
Σχολ. χρονιά 201 5 - 201 6, φύλλο 1 ο

Η Σχολική Εφημερίδα,
"Ο Αποσπερίτης",
εκδίδεται από το
Εσπερινό Γενικό Λύκειο

Ηρακλείου

με τη βοήθεια
της Δ/νσης του Σχολείου
και του Συλλόγου των Καθηγητών.

 Πώς γίνεται να είσαι πλούσιος κι εγώ φτωχή!
 Η μαμά και ο μπαμπάς μου πληρώνονται αδρά,

για να εργαστούν επάνω σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα...

Τα γεγονότα µιλάνε, εµείς τα ακούµε;

Ταραχή παγκοσμίου εμβέλειας κυριαρχεί
μεταξύ ανθρώπων κάθε ηλικίας.
Τζιχαντιστές εισέβαλαν στη Γαλλία, τη χώρα
του φωτός, βίαια, καθορίζοντας τη μοίρα
150 τουλάχιστον αθώων ανθρώπων. Ο
πόλεμος αναμένεται να αρχίσει, λένε. Το
ερώτημα όμως, είναι: ''Ο πόλεμος τελείωσε
ποτέ;''.
Όχι. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Δεν

έχει ανασταλεί. Ούτε αποκαταστάθηκε η
ειρήνη στον κόσμο. Όχι. Απλά ο άνθρωποι
άρχισαν να νοιάζονται για το τι συμβαίνει
γύρω τους. Διότι ''έπεσε'' η πόλη του έρωτα.
Η πόλη της Επανάστασης, του
Διαφωτισμού. Ο Πύργος του Άιφελ, ένα
θαύμα του κόσμου. Δέχτηκε επίθεση μια
σημαντική τουριστική πόλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και όλοι ένιωσαν υπόλογοι.
Συνταραγμένοι από τα γεγονότα της
επικαιρότητα, ξεκίνησαν μια καμπάνια

ονόματι ''pray fo paris''. Γέμισαν τα
ηλεκτρονικά blog τους με δημοσιεύσεις
τύπου ''je suis paris'' και φωτογραφίες του
πρώην φωτεινού Πύργου που στολίζει τη
γραφική αυτή πόλη. ''Ο πόλεμος βρίσκεται,
πλέον, σε απόσταση αναπνοής'' είπαν στις
τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και τις
εφημερίδες.
Όχι, κύριοι. Ο πόλεμος δεν σταμάτησε

ποτέ. Γνωρίζοντας άψογα τη σημαντικότητα
και την υπερβολή που κρύβεται πίσω από
το χρονικό διάστημα του ''ποτέ'', την
αναφέρω με πλήρη επίγνωση των
επακόλουθων/συνεπειών της.
Όλοι έκλαψαν για το Παρίσι. Όμως, ποιος

έκλαψε για τον εμφύλιο πόλεμο που πλήττει
τη Συρία; Από τη μέρα κήρυξης της έναρξης
του προηγουμένου πολέμου, 15 Μαρτίου
2011, μέχρι σήμερα, τα θύματα που
απέφερε κυμαίνονται περί τους 240.000
ανθρώπους, εκ των οποίων περισσότεροι
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Από Έλληνα µετανάστη

Έλειπα από τα πάτρια εδάφη κάποιους
μήνας,
ανέστιος για μια δουλειά, μακριά από
τας Αθήνας.
Έλειπα, μα μού ’ρχότανε τα νέα
κεραμίδα
μέσα από το ίντερνετ διάβαζα
εφημερίδα.

Μάθαινα για νεόπτωχους, για πένητες,
για πείνα,
Πετρέλαιο δε βάζουμε , στα ύψη κι η
μπεντζίνα!
Πως ο λαός δεν θέλει πια καμιάν άλλη
λαχτάρα
Του πήραν και τα σώβρακα, δεν έμεινε
δεκάρα!
Πως οι τριακόσιοι της Βουλής,
συμπάσι οι κυβερνώντες
μας άφησαν ημιθανείς, μπορεί κι
αποθανόντες!
Το βλάστημον μνημόνιον, αλί και
τρισαλί μας
Άπαντες ψηφίζουνε για την
καταστροφή μας!!!
Εξήντα δύο τοις εκατό ψηφίσαμεν στο
ΝΑΙ
Μα φαίνετε την ψήφο μας την κάναν
«πουτανέ»
Εκπλήσσομαι δια την αλλαγήν ετούτη
του καιρού μας
Πως έτσι καταφέραμε και εχάσαμε τον

νου μας
Φόροι παντού! Φόροι τρελοί, φόροι
άδικοι, μας έχουν γονατίσει
Ποιος μπουρλοτιέρης θα βρεθεί να
πάει να τους (λογοκρισία)
Τους λέω λοιπόν: Μην μας παίρνετε
καινούρια μέτρα
ΣΩΝΕΙ!!!
Επιθυμώμεν εν άι πάντ της εταιρίας
Sony!
Να βλέπομεν τα χάλια μας απάνω εις
την οθόνη
και σε απ' ευθείς σύνδεση αυτό που
μας… ενώνει
Τι χρείαν έχομεν εορτών αν δεν
υπάρχει μία;!
Πίτα τα πορτοφόλια μας, άδεια είναι τα
ταμεία!
Μόνον ευχές μοιράζουνε στο τζάμπα οι
Ελληναράδες,
και μερικοί εκφράζονται με τέσσερεις
αράδες!

από 71.000 ήταν άμαχος πληθυσμός,
περίπου 12.000 παιδιά βρήκαν μοιραίο
θάνατο, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται
οι 30.000 και πλέον εξαφανισμένοι.

Ποιος έκλαψε για τα παιδιά στην
Αιθιοπία; 1 εκατομμύριο από δαύτα
πεθαίνουν την πρώτη μέρα της ζωής
τους. Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο
στην παιδική επιβίωση, 1 εκ.
πλάσματα ''κλείνουν'' τα μάτια τους
πριν προλάβουν να τα ''ανοίξουν'',
κυρίως από αιτίες που μπορούν να
προληφθούν. Οι χώρες, επίσης, που
εμφανίζουν κάποιους από τους
μεγαλύτερους αριθμούς θανάτων
νεογνών, εμφανίζουν και μικρή κάλυψη
μεταγεννητικής φροντίδας για τις
μητέρες, όπου συγκεκριμένα η Αιθιοπία
χαρακτηρίζεται από 7% κάλυψη.

Τέτοιου είδους πόλεμοι, κοινωνικοί,
κυριαρχίας, οικονομικοί, διεκδίκησης
φυσικών πόρων, αλλά και εξαιτίας του
υπερπληθυσμού, γίνονται στο κόσμο
μας κάθε μέρα. Θα ήταν αφελές,
λοιπόν, να θεωρηθεί από κάποιον ότι η
κοινωνία αναπτύσσεται και ότι
αποσκοπεί στην διεθνή ειρήνη. Η μόνη
ανάπτυξη στις μέρες μας τυχαίνει να
συμβαίνει στις επιστήμες. Η κοινωνία,
αντιθέτως, παραμένει στάσιμη.

Ίσως αυτή να είναι η φύση του
ανθρώπου. Να καταστρέφει ότι
βρίσκεται στο διάβα του. Ό,τι βρίσκεται
γύρω του. Ό,τι δεν του ανήκει. Να
νοιάζεται μόνο όταν ο κίνδυνος
παραμονεύει για τον ίδιο. Ίσως να το
έχει στο αίμα του να λεηλατεί κάθε
θαύμα της μητέρας φύσης και να
σκοτώνει αλόγιστα. Αυτό φαίνεται από
μια σύντομη αναδρομή στην
παγκόσμια Ιστορία. Αν βέβαια αυτό
είναι εφικτό, εφόσον ο άνθρωπος έχει
την τάση να ξεχνάει το παρελθόν, να
συλλογίζεται μόνο το μέλλον. Όμως
είναι γνωστό, ότι όποιος ξεχνάει το
παρελθόν είναι καταδικασμένος να το
ξαναζήσει. Και έτσι, το μέλλον ποτέ δεν
έρχεται. Μένουμε στάσιμοι. Πολεμάμε
επανειλημμένα, αθετώντας το
πραγματικό νόημα της ζωής, την
ειρηνική μεταξύ μας διαβίωση.
Ξεχνώντας πως ο κόσμος μας μπορεί
μόνο να ''σταθεί'' ορθά μέσω της
συνεργασίας και της αλληλεγγύης.
Ξεχνώντας, πολλές φορές, και
πράγματα που η ανθρωπότητα
θεώρησε και με κόπο απέδειξε ότι είναι
αληθή, όπως για παράδειγμα ότι τα
κύτταρα, τα όργανα και κατ' επέκταση
οι οργανισμοί, επιτελούν τις
απαραίτητες, για τη επιβίωση τους,

λειτουργίες αλληλεξαρτώμενα άρρηκτα
το ένα από το άλλο.

