσκει πεταµένα τα χρώµατα 

και άρχισε να ψάχνει… µετά από πολύ ώρα 

ψαξίµατος κατάλαβε πως τα απιδιά των χρω-

µάτων λείπανε… 
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ΧΡΩΜΑΤΟΥΛΑ: Μα πού πήγαν τα αγαπηµένα 

µου; ∆εν τα βρίσκω… (αρχίζει να κλαίει). Άµα 
λείπουν τα χρώµατα από την χώρα µας θα 

σκοτεινιάσει ολόκληρη και πέσει σκοτάδι πρέ-

πει να τα βρούµε… 

Όλη η χώρα έκλαιγε γιατί ήξεραν πως χωρίς 
τα χρώµατα δεν θα ξηµέρωνε ποτέ πια… 

ΧΡΩΜΑΤΟΥΛΑ: Πρέπει να υπάρχει κάποιο 

σηµάδι για να τα βρούµε...  

Εκείνη τη στιγµή βρίσκει τα χαρτάκια από τις 
σοκολάτες πεταµένα) και αρχίζει να τα ακο-
λουθεί, ζητάει βοήθεια από τους κατοίκους 
και όλοι µαζί ξεκινάνε για το ψάξιµο…τελικά 
έρχονται µπροστά στην πόρτα της σοκολατο-
χώρας και δεν ξέρουν πώς να µπουν µέσα, 
ενώ τα παιδιά µε τα χρώµατα κλαίνε και ακού-
γονται  από έξω. 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Αφήστε µας να φύγουµε, δεν µπο-

ρούµε να χρωµατίσουµε την δικιά σας τη χώ-

ρα…. 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: Θα σας αφήσουµε όταν η Χρω-

µατούλα θα φέρει τη ζώνη της τη µαγική…  

(ακούνε να χτυπά κάποιος την πόρτα) 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Αααααα η Χρωµατούλα θα είναι! 

Ήρθε από µόνη της σε εµάς!!! 

Οι ερευνητές προσπαθούν  να αρπάξουν την 
ζώνη της Χρωµατούλας… Όµως δεν ήξεραν 
πως και το ραβδί της Χρωµατούλας ήταν µαγι-
κό και ξαφνικά δίνει µια στο έδαφος και διώ-
χνει όλη την κακία που είχαν εκείνοι οι δύο 
άνθρωποι, οι δύο ερευνητές έπεσαν κάτω για 
λίγο , ζαλίστηκαν και όταν συνήλθαν ήταν δια-
φορετικοί άνθρωποι, πλέον δεν τους κυριαρ-
χούσε το κακό αλλά το αντίθετο, το καλό… 
Έτσι όλα τα χρώµατα ξαναζωντάνεψαν και 
επέστρεψαν στη χώρα τους τραγουδώντας…
από πίσω τους µετά από λίγο είδαν και τους 
κακούς που πλέον ήταν καλοί και τους ακο-
λούθησαν…για να ζήσουν όλοι µαζί αρµονικά 
και ευτυχισµένα. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Αν και είµαστε όλοι διαφορετι-

κοί για το καλό του τόπου µας, πρέπει πάντα 

να είµαστε καλόψυχοι και ενωµένοι!!! 
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Μ 
ια φορά κι έναν 

καιρό υπήρχε µια 
παρέα παιδιών που 

τους άρεσε να παίζουν διάφορα 

παιχνίδια και να δηµιουργούν. 

Έψαξαν, έψαξαν, έψαξαν, και 

τελικά βρήκαν τον κατάλληλο 

χώρο για να εκφράσουν τα συ-

ναισθήµατά τους, θα θέλω 

τους, και σήµερα έχουν να σας 

πουν: 

Αγάπη. (Ενίς) 

Φιλία. (Μουσταφά) 

Σεβασµός. (Εµπρού) 

∆ύναµη. (Αχµέτ) 

Όλοι µαζί…  (Χουσεϊν) 

… µπορούµε…  (Νουρή) 

… να καταφέρουµε πολλά! 
(Αχµέτ) 

Η οµάδα µας…  (Εµπρού) 

… είναι ενωµένη…  (Νουρή) 

