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Σημείωμα της σύνταξης
Μια ακόμη σχολική χρονιά βρίσκει τους μαθητές του σχολείου μας να αναζητούν, να
ερευνούν, να αποτυπώνουν και να καταγράφουν! Να αισθάνονται και να εργάζονται, να θέτουν
στόχους και να τους υλοποιούν. Η σύνθεση του τμήματος έχει κοινό παρονομαστή τη θέληση
και τη διάθεση να συνεχίσουν το έργο που τα ίδια τα παιδιά ξεκίνησαν την περσινή σχολική
χρονιά.
Οι φετινοί μαθητές του Α1 τμήματος του Λυκείου μας είναι οι: Μενέλαος Αλεξίου,
Σωτηρία Αναστασίου, Βησσαρίων Αστερινός, Σταυρούλα Γεωργαντζά, Χρήστος Γκουλέτσος,
Σοφιάννα Δημητρακοπούλου, Θεοδώρα Θεοδωρίδου, Κων/νος Ζαχαριάς, Λήδα Ζαχοπούλου,
Ηλίας Ζάχος, Αλέξανδρος Zησόπουλος, Έλλη Καψάλη, Θωμάς Κεδράς, Ζήσης Κοντογιάννης,
Ίρις Λουϊζα, Γιώργος Μαγαλιός, Ελένη Μάρκου, Νίκος Μένος, Θανάσης Μητσάτσικας, Λίλα
Μπακρατσά, Γιάννης Μπαμπούλης, Θοδωρής Μπαμπούλης.
Με την εποπτεία και τη συμπαράσταση των υπεύθυνων καθηγητριών του πολιτιστικού
προγράμματος «Ηλεκτρονική εφημερίδα» Τσιούκα Ευαγγελίας και Κοσμάνου Βασιλικής, σας
παρουσιάζουμε τη φετινή μας σχολική εργασία… Καλή σας ανάγνωση!!
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Παραδοσιακή μουσική και κλαρίνο
από το Θανάση Μητσάτσικα
Το κλαρίνo είναι πνευστό μουσικό όργανο. Στη
σημερινή του μορφή εμφανίστηκε το 19ο αιώνα. Στην
Ελλάδα, όπου επικράτησε η ονομασία κλαρίνο, αλλά και σε
πολλές χώρες των Βαλκανίων, αποτελεί ένα από τα βασικά
όργανα της παραδοσιακής μουσικής.
Η χροιά του οργάνου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό τόσο από τη δεξιοτεχνία του
οργανοπαίκτη, όσο και από την ποιότητα και το υλικό κατασκευής του οργάνου. Το πάχος του
επιγλωσσιδίου που χρησιμοποιείται επηρεάζει και αυτό τη χροιά, αλλά κυρίως την ευκολία
παιξίματος. Το πιθανότερο είναι ότι προήλθε από τη διαδικασία εκσυγχρονισμού των μουσικών
του τουρκικού στρατού στις αρχές του 19ου αιώνα, οι οποίοι μεταξύ άλλων υιοθέτησαν και το
κλαρίνο. Κατά μια απλούστερη εκδοχή, το κλαρίνο πέρασε στους Έλληνες από τους Τούρκους
ή τουρκόγυφτους περιοδεύοντες μουσικούς, οι οποίοι το έφεραν από την Ευρώπη τον καιρό της
τουρκοκρατίας. Το κλαρίνο διαδόθηκε εύκολα, λόγω της απόδοσής του και ίσως λόγω και της
επιρροής του ως ένα μοντέρνο όργανο κατευθείαν από τις συμφωνικές ορχήστρες της Δύσης.
Σίγουρα όμως το κλαρίνο επικράτησε κυρίως λόγω των μεγάλων του μουσικών
ικανοτήτων και του τόσο ταιριαστού στην Ελληνική μουσική ήχου του, που οι Έλληνες
αγάπησαν αμέσως. Η "άλωση" της δημοτικής μουσικής από
το κλαρίνο ήταν τόσο καθολική, που σήμερα για τους
περισσότερους Έλληνες είναι αδιανόητη η αποσύνδεσή της
από αυτό. Το παραδοσιακό κλαρίνο στην Ελλάδα είναι σε
κλίμακα Ντο, αλλά ευρέως χρησιμοποιείται και σε Σι ύφεση.
Στη Θράκη χρησιμοποιούν και το μεταλλικό κλαρίνο σε Σολ.
Οι Έλληνες οργανοπαίκτες εξέλιξαν την τεχνική του
παιξίματος του οργάνου. Η εξέλιξη αυτή ήταν σταδιακή και
έχει σήμερα κλείσει έναν πολύ μεγάλο κύκλο, καταλήγοντας
σε έναν χαρακτηριστικό και εύκολα αναγνωρίσιμο ήχο, σε ότι
αφορά την παραδοσιακή μουσική μας. Η καταγεγραμμένη
από τις αρχές του αιώνα δεξιοτεχνία στο παίξιμο του
κλαρίνου μαρτυρούν αυτήν την εξέλιξη, ενώ η διάδοσή του
είναι ακόμα εξαιρετικά μεγάλη, ακόμα και εκτός της
παραδοσιακής Ελληνικής μουσικής.
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Ο συνθέτης Jean Sibelius
από τον Γιώργο Μαγαλιό
Jean Sibelius (8/12/1865 – 20/9/1957) Φινλανδός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής περιόδου.
Η μουσική του έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της φινλανδικής εθνικής συνειδήσεως.
Ο πυρήνας του έργου του Sibelius είναι η σειρά του από τις επτά
συμφωνίες. Τα έργα του εξακολουθούν να εκτελούνται συχνά στην
αίθουσα συναυλιών και συχνά καταγράφονται. Εκτός από τις
συμφωνίες, τις πιο γνωστές συνθέσεις του Sibelius περιλαμβάνουν
Finlandia, η Karelia Suite, Valse triste, το Κοντσέρτο για βιολί σε
ρε ελάσσονα και Ο κύκνος της Tuonela (ένα από τα 4 μέρη
της Σουίτας Lemminkäinen). Άλλα έργα περιλαμβάνουν κομμάτια
εμπνευσμένα από το φινλανδικό εθνικό έπος Καλεβάλλα, πάνω από
100 τραγούδια για φωνή και πιάνο, σκηνική μουσική για 13
θεατρικά έργα, την όπερα Jungfrun i Tornet (Η Κόρη στον Πύργο),
μουσική δωματίου, μουσική για πιάνο, 21 ξεχωριστές συνθέσεις χορωδιακής μουσικής.
Από το 2011 στη Φινλανδία γιορτάζεται η γιορτή της σημαίας στις 8 Δεκεμβρίου, την
ημέρα των γενεθλίων του συνθέτη, γνωστή και ως «Ημέρα Φινλανδικής Μουσικής». Γεννήθηκε
το 1865 στο Hämeenlinna της Φινλανδίας από τον γιατρό Christian Gustaf Sibelius και
μεγάλωσε με μητρική γλώσσα τα Σουηδικά. Αν και τυπικά ήταν γνωστός με το φινλανδικό τύπο
του ονόματός του (Janne), κατά τα φοιτητικά του χρόνια προτίμησε το γαλλικό Jean, με το
οποίο και είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος.
Η ταχεία ανάπτυξη του ρομαντικού εθνικισμού στην Ευρώπη είχε βαθειά επίδραση στην
καλλιτεχνική παραγωγή του και στον πολιτικό του προσανατολισμό. Από 15 ετών όνειρό του
ήταν να γίνει βιρτουόζος στο βιολί και τα κατάφερε εν μέρει παίζοντας δημοσίως το κοντσέρτο
για βιολί του Μέντελσσον στο Ελσίνκι. Μετά την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο, γράφτηκε
στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι για να σπουδάσει νομικά. Ωστόσο, η αγάπη του για τη μουσική
τον ώθησε να εγκαταλείψει τις σπουδές του για να σπουδάσει στο Ωδείο του Ελσίνκι, τη
σημερινή ακαδημία Sibelius. Εκείνον τον καιρό εγκατέλειψε το βιολί, συνειδητοποιώντας πως
ήταν πλέον πολύ αργά για να γίνει βιρτουόζος. Παντρεύτηκε το 1892 με την Aino Järnefelt και
απέκτησε 6 κόρες.
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Ο Sibelius πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό για σπουδές στη Βιέννη και
το Βερολίνο το 1889-91 και οι συνθέσεις του παίχτηκαν στις
Σκανδιναβικές χώρες, στην Αγγλία, στη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ
το Το 1914 ήταν ο συνθέτης της χρονιάς στο Φεστιβάλ Μουσικής
Norfolk στο Κονέκτικατ, ΗΠΑ, παρουσιάζοντας το συμφωνικό
ποίημα «Οι Ωκεανίδες». Από το έτος 1926 παρατηρείται απότομη
και μόνιμη μείωση της συνθετικής του παραγωγής, ενώ απέφευγε να
μιλάει δημοσίως για μουσική. Πίστευε πως, αφού η 7η συμφωνία του
ήταν το καλύτερό του έργο, έπρεπε να σταματήσει εκεί.
(ο συνθέτης το 1889)
Στις αρχές του 1890 ήταν ενθουσιώδης υποστηρικτής του Βάγκνερ, ωστόσο στη
συνέχεια άρχισε να αισθάνεται αηδία για τη μουσική του, θεωρώντας την πομπώδη και χυδαία.
Μεγαλύτερη επιρροή στη μουσική του άσκησαν ο Άντον Μπρούκνερ και ο Πιοτρ Τσαϊκόφσκι,
στοιχεία δε του δευτέρου συναντώνται στην 1η του Συμφωνία και στο κοντσέρτο του για βιολί.
Ομοιότητες με τον Μπρούκνερ είναι πιο έντονα αισθητές στην «αμιγή» ηχοχρωματική του
παλέτα και στις μελαγχολικές του ενορχηστρώσεις, καθώς και στην προτίμηση αργών ρυθμών
και την αγάπη του για τα σημεία με πεντάλ. Όπως και ο Γκούσταβ Μάλερ, έτσι και αυτός είχε
τάση να χρησιμοποιεί τόσο τη λαϊκή μουσική της χώρας του, όσο και της λογοτεχνίας στη
σύνθεση των έργων του, ενώ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει νέες μελωδίες, όπως πχ η συχνή
χρήση του τρίτονου και των αρχαιοελληνικών τρόπων ( μεγάλο μέρος της 6 ης συμφωνίας του
είναι γραμμένο σε Δώριο τρόπο).

