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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2007 

Τεύχος 1 ∆ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι  Ν Ε Ω Ν  

Α 
γαπητοί «ακροβάτες» - εµψυχω-

τές του ∆.Ε.Ν., 

Είστε µέλη µια οµάδας εµψυχω-
τών που υφαίνει τον ιστό των 

σχέσεων µέσα στον οποίο γεννιέται & 
αναγεννιέται το ∆.Ε.Ν. συνεχώς. Κρατάτε 
στα χέρια σας, στο νου, στις ψυχές & τις 
καρδιές σας, πολύτιµα κλειδιά του ∆.Ε.Ν. – 
πολύτιµα κοµµάτια γνώσης, βγαλµένη από 
βιώµατα, της κοινωνικό-πολιτισµικής εµ-

ψύχωσης. 

Οι «ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ» έχουν ανάγκη αυτής 
της γνώσης, του πολύτιµου προβληµατι-
σµού σας, της σύνθεσης σκέψεων & συναι-

σθηµάτων. Το τεύχος που θα γεννήσει τις 
«ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ» δεν θα µπορούσε παρά 

να ξεκινάει µε σας… 

∆ιάλεξε µια φωτογραφία σου «εν δράσει» 
µε τους νέους (από όποια φάση ζωής του 

∆.Ε.Ν. επιλέξεις). 

∆ηµιούργησε ένα κείµενο (µε όποια µορφή 
θέλεις – κείµενο σκέψεων, ποίηµα) που θα 
γεννηθεί από τον προβληµατισµό σου 

γύρω από τα παρακάτω θέµατα: 

 … το ∆.Ε.Ν. για µένα είναι… 

… πώς «ακροβατείς στα όνειρά σου» ως 
µέλος του ιστού της οµάδας εµψυχωτών 

του ∆.Ε.Ν.; 

… σκέψου τις οµάδες νέων, τη δράση των 
οποίων συντονίζεις αυτόν τον καιρό. Περί-
γραψε το ρόλο σου -  τι καλείσαι να µάθεις 
στους νέους – ποια µονοπάτια ανακάλυψης 

τους ανοίγεις; 

… ποια µονοπάτια ανακάλυψης εξερευνάς 
εσύ αυτόν τον καιρό, και ποια η σηµασία 
τους για τον κοινωνικό χώρο που βιώνεις & 
διαµορφώνεις µε τη συµµετοχή σου σ’ 

αυτόν; 

Οι «ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ» περιµένουν την εικό-
να & το κείµενό του καθενός σας. Καλές 

εµπνεύσεις!  

«...ακροβατώντας στα όνειρά µας...»     

Μια οµάδα 16 ατόµων  - η Σετσίλ Aχµέτ 
Oγλού, ο Mάκης Σπυριδόπουλος, ο Oρχάν 
Mπόζ, ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης, η Aϊσέ 
Kιρατζή, η Xριστίνα Tσιµούδη, η Σεβάλ 
Oσµάν Oγλού, ο Nιχάτ Eµίν Kεχαγιά, η Eµέλ 
Xατζησερήφ, η Γιώτα Zαφειριάδου, η Nτιλέκ 
Xαµπίπ, η Σεβήµ Iµπράµ, ο Mπάµπης 
Kουγιουρούκης, η Eµινέ Mουσταφά, η 
Mάγδα Kατσικίδου και η Iντζή Xακκή - συγκε-
ντρώνονται στη Γαλάνη, κοντά στο Νέστο για 
να επεξεργαστούν το πλάνο δράσης του 
καλοκαιρινού ∆.Ε.Ν. και θέµατα ταυτότητας 
της οµάδας εµψυχωτών του ∆.Ε.Ν .Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησής µας, επεξεργαζό-

µαστε θέµατα όπως: 

Τι µας ξεχωρίζει ως άτοµα και µας δίνει µια 
µοναδική ταυτότητα, ποιες είναι οι διαφορές 

µας; 

Που εντοπίζουµε οµοιότητες µεταξύ µελών 

της οµάδας, ποια κοινά σηµεία υπάρχουν; 

Τι φέρνει ο καθένας µας ως ιδιαίτερη ενέρ-

γεια µέσα στην οµάδα; 

Ποια είναι η ιδιαίτερη ενέργεια των σχέσεων 
µεταξύ συνεργατών (∆.Ε.Ν. Ξάνθης & ∆.Ε.Ν. 
Κοµοτηνής) και πώς αυτή συµβάλει µε ιδιαί-
τερο τρόπο στην ταυτότητα της οµάδας συ-

νεργατών; 

Τι µας ενώνει ως οµάδα; 

Από αυτή τη διεργασία οµάδας γεννιέται το 
παραµύθι της οµάδας: «Ακροβατώντας στα 
όνειρά µας…» - ένα µοτίβο που µας ακολου-
θεί καθώς ξεδιπλώνεται η δράση µας µε τους 

νέους. 

Το 1ο τεύχος µας ταξιδεύει στο χώρο που 
δηµιουργούν οι εµψυχωτές του ∆.Ε.Ν. για 
τους εαυτούς τους και το έργο τους µε τους 
νέους. Η «άσκηση εµψύχωσης» που γέννησε 
τα κείµενα ξεκίνησε µε το παρακάτω γράµµα. 

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΣΤΙΣ «ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ»    

…µία προσπάθεια του «∆ηµιουργικού 
Εργαστηρίου Νέων» (∆.Ε.Ν.) 

- να εκφράσει τον εαυτό του δηµιουργικά, 
µέσω των φωνών των εµψυχωτών & των 
νέων του… 

- να ανακαλύψει συνοχή µέσα σε πολύτιµη 
πολυµορφία… 

- να ανοίξει προς τον κοινωνικό χώρο… 

Το αυτοσχέδιο αυτό περιοδικό είναι από 
µόνο του ένα ξεχωριστό έργο Κοινωνικό-
πολιτισµικής Εµψύχωσης. Το κάθε τεύχος 
χτίζεται πάνω σε µία κεντρική ιδέα που 
εµπνέει τα κείµενα και τις εικόνες που το 
συνθέτουν. Ευχή µας είναι τα κείµενα και οι 

εικόνες να γίνουν όχηµα που θα ταξιδέψουν 
τον καθένα µας στο χώρο του ∆.Ε.Ν. αλλά 
και στον ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισµικό 
χώρο µέσα στον οποίο το ∆.Ε.Ν. υπάρχει 
και αναπνέει. 

Μια µικρή σηµείωση µεγάλης σηµασίας: 
επιλέξαµε να µην υπάρξει «διορθωτική» 
παρέµβαση στην επιλογή του τρόπου 
έκφρασης του κάθε αφηγητή των κειµένων. 
Ευχή µας είναι ο αναγνώστης να µπορέσει 
να «δει» τα τυχόν εκφραστικά ή και γλωσσι-
κά «λάθη» ως άλλη µια πτυχή της πολυ-
µορφίας που επιδιώκουµε στο ∆.Ε.Ν. – µία 
ευκαιρία να χωρέσουν όλες οι εκφραστικές 

µορφές αυτούσιες.  
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Το ∆.Ε.Ν. για µένα είναι δρόµος. 

Από τη συν-ύπαρξη στη συν-δηµιουργία. 

Με σταθερά, αργά βήµατα, εδώ και πέντε χρόνια, 

δρόµο παίρνω, δρόµο αφήνω…  

∆ρόµο που ξεκινάει από το κατώφλι του σπιτιού µου 

στην Χαλκιδική  

και καταλήγει στο σπίτι µου στη Θράκη. 

Στον ερχοµό, 

περνώντας τη γέφυρα του Νέστου, πάντα χτυπάει πιο 

δυνατά η καρδιά µου. 

Πάντα µια ευχή στην επιστροφή, 

«Νέστο, ποτάµι δυνατό, να µου τους φυλάς…» 

Ακροβατώντας στα όνειρα µου, 

ανακαλύπτω τα όνειρά µας. 

Υφαίνοντας δρόµους επικοινωνίας, 

συν-δηµιουργώ ιστούς σχέσεων που συνοδεύουν 

νέους στις δικές τους, πολύχρωµες αναζητήσεις. 

