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Τεύχος 9 & 10 

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

    Φθινόπωρο, αρχή διάφορων δραστηριοτήτων. Είµαστε στα εργαστήρια ξανά. Παλιοί 
και νέοι θα µοιραστούµε πράγµατα και θα σαλπάρουµε για καινούριες εξερευνήσεις.  

    Όσο για εµένα, εγώ είµαι η ΠολυφωνούλαΠολυφωνούλαΠολυφωνούλα. Μια φίλη που θα είναι µαζί σας σε όλη αυτήν 
την πορεία, όσο εσείς έχετε όρεξη να µοιραστείτε µαζί µου σκέψεις, συναισθήµατα, όνειρα, 
δυσκολίες. Θα αναπτύξουµε διάφορα θέµατα - θέµατα που σας απασχολούν και που σας 
ενδιαφέρουν, τα οποία θέλετε να ακουστούν προς τα έξω.  

Είστε σε µια από τις ωραιότερες φάσεις ενός project - «ονειρεύοµαι τι µου αρέσει, τι 
θέλω;» Πιστεύω πως οι περισσότεροι έχετε γνωριστεί µεταξύ σας και έχετε µοιραστεί τις 
ιδέες του ο καθένας για το τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε στις επόµενες σας συναντή-
σεις.  

Θέλω λοιπόν να µου γράψετε εφόσον έχετε συζη-
τήσει µε την οµάδα τα σχέδια ή τις σκέψεις σας 
για το χειµώνα που θα περάσετε στο δηµιουργικό 
εργαστήρι. Επίσης να µου στείλετε µια ζωγραφιά 
ή µια φωτογραφία ή ένα κολλάζ σχετικά µε αυτά 
που σκέφτεστε να κάνετε. Οι αγαπηµένοι σας 
εµψυχωτές θα σας βοηθήσουν στην εργασία αυ-
τή. Αφού µου στείλετε το κείµενο σας, αυτό θα 
καλύψει ένα κοµµάτι του µεγάλου παζλ στο περι-
οδικό «Πολυφωνίες». Έτσι θα έχουµε την ευκαι-
ρία να δούµε κείµενα όλων των οµάδων µαζί. 

Εύχοµαι σε όλους σας ένα ευχάριστο και διασκε-
δαστικό ονείρεµα. 

Θα τα πούµε σύντοµα. Περιµένετε νέα µου. 

   

                  Η Πολυφωνούλα Η Πολυφωνούλα Η Πολυφωνούλα !!! 

Α γαπηµένοι αναγνώστες, η Πολυφωνούλα σας καλωσορίζει πάλι σε ένα ολοζώντανο και χαρού-µενο τεύχος. Μπόλικες ιδέες, καινούριες εξερευνήσεις, διάφορα project αποτελούν τα περιε-
χόµενα του τεύχους. Αυτή τη φορά ρωτήσαµε µέσα µας τι θέλουµε να κάνουµε; τι µας αρέσει; Γυρίσαµε 
την σπείρα προς τα µέσα και σκεφτήκαµε τον εαυτό µας, αργότερα σκεφτήκαµε τον εαυτό µας µέσα 
στην οµάδα. 

Έτσι αποφασίσαµε όλοι µαζί την πορεία µας. Σε αυτό το τεύχος λοιπόν η κάθε οµάδα νέων θα µας πα-
ρουσιάσει το project που έχει οργανώσει για το χειµώνα. 

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

" Μία φορά και ένα καιρό σε µία πόλη χιονισµένη 
στη Σιβηρία ένας ανθρωπάκος ανακάλυψε ένα 

υποβρύχιο. 

  Μόλις µπήκε µέσα στο υποβρύχιο είδε δέκα 
αστεράκια, το ένα µικρό, το άλλο µεγάλο. 

  Σιγά-σιγά, µε τη βοήθεια τους, το επιδιόρθωσε 
για να πετάξουνε όλοι µαζί 

στο Σύµπαν..." 

Θα ξεκινήσουµε ένα ταξίδι στο Σύµπαν. 

∆εν έχουµε προορισµό µέχρι στιγµής. 

Καλό µας ταξίδι... 

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ!!!  

ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΑΞΙ∆Ε-
ΨΩ ΠΟΛΎ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ; 
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Αγαπηµένη µας Πολυφωνούλα, 

Σε ευχαριστούµε για το γράµµα που µας έστειλες. Εµείς εδώ και 

δυο µήνες δουλεύουµε κάτι που είχαµε ονειρευτεί πολύ καιρό πριν: 

ένα βιβλίο ζώων. 

Το βιβλίο µας λέγεται « οι φίλοι µας τα ζώα », και είναι µια δου-

λειά για την οποία κοπιάσαµε πολύ και θα την δείτε ολοκληρωµένη 

σύντοµα. 

Όµως το ονείρεµά µας συνεχίζεται… 

Αυτό που µπορούµε να σου πούµε είναι ότι θα ασχοληθούµε µε το 

χορό και µε θεατρικό.  

Περισσότερα όµως δεν θα αποκαλύψουµε - θα είναι µια έκπληξη 

για σένα και όλους τους αναγνώστες µας. Αυτά για τώρα… 

Με πολλά φιλιά, 

η οµάδα µας 

Εµινέ, 

Αγιτσά, 

Ραµπιχά, 

Τζανσού, 

Ακίφ, 

Χασάν, 

Τολγκά, 

Χασάν, 

Μπατουχάν 

Μολτάι, 

Γκιουλσούµ 

Τζελάλ 

« οι φίλοι µας τα ζώα » 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Ό πως όλοι ξέρετε υπάρ-χουν δύο γνωστοί κό-
σµοι στον πλανήτη µας: ο δικός 
µας κόσµος, αυτός στον οποίο 
ζουν οι άνθρωποι, τα ζώα και 
τα φυτά και ο µαγικός κόσµος 
των παραµυθιών, αυτός στον 
οποίο ζουν όλα τα πλάσµατα 
των παραµυθιών και των ονεί-
ρων µας. 

Ο κόσµος αυτός έχει πολλά ο-
νόµατα, τόσα όσα είναι και όλοι 
οι άνθρωποι της Γης. Ο κάθε 
άνθρωπος, λοιπόν, τον γνωρίζει 
µε διαφορετικό όνοµα. Εµείς, 
προς το παρόν, µπορούµε να τον 
ονοµάσουµε «Παραµυθοχώρα»! 
Ας πούµε ότι η Παραµυθοχώρα 

είναι µέρος της Γης µας και τα 
κοµµάτια της, γιατί είναι διά-
σπαρτη, υπάρχουν στις καρδιές 
των µικρών παιδιών και των 
ανθρώπων που τους έπεσε ένα 
αστέρι στο στόµα ενώ χασµου-
ριόντουσαν, αλλά αυτές είναι 
σπάνιες περιπτώσεις.  

Η Παραµυθοχώρα διαφέρει πο-
λύ από τον κόσµο µας. Έχει δύο 
φεγγάρια, ένα στην ανατολή και 
ένα στη δύση, τρεις ήλιους, έναν 
σαν τον δικό µας και δύο πολύ 
µικρούς, στο µέγεθος µιας µπά-
λας πινγκ πονγκ, που έχουν το 
κακό συνήθειο να τρέχουν πίσω 
από οποιονδήποτε ψάχνει απε-
γνωσµένα για σκιά. Όταν βρέχει 
ρίχνει πάντοτε βατράχια και 
κάποιες φορές και καρεκλοπό-

δαρα. Όταν χιονίζει, από τον 
ουρανό πέφτουν πούπουλα και 
είναι πολύ επικίνδυνα, ιδίως για 
όλους αυτούς που είναι αλλεργι-
κοί. 

Το πιο τροµερό από όλα, όµως, 
είναι ότι όλα αυτά τα διάσπαρτα 
κοµµάτια γκρεµίζονται κάθε 
µέρα και ξαναδηµιουργούνται 
από την αρχή τη νύχτα, µόνο 
που ποτέ δεν είναι ακριβώς τα 
ίδια: µια λίµνη µπορεί να εξαφα-
νιστεί, ένα σπίτι µπορεί να βρε-
θεί στην κορυφή ενός βουνού 
και ό,τι άλλο µπορείτε να φα-
νταστείτε! 

