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Α 
γαπητοί «νέοι» νέοι των ∆.Ε.Ν. 
Ξάνθης, Σµίνθης, Γλαύκης, Κοµο-

τηνής, Σαπών και Ιάσµου, 

Οι «ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ» του ∆.Ε.Ν. 
σας προσκαλούν να γεµίσετε τις σελίδες 
του νέου µας περιοδικού! Αφού πρώτα το 
δηµιουργήσουµε όλοι µαζί – θα έχετε την 
ευκαιρία να δείτε την οµάδα σας – µοναδι-
κή (!) - µέσα στο πολύχρωµο τοπίο ολό-

κληρου του ∆.Ε.Ν. 

Θα µπορείτε να µοιραστείτε το περιοδικό 
µε άλλους νέους-φίλους σας, την οικογέ-
νειά σας και τους δασκάλους σας – µ’ 
όποιον εσείς θέλετε. Το περιοδικό αυτό  
είναι κάτι φτιαγµένο από µας για 
µας, αλλά και όλους τους φίλους 

του ∆.Ε.Ν. 

 

∆ηµιουργήστε την εικόνα της οµάδας σας 
– µπορεί να είναι µια ζωγραφιά, ένα κολ-
λάζ, µια φωτογραφία της οµάδας (τα χέρι-
α, τα πόδια, τα πρόσωπα – µε ό, τι θέλετε 
να φαίνεται, µόνο µάτια, µόνο στόµατα, 
όλο, ολόκληρα τα σώµατα σε ένα γλυπτό 
οµάδας – ό,τι εσείς επιλέξετε, δοκιµάστε 

πολλά και διαλέξτε!) 

Γράψτε για την οµάδα σας και το τι κάνετε 
αυτήν την εποχή στο ∆.Ε.Ν. - τα λόγια σας 
µπορούν να πάρουν όποια µορφή θέλετε – 
ένα κείµενο, ένα ποίηµα, σκέψεις & συναι-
σθήµατά σας σαν να ήταν µια σελίδα από 

ηµερολόγιο, ό,τι διαλέξετε. 

Οι «ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ» 
περιµένουν την εικόνα & 
το κείµενό σας. Καλές 

εµπνεύσεις!  

«...κάθε οµάδα και µία εικόνα...»     

Αν µια εικόνα είναι «χίλιες λέξεις», 
τότε ίσως µπορούµε να φαντα-
στούµε και χίλιες λέξεις ως «µία 
εικόνα». Μέσα από τη δράση του 
∆.Ε.Ν. έχουµε ανακαλύψει τη µε-
γάλη σηµασία της ευκαιρίας να έχει 
κανείς σήµερα ένα χώρο - καθώς 
µεγαλώνει – να εξερευνεί µία πο-
λύµορφη εικόνα του εαυτού του, να 
την «παρουσιάζει» στους συνοδοι-
πόρους του, να  επιλέγει πώς θα 

την εκφράσει, «µε δικά του λόγια». 

Το 3ο τεύχος µας ταξιδεύει στις 
πολλές διαφορετικές «εικόνες εαυ-
τού» που ανακαλύπτουν και εκ-
φράζουν οι διακόσοι και κάτι νέοι 
που «κατοικούν» τον ανθρώπινο 
και φυσικό χώρο του ∆.Ε.Ν. Η 
«άσκηση εµψύχωσης» που γέννη-
σε τα κείµενα ξεκίνησε µε το παρα-
κάτω γράµµα. 
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 Με κέφι και χαρά ξεκινήσαµε 

9 9 9 9 ππππαιδιά 

σχέδια κάνουµε ππππολλά 

και µοιραζόµαστε αρκετά 

τα όνειρα µας ξετιλύγουµε 

Και µε τραγούδια µας τα ντύνουµε 

θέατρο, κατασκευές, 

µάσκες, λόγια και εκδροµές 

χορός, γέλια, παραµύθια 

και στα δύσκολα παιχνίδια 

 

