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ΙΟΥλΙΟΣ 2007 

Τεύχος 7 
∆ 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 αναγνώστες των πολυφωνιών, µιας κι ο ήλιος µας ζεσταίνει πολύ και οι µέρες είναι µεγάλες οι οµάδες νέων µε-

ταφέρουν τις δραστηριότητες τους έξω από τα εργαστήρια.  

    Σε αυτό το τεύχος µας, θα σας ταξιδέψουµε σε µέρη µαγικά, σε διαφο-

ρετικές δραστηριότητες και θέµατα που άλλες φορές ζέσταναν πολύ την 

ατµόσφαιρα και άλλες που χρειάστηκαν να ανάψουν µια φωτιά για να ξεπε-

ράσουν δύσκολες στιγµές. 

Φωτιά στα µπατζάκια µας λοιπόν … 

∆ίνουµε χώρο στους εµψυχωτές να µας εκφράσουν τις εντυπώσεις τους 

γύρω από τις οµάδες και τις δραστηριότητες που ανάπτυξαν. 

Η «άσκηση εµψύχωσης» που γέννησε τα κείµενα ξεκίνησε µε το παρακάτω 

γράµµα: 

Γεια σε όλους τους εµψυχωτές 

και εµψυχώτριες! Ελπίζω όλο 

αυτό το χρονικό διάστηµα να 

έχετε βρει το χρόνο για ξε-

κούραση, ώστε τα ∆.Ε.Ν.  τώ-

ρα να σας καλωσορίσουν  γε-

µάτους δύναµη και µε καινού-

ριες ιδέες για την πορεία. 

Σας καλωσορίζω και εγώ στο 

καλοκαιρινό µας τεύχος 

(ΙΟΥΛΙΟΥ), το οποίο θα είναι 

ένα τεύχος αφιερωµένο στις 

καλοκαιρινές εξορµήσεις. 

Eεξερευνήσεις που έκαναν οι 

νέοι σε διάφορες περιοχές, 

µικρά project που οργανώθη-

καν κατά την διάρκεια κλεισί-

µατος των οµάδων για το κα-

λοκαίρι. 

Το τεύχος αυτό θα µας ταξιδέ-

ψει σε ανακαλύψεις διάφορες 

σε σχέση µε την οµάδα αλλά 

και προσωπικά τον καθέναν 

από εσάς και τους νέους. 

Σίγουρα ο κάθε εµψυχωτής θα 

είχε διαφορετικά πράγµατα να 

µας πει εάν αναρωτιόµασταν 

να βρούµε το στίγµα του καλο-

καιριού. 

Τι στοίχειωσε το καλοκαίρι 

µας λοιπόν; Ταξιδέψαµε; Τι 

ανακαλύψαµε; Γιορτάσαµε; Τι; 

- Σετσίλ Αχµέτ Ογλού 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Τ ον Ιούλιο τον περιµέναµε πώς και πώς παρόλο που ξέραµε ότι θα ήταν ένας ακόµη σηµαντικός 

αλλά και δύσκολος µήνας . Από την µία χρειαζόµασταν ξεκού-

ραση και από την άλλη είχαµε να ακολουθήσουµε τη ροή για να 

ταξιδέψουµε αλλού µαζί µε τους νέους που τόσο το αξίζουν!! 

Μέσα σε µία ηλεκτρισµένη ατµόσφαιρα άγχους, κούρα-

σης, αντιπαράθεσης, συγκρούσεων, διαφορών φύλου, ξεκίνησε η 

προετοιµασία και ο προγραµµατισµός της δράσης. Μεγάλη εντύ-

πωση µας έκανε το γεγονός ότι η ατµόσφαιρα αυτή δεν µπόρεσε 

να σπάσει µέσα µας την αγάπη, την αφοσίωση και την πίστη που 

έχουµε προς το έργο που κάνουµε.  

Ακροβατήσαµε και ισορροπήσαµε. 
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ΙΟΥλΙΟΣ 2007 

Μικρές πορτούλες άνοιξαν 

Πολλά παιδιά φανήκαν 

Άρχισαν γέλια και φωνές 

Και στα παιχνίδια µπήκαν 

 

Κάθε πορτούλα άνοιξε 

Για να γνωρίσει κι’ άλλες 

Γιατί κουράστηκαν εκεί 

Σαν ψάρια µες στις γυάλες  

 

Ξεκίνησαν ένα πρωί  

Με όνειρα κι ελπίδα 

Για να γνωρίσουνε κι’ αλλού  

Αυτό που λεν πατρίδα 

 

Ταξίδια γίνανε πολλά 

Και εδώ και εκεί και πέρα 

Χαµένη δεν αφήσανε 

Να φύγει ούτε µέρα 

 

Ιδέες, γνώµες και αφορµές  

Εκφράστηκαν µε πάθος  

Οι οµάδες συνεργάστηκαν 

Και άντεξαν το λάθος. 

 

Όταν υπάρχει όρεξη 

Αγάπη και µεράκι 

Όλος ο κόσµος χαίρεται 

Και βάζει ένα χεράκι  

 

- Παναγιώτης Παναγιωτίδης 

Στίγµα εµψυχωτών:  
Καταλάβαµε πλέον πως όσο τέλειο πρόγραµµα και να 

έχει κάποιος, πολλές φορές υπάρχουν παράµετροι οι 

οποίοι φέρνουν τις ανατροπές, προβλήµατα χώρου, 

κρίσεις όπως: δυσκολία αποδοχής διαφορετικότητας 

φύλου, κουλτούρας, ηλικίας. Η συνεχή αύξηση των 

νέων από την άλλη µας γέµισε αισιοδοξία, ελπίδα, 

χαρά, ηθική ικανοποίηση, δύναµη και κουράγιο για να 

συνεχίσουµε. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

 

Γυναίκες κι άνδρες µέθυσαν 

Και βρέθηκαν σε κρίση 

Τα βαλαν κάτω και άρχισαν  

Να ψάχνουνε για λύση  

 

Φέραν το θέµα κι’ από δω  

Το πήγαν κι’ απ’ την άλλη 

Ώσπου στο τέλος άρχισε  

Μία αιώνια πάλη 

 

Η πάλη συνεχίστηκε  

Κι ήρθαν ισοπαλία 

Μα οι σφαλιάρες  

κι οι κλωτσιές  

Μας άλλαξαν πορεία  

 

Άλλοι για Χίο τράβηξαν  

Άλλοι για Μυτιλήνη 

Μα η αγάπη η παλιά  

Αυτά δεν τα αφήνει 

 

Γρήγορα γύρισαν ξανά  

Με αγάπη και συµπόνια  

Κι όλοι συµφώνησαν µαζί  

Πως θα περνούσαν χρόνια 

 

Όλοι µας καταλάβαµε  

Σ΄ αυτήν εδώ την κρίση 

Πως δεν υπάρχει νικητής  

Για να µας δώσει λύση 

 

Το µόνο που χρειάζεται 

Σε τούτη εδώ τη ζήση 

Είναι η κατανόηση 

Αυτή πρέπει να αρχίσει. 

