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με τη βοήθεια της Δ/νσης του
Σχολείου και του Συλλόγου των
Καθηγητών.
Στοι χεία επι κοι νωνίας
µ ε το Σχολείο µ ας:

Τηλ.: 2810360880, 881
fax: 2810360882
mail: esperino_ira@sch.gr
http://lykespirakl.ira.sch.gr
blog: perivallon09.wordpress.com
Οµ άδα Σύ νταξη ς:

Οι μαθητές και μαθήτριες
του Σχολείου μας:
Β ου λελάκη ς Αλέξανδρος
Γκι ου λµ ι χάλη Ανδρι ανή
Γι γου ρτάκη ς Μ ι χάλη ς
Γκι αου ράκη ς Άγγελος
Θίµ ο Λέοναρντ
Καραϊσκάκη ς Λέανδρος
Κου τάντου Π ερσεφόνη
Κου του λάκη Αδαµ αντία
Μ ου δατσάκη ς ∆η µ ή τρι ος
Π ετράκη Π ολυ ξένη
Ρού ντου Μ αρία
Σαµ ωνάκη Γεωργία
Τζι ώτη Μ άγδα
Χαµ ι λάκη Μ αρία
Χαρι τάκη Ε λένη

Ε πι µ έλει α ύ λη ς:

Χρονάκη Άννα
(Φιλόλογος)
∆ι αβάστε επίση ς:

•
•
•
•

Η τελευταία µέρα ενός σκύλου - σελ. 2
Η ιστορία του Βιβλίου - σελ. 3
Μύχιες σκέψεις... - σελ. 4
Η ιστορία του Κινηµατογράφου - σελ. 4

Ο Κλαού ντι ο ζει δίπλα σου . ∆ες τον

Ο Κλαούντιo επιτάχυνε το βήμα του, έβλεπε
πως ο καιρός ήταν έτοιμος να βρέξει, αλλά
δεν σκέφτηκε να πάρει μαζί του ομπρέλα.
Όλα στραβά του πηγαίνανε σήμερα
μονολόγησε. Έψαξε στις τσέπες του τα
κλειδιά για να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού
του. «Γύρισα» φώναξε αλλά από ότι
φαινόταν δεν είχε γυρίσει κανείς άλλος
ακόμα. Πήγε στην κουζίνα να βρει κάτι να
φάει για το μεσημέρι. Εκείνη την στιγμή
άκουσε την πόρτα, ήταν η μητέρα του.
«Πως πέρασες σήμερα Κλαούντιο μου;»
«Καλά», απάντησε εκείνος μονολεκτικά
«Τι ώρα έχεις προπόνηση σήμερα;» τον
ρώτησε η μητέρα του.
«Δεν πάω, σταμάτησα», της απάντησε
καθώς καθόταν στο τραπέζι να φάνε. Η
μητέρα ανησύχησε. «Κλαούντιο για ποιο
λόγο σταμάτησες το μπάσκετ;»
Ο Κλαούντιο δεν της απάντησε. Η μητέρα
ανησύχησε ακόμα περισσότερο, ούτε το
φαγητό της δεν άγγιξε. Ο Κλαούντιο τελείωσε
• Είµαστε ότι σκεφτόµαστε - σελ. 6
• Η παιδεία είναι θέµα ανατροφής - σελ. 6
• Τα παιδοκοµικά µέτρα
και οι τιµωρίες - σελ. 7
• Γινόµαστε ποιητές... - σελ. 7

.

το φαγητό του και σηκώθηκε από το τραπέζι
χωρίς να βγάλει μιλιά. Πήγε στο δωμάτιο του
αγνοώντας την μητέρα του, κλείδωσε την
πόρτα του δωματίου του, άνοιξε γρήγορα τον
υπολογιστή του.
«Επιτέλους», σκέφτηκε «πρέπει να μιλήσω
με την Μαρία οπωσδήποτε». Μπήκε στο
διαδίκτυο και κοίταξε τους συνδεμένους
φίλους του. Η Μαρία ήταν εκεί. «Ωραία»,
φώναξε ο Κλαούντιο ενθουσιασμένος.
Ξεκίνησε την συνομιλία, η Μαρία τον
ρώτησε «Τι κάνεις;»
Ο Κλαούντιο της απαντά λυπημένος και
θυμωμένος,
«Δεν αντέχω άλλο πάλι τα ίδια σήμερα,
παράτησα και το μπάσκετ».
« Γιατί ρε Κλαούντιο σου είπα να κάνεις
υπομονή παντού υπάρχουν παλιόπαιδα»
«Πάλι αυτός ο Δημήτρης και η παρέα του με
ειρωνευόταν και πέταγαν υπονοούμενα για
την εθνικότητα μου, 3 μήνες που έχει
ξεκινήσει το σχολείο έχω πάλι τα ίδια

• Οι δράσεις του σχολείου µας - σελ. 8
•
•
•
•

Ο Αρέτιος ξαναχτυπά! - σελ. 8
Παλιές ελληνικές διαφηµίσεις - σελ. 9
Η συνταγή µας - σελ. 9
...και άλλα - σελ. 9 - 1 2

προβλήματα»
«Έλα από το σπίτι για καφέ να
συναντηθούμε από κοντά», του είπε και
εκείνος δέχτηκε.
«Μάνα φεύγω», φώναξε καθώς έκλεινε την
πόρτα πίσω του.
Η μητέρα του προβληματισμένη δεν
πρόλαβε να του απαντήσει. Από τότε που
άλλαξαν πόλη έβλεπε ότι ο γιος της έχει
αλλάξει την συμπεριφορά του. Στο χωριό
που έμεναν ποτέ δεν είχαν προβλήματα για
την βουλγαρική καταγωγή τους. Αλλά από
τον Σεπτέμβρη που μετακόμισαν στην
Αθήνα και εκείνη και ο Κλαούντιο ένιωθαν
το ρατσισμό σε όλο του το μεγαλείο. Η
Ντάλια η μητέρα του Κλαούντιο μετά το
χαμό του άντρα της έφυγε με τον μοναχογιό
της σε πολύ μικρή ηλικία, 67 χρόνων, από
την Βουλγαρία για μια καλύτερη ζωή
πηγαίνοντας σε ένα μικρό χωριό στην
επαρχία.
Καθώς η μητέρα του σκεφτόταν αυτά, ο
Κλαούντιο βάδιζε για το σπίτι της Μαρίας
Η τελευ ταία µ έρα

Τι όμορφη μέρα! Ο ήλιος είναι ψηλά και
κάνει ζέστη. Έχει καιρό να κάνει ζέστη.
Είμαι με το φίλο μου και παίζουμε.
Τρέχουμε από γειτονιά σε γειτονιά και
κυνηγάνε ο ένας τον άλλον. Τι όμορφα
που περνάμε! Τώρα βλέπουμε μια γάτα
να τριγυρνάει στα χορτάρια. Γαυγίζω
στον φίλο μου και την παίρνουμε στο
κυνήγι. Τι γρήγορα που τρέχει! Στρίβει
σε ένα στενό και την ακολουθάμε.
Όμως ,δεν την προλαβαίνουμε.
Σταματάμε σιγά σιγά να ανακτήσουμε
την κομμένη απο το τρέξιμο αναπνοή
μας. Την προσοχή μας αποσπά μια
έντονη μυρωδιά. Κρέας! Τι ωραία που
μυρίζει! Έχω να φάω μέρες... Πεινάω.
Αρπάζω το κρέας από το στόμα του
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όταν βλέπει ξαφνικά μπροστά του τον
Δημήτρη και την παρέα του.
«Βρε βρε παιδιά, για κοιτάξτε ο βούλγαρος
ο Κλαούντιο».
«Δεν βαρέθηκες να με ειρωνεύεσαι
Δημήτρη;», τον ρώτησε φοβισμένος ο
Κλαούντιο.
«Χα!χα!», κάγχασε ο Δημήτρης, «έμαθα
πως έφυγες από την ομάδα μπάσκετ
βρομίλε».
«Ναι έφυγα», του απάντησε ο Κλαούντιο,
δεν άντεξα άλλο όλα αυτά τα πειράγματα
και τις κοροϊδίες».
«Πάλι καλά που έφυγες από την ομάδα
μπάσκετ, δεν αντέχαμε άλλο τις απαίσιες
μυρωδιές σου», είπε κοροϊδευτικά ο
Δημήτρης γελώντας με την παρέα του.
Ο Κλαούντιο γεμάτος δάκρυα στα μάτια
πήγε πίσω στο σπίτι του τρέχοντας, ο
ενθουσιασμός που είχε πριν, τώρα έγινε
θλίψη. Έφτασε στο σπίτι του, πήγε αμέσως
στο δωμάτιο του και κλειδώθηκε με τις
ώρες. Δυστυχώς ο Κλαούντιο και η μητέρα

του δεν περνούσαν πολύ χρόνο μαζί γιατί η
μητέρα του δούλευε το πρωί καθαρίστρια
και το βράδυ σε μπαρ σερβιτόρα. Έτσι ο
Κλαούντιο ήταν ολομόναχος στην σκληρή
και άδικη κοινωνία. Ο Κλαούντιο εξήγησε
στη Μαρία γιατί δεν μπορεί να πάει και
ξάπλωσε στο κρεβάτι του γεμάτος νεύρα
και περίλυπος.
Ο Κλαούντιο ήταν μέτριος μαθητής, διέθετε
εξυπνάδα, αλλά οι συμμαθητές του δεν του
φερόντουσαν καλά, λόγω της εθνικότητας
του. Κάποιοι δε, τον προσπερνούσαν λες
και ήταν αόρατος, κάποιοι άλλοι όπως ο
Δημήτρης και η παρέα του, του ασκούσαν
βία (μπούλινκ) γι αυτό έφυγε από την
ομάδα μπάσκετ που τόσο πολύ του άρεσε,
γι αυτό δεν μπορούσε να γίνει ο καλύτερος
μαθητής, γι αυτό η ψυχολογία του ήταν
χάλια…
Ποιος από μας θα αφουγκραστεί επιτέλους
την ψυχή του Κλαούντιο;
Βουλελάκης Αλέξανδρος

ενός σκύ λου . . .