Ο δρόµος από το όνειρο στην πράξη 

έχει υπάρξει για µένα πηγή χαράς και πόνου, από-

γνωσης και ελπίδας, στήριξης και µοναξιάς. 

Πάντα πηγή άντλησης. Αστείρευτη. 

Έκπληκτη, γεµάτη δέος και συγκίνηση, 

στέκοµαι σήµερα µπροστά σε «πολυφωνίες» που 

εκφράζονται, που παίρνουν σάρκα και οστά. 

Αυτή είναι η δύναµη της Κοινωνικό-πολιτισµικής 

Εµψύχωσης. Αυτή είναι η δύναµη της συν-

δηµιουργίας. 

Μια ευχή στο ξεκίνηµα αυτής της νέας δράσης του 

∆.Ε.Ν. – 

«να’ ναι ο δρόµος µακρύς, γεµάτος µαιάνδρους 

και  βιότοπους που βιώνουν τη σοφία της πολύ-

µορφης ζωής – όπως είναι ο Νέστος». 

 

 Άννη Βασιλείου 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2007 

Ήταν φθινόπωρο θαρρώ κι είχε πολλά σχολεία 

Μια παρέα ήταν εκεί, δεν κράταγαν βιβλία 

Έδειχναν όµως ν’ απορούν, µες απ’ τα βλέµµατά τους 

Θαρρείς δεν γνωριζόντουσαν, µα είχαν το πρόγραµµά τους 

Γιατί όλοι πριν ανοίξουνε ετούτη την πορτούλα 

Είχαν συζήτηση βαθιά µε µια φίλη «την Αννούλα» 

Ξεκίνησάµ' ένα πρωί, αυτή η µικρή παρέα 

Κι όλοι µας συµφωνήσαµε ν’ αγγίξουµε τα ωραία 

Τα µονοπάτια  ήταν µικρά κι είχε µεγάλο κόπο 

Συνέργεια και σεβασµός µας έδειξαν τον τρόπο 

Για να βαδίζουµε σεµνά µ’ αγάπη και συµπόνια 

Στους δρόµους που ανοίγουµε και ας περνούν τα χρόνια 

Οι ανηφόρες δύσκολες και κοφτερά τα βράχια 

Με λίγη κατανόηση βγάζαµε και τα’ αγκάθια 

Στο δρόµο συναντήσαµε κι άλλες µικρές παρέες 

Κι οι µέρες που περάσαµε πραγµατικά ωραίες! 

Μέσα σε τόπο δύσβατο µε χείµαρρους και δάση 

Εκεί που φοβάται κι ο γονιός µη το παιδί του χάσει 

Μεγάλο γλέντι στήσαµε, µεγάλο πανηγύρι 

Ήρθανε όλα τα παιδιά, είχαµε και φακίρη 

Μέσα στη τρέλα του χορού µέσα στη παραζάλη 

Ναι – µεν – αλλά – µπορεί – να ξαναρθούµε πάλι 

Παναγιώτης Παναγιωτίδης 
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Σ το όνειρο µου χτες ,συνάντησα την αγαπηµένη µου κούκλα, µε την οποία έπαιζα όταν ήµουν µικρή. Μου 
είπε λοιπόν, πως µπορούσε να πραγµατοποιήσει µια ευχή µου. Έτσι, εγώ της ζήτησα να ταξιδέψω σαν 

ηλιαχτίδα και να περάσω ανάµεσα από τρεις διαφορετικούς κόσµους, για να ζήσω µοναδικές εµπειρίες και συναι-
σθήµατα. Τέτοια, που µόνο µια χορογραφία ροµαντικού βαλς µπορεί να αναδύει. Η συµφωνία ήταν να σιγοτραγου-
δήσω σωστά ,τα µυστικά λόγια που έκρυβε η κούκλα στην παλάµη της. Έτσι και έκανα. 

Ήταν δύσκολο, πιστέψτε µε, αλλά τελικά τα κατάφερα. 

Σε εσάς τα λόγια φανερώνω : 

     « Χέρια , που κινούνται µαεστρικά , 

        Μάτια , που δακρύζουν µαγικά , 

        Πρώτα δειλά βηµατάκια .  

        Άγνωστα λόγια , µικρές φωνές , 

        Ένα δωµάτιο . 

        Πολύχρωµα φώτα , παιχνίδια , ζωγραφιές , 

        Ο κόσµος µου . 

        Όνειρο , φαντασία , πραγµατικότητα ; 

        Το σπίτι µου. 

        Άνοιξε την καρδιά σου και πες : 

        « Να΄το το εργαστήρι µου ! » » 

 

Και ξαφνικά, βρέθηκα να πετάω και να σας βλέπω όλους. 

Μαζί σας  να ξαπλώνω σε χαλάκι ,να χαλαρώνω, να µπουσουλώ σαν το µικρό βρέφος. 

Να ζωγραφίζω, να βάφω µε δακτυλοµπογιές τοίχους, να κόβω χαρτόνια, να  πλάθω µε  πηλό και  να δηµιουργώ µε 
τα χέρια µου ,σαν το µικρό παιδί.. 

Να σκέφτοµαι, να γράφω, να αναρωτιέµαι, να δακρύζω, να γελώ, όπως ο έφηβος. 

Το σπουδαιότερο όµως που µοιράστηκα µαζί σας, ήταν το χτίσιµο νέων ανθρωπίνων σχέσεων, γερά θεµέλια 
έµπνευσης και αναζήτησης για τη ζωή µου. 

Στην κούκλα µου και σε εσάς  οφείλω µέρος της δύναµης µου. 

 

                                 Μάγδα Κατσικίδου 

                  

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 
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Όνειρο παιδικών µου χρόνων 

στης καρδιάς την µνήµη 

 

ξεχασµένο   ξεθωριασµένο    
θαµµένο 

 

Περιµένει 

 

σαν φάντασµα νιότης 

αθώων παιδικών χρόνων 

 

άοσµο    άχρωµο    άυλο 

 

σε αποθήκη απολεσθέντων 

µεθοριακού σταθµού 

χωρίς αφίξεις και αναχωρήσεις 

 

Καρτερεί 

 

όπως ο διάβολος την αµαρτία 

ο άρρωστος την αυγή 

 

Προβάλει 

 

µε τις πρώτες αχτίνες 

θολά       άτολµα         άτσαλα 

 

µέσα από τα της µνήµης 

τα  µύρια κύµατα 

 

άλλοτε µια ανεµώνη 

στου βοριά την τραχιά αγκαλιά 

 

Τρέχει 

 

να κρυφτεί µε αστροφεγγιά 

στης δύσης τη παρηγοριά 

 

Προχωρεί 

 

εν αγνοία παραδοµένη 

σε φουρτούνες θεϊκές 

 Ακολουθεί 

 

 τη φωνή   το ψίθυρο   την ελπίδα 

 

Ψάχνει  

 

 Βρίσκει  

 

Χάνει 

 

 το µυστικό   το λιµάνι   την αγκαλιά 

 

όπου ύπαρξη και πράξη 

χορεύουν γαλήνια 

Nτιλέκ Xαµπίπ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2007 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

    Αναπάντεχο ταξίδι µε πυξίδα πορείας που συνεχώς γυρίζει. 

Ο ταξιδευτής δεν αναθεµατίζει την µοίρα του  

αλλά καλωσορίζει όσα εύκολα ή δύσκολα βρει στο διάβα του. 

 

 Σε αυτό το ταξίδι ο ταξιδιώτης έχει συντρόφους-συνοδοιπόρους  

 

 που τους καλεί να ζουν αδράζοντας την κάθε µέρα της ζωή τους. 

 

 Αυτή την εποχή το ταξίδι έχει προορισµό  

το άνοιγµα των στενών των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων της χώρας του µυαλού 

για να µπορεί να περνάει η αποδοχή και η διαφορετικότητα. 

 

 ∆εν ξέρουµε εάν θα κερδισθεί η µάχη  

αλλά αρκεί η προσπάθεια... 

