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Γεια σας αγαπηµένοι µου φίλοι, 

… σας καλωσορίζω σε ένα ακόµη καινούριο τεύχος που θα 
το γεµίσουµε όλοι µαζί µε τα δικά σας έργα . 

Τα έργα σας είναι τόσο όµορφα, που δεν εντυπωσιάζουν µό-
νο εµένα αλλά και όλους τους αναγνώστες µας. Είστε όλοι 
σας πολύτιµα άτοµα. Χαίροµαι πολύ!!! 

Πήρα την είδηση ότι η κάθε οµάδα, σε διαφορετικούς τό-
πους η καθεµιά, ασχολείται µε διαφορετικές δραστηριότη-
τες, έτσι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να τις παρουσιάσουµε. Η 
κάθε οµάδα θα µπορούσε να στείλει µια µικρή γεύση από το 
project που κάνει, µε όποια µορφή θέλει αυτή να µας πα-
ρουσιάσει. Θα περιµένω τα νέα σας. 

Θα σας γράψω πάλι σύντοµα για ένα ακόµη πιο δηµιουργικό 
τεύχος! 

Σας φιλώ όλους, η Πολυφωνούλα 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ! 
Τι νέα λοιπόν; Αυτό αναρωτηθή-
καµε καθώς έµπαινε το 2008, 
φρέσκο και άγραφο, στη ζωή 
µας. Που βρισκόµαστε; Τι 
έχουµε στα σκαριά; Τι µαγειρεύ-
εται στην Ξάνθη, στην Κοµοτηνή, 
στον Εχίνο, στον Ίασµο, στις 
Σάπες, στη Γλαύκη, στην Οργά-
νη, στον Κένταυρο; Μας έφαγε η 
περιέργεια! Είχαµε καιρό να µά-
θουµε τα νέα «µας». Η κάθε ο-
µάδα νέων, µε τη µύτη χωµένη 
στα δικά της, κράταγε στα χέρια 
της ένα κοµµάτι του ολοκληρω-
µένου παζλ. Για να βρούµε την 
απάντηση λοιπόν, στήσαµε αυτό 
το τεύχος καταλλήλως. Αν θες 
να µάθεις τα νέα του φίλου σου, 
δεν έχεις παρά να ρωτήσεις. 

 Κι αυτό ακριβώς 
κάναµε. Αφιερώσα-
µε αυτό το τεύχος 
της αρχής του νέου 
χρόνου στην εσωτε-
ρική µας επικοινω-
νία. Οι διαφορετικές 
µας φωνές συνθέ-
τουν µια εικόνα που 
παρουσιάζεται στις 
σ ε λ ί δ ε ς  π ο υ 
έρχονται. Κατά κά-
ποιο τρόπο, αποτελούν «ιστορίες 
για µικρά όνειρα» µιας και περι-
γράφουν, άλλοτε µε εικόνες και 
άλλοτε µε λόγια, το που βρίσκο-
νται οι νέοι των ∆ΕΝ σε σχέση 
µε τα project που επεξεργάζο-
νται. Και όπως κάθε χειµωνιάτι-
κο όνειρο, έτσι και τα δικά µας, 
αναζητούν έκφραση. 

Αφίσα από τις αφηγήσεις στα ΚΕΣΠΕΜ -Ιανουαρίου 08 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Ένα µπουκαλάκι µικρό, 

Έχει µέσα του µήνυµα, 

Αν ανοίξεις αυτό το 

µήνυµα , θα δεις ότι 

κάτι γράφει. 

Γεια σου! 

Με Χάρα ! 

 

Γκιοκνούρ και Χουµειρά 

Αλέν 
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Τώρα κάνουµε κούκλα για 
µπουκάλια για τα καρναβά-
λια 

Και προηγούµενη εβδοµάδα 
έχουµε βάψει 

τα µπουκάλια και Αγίου Βα-
λεντίνου έχουµε κάνει 

καρδιά και µέσα έχουµε 
γράψει µήνυµα. 