Ο Sibelius το 1939
Τα 90ά του γενέθλια γιορτάστηκαν πανηγυρικά σε όλη τη Φινλανδία. Πέθανε το 1957 σε ηλικία
92 ετών από εγκεφαλική αιμορραγία, έχοντας αφήσει πίσω του ένα τεράστιο συνθετικό έργο
(συμφωνικά ποιήματα, 7 συμφωνίες, σουίτες, σερενάτες, ορχηστρικά έργα, καθώς και πολλά
βαλς, τραγούδια και έργα για χορωδία και ορχήστρα).
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Γράμμα σε μια φίλη
γράφει η Ίρις Λουΐζα
Αγαπημένη μου φίλη Ναταλία,
Αν θέλεις να με γνωρίσεις πραγματικά διάβασε αυτό το γράμμα. Η αντίδρασή σου στην
τελευταία μας συζήτηση με έκανε να νιώσω πως δεν έχεις καταλάβει τον πραγματικό μου
χαρακτήρα. Δεν είμαι η αναίσθητη, εγωπαθής, αλαζονική και ευέξαπτη Ίρις. Έχω μάθει να ακούω
και να βοηθάω τους φίλους μου όταν έχουν ανάγκη. Η φιλία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην
καθημερινότητα μου. Με τους φίλους μου μοιράζομαι τις σκέψεις μου, τις ανησυχίες μου, τους
φόβους μου, κάνω όνειρα και μαζί τους περνώ το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας μου. Ως
άνθρωπος υπάρχουν βέβαια στιγμές που έχω εκρήξεις και σε συνδυασμό με τον εύθικτο
χαρακτήρα μου, ίσως φανώ κακιά ή αδιάφορη. Υπάρχουν, όμως, τέτοιες στιγμές για όλους τους
ανθρώπους, αλλά εκείνοι που τους αγαπούν και τους εκτιμούν δεν αντιδρούν εγωιστικά, απλώς
τους αφήνουν να ηρεμήσουν.
Έτσι και η μητέρα μου. Με ακούει καθημερινά να ζητάω, να απαιτώ, να ονειρεύομαι, να
θέλω να είμαι ανεξάρτητη. Εκείνη τότε καταλαβαίνει ότι η εφηβεία έχει έρθει και σε μένα. Με
ακούει, όμως να παραπονιέμαι, να αμφισβητώ, μερικές φορές ακόμα και την ίδια, αλλά η
αντίδρασή της προσπαθεί να είναι ήρεμη. Δε μου αρέσει βέβαια να την πληγώνω, αλλά ο
αυθορμητισμός και η επιπολαιότητα χαρακτηρίζει όλους τους εφήβους.
Παράλληλα θέλω να ξέρεις ότι ανάλογα με τη διάθεσή μου άλλες φορές είμαι αισιόδοξη
και άλλες απαισιόδοξη, άλλες κλείνομαι στον εαυτό μου και άλλες θέλω να είμαι το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος. Συγχρόνως είμαι και ιδιαίτερα δραστήρια. Μου αρέσει να ασχολούμαι με πολλά
πράγματα όπως η ζωγραφική, ο χορός, η μουσική και η γυμναστική. Έχω φιλοδοξίες και στόχους
στη ζωή μου. Θέλω να πετύχω αλλά υπάρχουν πολλές φορές που βαριέμαι να κάνω ότι χρειάζεται
για να τους πετύχω.
Με λίγα λόγια είμαι χαμογελαστή, ευδιάθετη, αυθόρμητη, ονειροπόλα, ευγενική, φιλόξενη,
κοινωνική, ευαίσθητη, αλλά και εύθικτη, τεμπέλα σε ό,τι δε με ενδιαφέρει, λίγο ακατάστατη,
απόλυτη, ζηλιάρα και μερικές φορές απότομη. Μετά από αυτά ελπίζω να σε συναντήσω
σύντομα….
Με αγάπη,
Ίρις.