 

 

 Ο Αχµέτ µας συζητάει 

η Μπουγκέ µας τραγουδάει 

ο Ενίς κάνει σκερτσάκια 

και ο Αχµέτ κούκλες µε καλτσάκια 

η Αλέινα µας σαγηνεύει 

και η Εµέλ µας προστατεύει 

ο Μουσταφά τα πάντα παρατηρεί 

µε το Μικαέλ µαζί 

και η Χριστίνα µας προσέχει 

και το νου της πάντα έχει 
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Έχουµε γίνει µια οµάδα, αν 

και προερχόµαστε από δια-

φορετικά σηµεία της Ξάν-

θης. Κάποιοι ερχόµαστε α-

πό ένα χωριό που λέγεται 

Άκαρπο, κάποιοι άλλοι από 

το χωριό που λέγεται Φίλια 

και οι υπόλοιποι ζούνε στη 

Ξάνθη. Άσχετα από το που 

προερχόµαστε έχουµε ένα 

σκοπό και στόχο: Να γί-

νουµε καλύτεροι, να µάθου-

µε να µοιραζόµαστε και να 

δέσουµε σαν οµάδα…. 

  

 Αγαπάµε εσάς και το 

∆.Ε.Ν. πολύ 
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Μια φορά κι ένα καιρό... µια οµάδα ξεκίνησε µε 8 
άτοµα. Κάθε φορά που συναντιόµασταν, η οµάδα 
µας µεγάλωνε. Έτσι γίναµε 22 άτοµα. Το θέµα κά-
θε φορά που συζητούσαµε είχε να κάνει µε το εαυ-
τό µας (Ανακαλύπτω τον εαυτό µου και τους γύρω 
µου). Φτιάξαµε  διάφορα πράγµατα: Κάναµε ένα µε-
γάλο δάσος, ένα πολύ όµορφο χαρταετό, µια 

ντουλάπα που την ονοµάσαµε <<µουσάντρα>>. (Όλα 
τα υλικά µας τα βάζουµε στη µουσάντρα). ∆ηµιουρ-
γήσαµε το δικό µας συµβόλαιο, ατοµικές ταυτότη-
τες, το φαρµακείο του ∆.Ε.Ν. (για της εκδροµές 
µας), κάδους ανακύκλωσης και γήπεδο ποδοσφαί-
ρου. Πιστεύουµε ότι θα κάνουµε πιο πολλά ∆Η-

ΜΙΟΥΡΓΙΚΑ πράγµατα.  

Με αγάπη η 

 οµάδα ∆.Ε.Ν. 
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∆.Ε.Ν. 
Εµείς τα παιδιά της Γλαύκης όταν αρχίσαµε να ερχόµαστε στο ∆.Ε.Ν. 
σκεφτόµασταν ότι δεν θα νιώθαµε καλά, άλλα όταν πέρασαν 2,3 εβδο-
µάδες γνωρίσαµε καλύτερα τους εµψυχωτές µας. ∆εν τους βλέπαµε σαν 
εµψυχωτές αλλά τους βλέπαµε σαν φίλους, και σαν γονείς µας. Όταν εί-
χαµε κάποια προβλήµατα, δεν µας άφηναν χωρίς ιδέες. Όταν θέλαµε κά-
τι για να διασκεδάσουµε συµφωνούσαµε µε την οµάδα µας. Όταν κά-
ποιος αρρωστήσει και ∆.Ε.Ν. είναι στην συνάντηση µας, η οµάδα µας 
λειτουργεί πάλη σαν να είναι, (δηλ. δουλεύουµε οµαδικά στο ∆.Ε.Ν.)  
Μετά στην πορεία άρχισαν να µας έρχονται και άλλοι εµψυχω-
τές,(Άννη-Θανάσης).  
Παράλληλα έχουµε και το συµβόλαιο που είναι απαραίτητο για την ο-
µάδα µας.                    
 