Πάντως εγώ δεν θα βάψω το
πρόσωπο μου με τα χρώματα της
Γαλλίας. Όχι γιατί δεν λυπάμαι.
Αφάνταστα. Δεν το έκανα, όμως, για
ένα παιδί από τη Ρουάντα που έσβηνε
για μια σταγόνα νερό. Ούτε γα τα
δύσμοιρα θύματα που βρέθηκαν στο
διάβα των συμφερόντων των
κυβερνήσεων. Έχω την αξίωση να πω
μονάχα αυτό, ότι δηλαδή για να
προοδεύσει ο κόσμος πρέπει να δούμε
τους γύρω μας με αγάπη και αγνότητα,
να παραγκωνίσουμε το συμφέρον και
την αδικία. Δεν είναι αναγκαστικό να
ασπάζεται κάποιος τον Χριστιανισμό,
για να ζήσει σύμφωνα με τα όσα
δίδαξε. Να συναγωνιζόμαστε για μια
θέση δίπλα του, όχι για μια θέση πάνω
από Αυτόν. Να ενδιαφερόμαστε για όλα
τα πλάσματα της Γης ανεξαιρέτως, να
συμπεριφερόμαστε σε όλους ισότιμα.
Άλλωστε, πώς θα μπορούσαμε να
παραλείψουμε μια τέτοια αρετή; Δεν
είναι αργά για ριζικές αλλαγές!
Ποτέ δεν θα είναι αργά όσο υπάρχει
θέληση!
Εξάλλου, δεν υπάρχει δεν μπορώ,
υπάρχει δεν θέλω!

Χαμιλάκη Μαρία
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Συνέντευξη µε ένα επιχειρηµατία
ΕΡ: Πως καταφέρατε σε ημέρες κρίσης να
ανοίξετε μια τέτοια επιχείρηση με τόσο
ρίσκο;
ΑΠ: Εν καιρώ κρίσης και λόγω του ότι
η δουλειά μου στην οικοδομή
δεν πήγαινε καλά, μου
γεννήθηκε η ιδέα να
ασχοληθώ με τον πρωτογενή
τομέα. Συγκεκριμένα με την
μεταποίηση ελαιόλαδου και
την εξαγωγή και αξιοποίηση
των καλών προϊόντων που
έχουμε στην περιοχή μας.
ΕΡ: Η δουλειά σας έχει
επηρεάσει την προσωπική και
κοινωνική σας ζωή;
ΑΠ: Βέβαια έχει επηρεάσει για το λόγο
ότι αναγκαστικά συναναστρέφεσαι με
συνεργάτες επαγγελματίες του είδους.
Ακόμα και οι κοινωνικές υποχρεώσεις
περιορίζονται σε αυτά όπως και η
κοινωνική μου παρουσία σε
εκδηλώσεις πολλές φορές είναι
απαραίτητη λόγω της δουλειάς και
αρκετές φορές πρέπει να κάνεις

πράγματα που δεν τα θέλεις γιατί
πρέπει.
ΕΡ: Πόσο σας κόστισε αυτή η

επιχείρηση σε χρόνο και σε
χρήμα;
ΑΠ: Πήρε αρκετό χρόνο και
χρήμα λόγω της
γραφειοκρατίας και των
δυσκολιών που θέτει η
πολιτεία. Καθυστέρηση στις
υπηρεσίες, μεγάλο κόστος
σε παράβολα, μελέτες και
άδειες που σαφώς
χρειάζονται, αλλά

κωλυσιεργούν το εγχείρημα.
ΕΡ: Τελικά είναι μια κερδοφόρα
επιχείρηση;
ΑΠ: Ναι πιστεύω πως είναι μια
κερδοφόρα επιχείρηση για δυο λόγους:
έχουμε πολύ καλά προϊόντα στον τόπο
μας και ο κόσμος ζητάει τα ποιοτικά
προϊόντα, αλλά θέλει πολύ δουλειά και
πολύ χρόνο για να μπει κανονικά στην
παραγωγή και να αποδώσει.
ΕΡ: Κατά πόσο πιστεύετε ότι θα

επηρεάσει την επιχείρηση ο
ανταγωνισμός της αγοράς;
ΑΠ: Θα την επηρεάσει ο ανταγωνισμός
λόγω των πολυεθνικών, λόγω των
καρτέλ που υπάρχουν στα προϊόντα,
λόγω του ότι δεν υπάρχει τραπεζικό
σύστημα για να βοηθήσει τις μικρές
επιχειρήσεις και έτσι επιβιώνουν οι
πλούσιοι και οι πολυεθνικές. Πάνω
από όλα όμως θα την επηρεάσει η
υψηλή φορολογία, το υψηλό κόστος
παραγωγής, τα χαράτσια κτλ.
ΕΡ: Πιστεύετε ότι μπορείτε να
επεκτείνετε την επιχείρηση σας σε
υποκαταστήματα;
ΑΠ: Να πιστεύω ότι μπορώ την
επεκτείνω σε υποκαταστήματα μόνο
όμως στον τομέα της πώλησης και όχι
της παραγωγής.
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας,
χαιρόμαστε να γνωρίζουμε αξιόλογους
ανθρώπους που παλεύουν σε αντίξοες
συνθήκες για το καλό το δικό τους
αλλά κυρίως για το καλό της πατρίδας
μας. Σαμωνάκη Γεωργία

Ο κόσμος αν καταστραφεί... στους
άλλους τους αιώνας
θα μείνει η αγάπη μου για Σας
μόνον... κι ο Παρθενώνας
Εύχομαι τα μνημόνια να μας
εγκαταλείψουν
κι όπως παλιά περνάγανε οι
Έλληνες... να ζήσουν!
Να τρώνε και να πίνουνε παρέα με
παγκάλους
με μιαν τεράστια κοιλιά και το μυαλό
όλο κάλους!
Νέοι αν είστε εύχομαι να βρείτε
εργασία
Αν πάλι μεγαλώσατε λεφτά στην
εφεδρεία!
Και εν τέλει υγείαν να έχετε εσείς και
τα παιδιά σας
Ευχές στην οικογένεια μα και στα
ζωντανά σας!
Ευχές σας στέλνει ο Ηρακλής, ακόμα
κι Θοδώρα
Να σας χαρίσουν οι ουρανοί
αμέτρητα τα δώρα...

Ο Αποσπερίτης - Η εφηµερίδα των Μαθητών του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

Μύχιες σκέψεις...
Ότι αφήνουµε πίσω µας το βρίσκουµε µπροστά µας!

Η μεγαλύτερη επένδυση του ανθρώπου είναι η γνώση γιατί ως γνωστόν, ΟΣΟ ΖΩ
ΜΑΘΑΙΝΩ, ή κατά το Σωκράτη "διδάσκω αει διδασκόμενος". Όταν αφήνουμε
κάποια πράγματα στην μέση, η ζωή μας επαναφέρει ξανά εκεί ώστε να τα
συνεχίσουμε από εκεί που τα αφήσαμε.
Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους και κυρίως στον εαυτό
μας. Άλλοι θα τις αρπάξουν και άλλοι θα τις προσπεράσουν απλά! Το να
παρακινήσουμε τον εαυτό μας να κάνει πράγματα συνεχώς για την προσωπική
μας ανάπτυξη θεωρώ ότι είναι ο καρπός της εξέλιξης μας. Αν λοιπόν για κάποιο
λόγο στο παρελθόν αφήσαμε κάτι στην μέση ας το ολοκληρώσουμε στο μέλλον. Με
αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ολόκληρο το πάζλ της ζωής και δεν θα μας λείπουν
κομμάτια του. Όλα τα εμπόδια ξεπερνιούνται μόνο αν και εφόσον θέλουμε να τα
ξεπεράσουμε.
Το μυστικό είναι η δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, που όταν την ανακαλύψουμε
θα τρομάξουμε και εμείς οι ίδιοι.
Ας κάνουμε λοιπόν τα θέλω μας πράξη όσον το δυνατόν γρηγορότερα για να
έχουμε χρόνο να τα απολαύουμε και να θαυμάσουμε τους εαυτούς μας που για
άλλη μια φορά τα κατάφερε.
"Μπράβο εαυτέ μου...", αυτό είναι που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνώ να του πω.
Αυτό βεβαία είναι η επιβράβευση ώστε να συνεχίσει για τα επόμενα κατορθώματα
του! Κουτουλάκη Αδαμαντία
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ΤΑ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ

Η Ελλάς όλη είνε ανάστατος.
Ο Λαός εξασκεί το μέγιστον αυτού
πολιτικόν δικαίωμα.
Προσέρχεται εις τας κάλπας ίνα εκλέξη
τους αντιπροσώπους του.
Αι σημεριναί εκλογαί εισί περισπούδασται.
Ύψιστε Θεέ, τι έχει να γίνει.