  Μπάµπης  Κουγιουρούκης  
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 Είµαστε σ’ ένα µέρος όπου νιώ-

θουµε πραγµατικά ότι ανήκουµε 

και µας ανήκει…  

 

Μπορούµε να µοιραζόµαστε τις 

σκέψεις µας και δεν φοβόµαστε 

                  γι’ αυτό… 

 

 Να µας αποδέχο-

νται και να µην µας  

απορρίπτουν 

 
  

Εκφραζόµαστε όπως θέλου-

µε και δεν µας κρίνουνε γι’ 

αυτό…  
 Να µας βλέπουν όπως 

είµαστε και να µη µας ζη-

τάνε να αλλάξουµε... 

 

Να µπορούµε να προσφέρου-

µε και να δηµιουργούµε και 

αυτό να εκτιµάται… 

Eµέλ Xατζησερήφ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2007 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ∆.Ε.Ν. ΜΑΣ 

ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΓΑΛΗΝΗ… 



 

8 

τ ο  ∆.Ε.Ν για µένα 

είναι µια φωλιά… 

Νιώθεις την αύρα που εκ-

πέµπει ο χώρος…  

Όταν η ψυχική µου κατά-

σταση κλονίζεται, µία µόνο 

επίσκεψη στο χώρο, µου 

δίνει την δυνατότητα να 

αφουγκραστώ σκέψεις και 

προβληµατισµούς… Παράλ-

ληλα  µου δίνει την δυνατό-

τητα να µοιραστώ αισθήµατα 

και καταστάσεις… 

Σαν µέλος κι εγώ των εµψυ-

χωτών ακροβατώ στα 

όνειρα µου…  

Όνειρα πραγµατοποιήσιµα, 

όνειρα ανέµελα, όνειρα δύ-

σκολα αλλά και εφιαλτικά 

έχουν το χώρο να εκφρα-

στούν… 

Ισορροπώντας πάνω στο 

τεντωµένο σχοινί της κοι-

νωνίας νιώθω την ασφάλεια 

που µου δίνει το δίχτυ προ-

στασίας (φωλιά – οµάδα)… 

έτσι τα βήµατα είναι αργά 

και σταθερά. 

 

Είναι φανταστικό το να εξε-

ρευνάς διάφορες καταστά-

σεις  (χαρούµενες – δύσκο-

λες – περίπλοκες) όσο και 

«επικίνδυνο» εάν αυτές τις  

καταστάσεις δεν τις βάλεις 

στην πραγµατική τους βάση 

και δεν τις µοιραστείς… 

Mάκης Σπυριδόπουλος 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 
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∆.Ε.Ν (∆ηµιουργικό Εργαστήρι Νέων) για 
µένα είναι µία συνύπαρξη χαράς και ο-
µορφιάς που µου έµαθε πολλά πράγµατα 
στην ζωή µου , όπως: 

Να δηµιουργώ, να ονειρεύοµαι, να εµπνέ-
οµαι και πρώτα από όλα µε βοήθησε να 
έχω την ενέργεια που χρειάζοµαι και  να 
βρίσκω την δύναµη έτσι ώστε να αντιµε-
τωπίζω µε επιτυχία δύσκολες καταστά-
σεις. 

Όλα αυτά τα κατάφερα πρώτα από όλα 
φυσικά από την εκπαίδευση που διδάχτη-
κα, αλλά και από την εµπειρία που απέ-
κτησα δουλεύοντας µε νέους µέσα στο 
εργαστήρι.  

Με βοήθησαν και τους βοήθησα να βλέπω 
µε τα µάτια τους, επειδή και αυτοί ήθελαν 
να ικανοποιήσουν τις πνευµατικές ανά-
γκες τους, να δείξουν την ικανότητα τους, 
πλάθοντας µε τα χέρια τους καταπληκτικά 
πράγµατα (Project) και να εκφράζουν τις 
σκέψεις τους και τα συναισθήµατα τους 
άφοβα. 

Τέλη 2006 αρχές 2007 ένα ενδιαφέρον και 
καινούργιο µονοπάτι εξερεύνησης 
άγνωστο για εµένα, άνοιξε, σε ένα τόπο 
µικρό, όµορφο, όπου οι άνθρωποι είναι 
γνωστοί µεταξύ τους, διψασµένο, µε όλη 
την απορία που σε προωθεί να θέλεις να 
δώσεις την συµπαράσταση σου, να δεί-
ξεις ότι µε τις ικανότητες που έχουν µπο-
ρούν να καταφέρουν αρκετές και διαφορε-
τικές δηµιουργικές δραστηριότητες 
(Project). 

Ένα χώρο δικό τους, στο δωµάτιο του 
∆.Ε.Ν που βρίσκεται στο περιφερειακό 
Κ.Ε.Σ.Π.Ε.Μ του Ιάσµου. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
Σεβήµ Ιµπράµ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2007 
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    Το ∆ΕΝ για µένα αποτελεί χώρο - πηγή ανακά-

λυψης δηµιουργικότητας, προσωπικά βιώµατα που 
σε οδηγούν σε αναζήτηση για προσωπικές αλλαγές. 
Ακροβατώντας στα όνειρά µου αισθάνοµαι ιδιαίτε-
ρα ευτυχής που ανήκω σε µια οµάδα εµψυχωτών 

µε διαφορετικά γνωρίσµατα, ήθη και έθιµα. 

Η δηµιουργία ενός  κοινού χώρου και ασφαλές 
περιβάλλον που δίνει την ευκαιρία να µοιραστούµε 
κοινή συναισθηµατική ζωή η οποία έχει τελείως 
διαφορετική διάσταση απ’ αυτή που ζούµε έξω στην 

καθηµερινή πραγµατικότητα. 

Οι οµάδες νέων που συντονίζω αυτή τη στιγµή µε 

έχουν προσκαλέσει σε ένα ταξίδι που δίνει τη δυνα-
τότητα να δοκιµάσεις νέες εµπειρίες, να πειραµατι-
στής σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, να διευρύνεις τα 
όριά σου και  να ανακαλύψεις διάφορες πλευρές 

µέσα από τη βιωµατική µάθηση. 

Ο στόχος της πρώτης φάσης είναι να διευκολύνει τα 
µέλη να γνωριστούν µεταξύ τους να εξοικειωθούν 
µε το χώρο και µε τον τρόπο λειτουργίας της οµά-
δας. Επεξεργαζόµαστε θέµατα όπως: ο σεβασµός, 
η συνέπεια, η ελευθερία έκφρασης και η απαγόρευ-
ση της σωµατικής βίας - έτσι ώστε να δηµιουργηθεί 

ένα κλίµα αποδοχής, ανοιχτό, και ασφαλές.  

Nιχάτ Eµίν Kεχαγιά 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 



 

11 

                
         

                
             Η Π

ΑΙΧΝΙ∆ΙΑΡΑ ΣΚ
ΥΛΙΤΣΑ 

 

    Μια φορά κα
ι έναν και

ρό ήταν µ
ια παιχνιδ

ιάρα σκυλ
ίτσα που ζ

ούσε σε έ
να µακριν

ό τόπο πο
υ 

ονοµαζότα
ν ‘Ακαρπο

’. Είχε ονο
µαστεί έτσ

ι διότι δεν
 ζούσαν σ

ε αυτόν ο
ύτε άνθρω

ποι αλλά ο
ύτε 

και άλλα ζ
ώα. Για αυ

τό το λόγ
ο αν και π

αιχνιδιάρα
 η σκυλίτσ

α, δεν είχ
ε φίλους γ

ια να παίζ
ει.  