 

 

 

 

 

    Με πολύ αγάπη  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 
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Αν ήταν η ζωή µας 

παραµύθι 
 

 “Αν ήταν χρώµα, θα ήταν 
κόκκινο.  

Αν ήταν φρούτο θα ήταν 
φράουλα. 

Αν ήταν εποχή θα ήταν 
άνοιξη.                                                
Αν ήταν καιρικό φαινόµενο, 
θα  ήταν ένα ουράνιο τόξο.” 
 

 Αυτά µας είπε η µικρή µας φίλη, η Ντιλ-

µπέρ Ισµαήλ από το τηλέφωνο για το ∆ηµιουργικό Εργαστήριο Νέων  Κοµοτηνής (∆ΕΝ) και µας συ-

γκίνησε. Συµµετείχε µε µεγάλη ευχαρίστηση στην τηλεφωνική συνέντευξη, ειδικά σχεδιασµένη για 

εκείνη, καθώς ήταν άρρωστη την µέρα της συνάντησής µας.   

“∆ηµιουργήσαµε πράγµατα ακατόρθωτα” 

είπε ανακαλώντας την 3µηνη διαδροµή 

της στο εργαστήρι “σαν µια γλυκιά µουσι-

κή µαζί µε την παρέα της” και ήταν όλο 

περιέργεια για το παραµύθι εκείνης της 

µέρας.  

Ένα παραµύθι ειδικά για σας. 

 

Αρχίσαµε λοιπόν µε µια µικρή τελετή για 

εκείνη την µέρα µε µουσική και κεριά. 

Τέλος βάλαµε και λίγο χρώµα στη ζωή 

µας για το ταξίδι στο κόσµο του παραµυ-

θιού. 

 

 “Το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα πολύ. Όλους µας και όλα αυτά που κάναµε µέχρι τώρα. Τις µάσκες, τον 

πηλό και θυµήθηκα όλα τα πρόσωπα ένα ένα. Γι' αυτό ζωγράφισα το δέντρο. Είµαστε όλοι εµείς ε-

κεί.” θα µας πει η Σουχεντά Χασάνογλου κρατώντας περήφανη την ζωγραφιά της µε τα δύο τεράστια 

πουλιά σαν αστέρες, δύο γιγάντια λουλούδια, έναν ευτυχισµένο ήλιο και το δέντρο της. Σύµβολο  τό-

σο δυνατό και αγαπηµένο στο ∆ΕΝ. Οι ήρωες του παραµυθιού της είναι έτοιµοι και απορεί µε µας 

τους µεγάλους που δεν το έχουµε καταλάβει ακόµη και περιµένουµε µε αγωνία. 
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άνοιξη.                                                

Τ 
α δύο καναρινάκια που βλέπετε πη-

γαίνουν ένα γράµµα στον ήλιο, ο ο-

ποίος θα µας δώσει την λύση που πε-

ριµένουµε. Η µαµά βασίλισσα φαίνεται να µην 

θέλει την κόρη της, το καναρινάκι. Πίσω απ΄ 

όλα αυτά όµως βρίσκεται κάποιος άλλος, ο 

πατέρας. Εκείνος δεν την θέλει πραγµατικά 

και δεν την δέχεται στο παλάτι. 

Τα δύο τα καναρινάκια, τα αδέλφια 

της θα πάρουν την απάντηση που 

πρέπει από τον ήλιο και θα την πάνε 

στον πατέρα. Εκείνος θα αναγκαστεί 

να δεχτεί την κόρη του πίσω στο 

παλάτι και θα ξανασµίξουν σαν οικο-

γένεια. Σε αυτό το σηµείο βρισκόµα-

στε. 