____________

Τρικουπικοί
316

Δεληγιανικοί
98

Γένοιτο.

ΛΙΓΑ ΑΠ’ ΟΛΑ

_____________

Τα εγκαίνια

ήσαν κατά την λήξασαν εβδομάδα του
συρμού.
Οι Τρικουπισταί ήσαν εις κίνησιν και οι
Δεληγιαννικοί εις συγκίνησιν.

_____

Οι λόγοι

και εκ των εξωστών και εκ των αγυιών και
ρυμών
και στενωπών, και μόνον από τα κεραμίδια
δεν εξεφώνησαν τοιούτους.
Μεταξύ των άλλων ηκούσαμεν τα κεφάτα
ετούτα έπη.

Εις τας εκλογάς κατέρχομαι
για ενότητα και ελπίδα
διότι μ’ αρέσει να πηδώ
όταν μου λένε πήδα.
Κατέρχομαι εις τας εκλογάς
να σώσω την Πατρίδα
όλον τον κόσμο εγύρισα
και προκοπήν δεν είδα.
Ρωτώ τον έναν μου απαντά
είμ’ άνθρωπος του δείνα,
Ρωτώ τον άλλον λέγει μου
δεν βλέπω από την πείνα,
κι όσους κι αν ερώτησα,
μου είπεν ο καθένας
του εαυτού του άνθρωπος
πως δεν είνε κανένας.

Είνε καιρός να μάθητε
τι ήμουν και τι πράττω
Πρώτο να με εκλέξετε
τους άλλους από κάτω.
Είνε καιρός να μάθητε
σαν άνθρωπος νοήμων
το τι θα πράξω ο γίγαντας
σαν εκλεγώ στον Δήμον.

Διότι καταγόμεθα από μεγάλο σόι
κι ήμεθα αρκούντως υψηλοί,
βεβαίως, εις το μπόι.
Εις στην Εσπερία εσπούδασαμεν
σε δυό πανεπιστήμια
στον βίον μας συνγράψαμεν
πέντε έξι επτά δοκίμια.
Είμεθα και γλωσσωμανείς είνε γνωστό
τοις πάσι το πόσας λέξεις ομιλώ και πό
σας έχω χάσει.

Ήμεθα νέοι, ικανοί, ωραίοι και κομψοί
ας βρεθεί κάποιος να μας πει
που είμεθα λειψοί
Πού υστερούμεν να μας πει
των ανταγωνιστών μας
ευθύς να ξαναγράψωμεν
το βιογραφικόν μας.
Εμένα να στηρίξετε
τους άλλους να απορρίψετε
δεν είνε αυτοί ανθρώποι
να μην ρωτήσετε ποτέ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ:

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

______

Μεταφέρομεν εκ της Ακροπόλεως Εφημε
ρίδος τα κάτωθι τηλεγραφήματα, δια το

πρωτότυπον αυτών.

Αίγιον ώρα 5 µ. µ .
Τρισκούπης αφίκετο ενταύθα. 300 μόλις
εξήλθον προς υποδοχήν του, ηγουμένων
των αρχών.
Οι κορδονικοί φωνάζοντες κορδόνι κατέ
μνιξαν τας φωνάς των ολίγων τρικουπικών.

Αίγιον ώρα 5 και 5 λεπτά.

Εν τω αριθμώ των υπέρ του Τρικούπη
διαδηλωτών έγεινε λάθος. Δεν ήσαν
τριακόσιοι αλλά μόνον 150.
Οι άλλοι ήσαν περίεργοι.

Εξ Αιγίου ώρα 5 και 1 0 λεπτά.

Δεν ήσαν ούτε 150. Επειδή ήμουν ολίγον
στο κέφι
και έβλεπα τα πράγματα διπλά. Οι διαδη
λωταί ήσαν ακριβώς 75 1/2.

Ανταποκριτής

Πού πήγαν τόσα θα και θα
πού πήγαν τόσοι κόποι.
Έχουμε πρόγραμμα εμείς
ιδέες και οράματα
προχθές μόλις τ’ αγόρασα από κάποιον
που ήξερε λέει χιλιαδιακοσιαπέντε
γράμματα

Θα ρίξουμεν εξ ουρανού βροχάς και
καταιγίδας
για νάχουμε νερό,
απ’ την Αυστρίαν θα εισάγουμε
γαλακτοφόρας γίδας
δεν είνε φοβερό;
Τας πέτρας θα αφανήσουμεν
από προσώπου γης
δια να αράζει ο καθείς
ευθέως καταγής.
Γρασίδια θα φυτέψομεν στων κεφαλών,
στα ύψη
πράσινο νάχετε, δροσιά ποτέ να μην σας
λείψει.
Τους χήρους θα υπαντρέψουμεν
με νέας καρποφόρας
να τους κρατήσουν συντροφιά
τας τελευταίας ώρας
Μπουγάδα εις τας ψήφους σας
δεν πρόκειται να κάμω
αγόρασα πλυντηρίον
και μέσα εκεί τις βάνω

Δεν θέλουμε άλλη στη ζωή
να πάρουμε λακτάρα
μας πήραν και τα σώβρακα
δεν έμεινε δεκάρα.
Και μόνο εγώ ειδείναμαι
να εκπροσωπήσω επάξια
συμφέροντα, κυκλώματα

ΕΤΟΣ Κ. - ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου 1 892

ΝΕΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

ΕΚ∆Ι∆ΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ
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την πάσαν μίαν φράξια.
Θα τρώμεν και θα πίνωμεν
με τας χρυσάς κουτάλας
και τα γλυκά θα παίρνομεν
κρυμμένας στας μασχάλας
Ο Δήμος έχει τα λεφτά
δια να μας ταΐζει
Της Εσπερίας ηδύποτα
συχνά να μας ποτίζει.
Θα εργασθώμεν το λοιπόν
μέχρι να βάζει η τσέπη
Εσείς θα φάτε μια φορά
κι εγώ τέσσερα έτη.
Και όσοι δεν μας συμπαθούν
και δε θα μας ψηφίσουν

χαρά εις τα ποδάρια τους
ποτέ να μην γνωρίσουν.

Η Επιθεώρησις

στο πείσμα της Ακροπόλεως αναγράφοι
επι της επικεφαλίδος της ότι οι
Δεληγιαννικοί
οι υποψήφιοι είνε 398 και οι Τρικουπηκοί
98 μόνον,
μεγάλοις γράμμασι.

Μα τι μηχανορραφίαι!

Δια την αντιγραφήν
Βραχνάκης Μανόλης

Συνέχεια ποιηµάτων

Αναδοµώντας το ∆ηµοτικό τραγούδι

Η Λυγερή στον Άδη%

Όταν συνειδητοποίησε η κόρη το αποτέλεσµα του

αναστεναγµού της συθέµελα εσίστηκε όλος ο κάτω κόσµος,

εµούγκρισε ο κέρβερος και εφάνηκε ο χάρος.

- Κόρη γιατί απόρησες για την καταστροφή που έφερε ο

αναστεναγµός σου,

αφού η ψυχή σου το θελε να έρθει σιµά η γενιά σου για να

µην είσαι µοναχή να θες να δραπετεύσεις, και τούτουσες τους

ανδρειωµένους που βούλονται να την εκοπανήσουν στα

κάτεργα και πιο βαθιά εγώ θα τους επέψω, γιατί θαρρούνε

πως µπορούν εµένα να κοροϊδευόσουν να την εκάνουν

απόπαε και να µε ξεφτιλίσουν. Εγώ είµαι ο Χάρος ο τρανός

και πάρτε το χαµπάρι αφού επαέ ήρθατε τέλος για σας η ζήση

και µην το πολυκουβεδιάζετε, γιατί έχω κιάλλους να πάω να

µαζώξω.

Των Κοντογιανναίων%

- Σώπασε κόρη σώπασε και µη µοιρολογάσε τούτος εδώ ο µπεσκερές δε ξέρει ήντα λέει. Εµένα µούπενε

οψές ο Σισαµοµανώλης,πως είδενε των Κωσταντή πάνω στο βουνό στη λίµνη και εζύγωνε ένα πρόβατο

να πάει να το φανέ µίλησε και για το Νικολιό, πως είναι στον αγώνα και κανονίζει για τα άρµατα και τον

ξεσηκωµό µας.

- Λες µάνουλα µου γλυκιά να ΄ναι όντως έτσι και να µην είναι αληθινά η τα µαντάτα τούτα;

Αντρανίζει η καπετάνισσα, αρπάζει το πανωφόρι, φωνάζει η τον Παραγιό το άλογο να σελώσει.