- Παναγιώτης Παναγιωτίδης 

Ήταν κάποτε ένας παππούς που περπατούσε σε µια παραλία µε τον 

εγγονό του. Το αγόρι µάζευε κάθε αστερία που έβρισκε µπροστά 

του και τον πετούσε και πάλι στον ωκεανό.  

«Αν τους άφηνα εδώ,» είπε το αγόρι, «θα ξεραίνονταν και θα πέθα-

ναν. Έτσι τους σώζω τη ζωή.»  

Τότε είπε ο παππούς, «Αυτή η παραλία όµως απλώνεται µίλια µα-

κριά κι έχει εκατοµµύρια αστερίες.  

Αυτό που κάνεις δεν µπορεί ν’ αλλάξει 

την κατάσταση.» 

Το αγόρι κοίταξε τον αστερία που κρα-

τούσε στο χέρι του, τον πέταξε στο νε-

ρό και απάντησε,  

«Γι’ αυτόν τον αστερία την αλλάζει.» 

- Νιχάτ Εµίν Κεχαγιά (BONNIE 

MILLER) 

Αλλάζοντας την κατάσταση 
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Καλοκαιρινά ανοίγµατα 

∆.Ε.Ν. Γλαύκης     

Σ τα καλοκαιρινά ανοίγµατα ένας από τους στόχους ήταν να δώσουµε την ευκαιρία 

συµµετοχής σε νέους που δεν έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις δράσεις του 

∆ΕΝ το χειµώνα.  

Μία από αυτές τις οµάδες ήταν τα παιδιά του Κε-

νταύρου. Με την οµάδα της Γλαύκης συνέβαινε το 

εξής: το χειµώνα ο αριθµός ήταν αρκετά µεγάλος και 

το καλοκαίρι πολύ µικρός, το οποίο ήταν αναµενόµε-

νο διότι οι νέοι µε το κλείσιµο του σχολείου µπαίνουν 

στη φάση της εργασίας (βοηθώ την οικογένεια). 

Η δράση µας ξεκίνησε στην αρχή µε κάποιες δυσκο-

λίες. Από την πρώτη µας συνάντηση, η οµάδα της 

Γλαύκης δεν ήταν συνεπείς στο προκαθορισµένο 

ραντεβού. Αυτό που σκεφτήκαµε ήταν να δηµιουργή-

σουµε γέφυρα επικοινωνίας για να µάθουµε τι συνέ-

βη. Η γέφυρα αυτή µας οδήγησε στη πλατεία του χω-

ριού, συγκεκριµένα σ’ ένα από τα στέκια που συχνά-

ζουν οι νέοι.  Εκεί βρήκαµε αρκετούς  νέους να απο-

λαµβάνουν το απογευµατινό τους καφέ, δεχτήκαµε 

την πρόσκληση τους για να κάτσουµε µαζί τους. Έτσι 

µας δόθηκε η ευκαιρία να συµµετέχουµε και εµείς 

ενεργά στη κουβέντα τους.  

Χωρίς να το καταλάβουµε η συζήτηση µας οδήγησε 

στη γιορτή που έγινε για το χειµερινό κλείσιµο 

τον  ΚΕΣΠΕΜ – ∆ΕΝ στη Ξάνθη συζητώντας τι 

έγινε, πως πήγε, ποια απ’ τα θετικά θα κρατήσουµε 

και ποια από τα αρνητικά θα αποµονώσουµε. 

Στη συνέχεια επεκταθήκαµε στο  πιο θα είναι το 

πρόγραµµα για τον Ιούλιο µήνα. Κάποια µέλη εκφρά-

σανε την επιθυµία να παρακολουθήσουν τις δραστη-

ριότητες. Καθορίσαµε το ραντεβού για την επόµενη 

συνάντηση. Οι νέοι της Γλαύκης ζήτησαν να είναι 

µαζί µε τους νέους του Κενταύρου, έτσι γεννήθηκε 

µια νέα  γέφυρα επικοινωνίας. 

Στη συνέχεια είχαµε συνάντηση µε τους έφηβους 

του Κενταύρου για µια πρώτη ενηµέρωση και λει-

τουργώντας σαν αγγελιοφόροι µεταφέραµε σκέψεις – 

επιθυµίες – θέλω για κοινή δράση. Τα παιδιά του 

Κενταύρου δείξανε µεγάλο ενδιαφέρων για την ε-

βδοµάδα φιλοξενίας, επεξεργάστηκαν, οργάνωσαν 

και φιλοξένησαν την οµάδα από την Γλαύκη µε όλα 

τα σχετικά.   

 

- Μάκης Σπυριδόπουλος  

 & Νιχάτ Εµίν Κεχαγιά 
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Καλοκαίρι στην  

Κοµοτηνή 
 

  Π ροσπαθήσαµε να φέρουµε το κλίµα και την διάθεση του καλοκαιριού µέ-

σα στο χώρο του εργαστηρίου. Η θάλασσα, η 

αύρα, το αεράκι και οι εξορµήσεις στην φύση 

ήταν η πυξίδα µας. Ξεκινήσαµε την εξερεύνηση 

αναζητώντας το προσωπικό νόηµα που έχει για 

το κάθε µέλος της οµάδας το καλοκαίρι. Τι ση-

µαίνει αυτή η εποχή του χρόνου. Η αναζήτησή 

µας αφορούσε και τις καλοκαιρινές συναντήσεις 

της οµάδας στο εργαστήριο. ∆ιερευνήσαµε τις 

προσδοκίες της οµάδας απαντώντας στο ερώ-

τηµα τι θα ήθελα να κάνω εδώ. Επισκεφθήκαµε την 

φύση φτιάχνοντας ένα παζλ µε θέµα αυτή. Χρωµατί-

σαµε τα κοµµάτια του και τα συναρµολογήσαµε. Γίνα-

µε ένα, λειτουργήσαµε οµαδικά και συνεργαστήκαµε. 

Ονειρευτήκαµε µια ιστορία µε ερέθισµα την εικόνα 

του παζλ. Για να δροσιστούµε από την ζέστη του θέ-

ρους κατασκευάσαµε τον δικό µας ανεµόµυλο. Τον 

τοποθετήσαµε σε ένα δικό µας χώρο υπαρκτό ή φα-

νταστικό και του δώσαµε ιδιαίτερες ιδιότητες. Η ε-

ξόρµηση στο εργαστήριο όδευε προς την ολοκλήρωσή 

της καθώς οι συναντήσεις πλησίαζαν προς το τέλος 

τους. Φτιάξαµε µια αφίσα για το υπόλοιπο του καλο-

καιριού και την συνοδεύσαµε από µια ευχή. 