∆υστυχώς ο βασιλιάς περίµενε κά-

ποτε να αποκτήσει ένα αγοράκι. Η 

βασίλισσα τον ξεγέλασε και ενώ 

ήξερε ότι περιµένει κοριτσάκι, του 

είπε ψέµατα. Όταν γεννήθηκε το 

µωρό, ο βασιλιάς το κατάλαβε. ∆εν 

ήξερε όµως τι να κάνει µέχρι που το 

κοριτσάκι  έγινε 9 χρονών.  

Στην συνέχεια ο βασιλιάς το έδιωξε. Το κορι-

τσάκι δεν ήξερε τι να κάνει. Αναγκάστηκε και 

αρραβωνιάστηκε στα 13 της. Παντρεύτηκε 

έναν αετό, κάποιον που ήταν σε θέση να κοι-

τάξει την οικογένεια του και να φέρνει χρήµα-

τα στο σπίτι.  

Ο βασιλιάς θύµωσε µε αυτόν τον γάµο. ∆εν 

γινόταν ένα καναρινάκι να παντρευτεί έναν 

αετό. Βοήθησε πάλι ο ήλιος και ο βασιλιάς την 

συγχώρησε.  

∆υστυχώς το καναρινάκι δεν τα πήγε καλά 

στον γάµο. ∆εν κατάφερε να συνεννοηθεί µε 

τον αετό και χωρίσανε. Ο κόσµος των ζώων 

το δέχτηκε. ∆εν γινόταν να ζήσει ένα καναρι-

νάκι µε έναν αετό! 

Αυτήν την φορά όµως διάλεξαν για γαµπρό ένα 

άλλο καναρινάκι. Ο ήλιος που τους αγαπούσε 

βοήθησε πάλι στην επιλογή.  

Το καναρινάκι ήταν πλέον ευτυχισµένο. Πα-

ντρεύτηκε και έκανε ένα παιδάκι, ένα κοριτσά-

κι. Ζήσανε πολύ ευτυχισµένοι και εγκαταστά-

θηκαν στην Αφρική,” 

Ζήσανε αυτοί καλά και εµείς καλύτερα, όπως 

συµβαίνει συνήθως στα παραµύθια και κά-

ποιες φορές στο ∆ΕΝ. 

...Αναπάντεχο το δώρο των παιδιών και αυτά που 
έχουν να διηγηθούν κάθε φορά.  

Σαν την γεύση της φράουλας που τόσο αγαπάς, 
αλλά δύσκολα την ανακαλείς.  

Το καναρινάκι που δεν το ήθελε κανείς 
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    Εµε
ίς όταν

 ήρθαµ
ε εδώ 

εσάς π
ολύ, πο

λύ σας
 αγαπή

σαµε. Κ
ύ-

ριε Μπ
άµπη κ

αι Κυρ
ία Εµιν

έ που 
κάνουµ

ε µαζί 
σας ζω

γραφικ
ή 

σας αγ
απάµε 

πολύ ε
σάς. Κ

αι τα ά
λλα πρ

άγµατα
 εδώ ε

ίναι πο
ύ 

ωραία.
 Είσαστ

ε σαν µ
παµπάς

 και µα
µά. Σα

ς αγαπ
άµε πο

λύ. 

 Σεντά
ν, Ισµα

ήλ, Φατ
µέ, Οκ

άι, Χατ
ιτσέ, Μ

ουσταφ
ά, Καδρ

ιέ 
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Biz DEN’e   gelirken sevinçle geliyoruz.  Gelince resim, oyun ve bilgisayarla uğraşıyoruz. Oyun derken 

örnegin bilgisayar oyunları vede muzikle dans ediyoruz. Resime gelince ev, bahce, uçak, çiçek. insan, 

kuş, bulut, güneş ve bütün güzel şeyleri çizmeye çalısıyoruz. Gelmek isteyenler gelebilir. Seni 

seviyorum Esma. 

 

 Yeni yeşil bahçeler kusları bekler. 

Gelin arkadaşlar gelin . 

Ağaçlar güzel güzel yeşerir. 