  Μια µέρα όµ
ως, συνέβ

η ένα γεγο
νός που β

οήθησε στ
ην αλλαγή

 της µοίρα
ς της σκυ

λίτσας. Κα
-

θώς προχ
ωρούσε µ

έσα στο δ
άσος , γεµ

άτη από σ
κέψεις για

 το τι θα α
πογίνει σε

 αυτόν το
ν 

άγονο τόπ
ο ολοµόνα

χη, άκουσ
ε κάποιες

 φωνές. Α
ναρωτήθη

κε εάν ήτ
αν πλάνες

 της φαντ
ασίας 

της ή αλη
θινές φων

ές. Παρ’ όλες τ
ις σκέψεις

 που περν
ούσαν από

 το νου τη
ς αποφάσ

ισε να 

κάνει κάπ
οια δειλά 

µεν, βήµα
τα προς τ

ην κατεύθ
υνση που 

νόµισε ότ
ι άκουγε τ

ις φωνές.
 Και τι 

να δει, δίπ
λα σε ένα

 µεγάλο δ
έντρο 

υπήρχαν δ
έκα στον 

αριθµό κο
υταβάκια.

 

Η σκυλίτσ
α σαστισµ

ένη ένοιω
σε ανάµι-

κτα συναι
σθήµατα ?

?? χαρά α
πό τη µια 

, που βρή
κε φίλους

 και πόνο
 από την 

άλλη, διότ
ι δεν µπόρ

εσε να δε
ι πουθενά

 

τη µαµά τ
ων κουταβ

ιών. Πήγε κοντά
 

τους και τ
ους άνοιξ

ε την αγκ
αλιά της. 

Είχε κατα
λάβει πως

 ήταν µόν
α τους 

και χρειαζ
όντουσαν 

φροντίδα.
 Χωρίς 

δεύτερη σ
κέψη απο

φάσισε να
 είναι πά-

ντα δίπλα
 τους όσο

 την έχου
ν ανάγκη.

 

Τα περιπο
ιήθηκε µε

 µεγάλη π
ροσοχή 

και αγάπη
 ώσπου όλ

οι µαζί σα
ν µια οι-

κογένεια α
ποφάσισα

ν να ξεκιν
ήσουν 

ένα ταξίδι
 για να γν

ωρίσουν τ
όπους 

καλύτερου
ς. Αντιµετ

ώπισαν µπ
όρες, 

φουρτούν
ες αλλά δ

εν σκιάχτ
ηκαν, συ-

νέχισαν. Ώ
σπου έφτα

σαν µπροσ
τά από 

µια  µεγάλ
η πόρτα π

ου έγραφε
 ‘ΦΑΡΜΑ 

∆.Ε.Ν.’ Η
 πόρτα ήτ

αν µισάνο
ιχτη και 

ακουγόντο
υσαν γέλια

 και τραγο
ύδια. Η σκ

υλίτσα µε 
τα δέκα κ

ουταβάκια
 της µαζί 

µπήκαν µέ
σα 

και συνάν
τησαν άλλ

α πολλά ζ
ώα. Τους 

διηγήθηκα
ν την ιστο

ρία τους κ
αι τα ζώα

 στη  ΦΑΡ
ΜΑ 

τους δέχτ
ηκαν µε α

νοιχτές α
γκάλες. Τ

ους εξήγη
σαν πως ό

λοι µπορο
ύν να έχο

υν µια θέσ
η στη 

ΦΑΡΜΑ ΤΟΥ ∆.Ε.Ν., εφόσον 
είναι καλο

ί, σέβοντα
ι τους γύρ

ω τους κα
ι δουλεύο

υν για την
 οµά-

δα.  

  Έτσι η σ
κυλίτσα κ

αι τα κουτ
αβάκια τη

ς αποφάσ
ισαν να µε

ίνουν στη 
ΦΑΡΜΑ και να ζ

ήσουν 

ευτυχισµέ
νοι µε του

ς καινούρ
ιους φίλου

ς τους… 

Σεβάλ Oσµάν Oγλού 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2007 
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    Ένα βαθύ συναίσθηµα κυριαρχεί το πνεύµα µου 
όσο σκέφτοµαι την αρχή της δηµιουργίας του εργα-
στηρίου και όλη αυτήν την πορεία που κάναµε όλοι 
µαζί (εµψυχωτές και νέοι). ∆ιαδραµατίζονται στιγµές 
χαράς, αγωνίας  και γαλήνης καθώς όλα περνάνε 
από µπροστά µου σαν αποσπάσµατα µιας ταινίας 
που η αρχή και το τέλος της ορίζεται από το πόσο 
θέλουµε να αναλάβουµε έναν ρόλο σε αυτήν. 

    Ξεκινήσαµε ένα ταξίδι γεµάτο όνειρα και φαντασί-
ες, στην διάρκεια της οποίας συναντήσαµε πολλούς 
νέους, φτιάξαµε µονοπάτια  επικοινωνίας και συνύ-
παρξης. Έναν χώρο όπου µπορούσαν να εκφρα-
στούν πολλά συναισθήµατα να µοιράζονται γνώ-
σεις, ιδέες και τα «θέλω» του καθενός. Εξερευνήσα-
µε το άτοµο ως όν αλλά και ως µέλος µιας οµάδας 
µέσα στον τόπο.  

    Για µένα το να συνυπάρχω στην οµάδα αυτή των 
εµψυχωτών ήταν ένα απ’ τα όνειρα µου. Να µπορώ 
να είµαι µε νέους, να µοιράζοµαι γνώσεις, να τους 
ενθαρρύνω να αναπτύξουν δεξιότητες και να βγά-
λουν στην επιφάνεια τα κρυφά τους ταλέντα. Να 
εκφραστούν ελεύθερα στην γλώσσα που νιώθουν 
την άνεση, να είναι ανοιχτοί στις αντίθετες απόψεις 
και να είναι άτοµα θαρραλέα στην ζωή τους. ∆ίνο-
ντας τους ένα χέρι βοήθειας να ρισκάρουν να µπουν 
στο ποτάµι αφήνοντας τον φόβο πίσω και σιγά σιγά 
εξερευνώντας το, να µπορούν οι ίδιοι µόνοι τους να 
περάσουν απέναντι . 

   Οι φράσεις που ακούω από τους νέους  

« µε κάνατε να αγαπήσω τα γράµµα-

τα µου» 

« µπορούµε να µαγειρέψουµε και 

µόνοι µας σήµερα  χωρίς την βοή-

θεια των εµψυχωτών» 

« τώρα µπορώ να µπω και µόνη µου 

στο νερό δεν χρειάζεται να µε κρα-

τήσεις απ’ το χέρι».   
  µε ενθαρρύνουν και µου δίνουν δύναµη για καινού-
ριες απέραντες εξερευνήσεις έχοντας επιπλέον µέσα 
µου και έναν άλλο πόρο ενέργειας  το µωρό µου. 

Είµαι πλέον ΜΗΤΕΡΑ.  
 

                                                                                                                                

Σετσίλ Αχµέτ Ογλού 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 
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ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΑΓΓΙΖΩ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ 
ΤΟΞΟ… 

Σ’ ένα χώρο γεµάτο ζεστασιά και οικειό-
τητα µέσα στο οποίο αισθάνοµαι µια 
απίστευτη χαρά και µια ικανοποίηση 
καθώς 

Νιώθω ότι 

Ενεργώ και 

∆ηµιουργώ ΓΕΦΥΡΕΣ… 

Γέφυρες αισιοδοξίας, γέφυρες επιείκειας, 
γέφυρες ειλικρίνειας, γέφυρες επαφής, 
γέφυρες χρωµατιστές, γέφυρες εναλλα-
κτικές που συνδέουν τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΡ-
∆ΙΕΣ και τον ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΜΟ των παι-
διών µε τη «µεγάλη» ευρύτερη κοινωνία 
µέσα στην οποία ζούµε 
εµείς οι «µεγάλοι». Σε αυτόν 
ακριβώς τον κόσµο το πο-
λύπλοκο και συνάµα υπέρο-
χο νιώθω ότι πορεύοµαι 

ΚΑΘΩΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΩ… 

Ταξιδεύω στη Κοµοτηνή, σε 
µια Κοµοτηνή πολύ διαφο-
ρετική απ’αυτήν που ξέρουν 
πολλοί άλλοι και απ’αυτήν 
που ήξερα εγώ… 