Υποσημείωση: το παραπάνω κείμενο συντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» που διδάσκει η
καθηγήτρια Τσάκνη Βασιλική.
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Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα χωριό εκατό ατόμων
της Λήδας Ζαχοπούλου
Στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας ''Άν όλος ο κόσμος ήταν ένα χωριό εκατό ατόμων''
που γίνεται από ένα σύνολο μαθητών της Πρώτης και Δευτέρας Λυκείου σε συνεργασία με τους
καθηγητές: Σδούκου Ιφιγένεια, Τσακάκη Άννα και Μάνιον Τζοζεφίν, πραγματοποιείται ένα
υπερατλαντικό ταξίδι στον Καναδά της Αμερικής. Τα παιδια που συμμετέχουν στο ταξίδι θα έχουν
τη δυνατότητα να επισκεφτούν τις πόλεις Μόντρεαλ και Τορόντο στο διάστημα μεταξύ 26 Μαρτίου
μέχρι και 1 Απριλίου και κατά την διάρκεια της διαμονής τους σε αυτές θα βιώσουν
ανεπανάληπτες εμπειρίες, ενώ θα επισκέπτονται μουσεία και αξιοθέατα.
Οι μαθητές χωριζόμαστε σε ομάδες και ασχολούμαστε με διάφορα
θέματα τα οποία συσχετίζονται με τον πολιτισμό, την τέχνη και τις
συνήθειες των λαών του κόσμου.
Οι μαθητές της Α' Λυκείου, δουλεύουμε πάνω σε μια διαθεματική
εργασία (project), με θέμα “Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα χωριό 100
ατόμων”. Έχουμε χωριστεί σε τρεις υπο-ομάδες 5-7 ατόμων. Η πρώτη ομάδα ασχολείται με τα
σημαντικότερα μουσικά και πολιτικά κινήματα που έγιναν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η
δεύτερη με τους μύθους και θρύλους των λαών του κόσμου και η τρίτη με τα φαγητά και την
ενδυμασία των λαών του κόσμου.
Μέσα από αυτή την εργασία, καταλαβαίνουμε τη σημασία της διαφορετικότητας των
λαών, η οποία τους χαρίζει μοναδικότητα, ιδιαιτερότητα και ομορφιά. Αν οι λαοί δεν είχαν αυτή
τη διαφορετικότητα στις συνήθειές τους, στον πολιτισμό τους και στις παραδόσεις τους, τότε η
ζωή θα έχανε τη μαγεία της και τη νοστιμιά της. Αν δεν υπήρχαν διαφορετικές κουλτούρες,
συνήθειες και τρόποι έκφρασης πολιτισμών, θα συνυπήρχαμε σε ένα βαρετό, μονότονο, γκρίζο
κόσμο. Γι αυτό και είναι ζωτικής σημασίας να καταλάβουμε ότι ποικιλομορφία των πολιτισμών
είναι το χρώμα που σπάει το γκρίζο, είναι το αλάτι στη ζωή μας. Και αυτό ακριβώς
προσπαθούμε να δείξουμε με την εργασία μας.
Ας μιλήσουμε όμως πιο συγκεκριμένα.
Εισαγωγή της εργασίας της δεύτερης ομάδας με θέμα: “ Μύθοι και Θρύλοι”
Εισαγωγή
Μύθοι και θρύλοι...
Τα μέσα του λαού για να πραγματοποιούν ονειρεμένα ταξίδια μόνο με τη δύναμη της φαντασίας
τους. Ρωμαλέοι ήρωες, καλές και κακές νεράιδες, σκοτεινά δάση, αιμοβόροι πολεμιστές, μαγεία,
φύση είναι μερικά από τα αμέτρητα στολίδια των μύθων και των θρύλων. Χαλαρώστε, αφήστε το
μυαλό σας ελεύθερο και μεταφερθείτε μαζί μας στα μαγευτικά μονοπάτια των πολιτισμών...
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Με τη βοήθεια αυτής της εισαγωγής, τα παιδιά της δεύτερης ομάδας προσπαθούμε να
δημιουργήσουμε μια μαγευτική ατμόσφαιρα (η οποία διατηρείται σε όλη την εργασία μας) και
να μεταφέρουμε τον αναγνώστη σε τόπους ξένους και μακρινούς. Έτσι, θέλουμε να
βοηθήσουμε τον αναγνώστη να ταξιδέψει, να δημιουργήσει εικόνες στο μυαλό του και να
σκεφτεί από μια διαφορετική οπτική γωνία, αυτή ενός διαφορετικού λαού. Ελπίζουμε να
πετύχουμε τους στόχους μας και να περάσουμε το μήνυμα ότι η διαφορετικότητα είναι στην
ουσία ο κύριος παράγοντας που δημιουργεί ποικιλία και ομορφιά στον κόσμο μας.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές μας που μας βοηθάνε να
ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερα στοιχεία πολιτισμού και που μας καθοδηγούν μέσα σε
αυτό το μικρό ταξίδι απόκτησης γνώσεων.

Μόντρεαλ

Τορόντο
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Έκθεση: Στο σχολείο σας φοιτούν αρκετοί μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η
ελληνική. Με δεδομένο το ενδιαφέρον της Πολιτείας για τη φοίτηση των αλλοδαπών και
παλιννοστούντων μαθητών, συμμετέχετε σε εκδήλωση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με
θέμα την απόδοση των συγκεκριμένων μαθητών. Μιλήστε από τη δική σας μαθητική οπτική και
επικεντρωθείτε σε δύο ζητήματα: 1) Ποια ξεχωριστά προβλήματα νομίζετε ότι αντιμετωπίζουν; 2)
Πως μπορεί να βοηθήσετε εσείς οι μαθητές, ώστε αυτοί οι μαθητές να ενταχθούν ομαλότερα στο
σχολικό περιβάλλον;
Γράφει ο Γιώργος Μαγαλιός
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες!
Στη σύγχρονη εποχή ο κόσμος μαστίζεται από πολέμους, φτώχεια, πείνα, οικονομικά
προβλήματα και οικολογικές καταστροφές. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν
για να βρουν μια καλύτερη τύχη και να αυξήσουν το βιοτικό τους επίπεδο. Αυτό συμβαίνει
άπειρες φορές στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι – εικοσιπέντε χρόνια. Καθημερινώς αυξάνεται
όλο και περισσότερο ο αριθμός μεταναστών – κυρίως οικονομικών – που φοιτούν στα ελληνικά
σχολεία. Οι περισσότεροι από αυτούς κατάγονται από γειτονικές χώρες της Βαλκανικής
χερσονήσου (Αλβανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι), ενώ δεν είναι λίγοι και οι μετανάστες από τη Μέση
Ανατολή (Συρία, Παλαιστίνη, Πακιστάν), καθώς και οι Τσιγγάνοι. Όλοι αυτοί έχουν τα ίδια
δικαιώματα στην εκπαίδευση, όπως και οι Έλληνες, γι’ αυτό έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν
στα ελληνικά σχολεία και να λάβουν ελληνική παιδεία.
Η συμβίωση, όμως, με τους Έλληνες συμμαθητές τους δεν είναι καθόλου εύκολη.
Πάμπολλες είναι οι περιπτώσεις απομόνωσής τους, εξαιτίας της ξενοφοβίας των μαθητών,
ακόμη και των καθηγητών. Ακόμα αυτές τις περιπτώσεις συμπληρώνει η χειρίστη των
συμπεριφορών των μαθητών απέναντι στους αλλοδαπούς συμμαθητές τους: η βία και ο
ρατσισμός. Η φοίτησή τους λοιπόν στα σχολεία των Ελλήνων είναι πολύ δύσκολη.
Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας δεν θα καθίσει στο ίδιο θρανίο με τον Αλβανό, διότι είναι
«βρωμιάρης». Δεν θα κάνει παρέα με τον Πακιστανό, γιατί είναι στη χώρα παράνομα. Επίσης, ο
καθηγητής θα προτιμήσει τους Έλληνες μαθητές του για να κάνει μια δημιουργική συζήτηση
μαζί τους και θα κατηγορήσει τον ξένο για τη ζημιά που έκανε ο Έλλην. Αυτό βέβαια δε
σημαίνει πως οι αλλοδαποί δεν εμφανίζουν ορισμένες φορές τις παραπάνω ιδιότητες ή
συμπεριφορές βίας και κατάχρησης της ελευθερίας τους. Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να ξεχνάμε
πως αυτοί οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές είναι άνθρωποι και όχι «σφετεριστές της
ελληνικής εκπαίδευσης». Οφείλουμε γι’ αυτό τον λόγο να δραστηριοποιηθούμε και να λάβουμε
ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών των μαθητών.
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Σύμφωνα με εμάς τους μαθητές, η Πολιτεία πρέπει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα. Πρώτον
και κύριον, να οργανώσει δραστηριότητες εξάλειψης της ξενοφοβίας από τους μαθητές και
σεμινάρια για την επιμόρφωση των καθηγητών πάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης, το Κράτος
οφείλει να ιδρύσει σχολεία αποκλειστικά και μόνο για μετανάστες ( οι οποίοι βέβαια δεν θα
έχουν για μητρική γλώσσα τα ελληνικά) στα οποία θα διδάσκουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί.
Ακόμη και αν αυτό είναι ανέφικτο, τα σχολεία θα έπρεπε να λειτουργούν πιο φιλελεύθερα να
δημιουργούν μαθητές άξιους και αργότερα ικανούς πολίτες.
Εάν όμως η Πολιτεία δεν μπορεί να επέμβει, τότε πρέπει εμείς οι μαθητές να φερθούμε
ώριμα και φιλόξενα. Πρέπει να σεβόμαστε τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες συμμαθητές
μας, όποια και να είναι η καταγωγή τους και να προσπαθήσουμε να τους μυήσουμε στον
ελληνικό τρόπο ζωής. Επίσης οφείλουμε να τους βοηθήσουμε στα σχολικά μαθήματα στα οποία
θα έχουν κάποια αδυναμία και να τους ενθαρρύνουμε να επιμείνουν στην πλήρη εκπαίδευσή
τους. Τέλος, πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως ανθρώπους, Και όπως δηλαδή δεν επιθυμούμε
να βρεθούμε στην ίδια θέση με αυτούς, είμαστε «δεσμευμένοι» να τους «κάνουμε τη ζωή πιο
εύκολη» και να ζήσουμε όλοι ειρηνικά και αρμονικά.
Εν κατακλείδι, το πρόβλημα της εκπαίδευσης των αλλοδαπών και της συμβίωσής τους
με τους γηγενείς είναι οξύ και τόσο η Πολιτεία όσο και οι μαθητές οφείλουμε να
δραστηριοποιηθούμε για να λυθεί και να ζήσουμε όλοι αρμονικά.