Κάποια από τα κοµµάτια, δυστυ-
χώς, δε φτιάχνονται ποτέ ξανά 
και αυτό εξαρτάται αποκλειστι-

Λίγα λόγια για το παιχνίδι… 

Αγαπητοί µου φίλοι και µελλοντικοί συνταξιδιώτες,  

Έχω την τιµή να σας παρουσιάσω ένα παιχνίδι αλλιώτικο από όλα όσα έχετε παίξει µέχρι 
τώρα. Είναι ένα παιχνίδι δίχως τέλος, ένα παιχνίδι που µπορείτε να παίξετε στο τραπέζι 
της κουζίνας σας, πάνω στο κρεβάτι σας, κολυµπώντας στη θάλασσα ή κάνοντας αναρρί-
χηση στο πιο ψηλό βουνό. Το µόνο που χρειάζεται για να το παίξετε είναι µια µικρή δόση 
φαντασίας και µια παρέα φίλων ή και αγνώστων. Καλείστε να παίξετε εσείς και οι φίλοι σας 
από ένα ρόλο ενός µυθικού ήρωα προσπαθώντας να σώσετε µία µαγική χώρα από το Κακό! 
Πιστέψτε µε, δεν θα είναι καθόλου εύκολο!  

Έως τώρα γνωρίζω 1348 ½ ανθρώπους που προσπάθησαν, ο καθένας ξεχωριστά, να σώ-
σουν τη µαγική αυτή χώρα από το Κακό, αλλά δεν τα κατάφεραν. Φέτος, είναι η πρώτη φο-
ρά που αποφασίσαµε να στείλουµε ολόκληρη οµάδα ηρώων για βοήθεια, εσάς! Ευελπιστού-
µε πως ενώνοντας τις δυνάµεις σας θα τα καταφέρετε! Ας τα πάρουµε όµως όλα από την 
αρχή… 

Η Παραµυθοχώρα… 

∆.Ε.Ν. παραµυθιαζόµαστε! 
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κά από το παιδί ή από τον 
άνθρωπο που έχει το συγκεκρι-
µένο κοµµάτι µέσα του. 

Αν το παιδί ή ο άνθρωπος – 
όπου ονοµάζεται «κουβαλητής» 
στη γλώσσα των πλασµάτων της 
Παραµυθοχώρας- σταµατήσει 
να χρησιµοποιεί τη φαντασία 
του έστω και για µία µέρα ή αν 
δεν αναφέρει το όνοµα ή την 
ιστορία ενός πλάσµατος που 
κατοικεί στο συγκεκριµένο κοµ-
µάτι της Παραµυθοχώρας, το 
κοµµάτι που µεταφέρει µέσα 
του καταστρέφεται ολοσχερώς… 

Ο αρχηγός της Παραµυθοχώ-
ρας, ο Φοίνικας, το µυθικό που-
λί της φωτιάς που ξαναγεννιέ-
ται από τις στάχτες του, φο-

βούµενο ότι χρόνο µε το χρόνο 
ο όµορφος κόσµος τους θα εξα-
φανιζόταν, ήρθε σε επικοινωνία 
µε τους ανθρώπους και έκαναν 
µια περίεργη συµµαχία. 

Οι άνθρωποι δέχτηκαν να κρα-
τούν ζωντανή την Παραµυθο-
χώρα, λέγοντας καθηµερινά 
ιστορίες για αυτήν ο ένας στον 
άλλο. Συστάθηκε, µάλιστα, και 
ένα επίλεκτο σώµα ανδρών και 
γυναικών – όπου οι περισσότε-
ροι έφεραν το κωδικό όνοµα 
ΠΑΠΠΟΥΣ και ΓΙΑΓΙΑ – που 
έφεραν την ευθύνη του σηµα-
ντικού αυτού καθήκοντος. 

Το σώµα έµεινε γνωστό στην 
ιστορία µε το όνοµα 
«Παραµυθάδες». ∆υστυχώς, µε 

την πάροδο του χρόνου και χω-
ρίς την κατάλληλη εκπαίδευση 
νέου προσωπικού, το σώµα των 
Παραµυθάδων άρχισε να χάνει 
τη δύναµή του. 