φίλου μου και αυτός
γρυλίζει. Εγώ γρυλίζω
πιο
δυνατά
και
οπισθοχωρεί. Τρώω το
κρέας με μια χαψιά. Τι
ωραία γεύση! Είναι η
τυχερή μου μέρα ! Δεν
κρυώνω ,δεν πεινάω
και έχω φίλο! Μακάρι
κάθε μέρα της ζωής
μου να είναι σαν
σήμερα! Μακάρι αυτή
η μέρα να μην
τελειώσει ποτέ!
Ο φίλος μου, μου
γαυγίζει. Θέλει να
παίξουμε. Τι παιχνιδιάρης που είναι!
Τρέχω από πίσω του. Τι όμορφα που
χτυπάει ο αέρας το πρόσωπο μου. Τον
νιώθω στα αυτιά μου, στη γλώσσα
μου. Τι όμορφα που είναι εδώ πέρα.
Δέντρα, λουλούδια, πουλιά... Με κάνει
να νιώθω ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος!
Τίποτα δεν θα με εμποδίσει να νιώθω
τον αέρα, να τρέχω αντίθετα του.
Νιώθω εξουθενωμένος. Νιώθω τα
πόδια μου να λυγίζουν. Γιατί το
παθαίνω αυτό; Νιώθω ένα σούβλισμα
στα πνευμονία. Σταματάω να τρέχω. Ο
πόνος υποχωρεί σιγά σιγά. Όμως
αμέσως επιστρέφει δριμύτερος. Πέφτω
στο έδαφος. Ο πόνος εξαπλώνεται σε

όλο το σώμα μου. Νιώθω τα κόκαλα
μου να συνθλίβονται. Νιώθω την
ανάσα μου να κόβεται. Πονάω σε κάθε
απόπειρα αναπνοής. Η όραση νου
ελαττώνεται. Γιατί θολώνουν όλα;
Μόλις και μετά βίας βλέπω! Τρέμω
ολόκληρος. Βγάζω αφρούς από το
στόμα. Ο φίλος μου με πλησιάζει χωρίς
να ξέρει τι μου συμβαίνει. Ούτε εγώ
ξέρω τι μου συμβαίνει, φίλε. Πονάω
πολύ.
Ακούω ένα θόρυβο και προσπαθώ να
δω τι γίνεται. Βλέπω έναν άνθρωπο,
όμως όλα είναι θολά. Με πλησιάζει
αργά και γονατίζει δίπλα μου. Με
σκουντήξει. Θέλω τόσο πολύ να
σηκωθώ και να παίξω μαζί του, μα δεν
μπορώ. Βάζει το άλλο του χέρι στο
στόμα και ακούω ένα βογγητό. Νομίζω
κλαίει. Κάθεται δίπλα μου και
ακουμπάει το χέρι του στο κεφάλι μου.
Με αγκαλιάζει. Ο πόνος είναι
αβάσταχτος. Κάθε ανάσα μου παίρνει
λίγη δύναμη ζωής. Νιώθω τα δάκρυα
του ανθρώπου πάνω μου. "Ηρέμησε
αγάπη μου, όλα θα πάνε καλά" μου
λέει με αναφιλητά. Έχει λεπτή φωνή,
πρέπει να είναι κοπέλα. Πότε θα πάνε
καλά ,κοπέλα; Πονάω. Πονάω πολύ.
Μου χαϊδεύει το κεφάλι και ακούω άλλο
ένα βογγητό. "Ηρέμησε αγάπη μου, θα
περάσει ο πόνος. Κάνε υπομονή. Σε
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λίγο θα περάσει ο πόνος ,στο υπόσχομαι."
Πότε κοπέλα; "Θα γίνεις καλά. Θα περάσει
ο πόνος δεις. Ησύχασε τώρα", μου λέει.
Ηρεμώ για λίγο, μα πονάω περισσότερο.
Συγγνώμη κοπέλα, δεν μπορώ να
ηρεμήσω.
"Κρατήσου"
λέει
και
απομακρύνεται. Μη με αφήνεις μόνο μου,
κοπέλα. Σε χρειάζομαι.
Ο ήλιος είναι αβάσταχτος, σαν τον πόνο
μου. Και ο δικός μου φεύγει. Είμαι μόνος. Η
καρδιά μου πάει να σπάσει. Τα πνευμονία
που δεν έχουν ίχνος αέρα. Νιώθω
σουβλίσματα στο στομάχι. Γιατί μου το
έκαναν αυτό; Ξανακούω το θόρυβο και
ανοίγω τα μάτια μου. Ήρθε η κοπέλα!
Κρατάει κάτι στο χέρι. Γιατί με άφησες
κοπέλα; Τι κρατάς; Κάθεται δίπλα μου και
μου πιάνει το κεφάλι. Το πιάνει και το
αφήνει. Εγώ σπαρταρώ. Φοβάται να με
πιάσει. Και άλλο βογγητό. Μην κλαις
κοπέλα, δεν θα σου κάνω κακό. Χρειάζομαι
τη βοήθεια σου. Μου χύνει ένα υγρό στο
άτομα . "Τώρα θα κάνεις εμετό" ψελλίζει.
Είναι αηδία. "Κάνε εμετό, κάνε εμετό".
Συνεχίζω να πονάω κοπέλα. Δεν θα αντέξω
και πολύ. Πιάνει τα πλευρά της. Μετά τα
μάτια της και μετά ξανά τα πλευρά της.
Πονάς κοπέλα; Είσαι καλά; Σκύβει και μου
δίνει ένα φιλί. " θα κάτσω μαζί σου μέχρι το
τέλος. Θα δεις όλα καλά θα πάνε". Αυτό δεν
θα μειώσει τον πόνο κοπέλα, όμως είναι
ωραία που είσαι μαζί μου. "Θα γίνεις καλά
και θα πάμε σπίτι. Δεν θα χρειαστεί να

ξαναπονέσεις για τίποτα." Και θα τρώω ότι
θέλω; "Θα τρως όποτε θες " λέει. Αυτό μου
αρκεί. Ανυπομονώ να γίνω καλά.
Η όραση μου χάνεται και ο πόνος
δυναμώνει. Τρέμω πιο πολύ. Ακούω την
κοπέλα να μιλάει. Ζητάει βοήθεια. Να
φέρουν λάδι λέει. Δεν έρχεται κανείς. "Δεν
μπορώ" λέει μια άλλη φωνή. Η κοπέλα την
παρακαλάει. Μου έριξαν φόλα λέει. Τι είναι
η φόλα; "Δεν μπορώ " ξανά απαντάει η
φωνή. Η κοπέλα κλαίει περισσότερο τώρα.
Τε δάκρυα της χύνονται σαν βροχή πάνω
μου. Γιατί δεν την βοηθούν; Πονάει. Το
νιώθω ότι πονάει. Μακάρι να μπορούσα να
σε βοηθήσω, κοπέλα. Αλήθεια θέλω να σε
βοηθήσω. Αλλά πονάω. Άσε τα πλευρά
σου και σκούπισε τα δάκρυα σου από
πάνω μου. Θέλω να πεθάνω όπως
γεννήθηκα αξιοπρέπεια. Γιατί δεν σε
βοηθούν κοπέλα; Γιατί δεν μας βοηθούν;
Τους σκύλους τους θα τους βοηθούσαν,
έτσι δεν είναι; Μα εμένα δεν με ξέρουν.
Έτσι γίνεται πάντα. Αδιαφορούν για τον
άγνωστο μέχρι να συμβεί σε αυτόν που
αγαπάνε. Ούτε ΕΣΥ με ξέρεις κοπέλα μα με
βοηθάς. Πονάς και όμως με βοηθάς.
Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω κι
εγω.
Την ακούω να μιλεί, όμως δεν λαμβάνει
απάντηση. Ένα βογγητό και μετά δάκρυα."
Ηρέμησε και έρχεται βοήθεια" μου λέει.
"Όλα θα πάνε καλά, στο υπόσχομαι".
Σκότωσε με κοπέλα. Δεν αντέχω άλλο

πόνο. Λύτρωσε με. Αυτή τη βοήθεια ζητάω.
"Θεέ μου, μην τον πάρεις". Πάρε με θεέ."
Βοήθησε τον " λέει. Μα εγώ συνεχίζω να
πονάω. Δεν ακούει ο θεός; όντως η μέρα
αυτή δε θα τελειώσει ποτέ. Θα έπρεπε να
προσέχω τι εύχομαι.
Νιώθω τη ζεστή ανάσα της κοπέλας να
απομακρύνεται. Μη φύγεις κοπέλα, σε
χρειάζομαι. Μην με αφήνεις μόνο μου,
φοβάμαι το σκοτάδι. Προσπαθώ να βγάλω
μια κραυγή από μέσα μου, να τη φωνάξω
μα δεν ξέρω το όνομα της. Γιατί δεν μου
είπες το όνομα σου κοπέλα; Ούτε εγώ σου
είπα το δικό μου. Δεν θέλω να πεθάνω στα
χέρια ενός αγνώστου. Θα σε ονομάσω
Κοπέλα και ΕΣΥ να με λες αγάπη σου. Δεν
με έχουν πει πολλοί έτσι. θα έχουμε τα δικά
μας ονόματα. Δεν θα τα ξέρει κανείς, μόνο
εμείς. Έτσι δεν θα πεθάνουμε σαν
άγνωστοι. Ο θάνατος μας θα είναι κοινός,
οι αναμνήσεις αυτής της μέρας. Εγώ
πεθαίνω σωματικά κοπέλα, μα ΕΣΥ
ψυχικά. Είναι πολύ χειρότερο αυτό.
Γύρνα Κοπέλα. Δεν θέλω να πεθάνω
μόνος. Ακούω βήματα. Ήρθε η Κοπέλα μου.
Προσπαθώ να κουνήσω την ουρά μου, μα
δεν την νιώθω. Ο πόνος δεν μου αφήνει τη
πολυτέλεια της χαράς. "Όταν του ανοίξω το
στόμα, βάλε μέσα το λάδι" λέει. Όντως
έφερε βοήθεια. Όμως ο πόνος έχει αρχίσει
ήδη να καταλαγιάζει…
Χαμιλάκη Μαρία