 

Ερχόµαστε µε χαρά στο ∆.Ε.Ν.   Και φτίαχνουµε ζωγραφίες, παίζουµε παιχνίδια και ασχολούµαστε µε  

υπολογιστές. Όταν λέµε παιχνίδια εννοούµε παιχνίδια στους υπολογιστές και χορό µε µουσική. Και στις 

ζωγραφίες ζωγραφίζουµε σπίτια, αυλές, αεροπλάνα, λουλούδια, ανθρώπους, πουλιά, σύννεφα, ήλιο—όλα τα 

ωραία προσπαθούµε να ζωγραφίσουµε. Όποιος θέλει µπορεί να έρθει. Σε αγαπάω Εσµά. 

 

Καινούργιες πράσινες αυλές 

περιµένουν πουλιά 

 

Ελάτε, φίλοι ελάτε 

 

Τα δέντρα όµορφα πρασινίζουν  

 

∆άση είναι πολύ ωραία  

 

Ελάτε παιδιά για να µας δείτε  

 

Να φτίαξουµε διάφορα πράγµατα  

 

Πέφτει βροχή ψιλή, ψιλή να 

φιλήσω το στόµα σου 

Το πλοίο έρχεται στο λιµάνι και 

µέσα είναι γεµάτο µπουγάδες  

Το κορίτσι από την Καλκάντζα 

φλερτάρει στο δρόµο  

 

Εµπόδιο του βαποριού να φυτέψουµε  τριαντάφυλλο 

Όµορφο σαν και εσένα, να σε φιλήσουµε στο στόµα. 

 

 Χασάν Χουσείν, Σαλή Μουσταφά, Οσµάν Αλή, Ιµπραχήν Αχµέτ, Ουστά Αλή Μουσταφά, Αχµέτ Χουσειν, 

Αχµέτ Αχµέτ. 
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 Αγώνας δρόµου για συµµετοχή 

Πρότασή µας να συµµετάσχεις  

στη συν-δηµιουργία µας 

∆ιασκέδαση είναι η συµµετοχή 

σε δηµιουργικές δράσεις 

  

Η πρότασή µας να συµµετάσχεις 

στη συν-δηµιουργία µας γιατί 

διασκέδαση είναι η συµµετοχή 

σε δηµιουργικές δράσεις. 

  

 Τα καλύτερα παιδιά που 

συµµετέχουν και είναι 

πάντα χαρούµενα. 

 Ένα σηµαντικό έργο των 

µουσουλµάνων εφήβων. 

 ∆.Ε.Ν.   2007 

κι όποιος αντέξει 

 

 Το τρίτο µάτι βλέπει  

διαφορετικά . 

 

 Η διαφορετικότητα των κοµ-

µατιών των ανθρώπων 

δηµιουργούν ένα σύνολο. 

 

 Μια µατιά είναι πιο πολύτιµη 

από το πιο ακριβό δια-

µάντι του κόσµου.  

Τα µάτια µας εκφράζου, µας παρουσιάζουν τη µόνη αλήθεια ανεξάρτητα σε ποια θρησκεία βρισκόµαστε, 

ποια γλώσσα µιλάµε, ποια έθιµα διατηρούµε, κ.ο.κ. 

Όλοι είµαστε ίδιοι «όλοι είµαστε διαφορετικοί». Γιατί να µη συζητάµε, να µιλάµε για τους ξανθούς, µελα-

χρινούς, ψηλούς, κοντούς που είναι ένα συνηθισµένο σε όλο τον κόσµο από την φύση και να σχολιάζουµε 

έναν µαύρο ή κίτρινο. Γιατί;;; το αναρωτηθήκατε αυτό, καθόλου! Κι όµως έτσι είναι, η ρατσιστική µας 

συµπεριφορά τότε σκεφτείτε πόση είναι απαράδεκτη και απάνθρωπη. Πρέπει! Ας κοιταχτούµε κι ας 