Ελάχιστα παραµύθια ακούγονται 
πια και ακόµη χειρότερα ελάχι-
στα καινούρια φτιάχνονται. Λί-
γοι είναι οι Παραµυθάδες του 
κόσµου µας και αυτοί δίνουν την 
πιο σηµαντική τους µάχη στις 
µέρες µας: να κρατήσουν την 
Παραµυθοχώρα ζωντανή. 

Αυτός είναι και ο δικός σας 
ιερός σκοπός: µέσω του παιχνι-
διού να µπορέσετε να βοηθήσε-
τε στον αγώνα µας. 

Βασίλης Τηλιακός, 
  Τελετάρχης Παραµυθοχώρας ∆.Ε.Ν. 

… οµάδες νέων των ∆.Ε.Ν. αναλαµβάνουν απο-
στολές στην Παραµυθοχώρα. Ακολουθήστε τις 
περιπέτειές τους καθώς θα στέλνουν ανταποκρί-
σεις από µακρινά τοπία στις «Πολυφωνίες»... 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Γειά σας! Ονοµάζοµαι Κάστορας Χρυσοδόντης και 
κατάγοµαι από την περιοχή των Μαύρων ∆ασών. Ο 
µπαµπάς µου και η µαµά είχαν ένα µικρό ξυλουργείο 
που έφτιαχναν αντικείµενα. Ο, τι και να έφτιαχναν 
κρατούσε για µια ζωή. Εγώ από µικρός έµαθα την τέ-
χνη του ξυλουργού βοηθώντας τους γονείς µου στο 
µαγαζί. Από µωρό, δύο ήταν τα όνειρά µου. Να γνω-
ρίσω όλο τον κόσµο γιατί ήθελα να πουλήσω όλα τα 
πράγµατα µου σε όλο τον κόσµο. Εγώ µιλάω την 
γλώσσα των ζώων και των ανθρώπων και έχω µόνο 

έναν φίλο, το λιοντάρι. 

Εγώ είµαι ο Γκόθαρ το λιοντάρι από τη ζούγκλα 
Γκόθαριν. Είµαι ο βασιλιάς της ζούγκλας. Τρέ-
χω γρήγορα έχω δυνατά δόντια και νύχια, έχω 
φίλο το κάστορα. Του είµαι υπόχρεος γιατί µε 
έπιασαν κλέφτες και επειδή ήµουν φτηνός µε 

αγόρασε και από τότε πηγαίνω από πίσω του. 

Γκόθαρ, το Λιοντάρι 

Κάστορ, ο Χρυσοδόντης 

Είµαι ο Βιδώνης Ξεβιδώνης, είµαι ο πιο 
έξυπνος απ’ όλους. Είµαι ο πιο πλούσιος γιατί 
µπορώ να δηµιουργώ τα πάντα και κυνηγάω 

πάντα τον Ολαντάξη. 

Βιδώνης Ξεβιδώνης, ο νάνος 
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Είµαστε οι ήρωες της Παραµυθοχώρας, και µας κάλεσε ο µάγος Ελίας 
Στούρµ, αρχηγός του χωριού Εµπόριουµ, για να µας µιλήσει για την σωτηρία 
του χωριού του. Μόλις τελειώσαµε την πρώτη αποστολή µας. Θα προσπαθή-
σουµε να σώσουµε το χωριό και θα ήµαστε ενωµένοι. 

Ολαντάξη, ο µαθητευόµενος µάγος  

O Ολαντάξη είναι ένας µαθητευόµενος µάγος. Είναι 
13 ετών. Στην φυλή µου όλοι ήταν θυµωµένοι αλλά ο 
Ολαντάξη δεν µπορούσε να θυµώσει, και γι’ αυτό η 
φυλή του τον έδιωξε. Ο Ολαντάξη είχε ένα ελάττωµα 
και ένα πρόβληµα. Το πρόβληµα του ήταν πως δεν 
µπορούσε να ελέγξει τα χέρια του. Όταν αυτός µιλού-
σε µε κάποιον ή πήγαινε για ψώνια, χωρίς να το θέ-
λει, έκλεβε. Μερικές ακόµα φορές έκλεβε  και τον 
εαυτό του όταν τα λεφτά του τα είχε στα αριστερά τα 
έβρισκε στην δεξιά τσέπη. Αυτός ήταν ο χαρακτήρας 

του Ολαντάξη. 