 

Εµρέ- Σαµη 

Sen ne yapıyorsun orada. 
Sen gel buraya bizi gör. Biz 

burada resim çiziyoruz senin 
için, birde şişe boyaması 

yaptık şişeleri süsledik senin 
için.   Teşekkür ederim 

Εσύ τι κάνεις εκεί πέρα. Ελα 
να µας δείς. Εµείς εδώ ζω-
γραφίζουµε για σένα, επίσης 
βάφουµε και διακοσµούµε 
µπουκάλια. Ευχαριστώ πολύ         

 Ακήφ  
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Love ∆.Ε.Ν.  and 
love «∆ικαίωµα» 

Love, 

Deniz 

Όταν  σκ έφτ οµα ι 
το εργαστήρι 

έρχονται πολλά πράγµατα στο 
νου µου αλλά  είµαι πολύ περί-
εργη και θέλω να γνωρίσω την  
Πολυφωνούλα όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα. 

Επίσης έρχονται στο νου µου 
φωτογραφίες, ζωγραφική και 
ένα σωρό άλλα πράγµατα. 

Με αγάπη, 

Μπελίζ 

Μια πεταλούδα 

Atölye deyince aklıma ...Birçok 
şey geliyor ama bu atölyede 

Đnci teyzemin söylemediği Πο-
λυφωνούλα  Ablayı çok merek 

ediyorum ve onu en kısa 
zamanda görmek istiyorum. 

Aklıma gelenler resım, 
fotolar... daha birçok şey. 

Sevgılerimle, 

Beliz 

Μια καρδιά 
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Όταν ακούω το «∆.Ε.Ν.» 
θυµάµαι την κυρία «Ιντζή» 

Μπιλλούρ 

∆.Ε.Ν. smile - Smile and Love 

Sinem 

  

  

Ένα δέντρο 

που χαµογελάει 

Η οµάδα 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

Οµάδα εφήβων Κενταύρου  

Πριν  πολλά χρόνια στο χωρίο µας υπήρχε µια φτωχή οικο-

γένεια, ο πατέρας της σχεδίαζε ρούχα, µε λίγα λόγια 

ήταν ράπτης. Τα ρούχα του ήταν πολύ όµορφα, εντυπωσιακά και τρα-

βούσαν την προσοχή. Ο κόσµος του χωριού δεν αποδεχότανε ότι αυ-

τός ο ράπτης είχε αυτήν την ικανότητα, και έτσι κάνεις δεν τον στήρι-

ζε, τον υποτιµούσαν  και έτσι πολλές φορές έφταναν στο σηµείο να 

µην έχουν ένα κοµµάτι ψωµί για να φάνε. Ο ράπτης αυτός είχε µία κό-

ρη. Η κόρη του ήταν πολύ όµορφη, µε καταπράσινα µάτια, που τρα-

βούσε την προσοχή. Όποιος την έβλεπε µαγευόταν. Έτσι µία µέρα ο 

γιος του Αγγά βγήκε µια βόλτα στο χωρίο. Στο δρόµο ξαφνικά σε µία 

στροφή ο γιος του Αγγάς συναντάει  την  κοπέλα. Έµεινε έκπληκτος, 

δεν την γνώριζε, και ως που να ρωτήσει το όνοµα της κοπέλας, έφυγε. 

