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Σημείωμα της σύνταξης
Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκίνησε και τα παιδιά του β2 τμήματος της β γυμνασίου του
Μουσικού Σχολείου Λάρισας με πολλή όρεξη και ενθουσιασμό, ιδέες και δράση, πήραν «μολύβι και χαρτί»
και έγραψαν, προβληματίστηκαν, γέλασαν, συζήτησαν, ζωγράφισαν, φωτογράφισαν …
Η φετινή προσπάθεια διαδικτυακής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των μαθητών μας έχει όνομα,
όνομα που το απέκτησε μετά από πολλές σκέψεις αλλά κοινή αποδοχή: Ο φάρος της μουσικής!!!
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες,
στις οποίες για κάθε ένα τεύχος ορίζεται
και ένας επικεφαλής. Η θεματολογία του
περιοδικού θα αλλάζει σε κάθε ομάδα για
κάθε τεύχος έτσι ώστε όλοι να
πειραματιστούν με μουσικά αλλά και
γενικού ενδιαφέροντος θέματα, ζητήματα
επικαιρότητας, συνεντεύξεις, απόψεις της
ομάδας για ένα κοινό θέμα, συνταγές
μαγειρικής, ανέκδοτα, σκίτσα των
μαθητών, κλπ.
Μακάρι αυτή η προσπάθεια να
αποτελέσει
ένα
φωτεινό
σημείο
αναφοράς στις ελεύθερες ώρες των
μαθητών και μαθητριών μας: Παναγιώτα Καναβούρα, Βασίλης Κανάκης, Θωμάς Καραδήμος, Βασίλης
Καρακώστας, Μαρία Καραμπίλια, Αλεξάνδρα Καρατσίβου, Λεωνίδας - Δημήτρης Κασσαβέτης, Κατερίνα
Κατσαμάκα, Νίκη Κατσιούλα, Κωνσταντίνος Κοίλιας, Σπυριδούλα Κοντοβάγιου, Πηνελόπη Κοτρώτσιου,
Βασίλης Κυλινδρής, Ραλλού Κωνσταντινίδου, Ελεονώρα Λούκα, Γιώργος Λιάπης, Στέλλα Λίταινα, Γιάννης
Λίταινας, Μάριος Λούπας, Εβελίνα Μαλετσά, Ελισάβετ Μαλτά, Παναγιώτα – Βασιλική Μαχά, Νίκος
Μπασιάς, Μιλτιάδης Μιχαλακάκης, Ουρανία Μούντζια και με την επίβλεψη-καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών Βασιλικής Κοσμάνου και Χάιδως Ευθυμίου ο κάθε μήνας στο Μουσικό Σχολείο να φωτιστεί
από το μουσικό βλέμμα των παιδιών!!
Ακολουθούν τα περιεχόμενα του τεύχους Οκτωβρίου
2013!

Καλή σας ανάγνωση!
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Τα νέα του Σχολείου
Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 9πμ θα γίνει, όπως και κάθε χρόνο, ο μαθηματικός διαγωνισμός
«Θαλής». Οι συμμετοχές αναμένεται να είναι πάρα πολλές από
όλη τη χώρα. Επίσης, αυτοί που θα διακριθούν θα πάρουν την
πρόκριση και θα περάσουν στο επόμενο επίπεδο της
«Μαθηματικής Εταιρίας» που ονομάζεται “Ευκλείδης".
Ελπίζουμε και φέτος να έχουμε πολλές διακρίσεις στο
διαγωνισμό για το σχολείο μας!!!
Γιάννης Λίταινας

Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου με παραστάσεις και
παρελάσεις, στις οποίες παρελαύνουν και οι ήρωες που
πολέμησαν για την ελευθερία και την πατρίδα μας και επέζησαν
για να δούνε τη σημερινή ελεύθερη Ελλάδα. Έτσι και εμείς θα
γιορτάσουμε αυτούς τους ήρωες με την παράσταση – εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 25 Οκτωβρίου. Στην
παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου
θα πάρει μέρος και η μπάντα του σχολείου μας.
Γιώργος Λιάπης

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου το σύνολο της «μικρής ευρωπαϊκής χορωδίας» ανέβασε επιτυχώς μια
συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Τα παιδιά τραγούδησαν τραγούδια από μεγάλους συνθέτες,
όπως του Μ. Χατζιδάκι, Μ. Θεοδωράκη, κ.α. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, επικρατούσε μια
υπέροχη ατμόσφαιρα χαράς και ενθουσιασμού, ενώ όλοι οι ακροατές στο τέλος αποχώρησαν
κατενθουσιασμένοι.