- Μονό µε ένα τρόπο θα ειδώ εγώ τώρα τι είµαι η χήρα η του Κωσταντή ή η καµένη µανά. Θα πάρω το

δρόµο στα βουνά και θα ψηλά φαράγγια και στο καταφύγιο των κλεφτών θα πάω να ρωτήξω.
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Γινόµαστε ποιητές. . .

Λήθη%

Ως και ο αέρας της ζωής για αυτούς έχει σβήσει.

Οι έγνοιες, τα προβλήµατα πλέον έχουν χαθεί.

Όταν όµως φτάνουν στην κρουσταλλένια βρύση

Ανιστορούνται τις συνθήκες της ζωής .

Τα βάσανα που ζώντας είχαν ζήσει

Σαν η λησµονιά για αυτούς να µην έχει ανθίσει

Όπως η ξοµπλιάστρα το στηµόνι ξετυλίγει*

Ξετυλίγονται µπροστά τους κάθε αυγή.

Σε άλλους το αµόνι είναι πλουµισµένο και σε

άλλους το ξόµπλι είναι αρύ

Είναι και αυτοί που απτήν ώρα που θα

γεννηθούν το στηµόνι είναι σπασµένο.

Ποιοι είναι οι καλότυχοι της ζωής;

Είναι η λήθη που τους ενώνει όλους

Χωρίς διάκριση καµία

Καλότυχοι οι νεκροί που λησµονάµε

Καλότυχοι και οι ζωντανοί που προσπαθούν.

Περιµένοντας τους Βαρβάρους

Αλλοίµονο στην µοίρα µας και εις το ριζικό µας

και στους βαρβάρους που να έρχονται

έχουµε αποθέσει τις τύχες µας και τον βιο µας

στον αυτοκράτορα και στους πραίτορες

δεν τους αρέσει πλέον τη διοίκηση

να έχουν και να νοµοθετούνε,

Θέλουν τους βαρβάρους πάνω από

το κεφάλι τους να βάλουν για να σωθούνε.

Κουτάντου Περσεφόνη

Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και του
πολιτισμού κάθε έθνους σε αυτόν τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι
καταφεύγουν σε αυτήν θεωρώντας της ως μέσο διαφυγής, ενώ
παράλληλα τη χρησιμοποιούν για να εκφράσουν τα συναισθήματα
τους.
Προσωπικά, η μουσική είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου ,αφού
περνάω ατελείωτες ώρες ακούγοντας τα αγαπημένα μου κομμάτια
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μερικοί από τους καλλιτέχνες που
θαυμάζω ιδιαίτερα είναι η Sia, η Adele, η Amy Winehouse και η
Lady Gaga. Να μου επιτρέψετε να σας τους συστήσω.

Lady Gaga
Η Lady Gaga (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο) γεννήθηκε ως
Stefanie Joanne Angelina Germanotta στην Νέα Υόρκη τη
μητρόπολη της Αμερικής. Έχει Ιταλική καταγωγή και από
μικρή εκδήλωσε το ταλέντο της στη μουσική αφού συνέθεσε
το πρώτο της κομμάτι στο πιάνο στα εφτά της χρόνια. Η
μικρή Στέφανι εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα
της μουσικής βιομηχανίας αφού απέσπασε βραβεία και
υποψηφιότητες ανυπολόγιστου αριθμού και ενέπνευσε
εκατομμύρια θαυμαστές έχοντας μόνο 8 χρόνια καριέρας.
Τα αγαπημένα μου τραγούδια της είναι το Applause, Born
This Way και το DWUW. Η 29χρονη τραγουδίστρια είναι
ακτιβίστρια και συνδιοργανώτρια της Born This Way
Foundation η οποία στηρίζει ψυχολογικά ανθρώπους από
όλον τον κόσμο.

Amy Winehouse

Η Ειμι Γουαιχαουζ γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου το 1984
στην Αγγλία. Παρόλο που δεν ήταν το όνειρο της να
ακολουθήσει καλλιτεχνική καριέρα, κατέληξε ως μία από τις
πιο γνωστές φωνές που ξεχωρίζουν σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Μέσα σε λίγα χρόνια μόλις καριέρας απέσπασε 5
βραβεία Grammy και διάφορες άλλες τιμητικές διακρίσεις
ενώ συνεργάστηκε με τον θρύλο της τζαζ και είδωλο της
Tony Bennett. Το αγαπημένο της τραγούδι μου είναι το Back
To Black και το Tears Dry On Their Own. Η Amy δυστυχώς
απεβίωσε στις 23 Ιουλίου του 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών.
Το 2015 δημιουργήθηκε ένα ντοκιμαντέρ προς τιμήν της
σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας.

Adele
Η Αντέλ (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο) γεννημένη ως Αντέλ Λώρι
Μπλου Άτκινς είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια στιχουργός και
συνθέτης. Για το 2012 χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα 100
πρόσωπα με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Έχει
τραγουδήσει επιτυχίες όπως το Rolling in the deep και
Someone Like You που έχουν κάνει πάταγο. Τα τρία της
άλμπουμ (19ο, 21ο και 25ο) προσδιορίζουν από την
ονομασία τους, την ηλικία της τραγουδίστριας όταν τα
έγραφε. Το τελευταίο της άλμπουμ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ
παγκοσμίως με περισσότερες από 7 εκατ. πωλήσεις σε
μόλις έναν μήνα κυκλοφορίας, ενώ το single της Hello
κοντεύει να φτάσει τις 800 εκατ. προβολές στο YouTube.
Είναι σίγουρα μία από τις πιο ταλαντούχες τραγουδίστριες
στον χώρο της μουσικής.

Περί µουσικής...
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Χάµω στη γη χορεύουνε στον ουρανό πετούνε

Σύμφωνα με τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ο
χορός πρωτοεμφανίστηκε στην Κρήτη, όπου αναπτύχθηκε ως τέχνη
κάτω από θεία έμπνευση και καθοδήγηση, και από εκεί διαδόθηκε
στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο. Οι αρχαίοι συγγραφείς
αναφέρονται στη γέννηση του χορού, αποδίδοντας την πατρότητά
του στη Μητέρα των Θεών (Ρέα ή Κυβέλη), η οποία τον δίδαξε
στους Κρήτες και συγκεκριμένα στους Κουρήτες, κάποια φυλή ή
υποδιαίρεση του κρητικού λαού, αρχαιότατη αν κρίνουμε από την
παράδοση που τους ονομάζει «γιους
της Γης», ή μια ιερατική οικογένεια
θεραπευτών  καθαρτών, που
εκτελούσαν χαρακτηριστικούς χορούς,
προκειμένου να επιτύχουν τον
εξαγνισμό. Γι αυτό και θεωρείται ότι οι
περισσότεροι χοροί της κλασικής
αρχαιότητας ανάγονται στην Κρήτη. Ο
πιο φημισμένος κρητικός χορός ήταν ο
πυρρίχιος.Mε με τη γενική ονομασία
«πυρρίχη» χαρακτηρίζονταν όλοι οι
πολεμικοί χοροί της αρχαιότητας. Οι
πηγές μας πληροφορούν ότι με τα
χρόνια ο χορός εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και η κάθε πόλη
που άρχιζε να τον χορεύει, δίνοντάς του διαφορετικό όνομα,
φιλοδοξούσε την πατρότητά του. Από το 300 μ.Χ. τον πυρρίχιο
αρχίζουν να χορεύουν και οι γυναίκες και από τότε κάποιες
παραλλαγές του παίρνουν χαρακτήρα χορού ερωτικού. Οι
περισσότεροι μελετητές σήμερα είναι πεπεισμένοι ότι αρκετούς
χορευτικούς τύπους οι αρχαίοι Έλληνες τους διδάχτηκαν από την
Κρήτη. Για πολλούς από τους παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης,
μπορούμε να πούμε πως αποτελούν απόηχους των χορών των
Κουρητών ή των χορών της πυρρίχης, ως παραλλαγές ή άλλες
ονομασίες τους, μετασχηματισμένες στο πέρασμα των αιώνων.
Ιδιαίτερα ονομαστοί στην Κρήτη, από τη μινωική εποχή, ήταν
επίσης οι τελετουργικοί κυκλικοί χοροί, κλειστοί και ανοιχτοί, ως

απαραίτητα στοιχεία των θρησκευτικών τελετουργιών. Οι αρχαίοι
Έλληνες πίστευαν ότι οι Κρήτες είχαν εφεύρει αυτού του είδους τις
τελετουργίες με τους συρτούς χορούς, που χορεύονταν κατά τη
διάρκεια θυσίας γύρω από το βωμό. Στη ζωντανή χορευτική
κληρονομιά της Κρήτης περιλαμβάνονται είκοσι πέντε, περίπου,
παραδοσιακοί χοροί. Γνωστότεροι από αυτούς είναι:

Χανιώτης
Καυγάδες με το γιασεμί έβαλε πάλι ο κρίνος
ζηλεύγει ντου τσι μυρωδιές που δεν μυρίζει εκείνος

Η παλαιότερη μορφή του χορού
εντοπίζεται στην επαρχία Κισσάμου
Χανίων. Ανήκει στην κατηγορία των
συρτών χορών. Κατά τη λαϊκή πίστη, η
παλαιότερη μελωδία του χανιώτικου, «ο
πρώτος», δημιουργήθηκε με βάση δύο
μελωδίες που είχαν συνθέσει οι Κρήτες
εθελοντές μαχητές της
Κωνσταντινούπολης στα 1453, οι οποίοι,
ως γνωστόν, ήταν και οι τελευταίοι
υπερασπιστές της. Οι μελωδίες αυτές,
που όσοι από τους αγωνιστές σώθηκαν
επιστρέφοντας τις έφεραν στην Κρήτη,

διατηρήθηκαν για δύο αιώνες ως τραγούδια. Σύμφωνα, πάντα, με
τη λαϊκή μαρτυρία, η πρώτη οργανική εκτέλεση της μουσικής του
χορού αποδίδεται στον Κισσαμίτη βιολάτορα Στέφανο
Τριανταφυλλάκη ή Κιώρο (18ο αιώνα) και η πρώτη βηματική
απόδοση του από Κισσαμίτες στον οικισμό Πατεριανά του χωριού
Λουσακιές.

Πεντοζάλι
Άλλο χορό δεν (ο)ρέγομαι ωσαν τον Πεντοζάλη
απου τονε χορεύουνε όλοι μικροί μεγάλοι
(Μαντινάδες πεντοζάλη)
Ανήκει στην κατηγορία των πηδηχτών χορών. Στις μέρες μας
αποδίδεται από άνδρες και γυναίκες, παλαιότερα όμως

Sia
Η Σία (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο) γεννήθηκε ως Σία Κειτ Ιζομπελ
Φερλερ στις 18 Δεκεμβρίου 1975 στην Αυστραλία. Η επιρροή της
στον χώρο της μουσικής φαίνεται από τις επιτυχίες της με τον
David Guetta "Titanium" και "She Wolf" αλλά και από τα δικά της
τραγούδια που ακούγονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η
χαρακτηριστική της φωνή έχει προσελκύσει δισεκατομμύρια
θαυμαστές να παρακολουθήσουν τα βίντεο της. Έχει
κυκλοφορήσει 5 προσωπικά άλμπουμ και άλλα δύο πριν ξεκινήσει
solo καριέρα. Το τραγούδι Chandelier που κυκλοφόρησε το 2014
απέκτησε 1 δισεκατομμύριο προβολές ανακηρύσσοντας την μία
από τις 4 γυναίκες τραγουδίστριες που έχουν σπάσει αυτό το
ρεκόρ. Τέλος, φημίζεται για την στιχουργική της ικανότητα και την
επαγγελματικότητα της στο αντικείμενο που υποστηρίζει.

Ένα τραγούδι για την ειρήνη.

Είμαι τόσο λυπημένος γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι ακόμα
βομβαρδίζουν χώρες και ακόμη λαχταρούν για πόλεμο.

Αυτό το τραγούδι το έγραψα μέσα από την καρδιά μου για
κάθε χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη και για κάθε
παιδί του οποίου τα όνειρα καταστρέφονται από έναν
φανατικό Τζιχαντιστή. Αυτό είναι το For Peace.Όλοι οι
άνθρωποι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να κάνουν μία
αλλαγή με στόχο την επίτευξη της ειρήνης σε αυτόν το
όμορφο πλανήτη που ζούμε. Εκατομμύρια άτομα έχουν
πεθάνει από το 2011λόγω πολέμου. Ήρθε η ώρα να κάνουμε
μία αλλαγή, ξεκινώντας πρώτα από τον εαυτό μας.

Μια αλλαγή για τα παιδιά μας.

Μπορείτε να βρείτε το τραγούδι στο YouTube ή στο Google,
δακτυλογραφώντας στο πλαίσιο της αναζήτησης "Lionder
For Peace".

Λέανδρος Καραϊσκάκης

Για δέστε πως χορεύουνε, για δέστε πως πετούνε
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όχι πεντοζάλης, γιατί συμβολίζει το πέμπτο ζάλο (δηλαδή βήμα),
όπως ειπώθηκε η θεωρούμενη πέμπτη κατά σειρά ελπίδα των
Κρητικών για απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους και
όχι γιατί έχει πέντε βήματα, όπως αβασάνιστα έχουν πει αρκετοί.
Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση ο χορός έλαβε τη σημερινή
μουσικοχορευτική μορφή και ονομασία του στην επαρχία
Κισσάμου, την περίοδο της Επανάστασης του Δασκαλογιάννη στα
177071 (ίσως βέβαια μετασχηματίζοντας έναν παλαιότερο
πυρρίχιο ή υπορχηματικό χορό) και αποκτώντας συμβολισμούς
στην ονομασία, το βηματισμό και τη μουσική του.

Σούστα
Το σείσμα και το λύγισμα που κάνεις του κορμιού σου
σκλαβώνουνε τον άνθρωπο μα δεν το βάνει ο νους σου
(Μαντινάδα Σούστας)
Είναι χορός του νομού Ρεθύμνου. Ανήκει στην κατηγορία των
πηδηχτών χορών. Χορεύεται από ένα ή περισσότερα ζευγάρια
(άνδρας με γυναίκα).Μεταξύ των χορευτών του κάθε ζευγαριού
αναπτύσσεται ένας χορευτικός διάλογος, γεμάτος συμβολισμούς,
με τα ζευγάρια αρχικά σε παράλληλη διάταξη και κατόπιν σε
ελεύθερη. Ένα καλό ζευγάρι χορευτών μπορεί να εκφράσει στη
σούστα το χρονικό μιας ερωτικής ιστορίας, από τη στιγμή της
γνωριμίας μέχρι την ώρα του γάμου. Τα βασικά βήματα του χορού,
που μοιάζουν με πηδηματάκια και κάνουν τα σώματα των
χορευτών σαν να ωθούνται από κάποιο ελατήριο, κατά την
περίοδο της Ενετοκρατίας, μετονομάστηκε σε σούστα από την
ομώνυμη ιταλική λέξη, που σημαίνει ελατήριο, έλασμα.

Μαλεβιζιώτης
Με του Μαγιού τις μυρωδιές τα κόκκινα κεράσια
Για δέστε πως χορεύουνε της Κρήτης τα κοράσια
Λέγεται και καστρινός πηδηχτός. Είναι χορός της επαρχίας
Μαλεβιζίου του νομού Ηρακλείου. Χορεύεται από άνδρες και
γυναίκες σε κύκλο. Το μουσικό μέτρο του χορού είναι 2/4, τα
βήματά του 16 (8 μπροστά και 8 πίσω) και η λαβή από τις
παλάμες στο ύψος των ώμων (με λυγισμένους τους αγκώνες).
Αναφορικά υπ  ρχουν και κάποιοι άλλοι χοροί της Κρήτης

,λιγότερο γνωστοί όπως ο Τριζαλης, ο Αγκαλιαστός ,ο Λαζώτης,ο
Πηδηχτος,ο Ζερβοδεξος,ο Κουτσαμπαδιανός κι ο Απανωμερίτης.
Σε μια χορευτική ομάδα, σημαντικό ρόλο παίζουν ο πρώτος

«μπροστινός» που σέρνει το χορό, ο δεύτερος και ο τελευταίος
«κοντούρα» του κύκλου. Η θέση του πρώτου «μπροστινού» που
σέρνει το χορό, έχει την δυνατότητα να αυτοσχεδιάσει, να
δημιουργήσει και να εκτελέσει χορευτικές φιγούρες ακολουθώντας
την έμπνευση και τη ψυχολογία της στιγμής και τους ρυθμούς της
συνοδευτικής μουσικής. Ο χορευτής θα μπορούσε να κάνει
κάποιες παραλλαγές των βηματισμών, φιγούρες (χτυπήματα,
καθίσματα, στροφές, πηδήματα) πάντα χωρίς υπερβολές. Ο
δεύτερος είναι εκείνος που θα στηρίξει όλη τη χορευτική
δημιουργία του «μπροστινού» σε χορούς που επιτρέπεται η
ανάπτυξη αυτοσχεδιασμού και η δεξιοτεχνία.Σε μια χορευτική
ομάδα, πάντα φρόντιζαν να μην είναι γυναίκα στο τέλος του
κύκλου, «κοντούρα», και αν συνέβαινε για λίγο κάτι τέτοιο,
έσπευδε άντρας χορευτής και πιανόταν δίπλα της. O χορός και το
τραγούδι είναι η έκφραση της ψυχής, ο τρόπος να εκδηλώσουμε τα
συναισθήματα μας, να εκτονωθούμε, να επικοινωνήσουμε.