Για να αφοµοιώσει το κάθε µέλος της οµάδας την 

ατοµική πορεία του κατέγραψε τις εντυπώσεις του 

από το πέρασµά του στο εργαστήριο. Σε όλη αυτή 

την διαδροµή δεν έλειπαν τα παιχνίδια.  Παιχνίδια 

µε εικόνες, µε αριθµούς που προκαλούσαν γέλιο και 

εκτόνωση. Γενικά οι συναντήσεις αυτές ήταν οι οδη-

γοί των παιδιών σε µια νέα εξερεύνησή τους. Αυτή 

αφορούσε την αντικατάσταση της πλήξης και της 

ανίας του καλοκαιριού µε την έκφραση, την δηµιουρ-

γία και την δράση.    

Ποιοτικός χρόνος 

Ο ι συναντήσεις αυτής της οµάδας που διέτρεχαν όλο τον χειµώνα και την 

άνοιξη συνεχίστηκαν και κατά την διάρκεια 

του θέρους. Οι καλοκαιρινές συναντήσεις 

είχαν πολύ χρώµα, ανάλαφρη διάθεση και 

χαρούµενο ρυθµό. Είχαµε την όρεξη να ταξι-

δέψουµε.  

Κατασκευάσαµε το δικό µας χάρτινο καραβά-

κι, το χρωµατίσαµε και το τοποθετήσαµε στο 

περιβάλλον που θα θέλαµε. 

Αναρωτηθήκαµε για τον προορισµό του. Κα-

πετάνιος του ήταν το κέφι και το µεράκι των παι-

διών. Τα µέλη της οµάδας αυτής δεν είχαν την δυνα-

τότητα να επισκέπτονται συχνά την θάλασσα. Έτσι 

µεταφέραµε ένα κοµµάτι της θάλασσας στο εργαστή-

ριο. ∆ώσαµε στα παιδιά να διαλέξουν από έναν θη-

σαυρό που κρύβεται στον πάτο της θάλασσας, από 

ένα όστρακο. Στην συνέχεια αυτά του δηµιούργησαν 

ένα περιβάλλον και του απέδωσαν τα χαρακτηριστι-

κά που θέλανε. Τέλος αναπαράστησαν µε µια εικόνα 

- Μπάµπης Κουγιουρούκης 
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Πρόσκληση – πρόκληση 

των παιδιών  

της Οργάνης   
 

 Ο ι συναντήσεις των οµάδων στην Οργάνη 

ήταν µια πρώτη γνωριµία. Μια πρώτη 

γνωριµία των παιδιών µε τους εµψυχωτές και µε 

το δηµιουργικό εργαστήριο νέων. Μια γνωριµία 

των παιδιών µε µια διαφορετική αντιµετώπιση και 

οπτική των πραγµάτων. Το µέσο της γνωριµίας 

ήταν η ζωγραφική, το ελεύθερο σχέδιο και τα 

παιχνίδια. Ήταν νέα ερεθίσµατα για να διευρύ-

νουµε την µατιά των παιδιών αγγίζοντας την καρ-

διά και την ψυχή τους. Προσκαλέσαµε τα παιδιά 

να ακολουθήσουν ένα µονοπάτι που εµείς τους 

δείξαµε. Τους καλέσαµε να το περπατήσουν οι 

ίδιοι. Ουσιαστικά τους θέσαµε µια πρόκληση. 

Τους καλέσαµε να αφήσουν τα γνωστά και τα οι-

κεία και να µας εµπιστευτούν για να περπατήσου-

µε µαζί στον δρόµο που τους δείχναµε. Οι συνα-

ντήσεις αυτές µε τα παιδιά της Οργάνης ήταν µια 

πρόσκληση – πρόκληση.       

όσα βίωσαν και έζησαν στο εργαστήριο κατά την 

διάρκεια του καλοκαιριού. 

Σε αυτές τις συναντήσεις υπήρχαν έντονοι και ζωη-

ροί ρυθµοί που έδιναν έναν ζωντανό τόνο αλλά δηµι-

ουργούσαν και ένα εκρηκτικό κλίµα. Νέα µέλη προ-

στέθηκαν στην οµάδα. Αυτή η ανανέωση των µελών 

έδωσε την νέα και φρέσκια µατιά. Ήταν ένα άνοιγµα 

της οµάδας. Ένα άνοιγµα της οµάδας στο διαφορετι-

κό. Το κάθε µέλος ένιωσε τον ρόλο του και την ισχύ 

που αυτός συνεπάγεται. 

Τι σηµαίνει να ανήκεις στην κοινωνική οµάδα της µει-

ονότητας και τι στην οµάδα της πλειονότητας; Όταν 

έχεις υπάρξει θύµα ρατσισµού και διακρίσεων από 

την πλευρά της πλειονότητας πως συµπεριφέρεσαι σε 

κάποιο αδύναµο µέλος της; Το χλευάζεις; Το περι-

θωριοποιείς; Νιώθεις δυνατός απέναντι του; Νιώ-

θεις ότι αποτελεί τον εκπρόσωπο της πλειονότητας 

οπότε εκφράζεις τον θυµό και την οργή σου απέναντί 

του; Ή προσπαθείς να επικοινωνήσεις, να συνεργα-

στείς, να εκφραστείς σε αυτό;  

Όλα αυτά τα ερωτήµατα δεν τέθηκαν αλλά ούτε εκ-

φράστηκαν έτσι στα παιδιά. Όµως το κάθε µέλος της 

οµάδας τα σκέφθηκε και τα ένιωσε κατά την διάρκεια 

της διεργασίας. Προβληµατίσθηκε πάνω σε αυτά και 

έδωσε την δική του απάντηση. Τα ζητήµατα αυτά 

προέκυψαν στο κλείσιµο των καλοκαιρινών συναντή-

σεων της οµάδας. Οπότε δεν τα αγγίζαµε αρκετά. 

∆εν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος. Ίσως δεν 

ήµασταν και ως εµψυχωτές έτοιµοι για αυτό το βήµα. 

Ήταν όµως µια πρώτη ευκαιρία για να έρθουν αντιµέ-

τωπα τα παιδιά µε αυτά τα ζητήµατα. Τελικά τόσο 

µικρός αριθµός συναντήσεων όµως τόσο σηµαντικά 

και πολύτιµα τα θέµατα που αυτός άγγιξε. Ο χρόνος 

είναι σχετικός. ∆εν κρίνεται πάντα µε ποσοτικά κρι-

τήρια αλλά και µε ποιοτικά. 

- Μπάµπης Κουγιουρούκης 

- Εµινέ Μουσταφά & Μπάµπης Κουγιουρούκης 
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Καλοκαιρινό Ταξίδι στη καρδιά του « Γιασεµιού » 

 Ξενάγηση στον τόπο  

όπου υπάρχουµε και ζούµε. 

Ίασµος σηµαίνει γιασεµί. 

Χρειαζόµαστε οδηγό 

ένα χάρτη καρδιάς. 

Οδηγός είναι τα χέρια, τα µάτια, 

η σκέψη και το συναίσθηµα. 