… για ΠΑΝΤΑ! (Χουσεϊν) 

Και για µια ζωή! (Μουσταφά) 

… όταν µια οµάδα νέων ενηλίκων γυναικών δηµιουργεί τις 
φιγούρες & µία οµάδα παιδιών τις αξιοποιεί για να δη-
µιουργήσει το παραµύθι - τότε γεννιέται το ΚΟΥΚΛΟΘΕΑ-

ΤΡΟ της σχέσης µητέρας & παιδιού…  

Η µέρα του µεγάλου 
κλεισίµατος είχε έρθει, 
Αν και όλοι υποσυνείδητα 
πιστεύαµε πως δεν θα 
έφτανε ποτέ. Η θλίψη 
φαινόταν στα µάτια όλων, 
όµως το γιορτινό κλίµα 
επικάλυπτε τα συναισθή-
µατα αυτά. Στην πορεία 
όµως συνειδητοποιήσα-
µε πως τα συναισθήµατα 
αυτά δεν ήθελαν να µεί-
νουν θαµµένα µέσα µας 
και πως ήθελαν να ανα-
δυθούν. Ο πόνος επου-
λώνεται µόνο όταν εκ-
φραστεί και εµείς µοιρα-
στήκαµε τον κοινό µας 
πόνο. Στο τέλος, όλη η 
οµάδα εξέφρασε την 
επιθυµία της συνέχισης 
του προγράµµατος διότι 
αυτό συνεπάγεται και µε 
την ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ  

ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΑΣ.  

Οµάδα Νέων Ενηλίκων 

Γυναικών ∆.Ε.Ν. Ξάνθης 
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ζωγραφίζοντας µαζί…  

… ∆.Ε.Ν. αποτυπώνουµε 

την πορεία µας! 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Η κουβέντα επικεντρώθηκε στο ότι από τη 
στιγµή που άρχισαν να έρχονται στο ∆ΕΝ 
τα παιδιά, έγιναν πιο ανεξάρτητα, στάθη-
καν στα πόδια τους, άρχισαν να κυκλοφο-

ρούν χωρίς να µας έχουν ανάγκη. 

« Αυτό µας χαροποίησε – πήραν µια γεύ-
ση για το πώς είναι να ζεις έξω. Ανοίχτη-
καν και κοινωνικά – πριν φοβόντουσαν, 
τώρα άρχισαν να εµπλέκονται. Επίσης, 
κάποια παιδιά βρήκαν το κατάλληλο 
έδαφος και χώρο να εκφραστούν σε πράγ-
µατα που πριν δεν είχαν τη δυνατότητα. 

Ανακάλυψαν περισσότερες δεξιότητες.» 

Κουβεντιάζοντας 
µε τους γονείς των νέων… 

Αφοµοιώνοντας…  

… τη δίχρονη πορεία 

της οµάδας µας 
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Το ∆. Ε. Ν. Εχίνου βγαίνει στο «δέλτα του ποταµού» 

µετά από ένα µακρινό ταξίδι! Ένα δέλτα γεµάτο από: 

γέλιο, χαρά, διασκέδαση, απόλαυση, δηµιουργικότητα, 

παιχνίδι, οµάδα, ενθύµιο, συγκίνηση,  φιλία, ένταση,  

µουσική, χορός, αµηχανία, χωρισµός, ελπίδα, ευχαρί-

στηση, παρέα…  

...το ...το ∆∆  
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Κόκκινη κλωστή δεµένη…  

Το ∆. Ε. Ν. Γλαύκης κατοικήθηκε από πολλές 

οµάδες νέων - οµάδα παιδιών, οµάδες προεφήβων 

και οµάδες εφήβων. 

Μια κόκκινη κλωστή έδεσε όλες τις οµάδες µαζί, 

καθώς οι νέοι ανακάλυπταν την κοινή τους αγάπη 

για τα παραµύθια. Αφήγηση, καταγραφή ιστοριών 

των γιαγιάδων & των παππούδων, εικονογράφη-

ση, θεατρικό δρώµενο… όλες οι µορφές δηµιουργι-

κής έκφρασης χώρεσαν!  