Η ι στορία του Β ι βλίου

Το βιβλίο έχει κι αυτό την
ιστορία του και μάλιστα είναι
πολύ
παλιά.
Για
να
παρουσιάσουμε όμως την
ιστορία του βιβλίου πρέπει να
δούμε πρώτα πως άρχισαν οι
άνθρωποι να γράφουν.
Από τα παλιά χρόνια οι
άνθρωποι
είχαν
κάποια
γλώσσα
με
την
οποία
συνομιλούσαν
και
συνεννοούντο μεταξύ τους. Την γλώσσα
όμως αυτή μονάχα την μιλούσαν, δε την
έγραφαν. Στο πέρασμα του χρόνου ο
άνθρωπός προσπάθησε να βρει τρόπο να
ξαναφέρνει
εύκολα στην μνήμη του
γεγονότα και συνομιλίες, έτσι επινόησε την
γραφή. Το πρώτο βήμα στην γραφή ήταν η
ιδεογραφία όπως την ονομάζουν οι
επιστήμονες. Δηλαδή ένα σύμπλεγμα από
εικόνες που παριστάνουν ένα γεγονός, που
το βρίσκουν οι αρχαιολόγοι σε πλάκες σε
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πήλινα αγγεία, και σε
σπηλιές όπου ο άνθρωπός
έκανε την πρώτη απόπειρα
γραφής με εικόνες: π.χ για να
«πούνε» το ρήμα κτυπώ
ζωγράφιζαν ένα άνθρωπο με
ένα ραβδί υψωμένο, με την
παράσταση ενός ματιού
έγραφαν την όραση, με ένα
λιοντάρι τη δύναμη κ.λ.π.
Αλλά ο τρόπος αυτός είχε
μεγάλες δυσκολίες κι οι δυσκολίες αυτές
έγιναν αφορμή να ζητήσει ο άνθρωπός
άλλο καλύτερο τρόπο γραφής. Προϊόντος
του χρόνου φθάσαμε στο αλφάβητο το
οποίο βέβαια τελειοποίησαν οι Έλληνες,
όμως το χρησιμοποίησαν οι φοίνικες πολλά
χρόνια προ Χριστού , όπως μας
πληροφορούν οι αρχαιολόγοι.
Μια καινούργια όμως δυσκολία φάνηκε να
εμποδίζει την γρήγορη ανάπτυξη της
γραφής, πάνω σε τι θα έγραφαν, το χαρτί

δεν είχε ακόμη βρεθεί. Έτσι τα πρώτα υλικά
στα οποία ο άνθρωπος έγραψε τις ιδέες
του ήταν οι πέτρινες πλάκες, το μέταλλο,
φλούδες δένδρων, υφάσματα, δέρματα
ζώων και τέλος ο πάπυρος και η
περγαμηνή. Όλα αυτά τα γραφικά υλικά,
αφού εξυπηρέτησαν χιλιάδες χρόνια τους
ανθρώπους έδωσαν επιτέλους τη θέση τους
στο χαρτί. Η πολύτιμη αυτή ύλη έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην ιστορία του βιβλίου.
Σ΄αυτό άρχισαν να γράφουν με το χέρι οι
βιβλιογράφοι τα κείμενα. Το γράψιμο όμως
με το χέρι ήθελε μεγάλη επιτηδειότητα και
πολύ χρόνο για να γίνει ένα βιβλίο. Ένας
σιδηρουργός ο κινέζος Πι Τσέγκ τον 11μΧ
αιώνα έδωσε τη λύση. Σκέφτηκε να
σκαλίσει χωριστά το κάθε γράμμα του
αλφαβήτου σε μικρά κομματάκια ξύλου.
Έτσι τα γράμματα μπαίνοντας το ένα κοντά
στο άλλο μπόρεσαν να χρησιμοποιούνται
στην σύνθεση και εκτύπωση οιανδήποτε
κειμένου. Κατασκευασμένα όμως από ξύλο
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δεν άντεχαν στη πίεση της πρέσας και έτσι καταστρεφόταν
γρήγορα. Την οριστική λύση στο πρόβλημα έδωσε το 1448 ο Ιωάν,
Γουτεμβέργιος ο οποίος εφεύρε την μεταλλική μίτρα δηλαδή το
μεταλλικό καλούπι για κάθε γράμμα του αλφαβήτου μέσα στο
οποίο χύνεται ειδικό μέταλλο και ετοιμάζονταν ένα ένα ή όλα τα
τυπογραφικά στοιχεία με ειδικό μέταλλο από μόλυβδο, κασσίτερο
και αντιμόνιο.
Το μυαλό του όμως δεν σταμάτησε εως εδώ, έβλεπε πώς για να
τυπωθούν τα γράμματα στο χαρτί χρειαζόταν δυνατή πίεση. Τότε ο
δραστήριος αυτός άνθρωπος φρόνησε να εφεύρει και το

κατάλληλο πιεστήριο. Έτσι έγινε το πρώτο τυπογραφείο και
τύπωσε το πρώτο βιβλίο που ως γνωστό είναι η Αγία Γραφή. Η
τυπογραφία από τότε τράβηξε την προσοχή πολλών. Ήταν βλέπετε
το μέσο που βοηθούσε να διαδίδονται οι σκέψεις , οι ιδέες και
γενικά ο πολιτισμός, καθώς και μέσο πνευματικής επικοινωνίας
μεταξύ των λαών.
Η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος γέμισε βιβλία πηγαίνοντας στο
σπίτι του πλουσίου μα και στην καλύβα του κάθε φτωχού και
καταφρονεμένου.

Μουδατσάκης Δημήτριος

Μ ύ χι ες σκέψ ει ς. . .

Ζήσε την στιγμή!
Είναι ανάγκη να βρούμε το θάρρος να εισέλθουμε στον άλλο
χώρο, του αοράτου ….
Αν το τολμήσουμε, θα ανακαλύψουμε δυο πράγματα: την
προέλευση των αυτομάτων συμπεριφορών μας και τις
ανεξερεύνητες δυνατότητες μας. Ο άλλος χώρος είναι ορατός, εκεί
βρίσκονται όσα ξέρουμε πως γνωρίζουμε και όσα ξέρουμε πως δεν
γνωρίζουμε… ή όσα πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε. Η επιλογή είναι
δική μας για το ποιοι θέλουμε να είμαστε στην ζωή μας… οι
άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα να συμβαίνουν ή οι
άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα να συμβούν;
Επηρεασμένη από το άγχος και τον προβληματισμό των νέων για
τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων ένα έχω να πω…, απλά δεν
έχουμε να χάσουμε «ΤΙΠΟΤΑ» πάρα μόνο να κερδίσουμε
πράγματα. Ίσως να μην τα είχαμε φανταστεί και διεκδικήσει ποτέ
στην ζωή μας γιατί η δύναμη του φόβου, της αστοχίας να μας
τρομάζει ή να μας θίγει τον εγωισμό μας. Ίσως η συμπεριφορά του
περίγυρου μας να φταίει πολλές φορές σε αυτό γιατί δύσκολα
συναντάμε ανθρώπους να μας ωθήσουν προκειμένου να κάνουμε
ένα βήμα πάρα πέρα στην ζωή μας. Υπάρχει πολύς φθόνος και
ζήλεια στους ανθρώπους, ώστε κάποιοι προσπαθούν να κόψουν
τα φτερά κάποιων άλλων. Στην κορυφή είναι ωραίο να είσαι μονός

…., στον πάτο όμως θέλεις να πάρεις και παρέα, δυστυχώς για
κάποιους που ακούν τους γύρω τους και δεν κάνουν «τον κουφό
βάτραχο». Όλα είναι εφικτά αν ακούς την θέληση του μέσα σου.
Είναι πολύ δυνατή η φωνή σου για να μην την ακούς εσύ ο ίδιος.
Ας ακούσουμε λοιπόν τις εσωτερικές φωνές μας και δεν θα
χάσουμε, αυτό μας το έχει διδάξει η πορεία της ζωής μας μέχρι
σήμερα. Ας οραματιστούμε τους εαυτούς μας όπως τους έχουμε
φανταστεί να είμαστε σε μια δεκαετία από τώρα…, ας βάλουμε τις
βάσεις για να το κάνουμε πράξη. Ας δούμε τι θεωρούμε ότι αξίζει ο
καθένας μας και ας διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει…, αυτό
που έχουμε φανταστεί …, αυτό που έχουμε ονειρευτεί…, δεν
φοβόμαστε να κάνουμε ταξίδια με το μυαλό μας…, είναι τα μονά
που αξίζουν γιατί έχουν ως αποτέλεσμα να βάλουμε τον εαυτό μας
στη θέση που πιστεύουμε πως του αξίζει. Ζήτησε για να σου
δοθεί…, το συμπάν ακούει, οπότε, βροντοφώναξε τα όνειρα σου
με σκοπό αυτά να υλοποιηθούν άμεσα για να βάλεις τους
επομένους στόχους σου. Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό στην ζωή
μας…, ας ορίσουμε λοιπόν εμείς για ποιο σκοπό ζούμε!!!Το ορατό
από το αόρατο τα χωρίζει μια στιγμή…, ζήσε, λοιπόν, τη στιγμή!!
Με χαρά και σεβασμό