Γνωρίζω µέρη τα οποία δεν 
τα γνώριζα πριν, 

Ανακαλύπτω κρυψώνες 
γεµάτες θησαυρούς, 

Ακούω πανέµορφα παραµύ-
θια, 

Θαυµάζω έργα τέχνης, πήλι-
να αγαλµατάκια, πίνακες ζωγραφικής 
γεµάτοι από χρώµατα και συναίσθηµα, 
φιγούρες - µινιατούρες από πλαστελίνη 
και κολλάζ µε αίσθηση, ρυθµό και δύνα-
µη, 

Ενθουσιάζοµαι µε τον αυτοσχεδιασµό, 

Αποκτώ πολύτιµες εµπειρίες, 

Βρίσκω στήριξη από τις παλιές, 

Μαθαίνω καινούργιες γνώσεις, 

Συµµετέχω στη διαµόρφωση µιας νέας 
οπτικής, µιας διαφορετικής προσέγγισης 
και αντίληψης πραγµάτων, 

Συµµερίζοµαι καταστάσεις, συναισθήµα-
τα, 

Αποκαλύπτω κρυφές πτυχές του κοινωνι-
κού πλαισίου στο οποίο βιώνω, όπως 
ανεκπλήρωτες επιθυµίες του παρελθό-
ντος, πόθοι που δεν επιτεύχθηκαν στα 
χρόνια που πέρασαν και διακρίνω την 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ που κυριαρχεί στο παρόν 
και προωθεί δράσεις για το µέλλον. 

 ΤΑΞΙ∆ΕΥΩ…Για µένα είναι ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι 

ΖΩΗΣ 

ΣΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΥΣ, 
ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΥΣ, ΓΕΜΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΡΥΘΜΟ… 

Εξερευνώ τα µικρά βλέµµατα… κάποια 
ντροπαλά, µερικά φοβισµένα, κάποια 
άλλα χαρούµενα, κάποια πάλι διστακτι-
κά, µερικά θλιµµένα, κάποια γεµάτα 
ενθουσιασµό, κάποια πονεµένα, κάποια 
άτακτα, που όµως όλα εκπέµπουν ΦΩΣ, 
ένα φως που αγγίζει την καρδιά και την 
ψυχή µου. 

Ανιχνεύω ανάγκες και µαθαίνω να πράτ-
τω ανάλογα. 

Εξερευνώ τα χαµόγελα που αντικατο-

πτρίζουν χαρά, ικανοποίηση, ευχαρίστη-
ση, ευτυχία και τα γέλια που στέλνουν 
µηνύµατα αγάπης και ευγνωµοσύνης 
κάτω από τον δικό τους πια ιστό της 
αράχνης. 

Προσπαθώ να καθαρίσω τα µονοπάτια 
από τους γέρικους, ξερούς κορµούς δέν-
δρων που έχουν πέσει από τις άλλοτε 
φουρτούνες. Προσπαθώ να τους σηκώ-
σω, για να ανοίξω τα µονοπάτια… 

Το µονοπάτι της επικοινωνίας, 

Το µονοπάτι της αυτοεκτίµησης, 

Το µονοπάτι της αυτογνωσίας, 

Το µονοπάτι της αυτοπεποίθησης, 

και το µονοπάτι που οδηγεί στην αποδο-
χή των συναισθηµάτων. 

Το βάρος που σηκώνω 
είναι όντως αρκετά βα-
ρύ… και όµως… είµαστε 
πολλοί, 

και τα καταφέρνουµε!... 
Η αυτενέργεια έχει πυρ-

ποληθεί… 

Το ταξίδι συνεχίζεται… 

Η πυξίδα που κρατάω δείχνει, όπου και 
να πάω, το λαµπερό αστέρι της αγάπης, 
του διαλόγου, της κατανόησης, της ευαι-
σθησίας, της συµπόνιας, της ενσυναί-
σθησης και  της εσωτερικής δύναµης. 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥ   

από το οποίο ΑΝΤΛΩ τη ∆ύναµη να 
αλλάξω αυτά που µπορώ, 

µε το οποίο ∆ΙΟΧΕΤΕΥΩ την Ελπίδα για 
µια καλύτερη Θράκη χωρίς στερεότυπα, 

και µε τις ακτίνες που µου στέλνει ΣΥΝΟ-
∆ΕΥΩ τους Νέους στην πορεία τους για 

να πάρουν στα ίδια 
τους τα χέρια τη ζωή 
που τους ανήκει 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ… 

όπου, τα χωράφια µε 
τα καπνά, µε τα βαµ-
βάκια, η βιοµηχανική 
περιοχή και τα εργο-
στάσια,  η Αγορά, τα 
µικρά µαγαζάκια, το 
παζάρι και ….τα µα-
κρινά καράβια στα 
οποία δουλεύουν και 
εργάζονται οι γονείς 
των παιδιών, οι γειτο-
νιές όπου ζουν και 
παίζουν τα παιδιά, τα 
σχολεία που πηγαί-
νουν, αποτελούν τον 
φόντο αυτού του τόσο 

προκλητικού και γεµάτο συγκινήσεις 
ταξιδιού. 

ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ… 

µε οδηγό το αστέρι µου, να ενώσουν τα 
ίδια τα παιδιά, τα καινούργια µονοπάτια 
που ανοίγονται µπροστά τους µ’ αυτά 
που είναι κοµµάτι της ζωής τους για 

ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ!... 

 

 Ιντζή  Χακκή 

 

 

 

  

ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΑΓΓΙΖΩ ΤΟ  ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 

ΚΑΘΩΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΩ 

ΣΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΥΣ,   

ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΥΣ, ΓΕΜΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΡΥΘΜΟ  

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ 

               ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ!    

                                                                                                                                       

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2007 



 

14 

Το  ∆.Ε.Ν είναι για µένα ένας µικρόκοσµος. Ένας ζε-

στός και διαφορετικός χώρος, που όλοι µας έχουµε τη 

δυνατότητα να εκφραστούµε δηµιουργικά, εγώ µέσα 

από τους νέους οι νέοι µέσα από µένα όλοι µέσα από 

τη θέληση µας και τα όνειρα µας. Καλούµαστε να µά-

θουµε πολλά στους νέους όµως κανείς δεν µπορεί να 

φανταστεί πόσα µαθαίνουµε εµείς από αυτούς).  

Οι νέοι µαθαίνουν να λειτουργούν ως οµά-

δα, να ανοίγουν κοινωνικοπολιτισµικά,  µα-

θαίνουν πώς να κάνουν διάφορες δηµιουρ-

γίες, βιώνοντας όµως τη δύναµη που τους 

δίνει η οµάδα τους για να φέρουν ένα απο-

τέλεσµα. ∆ουλεύουν προβλήµατα, ανησυχί-

ες, χαρές, λύπες και ξέρουν ότι είµαστε 

πάντα εκεί για αυτούς. Καλούµαστε να τους 

δείξουµε τα µονοπάτια εκείνα, που δεν 

έχουν φανταστεί ότι µπορεί να φτάσουν ή 

να αγγίξουν. Τα µονοπάτια που κρύβουν 

µέσα τους….. 

Όσο και αν µοιάζει δύσκολο, υπάρχει άραγε πιο 

ευτυχισµένος άνθρωπος από αυτόν που θα κα-

ταφέρει να ξεκλέψει το χαµόγελο και την αγκα-

λιά ενός παιδιού… 

 

  Xριστίνα Tσιµούδη 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 
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∆.Ε.Ν.: Ένα καινούργιο άνοιγµα στο εργαστήρι, σε 

νέες εµπειρίες, µε διάφορες φωνές, πολύχρωµες , 

ζεστές, ευχάριστες, ζωντανές που η κάθε µια παίρνει 

και τη δικιά της διαφορετική ιδιαιτερότητα. 

Ακροβατώ : στο ∆.Ε.Ν βάζοντας µέσα  το «χρώµα» 

µου, το «άρωµα» µου, τις «ανάγκες» µου και τα 

όνειρα µου.   

Νέοι: επισκέπτες στο ∆ΕΝ που αρχίζουν το ταξίδι 

προς την µάθηση για τις διάφορες χειρονακτικές δη-

µιουργικές δραστηριότητες τους (Project), την προ-

σαρµογή τους στον δικό τους χώρο και προς την αί-

σθηση το πόσο ανεκτίµητοι θησαυροί είναι. 