Θωμάς Καραδήμος




Στην ίδια εκδήλωση το σύνολο κιθάρας έκανε μια εξαίσια συναυλία! Συμμετείχαν μαθητές όλων
των τάξεων.
Πριν λίγες μέρες έγιναν οι εκλογές για τα πενταμελή συμβούλια. Ήταν πολλά τα υποψήφια
παιδιά από κάθε τάξη.
Επίσης στο σχολείο έγινε μάθημα για το σεισμό. Οι καθηγητές μάς πήγαν στο αμφιθέατρο του
σχολείου, όπου εκεί ο διευθυντής μας είπε πολλά πράγματα για το
σεισμό. Μετά πήγαμε στην τάξη για να πραγματοποιήσουμε μια άσκηση.
Μόλις μπήκα στην τάξη, μετά από λίγο, χτύπησε το κουδούνι και όλοι
μπήκαμε κάτω από τα θρανία. Μετά η καθηγήτρια μας οδήγησε έξω στην
αυλή όπου και παραμείναμε για αρκετή ώρα. Βασίλης Κανάκης
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Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος

Ένα μείζον θέμα της σημερινής κοινωνίας
είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Σε
ορισμένους μπορεί να ακούγεται αδιάφορο αλλά
στην πραγματικότητα τους αφορά άμεσα. Η
μόλυνση του περιβάλλοντος, περιλαμβάνει πολλά
και διαφορετικά σκέλη που το καθένα είναι
εξίσου σημαντικό.
Το πρώτο σκέλος αναφέρεται στη μόλυνση
των υδάτων. Τα απόβλητα των εργοστασίων
μολύνουν καθημερινά τις θάλασσες και τα ποτάμια ολόκληρου του κόσμου. Κατά την ροή
των μολυσμένων ποταμών ένα ποσοστό νερού απορροφάται από τη γη και μολύνει τα
υπόγεια νερά τα οποία είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Επίσης
η θάλασσα μολύνεται από τις πετρελαιοκηλίδες των καραβιών με αποτέλεσμα τον θάνατο
πάρα πολλών οργανισμών και ζωών που ζουν σ’ αυτή.
Το δεύτερο μέρος έχει σχέση με την καταστροφή των δασών. Τα δάση της Ελλάδας
όπως και όλου του κόσμου πλήττονται κάθε καλοκαίρι από πυρκαγιές. Σύμφωνα με μελέτες
ειδικών το 80% των πυρκαγιών είναι από αμέλεια. Τα απορρίμματα που πετάμε λοιπόν,
στοιχίζουν το πολύτιμο για τη ζωή μας οξυγόνο.
Ωστόσο οι παράγοντες της μόλυνσης δεν σταματούν εδώ. Το γνωστό σε όλους
φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλείται από διάφορους ρύπους (π.χ. διοξείδιο του
άνθρακα) οι οποίοι επιτρέπουν την είσοδο των
ηλιακών ακτινών αλλά κατά τη διάρκεια της
νύχτας εμποδίζουν την έξοδο της θερμότητας.
Έτσι οι θερμοκρασίες αυξάνονται. Αυτό σύμφωνα
με μελέτες είναι ένας από τους κύριους λόγους
της αλλαγής του κλίματος.
Το τελευταίο μέλος έχει σχέση με την
τρύπα του όζοντος. Το όζον είναι μια «ασπίδα» η
οποία προστατεύει την γη από τις υπεριώδεις
ακτινοβολίες. Εξαιτίας όμως κάποιων αεριών που αναδίδονται στην ατμόσφαιρα από
ανθρώπινες ενέργειες η «ασπίδα» αυτή αλλοιώνεται.
Γι’ αυτό και ο καθένας μας, με μικρές και απλές διαδικασίες μπορεί να βοηθήσει. Η
περιορισμένη χρήση αυτοκινήτου, η μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς, η επεξεργασία
λυμάτων και η αναδάσωση μπορούν να συνεισφέρουν στη διάσωση του πλανήτη.
Κοντοβάγιου Σπυριδούλα, Μούντζια Ουρανία, Μαχά Παναγιώτα-Βασιλική, Κοτρώτσιου Πηνελόπη
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Σεργκέι Ραχμάνινοφ
Ο Σεργκέι Βασίλιεβιτς Ραχμάνινοφ (1 Απριλίου 1873–28 Μαρτίου 1943) ήταν Ρώσος συνθέτης,
πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες του 20ου
αιώνα, εξ αιτίας των εξαιρετικών τεχνικών δυνατοτήτων του.
Υπάρχουν πολλές ηχογραφήσεις με τον ίδιο να εκτελεί έργα δικά
του αλλά και άλλα σημαντικά έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου.