Κουτουλάκη Αδαμαντία

Η ι στορία του Κι νη µ ατογράφου

Κατά την γνώμη μου, ο κινηματογράφος
είναι η πιο δημιουργική τέχνη στον κόσμο.
Οι κινηματογραφιστές, οι σκηνοθέτες, οι
σεναριογράφοι και οι παραγωγοί με την
βοήθεια των ηθοποιών και του υπόλοιπου
ανθρώπινου δυναμικού, ζωντανεύουν
μυθοπλασίες και αληθινές ιστορίες. Οι
θεατές χάνονται για λίγες ώρες σε ένα
φανταστικό κόσμο…
Για μένα η πιο δύσκολη τέχνη στο σινεμά
είναι τα εικονογραφημένα μυθιστορήματα
(γνωστά ως κόμιξ) που τα μεταφέρουν στην
οθόνη ως κινούμενα σχέδια (cartoon). Είναι
πολύ πιο δύσκολο να γίνει μια ταινία στο σινεμά παρά στην
τηλεόραση ή το θέατρο. Όταν η ζωγραφική, η γλυπτική, η μουσική,
το σενάριο, τα σκηνικά, τα κουστούμια, η φωτογραφία, η
διαφήμιση, η έμπνευση και πολλά άλλα ενωθούν μεταξύ τους υπό
ενός καθοδηγητή σκηνοθέτη φτιάχνουμε την 7η Τέχνη, τον
κινηματογράφο.
Τιμή σε εκείνους που ανακάλυψαν και δημιούργησαν την Έβδομη
Τέχνη…, τους Αδερφούς Λυμιέρ, στις 28 Δεκεμβρίου του 1895, στο
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υπόγειο του Γκραν Καφέ, στο Παρίσι. Οι
Όγκιστ και Λουί Λυμιέρ (δύο ιδιοκτήτες
ενός εργοστάσιου φωτογραφικών ειδών)
πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια
προβολή κινηματογραφικών ταινιών.
Εκείνη τη μέρα 33 άτομα αγόρασαν
εισιτήρια για να δουν πέντε μικρού
μήκους ταινίες, ανάμεσα τους οι θρυλικές
«Έξοδος των εργατών από το
εργοστάσιο» και «Η Άφιξη του τρένου
στο Σταθμό», που έκανε τους πρώτους
θεατές του κινηματογράφου να τρομάξουν
νομίζοντας πως το τρένο ερχόταν
καταπάνω τους…
Ο σπουδαίος Αμερικάνος Ντέιβιντ Γ. Γκρίφιθ και ο Ρώσος Σεργκέι
Αϊζενστάιν ήταν οι πρώτοι αληθινά μεγάλοι δημιουργοί του μοντάζ,
δύο ταινίες τους είναι «Μισαλλοδοξία», (1916) του D.W.Griffith. και
«Το Θωρηκτό Ποτέμκιν», (1926) του Sergei Eizenstein. Από τους
μεγαλύτερους πρωτοπόρους της κινηματογραφικής τεχνικής και
αισθητικής ήταν και ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος,
παραγωγός και μουσικός Τσαρλς Τσάπλιν, γνωστός σε όλους μας
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ως «Σαρλό» που έδειξε ότι το σινεμά είναι παγκόσμια γλώσσα με
την οποία μπορούν να γελάσουν και να συγκινηθούν οι πάντες.
Στις σημαντικότερες του ταινίες συγκαταλέγονται: «Το Χαμίνι»
(1921), «Ο Χρυσοθήρας» (1925), «Τα Φώτα της Πόλης» (1931),
«Ο Μεγάλος Δικτάτωρ» (1940). Όπως επίσης και ο Joseph Frank
Keaton, γνωστός στο ευρύ κοινό ως, Buster Keaton, είναι ένας από
τους πιο δημοφιλείς κωμικούς ηθοποιούς του βωβού
κινηματογράφου. Παράλληλα είναι και ένας από τους πιο
επιτυχημένους παραγωγούς. Με πηγαίο ταλέντο, θα μείνει στην
ιστορία της μεγάλης οθόνης για το μοναδικό του στωικό, σχεδόν
ανέκφραστο ύφος του, εξαιτίας του οποίου του έδωσαν το
παρατσούκλι “Το πέτρινο πρόσωπο. Το περιοδικό Entertainment
Weekly, τον κατέταξε στην 7η θέση ανάμεσα στους καλύτερους
σκηνοθέτες όλων των εποχών. Στις σημαντικότερες του ταινίες
συγκαταλέγονται: «The boat», «The electric house», «The
paleface», «Cops», «The frozen north». «The playhouse». κ.ά..
Βασικά ο Γκρίφιθ, ο Αϊζενστάιν, ο Τσάπλιν και ο Κίτον ήταν αυτοί
που έφτιαξαν όλους σχεδόν τους κανόνες με τους οποίους
χτίζονται, μέχρι σήμερα, οι κινηματογραφικές ταινίες. Μερικοί,
επίσης, αριστουργηματικοί δημιουργοί είναι και οι, ο Ρόμπερτ
Φλάχερτι, ντοκιμαντερίστας, «Νανούκ του Βορρά»(1922), ο Μπεν
Χεκτ, ο μεγαλύτερος ίσως σεναριογράφος όλων των εποχών, οι
Γερμανοί εξπρεσιονιστές, Φριτζ Λανγκ, “Μ”(1923) και
Φ.Γ.Μουρνάου, “Νοσφεράτου, μια συμφωνία τρόμου” (1922), ο
Ρόμπερτ Βίνε, “Εργαστήριο του Δρ. Καλιγκάρι” (1919), ο Ισπανός
σουρεαλιστής Λουί Μπουνιουέλ και ο διάσημος ζωγράφος
Σαλβαντόρ Νταλί, “Χρυσή Εποχή” (1930) και “Ανδαλουσιανός
Σκύλος” (1929), ο ρεαλιστής Γάλλος, Μαρσέλ Καρνέ, “Τα Παιδιά
του Παραδείσου” (1945), ο Αμερικανός λυριστής Όρσον Γουέλς,
σκηνοθέτησε τον «Πολίτη Κέιν» (1941), θεωρούμενη από πολλούς
ως μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μεσούσης του Ψυχρού
Πολέμου, το σινεμά, μίλησε πιο σκληρά στο κοινό με επικές και
πολεμικές (αντιπολεμικές) υπερπαραγωγές…
Τότε λοιπόν αρχίσουν να κάνουν την εμφάνιση τους νέα
κινηματογραφικά κινήματα μαζί με μερικούς προικισμένους
δημιουργούςσκηνοθέτες: Ο Ιταλός νεορεαλιστής Βιτόριο Ντε Σίκα,
“Ο Κλέφτης των Ποδηλατών” (1948), ο Ιάπωνας Ακίρα Κουροσάβα,
που πάντρεψε τον Σαίξπηρ και τον Ντοστογιέφσκι πλάι στους
Σαμουράι, με σημαντικές ταινίες όπως: «Ρασομόν» (1950), «Οι
Επτά Σαμουράι» (1954), «Γιοζίμπο» (1961) και «Ραν» (1985). Στην
Αμερική ένας Έλληνας μετανάστης, ο Ελία Καζάν όρισε μια
μέθοδο ερμηνευτικής τέχνης που βασίστηκε στην ψυχολογία, στον
αυτοσχεδιασμό και στην αμεσότητα. Οι ηθοποιοί που έπαιξαν στις
ταινίες του, όπως ο Μάρλον Μπράντο “Λεωφορείον ο Πόθος”,
(1951) και ”Το Λιμάνι της Αγωνίας”, (1954) άλλαξαν ριζικά την
αλήθεια των κινηματογραφικών ρόλων. Το 1957, ένας ακόμη
Έλληνας μετανάστης, ο Τζον Κασσαβέτης, όρισε τον «Ανεξάρτητο
Σινεμά», η πρώτη ταινία του κινήματος είναι «Οι Σκιές». Τις
επόμενες δεκαετίες το «Ανεξάρτητο Σινεμά» απέκτησε τη δική του
οντότητα, ανέδειξε δημιουργούς όπως ο Σπάικ Λι, ο Τζιμ
Τζάρμους, ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και ο Κουεντίν Ταραντίνο. Στη
Σουηδία ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν απέδειξε ότι το σινεμά, εκτός από
ψυχαγωγία, είναι και εργαλείο φιλοσοφικής σκέψης και ανάλυσης
του κόσμου. Οι σημαντικότερες του ταινίες είναι: «Η Έβδομη
Σφραγίδα» (1957), «οι Άγριες Φράουλες» (1957), «Η Περσόνα»
(1966) και το «Φάνη και Αλέξανδρος» (1982). Στην Γαλλία του ΄60
ξεκίνησε το «Νέο Κύμα» με τους Ζακ Λικ Γκοντάρ, “Με Κομμένη την
Ανάσα” (1960) και Φρανσουά Τρυφώ “Τα 400 Χτυπήματα” (1959).
Ένας Βρετανός σκηνοθέτης που δούλεψε κυρίως στην Αμερική και
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ονομάστηκε ο «μετρ του τρόμου» αλλά κι ένας ριζοσπάστης της
7ης Τέχνης, ο οποίος πλούτισε την κινηματογραφική γλώσσα με
τους, εντελώς δικούς του, κανόνες για το σασπένς και το μοντάζ, ο
Άλφρεντ Χίτσκοκ, με αριστουργήματα όπως, «Τα 39 Σκαλοπάτια»
(1935), «Σιωπηλός Μαρτυράς» (1954), «Στη Σκιά των Τεσσάρων
Γιγάντων» (1957), «Ο Δεσμώτης του Ιλίγγου» (1958), «Ψυχώ»
(1960). Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας σκηνοθέτης που να μην
δανείζεται τους κανόνες του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Μοναχικός και
παντελώς ανένταχος σε κινήματα και σχολές, ο Στάνλεϋ Κιούμπρικ
ήταν ένας «αναγεννησιακός καλλιτέχνης». Καταπιάστηκε με όλα τα
κινηματογραφικά είδη σαν να ήθελε να τα ολοκληρώσει, να «τα
κλείσει», να αλλάξει τους κανόνες και την ιδεολογία τους. Οι ταινίες
του είναι τόσο πλήρεις, που ακόμη και η αντιγραφή ή η μίμηση
καταντάει σχεδόν αδύνατη. Το καταλαβαίνει κανείς αμέσως
παρακολουθώντας τις πιο γνώστες του ταινίες που είναι:
«Σπάρτακος» (1960), «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος»
(1968), «Το Κουρδιστό Πορτοκάλι» (1971), «Η Λάμψη» (1980),
«Μάτια Ερμητικά Κλειστά» (1999). Η δεκαετία του ‘70 βρήκε όλα
αυτά τα κινηματογραφικά κινήματα κατασταλαγμένα κι έτοιμα να
δεχτούν την τρικυμία που θα τους προκαλούσε μια ιδιοφυής
τετράδα νέων Αμερικάνων Σκηνοθετών. Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα
με τον αριστουργηματικό του «Νονό» (1972) και την «Αποκάλυψη
Τώρα!» (1979), ο Τζορτζ Λούκας με τον «Πόλεμο των Άστρων»
(1977), ο Στίβεν Σπίλμπεργκ με «τα Σαγόνια του Καρχαρία» (1975)
και το «Ε.Τ: Ο Εξωγήινος» (1982) και ο Μάρτιν Σκορσέζε με τον
«Ταξιτζή» (1973) έγιναν, από την μια μέρα στην άλλη, οι πιο
επιτυχημένοι σκηνοθέτες της ιστορίας. Το ίδιο συνέβη και με τον
Γούντι Άλλεν, τον σημαντικότερο μετά τον Τσάπλιν κωμικό,
ηθοποιό, σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό. Οι φοβίες του
σύγχρονου ανθρώπου, η νεύρωση του έρωτα, η αδυναμία
μπροστά στην αγάπη, οι φιλοσοφικές ζητήσεις του Μπέργκμαν, το
ανεξάρτητο πνεύμα του Κασσαβέτη, όλα χωνεύτηκαν μέσα στις
ταινίες του Γούντι Άλλεν, κυρίως στις: «Νευρικός Εραστής» (1977),
«Μανχάταν» (1979), «Η Χάνα και οι Αδερφές της» (1986).
Το σινεμά αλλάζει, ξανά! Το video clip, έκανε την εμφάνιση του
παντρεύοντας τη μουσική με τον κινηματογράφο. Το νέο αυτό είδος
επηρέασε καταλυτικά το σινεμά και πέρασε σε δημοφιλείς ταινίες
όπως το «Fight Club» (1999) του Ντέιβιντ Φίντσερ και το, «Δύο
Καπνισμένες Κάννες» (1998) του Βρετανού Γκάι Ρίτσι. Σταθμό στο
σύγχρονο σινεμά αποτέλεσε τη δεκαετία του ’90 ένας νεαρός
Αμερικάνος που αναδείχθηκε από το «Ανεξάρτητο Σινεμά», ο
Κουεντίν Ταραντίνο. Οι ταινίες του «Reservoir Dogs» (1992) και
«Pulp Fiction» (1994) κινήθηκαν στον υπόκοσμο, μίλησαν για τη
φρίκη των ναρκωτικών και έδειξαν τη βία στην πιο ωμή και
αμακιγιάριστη εκδοχή της… Τώρα πια, κάνουμε λόγο για
«Ταραντισμό» χρησιμοποιώντας τον αδόκιμο αυτό όρο κυρίως με
την αρνητική του έννοια. Τελευταίο κίνημα του 20ου αιώνα ήταν το
«Δόγμα 95», που με πρωτοβουλία μιας ομάδας Δανών
σκηνοθετών, με ηγετικές φιγούρες τον Λαρς Φον Τρίερ ”Οι Ηλίθιοι”
(1998) και τον Τόμας Βίντερμπεργκ “Οικογενειακή Γιορτή (998),
θέλησε να σπάσει τους σύγχρονους κανόνες του σινεμά και να το
ελευθερώσει από περιορισμούς, όπως για παράδειγμα τον τεχνητό
φωτισμό, τη μουσική επένδυση κτλ. Και … όλα αυτά άρχισαν με
ένα κομμάτι φιλμ και μια προβολή στο υπόγειο ενός καφενείου στο
Παρίσι του 1985.
Σήμερα βέβαια το φιλμ τείνει να εξαφανιστεί. Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, νέες γενιές ειδικών εφέ και μια απίστευτης
τελειότητας ψηφιακή τεχνολογία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο
που κατασκευάζονται οι ταινίες. Στρατιές κομπάρσων
δημιουργούνται με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ τα πολύπλοκα
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σκηνικά ζωγραφίζονται στις οθόνες των PC με εντυπωσιακό
αποτέλεσμα. «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον,
το «Matrix» των Αδερφών Γουαγόφσκι και «οι Πειρατές της
Καραϊβικής» του Γκορ Βερμπίνσκι μας έδειξαν ότι στην
κινηματογραφική φαντασία δεν υπάρχει κανένα απολύτως όριο.
Το σινεμά πάντως παραμένει ίδιο. Μια τέχνη μαγείας, αυταπάτης,
φυγής και ταυτόχρονα πειραματισμού, σκέψης, αναζήτησης της
αλήθειας και ανάλυσης του κόσμου μας. Όπως έλεγε και ο
Δάσκαλος, σπουδαίος Γάλλος Ποιητής, Ζωγράφος και Σκηνοθέτης