Σάπες : ένα νέο, δύσκολο, διαφορετικό µονοπάτι για 

µένα άλλα αναπάντεχα ζεστό και ευχάριστο πρόσφορο 

για καινούργιες δραστηριότητες µε νέους στο περιφε-

ρειακό ∆.Ε.Ν. 

Εµινέ  Μουσταφά 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2007 
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Πολλές φορές ο άνθρωπος δυσκολεύε-
ται να κάνει κάποιες επιλογές, πράγµα 
που τον φέρνει σε µία κούραση λόγω 
διαφόρων σκέψεων.  Ζητήθηκε από 
κάποιους ανθρώπους να κάνουµε µια 
νέα αρχή στον τόπο µας η οποία 
∆.Ε.Ν. θα ήταν και η πιο εύκολη , αλλά 
µε την πάροδο του χρόνου φάνηκε 
από το άγριο σκότος που επικρατούσε 
να προβάλλει και µια λαµπερή λάµψη  
(Η ΑΝΑΤΟΛΗ ) µπορούσε πλέον να 
υπάρχει στηριζόµενη πάνω σε Σκέ-
ψεις, Συναισθήµατα, Όνειρα, Χαρά, 
Ευτυχία, ∆ηµιουργία, Θέληση και ∆ρά-
ση κάποιον αρχικά όπου στη συνέχεια 
ο πληθυσµός αυτός αυξανόταν Σταδια-
κά και µε Επιτυχία στους στόχους και 
τα Όνειρά του.  

Από την αρχή υπήρχαν πολλές δυσκο-
λίες και προβληµατισµοί, µε τους κα-
τάλληλους χειρισµούς και τους κατάλ-
ληλους ανθρώπους καταφέραµε να τις 
ξεπεράσουµε και πλέον η κάθε δυσκο-
λία να ήταν και µια πρόκληση για 
θετική σκέψη αναζήτησης και αξιοποί-
ησης για δηµιουργία. 

Υπήρχαν προσωπικές δυσκολίες σε 
διάφορες φάσεις του καθενός από 
τους εµψυχωτές, ζητήσαµε Βοήθεια, 
Κατανόηση και Στήριξη όπου µαζί µε 
λίγο χρόνο ήταν το καλύτερο θεραπευ-
τικό φάρµακο για ένα καλό και πετυχη-

µένο αποτέλεσµα.  

Από πολλούς επικρίθηκε αρνητικά 
λόγω προκαταλήψεων ή φοβιών που 
ζούσαν οι άνθρωποι, δόθηκε σε όλους 
να κατανοηθεί το πόσο σηµαντικό θα 
µπορούσε να ήταν µια αλόγιστη και 
ασυνείδητη επίθεση σε αυτό το µη 
γνώριµο και ασήµαντο για αυτούς 
∆.Ε.Ν. 

Όταν ένας άνθρωπος µπορεί να κατα-
φέρει κάτι µια οµάδα ανθρώπων είτε 
είναι µικρή σε ηλικία είτε µεγάλη µπο-
ρεί να τα καταφέρει καλύτερα και πιο 
αποτελεσµατικά. 

Στενοχωρηθήκαµε, Χαρήκαµε, Κλάψα-
µε, Λυπηθήκαµε, Γελάσαµε, Ονειρευ-
τήκαµε, ∆ράσαµε, Αφοµοιώσαµε, Πρά-
ξαµε για ένα καλύτερο αποτέλεσµα σε 
ένα πολύ σηµαντικό τόπο όχι επειδή 
τυγχάνει να είµαι κοµµάτι και µέλος 
αυτού του τόπου , αλλά διότι όντως 
αυτός ο τόπος κρύβει πολλούς θησαυ-
ρούς δίχως χάρτες και συγκεκριµένες 
περιοχές που µπορεί να τους διαβάσει 
µόνο αυτός που µπορεί να καταλαβαί-
νει και να νιώθει τους θησαυρούς 
(νέους) αυτούς.  Ευτυχώς για την ώρα 
∆.Ε.Ν. έχουµε πολλούς (λίγους) µε 
αποτέλεσµα να παραµένει υπό την 
προστασία των ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 

Όταν ένας άνθρωπος έχει την ανάγκη 
για κάτι πάντα πρέπει να δείχνεις κατα-
νόηση, να του αφήσεις ένα ελεύθερο 
χρόνο για να καταλάβει τι θέλει, να τον 
στηρίξεις χωρίς να του δίνεις λύσεις 
έτοιµες, να του δείξεις δρόµους και 
πρώτα απ’ όλα να µάθεις να ακούς 

ενεργητικά και όχι παθητικά.  

 

 Σήµερα ότι κινείται είτε είναι ζωντανό 
όν είτε όχι µπορεί να θέλει να µας 
δείξει κάτι, ακόµη και ένα φυλακισµένο 
καναρίνι σε ένα κλουβί έχει την προ-
σωπική του ελευθερία για αµέτρητα 
πράγµατα πέρα του ότι βρίσκεται στο 
τόσο πανέµορφο και λαµπερό κλουβά-
κι του.  

 

Πολλά µονοπάτια χαράς αν ∆.Ε.Ν. τα 
περπατήσεις ∆.Ε.Ν. µπορείς να νιώ-
σεις την αίσθηση δυσκολίας και ευκο-
λίας που κρύβουν 

Όταν βρεις έναν αδύναµο σπόρο µην 
τον αφήσεις να πάει χαµένος , αξιο-
ποίησε τον και µπορεί να έχεις µια 
πολύ πλούσια καρποφορία και σο-
δειά.  

Το ∆ηµιουργικό Εργαστήρι Νέων 

Η Αρχή 

Η Ροή και το Άκουσµα 

Η Αίσθηση 

Η Σκέψη 

Η Οµαδικότητα 

Η Χαλάρωση 

Ο Συντονισµός 

Τα ερωτήµατα 

Το Σχεδίασµα 

Η Παρατήρηση 

Η Αίσθηση 

Ο Καρπός 

Η Σύγκρουση 

Η Φουρτούνα 

Η Πλήρη Ελευθερία- ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΝΟΥΝ… 

ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  

ΓΙΑ ΠΙΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ. 

Oρχάν Mπόζ 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Ανοιξιάτικο πρωινό στον Νέστο. 
Το ποτάµι, είν΄ ένας παραµυθένιος πρί-
γκιπας, που ατέλειωτα µερόνυχτα, τρέχει 

πάνω στο νερένιο  του άλογο. 
Κάθε ώρα, κάθε στιγµή, αλλάζει τον 
καλπασµό του, κι η αναπνοή του ακούγε-
ται κελαρυστή, στον ρυθµό των υδάτων 

του. 
Και κει δίπλα, στέκουν οι υπασπιστές και 
υπερασπιστές του. Συντρέχουν και τον 

συντροφεύουν: 
Τα  δέντρα της όχθης  που σκύβουν 

πάνω απ΄ τον τρεχούµενο καθρέφτη του. 
Οι σµιλεµένοι κορµοί που ταξίδεψαν  
από τα ψηλά των βουνών- τα κανό των 

ξωτικών. 
Τα πουλιά που αεροζυγιάζονται και φτε-
ρουγίζουν κοιτώντας απ΄ τη µεριά του 

ουρανού. 
Κι οι πέτρες και τα πετρόψαρα, 
κι οι φωνές και η σιωπή τους, 
και τα κόκκινα κουβαράκια κλωστής, 
και τα καβουράκια και τα λευκά κοχύλια. 
Ο ουρανός δεν είναι ανέφελος σήµερα κι 
ο αέρας φέρνει ριπές αρωµάτων από τα 

αγριολούλουδα του δάσους . 
Ζώα  κοιτούν κρυµµένα µες τις φυλλω-

σιές κι οι φωνές 
και τα κελαδήµατα αντιλαλούν και διαχέ-
ονται πάνω στα βράχια και µέσα από τις 

σπηλιές. 
Η κοιλάδα ποτίζει µε βάλσαµο τον κό-
σµο και συµπλέκει την ψυχή στο υφάδι 

της οµάδας. 
Συνταιριάζοντας ο καθένας µας την ροή 
του µ΄ αυτήν του γυάλινου πρίγκιπα, 
όπως ακριβώς οι υπασπιστές του, µε 
προορισµό το θρακικό πέλαγο, το δέλτα 
πλάθοντας τελικά σε άλφα της αγάπης 
και το όµικρον του ονείρου, και σ’ όλη 
την αλφαβήτα των πολύτιµων εκβολών, 

αφού περιπλεχθούµε, να εκβάλουµε. 
Εκεί όπου ο ποταµός αποδίδει την σοφί-
α του στη θάλασσα, τα νερά ενώνονται, 
διαχέεται η γνώση τ΄ αλµυρού  µέσα στο 
γλυκό και το σύνορο είναι διάφανο θέλω 
να βλέπω τον τόπο όπου θα ζούµε και 

θα δουλεύουµε.  
 