βρούµε την αλήθεια επιτέλους!!! Όλοι είµαστε ίδιοι, ένα, όµοιοι. Αυτό λοιπόν οι νέοι του ∆.Ε.Ν. προσπα-

θούν να αλλάξουν τον κόσµο, µια καλύτερη ζωή. Γιατί µας αξίζει ειδικά σε εµάς τους νέους. «Θέλουµε 

ένα πολύ καλύτερο µέλλον.» Και σ’ αυτό δεν γίνεται να συµµετέχει ένας, ένα άτοµο. Ας ενωθούµε. Ενω-

θείτε µε το δεν κι ας ξεκινήσουµε για ένα ατέλειωτο, µαγικό όνειρο… 

Ας ξεκινήσουµε… 
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Μας αρέσει πάρα πολύ που ερχόµαστε εδώ. 

Αυτό τον χώρο τον αγαπάµε πολύ  

Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι από εδώ 

Εδώ δηµιουργούµε πολύ ωραία πράγµατα  

Ανυποµονούµε να έρθουµε 

Ερχόµαστε τρέχοντας και µάλιστα µε ταχύτητα τζετ  

Μοιραζόµαστε 

Φιλία 

Να µην µαλώνουµε 

Αυτό που ΑΓΑΠΑΜΕ πιο, πιο, πιο, πιο πολύ είναι να δη-

µιουργούµε πράγµατα από πλαστελίνη 

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο χώρος 

Πάντα να υπάρχει αυτός ο χώρος! 

Πάντα να ερχόµαστε εδώ 

Να δηµιουργούµε πολύ ωραία πράγµατα 

Μοιραζόµαστε - ∆ηµιουργία - Η οµάδα της αγάπης - Φιλία - Τα δεσµά της φιλίας 
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«Παίζουµε. Ζωγραφίζουµε. Φωτογραφίζου-

µε και λέµε ιστορίες. 

Κάνουµε µάσκες Είµαι ευτυχισµένος εδώ.»  

«Αγαπάµε πολύ την Ιντζί και την Ντιλέκ. 

Γράψαµε ένα γράµµα µε καρδιές» 

«Σας έγραψα στα Αραβικά. Έκανα ένα τζα-

µί και µια καρδιά.  

Είναι η γειτονιά «ο παράδεισος»  

«Μωρό µου σε αγαπώ 

πολύ 

Είσαι η αιτία που ζω 

 

Μοναδικέ µου 

Κατάλαβα ότι είσαι κοντά 

µου 

Από την πρώτη µατιά 

Να το διαβάσει όλος ο 

κόσµος τώρα 

Σα αγαπώ πολύ 

 

Ερωτά µου 

Ξέρω, σε στεναχώρησα 

πολύ  

Τώρα σου ζητώ χίλια 

συγνώµη 

Συγχώρησε µε 

Αγάπη µου 

 

Μπορείς να µε αγκαλιά-

σεις 

Αν µε αγαπάς πραγµατι-

κά, 

Όταν διαβάσεις αυτό το 

µήνυµα;  

«Η Αγάπη» - «Το Όµορφο»  

ΦΩΤΟ-Σερπήλ Χασάν  
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«Είµαστε µια πολύ ωραία οµάδα. 

Είναι διαφορετική και περνάµε πολύ  καλά. 

∆εν είµαστε δυνατή όσο η Γαλατασαραϊ. 

Είµαστε µικρή όπως η Φενερ Μπαχτσέ. 

∆εν πειράζει. Θα µεγαλώσουµε µε τον καιρό. 

Τη κάνουν δυνατή οι: Ζελιχά Μελικέ Ονούρ Ιζζέτ 

Φαρούκ Σαµπριέ Μουµπερά Σινάν Ντιλµπέρ Σονέρ 

Μαχσούν» 

 

«Πρέπει να αγαπάµε τα χρώµατα.  

Θέλω να φέροµαι πολύ καλά σε αυτήν την οµάδα. 

Πρέπει να αγαπάµε ο ένας τον άλλον.» 