Υποσημείωση: το παραπάνω κείμενο συντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Νεοελληνική
Γλώσσα» που διδάσκει η καθηγήτρια Τσάκνη Βασιλική.
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Διάλογος- Εκπαίδευση
γράφει ο Χρήστος Γκουλέτσος

Βασική προϋπόθεση για την εκπαίδευση στην δημοκρατία είναι ο διάλογος. Το
υπουργείο Παιδείας οφείλει να βρίσκεται σε διάλογο με την επιστημονική κοινότητα, τις
εκπαιδευτικές οργανώσεις, τους εκπροσώπους των γονέων και γιατί όχι με εκπροσώπους των
μαθητών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πρόκειται να εφαρμόσει.
Επίσης σε ένα δημοκρατικό σχολείο, ο διευθυντής βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το
συμβούλιο των καθηγητών, το 15μελές συμβούλιο και τις μαθητικές κοινότητες.
Τέλος στην ίδια την τάξη ο διάλογος πρέπει να είναι κυρίαρχος και να υπάρχει σεβασμός
μεταξύ καθηγητών και μαθητών.

Καλό μου ημερολόγιο ……
γράφει ο Θανάσης Μητσάτσικας

Κάθε μέρα παρατηρώ τον εαυτό μου να αλλάζει. Ανησυχώ για την πορεία της ζωής μου
καθώς ακούω πολλά στενάχωρα αυτές τις μέρες…
Παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου και αισθάνομαι την αγωνία για το μέλλον, καθώς νιώθω
θλίψη
και
στενοχώρια
συνειδητοποιώντας
την
πραγματικότητα.
Προσπαθώ να αντιμετωπίσω με κάθε τρόπο την
παρούσα κατάσταση. Ονειρεύομαι έναν νέο κόσμο χωρίς
προβλήματα, που όλοι οι άνθρωποι θα είμαστε ενωμένοι
και θα προσπαθούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε όσα
θα βρίσκονται στο δρόμο μας.
Όλοι γύρω μου είναι δυστυχισμένοι και δεν ξέρω τι
να κάνω για να τους δω ευτυχισμένους πάλι. Ο χαρούμενος χαρακτήρας μου μεταμορφώνεται
μέρα με τη μέρα σε δυστυχισμένο και στενοχωρημένο. Όλοι ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους
χωρίς να κοιτάνε τα προβλήματα των άλλων ακόμα και των πιο κοντινών τους ανθρώπων.
Μακάρι όλα μια μέρα να αλλάξουν!
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Τι σημαίνει «αγάπη»
Η αγάπη δεν περιγράφεται με λόγια είναι ένα από τα μεγαλύτερα αισθήματα του
ανθρώπου που περιέχει άλλα τόσα συναισθήματα (Μενέλαος)
Αγάπη είναι …
……… όνομα, να νοιάζεσαι για τους φίλους και την οικογένειά σου με τις ιδιαιτερότητες
και τα ελαττώματά τους χωρίς να τους αλλάζεις (Ηλίας, Θωμάς, Αλέξανδρος, Άρης)
Αγάπη είναι …
……… δύναμη, ζωή, έρωτας, αισιοδοξία, αλλαγή, πάθος, φιλία, αρμονία, αέρας,
εκτίμηση, μουσική, νόημα, ολοκλήρωση, ανατροπές, φως, χρώματα, ανάγκη, δέσμευση,
χαμόγελο, αυθορμητισμός (Λήδα, Σταυρούλα, Έλλη, Σωτηρία)
Αγάπη είναι …
……….. σεβασμός, αλληλοϋποστήριξη, επικοινωνία, ευγένεια, αφοσίωση, πόνος,
απογοήτευση, προδοσία, τρυφερότητα, οικειότητα, υπομονή, εμπιστοσύνη, ελπίδα,
στοργή (Κωνσταντίνος, Γιάννης, Θοδωρής, Νίκος, Ζήσης)
Αγάπη είναι …
……….. να μοιράζεσαι, να υποχωρείς, να σκέφτεσαι το εσύ κι όχι μόνο το εγώ, να
αφήνεις έξω από τη σχέση τον εγωισμό και τα πείσματα, να θυσιάζεσαι (Θεοδώρα,
Ελένη, Ίρις, Λίλα)
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Μαγειρική και …. Άλλα!
Στιφάδο με μοσχαράκι
Τι χρειαζόμαστε:
κιλό μοσχάρι σπαλομίτα κομμένο σε κομμάτια όπως ένα σπιρτόκουτο