Καλοκαιρινό πρωινό στο Νέστο. 
Μπροστά µου περπατά µια οµάδα παι-

διών. Με τα παγουράκια και τα µικρά 
τους σακίδια στις πλάτες. Ανεβαίνουµε 
ένα στενό πετρόδροµο της Γαλάνης, 
ανάµεσα σε αραιά δέντρα. Ένας κόκο-
ρας και πεντέξι κοτούλες µας κόβουν τον 
δρόµο. Γέλια, τσιρίδες, φωνές,  µια κα-
νονική εκδροµή δηλαδή, και ξαφνικά ο 
δρόµος κατηφορίζει και ανοίγει σαν 

κοίτη ξερού ποταµού. 
Κάτι παλιά σπίτια φαίνονται αριστερά, 
µαντρότοιχοι µε πέτρες , µια στέρνα, 

ένας πλάτανος. 
Και κει  ξαφνικά λες και άνοιξαν οι µυ-
στικές  αόρατες πόρτες και βρεθήκαµε 

στον τόπο όπου ζουν οι νεράιδες. 
Βλέπω τα χρωµατιστά τους καπέλα ν΄ 
ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια. Στρώνονται 
πάνω στις κουρελούδες, δίπλα απ΄ το 

τσεσµέ που αναβλύζει δροσερό νερό. 
-Θα κάνουµε πηλό; 

- Ναι, θα πάµε να φέρουµε από το ρυά-

κι. 
Ο Μάκης που είναι από την Γαλάνη µας 
πάει στην ‘’πηγή’’ του πηλού. Τρεις 
‘’µεγάλοι’’ παίζουµε ζυµώνοντας την 
ποταµίσια λάσπη. ∆ίπλα στο νερό λευκή 
και κόκκινη.  Φτιάχνουµε µπαλίτσες 
αφού βγάλουµε τις πετρούλες. Κρατάµε 
τα ταψιά µε τον πηλό  σαν νάνε ψωµιά 
που µόλις βγήκαν από τον φούρνο και 
τα πηγαίνουµε δίπλα στην στέρνα όπου 
κάθονται τα παιδιά. Το αφήνουµε ανάµε-

σά τους. 
Έτσι κι αλλιώς πάντα όταν τα παιδιά 

ζητούν πηλό έχω την αίσθηση πως πει-
νούν και µου ζητούν ψωµί να φάνε.  
Εικοσιτρία χρόνια είµαι κεραµίστρια  και 
ποτέ δε µ΄ εγκατέλειψε αυτή η αίσθηση. 
Βιάζοµαι να κόψω κι ύστερα να µοιρά-
σω τον πηλό, γιατί όλοι πρέπει να τον 
αγγίξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 

αυτήν την ιαµατική λάσπη. 
- Τι να φτιάξουµε; 
Η δεύτερη  παντοτινή ερώτηση. Σηκώνω 
τα µάτια απέναντι. Στην αυλή του µισο-
γκρεµισµένου δίπατου σπιτιού, µε τους 
µαβιούς τοίχους µια µηλιά ψηλή µε 
άγουρα πράσινα µήλα, ένα παράθυρο 
πέρασµα των σπουργιτιών, καµινάδα 
µαυρισµένη ακόµα από το τζάκι που 
έκαιγε κάποτε.  Μπροστά µου η στέρνα , 
βατραχάκια ξαπλωµένα µέσα στο νερό  
πάνω σε ξυλαράκια τραµπαλίζονται, 
φύλλα πλάτανου επιπλέουν σαν νησιά, 

σα στρώµατα θαλάσ-
σης θα φαίνονται 
στους γυρίνους σκέ-
φτοµαι. Στέκοµαι για 
πολλοστή φορά αµή-

χανα. 
-Τι να φτιάξουµε; 
Αναρωτιέµαι, µ΄ένα  
κοµµάτι λευκό πηλό 
του ρυακιού στα χέρι-
α. Ξαφνικά δεν ξέρω 
τίποτα κι εύχοµαι να 
γίνει κάτι που να µε 
βοηθήσει. Και τότε 
περνά κάτω από την 
στέρνα η από µηχα-

νής θεά! Μια χελώνα. 
– Να φτιάξουµε µια 

χελώνα! 
Ένα παιδί φέρνει 

προσεκτικά το µοντέλο – την από µηχα-
νής θεά - ανάµεσα στον πήλινο κύκλο 
µας. Το ‘‘µοντέλο’‘  πολύ γρήγορα βαριέ-
ται και το ξαναγυρίζουµε στον δικό του 
δρόµο. Πρώτα βγαίνουµε αναµνηστική 
φωτογραφία. Έχουµε συναντήσει αυτο-
προσώπως µια θεά των λιβαδιών δεν 
γίνεται να µην απαθανατίσουµε την στιγ-

µή! 
Πλάθουµε, λασπωνόµαστε - χαρούµενα 
χέρια, άσπρα περιστέρια - πλενόµαστε, 
τινάζουµε τις φτερούγες, παίζουµε µε τα 
βατραχάκια στην στέρνα, τα πλατανό-
φυλλα, ο πλάτανος είχε και την ηµέρα 
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που φυτεύτηκε (να τον κάνουµε γενέθλι-
α) και µετά κατηφορίζουµε απ΄ τα σκα-
λάκια στη ξερή κοίτη, αφήνουµε πίσω 
τα πέτρινα σπίτια µε τις µηλιές και τα 
κυπαρίσσια, τη γάργαρο κρήνη, τη στέρ-
να και παίρνουµε την ανηφορίτσα κρα-
τώντας στα χέρια ο καθένας την χελωνί-
τσα του. Μετά οι  αόρατες  πόρτες κλεί-

νουν από πίσω µας. 
Περπατάω πίσω από τα παιδιά και η 
κατηφοριά είναι διάσπαρτη από κοµµα-
τάκια πηλού, καρδούλες, ποδαράκια 

χελωνίσια , ουρίτσες…  
Έτσι σαν τον Κοντορεβιθούλη όταν 
δυσκολεύει ο δρόµος µου, 
ψάχνω προσεκτικά για τα σηµάδια που 
αφήνουν τα παιδιά, 
τα ίχνη από τον πηλό-ψωµί τους για να 
τα συναντήσω, 
ανασύροντας απ΄ το θησαυροφυλάκιο 
των αναµνήσεών µου τη µέρα αυτή στη 

Γαλάνη.   
Από εκείνη την καλοκαιρινή µέρα, που 
άνοιξαν οι αόρατες πόρτες και καθίσαµε 
όλοι µαζί δίπλα στα νεραιδόσπιτα  και 
στην στέρνα µε τα βατραχάκια δεν φο-
βάµαι στα ταξίδια που κάνω. Έχω κρα-
τήσει τα ψιχουλάκια µέσα στο τσεπάκι 
µου, για ώρα έκτακτης ανάγκης.  
Γιατί µπορεί στη ∆ηµοκρατία της Γκρι-
νιαροµπανάνας, η στης Στρουθοκαµή-
λου, της Μοβ Καναρινίας, στου Βασιλιά 
Χελιδονόψαρου όπου βρέθηκα να µε 
καλοδέχτηκα, νάταν όλα καλά, µα σε 