Πήραµε ανάσα και ξεκινήσαµε. 

Μεσηµέρι, ζέστη,  

φωτογραφική µηχανή και πορεία.  

Αυτός είναι ένας µικρός Ίασµος. 

Αυτή  είναι η µικρή οµάδα ενηλίκων 

του ∆ΕΝ Ιασµου. 

- Μάγδα Κατσικίδου  

    καλοκαίρι 2007 
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Ονειρευτήκαµε και κατασκευάσαµε 

φαναράκι καλοκαιρινό να µας φωτίζει 

και να µας κρατάει συντροφιά 

τις νύχτες του καλοκαιριού, 

για να λέµε ιστορίες στους φίλους 

και στους γονείς µας.  

∆ιασκεδάσαµε, γελάσαµε 

και σας αφιερώνουµε  

τις τρεις ιστορίες µας 

µε τον αγαπηµένο µας ήρωα, 

τον Μπαγκς Μπάνυ! 

Ιστορία του  ΦΟΥΡΚΑΝ 

Ήταν ο µπαγκς µπάνυ και πήγε σε γυµναστήριο του 

µποξ. 

Έπειτα εµφανίστηκε ως προσκεκληµένος σε ένα 

γάµοι και ρώτησε τους καλεσµένους  «πως σας 

φαίνοµαι?» 

Στον γάµο όµως τον χτυπήσανε και του δώ-

σανε µπουνιά. 

Αυτός ,µετά από το γεγονός αποφάσισε να 

ζωγραφίσει τον εαυτό του. 

Την επόµενη ηµέρα , πήγε στο δάσος και κά-

θισε κάτω από το δέντρο. 

Ξαφνικά άρχισε να πονάει το δόντι του. 

Από τον πολύ τον πόνο τον πήρε ο ύπνος και 

αποκοιµήθηκε. 

Είδε  όνειρο τον εαυτό του σαν ήλιο. 

  

Ιστορία της  ΣΟΥΛΕ 

Ο µπαγκς µπάνυ πήγε να κοιµηθεί πίσω από το δέντρο. 

Μετά από τον ύπνο ,αποφασίζει να κάνει και µία βολτα 

στην θάλασσα. 

Εκεί συναντά την Long µπάνυ. 

Και οι δυό µαζί κάνουν βουτιές στη θάλασσα. 

Μετά πηγαίνουν στο σπίτι του µπάγκς µπάνυ και εκεί 

αποφασίζουν να παντρευτούν. 

Μετά το γάµο ,τους πιάνει η µπόρα και η βροχή τους 

πήρε όλα τα έπιπλα. 

Ιστορία του  ΣΕΛΜΑΝ 

Ο µπαγκς µπάνυ είπε « τι ωραίος καιρός ! ∆εν 

πάω µία βόλτα στο δάσος?» 

Καθώς περπατούσε είδε ένα όµορφο κουτί. 

Κοίταξε το κουτί και είπε: «Αχ ! τι ωραίο κουτί! 

∆εν το βγάζω µία φωτογραφία για να το έχω.?» 

Αφού τράβηξε την φωτογραφία σκέφτηκε « ∆εν το 

ανοίγω για να δω τι έχει µέσα?» 

Και τι να δει! 

Μία καρδιά που έγραφε « love bunny » 

Μετά συνέχισε τον δρόµο του ,συνάντησε την φίλη 

του και την ρώτησε « Τι κάνεις είσαι καλά?» 

Μετά από µικρή κουβέντα µαζί της ,πήρε τον δρό-

µο για το σπίτι του. 

Μόλις πήγε στο σπίτι του ,άρχισε να βρέχει. 

  

Μια φ
ορά κα

ι 

ένα κα
ιρό… 

 - Μάγδα Κατσικίδου & Εµινέ Μουσταφά 
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Εσείς χορεύετε; 

…ο δικός µας χορός  
Ο χορός για κάποιους είναι απλά ρυθµικές κινήσεις µε συνο-

δεία µουσικής. Για κάποιους άλλους όµως είναι έκφραση 
ταυτότητας. Την άποψη αυτή στηρίζουν και πολλοί γηγενείς 
πληθυσµοί της Αυστραλίας, οι οποίοι συστήνονται  µε χορό 

τους. 

Αν την δεχτούµε, τότε φέτος το καλοκαίρι τα κορίτσια κάνα-
νε αρκετά βήµατα για να εξερευνήσουν τον εαυτό τους και να 

το εκφράσουν µέσα από τη κίνηση και το χορό.  

Χρειάστηκαν κάποιες συναντήσεις και µια προεργασία για να 
δούµε αρχικά τις ανάγκες µας. Οι συναντήσεις µας όφειλαν 

να είναι κλειστές στα αγόρια. Η ανάγκη αυτή ήταν αρκετά 
έντονη και δύσκολη να εκφρασθεί. Συνάµα όµως ήταν πολύ 

σεβαστή.  

Μια οµάδα προεφήβων και εφήβων κοριτσιών ήθελε το δικό 

της αποκλειστικό χώρο και χρόνο για να επεξεργαστεί θέµα-
τα ευαίσθητα της ηλικίας της. Ήταν η υγιής έκφραση µιας 
ανάγκης. Οι ζωγραφιές το έδειχναν έντονα, αυτό το οποίο 
δεν είχε αρχικά ειπωθεί µε λόγια. Υπήρχαν στοιχεία εσωτε-

ρικής αναζήτησης, τα οποία ακολούθως έγιναν πράξη.    

Η ανταπόκριση της οµάδας σε ασκήσεις, οι οποίες εύκολα θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν παράτολµες από µια συµβατική 
οπτική, έγιναν δεκτές µε ενθουσιασµό. ∆ε χρειάστηκε να 
γράψουν µια έκθεση ιδεών, αλλά να εκφράσουν στη φύση τις 

δύσκολες και ευχάριστες στιγµές τους και να περπατήσουν 
το µονοπάτι, το οποίο οδηγεί από την µια κατάσταση στην 
άλλη. Η εσωτερική διεργασία ήταν ο στόχος και είχε επιτευ-

χθεί. Ακόµα και ένα καινούριο µέλος που δεν ήταν εξοικειω-

µένο µε τον τρόπο της δουλειάς µας, αρχικά κοντοστάθηκε 
και κάθισε στο κορµό ενός δέντρου για να αφοµοιώσει το 
δρώµενο, ακολούθως βρήκε το δικό του µονοπάτι. Η διεργα-

σία ολοκληρώθηκε µε µια κοινή οµαδική ζωγραφιά. 

Στην επόµενη συνάντηση το ενδιαφέρον του κάθε µέλους 

είχε εστιάσει σε «έναν ναό, σε µια αράχνη που υφαίνει τον 
ιστό της, σε δύο δηµιουργικά χέρια και τις φλέβες µας». Αυ-
τή ήταν η επόµενη µέρα της αναζήτησης. Η οµάδα ήταν 

έτοιµη να βρει το δικό της ρυθµό στη πράξη. 