Αφήγηση παραµυθιών «ιστορίες για την αγάπη» 

Όλοι µαζί στην τελευταία µας συνάντηση 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 10 
Σελίδες από το «Βιβλίο των Παραµυθιών» µας 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 
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∆ηµιουργήσαµε το δικό µας παραµύθι και το 
Εµπλουτίσαµε µε πραγµατικά αλλά και φανταστι-
κά γεγονότα… Νέοι και νέες, µια οµάδα µε πολ-
λές ανησυχίες, όνειρα και φιλοδοξίες. Καταφέρα-

µε να Ενώσουµε τις δυνάµεις µας…  Νευριάσαµε 
όταν δεν ήµασταν συνεπείς στις συναντήσεις 
µας. Τσαντιστήκαµε και Αγαπηθήκαµε. Υποσχε-
θήκαµε το παραµύθι µας να γίνει θεατρικό. Φτιά-
ξαµε διαλόγους, αναλάβαµε Ρόλους… Ορίσαµε 
παραπάνω συναντήσεις για να προλάβουµε το 
χρόνο. Υλοποιήσαµε το στόχο µας… συγκινηθή-
καµε την ώρα που έπεσε η αυλαία και οι φίλοι 

µας όλοι ήταν εκεί. 

Μέσα στο κείµενο είναι η ταυτότητά µας…! Μπο-
ρείτε να την ανακαλύψετε;  
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1: 

Σσσσς…τ’ ακούτε ένα πιάνο παίζει κά-

που µακριά, δεν ξέρω αν τ’ ακούτε… 
είναι τόσο όµορφο! Κάποιοι κοιµούνται 

και ονειρεύονται. Περπατούν και ονει-

ρεύονται. Κάτι όµορφο γεννιέται… ένα 
άσπρο φορτηγάκι έρχεται στην Κοµοτη-

νή. Ανοίγει τις πόρτες του και φωνάζει. 

Βάλτε τα όνειρά σας εδώ µέσα γρήγορα, 
µη σας φύγει τίποτα, είναι καιρός να τα 

ζωντανέψουµε! Και το κάναµε! Νοικιά-

σαµε ένα δωµάτιο και φωνάξαµε παιδιά 
να παίξουµε και να βάψουµε τις καρδιές 

µας και τους τοίχους του. Κάπως έτσι 

ξεκίνησαν όλα και αν θυµηθείτε αλλά 
και αν κοιτάξετε γύρω σας θα βρείτε 

τον άνθρωπο που άνοιξε την αγκαλιά 

του και µάζεψε 
όλα τα όνειρα 

µαζί, τον οδηγό 

του άσπρου 

αυτού φορτη-
γού. Από Α 

είναι το όνοµά 

του.  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2:  

Το πιάνο συνεχίζει να παίζει και να! Να! 

ακούστε ήρθε και ένα βιολί να συνοδέψει. 
Γαλήνη…ηρεµία και κάπου πιο µακριά 

ακούω βηµατάκια διστακτικά, βηµατάκια 

και ναι γελάκια, παιδικά γέλια και χαχα-
νητά. Σαν να αρχίζουµε να περνάµε καλά  

µου φαίνεται.  Ακολουθήσαµε τα βηµατά-

κια και φτάσαµε µέχρι την Ξάνθη, που 
είχαµε φροντίσει να έχουµε και εκεί ένα 

δωµατιάκι για να µαζεύουµε και άλλα 

όνειρα και περπατώντας δεν καταλάβαµε 
πώς φτάσαµε µέχρι το Νέστο, που είναι 

ποτάµι και ένα ποτάµι δεν είναι δωµατιά-

κι να το βάψεις όπως θέλεις, και αυτό 

έβαψε εµάς! Το ποτάµι µεταφέρει και 

πάει µακριά ό,τι και αν αφήσεις πάνω του. 
Και εµείς βάλαµε πολλές πολύχρωµες 

βαρκούλες µε πολλά χαµόγελα µεγάλων 

και µικρών και τα ταξιδέψαµε 
µακριά, πολύ µακριά. Μη σας πω 

ότι περάσαµε και τα σύνορα και 

τα γεωγραφικά και αυτά που 
βάζουµε εµείς από το σπίτι µας 

και τα δωµατιάκια µας! Όπου 

πήγαν οι άλλοι µε το αεροπλάνο 
κουβαλώντας και τα σύνορά τους 

µαζί, εµείς πήγαµε µε µια βαρ-

κούλα αφήνοντας ό,τι είχαµε 
πίσω µας. Έτσι λοιπόν, αν κοιτά-

ξετε καλά και εσείς εκεί που είναι µαζε-

µένα πλέον όλα τα αεροπλάνα ίσως βρεί-
τε και µία βαρκούλα για να σας ταξιδέψει.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3:  