Μάγδα Τζιώτη

Οι δράσεις του σχολείου µας
• Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας, διάλεξη με θέμα: "Η
Έννοια της Ιστορίας και οι Κοινωνικοί Σχηματισμοί στη
Νεωτερικότητα".
Ομιλητής ήταν ο κος Σκουλάς Γεώργιος, Καθηγητής Πολιτικής
Θεωρίας και Ανάλυσης, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

• Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου διεξήχθησαν οι εκλογές για την
ανάδειξη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του Λυκείου για την
τρέχουσα σχολική χρονιά. Η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μάρκος Μεταξάκης
Αντιπρόεδρος: Μανόλης Βαμβουκάκης
Γραμματέας: Γεωργία Γιαγκόζη
Ταμίας: Στράτος Βιλανάκης
Μέλη: Μιχαήλ Στρατάκης, Γεώργιος Φουντουλάκης, Λέανδρος
Καραϊσκάκης, Μανόλης Μαράκης, Ελένη Χαριτάκη, Θίμο
Λεονάρντο, Ζαχαρίας Φανουράκης, Κοσμάς Παρασύρης, Ζωή
Δασκαλάκη, Σταύρος Βασιλάκης, και Καλλιόπη Καβουσάκη.

• Με πρωτοβουλία του 15μελους Μαθητικού Συμβουλίου και του
Συλλόγου των Καθηγητών, αποφασίστηκε να παίζει επιλεγμένη
μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Ο μήνας
Σεπτέμβριος ήταν μήνας Μότσαρτ. Στη συνέχεια ακούστηκαν με τη
σειρά, έντεχνο ελληνικό, έντεχνο κρητικό, οι «ελληνικοί χοροί για
ορχήστρα» του Ν. Σκαλκώτα και επιλογές από κλασική μουσική.

• Μέσα στο μήνα Οκτώβριο εκδόθηκε ένα κομψό βιβλίο με θέμα,
«Μαρτυρίες Μαθητών της Α τάξης, σχολικού Έτους 2014 – 2015»,
στο οποίο καταγράφονται προσωπικές μαρτυρίες μαθητών που
υπήρξαν καθοριστικές στη ζωή τους και λειτούργησαν καταλυτικά
στην ψυχοσύνθεσή τους.

• Στο πλαίσιο της εβδομάδας σχολικού αθλητισμού, επισκέφτηκε
το σχολείο μας ο παραολυμπιονίκης Γιώργος Καπελλάκης ο
οποίος είχε μια πολύ θερμή και ουσιαστική συζήτηση με τους
μαθητές του σχολείου μας, για τον αθλητισμό και τα άτομα με
αναπηρία.

• Στο πλαίσιο της εβδομάδας περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το
σχολείο μας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Σπήλαιο της Αγίας
Παρασκευής στο οικισμό Σκοτεινό.

• Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε εθελοντική
αιμοδοσία στο χώρο του Σχολείου από κινητό συνεργείο
αιμοληψίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Συγκεντρώθηκαν 25 συνολικά φιάλες αίμα οι οποίες προστέθηκαν
στην τράπεζα αίματος που διατηρεί το σχολείο μας στο ίδιο
νοσοκομείο.

• Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου έγινε στην Αθηνά ο 33ος αυθεντικός
μαραθώνιος δρόμος στον οποίο έλαβαν μέρος οι μαθητές μας,
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Μάρκος Μεταξάκης και ο
Ιωάννης Μαραγκάκης οι
οποίοι τερμάτισαν
έχοντας
πραγματοποιήσει
εξαιρετική εμφάνιση.

• Δημιουργήθηκε
περιβαλλοντική ομάδα
στο πλαίσιο του
περιβαλλοντικού
προγράμματος με τίτλο:
«Από το παραμύθι του
Σελ Σιλβερστάϊν  Το
δέντρο που έδινε , στον
εθελοντισμό και την
προσφορά».

• Ακόμη, δημιουργήθηκε συγγραφική ομάδα στο πλαίσιο του
πολιτιστικού προγράμματος, που σκοπό έχει την έκδοση σχολικής
εφημερίδας, με τίτλο: «Αποσπερίτης, η φωνή του Εσπερινού – η
εφημερίδας μας».

• Επίσης, υλοποιούνται δύο προγράμματα αγωγής
σταδιοδρομίας. Το πρώτο έχει θέμα:
"Η βιβλιοδεσία, από το Βυζάντιο μέχρι τις ημέρες μας"
και το δεύτερο:

"Ζω στον τόπο μου ως πολίτης του κόσμου".

• Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, το Σχολείο μας συμμετείχε ως
συνδιοργανωτής στην παγκόσμια δράση για το κλίμα, που
πραγματοποιήθηκε στη Λότζια, με κύριο οργανωτή την παγκόσμια
κίνηση πολιτών, «ψηφίσματα πολιτών» (avaaz.org), ενόψει της
έναρξης της παγκόσμιας διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο
Παρίσι.

• Το μήνα Δεκέμβριο συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία του
15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, τρόφιμα, ρουχισμός και
φάρμακα τα οποία παραδόθηκαν στο Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ηρακλείου προκειμένου να προωθηθούν στους
καταυλισμούς των προσφύγων.

• Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, έγινε στο χώρο του σχολείου
μας η παρουσίαση του βιβλίου του κου Καρτσάκη Αντωνίου, τέως
Σχ. Συμβούλου Β/θμιας Εκπ/σης, με τίτλο, «στον ανήσυχο μαθητή
μου».

Για το επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχ.
χρονιάς, έχουν προγραμματιστεί αρκετές δράσεις, ενταγμένες στα
τέσσερα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που ήδη
τρέχουν, καθώς και στην ερευνητική εργασία των μαθητών της Α
τάξης με θέμα: "Τροχαία ατυχήματα  οδική συμπεριφορά".

Δημήτριος Μουδατσάκης

Ντριιιιιιννν το ξυπνητήρι
χτυπάει, με κόπο
σηκώνομαι από το
κρεβάτι και πηγαίνω στο
νιπτήρα να ρίξω λίγο νερό
στο πρόσωπο μου,
πρέπει να πάω στη
δουλειά, είναι μέρες τώρα
που τελείωσε η άδεια
μου, όμως, μάταια
προσπαθώ να
προσαρμοστώ πάλι
στους ρυθμούς της…

Πριν μήνες είχα ένα ατύχημα που με έστειλε στο νοσοκομείο και
έπειτα με εγκλώβισε στο σπίτι, ακινησία συνέστησε ο γιατρός.
Ήταν μια μέρα βαρετή λόγο της κατάστασής μου, χωρίς κάποιο
ιδιαίτερο σκοπό, όταν εκεί που τσέκαρα τα email μου έπεσα πάνω
σε μια πρόσκληση για κάποιο παιχνίδι, «ας ρίξω μια ματιά
σκέφτηκα», πατώντας το σύνδεσμο βρέθηκα μπροστά σε μια
φόρμα που μου ζητούσε να βάλω κάποια στοιχεία (email, κωδικό
και το όνομα) η επιλογή του ονόματος μου πήρε λίγο χρόνο, ήθελα
να είναι κάτι ηρωικό αλλά να με εκφράζει συγχρόνως, η επιλογή
έγινε και με ένα ακόμη κλικ, εγένετο το account.
Άρχισα να επεξεργάζομαι το χώρο, πρώτη ενέργεια μου ζήτησε να
φτιάξω το προφίλ μου, η δημιουργία του avatar μου εξήπτε τη
φαντασία «να γίνω μάγος ή πολεμιστής; Ιδού η απορία», η
απόφαση πάρθηκε και μάγος και πολεμιστής, εδώ κανείς δεν
μπορούσε να με εμποδίσει να γίνω ότι θέλω.