Μαγεµένος από το κορίτσι αυτό γύρισε στο τσιφλίκι λέγοντας στον 

πατερά του για αυτήν την κοπέλα. Ο πατέρας του είπε ότι δεν αξίζει 

για µία κοπέλα που δεν έχει τίποτα. Ο γιος, λυπηµένος, αποµονώθηκε 

στο δωµάτιο του, σκέφτονταν ότι αυτή η κοπέλα για αυτόν ήταν ένα 

απραγµατοποίητο όνειρο. Σκεφτόµενος όλα όσα έγιναν εκείνη την η-

µέρα, αποκοιµήθηκε και είδε µία νεράιδα, η νεράιδα του είπα ότι αν 

θέλεις να πραγµατοποιηθεί αυτό το όνειρο, να πας να βρεις αυτήν την 

κοπέλα. Επίσης του είπε ότι η κοπέλα αυτή είναι η κόρη ενός ράπτη, 

µα για να κάνει την κοπέλα να τον αγαπήσει, πρέπει να µην ακούσεις 

τον πατέρα σου. Αυτός, τροµαγµένος, ξύπνησε και πήγε στο χωριό για 

βρει την κοπέλα. 
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Μ ια φορά και έναν και-ρό υπήρχε ένα κά-
στρο. Ακόµα είναι στην επιφάνια, 
δίπλα στο ποτάµι. Πριν πολλά χρό-
νια το κάστρο αυτό το χρησιµο-
ποιούσαν για την άµυνα του χωριού 
µας. ∆ίπλα στο κάστρο υπήρχαν  
σπίτια, όπλα και πολλά χρυσάφια. 
Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί µά-
ζευαν τα όπλα µόνο σε καιρό πολέ-
µου. Τα χρόνια εκείνα το κάστρο 
αποτελούσε σηµείο αναφοράς για 
τους χωρικούς.  

Τα χρόνια πέρασαν το κάστρο ερή-
µωσε, τα σπίτια γκρεµίστηκαν και 

κάθε φορά που φυσάει πολύ, το θέ-
αµα είναι τροµακτικό.  

Εάν τώρα πάει κανείς εκεί, θα α-
ντικρίσει µια κατάσταση τροµακτι-
κή, να βλέπεις µια ιστορία να χάνε-
τε και κανένας να µην ενδιαφέρετε 
για αυτό. 

Εκεί που  έµαθαν να µιλάνε, που 
έµαθαν να νοιάζονται ο ένας για 
τον άλλον, υπάρχουν ερείπια και 
µας θυµίζουν την ιστορία του κά-
στρου. 

Από τότε το κάστρο το ονοµάσαµε 
το καµάρι της Γλαύκης. 

 

- Οµάδα Προεφήβων Γλαύκης                                  
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

   Στο χωριό µας  υπήρχαν κάποτε 
τρεις  φούρνοι. Τον πρώτο φούρνο 
τον έχτισε ο κ. Τζεβτέτ για να ψήνει 
το ψωµί και το φαγητό για τους χωρι-
κούς. Βρισκόταν σε  κεντρικό δρόµο 
του χωριού για να είναι προσβάσηµος  
σε αρκετούς ανθρώπους. Βρισκότανε 
δίπλα σ’ ένα µπακάλικο. Ο φούρνος 
αυτός είχε χτιστεί πριν 50 χρόνια 
ήταν ο ποιο παλιός. Τα υλικά που 
χρησιµοποίηση για να γίνει αυτός ο 
φούρνος, ήταν από µέσα µε πέτρες 
πλάκες (τίκλη).  Η πλάκα αυτή όταν 
ζεσταθεί, κρατάει πολλές ώρες. Επί-
σης σ’ αυτόν τον φούρνο έφτιαχναν 

υπέροχες λαγάνες, φραντζόλες και 
µαύρο ψωµί… 

  Ο δεύτερος φούρνος χτίστηκαν  
πριν από 40 χρόνια τον έχτισε ο κ. 
Χουσεϊν,  ο οποίος µε  πολύ  µεράκι 
έφτιαχνε λαγάνες, φραντζόλες και 
στρογγυλά υπέροχα ψωµιά. Ο τρίτος 
φούρνος έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί  
λειτουργεί ακόµα. 

   Αυτό που κάνει τη διαφορά, είναι 
ότι ο πατέρας έµαθε να ψήνει ψωµί 
και φαγητό στον γιο του, για µην χα-
θεί αυτή η παράδοση που συνεχίζετε 
εδώ και πολλά χρόνια.   