κουταλάκια του γλ. πελτέ

αλάτι
Πώς το κάνουμε:
1. Παίρνουμε το κρέας και το τσιγαρίζουμε στο λάδι. Βγάζουμε το κρέας από την
κατσαρόλα και τσιγαρίζουμε τα δύο κρεμμύδια και το σκόρδο και ρίχνουμε μέσα ξανά το
κρέας.
2. Ρίχνουμε το κρασί, το μοσχοκάρυδο, την κανέλλα, το χυμό από το πορτοκάλι και την μία
πορτοκαλόφλουδα και αφήνουμε το κρέας να βράσει σε χαμηλή φωτιά για 20 λεπτά με
ανοιχτή κατσαρόλα. Έπειτα ρίχνουμε τη ντομάτα και τον πελτέ, το νεράκι (ίσα να
καλύψει το κρέας) και αφήνουμε το κρέας σε χαμηλή φωτιά να βράσει.
3. Παίρνουμε και καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα περνάμε από το τηγάνι με λάδι για να
πάρουν χρώμα και να καραμελώσουν. Έπειτα τα ρίχνουμε μέσα στο κρέας όταν θέλει το
κρέας 20-25 λεπτά για να γίνει.
4. Βγάζουμε την πορτοκαλόφλουδα και είναι έτοιμο
Λίγα μυστικά ακόμα
Για περισσότερη γεύση, συμπληρώνουμε με λίγα δαμάσκηνα. Κλείνουμε το σκεύος και
βάζουμε ζύμη γύρω από το καπάκι του.
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Κορμός σοκολάτας (μωσαικό)
Τι χρειαζόμαστε:
750gr μπισκότα πτι μπερ
1μισο φλυτζ τσαγιού άχνη
2 κουτ σ. κακάο
125 γρ μαργαρίνη
1 φλυτζ καφέ λικέρ
2 φλυτζ τσ. γάλα
2 κρόκους αβγών









Πώς το κάνουμε:
1.
2.
3.
4.
5.

Λιώνουμε τη μαργαρίνη και προσθέτουμε τη ζάχαρη.
Ρίχνουμε το γάλα, το λικέρ, τα αβγά και το κακάο μέχρι να γίνει μίγμα.
Σπάμε τα μπισκότα ακανόνιστα και τα ρίχνουμε μέσα.
Ανακατεύουμε καλά και πάνω σε μια λαδόκολλα το πλάθουμε σαν κορμό.
Το βάζουμε στο ψυγείο να δέσει και είναι έτοιμο.

Λίγα μυστικά ακόμα
Αν δεν έχετε λικέρ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο ποτό.
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Σκίτσο από το Γιώργο Μαγαλιό
Στο μάθημα της Χημείας……

Ανέκδοτα
(από τη Σοφιάννα Δημητρακοπούλου)
Πήγα σε ένα φαρμακείο να πάρω αντιβηχικό,30 ευρώ μου λέει, μου κόπηκε ο βήχας.
Το λεωφορείο έχει θέρμανση, αν βάλει και ίντερνετ μετακομίζω!
Πρωί πρωί έχασα 800 θερμίδες....
αγόρασα μπουγάτσα με κρέμα και την ξέχασα στο σχολικό...
Θυμάμαι που φανταζόμασταν μικροί πως μέχρι το 2000 θα έχουμε ιπτάμενα αυτοκίνητα και
φτάσαμε στο 2013 και δεν έχουμε καν θέρμανση!

15

Εφημερίδα! α! α! Σχολαρχείο
Eφημερίδα του τμήματος A1’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Λάρισας
2012 – 2013