Η ποιότητα των συνθέσεών του συχνά αμφισβητήθηκε, παρ’ όλο
που η δημοτικότητά του ήταν πολύ μεγάλη. Στα έργα του
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 4 κοντσέρτα για πιάνο, 3
συμφωνίες, 2 σονάτες για πιάνο και 3 όπερες. Το ύφος των
περισσότερων συνθέσεών του είναι το ύφος του ύστερου
ρομαντισμού, συγγενικό με την μουσική του Τσαϊκόφσκι, αλλά
διακρίνονται και επιδράσεις από τον Σοπέν και τον Λιστ.
Παιδικά χρόνια και σπουδές
Γεννήθηκε στο Σεμιόνοβο, κοντά στο Νόβγκοροντ, στη
βορειοδυτική Ρωσία και ήταν το τέταρτο από τα έξι παιδιά μιας
αρκετά εύπορης οικογένειας. Ο πατέρας του, Βασίλι
Ραχμάνινοφ, ήταν αξιωματικός του Ρωσικού στρατού (εν αποστρατεία όταν γεννήθηκε ο Σεργκέι) και η
μητέρα του κόρη στρατηγού, η οποία είχε προικοδοτήσει το σύζυγό της με μεγάλες εκτάσεις γης και
ακίνητα. Ο Βασίλι Ραχμάνινοφ εξ αιτίας του πάθος του για τη χαρτοπαιξία, οδηγήθηκε σε οικονομική
καταστροφή το 1882, κατασπαταλώντας την περιουσία της γυναίκας του και το 1882 αναγκάστηκε να
πουλήσει και το τελευταίο οικογενειακό κτήμα στο Όνεγκ και να μετακομίσει σε ένα μικρό σπίτι
στην Αγία Πετρούπολη.
Ο Βασίλι Ραχμάνινοφ ήταν η αιτία για μια αλυσίδα ψυχολογικών τραυματικών εμπειριών στη ζωή του
Σεργκέι, οι οποίες διαμόρφωσαν καθοριστικά την ψυχοσύνθεσή του καθώς και την ανάγκη να
εκφράζεται μέσω της σύνθεσης.
Εκείνη την εποχή η Αγία Πετρούπολη μαστίζεται από επιδημία διφθερίτιδας. Τρία από τα αδέλφια του
Σεργκέι – μεταξύ των οποίων και ο ίδιος - προσβάλλονται αμέσως. Και αν ο Σεργκέι και ο αδελφός του
Βλαντιμίρ διαφεύγουν τον κίνδυνο, ο τραγικός θάνατος της αδελφής του Σοφίας δίνει το τελειωτικό
χτύπημα στον κλονισμένο γάμο των γονιών του.
Εκεί στην Αγία Πετρούπολη γράφεται στο Ωδείο με υποτροφία. Αρχικά δεν ενδιαφερόταν για την
μουσική και οι επιδόσεις του ήταν κακές, όμως με την συμβουλή του πιανίστα Αλεξάντρ Ζιλότι, που
ήταν ξάδερφος του και είχε υπάρξει μαθητής του Φραντς Λιστ, η μητέρα του τον έγραψε στην τάξη
πιάνου του Νικολάι Ζβέρεφ, στο Ωδείο της Μόσχας και μετακομίζει στο σπίτι του Ζβέρεφ, ο οποίος
προσέφερε στέγη σε ταλαντούχους μαθητές του, και μάλιστα δεν ζητούσε αμοιβή για τη διδασκαλία του.
Ήταν όμως απαιτητικός δάσκαλος και είχε επιβάλει αυστηρή πειθαρχία στους μαθητές. Το 1888 ο
Ραχμάνινοφ άρχισε να φοιτά στην προχωρημένη τάξη πιάνου του Ζιλότι και παράλληλα να
αφιερώνεται στην σύνθεση. Την ίδια περίοδο έφυγε από το σπίτι του Ζβέρεφ επειδή εκεί δεν είχε την
απαραίτητη ησυχία να συγκεντρωθεί στην σύνθεση.
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Πρώτες επιτυχίες
Το 1891 αποφοίτησε από την τάξη πιάνου και ένα χρόνο αργότερα από την τάξη σύνθεσης, ενώ είχε
ήδη ολοκληρώσει το 1ο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Για την αποφοίτησή του από την τάξη της
σύνθεσης του ανατέθηκε να γράψει την μονόπρακτη όπερα Αλέκο. Η εξεταστική επιτροπή
ενθουσιάστηκε τόσο από το αποτέλεσμα, που του απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο. Η πρεμιέρα της όπερας
έγινε στις 27 Απριλίου του 1893 και το έργο έγινε δεκτό με ευνοϊκές κριτικές.