κάποιες άλλες φοβήθηκα. 
Βρέθηκα µια φορά σε µια µεγάλη φουρ-
τούνα. Το καΐκι που ταξίδευα άρχισε να 
κάνει σκριιιιτς- σκραααατς Τα καρφιά 
του φεύγανε δεξιά κι αριστερά, τα ξύλα 
φούσκωσαν, οι ψαρόκολλες διαλυθήκα-
νε! Κι είχα φορτώσει επάνω του όλο 
µου το βιός, εµένα δηλαδή. Ένα κύµα 
σηκώθηκε κι αφού µε καταπιτσίλισε, 
άνοιξε από κάτω ένα τεράστιο στόµα και 
µε κατάπιε µια γιγάντια σαρδέλα. Μετά 
τη σαρδέλα την ψάρεψαν και την έκαναν 
κονσέρβα. Έτσι να µη τα πολυλογώ 
βρέθηκα µέσα σ΄ ένα σαρδελοκούτι! Τι 
να σας πω ! Κόντεψα να σκάσω δεκαέξι 
µέρες  εκεί µέσα. Τελικά ένας γίγαντας 
αγόρασε το σαρδελοκούτι . Κάποια ώρα 
µισάνοιξε την κονσέρβα για να την φάει 
και κείνη την ώρα τον φώναξαν για µια 
γιγαντοαφίσα που έπρεπε να κολλήσει - 
αυτή ήταν η δουλειά του. Τα παράτησε 
όλα µπρούµυτα – ανάσκελα και το σαρ-
δελοκούτι µισάνοιχτο, µόλις και πρόλα-
βα να βγω. Έκανα ωτο-στοπ σ΄ ένα γάτο 

που περνούσε και ήξερε που πήγαινε 
µα δεν ήξερε πως τον έλεγαν. Άρχισα 
να τον φωνάζω Σάσα ο Μουστάκιας - 
του άρεσε - µετά άρχισε να µε λοξοκοι-
τάζει γιατί µύριζα σαρδελίλα. Φτάσαµε 
κοντά στο βόρειο πόλο όπου ήταν το 
αρχηγείο των  πολικών γάτων µε τα 
τσιγκελωτά µουστάκια και κει λίγο φο-
βήθηκα. Γιατί όπως ξέρετε µύριζα ψαρί-
λα.  Για καλή µου τύχη όµως κι απ΄ τη 
ζαλάδα, κουτούλησα  πάνω σ’ ένα παγό-
βουνο, κατρακύλησα µετά πάνω σε 
παγάκια, κουτρουβαλίστικα µέσα σε µια 
τρύπα µε αλµυρό νερό κι ύστερα όταν 

κατάφερα να βγω απ΄ το παγωµένο 
νερό - αφού ξεπλύθηκα- και προτού 
καταψυχθώ, ήρθα φάτσα µε φάτσα µε 
τον βασιλιά των πολικών γάτων! ∆εν 
µύριζα σαρδελίλα, όµως, µα λίγο, πολύ 
λίγο µοσκοµυριστό αλάτι.  Ο βασιλιάς 
είχε τσιγκελωτά µουστάκια ήταν πολύ 
ψηλοµύτης και πεισµατάρης, όλο ήθελε 
να γίνεται το δικό του –∆εν κολλάµε 
κονσέρβες εδώ πέρα! µου είπε. ∆εν 
κατάλαβα τι εννοούσε, µάλλον τη σαρ-
δελίλα εννοούσε! Και ξαναείπε: –Το 
αλάτι χρειάζεται για να φτιάχνουν και να 
κοκαλώνουµε τα µουστάκια µας, δεν θα 
µας το ξοδεύεις εσύ! Μου απαγόρεψε 
ως και να αγγίζω το αλατισµένο νερό. 
Απελπίστηκα! Τι νάκανα! Ήταν η άλλη 
φορά που φοβήθηκα κι αυτό γιατί δεν 
µπορούσα να πετάξω και να φύγω απ΄ 

την χώρα των πολικών γάτων. 
Ευτυχώς όµως πέρασε ένας τάρανδος,  
από το έλκηθρο του Άη- Βασίλη , που 
είχε χάσει το δρόµο του γιατί το βράδυ 

που µοίραζαν τα δώρα, έσπασε το λου-
ράκι που τον ένωνε µε τους άλλους 
τάρανδους , οι άλλοι τρέξανε –είχαν 
δουλειές µε φούριες- και φύγανε! Πέτα-
ξε –πέταξε ο χαµένος τάρανδος και 
µόλις πέρασε από πάνω µου, χραπ! 
αρπάζω το λουράκι του και ανεβαίνω 
στην ράχη του. Αχ! στρογγυλοκάθισα 
και δεν φοβάµαι!  Πετάµε πάνω από τα 
φιόρδ , ροµαντζάρουµε µε το βόρειο 
Σέλας, ψάχνουµε τον Άη-Βασίλη. Μα αν 
δεν τον ξαναβρούµε, λέµε να πάµε να 
δουλέψουµε σε µια ανασκαφή  σε κάτι 
ορυχεία αλατιού. Με τους κασµάδες να 

βγάζουµε τα αλάτια γιατί  λένε πως από 
κάτω κρύβονται θησαυροί, δηλαδή: 
παστές ρέγκες, λυκουρίνοι γραβατωµέ-
νοι, τσίροι καπνιστοί, καλκάνια σαν 
τηγάνια, παλαµίδες µε αλατοπίπερο! Κι 
αυτούς τους αµύθητους θησαυρούς λένε 
πως τους έκρυψε - µάλλον εκεί- κάποτε 
ένας πειρατής που είχε τρία µάτια σα 
τον Πολύφηµο αλλά ήταν κοντοστού-

πης. 
Αυτός ο κοντοπίθαρος λοιπόν έθαψε 
όλα αυτά τα διαµαντικά, ένας θεός ξέρει 

σε ποια βαθιά σπηλιά! 
Σταµατάω γιατί το βόρειο Σέλας  µόλις 
ξανάναψε, κι ο τάρανδος περιµένει να 
πετάξουµε µέσα στα ζεστά κυµατιστά 

του χρώµατα… 
 

  

Γιώτα Zαφειριάδου 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΕΒΑΛ, ΠΟΥ ΕΠΛΑΣΕ ΤΟΝ ΠΗΛΟ 
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Μ ια φορά και έναν και-ρό υπήρχαν16 χεί-

µαρροι. Άλλοι πηγάζανε από το 

βουνό, άλλοι από τον κάµπο, κι 

άλλοι από άλλη χώρα. Κοινό σηµεί-

ο το δέλτα του ποταµού. Τα τζι-

τζίκια σε αυτό τον τόπο αντί να 

πετούν, κολυµπούσαν. Κάθε µεση-

µέρι συζητούσαν µεταξύ τους σε 

διαφορετικές γλώσσες και προ-

σπαθούσαν να συντονιστούν. Μια 

µέρα το ποτάµι τους έφερε ένα 

δώρο, µια εναλλακτική πρόταση 

ζωής. Ένα µυστικό - τον µαέστρο. 

Εφόσον συντονίστηκαν µε τον µαέ-

στρο τους στον ήλιο, µε τη ροή του 

νερού και µε βροχές, άρχισαν να 

τραγουδούν το τραγούδι της αν-

θρωπιάς και της ενέργειας.  

Μαζεύοντας έτσι τις δυνάµεις 

τους, οι 16 χείµαρροι άνοιξαν σαν 

σπείρα προς τα έξω και ξεχύθη-

καν να εξερευνήσουν το γαλάζιο 

της θάλασσας και του ουρανού. 

Από τότε, τα ψάρια δεν είναι όλα 

µονόχρωµα, ο ουρανός δεν είναι 

πάντα γαλάζιος, το ποτάµι δεν 

φέρνει µόνο νερό… 

 

ΟΜΑ∆Α ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ ∆.Ε.Ν. 

«...ακροβατώντας στα όνειρά µας...»     

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 