Ταλκ, ο ντροπαλός  Βάρβαρος 

Ο Βάρβαρος είναι ένας δυνατός άνθρωπος όπου 
είχε σκοτώσει µε τα ίδια του τα χέρια µια αρκού-
δα. Μια µέρα αυτός και ο φίλος του το ξωτικό πή-
γαν να κάνουν µια φάρσα σε µια γριά γυναίκα χω-
ρίς να ξέρουµε ότι είναι µάγισσα. Αυτή η γριά θύ-
µωσε και µε έκανε ντροπαλό. Εγώ φοβόµουν τους 
ανθρώπους και τους ντρεπόµουν πολύ, φοβόµουν 

τον ίδιο τον εαυτό µου. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Εµείς εδώ θέλουµε να τραγουδή-
σουµε, να παίζουµε παιχνίδια. 
Θα κάνουµε πηλό, θα µιλήσουµε 
και ζωγραφίσουµε. ∆εν πετάµε 
σκουπίδια και δεν  κάνουµε φα-
σαρία.  

- Κιορ Χουσείν Σουχεδά. 

Θέλω να παίζουµε κρυφτό, 
να µιλήσουµε, να παίζουµε 
µουσικές καρέκλες.  

- Μεχµέτ 

Εγώ θέλω να 
περάσουµε 
ωραία να παί-
ξουµε να ζω-

γραφίσουµε κ.τ.λ.! Όταν 
έρχοµαι εδώ χαίροµαι! Και 
όµως, και κάτι που το ξέχασα: 
θέλω από την αρχή να ακούµε 
µουσική! Και θέλω να παίξου-
µε µουσικές καρέκλες και να 
φτιάξουµε πράγµατα µε πηλό, 
µε χαρτικά, µπογιές!!! 

- Σουλέ 
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Μου αρέσουν πολύ 
τα Κ.Ε.Σ.Π.Ε.Μ.  

- Σουχεδά Μεχµέτ 

Εµείς εδώ θέλουµε να κάνουµε 
ζωγραφιές, να παίξουµε παι-
χνίδια  να διαβάσουµε βιβλία. 
Εµείς εδώ θέλουµε να κάναµε 
πηλό, µουσικό τραπέζι , να ζω-
γραφίζουµε. Θα κάνουµε και 
άλλα νέα παιχνίδια.  

- Εµέλ  Γιαβούζ 

Απ’ τα λόγια σας καταλαβαίνω ότι θα 
διασκεδάσετε πολύ! 

ΌΧΙ-όχι  θα διασκεδάσουµε όλοι µα-
ζί πολύ!!! 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Ήθελα τo χει-
µώνα να παίξου-
µε ωραία παι-
χνίδια και να 
ζωγραφίσουµε 
ωραία πράγµα-
τα, και να 
έχουµε ωραία 
παιχνίδια (π.χ) 
φιδάκι, κρυπτό-
λεξο, ταµπού. 
Αυτά. Χουσείν 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ... 

ΜΠΙΛΓΚΕ 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 

Όσα έχουµε ονειρευτεί 

και για φέτος σκεφτεί 

Στο µέρος αυτό που  

τόσο αγαπάµε 

και φοβερά περνάµε… 

Σπίτι ή σχολείο; 

ή και τα δύο; 

ή τίποτα απ’ αυτά; 

ή κάτι άλλο; 

κάτι πιο µαγικό, πιο µεγάλο… 

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΟΥ ∆.Ε.Ν. 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ 
 

Συγγραφή 
τραγουδιού, 
σκηνοθεσία 
χορευτικού 
για τη δηµι-
ουργία δικού 
µας βίντεο-
κλίπ 

Ζωγραφική  

Πρότζεκτ µε θέµατα 
που θα αποφασίσει η 
οµάδα  και  για τα 
οποία θα αντλήσου-
µε τις  πληροφορίες 
µας από το 
Ίντερνετ 

Κατασκευές επιτραπέζιων 
παιχνιδιών  

Επικοινωνία µέσω γραµµάτων και 
δεµάτων µε άλλους νέους από 
άλλα ∆.Ε.Ν. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Οµάδα προεφήβων 

αγοριών & κοριτσιών  

Γλαύκης,  

Οµάδα προεφήβων 

αγοριών Γλαύκης 

και Οµάδα εφήβων 

Κενταύρου   

Τ α θέµατα που κουβεντιάζου-
µε και σκεφτόµαστε να 
δουλέψουµε για το 
προσεχές διάστηµα εί-
ναι τα ακόλουθα: θέα-
τρο, παραµύθια από το 
χωριό  και η ζωή των 
νέων στο χωριό. 