- Σαµπριέ 

 

«Φεύγει το τρένο 

Γεµάτο µωβ 

Αν ήξερα ότι θα χωρίζαµε  

Θα σε φιλούσα µέχρι να χορτάσω» 

 

«Τον ήλιο του χειµώνα 

Την αγάπη του άνδρα 

Την αγάπη της ζωής  

∆εν µπορείς να εµπιστευτείς» 

-Σονέρ  

«Αγαπώ πολύ την οµάδα αυτή. ∆ιασκεδάζουµε. Να παρα-

µείνει πάντα έτσι Αγαπώ πολύ τις δασκάλες µου.» 

«Εδώ που έρχοµαι στο ∆ΕΝ νιώθω φιλία, γνώση, αγάπη. 

Αν ήταν χρώµα θα ήθελα να είναι µπλε.  Αν ήταν εποχή 

καλοκαίρι. ΑΝ ήταν µουσική ποπ. Αν ήταν ζώο κουνέλι.»  

- Χουσεϊν 

«Εδώ που έρχοµαι στο ∆ΕΝ νιώθω φιλία, γνώση, αγάπη. 

Αν ήταν χρώµα θα ήθελα να είναι µωβ.  Αν ήταν εποχή 

καλοκαίρι. Αν ήταν µουσική ντίσκο. Αν ήταν ζώο παπαγά-

λος.» 

 - Νεντίµ  

Εδώ ερχόµαστε για να µάθουµε να µην µαλώνουµε, να τα 

πάµε καλά µε την οµάδα µας. Με την οµάδα Πέπσι. Να µην 

χαλάσουµε τις καρδιές µας στην οµάδα µας 

Αν ήταν χρώµα θα ήταν κίτρινο και µπλε  Αν ήταν εποχή 

καλοκαίρι Αν ήταν µουσική ντίσκο Αν ήταν ζωάκι σκυλάκι 

Αν ήταν καιρός θα ήταν µια µέρα µε ήλιο  

Ερχόµαστε από τον Ήφαιστο 

Ερχόµαστε γνωρίζοντας ότι θα περάσουµε πολύ ωραία.» 

- Πεµπέ Σεργκέν Οµάδα: Πέπσι 

« Είναι πολύ ωραίο να βρίσκεσαι στο ΚΕΣΠΕΜ.»  

- Χουσαµετίν  



 

22 

Μπάµπης 

ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ Σετσίλ  

ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ 

Χριστίνα 

ΤΣΙΜΟΥ∆Η 

Παναγιώτης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ 

Νιχάτ 

ΕΜΙΝ ΚΕΧΑΓΙΑ 
Μάκης 

ΣΠΡΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

Εµέλ 

ΧΑΤΖΗΣΕΡΗΦ 

Αϊσέ 

ΚΙΡΑΤΖΗ 

Σεβάλ 

ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ 

Ορχάν 

ΜΠΟΖ Σεβήµ 

ΙΜΠΡΑΜ 

Μάγδα 

ΚΑΤΣΙΚΙ∆ΟΥ 

Γιώτα 

ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΟΥ 

Ντιλέκ 

ΧΑΜΠΙΠ 

Εµινέ 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ 

Ιντζή 

ΧΑΚΚΗ 

«ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ» 

ΟΜ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

ΟΜ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΣΜΙΝΘΗΣ 

ΟΜ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

ΟΜ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΓΛΑΥΚΗΣ 

ΟΜ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

∆ΕΚΑΡΧΟΥ 

ΟΜ ΕΦΗΒΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΙΑΣΜΟΥ 

ΟΜ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΟΜ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΟΜ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΙΑΣΜΟΥ 

ΟΜ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΣΑΠΩΝ 

ΟΜ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΣΑΠΩΝ 

ΟΜ ΕΦΗΒΩΝ  

∆.Ε.Ν. ΣΜΙΝΘΗΣ 

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 

Σερρά  

ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 