Ένα ανερχόμενο αστέρι - Ελένη Μάρκου, μαθήτρια της Α' Λυκείου, χορεύτρια
Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Ζαχαριά
Η μαθήτρια του Μουσικού Γυμνασίου Λάρισας, Ελένη Μάρκου εκπροσώπησε την
Ελλάδα στον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Μπαλέτου που πραγματοποιήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη, το καλοκαίρι που πέρασε. Και κατάφερε να μπει στις τριάντα καλύτερες
χορεύτριες του κόσμου παρόλο που είχε να ανταγωνιστεί πολύ μεγαλύτερα παιδιά από αυτήν.
Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν μεγάλα ονόματα του κλασικού χορού, όπως ο
καλλιτεχνικός διευθυντής των Μπαλέτων Μπολσόι, Γιούρι Γκριγκόροβιτς, ο καλλιτεχνικός
διευθυντής της όπερας του Βερολίνου Βλαντιμίρ Μαλακόβ, η πρώτη μπαλαρίνα της Εθνικής
Ακαδημίας χορού της Ιταλίας, Μαργκερίτα Παρίλα και άλλοι.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η μαθήτρια Ελένη Μάρκου διακρίνεται στο μπαλέτο. Το
2011 απέσπασε το αργυρό μετάλλιο στο Διεθνή Διαγωνισμό Chausson d’ or στο Παρίσι και το
αντίστοιχο χρυσό στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό κλασικού χορού.
-Ελένη γιατί επέλεξες να κάνεις μπαλέτο;
Δεν το επέλεξα εγώ. Ήμουν τριών χρονών όταν ξεκίνησα. Οι γονείς μου με έστειλαν. Εγώ
ήμουν πολύ μικρή για να πάρω οποιαδήποτε απόφαση.
-Δηλαδή συνέβη τυχαία;
Όχι ακριβώς. Μου άρεσε ο χορός. Έβλεπα στην τηλεόραση κι έκανα μόνη μου. Η αλήθεια είναι
ότι μεγαλώνοντας αγάπησα το χορό. Όταν μάλιστα μπήκα στο επιλεγμένο τμήμα ένιωσα πολύ
όμορφα και με πολλή προσπάθεια και μεράκι συνέχισα.
-Μάθαμε πως επιλέχθηκες στις 30 καλύτερες χορεύτριες του κόσμου.
Ναι ήταν ένας διαγωνισμός παγκόσμιας εμβέλειας.
-Πώς αποφάσισες να πάρεις μέρος σε κάτι τέτοιο;
Κάθε χρόνο παίρνω μέρος σε διαγωνισμούς, αυτός είναι ο πέμπτος ή έκτος. Αυτή τη φορά, το
δύσκολο κομμάτι, πέρα από τον παγκόσμιο χαρακτήρα του διαγωνισμού, ήταν ότι έπρεπε να
ανταγωνιστώ παιδιά, κορίτσια και αγόρια μεγαλύτερης ηλικίας από μένα, δεκαεννιά-είκοσι
χρονών και όχι δεκαπέντε που είμαι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι είχαν περισσότερα χρόνια
εκπαίδευσης, πιο πολλές εμπειρίες, μεγαλύτερη εξοικείωση. Ήμασταν 66 χορευτές και
χορεύτριες στην αρχή, μείναμε τριάντα και στους δεκαπέντε μόνο οι μεγάλοι.
-Είδα το βίντεο που έχει αναρτήσει στο you tube και στο facebook. Μου έκανε εντύπωση το
τραγούδι που επέλεξες.
Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας είναι ένα καθαρά ελληνικό τραγούδι...
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-Και μάλλον δύσκολο για μπαλέτο...
Ναι ήταν πολύ δύσκολο για να βγει. Ο δάσκαλός μου την έχει ξανακάνει αυτή τη χορογραφία
απλώς τώρα την προσάρμοσε πάνω μου, στο σώμα μου, στις ικανότητές μου. Το επιλέξαμε
γιατί είναι ελληνικό κι επειδή ήμουν η μόνη που συμμετείχα από τη χώρα μας κατά κάποιον
τρόπο την εκπροσωπούσα. Έδινε ένα στίγμα, μια ταυτότητα, πώς να στο πω; Μου αρέσει πολύ.
Είναι δυνατό κι έχει πολύ ωραίο ρυθμό.
- Πώς νιώθεις για όλα αυτά;
Ικανοποίηση και περηφάνια. Αλλά και θέληση να προσπαθήσω ακόμη περισσότερο.
-Μετά από αυτή τη διάκριση, ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου;
Ο πρώτος μου στόχος είναι να πάρω το πτυχίο μου. Πρέπει να τελειώσω και το Λύκειο. Το
όνειρό μου είναι να καταφέρω να μπω σε μια μεγάλη όπερα του εξωτερικού. Γι αυτό πάω στους
διαγωνισμούς. Στην κριτική επιτροπή είναι άνθρωποι του χώρου από τη Μόσχα, τη Νέα Υόρκη
που ψάχνουν “νέο αίμα” σε αυτούς τους διαγωνισμούς.
Σου ευχόμαστε να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά σου!!!
Κι όταν γίνεις πολύ διάσημη να θυμάσαι τους συμμαθητές σου στο Μουσικό Σχολείο…
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Συνέντευξη από τον κ.Καμπούρη Μ.,
μουσικό και καθηγητή της Συμφωνικής Ορχήστρας του σχολείου μας.
Στη Λίλα Μπακρατσά και την Ελένη Μάρκου
- Πού σπουδάσατε και πώς ήταν τα νεανικά σας χρόνια;
«Ήταν υπέροχα! Πού σπούδασα; Παντού, σε διάφορα μέρη αλλά δεν πήγα πανεπιστήμιο.
Μουσικός του ωδείου είμαι. Πήγα σε ωδείο, στη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την
Αθήνα, τα Τρίκαλα, όπου με πήγαινε ο καλός Θεός!»
- Πείτε μας για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία πριν έρθετε στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας.
«Εργαζόμουν σε ωδεία κυρίως, μέχρι να διοριστώ, σε μερικά project που υπήρχαν μέχρι τότε,
διάφορες ορχήστρες αυτοσχέδιες και μη αλλά πάνω από όλα δεν πείνασα ποτέ. Αν αγαπάς αυτό
που κάνεις, όλα πάνε μια χαρά!»
- Πόσα χρόνια είστε στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας;
«Στη Λάρισα διορίστηκα το 2004»
- Πώς είναι όλα αυτά τα χρόνια εδώ; Και πώς εξακολουθούν να είναι; Αντιμετωπίσατε κάποιο
σοβαρό πρόβλημα;
«Πολύ ενδιαφέρονται και όσο πάνε ακόμα πιο πολύ. Εμπόδιο από κάποιον κακοπροαίρετο δεν
συνάντησα. Πιστεύω πως δεν υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι, όλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν το
σχολείο. Τα μόνα εμπόδια που υπήρχαν ήταν μόνο τεχνικής φύσεως, τα οποία με δουλειά και
όρεξη τα ξεπεράσαμε».
- Πείτε μας για τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα παιδιά;
«Νομίζω πως γίνεται το αντίθετο. Τα παιδιά διαχειρίζονται εμένα».
- Πιστεύετε πως υπάρχουν μεγάλα ταλέντα στο σχολείο μας;
«Ναι. Βέβαια. Αν και δεν πιστεύω στο ταλέντο αλλά στην
όρεξη. Για μένα ταλέντο δεν υπάρχει αλλά αγάπη και
θέληση. Είδα πολλούς που από μικροί θεωρούνταν ότι δεν
είχαν ταλέντο, αλλά το αγαπούσαν, αγωνίζονταν και είναι
τώρα σε πολύ υψηλές θέσεις στη μουσική και σε άλλους
τομείς. Φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που τους βλέπουμε
και λέμε ότι αυτοί έχουν έμφυτο ταλέντο. Δε νομίζω ότι είναι
κάτι το έμφυτο. Εάν κάποιος ακούει πολύ μουσική στο σπίτι
του ή έχει τον πατέρα του ή τον παππού του που παίζουν
μουσική, λογικά έχει αναπτυγμένες και κάποιες αισθήσεις όπως η αίσθηση του dictee ή του
τραγουδιού. Άλλοι αυτό το λένε ταλέντο, εγώ το λέω περιβάλλον. Όλα για μένα είναι η όρεξη
που έχει ο καθένας».
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- Πώς δημιουργήθηκε το σύνολό σας και πόσα χρόνια το διευθύνετε;
«Το σύνολο δημιουργήθηκε τυχαία. Είχα αναλάβει τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου όταν
πρωτοήρθα στο σχολείο. Είδα ότι υπήρχαν κάποια παιδιά δυνατά και μου άρεσε. Είδα ότι
αυτοσχεδιάζανε και χαίρονταν αυτό που έκαναν. Υπήρχε μέσα ένα κλίμα συγκροτήματος, από
την αρχή, που μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να το καθιερώσω. Το καθιέρωσα για κάποια
χρόνια, με μια διετή διακοπή, μετά το ξαναστήσαμε, όταν είδα ότι μαζεύτηκαν αρκετά βιολιά,
γιατί όταν είχα έρθει μόνο δυο βιολιά υπήρχαν. Το σχολείο από τότε μεγάλωσε και όταν
συνειδητοποίησα ότι μπορούσε να γίνει κάτι το ορχηστρικό, με την παρότρυνση και άλλων
συναδέλφων, όπως της κ.Βλιτσάκη και του κ.Νίκου, προχωρήσαμε μπροστά. Κάναμε τη
συμφωνική ορχήστρα, από την οποία ξεπήδησε η φιλαρμονική ορχήστρα, το jazz σύνολο και
δόθηκαν ιδέες και για άλλα ωραία σύνολα που μπορούν και δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές
να τελειοποιηθούν ως μουσικοί και να διασκεδάσουν».
- Ακούσαμε ότι θα πάτε σε ένα διαγωνισμό. Θέλετε να μας μιλήσετε γι’ αυτό;
«Λεπτομέρειες για το διαγωνισμό δε γνωρίζω πολλές. Είναι ο διαγωνισμός ΧορωδίαςΟρχήστρας Νέων που γίνεται κάθε χρόνο και φέτος διοργανώνεται 19-20 Απριλίου. Αυτοί οι
διαγωνισμοί είναι πάντα μια ευκαιρία να δεθεί το σύνολο. Δύσκολα μπορείς να πάρεις το
σύνολο και να πεις ότι θα πας μια εκδρομή στη Δράμα ή στις Σέρρες να δεις τη λίμνη Κερκίνη,
υπάρχουν τεχνικά εμπόδια εκεί, ενώ ένας διαγωνισμός σου δίνει την ευκαιρία για το ταξίδι. Άρα
πρώτα απ’όλα πάμε για το ταξίδι. Όσον αφορά την τεχνική φύση ή αν πάμε για να κερδίσουμε
κάτι, αυτό είναι το τελευταίο που σκεφτόμαστε. Εξάλλου η ορχήστρα φέτος είναι σε μια φάση
επανεκκίνησης. Το ωράριο των συνόλων έχει αλλάξει δραματικά από πέρυσι. Ουσιαστικά
έχουμε το μισό χρόνο της πρόβας που είχαμε. Πέρυσι αυτό διέλυσε την ορχήστρα και φέτος την
ξαναστήνουμε. Άρα δεν έχουμε βλέψεις για κάτι πολύ υψηλό και αν έρθει καλοδεχούμενο.
Εμείς πάμε για την εκδρομή και για την εμπειρία».