Σσσσς, ακούστε! Μαζί µε ένα πιάνο και ένα 

βιολί που παίζουν ήρθε και ένα τύµπανο βαρύ 
και δυνατό. Μπαµ! Ακούστηκε και αυτό. και 

όλοι τροµάξανε. Ήρθε µια καταιγίδα αλλά για 

λίγο. Και µετά το δωµατιάκι της Κοµοτηνής 
έπρεπε να αλλάξει. Μετακοµίσαµε. Κάναµε ένα 

καινούριο δωµατιάκι και τσαφ µας δώσαµε και 

ένα όνοµα περίεργο. ∆.Ε.Ν µας είπαµε, όπως 
λέµε ∆ηµιουργικό Εργαστήρι Νέων! Μεγαλώ-

σαµε και εµείς, µεγαλώσανε και τα όνειρά µας. 

Και αυτή τη φορά ήµασταν πιο σίγουροι για 
αυτά. Τα ζωγραφίσαµε, τα πλάσαµε µε πηλό, 

τα κάναµε παραµύθια,  και να ήρθε ένα καλο-

καίρι που δεν µας έκοψε στη µέση. Κάναµε 

διακοπές στη Μέση και είπαµε γιατί να µην  

συνεχίσουµε και στην παραλία; Εκεί µας περί-
µεναν κάποια κορίτσια και λίγα αγόρια να χο-

ρέψουµε, και χορέψαµε ο καθένας το ρυθµό 

του, που τελικά έγινε ένας ρυθµός, ένας χο-
ρός, µία φωνή. 

Ένα κορίτσι που 

τώρα έχει µεγα-
λώσει πια, ίσως 

σας δείξει εκείνο 

τον παλιό χορό 
και ίσως σας 

δώσει και ένα 

δωράκι. Γιατί δεν 
ψάχνετε να το 

βρείτε;  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4:  

Αααχ, τι να σας πω, τώρα ακούω µια ολόκληρη ορχήστρα από 

µουσικά όργανα. Τώρα είπανε να παίξουνε όλα µαζί για µία 
πρώτη και τελευταία συναυλία. Και δώσαµε όµως πολλές παρα-

στάσεις: Κοµοτηνή, Ξάνθη, Σάπες, Ίασµο, Οργάνη, Εχίνο, 

Γλαύκη, Κένταυρο, ∆έκαρχο, Σµίνθη, Παραµυθοχώρα όπου 
µπορείτε να φανταστείτε! Στα τόσα πολλά πρόσωπα προσθέστε 

τόσα παλιά και καινούρια όνειρα πολλαπλασιάστε τόσες παιδι-

κές φωνούλες και µην διαιρέσετε, µην αφαιρέσετε τίποτα…και 
ιδού η καλύτερη χορωδία για µια πολύ καλή ορχήστρα.  Και να 

φτάσαµε στο τέλος. Αν πλησιάσετε έναν µουσικό, -άραγε υπάρ-

χει κανείς σ’ αυτό το πάρκο (;)- θα σας ψιθυρίσει κάτι στο αυτί 
που είναι για εσάς σαν θησαυρός. Τρέξτε να το βρείτε!  

Κοιτάξτε γύρω σας! Μοιραστείτε 

µε τα άλλα παιδιά ό,τι κρατάτε. 
Κάπως θα πρέπει τα κοµµάτια 

που έχετε στα χέρια σας να ενώ-

νονται και να φτιάχνουν ένα 
κλειδί. Κάπου υπάρχει µια πόρτα 

που ανοίγει µ’ αυτό το κλειδί. 