Οµάδα ∆.Ε.Ν. Εχίνου  
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… ταξιδεύουµε µε τη φαντασία µας κοντά στο Νέ-
στο, ανακαλύπτουµε τη ζωή γύρω απ’ το ποτάµι 
και τη φέρνουµε µαζί µας πίσω στο ∆.Ε.Ν. για να 
κατασκευάσουµε τη µακέτα του χωριού. 
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Μ ία οµάδα µοιάζει πάρα πολύ µε ένα 
καλό φαγητό. Έστω ότι αυτό το φαγητό 
είναι το αγαπηµένο σου. Θα µπορούσες 
να το έτρωγες κάθε Παρασκευή παρα-
δείγµατος χάρη; Για σκέψου το… κάποτε 
θα το βαριόσουνα. Έτσι λοιπόν πρέπει 
κάτι να κάνεις. Ή αλλάζεις φαγητό, 
πράγµα που δεν το θέλεις, γιατί είναι το 
αγαπηµένο σου, είτε το τροποποιείς λίγο, 
αλλάζοντάς του τη γεύση. Πώς µπορεί 
να γίνει αυτό; Μα φυσικά µε τη βοήθεια 
των µπαχαρικών! Προσθέτεις λοιπόν 
λίγο κύµινο, λίγο φρέσκο κόκκινο πιπέρι 
γλυκό, µία πρέζα αλάτι παραπάνω και 
ό,τι άλλο µπορείς να φανταστείς. Έτσι 
έγινε και µε την οµάδα µας. Είχαµε σε 
µια συνάντηση θελω-µαγειρέµατα! Βάλα-
µε όλα µας τα υλικά στο τραπέζι, τα ανα-
κατέψαµε καλά, προσέξαµε τις δόσεις και 
ιδού ένα ανανεωµένο θελω-φαγητό! Τώ-
ρα θα µου πείτε τι µπαχαρικά χωράνε σε 
ένα παιχνίδι σαν τους ήρωες της Παρα-
µυθοχώρας; Όλα όσα πετάξαµε πάνω 
στο τραπέζι: ένα βαζάκι «θέλω πιο πολ-
λή δράση αλλά και γρίφους δύσκολους», 
ένα κουτάκι «καλά δεν θα ήτανε να είχα-
µε και ένα γλυκάκι όσο θα παίζουµε;», 
ένα σακουλάκι «θέλω να φέρω και τους 
φίλους µου, όσους φίλους µπορώ να φέ-
ρω» και ένα τεράστιο κόκκινο δοχείο µε 
«θέλω να βγαίνω και έξω κάπου κάπου 
στη γειτονιά και στο γήπεδο». Αν τα βά-
λεις όλα αυτά µαζί στο καζάνι της οµά-
δας τι κατάφερες; Να κάνεις το αγαπη-
µένο σου φαγητό πιο νόστιµο. Για να µην 
καθυστερούµε, θα βγάλω το φαγητό από 
το φούρνο. 

    

  Και ιδού: 

 

    θα προσθέσουµε και άλλα µέλη στην 
οµάδα:  υπάρχει µια κενή θέση για το 
ξωτικό, τον Ζιζάνιους. 

 

    κάθε φορά που συναντιόµαστε για να 
παίξουµε θα φέρνουµε και κανένα γλυκά-
κι ή κανένα παγωτό στο τραπέζι για τα 
µικρά διαλειµµατάκια µας. 

 

     κάθε δεύτερη Παρασκευή, η οµάδα 
µας θα µεταφέρεται στις διάφορες γειτο-
νιές µας, µεταφέροντας και τους ήρωές 
µας στον κόσµο των ανθρώπων, για να 
τους γνωρίσουν όλοι οι φίλοι µας και όλα 
τα παιδιά, µέσα από θεότρελα παιχνίδια 
στις αλάνες και τις γειτονιές. 

Είδατε λοιπόν, δεν ήταν και τόσο δύσκο-
λο, λίγη γνώση µαγειρικής, µια τεράστια 
δόση φαντασίας και ακούγοντας ο ένας 
τα θέλω του άλλου, φτιάξαµε µια καινού-
ρια κατάσταση. Αυτό είναι το στίγµα µας 
και ελπίζουµε να σας αρέσει! Τα λέµε!    

… λίγη γνώση µαγειρι-κής, µια τεράστια δό-ση φαντασίας και α-κούγοντας ο ένας τα θέλω του άλλου, φτιάξαµε µια καινού-ρια κατάσταση. 

Οµάδα Προεφήβων Κοµοτηνής 
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… η οµάδα µας κάνει διάλειµµα από τις πολλές µας κουβέντες, 
κατασκευάζοντας «κούκλες» - µικρούς χαρακτήρες που θα αξιο-
ποιήσουν οµάδες παιδιών των ∆.Ε.Ν. για θεατρικά παιχνίδια. 
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ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 

ΟΜΑ∆Α ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ...ΟΜΑ∆Α ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ...ΟΜΑ∆Α ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ...   