Τα µέλη σηκώθηκαν και στήθηκαν σε κύκλο. Η αµηχανία και 
τα γέλια αναπόφευκτα. Το «θέλω» όµως πιο δυνατό. Οι 

πρώτες κινήσεις αργές και µετά παύση. Μια σιωπηλή απορία:  

-  Πρέπει να κάνουµε τις ίδιες κινήσεις;  

-  ∆εν υπάρχουν πρέπει. Εσείς το αποφασίζετε. Θέλετε; 

-  Μα πως θα γίνει; Ο καθένας το δικό του…  Θα χωρέσουµε 
όλοι; 

- Να τι µένει να µάθουµε σε µια οµάδα. Να χωρέσουν όλοι µε 
«το δικό τους χορό».  Για να δοκιµάσουµε… 

Σιγά-σιγά άρχισαν να αναζητούν σε κύκλο τη κίνησή τους. Η 
συνέχεια είχε γέλιο και σιωπή. Τα µάτια άλλοτε στο πάτωµα, 

άλλοτε καρφωµένα στο βάθος. Μετά µια λάµψη. 

Ο χορός έχει στηθεί. Ξεκινάµε λοιπόν χτυπώντας τα χέρια 

µας τρεις φορές στο χώµα, τρεις φορές σε όρθια θέση και 
τρεις φορές προς τον ουρανό. Το κάθε µέλος κάνει τη δική 
του φιγούρα µέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος, Και πάλι απ’ 

την αρχή.   

Στο τέλος της συνάντησης υπάρχει µια γλυκιά κούραση και 

ικανοποίηση. Η οµάδα έχει κάνει ένα άνοιγµα σηµαντικό, το 

οποίο µένει να αξιοποιηθεί δηµιουργικά το χειµώνα. 

ΜΕΣΗ 2007 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ 

Τι θέλουν τα κορίτσια; 
«Τα κορίτσια ακούνε την εσωτερική τους φωνή. 

Τα κορίτσια λένε αυτό που θέλουν. 

Στα κορίτσια αρέσει η οµαδική διεργασία. 

Τα κορίτσια δεν τα παρατάνε εύκολα. 

Τα κορίτσια θέλουν γαλήνη και ηρεµία. 

Τα κορίτσια δεν θέλουν να τις φοβερίζουν…» 

  

(«Η φωνή των κοριτσιών» στις 24.07.07  

διερευνώντας τι θέλουν από µια οµάδα) 
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Παραµυθένιες σκέψεις… 
Πολλά ήταν τα παράπονα για αρχηγούς οµάδων και τον τρόπο µε τον οποίων αντιλαµβάνονται την 
εξουσία και την άσκηση της. Η διεργασία µας λοιπόν είχε ως θέµα το παραµύθι και τον κακό βασιλιά. 

Τουλάχιστον στα παραµύθια το κακό τιµωρείται, ειδικά σε αυτά που γράφουµε εµείς οι ίδιοι.  

Στα τρία παραµύθια που γράψανε µε µεγάλη ευχαρίστηση ο «κακός βασιλιάς» πεθαίνει. Στο ένα χάνει 
την ζωή του κατά την εξέγερση των χωρικών, στο δεύτερο µεσολαβεί ένας καλός νέος και τον 
σκοτώνει, ενώ στο τρίτο τον εξοντώνουν οι γελωτοποιοί του. Υπάρχει και µια τέταρτη εκδοχή όπου τον 

εγκαταλείπουν όλοι µαζί, χωρικοί, βεζίρηδες και στρατός.   

Και να πως ορίζουµε τον «κακό βασιλιά»:  

«Συνέχεια ασκεί βία. Θεωρεί πως είναι και πολύ άνδρας! Στην βασιλεία δεν χρειάζεται µόνο βία, αλλά 
αγάπη. Εάν δεν θέλει να χάσει τους στρατιώτες του, δεν πρέπει να πληγώνει την υπόληψή τους 

µπροστά στους άλλους… 

Έτσι που πάει, να δούµε αν θα βρει και καµιά βασίλισσα...» 

...το 

σταυροδρόµι 
Αυτό το καλοκαίρι η οµάδα µας στάθη-

κε σε ένα δύσκολο σταυροδρόµι. Οι 
ανάγκες και η αναζήτηση των µελών 
ήταν διαφορετική σε σύγκριση µε πέρυ-
σι. Μια διαφορά, η οποία βρήκε την 

έκφρασή της στη διαφορά φύλου. Οι 
εµψυχωτές όφειλαν να σεβαστούν το 
αίτηµα για αποσύνθεση και ανασύνθε-

ση.  

Τα κορίτσια πρόβαλαν την ανάγκη µιας 

εσωτερικής αναζήτησης, µιας διεργασί-
ας προσωπικής προκειµένου να ακού-
σουν τη φωνή και τα θέλω τους. Υπήρ-
χε ανάγκη ορισµού ορίων. Είχαν άραγε 

το δικαίωµα να το κάνουν; Και αν ναι, 
πώς; Η χαρά ήταν µεγάλη όταν 
ένιωσαν ότι εισακούστηκαν. Άνοιξε 
δειλά-δειλά µια συζήτηση για τον τρό-

πο µε τον οποίο θέλουµε να µας φέρο-

νται οι άλλοι.  

Τα αγόρια από την άλλη, διάλεξαν ένα 
µονοπάτι πιο διαφορετικό. Αρχικά υ-

πήρξε ένας πειραµατισµός παραδοσια-
κότερων µοντέλων συµπεριφοράς, ο  
οποίος όµως δεν έγινε αποδεκτός και 
δεν επιβραβεύτηκε. Η αναζήτηση µε-

γάλωσε, όπως και η διερεύνηση των 

ορίων µαζί µε µια ταυτόχρονη απορία 
για τα αίτια της µη αποδοχής. Τα διπλά 
µηνύµατα της κοινωνίας για την διαφο-
ρά των δύο φύλων είχαν αποκωδικο-

ποιηθεί από τα παιδιά και ήθελαν να 
εκφρασθούν. Η µη αποδοχή τους όµως 
από την άλλη πλευρά έφερνε σύγκρου-

ση.  

Τα βράδια άρχισαν να ανάβουν δύο 

φωτιές και να κάθονται σε διαφορετι-
κές παρέες, παραδόξως η µια δίπλα 
στην άλλη. 
Έτσι ώστε να 

ακούν ο ένας 
τον άλλον, αλ-
λά να µην συ-
νυπάρχουν. Σα 

να τέλειωνε 
εκεί η συνύ-
παρξη των δύο 

φύλων, στην 
συνειδητοποίη-
ση της διαφοράς, η οποία αντί να βρει 
αποδοχή όφειλε να κατακριθεί. Υπήρ-

ξαν και µέλη, τα οποία ανέλαβαν τον 
ρόλο του µεσολαβητή. Ρόλος δύσκολος 
και όσοι τον ανέλαβαν στην πορεία 

κλήθηκαν να διαλέξουν οµάδα.  