∆ώστε το κλειδί στον πορτιέρη. 
Αφήστε την πόρτα ανοιχτή και ακούστε 

τον για λίγο. Μπορεί να σας ταξιδέψει σε 

κάτι καινούριο, µπορεί να σας δείξει µια 
καινούρια αρχή. 

ΠΟΡΤΙΕΡΗΣ ΜΕΤΑ∆ΕΝ: 

Οι εποχές αλλάζουν. Άνθρωποι 

φεύγουν και άνθρωποι χωρίζουν. 
Άλλοι όµως έρχονται και άλλοι 

ξανασµίγουν. Όλοι µαζί 6 χρόνια 

παίξαµε, γελάσαµε και ονειρευτή-
καµε. ∆εν κάναµε πολλά. Ανάψα-

µε ένα σπίρτο που δεν λέει να 

σβήσει και το κουβαλάει ο καθέ-
νας µέσα του. Γι’ αυτό δε σας 

λέµε να µετανιώσετε. 

ΜΕΤΑ∆ΕΝΙΩΣΕΤΕ!!! Ο κόσµος 

αλλάζει όχι από τη µια στιγµή 
στην άλλη, αλλά µέσα από τον 

τρόπο που ζούµε. Προσθέτουµε 

δεν αφαιρούµε, πολλαπλασιάζου-
µε δεν διαιρούµε! ∆ώστε το σπίρ-

το και σε άλλους, στους φίλους 

σας, στους γονείς σας, στους 
περαστικούς σας, στους γείτονές 

σας και ανάψτε το φυτίλι… Σας 

ευχαριστούµε. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Αγαπητά µέλη του ∆.Ε.Ν. !!!  

Γεια σας ! Hi! Hello! Merhaba! Hallo! 

Λοιπόν, πλησιάζουµε στο τέλος της δράσης µας !!! 

Το ∆.Ε.Ν. κλείνει… 

Αρχίζουν οι διακοπές, οι καλοκαιρινές, οι αµέριµνες, οι πολυπόθητες γεµάτες 
από εκπλήξεις και προσδοκίες… τα σχολεία κλείνουν, ένας ακόµη χρόνος τε-
λειώνει… Αφήνουµε πίσω µας άλλη µια σχολική χρονιά… µεγαλώνουµε … µερι-
κοί και µερικές από εµάς θα αλλάξουν σχολεία, κάποιοι και κάποιες τελειώνουν 
το ∆ηµοτικό και θα πάνε Γυµνάσιο! Ένα καινούργιο σχολείο, ένα νέο περιβάλ-

λον και ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ, ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ για όλους µας ! 

Φέτος, µε το 2008, µε την αρχή της νέας χρονιάς γνωριστήκατε µε το ∆.Ε.Ν., το 
∆ηµιουργικό Εργαστήρι Νέων. Τι θα λέγατε λοιπόν για το ∆.Ε.Ν. ; Μετά από 
τόσες συναντήσεις και τώρα που φτάνουµε στο κλείσιµο της οµάδας πως θα 
αποτυπώνετε τις σκέψεις και τα συναισθήµατα σας; Μπορείτε να δηµιουργήσετε 

κάτι που σας εκφράζει και που θα γεννηθεί από τα θέµατα όπως ... 

Το ∆.Ε.Ν. για µένα είναι και θα είναι…   

Τι θα έλεγες ότι ανακάλυψες στο ∆.Ε.Ν. που σου είναι πολύτιµο; 

Αν το ∆.Ε.Ν. ήτανε ένα µικρό κουτάκι µε θησαυρούς ποια θα ήταν τα «3» 

πράγµατα που θα έπαιρνες µαζί σου, για να σε συνοδεύσουν στο µέλλον; 

Αν σκεφτείς την οµάδα σου τι θα έλεγες για αυτήν; 

Καλές εµπνεύσεις και ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι… 

Σαν ερέθισµα  

… ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ... από την εµψυχώτρια της οµάδας 

ΦΙΛΙΑ-ΓΝΩΣΗ-∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 
Αυτές είναι οι τρεις λέξεις που δεν θα τα ξεχάσω ποτέ µου!!! 