Ζαν Κοκτό: ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑ
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ,
ΠΛΟΥΣΙΩΝ Ή ΦΤΩΧΩΝ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΙΔΙΟ
ΟΝΕΙΡΟ.
Πηγή: « ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ ΣΙΝΕΜΑ» περιοδικό του Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας.
Λέοναρντ Θίμο

Ε ίµ αστε ότι σκεφτόµ αστε. . .

Υπάρχουν στιγμές στην ζωή που νιώθουμε εξαντλημένοι από την
καθημερινότητα και τις δοκιμασίες της. Έχουμε περάσει πολλά και
δεν αντέχουμε άλλο να ταλαιπωρούμαστε. Όμως, κάτι περίεργο
γίνεται και πάντα ταλαιπωρούμαστε. Τυχαίνει ένα απρόοπτο και
αφιερώνουμε όλη μας την ενέργεια σε αυτό με αποτέλεσμα να
έρθει και άλλο απρόοπτο και η μέρα ή η εβδομάδα μας να γεμίσει
με αρνητικά γεγονότα, υποχρεώσεις, προβλήματα κλπ.
Σας έχει τύχει αυτό; Οι περισσότεροι θα απαντήσουν θετικά.
Ήμουν σίγουρος!
Έρευνες έχουν δείξει πως το μυστικό μιας υγιούς ζωής είναι ο
νόμος της έλξης. Παράξενο έτσι ;
Θα πιστεύατε ποτέ ότι στο άρθρο της σχολικής εφημερίδας θα
διαβάζατε για το νόμο της έλξης; Λοιπόν, αυτή τη φορά ο νόμος της
έλξης δεν θα μας χρησιμεύσει για να λύσουμε κάποια άσκηση
αλλά για να κάνουμε την ζωή μας ευκολότερη.
Ό, τι σκέφτεστε, αυ τό θα γίνει !

Όταν ένα τραγικό συμβάν γίνεται δίνουμε πολύ σημασία σε αυτό.
Επίσης, δίνουμε πολύ σημασία σε οτιδήποτε ΔΕΝ θέλουμε να
γίνει. Πχ Δεν θέλω να χάσω την δουλειά μου, δεν θέλω να πάρω κι
άλλα κιλά, δεν θέλω να περάσω στην τάδε σχολή.
Αυτό είναι το ΜΕΓΑ λάθος που κάνουμε. Δίνουμε τόση σημασία σε
αυτά που ΔΕΝ θέλουμε και ξεχνάμε τι θέλουμε πραγματικά. Ο
νόμος της έλξης λειτουργεί σύμφωνα με την σκέψη σας. Όταν λέτε