Γ εια σας. Τι κάνετε; Εγώ είµαι ο Χασαν Χουσειν.  

Από το2006 µέχρι το 2008 τι έχουµε κάνει µε τον κύριο 
Μπάµπη. 

Από τα χρόνια που είχα κάνει εδώ θα πω κάποια: 

 

 

2006- Είχαµε κάνει χάρ-
τινα πουλιά. 

Αυτά κάναµε µε τον πυλό όλοι οι οµάδα µας 

Εµείς πολύ αγαπάµε το ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ.!!! 
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Κ αληµέρα παιδιά. Εγώ είµαι η Μπιλγκε. ∆ιαβάζουµε, γρά-
φουµε, ζωγραφίζουµε, και µε δάσκαλο µας κάνουµε δώρα κά-
νουµε µεγάλη κινέζικη λάµπα και µόλις τελειώνουµε το µάθη-
µα πηγαίνουµε υπολογιστές και παίζουµε handball. Στις 3:30 
έρχοµαι, έχει µια κυρία 
και διαβάζουµε, µπορώ να 
γράφω, διαβάζω λίγο. Εάν 
θα πείτε το όνοµα του 
κυρίου µου bye-bye, α-
ντίο, σας αγαπώ πολύ. 
Μας στείλετε κάτι είναι 
πολύ ωραία. Άντε γεια. 

Χουσειν  

Μπιλγκε  

2008- Είχαµε κάνει 
Logo για µέρα σκέψης. 

2007- Κινεζικές Λάµπες 
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… η οµάδα µας πειραµατίζεται µε το θέα-
τρο σκιών και γράφει δικό της σενάριο! 
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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 

Καθώς κλείνει 1 χρόνο ζωής το 

περιοδικό των νέων του ∆ηµιουργι-
κού Εργαστηρίου Νέων, έχει πολλά 
να θυµηθεί απ’ την πορεία της η 
ΠΟΛΥΦΩΝΟΥΛΑ… 

… κάθε αρχή και δύσκολη, πόσο 
µάλλον όταν πρόκειται για τόσους 
πολλούς νέους που δοκίµαζαν για 
πρώτη φορά να «βγάλουνε τη φωνή 
τους προς τα έξω» µε δικές τους 
δηµιουργίες. 

Η «υπόσχεση» κάθε τεύχους δη-
µιουργούσε και µια ευθύνη, µια δυ-
σκολία ν’ ανταποκριθούµε όλοι στην 
ώρα µας. Σ’ ένα τεύχος που απαιτεί 
τη συµµετοχή όλων για να βγει, δο-
κιµάστηκε ο συντονισµός µας, η συ-
νεργασία µεταξύ µας, η ίδια η αντο-
χή του δικτύου που σιγά-σιγά χτιζό-
ταν καθώς χτίζαµε τις σχέσεις µας. 

Συµφωνία, διαφωνία, διαπραγµάτευ-
ση, αλλαγή πλεύσης, διάλογος, συµ-
βιβασµούς, αυτενέργεια, θέληση, 
µάθηση νέων µορφών τεχνολογίας - 
ένα σορό δεξιότητες χρειάστηκε να 
εξασκήσουµε! 

Το κέρδος ως τώρα είναι ότι µπο-
ρούµε να βλέπουµε χειροπιαστά τα 
αποτελέσµατα ενός ζωντανού δι-
κτύου νέων, και να απολαµβάνουµε 
την πορεία. Ευχαριστούµε όλες τις 
πολύχρωµες φωνές µας! 

ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΜΕΓΑΛΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ 

ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΠΟΛΛΑ! 

ΠΑΝΤΟΥ ΝΑ ΣΚΟΡΠΙΖΕΙΣ 

ΤΗΣ  ΝΙΟΤΗΣ ΤΟ ΦΩΣ 

ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΝΑ 
ΛΕΝΕ 

∆ΕΝ ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ! 

Μ’ αγάπη, 

οι µικροί & µεγάλοι φίλοι σου 
∆ΕΝίτες & ∆ΕΝίτισες  