Συνέχισα να επεξεργάζομαι το μενού του παιχνιδιού, αφού
τελείωσα με όλες τις ρυθμίσεις ήμουν έτοιμος να μπω στο παιχνίδι,
start και έφυγα…
Αμέσως βρέθηκα στο πεδίο μάχης, γύρω μου τέρατα παντού
ερχόταν προς τα πάνω μου, αλλά εγώ σαν άλλος Ηρακλής έβγαινα
πάντα νικητής, ακόμη και αν κάποιο από αυτά μου αφαιρούσε τη
ζωή, τι έγινε; Είχα άλλες επτά ζωές…
Η μια μέρα διαδεχόταν την άλλη και εγώ εκεί, να είμαι ο άνθρωπος
με τις παράλληλες ζωές. Ήμουν ο ήρωας στις επικίνδυνες
αποστολές, ένιωσα το άγγιγμα του Μίδα όταν έγινα χρυσός,
κυρίαρχος του κόσμου πολεμώντας για τη φυλή μου, ο
ελευθερωτής του κάστρου, ακόμη και πρόεδρος της χώρας, γιατί
όχι; Στη λήθη της εικονικής ζωής όλα γίνονται…
Σήμερα πάλι εδώ να αμφιταλαντεύομαι ανάμεσα σε δύο κόσμους,
όμως το αγαπημένο μου pc κέρδισε για άλλη μια φορά, καθισμένος
απέναντί του, αγγίζοντας τα πλήκτρα του, η αναμονή κορυφώνεται
ένα κλικ μακριά από την ευτυχία, ένα κλικ μακριά από την
«παραδεισένια» εικονικότητα και τότε κλείνει ο διακόπτης της real
live…
Ο ήρωας της ιστορίας δεν είναι αληθινό πρόσωπο όμως πολλοί
μπορεί να αναγνωρίσουν ομοιότητες σε αυτόν τον χαρακτήρα. Το
ίντερνετ έχει την ικανότητα να καλύπτει συγκεκριμένες ψυχολογικές
ανάγκες ενός ατόμου, ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου είναι
ότι μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση εαυτού»,
όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει διάφορες πτυχές της
προσωπικότητας του χωρίς να έχει περιορισμούς και συνέπειες.
Ο εθισμός στο διαδίκτυο ή αλλιώς συμπεριφορικός εθισμός (ΣΕ),
συχνά συγχέεται με τον υψηλό βαθμό εμπλοκής με τη

Στην ονειροπαγίδα των πίξελ (internet και εθισµός)
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Ο Αρέτιος και οι ποντικοί
Μια φορά που λέτε, εζούσε στο χωριό μου, στο Προφήτη Ηλία,
ένας καταπληκτικός τύπος με τη φαμίλια του, ειρηνικά και όμορφα.
Ήταν χωρατατζής και πλακατζής από γεννησιμιού του.
Ετσά δεν επρόκανε να κάνει χωρατάδες στον καθένα που τον
έβρισκε «βολικό».
Μια από τσι πολλές του πλάκες ήταν:
Μετά από πολύ κόπο να πιάσει με τη φάκα καμιά δεκαριά
ποντικούς και να τους χώσει σ’ ένα τσουβάλι – τον κακομοίρη που
θα την πάθαινε, τρομάρα που θα ‘παιρνε – πάει στο μπακάλικο
του χωριού.

Τον ερωτά, λοιπόν, ο μανάβης

 Μπρε Αρέτιε, άλα μπίρι ήντα να χεις μέσα στο τσουβάλι;

Και ο Αρέτιος ατάραχος,

 Δυό, τρία κουνέλια έχω για πούλημα για να πάρω γάλα τω
κοπελιώ, μόνο να τα ‘φήσω επαέ να πεταχτώ εκέ στο καφενείο μια
στιγμή απού χω δουλειά.

Ο μανάβης ίντα να πει, το δέχεται:

 Άμε μπρε και εγώ θα χω τα μέντε μου στο τσουβάλι.

συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Πολλοί άνθρωποι λόγο της
εργασία τους περνάνε πολλές
ώρες μπροστά σε ένα
υπολογιστή και στο internet,
όμως η χρονική διάρκεια δεν
είναι καθοριστικό σημείο
εθισμού.
Πάμε να δούμε λοιπόν,
κάποια από τα σημεία που
παρατηρούμε σε ένα άτομο
με συμπεριφορικό εθισμό

(ΣΕ):
• Το να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο είναι κάτι που σκέφτεται
όλη μέρα.
• Ο τρόπος που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο προκαλεί προβλήματα
στις επιδόσεις στη δουλειά του ή στο σχολείο.
• Κρύβει ή λέει ψέματα για το πόσο πραγματικά χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο ή για πιο λόγο.
• Η συμπεριφορά αυτή κυριαρχεί στις πράξεις του αλλά και στη
σκέψη του, όταν για παράδειγμα δεν είναι συνδεδεμένος στο
διαδίκτυο σκέφτεται πότε θα συνδεθεί με λαχτάρα.
• Αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να ασκήσει τη συμπεριφορά έχει
άσχημη αίσθηση (όχι απλά στέρηση της καλής αίσθησης)
• Η εν λόγω συμπεριφορά προκαλεί σύγκρουση τόσο με άλλα
άτομα (π.χ. μέλη της οικογένειας του που παραπονιούνται ότι είναι
σε δεύτερη μοίρα) όσο και με τον ίδιο του τον εαυτό, όταν
συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να την αλλάξει. Ακόμη οι πόροι που
καταναλώνει σε αυτή τη συμπεριφορά (χρήμα, χρόνος, νοητική
συγκέντρωση) βρίσκονται σε βάρος άλλων σημαντικών
δραστηριοτήτων που παραμελεί.
• Ο χρόνος που ξοδεύει στο διαδίκτυο είναι ο σημαντικότερος γι
αυτόν γιατί τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα.
Τα άτομα αυτά που παρουσιάζουν αυτή την προσκόλληση με το
internet για μεγάλο διάστημα, χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης,
λένε οι ειδικοί.
Συχνά διενεργούνται έρευνες με θέμα, internet και εθισμός.
Ενδεικτικά ας δούμε μια απ’ αυτές η οποία υλοποιήθηκε από τη
«ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», του Πανεπιστημίου Αθηνών –
Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού».
Παρακάτω παραθέτω τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας:

Πανελλαδικό δείγμα, 1007 έφηβοι, 15 – 16 ετών.

Αποτελέσματα:
• 2,4% των εφήβων(15 16 ετών) παρουσιάζουν διαδικτυακή
εξάρτηση και 19,1% οριακή χρήση που δυνητικά μπορεί να
οδηγήσει σε συμπεριφορές εξάρτησης.
• Το ποσοστό των εφήβων με ΣΕ ήταν μεγαλύτερος στις
επαρχιακές πόλεις σε σύγκριση με την Αττική (3,4% έναντι 1,3%).
• Δεν διαπιστώθηκε διαφοροποίηση που να σχετίζεται με το φύλο.
• Τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον τον πρώτο σε
συχνότητα λόγο που οι εξαρτημένοι έφηβοι χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο, ενώ ακολουθούν τα online παιχνίδια.
• Από το σύνολο των εφήβων , 63,7% θα δημοσιοποιούσαν
προσωπικά τους δεδομένα (100% των εφήβων με εξάρτηση).
• 18,5% θα συναντούσαν κάποιον διαδικτυακό φίλο στο φυσικό
κόσμο (74% των εφήβων με εξάρτηση).
Συμπεράσματα:
1. Υπάρχει τάση αύξησης του ποσοστού υπερβολικής χρήσης.
2. Οι επαρχιακές πόλεις παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό ΣΕ
στο διαδίκτυο σε σύγκριση με την Αττική.
3. Αντίθετα με τα αποτελέσματα του 2007, όπου τα αγόρια είχαν
προβάδισμα σε ΣΕ, τώρα υπάρχει εξίσωση των ποσοστών στα
δύο φύλα.
4. Η πρώτη αιτία που μπορεί να οδηγήσει σε ΣΕ είναι τα δίκτυα
κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθούν τα online παιχνίδια. Στα
αποτελέσματα του 2007, η πρώτη αιτία ήταν τα online παιχνίδια.
5. Τα παιδιά με ΣΕ παρουσιάζουν, στατιστικά, σημαντική διαφορά
στη χαμηλή βαθμολογία του σχολείου (βαθμός <12) σε σύγκριση
με τον πληθυσμό που ασχολείται με το διαδίκτυο σε φυσιολογικά
πλαίσια.
6. Επίσης, τα παιδιά με ΣΕ επιδίδονται σε παιχνίδια τύχης και
χρησιμοποιούν υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο σημαντικά
συχνότερα από τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Άλλες έρευνες για τον εθισμό στο διαδίκτυο, έδειξαν, επίσης, ότι τα
ποσοστά του φαινομένου στον ελλαδικό χώρο φτάνουν έως και
15% και αφορούν ανήλικους, αλλά και ενήλικες.
Παρ’ όλες όμως αυτές τις ανησυχητικές έρευνες και τα προβλήματα
που μπορεί να δημιουργήσει η παρατεταμένη χρήση του
διαδικτύου, δεν θα πρέπει να το αφορίζουμε, αφού μας προσφέρει
και αρκετά οφέλη, όπως γνώση, πληροφόρηση, διασκέδαση, κ.ά. .
Γιατί όμως σε κάθε πράγμα, υπάρχει η χρήση, υπάρχει και
κατάχρηση, η οποία είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα;
Γι αυτό μη ξεχνάμε το ρητό, «παν μέτρον άριστον».
Καλό σερφάρισμα σε όλους!