δεν θέλω να χάσω την δουλειά μου, εστιάζετε σε κάτι αρνητικό,
δηλαδή να χάσετε την δουλειά σας. Άρα προσελκύεται αυτό στη
ζωή σας – το αρνητικό. Από την άλλη πλευρά, δοκιμάστε να
σκεφτείτε θετικά. Πχ. Θέλω να πάρω προαγωγή, θέλω να χάσω τα
περιττά κιλά, θέλω να περάσω νομική κλπ. Έτσι, προσελκύεται το
θετικό. Η σκέψη σας είναι θετική, τα συναισθήματα σας
χαρούμενα και έτσι αυτό θα λάβετε!
Είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιούμε όλη μας την ενέργεια
στα πράγματα που ΘΕΛΟΥΜΕ να κάνουμε κι όχι σε αυτά που δεν
θέλουμε. Γιατί όταν σκεφτόμαστε μόνο τα καλά, τότε μόνο τα καλά
θα προσελκύσουμε στη ζωή μας.
Άρα, σταματήστε να παραπονιέστε για τους λογαριασμούς, να
αγωνιάτε αν θα έχετε δουλειά ή αν τη χάσετε και αρχίστε να
σκέφτεστε τη θετική πλευρά. Αυτή θα προσελκύσετε! Ο νόμος της
έλξης σας βοηθάει σε αυτό! Εκφράστε αγάπη και θα λάβετε
αγάπη. Εκφράστε θετικότητα και θα λάβετε το ίδιο. Από την άλλη,
εκφράστε αρνητικότητα και θα λάβετε αρνητικά συμβάντα. Είναι
στο χέρι σας!
Αυτό το άρθρο είναι εμπνευσμένο από τη σειρά βιβλίων και το
ντοκιμαντέρ της Ρόντα Μπερν με τίτλο «Το Μυστικό».
Εμμανουήλ Λέανδρος Καραϊσκάκης

Η παι δεία είναι θέµ α ανατροφή ς

Σ αυτόν τον κόσμο οι άνθρωποι
τείνουν να μπερδεύουν τον όρο
παιδεία με τον όρο εκπαίδευση.
Και τα δυο προέρχονται απ’ το
ρήμα παιδεύω, στην ουσία
πρόκειται για δυο διαφορετικές
έννοιες.
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ παρέχεται από τα σχολεία και πιστοποιείται με
πτυχία, ενώ η παιδεία είναι αποτέλεσμα τόσο του περιβάλλοντος
στο όποιο γαλουχήθηκες όσο και προϊόν εσωτερικών ζυμώσεων
του ατόμου. Η παιδεία είναι αυτή που σε μαθαίνει να ξεχωρίζεις το
καλό απ΄ το κακό. Σε διδάσκει τι είναι δικαιοσύνη και τι σεβασμός.
Απ’ την άλλη, η εκπαίδευση επιτελεί το ρόλο του μορφωτικού
αγαθού μέσω του οποίου αποκτάς γνώσεις που με τη σειρά τους θ’
αποτελέσουν εφόδιο για ένα καλό βιοτικό επίπεδο. Στις μέρες μας
εν αντιθέσει με τα παλαιοτέρα χρόνια υπάρχει τέτοια πληθώρα
εκπαιδευτικών μέσων και πτυχίων που φτάνουν να γεμίσεις έναν
τοίχο. ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ όμως οι άνθρωποι είναι απαίδευτοι.
Παλιότερα μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα να μορφωθούν,
όμως είχαν ιδιαίτερα αυξημένη την αίσθηση δικαίου. Τώρα γιατί
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εμείς χάσαμε την ουσία είναι απορίας άξιο. Προσποιούμαστε πως
γνωρίζουμε τα πάντα κι εκφράζουμε τη γνώμη μας επί παντός
επιστητού. Μπορεί να μάθαμε να μιλάμε πολλές γλώσσες, αλλά δε
μιλάμε την κυριότερη «αυτή της πεπαιδευμένης αντίληψης».
Παιδεία, ένας τόσο ηχητικά εύκολος μα τόσο δύσκολα
προσεγγίσιμος στην πράξη όρος. Κανένας απ ‘τους φιλοσόφους
δεν έκανε το λάθος να ταυτίσει τους δυο όρους. ΙΣΩΣ γιατί ήξεραν
ποιο απ’ τα δυο είναι ο θεμέλιος λίθος μιας υγιούς προσωπικότητα
και κοινωνίας. Εκπαίδευση χωρίς παιδεία μοιάζει με δέντρο χωρίς
κορμό. Θα συναντήσεις πολλούς με πτυχία, μα με παιδεία λίγους.
Αν υπήρχε ουσιαστική παιδεία θα υπήρχε σεβασμός στην
ανθρώπινη ζωή. Θα υπήρχε δικαιοσύνη. Ο ΚΟΣΜΟΣ θα έβλεπε
όμορφες και άσπρες μέρες. Οι μαύρες μέρες που ζούμε είναι
προϊόν της εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται απ τους μεγάλους
για να χειραγωγήσουν τους Λαούς .
ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να πλάσουμε έναν κόσμο ανθρωποκεντρικής
συνείδησης κι όχι τεχνογνωσίας. Μια πραγματικότητα που δε θα
φοβίζει τις νέες γενιές που θα ακολουθήσουν. Που θα τους μάθει
να συνυπάρχουν αρμονικά και με σεβασμό προς το συνάνθρωπο.
Γκιουλμιχάλη Ανδριανή
Newsletter Header

Τα παι δοκοµ ι κά µ έτρα και οι τι µ ωρίες

Ο συμπατριώτης μας συγγραφές και πατέρας του
χρονογραφήματος Ιωάννης Κονδυλάκης στο βιβλίο του «Ο
Πατούχας» βάζει στο στόμα του ήρωα του τα ακόλουθα λόγια,
«Μα είντα θαρρείτε μωρέ πως είναι το σχολείο; Ένα δωμάτιο όπου
μαζώχνονται τα κοπέλια (παιδιά) και τα δέρνει ένας παπάς.»
Προφανώς στο σχολείου που φοιτούσε ο Πατούχας ο δάσκαλος
ήταν ιερέας.
Τα λόγια του Πατούχα δείχνουν το τρόπου σωφρονισμού των
μαθητών στα σχολεία τον παλιό
καιρό, όπου καλός δάσκαλος ήταν
ο αυστηρός, ο σοβαρός και με…
βαρύ χέρι. Αυτός, που μόλις
αγρίευε και
πλησίαζε τους
μαθητές,
εκείνα τα άμοιρα,
τρομαγμένα έβαζαν τα χέρια πάνω
στο κεφάλι για να προφυλαχτούν
από αδέσποτο χαστούκι!
Πολλές φορές ακούονταν γονείς να
λένε στο δάσκαλο: «Το πετσί και
τα κόκαλα μόνο γερά, δάσκαλε,
θέλω» Γενικά δάσκαλος που δεν
ήταν αυστηρός στις τιμωρίες του
έχανε πολύ στην εκτίμηση των
γονέων και των μαθητών, έτσι ο
δάσκαλος θεωρούσε τον εαυτό του
υποχρεωμένο να παιδαγωγεί τους
μαθητές του με το θαματουργό
ξύλο, που «βγήκε από τον παράδεισο» Αυτό ήταν το πρόχειρο και
το πιο αποτελεσματικό, κατά τη γνώμη του, μέσο για να φέρνει τους
μαθητές του στο σωστό δρόμο.  Γράφει ο αείμνηστος δάσκαλος
Π. Βαβουλές  Ξύλο λοιπόν ανελέητο έπεφτε για την παραμικρή
αφορμή στα χέρια και στις πλάτες και στα ψαχνά των μαθητών.
Είχε και τους προμηθευτές μαθητές που του προμήθευαν τον
επαρκή αριθμό και σε καλή ποιότητα βέργες γιατί δεν επαρκούσαν
δύο και τρεις την ημέρα. Αργούσες στο σχολείο ; Ξύλο! Έμενες έξω
από το φόβο σου ; Ξύλο ! ΄Έμπαινες μέσα ; Ξύλο ! Δεν ήξερες
μάθημα ; Πάλι Ξύλο ! ΄Ήσουν άτακτος ; Βρομόξυλο !

Πολύ συνήθη τιμωρία ήταν και το γονάτισμα πάνω σε μικρά
πετραδάκια. Σε πολλές σοβαρές περιπτώσεις γινόταν χρήση και
του φάλαγγα, αλλά η ευσυνειδησία των δασκάλων μου δεν
θυμούμαι να φτάσω ποτέ μέχρι ως το φάλαγγα. Επιεικείς τιμωρίες
ήταν η νηστεία του μεσημεριού, η αντιγραφή και το στήσιμο με το
ένα ποδάρι. Διαλλείματα γινόταν ένα το πρωί και ένα το απόγευμα
προ ή μετά δεν επιτρεπόταν καμιά έξοδο για οιανδήποτε ανάγκη.
Αν παρουσιαζόταν επείγουσα σωματική ανάγκη μπορούσε να βγει
έξω,
αλλά
παίρνοντας
προκαταβολικά 34 ξυλιές στην
παλάμη, αλίμονο στο μαθητή
εκείνον που θα βγαίνε έξω
χωρίς κανονική άδεια.
Ύστερα από όλα αυτά εύκολα
βγαίνει το συμπέρασμα πως τη
σχολική ζωή του παιδιού τη
φαρμάκωνε πέρα για πέρα ο
φόβος και η αποστροφή προς
το σχολείο και το δάσκαλο.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες
ελάχιστα παιδιά τελείωναν το
σχολείο. Οι πιο πολλοί
έφευγαν από τη δεύτερη ή την
Τρίτη χρονιά. Γινόταν αντάρτες
του σχολείου και κανένας δεν
είχε πια την δύναμη να τους
ξαναφέρει στο σχολείο, στην
επίγεια αυτή κόλαση. Και το αποτέλεσμα πολλές φορές ήταν να
στρέψει πολλά παιδιά στις σπιτικές και αγροτικές ασχολίες, να
βόσκουν με προθυμία τις αγελάδες και τα πρόβατα, παρά να
πηγαίνουν στο σχολείο.
Οι δάσκαλοι εκείνοι δεν μπορεί να κατακριθούν γιατί μάθαιναν
γράμματα στα παιδιά μ’ αυτόν τον αναχρονιστικό, τρομοκρατικό
και βίαιο τρόπο. Κανείς απ’ αυτούς δεν είχε ειδική μόρφωση, ούτε
ήταν παιδαγωγοί. έτσι ήξεραν, έτσι έκαναν…
Μουδατσάκης Δημήτριος

Γι νόµ αστε ποι η τές. . .