Στόχος να δώσουµε 
στο νέο  ένα διαφορε-
τικό τρόπο έκφρασης – 
δηµιουργικότητας µε 
νόηµα, που θα τον ο-
δηγήσει στην αναζήτη-

ση των δυνάµεων του. 
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Μ ια φορά κι έναν 
καιρό ήταν ένα 
σύννεφο που πά-
νω του είχε έναν 
υπολογιστή. 
Στον υπολογιστή 
ένας κίτρινος 
σκύλος έγραφε 
γράµµατα σε µία 
γάτα. 

Η γατούλα αυτή έµενε στην Θεσσαλονίκη, στον δρόµο Εγνατία, αλλά 
δεν είχε υπολογιστή!  
Γι’ αυτό, ο σκύλος έβαλε τα γράµµατα µέσα σ’ ένα πορτοκάλι και τα 
έριξε από το σύννεφο. 

Η γάτα τα πήρε, τα άνοιξε , τα διάβασε και  µετά τα  έφαγε!! 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 

- Ντιλάρα  

Αυτό είναι ένα από τα 
παραµυθάκια που γρά-
φουµε αυτό το διά-
στηµα µε σκοπό να τα 
φτιάξουµε ένα ζω-
γραφιστό βιβλιαράκι 
και ίσως µετά συνθέ-
σουµε και όλες τις 
ιστορίες για ένα κου-

κλοθέατρο.  

...βόλτες στην όµορφη φύση του Ιάσµου 
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    Μ ια φορά και έναν καιρό  σε ένα πολύ όµορφο χωριό ζούσε η Πο-
λυφωνούλα. Ήταν µικρή αλλά γεµάτη όνειρα για την ζωή. Ήθελε συνεχώς να µα-
θαίνει καινούρια πράγµατα, και παρ’ όλο που δυσκολευόταν πολύ στο σχολείο, αυ-
τή πάντα προσπαθούσε,  ήταν παρούσα σε όλα τα µαθήµατα. Ώσπου σιγά-σιγά ανα-
κάλυψε ότι όλα χρειάζονται θέληση και θάρρος. Έτσι είχε ορίσει έναν δρόµο για τον εαυτό της, 
όσο περπατούσε τόσο µάθαινε και ανακάλυπτε πράγµατα για την ίδια και τον κόσµο γύρω που 
την περιβάλλει.  

    Σήµερα ζει πάλι στο ίδιο χωριό αλλά σε άλλο µέρος του. Πρόσφατα έχει γίνει µαµά και έχει 
φτιάξει τη φωλίτσα της κάπου κοντά στους ανθρώπους αλλά εκεί που υπάρχει περισσότερο χώ-
µα για να φυτέψει. Έτσι, στο µπαχτσέ της υπάρχουν διάφορα δένδρα, λουλούδια, λαχανικά, 
φρούτα. Το µαγικό της φίλτρο για να µεγαλώνουν τα λαχανικά της και να καρποφορούν περισσό-
τερα τα δέντρα είναι η αγάπη που έχει για τα παιδιά και γενικά για τους νέους. Όσο την επισκέ-
πτονται και µιλάνε µαζί της, τόσο αυτή χαίρεται και παίρνει δύναµη.  Αλλιώς είναι συνέχεια 
άρρωστη και δεν έχει ενέργεια να τα φροντίσει.  

Ελάτε λοιπόν να την βοηθήσουµε όλοι µαζί γράφοντας της πράγµατα για την οµάδα µας, για τις 
χαρές και τις ανησυχίες µας, για τα όνειρά µας αλλά και τη γνώµη µας σε θέµατα που θέλει να 
µοιραστούµε µαζί. Έτσι θα της δώσουµε εφόδια για να είναι χαρούµενη, και θα µπορεί να µας 
γράφει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.   

Το θέλουµε όλοι; 

Λίγα λόγια για την Πολυφωνούλα... 

ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. ΞΑΝΘΗΣ 
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