- Μιλήστε μας για τη δουλειά που κάνετε στο σύνολό σας. Ποιος είναι ο σκοπός και τι θέλετε να
περάσετε στους μαθητές σας για το νόημα της μουσικής γενικότερα;
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«Ένας μουσικός ποτέ δεν κάνει μουσική για να παίζει μόνος του. Το σύνολο σε βοηθάει να
βγάλεις τη μουσική σου έξω. Επίσης η μουσική είναι τρία απλά πράγματα: μελωδία, αρμονία,
ρυθμός. Ειδικά ο ρυθμός δεν μπορεί να εξασκηθεί όταν παίζεις μόνος σου ούτε με μετρονόμο,
γιατί και ο μετρονόμος δεν μπορεί να σε μάθει να παίζεις ρυθμό. Ο ρυθμός είναι κάτι που
αναπνέει, κάτι το ζωντανό και ο μετρονόμος κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 2-3
πρώτες χρονιές που κάποιος μαθαίνει μουσική. Μετά πρέπει να καταργείται. Η αρμονία φυσικά
δε μπορεί να δουλευτεί στα αυτιά κάποιου μουσικού ή του πιανίστα – που έχει κάποια αίσθηση
αρμονίας, σε ένα βιολί, σε ένα φλάουτο, ένα μονοφωνικό όργανο δηλαδή δεν μπορεί να έχει
αίσθηση της αρμονίας, του πλαισίου στο οποίοι κινείται η μελωδία που παίζει εάν δεν έχει
κάποια άλλα όργανα που το πλαισιώνουν. Αυτή είναι η προσφορά του κάθε συνόλου, όχι μόνο
της ορχήστρας. Δίνει μια αίσθηση πειθαρχίας μεγαλύτερη από ό,τι σε ένα μάθημα, το οποίο
ενδεχομένως γίνεται και υποχρεωτικά. Στην ορχήστρα οι μαθητές έρχονται πάντα αυτοβούλως,
επιλέγουν μόνοι τους τα σύνολα, διασκεδάζουν, είναι πιο προσηλωμένοι και μαθαίνουν ίσως
και περισσότερο να έχουν πειθαρχία από όσο σε ένα τμήμα Μαθηματικών ή Φυσικής
ενδεχομένως».
- Αν δεν ήσασταν μουσικός τι επάγγελμα θα επιλέγατε;
Και εκείνος με ειλικρίνεια απάντησε:
«Νταλικέρης. Πραγματικά το δεύτερο που θα ήθελα να κάνω είναι αυτό. Στις παλιές νταλίκες
με το τεράστιο τιμόνι!»
- Ευχαριστούμε!!!
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Οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου γράφουν για την πρώτη τους ημερήσια εκδρομή με το
Μουσικό Σχολείο στους Γόννους, τα Αμπελάκια και την Ελάτεια νομού Λάρισας και η
εκπαιδευτικός Βασιλική Κοσμάνου ανθολογεί:
Η μέρα ξεκίνησε πηγαίνοντας στο σχολείο. Εκεί βρήκα όλους μου τους φίλους. Οι καθηγήτριές
μας έδωσαν τις απαραίτητες οδηγίες και ξεκινήσαμε να μπούμε στα λεωφορεία (Αλεξάνδρα)
Την Παρασκευή 29/3/2013 πήγαμε μονοήμερη εκδρομή στους Γόννους, τα Αμπελάκια και την
Ελάτεια. Ήταν μια υπέροχη εκδρομή, όπου μάθαμε την ιστορία του τόπου μας! (Ελιρόη)
Η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή ήταν πραγματικά ωραία! Πρώτα απ’ όλα ήταν καλά
οργανωμένη! (Μαρία Κ)
Στην αρχή πήγαμε στο Λαογραφικό Μουσείο των Γόννων και μάθαμε από τον κ. Καραβιδέ πως
ζούσαν εκείνες τις εποχές. Είδαμε πολλά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να
εξασφαλίσουν την τροφή τους. (Παναγιώτης Ε.)
Μάθαμε πως ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την
εποχή. Μάθαμε
τα
εργαλεία
που
χρησιμοποιούσαν για να οργώσουν…
(Λεωνίδας)
Ενημερωθήκαμε για τη λειτουργία των
ελαιοτριβείων των προηγούμενων αιώνων… (Μαρία-Σαββίνα)
Εκεί είδαμε πολλά και διάφορα εργαλεία και σκεύη για την παραγωγή λαδιού και κυρίως
μαγειρέματος, αλλά και παραδοσιακά ρούχα που φορούσαν οι άνθρωποι. Όλα αυτά που είδα
ήταν πολύ ωφέλιμα! (Στέλλα)
Έπειτα πήγαμε στην Πινακοθήκη των Γόννων όπου είδαμε πολλά εντυπωσιακά έργα
ζωγραφικής. (Εβελίνα)
Οι πίνακες ήταν φανταστικοί με φανταχτερά χρώματα!!!
Αυτή η Πινακοθήκη θα μου μείνει αξέχαστη!!
(Ουρανία)
Στην Πινακοθήκη είδαμε πολλά και ενδιαφέροντα έργα
αξιόλογων καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και ένα έργο του
Διευθυντή μας! (Χριστίνα Μ)
Έντονα χρώματα από τις ζωγραφιές έμπαιναν μέσα στα
μάτια μας και μας άνοιγαν έναν καινούργιο κόσμο
δημιουργίας!! (Γιασεμή)
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Στην εκδρομή του σχολείου μας αυτό που μου προξένεψε μεγάλη εντύπωση ήταν το
Λαογραφικό Μουσείο των Αμπελακίων. Η ξενάγησή μας σε αυτό έγινε από την κυρία
Δήμητρα, μια γυναίκα του χωριού, που με την μοναδική
της απλότητα, μας ταξίδεψε στο χρόνο! Γνώριζε όσο
κανείς άλλος το κάθε αντικείμενο, καθώς και τη χρήση
του. Ρούφαγα την κάθε της λέξη και βίωσα μαζί της
στιγμές από το παρελθόν! (Κωνσταντίνα Γκ.)
Στα Αμπελάκια μου άρεσε πολύ η επίσκεψή μας στο
αρχοντικό του Γ. Σβαρτς και η εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου! Η αρχιτεκτονική τους και η ιστορία τους μου
έκαναν εντύπωση! (Νίνα)
Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάψαμε κεράκι,
προσκυνήσαμε τις παλιές εικόνες και θαυμάσαμε τις
τοιχογραφίες. Έπειτα πήγαμε το Λαογραφικό Μουσείο των
Αμπελακίων. Η αφήγηση της ξεναγού ήταν παραστατική και
σαφής, μιας και η ίδια είχε ζήσει όσα μας πληροφορούσε! Στην
Ελάτεια το ενδιαφέρον μου τράβηξαν τα τυρναβίτικα σταμπωτά
και τα περίτεχνα κέρινα στέφανα του ζευγαριού που ζούσε
εκεί…(Παναγιώτα Κ.)
Στα Αμπελάκια, στο μουσείο του Γεωργίου Σβαρτς η επίσκεψη ήταν υπέροχη! Ήταν παλιό, με
κάποια μεγάλα μπαούλα που σου τραβούσανε αμέσως την προσοχή! Οι τοίχοι ήταν γεμάτοι με
ζωγραφιές και το τζάκι με το δικέφαλο αετό στο δωμάτιο των φιλοξενούμενων σου προκαλούσε
ρίγος, γεμάτο με τοιχογραφίες, τόσο όμορφα διακοσμημένο! (Γιώτα Μ)
Το αρχοντικό χρησιμοποιήθηκε και ως αρχηγείο της Κοινής Συντροφίας, του Συνεταιρισμού
των Αμπελακίων! Στην εκδρομή πέρασα ωραία! ΥΓ Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές
που μας συνόδεψαν! (Θεοδώρα Π)
Εντυπωσιάστηκα από τις μυστικές εισόδους και εξόδους στο αρχοντικό του Γ. Μαύρου, καθώς
και από τα μυστικά ντουλάπια! (Σοφία)
Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην εκδρομή ήταν το Αρχοντικό του Σβαρτς.
Λέγεται, ότι τα "Αμπελάκια θύμιζαν περισσότερο μια
Ολλανδική πόλη παρά ένα χωριό της Θεσσαλίας." (Ελένη)
Ήταν φανταστικό! Είχε τρεις ορόφους! (Ιζαμπέλλα)
Αυτό το αρχοντικό χρησιμοποιήθηκε ακόμα για την ταινία
«Παπαφλέσσας» για το 1821. (Βασίλης Καν.)
Στο Αρχοντικό του Γεωργίου Μαύρου (Σβαρτς) στα
Αμπελάκια μπορεί να μην υπήρχαν έπιπλα, όπως παλιά,
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ήταν όμως εξίσου εντυπωσιακό! Υπήρχαν διάφορα ανυψώματα, κάτι σαν σκηνή, στα οποία
ανέβαιναν μουσικοί και διάφορες ορχήστρες. Το σπίτι ήταν τριώροφο και πραγματικά
εντυπωσιακό! Σε κάποιο δωμάτιο υπήρχε μια κρυφή καταπακτή, η οποία οδηγούσε μισό
χιλιόμετρο έξω από το αρχοντικό, όταν έπρεπε να ξεφύγουν από τους Τούρκους!! (Αντωνία)
Μετά από αρκετά μουσεία πήγαμε στην πλατεία των Αμπελακίων όπου αγοράσαμε
αναμνηστικά και φάγαμε στις ταβέρνες του χωριού. (Ελισάβετ)
Τελευταία επισκεφτήκαμε το Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής Ελάτειας της οικογένειας Συρμακέζη.
Εκεί εκτός από το όμορφο μουσείο, είδαμε και μια ταινία μικρής διάρκειας που αφορά τις
ανθρώπινες σχέσεις. Ήταν πολύ ωραία σε όλα τα μέρη και το γεγονός ότι είμαστε όλοι μαζί σαν
μια ομάδα, έκανε την μικρή μας «περιπέτεια» ακόμα πιο
ενδιαφέρουσα! (Ραλλού)
Εκεί, αυτό που μου έμεινε καρφωμένο στην καρδιά μου ήταν μια
κορνίζα όπου είχε μέσα ένα κομμάτι παλιάς εφημερίδας της 28ης
Οκτωβρίου 1940. Αυτό το έκανε ξεχωριστό! Καθώς και ότι κάτω
από τα γράμματα αχνοφαινόταν η Ελληνική Σημαία! (Θανάσης)
Στην Ελάτεια είδαμε παλιά αντικείμενα και έπιπλα και μετά παρακολουθήσαμε μια ταινία!
(Νίκη)
Η ωραία ταινία που είδαμε λεγόταν «Η υπόσχεση»!! (Αγγελική Τα)
Ήταν μια σύντομη αλλά και συγκινητική ιστορία! (Μαρία Τζ)
Στα Λαογραφικά μουσεία αυτό που με εντυπωσίασε βλέποντας εργαλεία παλιότερης εποχής,
είναι πως οι άνθρωποι έπρεπε να εκτελούν τόσο χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες, όπως το
όργωμα, η παραγωγή λαδιού από ελιές κλπ, για να παράγουν προϊόντα, τα οποία εμείς
θεωρούμε δεδομένο να τα βρούμε στο ράφι του σούπερ-μάρκετ. Επίσης εντυπωσιάστηκα από
την προσπάθεια του κ.Ζήση Παπαδημητρίου να δωρίσει όλη τη συλλογή του από έργα στην
Πινακοθήκη Γόννων που για χρόνια προσπαθούσε να χτίσει. Τελικά αυτή η εκδρομή ήταν μια
πηγή γνώσεων, όχι μόνο καλλιτεχνικών, αλλά γνώσεων για τον τόπο μας και την καταγωγή μας!
(Μιλτιάδης)
Εκτός από ότι πέρασα πολύ ωραία και διασκέδασα με τους φίλους μου, έμαθα και πάρα πολλά
ενδιαφέροντα πράγματα για τον πολιτισμό μας (Ποσειδώνας)
Ήταν από τις καλύτερες εκπαιδευτικές εκδρομές του σχολείου! (Ανδρέας Χ)
Μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για πράγματα που, αν και είναι τόσο
κοντά, ήταν άγνωστα για τους περισσότερους από μας! (Αγγελική Τρ)
Μόλις έπεσε η νύχτα κατευθυνθήκαμε προς τη Λάρισα με μια θλίψη, γιατί η εκδρομή είχε
τελειώσει, αλλά και με έναν ενθουσιασμό για την τέλεια μέρα που περάσαμε (Αντώνης)
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Όταν γύρισα από την εκδρομή αυτή είχα αποκτήσει καινούργιες εμπειρίες και γνώσεις και
κατάλαβα για πρώτη φορά στη ζωή μου γιατί μας βασανίζουν οι καθηγητές βάζοντάς μας να
μαθαίνουμε το μάθημα της Ιστορίας… (Χριστίνα Γ.)
Η εκδρομή θα μου μείνει αξέχαστη εμπειρία, γιατί μέσα από τις ξεναγήσεις έμαθα λεπτομέρειες
για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τους 2 προηγούμενους αιώνες! (Σπυριδούλα)
Πραγματικά πέρασα υπέροχα! Μεγάλη εντύπωση μου έκανε πως όλα τα εκθέματα των
μουσείων, παρ’όλο που πέρασαν τόσα χρόνια, μετά από σκληρή δουλειά των υπευθύνων, καθώς
και των εθελοντών, κατάφεραν να τα συντηρήσουν σε τόσο καλή κατάσταση! Τους αξίζουν
συγχαρητήρια! (Πηνελόπη Κ)
Την Παρασκευή μπήκαμε – κατά τη γνώμη μου – σε μια μηχανή του χρόνου και με προορισμό
τους Γόννους, τα Αμπελάκια και την Ελάτεια, κάναμε ένα υπέροχο παραδοσιακό ταξίδι!!
(Ρένια)
Όλα αυτά που είδαμε και ακούσαμε, μου άνοιξαν τους ορίζοντες και
κατάλαβα τις δυσκολίες της ζωής που περνούσαν οι άνθρωποι!
(Αφροδίτη)
Αν και ήταν μια εκδρομή με πολλά μουσεία, ήταν υπέροχη! Με πολύ
γέλιο!! (Κωνσταντίνα Φ)
Σε όλα τα μουσεία που πήγαμε, κάναμε κυριολεκτικά ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο! Ανακαλύψαμε
πως ζούσαν, ποια ήταν η καθημερινότητα των προγόνων μας. Σίγουρα μια ζωή πολύ πιο
δύσκολη, αλλά και συναρπαστική! Είδαμε πως σε μια τόσο μικρή κοινωνία, όπως αυτά τα τρία
χωριά, υπάρχει τέτοιος πλούτος (για τα δεδομένα εκείνης της εποχής). Όλα αυτά τα γνωρίσαμε
μέσα από την εκδρομή μας. Κύρια θέμα της η λαογραφία, ένα θέμα που αρχικά δεν σε
ενθουσιάζει ιδιαίτερα, όμως ποτέ δεν ξέρεις τι μπορείς να ανακαλύψεις… (Ραφαηλία)
Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι! (Θεοδώρα Σ)
Μια ονειρεμένη εκδρομή! (Άννα)
Εσείς τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε από το να περάσετε ένα όμορφο διήμερο
σαββατοκύριακο σε κάποιο από αυτά τα εκπληκτικά μέρη; (Ειρήνη Χ)
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