Μια τέτοια βραδιά γεµάτη σύγκρουση, 

τα παιδιά βίωσαν τον εµψυχωτή σε 
έναν άλλο δύσκολο ρόλο. Τον είδαν 

ίσως για πρώτη φορά να είναι τόσο 

απόλυτος και να θέτει όρια, χωρίς 
όµως να αναζητά ενόχους για τις εξε-
λίξεις. Κλήθηκαν να διαλέξουν τι 
ήθελαν για τον εαυτό τους µε τρόπο 

απόλυτο. Βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τα 
γεγονότα και όφειλαν να επιλέξουν 

ποια στάση θα κρατήσουν.  

Το επόµενο πρωί τα µηνύµατα ήταν 
αρκετά αισιόδοξα. Υπήρξαν διαφορο-

ποιήσεις θέσεων και αλλαγές. Ακου-
στήκανε συγνώµες. Κάποιοι ανέλαβαν 

ανοιχτά τις 
ευθύνες τους. 

Η οµάδα µπήκε 
σε µια νέα ανα-
ζήτηση του 
ρυθµού της µε 

αργό βηµατι-

σµό.  

 

Τα µαθήµατα 
του καλοκαιριού ήταν διαφορετικά για 

τον καθένα, ανάλογα µε το µονοπάτι 
που διάλεξε. Μπορεί να µην υπήρξαν 
αρκετές χειροτεχνίες ή παρόµοιες 
δραστηριότητες. Κάποιοι θα νοστάλγη-

σαν και το προηγούµενο καλοκαίρι. 
Κάποια άλλα µαθήµατα όµως ήταν ανα-
γκαία  για να µη λέµε κάθε πέρυσι και 

καλύτερα. 

 

- Ντιλέκ Χαµπιπ & Ιντζη Χακκή 
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ΙΟΥΛΙΟΣ, ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ… 

ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΟΣ 
Μια µικρή πορεία µέσα στον Ιούλιο, που ήταν το κα-

λοκαιρινό κλείσιµο µιας µεγάλης πορείας µέσα στους 

αρκετούς µήνες που συµπλήρωσε η οµάδα µας. ∆ιανύ-

σαµε το µήνα αυτό µε τα φτερά µας ανοιχτά, τόσο όσο 

µπορούσε η οµάδα µας ...και µπορούσε πολλά. Τι κι αν 

ήταν η ηλικία µας µικρή, η πορεία µας ήταν αρκετή για 

να µας επιτρέψει να κάνουµε βήµατα µεγαλύτερα αυτό 

το καλοκαίρι. Οδηγός µας ήταν η θέληση. 

Για πολλούς ίσως φαντάζει απλό να µπουν σε ένα λε-

ωφορείο και να πάνε σε ένα µέρος που το λένε 

«Γαλάνη» (σηµειωτέον ότι αρκετοί από µας δεν είχαν 

ξανάπαει). Για τους µεγαλύτερους δεν είναι πρόβληµα, 

δεν θα τους πούνε οι γονείς τους όχι. Εµείς όµως 

έπρεπε να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των γονιών 

και των ίδιων µας των εαυτών για να συµµετέχουµε. 

Στη Γαλάνη, στην καρδία της φύσης έχει ένα ποτάµι 

που για πολλούς σηµαίνει κολυµπώ, για µας όµως 

µπορεί να σηµαίνει κίνδυνος. Αν σε όλα αυτά προσθέ-

σουµε και την αγωνία µας που θα συναντούσαµε άλλες 

οµάδες και µεγαλύτερες σε ηλικία, καταλαβαίναµε ότι 

η προετοιµασία µας και η προσπάθεια έπρεπε να  ήταν 

µεγάλη. Όλα αυτά έπρεπε να διαπραγµατευτούµε και 

τα καταφέραµε. Βρεθήκαµε να παίζουµε στις όχθες 

του ποταµού, µικροί, µεγάλοι. Κάναµε διάφορες δρα-

στηριότητες και πήραµε ένα µεγάλο δώρο. Την αποδο-

χή των «µεγάλων», που όχι µόνο µας άφησαν να παί-

ξουµε ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια µαζί τους, αλλά 

µας έκαναν να νιώσουµε το «επίκεντρο». Ανοιχτήκα-

µε, συνδεθήκαµε και φύγαµε ανανεωµένοι από την 

καινούργια µας εµπειρία. 

Κάπου στο τέλος του Ιουλίου όµως θα ερχόταν και η 

µέρα της γιορτής, µια µέρα που τι χρειαζόµασταν όλοι 

προκειµένου να ευχαριστήσουµε και να επιβραβεύσου-

µε τον εαυτό µας, αποχαιρετώντας για λίγο καιρό αγα-

πηµένα πρόσωπα και δίνοντας ραντεβού για τον Ο-

κτώβρη. Ήµασταν για ακόµη µια φορά όλοι εκεί, γεγο-

νός που δείχνει το πόσο σηµαντικό ήταν για µας. Μας 

περίµεναν πολλές εκπλήξεις από τους εµψυχωτές, 

χορευτικό από µια άλλη οµάδα, και παιχνίδια που εί-

χαν κατασκευάσει άλλοι νέοι. Παίξαµε και γελάσαµε 

σε ένα χώρο που ήταν µεγάλος και δεν δέσµευε τις 

κινήσεις µας. Τα µάτια όλων µας έλαµπαν δίνοντας το 

µήνυµα «αυτό πρέπει να το ξανακάνουµε». 

Και κάπου εκεί αφήσαµε για λίγο το ∆.Ε.Ν και την 

γλυκιά γεύση του αποχωρισµού για το καλοκαίρι. 

Μ ε την οµάδα Ακάρπου- Ξάνθης όλα κύλησαν οµαλά, διότι είχαν να µας προτείνουν, το 

πρότζεκτ που είχαµε ξεκινήσει, να το κάναµε παιχνίδι µε 

κάποιό τρόπο ούτως ώστε να το παρουσιάσουν και να το 

παίξουν την ηµέρα της γιορτής µας. Αυτό χαροποίησε ι-

διαίτερα εµάς τους εµψυχωτές, διότι µπροστά στα µάτια 

µας εκτυλίχτηκε όλη η πορεία αυτών των νέων µαζί µας 

και συνειδητοποιήσαµε την πελώρια διαφορά που είχαν 

βιώσει από το ξεκίνηµα ως τώρα. Τώρα πια σκεφτόντου-

σαν το οµαδικό και όχι το ατοµικό. 