Το μοιρολόγι της φώκιας
► Αυτή ήταν η Ακριβούλα
η εγγόνα της γριάΛούκαινας.
Φύκια ‘ναι τα στεφάνια της,
κοχύλια τα προικιά της…
κι η γριά ακόμη μοιρολογά
τα γεννοβόλια της τα παλιά.
Σαν να ‘χαν ποτέ τελειωμό
τα πάθια και οι καημοί του κόσμου.

ούτε η γριάΛούκαινα που τη μπουγάδα
της έκανε η στου γιαλού την άκρη
και μοιρολόγια έλεγε για τα παλιά τα πάθη.
Μόνο η φώκια που είχε βγει
τη βόλτα της να κάνει
θεώρησε χρέος ιερό δυο λόγια να της πει.
Κουτάντου Περσεφόνη

► Από απόμερα βράχια και από ψηλό γκρεμό
έπεσε η Ακριβούλα η στον βαθύ γιαλό.
Κανένας δεν την άκουσε κανένας δεν την είδε,
Issue 1
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Οι δράσει ς του σχολείου µ ας

• Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, ομάδα μαθητών και καθηγητών
του σχολείου μας ξεναγήθηκε σε χώρο αρχαιολογικής ανασκαφής
στον οικισμό Κνωσός, από τον υπεύθυνο της ανασκαφής
Βραχνάκη Μανόλη.
Στο χώρο αυτό η ανασκαφική ομάδα δραστηριοποιείτε από το
2010 και έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα από την ύστερη
μινωική περίοδο έως και τη ρωμαϊκή. Η ξενάγηση ήταν αναλυτική
και μας άφησε όλους ενθουσιασμένους βλέποντας τους
αρχαιολόγους με πόση αφοσίωση και υπομονή ανασκάπτουν την
ιστορία μας!

• Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016, ομάδα μαθητών και καθηγητών
του σχολείου μας, με πρωτοβουλία του 15μελούς Μαθητικού
Συμβουλίου, πήρε μέρος στην διοργάνωση, "Ηράκλειο, Run
Greece 2016", στην απόσταση των 5 Km. Όλοι οι συμμετέχοντες
κατόρθωσαν να τερματίσουν!

• Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, η περιβαλλοντική ομάδα του
σχολείου μας διοργάνωσε ανάβαση στο κάστρο του Νικηφόρου
Φωκά στο χωριό Προφήτης Ηλίας. Ξενάγηση, κατά τη διάρκεια της
ανάβασης, έκαναν οι μαθητές του σχολείου μας που κατάγονται
από την περιοχή. Μετά και την κατάβαση, η περιβαλλοντική
ομάδα, συμβολικά, φύτευσε τρία κυπαρίσσια, στη θέση Αγία
Παρασκευή. Ακολούθησε κέρασμα.

• Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, διοργανώθηκε εσπερίδα Α
Βοηθειών από την ομάδα ΠΡΟΤΕΚΤΑ Ηρακλείου και τον
υπεύθυνο κο Νίκο Μυρωδιά. Η παρουσίαση καθήλωσε όλους τους
παρευρισκόμενους.

• Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, η περιβαλλοντική ομάδα του
σχολείου μας, φρόντισε τα παρτέρια του σχολείου μας, φυτεύοντας
νέα αρωματικά ενδημικά φυτά (βότανα) και φροντίζοντας τα ήδη
υπάρχοντα.

• Την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, έγινε η παρουσίαση των δύο
προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του σχ. έτους 2015  2016,
στην οποία παρευρέθησαν και τιμήθηκαν δέκα βιβλιοδέτες του
Ηρακλείου.

• Την Τετάρτη 11 Μαίου 2016, είναι προγραμματισμένο να
παροουσιαστούν τα προγράμματα: περιβαλλοντικό: "Από το
παραμύθι του Σελ Σιλβερστάιν  το δέντρο που έδινε  στον
εθελοντισμό και την προσφορά", πολιτιστικό: "Αποσπερίτης  η
φωνή του Εσπερινού Γεν. Λυκείου Ηρακλείου", καθώς και η
ερευνητική εργασία των μαθητών της Α τάξης: "τροχαία ατυχήματα
και οδική συμπεριφορά".

Ο Αρέτι ος ξαναχτυ πά!

Ο Αρέτιος σε ρόλο «οικοδεσπότη» των μουσαφίρηδων
του χωριού.
Πάει το λοιπόν, ο Φραγκιάς από το
διπλανό χωριό, που είναι μικρό, στο
κεφαλοχώρι να πουσουνήσει μπράτει
για το γονικό του και φυσικά καθώς
φτάνει στη μεσοχωριά, να ‘σου ομπρός
του ο Αρέτιος να τον υποδεχτεί μετά
«Βαΐων και Κλάδων», αφού ανέ τονέ
κατάστενε ετσά που πρέπει,
αφορούντανε πως θα του ‘δινε κιαμιά
δεκάρα παραπάνω, για την
εξυπηρέτηση.
Ξεπεζεύει το λοιπόν ο Φραγκιάς από το γάϊδαρο και αφήνει τα
θάρρη του στον Αρέτιο, απού του ‘χε φωνιαγμένα πλια μπρος για
να του δώσει το παραχέρι στα ψώνια τση βδομάδας και του
φωνιάζει:
 Μπρε ‘συ Αρέτιε έλα να μου συντράμεις να πεζέψω και πάρε το
κτήμα να το ταγοποτίσεις και να το δέσεις σε κιανά ασκιανό να μη
σκάσει από τη κάψα.
Αποκρίνεται του βέβαια κι ο Αρέτιος, όπου ο μοσκοκούζουλος είχε
άλλα στο σκεμπέ του, να ξετελέψει του μαύρου του Γεροφραγκιά,
όπου για άλλη μια φορά, με τα χωρατά του, ήθελα να γελά κιαμιά
βδομάδα το χωριό.
Ντελόγο, λοιπόν, αποκρίνεται ο θεοπαίχτης και λέει του Φραγκιά:
 Άφησε το όλο απάνω μου Φραγκιά σα να ΄σαι εσύ και πράττεις…
Δίχως να χάσει ώρα ο κουζουλός, παίρνει το κτήμα σε τόπο
απόχωστο, το αφήνει δεμένο και πάει σπίτι του να φέρει ένα κουβά
σβημένο ασβέστη, που τον είχε η κερά του για άλλη δουλειά και
πιάνει και ασπρίζει το γάϊδαρο, κορφή πάτο και τον ήκαμε ωσάν το
χιόνι.
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Τονέ ταγοπότισε, σκιας ομπρός, να μη πομείνει νηστικός, ο
«έγχρωμος» γάϊδαρος!
Γιαγέρνει, λοιπόν, ο Φραγκιάς από τα πουσούνια, ντολαντισμένος,
θωρεί τον Αρέτιο και τονε ρωτά:
 Που μπρε άφηκες το κτήμα να καβαλκιέψω να πάω στο χωριό να
μη νυχτωθώ;
 Εκε ποπάνω τον έχω σταβλισμένο, μόνο άμε μωρέ Φραγκιά να
τονέ πάρεις μη ξυπαστεί και κάμει κιαμιά ζημιά.
Πάει, λοιπόν, ο Φραγκιάς να πάρει το γάϊδαρο και αυτός βέβαια,
είχε άλλο χρώμα.
Για μια στιγμή εβούτηξε ο νους του, σου λέει έκλεψε μου ο κερατάς
ο Αρέτιος το γάϊδαρο και ήντα θα γενώ εδά, πως θα γιαγύρω στο
χωριό.
Εντωμεταξύ, παρακάτσευε η παρέα του Αρέτιου και είκανε χάζι το
κακομοίρη το Φραγκιά που του ‘ρθε νταμπλάς, να μη βρίσκει το
κτήμα του, αλλά να ‘χει ομπρός του ένα γάϊδαρο με ‘τσα παράξενη
τρίχα, άσπρη.
Αυτός βέβαια, είχε «περασμένα» πολλά και δε πολυχαμπάριαζε
κιόλας, ε και ήντα ‘θελα να κάνει, φορτώνει τα πράματά του στο
«χιονισμένο» γάϊδαρο, καβαλικέυει κι ο ίδιος και ντουγρού για το
χωριό του.
Η παρέα βέβαια, του Αρέτιου, εβάστα τσοι κοιλιές τος από τα γέλια
και για το ξεπροβόδισμα, επετάξανε, χωρίς να τους δει, μια ολιά
νέφτι στσοι καπούλες του γαϊδάρου και εγίνηκε στα ‘λήθεια,
αστραποχάλαζο από το ζόρε.
Ετσά ο Φραγκιάς, αφού δεν κατάλαβε και πολλά πράματα, ότι ο
γάϊδαρος ο «καινούργιος» ήτανε τελικά ο δικός του αλλά με άλλο
χρώμα, έλεγε φωναχτά:
 Καλιά είναι ετοσές, κι ας ήτανε ο ίδιος γάϊδαρος…
Η Αρετοπαρέα, εντωμεταξύ, από τα πολλά γέλια, επονέσανε οι
μασέλες ντους!
Γιγουρτάκης Μιχάλης
Newsletter Header

Π αλι ές ελλη νι κές δι αφη µ ίσει ς!

ΛΟΥΛΑΚΙ ΝΤΕΣΤΡΕ

ASTOR

ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

Αν δεν βγει ολόλευκο το ρούχο, θα
γίνουμε... μύλος!

O άνθρωπος – ξυράφι..., συμπαθέστατος
αρκεί να μην θέλει αγκαλίτσα.