Εγώ σε αυτό το εργαστήρι µέσα από τις δραστηριότητες που κάναµε 

έµαθα ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο! Επίσης έµαθα να συµµερίζοµαι µε 

τις φίλες µου σαν µια οµάδα και έµαθα να διασκεδάζω καθώς δουλεύω. 

∆υστυχώς ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ∆ΙΚΟΠΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΕΣ!!! 

Το ∆.Ε.Ν. για µένα είναι µια φιλική οµάδα, αγάπη και θα µείνει µία µε-

γάλη φιλική οµάδα και µια µεγάλη αγάπη για όλους µας!!! 

Μπιλλούρ 

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΜΟΥ 
Το καράβι αυτό, ήθελα να το 

φτιάξω από την πρώτη στιγµή 

που ήρθα εδώ. Ήτανε γραφτό 

να το φτιάξω σήµερα… Ίσως 

είναι η τελευταία φορά που 

έρχοµαι εδώ… Το µόνο πράγµα 

που θέλω να πάρω από εδώ 

είναι ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

ΜΑΣ!!! 

Ντενίζ 

ΓΕΦΥΡΑ 
Για µένα το ∆.Ε.Ν., το 

Εργαστήρι, το ΚΕΣΠΕΜ 

είναι µια ΓΕΦΥΡΑ που 

µας ενώνει µε τη ΖΩΗ. 

Μπελίζ 
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«∆ιασκεδάζω πολύ που έρχοµαι σε αυτό το φροντιστήριο. Οι ώρες µας περνάνε διασκεδαστικά… θέλω να 

έρθω πολύ και το καλοκαίρι. Love Kespem.» 

«Αυτό το δωµάτιο µε συγκινούσε πολύ. Αλλά τώρα το δωµάτιο αυτό 

έκλεισε. Είµαι και στεναχωρηµένη και χαρούµενη. Στεναχωριέµαι επειδή 

ήµουν εδώ όλο το χρόνο και τώρα κλείνει. Είµαι χαρούµενη επειδή του 

χρόνου θα ξαναέρθω.» 

«Αυτό το δωµατιάκι είναι το παν, παίχτηκε και τελείωσε…» 

«Με τους δασκάλους παίζουµε ότι παιχνίδι θέλουµε παραδείγµατος χά-

ριν ζωγραφίζουµε.» 

«Τέλος (son)» 

Γκιουλσούµ - Σουχεντά - Εµέλ - Ταϋφούν - Μεχµέτ - Γιαβούς - Σουλέ 

Το βιβλίο των αναµνήσεών µας  
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Από τις Γιορτές ΚΕΣΠΕΜ στον Ίασµο 

Οι οµάδες νέων δηµιουργούν τη µικρή 

γωνιά του ∆.Ε.Ν. για τις Γιορτές ΚΕΣΠΕΜ 

«Κλαίω. Πολύ ωραία ήταν εδώ. Χαρούµενα περνούσα εδώ πέρα.» 

«Χαρούµενα. Φτιάχναµε ωραίες αφίσες. Θα ήθελα πολύ να ξανανοίξει και να ξαναρθούµε.» 

«Πολύ ωραία. Πολύ χαρούµενα περάσαµε. Νιώθω χάλια επειδή θα κλείσει.» 

«Πολύ χάλια νιώθω για το ότι θα κλείσει. Όταν δεν θα υπάρχει το εργαστήριο δεν θα ξέρω τι θα κάνω 

στο σπίτι. Μετά από 5 χρόνια θα πω: µια φορά ερχόµασταν εδώ πέρα και φτιάχναµε ωραία πράγµατα.» 

Ακήφ -  Αλέν - Γκιοκνούρ - Χιουµειρα  

Το σεντόνι της οµάδας µας  

happy group 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 
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«Εδώ που κάνουµε διάφορα πράγµατα µου αρέσει πολύ. Όταν έρχοµαι εδώ  νιώθω την αγάπη. Εδώ παίζουµε, 

κάνουµε ωραία πράγµατα.» 

«Εδώ που κάνουµε τα πράγµατα µου αρέσει πάρα πολύ. Το ΚΕΣΠΕΜ για εµάς είναι µαµά-µπαµπά. Το ΚΕ-

ΣΠΕΜ αγαπάω πάρα πολύ. Ποτέ να µην κλείσει το ΚΕΣΠΕΜ. Το ΚΕΣΠΕΜ για εµάς είναι ζωή.» 