- Χριστίνα Τσιµούδη,Σεβάλ Οσµάν Ογλού & Σελντά Αχµέτ Ογλού 

- Εµέλ Χατζησερήφ & Χριστίνα Τσιµούδη 
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Η  δικιά µου εµπειρία στην καλοκαιρινή φάση του ∆.Ε.Ν. είχε ένα ιδιαίτερο 

χρώµα…ροζ…το χρώµα του θηλυκού… ∆ούλεψα µε δυο 

οµάδες εφήβων γυναικών εκ των οποίων για τη µια η 

σύσταση αυτή ήταν αίτηµα. Ένα αίτηµα που βρήκε αρ-

κετές αντιδράσεις. 

«Σκοπός µας είναι να µάθουν τα δυο φύλα να συνερ-

γάζονται και να δηµιουργούν µαζί» είπαν πολλοί. Τόσο 

απλό το επιχείρηµα…τόσο δύσκολη η πραγµατοποίηση 

του. Η συνεργασία και συν-δηµιουργία των δυο φύλων 

σε ένα κλίµα κατανόησης και ισοτιµίας είναι ένας κοι-

νωνικός σκοπός για τον οποίο αγωνιζόµαστε ακόµα 

και ως ενήλικες. Η συνειδητοποίηση όµως της ανά-

γκης για ενδυνάµωση, γνωριµία και έκφραση της διά-

στασης του φύλου που εξέφρασαν αυτές οι έφηβες 

γυναίκες ήταν το πρώτο βήµα που χρειάζεται να κά-

νουµε όλες οι γυναίκες για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού. 

Το αυθόρµητο αίτηµα των εφήβων γυναικών ας γίνει 

παράδειγµα για µας τις ενήλικες γυναίκες που 

έχοντας αποδεχτεί στερεότυπες συµπεριφορές ως 

«κανονικές» έχουµε παραµερίσει και σιωπήσει µέσα 

µας τη γυναικεία φωνή. Η πορεία µου µε αυτές τις 

οµάδες είναι πηγή έµπνευσης και γνώσης για µένα. 

Φεύγω από τη Ξάνθη µε γεµάτο το µπαούλο από πο-

λύτιµες αναµνήσεις. Εύχοµαι καλή συνέχεια σε όλα τα 

µέλη του ∆.Ε.Ν. κοµµάτι του οποίου θα νιώθω όσο 

µακριά και  αν βρίσκοµαι γιατί οι συµβάσεις, οι υπο-

γραφές και τα ωράρια δεν φτιάχνουν τις σχέσεις. ∆ε 

νιώθω ότι κλείνει ένα κεφάλαιο στη ζωή µου καθώς 

πιστεύω ότι τίποτα δεν τελειώνει…απλά εξελίσσεται. 

Καλό µας χειµώνα… 

  Η  οµάδα της Σµίνθης, µε το που άκουσε το πρόγραµµα του µήνα καταενθουσιά-

στηκε και ξεκίνησε σκληρή προετοιµασία για ένα χο-

ρευτικό που αποφασίσαµε να παρουσιάσουµε την ηµέρα 

της γιορτής. Ένα άλλο συνταρακτικό γεγονός, ήταν η 

εκδροµή µας στη Γαλάνη. Τα κορίτσια δεν είχαν ξανα-

πάει στο Νέστο. Ακούγοντας διάφορα από εµάς, 

άρχισε η βροχή ερωτηµάτων, για το τί πρέπει να φο-

ρέσουν, αν θα είναι και άλλοι νέοι (ιδίως αγόρια) ,πόση 

ώρα θα κάτσουµέ κ.τ.λ. Το καταλαβαίναµε πως θα 

ήταν µια διαφορετική εµπειρία για τα κορίτσια και το 

εξέφραζαν µε κάθε τρόπο... 

  Κούτσα-κούτσα, είχαµε φτάσει στη τρίτη εβδοµάδα 

του Ιουλίου, την εβδοµάδα των φιλοξενιών. Είχαµε 

κανονίσει, µετά την γνωριµία των κοριτσιών της Σµίν-

θης και της Ξάνθης να πραγµατοποιήσουµε µια ανταλ-

λαγή. Η οµάδα της Σµίνθης θα ερχόταν να συνάντήση 

τα υπόλοιπά κορίτσια στη Ξάνθη. Αν και όλα ξεκίνη-

σαν οµαλά, λόγο της συµπεριφοράς των κοριτσιών 

της Ξάνθης, βιώσαµε ένα κλίµα στη παρέα µας κάπως 

δυσάρεστο. Οι έφηβες της Σµίνθης είχαν χαρεί τόσο 

πολύ που είχαν έρθει µόνες τους και για αυτό συνέ-

χεια µας φιλούσαν και µας αγκάλιαζαν. Αυτό δεν άρεσε 

καθόλου στα υπόλοιπα κορίτσια και αποτραβίχτη-

καν. Σε αυτό πιστεύουµε πως µεσολάβησε και το γε-

γονός, του ότι τα κορίτσια της Σµίνθης ξόδεψαν αρκε-

τά χρήµατα και αγόρασαν ότι τους είχε αρέσει στο πα-

ζάρι. Ενώ τα άλλα κορίτσια δεν αγόρασαν τίποτα διότι 

δεν είχαν πάρει λεφτά µαζί τους.Κατά τα άλλα ήταν µια 

διαφορετική εµπειρία και για µας....         

- Σεβάλ Οσµάν Ογλού & Εµέλ Χατζησερήφ 

- Αϊσέ Κιρατζή 
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Ι ούλιος στην Ορεινή Ροδόπη, στη Οργάνη. 
Τα παιδιά , κοριτσάκια και αγοράκια , στις 
πρώτες τάξεις του δηµοτικού. Πλάθουµε 

µε πηλό που στεγνώνει µόνος του, πεταλούδες και 
πουλάκια. Μέσα απ΄ το σώµα τους περνάµε κλωστές 
κι έτσι είναι έτοιµα να πετάξουν µόλις   στεγνώ-
σουν.  Θα δανειστούµε και φτερά κι από τις ζωγραφιές 

που φτιάξαµε κρατώντας τις παλάµες µας ενωµένες. 
Ύστερα στον µεγάλο χάρτη της τάξης αναζητούµε και 

βρίσκουµε  τον τόπο µας, πάνω στα ψηλά βουνά! 

Μπορούµε να πετάξουµε όπου θέλουµε όµως, εντός 
και εκτός χάρτη, γιατί είµαστε γερά πουλιά, δυνατά 

φτερά, πολύχρωµες πεταλούδες. 

Ι ούλιος στο ΚΕΣΠΕΜ Ιάσµου. Η φωτιά καίει 
την πλαγιά του βουνού πολύ κοντά στα σπίτια. 
Πυροσβεστικά αεροπλάνα πετούν πάνω απ΄ τα 

κεφάλια   µας , οι φλόγες φαίνονται από την πόρτα.  Είναι 
τόσο κοντά! Με τα παιδιά ανοίγουµε ένα τσουβαλάκι πη-
λό ,-µύρισε το δωµάτιο βρεγµένη γη- και πλάθουµε δέντρα 
και λουλούδια και στεφάνια πρωτοµαγιάτικα. Φοβόµαστε µη 

τυχόν και καεί το χωριό και η καφετέρια που ήπιαµε ένα 
απόγευµα σοκολάτα µε παγάκια. Φτιάχνουµε, κολλάµε τον 

πηλό ο ένας δίπλα στον άλλο, γύρω-γύρω από το τραπέζι .  