Μια ωραία πεταλούδα...

ΜΠΥΡΑ ΦΙΞ
Ξανθιά ροδομάγουλη σερβιτόρα, κλασικό
ποτήρι μπύρας και αφρός – στόκος

ΚΟΛΥΝΟΣ
Αυτή μάλιστα! Οδοντόκρεμα για

ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
Με μια κλωστή τραβάει τον ταύρο...!

πλατύ χαμόγελο!

Η συ νταγή µ ας. . .

Κολοκυθοκεφτέδες

ΥΛΙΚΑ
• 1 κιλό κολοκύθα
• 1/2 κούπα τυρί φέτα τριμμένο
• 1/2 κούπα μείγμα κίτρινων τυριών τριμμένα
• 2 αυγά
• Δυόσμο
• Αλάτι χοντρό (για την προετοιμασία της κολοκύθας)
• 1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1/2 ποτήρι καλαμποκάλευρο
• Πιπέρι
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ξεκινάμε προετοιμάζοντας την κολοκύθα.
Χτυπάμε τα αυγά ελαφρά και ψιλοκόβουμε το μαϊντανό.
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το στυμμένο κολοκύθι, τα αυγά, τα
τριμμένα τυριά. το ελαιόλαδο, το δυόσμο και το πιπέρι.
Προσθέτουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις και τις 5 κουταλιές και
ανακατευτούμε ξανά.
Σε ένα τηγάνι βάζουμε μπόλικο ελαιόλαδο να "κάψει".

Με ένα κουτάλι σχηματίζουμε μέσα στο λάδι μπαλάκια. Αφήνουμε
να ροδίσει η μία τους πλευρά και γυρίζουμε και από την άλλη.
Βγάζουμε τους κεφτέδες και τους βάζουμε σε μία πιατέλα με
απορροφητικό χαρτί.
Καλή όρεξη!
Χαριτάκη Ελένη

Φυ σι κό, οι κολογι κό απορρυ παντι κό γι α το πλυ ντή ρι ο
ρού χων, παρασκευ ή

Στα χρόνια που πέρασαν, αλλάξαμε συνήθειες και "φτιάξαμε" έναν
καινούργιο τρόπο ζωής, βασισμένο στα χημικά προϊόντα. Μάθαμε
λοιπόν να χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας διάφορα καθαριστικά, τα
οποία τις περισσότερες φoρές, είναι βλαβερά και επικίνδυνα για το
περιβάλλον, αλλά και τον άνθρωπο. Η "σίγουρη" καθαριότητα, που
υποτίθεται ότι προσφέρουν, έχει σοβαρές
συνέπειες, όχι μόνο για τους υδάτινους
πόρους, τα ψάρια, τα πουλιά και τα ζώα,
αλλά και για την υγεία μας, αφού η χρήση
των χημικών απορρυπαντικών, μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη.

Ταυτόχρονα, σε δεύτερη κατσαρόλα όπου έχουμε ζεστάνει 1 λίτρο
νερό ρίχνουμε τον βόρακα κι ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί
Προσθέτουμε τη σόδα πλύσης και ανακατεύουμε
Ρίχνουμε το λιωμένο σαπούνι στο μείγμα βόρακασόδας
Προσθέτουμε 1525 σταγόνες αιθέριο έλαιο με άρωμα της επιλογής
μας (αιθέρια έλαια βρίσκονται σε
βοτανοπωλεία)
Αραιώνουμε με άλλα 2 λίτρα χλιαρό
νερό (γίνεται και με κρύο αλλά το
μείγμα εξισορροπείται καλύτερα με
χλιαρό νερό).

Υλικά για συσκευασία 4 λίτρων

Δόση μισό φλυτζάνι τσαγιού

130 γρ. σαπούνι πράσινο (τριμμένο)
Μασσαλίας ή λευκό
130 γρ. βόρακα (τον οποίο μπορείτε να
αγοράσετε από το φαρμακείο με 2,50
ευρώ το μισό κιλό.)
130 γρ. σόδα πλύσεως/εάν χρησιμοποιήσουμε μαγειρική, 200 γρ
4 λίτρα νερό

Με αυτή την συνταγή φτιάχνεται
οικολογικό απορρυπαντικό για 4045
πλύσεις με μόλις 2 ευρώ κόστος.

Εκτέλεση

Για μαλακτικό άσπρο ξύδι με αιθέριο έλαιο λεβάντας
Σε 4 λίτρα ξύδι βάζετε 20 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας.
Ανακινείται καλά πριν από κάθε χρήση. Χρησιμοποιείτε 1/2 1
φλιτζάνι ανάλογα τα ρούχα.
Πετράκη Πολυξένη

Σε ένα λίτρο καυτό νερό ρίχνουμε σιγάσιγά το τριμμένο σαπούνι
και ανακατεύουμε με τον αυγογδάρτη μέχρι να διαλυθεί
Π όσο έχου ν αλλάξει τα σύ γχρονα παι δι ά!

Ίσως να οι σημερινοί γονείς είναι η τελευταία γενιά ανθρώπων που θα θυμούνται την παιδική τους ηλικία χωρίς το διαδίκτυο
και τα κινητά τηλέφωνα. Τα σύγχρονα παιδιά έχουν εντελώς διαφορετικές ασχολίες, ιδέες και αξίες.
Όμως τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα, οι εποχές αλλάζουν.
Δείτε μερικά σκιτσάκια που δείχνουν πόσο έχουν αλλάξει τα σύγχρονα παιδιά:
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Η Φωνή του Ε σπερι νού ΓΕ Λ Η ρακλείου

Σχολ. χρονι ά 2 0 1 5 - 2 0 1 6, φύ λλο 2 ο

Π ως θα µ ας βρείτε

Ανέκδοτα

• Ένα πρωί μια μαμά πάει να ξυπνήσει το γιο της.
 "Ξύπνα, αγόρι μου. Είναι ώρα να πας σχολείο"
 "Γιατί μωρέ μαμά; Δε θέλω να πάω"
 "Πες μου δυο λόγους γιατί δε θέλεις να πας"
 "Τα παιδιά δε με χωνεύουν και οι δάσκαλοι με μισούν. Να γιατί!"
 "Αυτός δεν είναι λόγος να μη θες να πας σχολείο. Έλα, σήκω να ετοιμαστείς"
 "Πες μου δυο λόγους γιατί πρέπει να πάω στο σχολείο"
 "Λοιπόν... Ένας λόγος: Είσαι 52 ετών. Κι ένας δεύτερος; Είσαι ο Διευθυντής!"
• Στο σχολείο ο δάσκαλος ζητά από τον Γιωργάκη να κλείνει το ρήμα "βαδίζω".
 Βαδίζω , Βαδίζεις , Βαδίζει...
 Πιο γρήγορα Γιωργάκη.
 Τρέχω , Τρέχεις , Τρέχει...

Γκιαουράκης Άγγελος
Κυ ρία πως ν' αρχίσω;

Από τα πρώτα μαθητικά χρόνια η βασική μέριμνα του εκπαιδευτικού είναι να μάθει το μαθητή να παράγει λόγο. Λέξεις, προτάσεις,
κείμενο, ολοκληρωμένο γραπτό και προφορικό λόγο.
Όμως παρόλα αυτά ο τρόμος μπροστά στο λευκό χαρτί είναι ορατός κάθε φορά που καλείται να αποτυπώσει τις σκέψεις του.
Κλασσικές ερωτήσεις: Κυρία τι να γράψω; Κυρία πως ν αρχίσω;
Ξεκινά λοιπόν τότε ο καταιγισμός των πληροφοριών. Παράγραφος, ενότητα παραγράφου, συνοχή παραγράφου, λεξιλόγιο κ.τ.λ. μια
γνώση που μπαίνει σε νόρμες και κανόνες που άλλους τους τρομάζει, άλλους τους κουράζει, σε άλλους αρέσει, άλλοι απλά αδιαφορούν.
Εμείς, φέτος οι μαθητές του Εσπερινού Λυκείου στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού προγράμματος, αποφασίσαμε να ξεφύγουμε λίγο από τους
κανόνες και απλά να καταθέσουμε τη γνώμη μας, τη γνώση μας, τις απόψεις μας, την κοσμοθεωρία μας, την ψυχή μας εν τέλει πάνω σε
ένα φύλλο χαρτί χωρίς να μας πιάνει ο γνωστός τρόμος.
Τα αποτελέσματα αυτής της κατάθεσης ψυχής τα έχετε μπροστά σας «δομημένα» σε μια εφημερίδα μέσα από την οποία «χτυπά» ο
παλμός του Εσπερινού Λυκείου, του σχολείου που δημιουργήθηκε για να δώσει μια δεύτερη
ευκαιρία στους μαχητές της ζωής.
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους μαθητές που ανταποκρίθηκαν με θέρμη σε αυτή την
προσπάθεια, το διευθυντή που μας στήριξε και αρθρογράφησε στο πρώτο φύλλο, τον
καθηγητή της πληροφορικής που χωρίς την τεχνογνωσία του δε θα μπορούσε να εκδοθεί η
εφημερίδα μας μα πάνω απ όλα όλους εσάς που θα διαβάσετε τα κείμενα μας και θα
καταλάβετε «λίγο» ποιοι είμαστε.
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου.
Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί

Χρονάκη Άννα

Σχολική Εφημερίδα
" Ο Αποσπερίτη ς"

Ε σπερι νό Γενι κό Λύ κει ο
Η ρακλείου

Γερουλάνου 32, Άγιος Ιωάννης
τηλ.: 281 0360880 , -881
fax: 281 0360882
mail: esperino_ira@sch.gr
web: http://lyk-esp-irakl.ira.sch.gr
blog: perivallon09.wordpress.com