«Πιστεύω πώς απ’ την ηµέρα που γράφτηκα εδώ, πέρασα πολύ ευχάριστα . Αυτό που νιώθω στα αλήθεια 

είναι ότι καλά έκανα που γράφτηκα γιατί τις τελευταίας περνούσα µόνος παρά  µε φίλους. Ελπίζω πως αυτό 

το ΚΕΣΠΕΜ πως το λένε να ανοίξει κάποια φορά γιατί µε βοήθησε όχι µονάχα στην φιλία αλλά και να αυξή-

σει τις γνώσεις που έχω. Πραγµατικά όλα αυτά τα χρόνια 

του 2007-2008 ετοιµάσαµε πολλά πράγµατα τα οποία φά-

νηκαν πολύ καταπληκτικά να πω. Και ένα τελευταίο είναι 

πως σας εύχοµαι ένα ωραίο καλοκαίρι.» 

«Εγώ ήθελα να ξανά-ανοίξει το ΚΕΣΠΕΜ. Τώρα που κλεί-

νει είµαι λίγο λυπηµένη.» 

«Εγώ δεν νιώθω καλά γιατί κλείνει το ∆.Ε.Ν. Ιάσµου. Στο 

∆.Ε.Ν. κάναµε πολύ ωραία πράγµατα. Θέλουµε να έχει και 

το καλοκαίρι ΚΕΣΠΕΜ. Αγαπώ πολύ την κυρία Γιώτα και 

όλους τους δασκάλους!!! Καλό καλοκαίρι.» 

ΣΕΜΑ - ΑΪΣΕ - ΝΙΚΟΣ - ΧΟΥΜΕΪΡΑ - ΣΕΒΗΜ 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2008 

Το βιβλίο της οµάδας µας  
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Τα δικά µας 

παραµύθια…  
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… µας ταξιδεύουν!  
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Τι θα θυµάµαι 

για το µέλλον…  

Η πορεία µου στο ∆.Ε.Ν. 
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Σ 
το κλείσιµο της οµάδας στην Οργάνη, χρησιµοποιήσαµε 
τις νέες τεχνολογίες. Αυτό µας έδωσε την ευκαιρία να 
περάσουµε πολύ καλά και να µη «βαρύνουµε» από την 

δυσκολία του θέµατος. Ένας αποχαιρετισµός δεν είναι ποτέ εύκο-
λος. Στην Οργάνη όµως καταφέραµε και τον κάναµε διασκεδαστι-
κό, όπως θα διαβάσετε παρακάτω στις απόψεις και εντυπώσεις 
των παιδιών για όλα αυτά που διαδραµατίστηκαν κατά την διάρ-
κεια της χρονιάς. Εµείς τις ηχογραφήσαµε. Παίξαµε µε τις φωνές 
µας, άλλοτε τις αλλάξαµε. Συγκρίναµε τις γλώσσες και τις φωνητι-
κές διαφορές. Θεωρήσαµε ότι κάνουµε µια ραδιοφωνική εκποµπή 

ή ανεβάζοµε µια θεατρική παράσταση. Ιδού το αποτέλεσµα…  

«Τα Αστέρια της Οργάνης» 
µας αποχαιρετούν 

«∆ιασκεδάσαµε πάρα πολύ 

µε αυτά που κάναµε στο 

ΚΕΣΠΕΜ. Κάθε φορά που 

πήγαµε στα ΚΕΣΠΕΜ παίξαµε 

και ζωγραφίσαµε. ∆ιασκεδά-

σαµε και µάθαµε. Παίξαµε 

παιχνίδια στον υπολογιστή. Με 

λίγα λόγια το ΚΕΣΠΕΜ µας 

βοήθησε όλους.» 

ΣΕΡΧΑΤ 

«Το όνοµά µου είναι Χαρούν και 

πηγαίνω στην ΣΤ΄ τάξη, στο 

∆ηµοτικό της Οργάνης. Εγώ αγαπώ 

πάρα πολύ το ΚΕΣΠΕΜ. Εκεί δια-

σκεδάσαµε και πάρα πολλά παιχνίδια 

παίξαµε και µε πολύ χαρά µάθαµε. 