Ρούντου Μαρία
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Και ο Αρέτιος ατάραχος,

 Δυό, τρία κουνέλια έχω για πούλημα για να πάρω γάλα τω
κοπελιώ, μόνο να τα ‘φήσω επαέ να πεταχτώ εκέ στο καφενείο μια
στιγμή απού χω δουλειά.

Ο μανάβης ίντα να πει, το δέχεται:

 Άμε μπρε και εγώ θα χω τα μέντε μου στο τσουβάλι.

Μα αυτόν τον εκράθιε η αγωνία να ξανοίξει αν ήταν καλά τα
κουνέλια, να τα πάρει αυτός, μη χάσει το μεζέ και ας του δινε ώρα
μάνι άλλα φαγώσιμα.

Ετσά, πιάνει, το λοιπόν, και ανοίγει το τσουβάλι
… και γίνηκε χαλασμός!!

Επορίσανε οι ποντικοί και πιάσανε το μανάβικο.

Φωνές, κακό…!
Εντωμεταξύ ο χωρατατζής Αρέτιος, είχε καλέσει μερικούς
«καλόβολους» όξω από το μανάβικο όπου είχανε γονατίσει όλοι
από τα γέλια με τη λαχτάρα που παθε ο μανάβης.

Γιγουρτάκης Μιχάλης

Κεραλοιφή. Η µυστική συνταγή των γιαγιάδων µας

Το μελισσοκέρι είναι
χρήσιμο με αρκετές
εφαρμογές. Προστατεύει το
δέρμα και αποτρέπει την
αφυδάτωσή του.
Όταν συνδυαστεί με
ελαιόλαδο, δημιουργείται η
φημισμένη κεραλοιφή, η
οποία είναι ένα αγνό και

ωφέλιμο παρασκεύασμα για το δέρμα σας. Είναι η πιο απλή
αλοιφή που θα φτιάξετε ποτέ και ίσως αυτή από την οποία θα
ξεκινήσετε τη "σταδιοδρομία" σας, ως ερασιτέχνες κοσμετολόγοι.
Από την απλή ενυδάτωση και περιποίηση του δέρματος μέχρι τα
σκασμένα χείλη και συγκάματα και από επιλεγμένες
δερματοπάθειες μέχρι πληγές, έλκη, εγκαύματα και μολύνσεις.
Έχει αντισηπτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιμυκητιασικές,
καταπραϋντικές, επουλωτικές, ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες.
Εφαρμόζεται σε όλο το σώμα χωρίς περιορισμό, είναι πολύ
ευεργετική και πανεύκολη στη παρασκευή της.
Η βασική συνταγή έχει ως εξής:

1 κουταλιά της σούπας μελισσοκέρι
5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Τρίβουμε σε ένα τρίφτη το μελισσοκέρι.
Το λιώνουμε σε ένα πυρίμαχο σκεύος, πάντα σε bain marie,
προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε μέχρι να
ομογενοποιηθούν.
Αποσύρουμε το μείγμα από τη φωτιά και το βάζουμε σε ένα
αποστειρωμένο βαζάκι. Το αφήνουμε να κρυώσει και να
στερεοποιηθεί και είναι έτοιμο για χρήση.
Μελισσοκέρι θα βρείτε στα καταστήματα συσκευασμένο σε μορφή
κόκκων ή σταγόνων. Δε σας το συνιστώ. Αυτή η μορφή συνήθως
δεν είναι καθαρή και περιέχει παραφίνη. Το ιδανικό είναι να βρείτε
έναν έμπιστο μελισσοκόμο και να προμηθεύεστε το μελισσοκέρι
σας από αυτόν. Θα καταλάβετε τη διαφορά των δύο τύπων κεριού
με μια "μυτιά". Το αγνό μελισσοκέρι μυρίζει μέλι, το τυποποιημένο
μυρίζει κερί. Χρησιμοποιείτε πάντα βιολογικό, extra παρθένο
ελαιόλαδο.
Παραλλαγές

Οι παραλλαγές είναι ατέλειωτες. Πολλοί χρησιμοποιούν
σπαθόλαδο αντί για ελαιόλαδο, άλλοι προσθέτουν αιθέρια έλαια

και εκχυλίσματα βοτάνων, άλλοι κάνουν συνδυασμούς ελαίων και
βουτύρων, άλλοι βάζουν μέλι και βιταμίνες μέσα και ούτω καθεξής.
Η βασική συνταγή είναι αυτή που σας έδωσα παραπάνω.
Προσοχή στις δοσολογίες.
Αν βάλετε παραπάνω ελαιόλαδο θα πάρετε αλοιφή με πιο λεπτή
υφή, αλλά θα αφήνει έντονη λιπαρότητα στο δέρμα. Αν βάλετε
παραπάνω κερί, θα γίνει πολύ συμπαγής και θα είναι δύσκολη
στην εφαρμογή.

Πετράκη Πολυξένη

Ανέκδοτο

Στη μέση της σχολικής περιόδου ένας πατέρας αποφασίζει να πάει

στο γυμνάσιο να ρωτήσει για την πρόοδο του γιου του.

Πρώτα βρίσκει τον καθηγητή των μαθηματικών.

 Ποιος; ο Τσακμακίδης; του λέει ο καθηγητής  Χάλια αδιόρθωτα.

Δευτέρα γυμνασίου και ακόμη δεν ξέρει πόσο κάνουν ένα και ένα.

Απελπισμένος ο πατέρας, ρωτάει τον καθηγητή της γεωγραφίας.

 Λυπάμαι κύριε, του λέει και αυτός, αλλά ο γιος σας είναι εντελώς

ανεπίδεκτος μαθήσεως. Για να καταλάβετε δεν ξέρει ποια είναι η

πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Καταστενοχωρημένος ο πατέρας, επιστρέφει στο σπίτι και μόλις

γυρίζει ο γιος του, του λέει:

 Έλα εδώ παιδί μου. Πόσο κάνουν ένα και ένα;

 Τρία, απαντάει αυτός

 Και ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας;

 Η Λάρισα!

 Και αφού τα ξέρεις ρε βλάκα, γιατί δεν τα λες και στο σχολείο;!!!!!!!

Γκιαουράκης Άγγελος
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Ο Σύλλογος των Καθηγητών του
Εσπερινού ΓΕΛ Ηρακλείου θέλει
να εκφράσει τα θερμά του
συγχαρητήρια σε όλους όσους
συμμετείχαν στην υλοποίηση της
δημιουργίας της εφημερίδας μας.
Το πρώτο φύλο είναι
πραγματικότητα και είναι το πρώτο
βήμα σε ένα μακρύ οραματικό
ταξίδιστόχο όλων των
παραγόντων που βιώνουν αυτό το
εργαστήρι Μάθησης και
Παιδείας.
Στόχοι πολλοί, και ένας από
αυτούς να ανοίξουν δίαυλοι
επικοινωνίας με τους «γείτονες»,
τους πολιτιστικούς φορείς, τους
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων,
τους τοπικούς παράγοντες (και
άλλους), με σκοπό να
γνωστοποιήσουμε τους
προβληματισμούς μας, τις ιδέες
και τα σχέδιά μας, τα προβλήματά
μας, βελτιστοποιώντας έτσι τις
διαδικασίες και τις διεργασίες του
Λυκείου μας, με βασικό γνώμονα
να γίνουμε περισσότερο
Ανθρώπινοι Άνθρωποι….

Με τιµή

Μαυρίδης Παύλος

∆ιευθυντής

Η Φωνή του Εσπερινού ΓΕΛ Ηρακλείου Σχολ. χρονιά 201 5 - 201 6, τεύχος 1 ο

Ένας κηπουρός θέλει να φυτέψει 1 0 δέντρα φτιάχνοντας 5 ευθείες

συστάδες από 4 δέντρα η καθεµία. Πως µπορεί να τα καταφέρει;

Έχετε δύο κουβάδες χωρητικότητας 3 και 5 λίτρων.

Πως θα βάλετε 4 λίτρα στον έναν από τους δύο κουβάδες;

Τι αποτέλεσµα έχει ο ακόλουθος πολλαπλασιασµός;

(χ – α)(χ – β)(χ – γ)(χ – δ)* (χ – ω)

Σπαζοκεφαλιές