∆ίνουµε µια υπόσχεση: 

Πως µέχρι να σβήσει η φωτιά θα κάνουµε προσευχές , µε 

όση δύναµη περισσότερη µπορούµε! 

Η φωτιά έσβησε µια ώρα µετά. Και από τις προσευχές και 

από  τα πυροσβεστικά βέβαια... 

- Γιώτα Ζαφειριάδου 
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Οµάδα Παιδιών, 

Προεφήβων και Εφήβων 

στη Γαλάνη 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ξεκινήσαµε τις 

καλοκαιρινές δράσεις στον Νέστο (προαύλιο δηµο-

τικού σχολείου Γαλάνης). Στην φετινή δράση το 

διαφορετικό ήταν ότι δεν είχαµε τον εσωτερικό 

χώρο του σχολείου, αλλά δηµιουργήσαµε µια ευτυ-

χισµένη γωνιά στο προαύλιο. 

Το ενδιαφέρον των νέων ήταν µεγάλο και οι προ-

τάσεις για δηµιουργίες πάρα πολλές. Το πρόβληµα 

που αντιµετωπίσαµε ήταν η διαφορά ηλικίας µετα-

ξύ των νέων. Παρόλα αυτά η ατµόσφαιρα που επι-

κράτησε ήταν πολύ ζεστή και δεµένη σε σχέση µε 

την οµάδα. 

Οι µεγαλύτεροι µας βοηθούσαν µε τα µικρότερα 

παιδιά και οι δηµιουργίες είχαν αποτελεσµατικότη-

τα από κοινού. 

Οι ερωτήσεις για το αν θα ανοίξουµε το σχολείο 

ήταν συχνές όµως µείνανε αναπάντητες. 

Το µεγάλο ενδιαφέρον των παιδιών φάνηκε από 

την παρουσία τους ακόµη και τις ηµέρες που δεν 

είχε καλό καιρό. 

∆ηµιουργήθηκαν φιγούρες και µάσκες µε πολύ χα-

ρά από τα παιδιά όπως και οι επισκέψεις σε  άλλα 

∆.Ε.Ν. για να συναντήσουν τους φίλους που είχαν 

κάνει και να ανταλλάξουν διάφορες απόψεις. 

Ελπίζουµε του χρόνου να µην υπάρξουν ερωτήσεις 

του τύπου αν θα ανοίξει το σχολείο για να µπορέ-

σουµε να δηµιουργήσουµε πιο συγκροτηµένα πρό-

τζεκτ. 

Στην Σµίνθη οι δράσεις µας συνεχίστηκαν µέχρι που 

υπήρξε µία κρίση γενική. Τα κορίτσια θέλοντας να 

κάνουν δικά τους πράγµατα, αποκόπηκαν από την 

οµάδα δηµιουργώντας µια µικρή οµάδα κοριτσιών.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να ψυχραθούν οι  σχέ-

σεις   µεταξύ τους. ∆ιαπιστώθηκε  µια αρνητική α-

ντιµετώπιση των αγοριών απέναντι στην οµάδα το 

οποίο έγινε αισθητό µε την απουσία τους. 

Πιστεύουµε ότι αυτό προήλθε από την οµάδα των 

εµψυχωτών η οποία το διάστηµα αυτό περνούσε µια 

κρίση τύπου φύλου. 

Παρόλα αυτά µετά από πολλές συζητήσεις στο δρό-

µο, στο γραφείο του Ορχάν, στην καφετέρια του χω-

ριού, σε τυχαίες συναντήσεις στην πόλη, καταφέραµε 

να πείσουµε τα αγόρια να συµµετέχουν. 

Αυτοί από την µεριά τους, βλέποντας τον διαχωρι-

σµό αγοριών-κοριτσιών (και λίγο εγωιστικά), αποφα-

σίσανε να δηµιουργήσουν µόνοι τους, ένα σπίτι κα-

τασκευασµένο από φυσικά υλικά µε τον παραδοσιακό 

τρόπο του χωριού τους. 

Η παρουσίαση στην γιορτή στο Νέστο είχε µεγάλη 

επιτυχία και πιστεύουµε στο επόµενο ξεκίνηµα δεν 

θα προκύψουν πλέον τέτοιου είδους θέµατα. 

 

- Ορχάν Μποζ & Παναγιώτης Παναγιωτίδης 

- Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Μάκης Σπυριδόπουλος & Ορχάν Μποζ  

Οµάδα 

Προεφήβων Αγοριών 

∆.Ε.Ν. Σµίνθης 
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Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 2 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

ΤΗΛ:-ΦΑΞ 25410-22096 
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ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΜΗΛΤΙΑ∆Η 2 

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 25310-83304 

E-mail: denkom@gmail.com 

Για κάθε κορίτσι που κουράστηκε να συµπεριφέρεται ως 

αδύναµη όταν είναι δυνατή, υπάρχει ένα αγόρι που κουρά-

στηκε να φαίνεται δυνατό όταν νιώθει ευάλωτο. Για κάθε 
αγόρι που επιβαρύνεται µε τη συνεχή προσδοκία να γνω-

ρίζει τα πάντα, υπάρχει ένα κορίτσι που κουράστηκε να 

µην εµπιστεύονται την ευφυΐα της. Για κάθε κορίτσι που 

κουράστηκε να αποκαλείται υπέρ-ευαίσθητη, υπάρχει ένα 

αγόρι που φοβάται να είναι µαλακός, να κλάψει. Για κάθε 

αγόρι για τον οποίον ο ανταγωνισµός είναι ο µόνος τρό-

πος να αποδείξει την αρρενωπότητα του, υπάρχει ένα 

κορίτσι που αποκαλείται µη-θηλυκό όταν ανταγωνίζεται. 
Για κάθε κορίτσι που πετάει τα κουζινικά, υπάρχει ένα 

αγόρι που εύχεται να έβρισκε κάποια. Για κάθε αγόρι που 

αγωνίζεται να µην αφήσει τη διαφήµιση να ορίζει τις επι-

θυµίες του, υπάρχει ένα κορίτσι που αντιµετωπίζει τις 

επιθέσεις της διαφηµιστικής βιοµηχανίας στην αυτοεκτί-

µησή της. Για κάθε κορίτσι που κάνει ένα βήµα προς την 

απελευθέρωσή της, υπάρχει ένα αγόρι που βρίσκει το 

δρόµο προς την ελευθερία λίγο ευκολότερα. 

- κείµενο προσαρµοσµένο από ένα ποίηµα της Νάνσυ Ρ. Σµίθ 

ΚΑΘΕ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΙ 

♀♂ 