Κάναµε δικά µας µουσικά όργανα, 

µάθαµε τις πόλεις και τις περιοχές. 

Εγώ αγαπώ πολύ το ΚΕΣΠΕΜ. » 

ΧΑΡΟΥΝ 

«Το όνοµά µου είναι Χατι-

τζέ. Είµαι στην ΣΤ’ τάξη. 

Στο ΚΕΣΠΕΜ κάναµε 

διάφορες ασκήσεις από το σε-

ντούκι του σεβντά. Και το πιο 

σηµαντικό περάσαµε πολύ ω-

ραία µε τους φίλους µας. Γνω-

ρίσαµε νέους δασκάλους.» 

 ΧΑΤΙΤΖΕ 

«Αυτά που κάναµε στο ΚΕΣΠΕΜ: Στο ΚΕ-

ΣΠΕΜ ζωγραφίσαµε τη ζωγραφιά και κάναµε 

ασκήσεις, παίξαµε παιχνίδια, ακούσαµε παραµύ-

θια. Κάναµε και δικό µας τραγούδι. Ξανακάναµε 

την ζωγραφιά την εβδοµάδα πριν έρθει η Τίνα και 

διαβάσαµε δικό µας παραµύθι. ∆ίπλα της είχε µια 

γυναίκα. Και κάναµε µάσκες. » 

ΣΕΧΕΡ 

«Ήταν πολύ διασκεδαστικά αυτά που 

κάναµε στο ΚΕΣΠΕΜ. Μια φορά παίξα-

µ ε ένα παιχνίδι. Το όνοµά του είναι καθρέ-

φτης. Το παιχνίδι ήταν ως εξής: παίζετε µε 

δύο άτοµα. Το ένα άτοµο κάνει διάφορες κι-

νήσεις ή χορεύει. Το άλλο άτοµο προσπαθεί 

να κάνει αυτό που κάνει ο άλλος. Όταν κά-

ποιος φωνάξει  «Αλλαγή!» τότε πρέπει να 

κάνει το αντίθετο. Αυτό που κάναµε µου 

άρεσε. ∆εν το είχα ξανακάνει. » 

ΦΑΤΜΑ  
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Αργοπεθαίνει  
όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας, επαναλαµβάνοντας κάθε 
µέρα τις ίδιες διαδροµές, 
όποιος δεν αλλάζει περπατησιά, 
όποιος δεν διακινδυνεύει και δεν αλλάζει χρώµα στα ρούχα του, 
όποιος δεν µιλεί σε όποιον δεν γνωρίζει. 

 
Αργοπεθαίνει 
όποιος αποφεύγει ένα πάθος, 
όποιος προτιµά το µαύρο για το άσπρο και τα διαλυτικά σηµεία στο 
"ι" αντί ενός συνόλου συγκινήσεων που κάνουν να λάµπουν τα 
µάτια, που µετατρέπουν ένα χασµουργητό σε ένα χαµόγελο, που 
κάνουν την καρδιά να κτυπά στο λάθος και στα συναισθήµατα.  
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι, 
όποιος δεν είναι ευτυχισµένος στη δουλειά του,  
όποιος δεν διακινδυνεύει τη βεβαιότητα για την αβεβαιότητα για να 
κυνηγήσει ένα όνειρο, 
όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του τουλάχιστον µια φορά στη 
ζωή του να αποφύγει τις εχέφρονες συµβουλές.  
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος δεν ταξιδεύει, 
όποιος δεν διαβάζει, 
όποιος δεν ακούει µουσική, 
όποιος δεν βρίσκει σαγήνη στον εαυτό του. 
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος καταστρέφει τον έρωτά του,  
όποιος δεν επιτρέπει να τον βοηθήσουν, 
όποιος περνάει τις µέρες του παραπονούµενος για τη τύχη του ή 
για την ασταµάτητη βροχή. 
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος εγκαταλείπει µια ιδέα του πριν την αρχίσει, 
όποιος δεν ρωτά για πράγµατα που δεν γνωρίζει.  

 

- Pablo Neruda 
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