Η επιτυχία του διακόπηκε προσωρινά μετά την πρεμιέρα της 1ης συμφωνίας, στις 15
Μαρτίου 1897 στην Αγία Πετρούπολη, υπό την διεύθυνση του Αλεξάντρ Γκλαζούνοφ, για τον οποίον
λέγεται ότι διηύθυνε το έργο μεθυσμένος. Η υποδοχή του έργο από τους κριτικούς ήταν αρνητική και
προκάλεσε στον συνθέτη μεγάλη απογοήτευση που εξελίχθηκε σε κατάθλιψη. Τότε διέκοψε προσωρινά
την ενασχόληση με την σύνθεση και εργαζόταν μόνο ως διευθυντής ορχήστρας, ενώ παράλληλα
υποβαλλόταν σε ψυχοθεραπεία μέσω υπνωτισμού από τον πρωτοπόρο τότε Νικολάι Νταλ. Τα
αποτελέσματα της θεραπείας ήταν άμεσα και σύντομα άρχισε να επεξεργάζεται το 2ο κοντσέρτο για
πιάνο, που παρουσιάστηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1901 υπό την διεύθυνση του Ζιλότι, με τον ίδιο τον
συνθέτη στο πιάνο, και είναι ακόμα και σήμερα ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του.
Ο γάμος του
Στις 29 Απριλίου 1902 παντρεύτηκε τη Νατάλια Σάτινα. Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, την Ιρίνα και
την Τατιάνα. Κατά το μήνα του μέλιτος, το ζευγάρι επισκέπτεται τη Βιέννη, τη Βενετία, τη Λουκέρνη και
το Μπαϋρόιτ, όπου παρακολουθούν έργα Βάγκνερ. Τις εμπειρίες του από αυτό το ταξίδι ο Ραχμάνινοφ
τις αποτυπώνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συνθέτοντας τα Δώδεκα Τραγούδια έργο 21 και μετά
το ταξίδι μέσα από τα δύο μεγάλα έργα του για σόλο πιάνο, τις Παραλλαγές σε ένα θέμα του Σοπέν
έργο 22και τα Πρελούδια έργο 23.
Η επιστροφή
Το 1904 ανέλαβε την θέση του διευθυντή ορχήστρας στο Θέατρο Μπολσόι. Παρέμεινε στην θέση αυτή
για δύο χρόνια˙ ήταν αυστηρός διευθυντής και πολύ επιτυχημένος και οι κριτικές για τις συναυλίες του
ήταν πολύ θετικές. Από το 1906 και για τα δύο επόμενα χρόνια ο συνθέτης και η οικογένεια περνούσαν
τους χειμερινούς μήνες στη Δρέσδη. Εκεί συνέθεσε την 2η Συμφωνία op. 27, την 2η Σονάτα op. 28 και
το Συμφωνικό ποίημα Το νησί των νεκρών, το οποίο εμπνεύστηκε από τον ομώνυμο πίνακα του Arnold
Böcklin.
Το 1909 επέστρεψε στην Ρωσία για να εγκατασταθεί οριστικά και παράλληλα άρχισε να προετοιμάζεται
για περιοδεία στις Η.Π.Α.. Για τον σκοπό αυτό συνέθεσε το 3ο Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, που
έγινε αμέσως ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του. Με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου
πολέμου η Ρωσία αποκόπηκε από την υπόλοιπη Ευρώπη και οι περιοδείες του συνθέτη διακόπηκαν.
Όταν, τον Δεκέμβριο του 1917, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, έλαβε μια πρόσκληση για
συναυλίες στην Σουηδία, χωρίς να διστάσει εγκατέλειψε την Ρωσία με την οικογένειά του, δεν γνώριζε
όμως ότι δεν επρόκειτο ποτέ να επιστρέψει.
Μετανάστευση στις Η.Π.Α
Έπειτα από εμφανίσεις στην Σουηδία και τη Δανία είχε πολλές προσκλήσεις για να εμφανιστεί ως
διευθυντής ορχήστρας στις Η.Π.Α.. Δεν αποδέχθηκε όμως καμία μόνιμη θέση και προτίμησε να
εργάζεται ελεύθερα ως πιανίστας. Εγκαταστάθηκε στην Αμερική το 1918 και έγινε ένας από τους
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δημοφιλέστερους και πιο καλοπληρωμένους βιρτουόζους της εποχής τους. Αυτό του προσέφερε μεγάλη
οικονομική άνεση που του επέτρεπε να ζει με πολυτέλεια. Η νοσταλγία όμως όλης της οικογένειας για
την πατρίδα τους ήταν μεγάλη. Ζούσαν αποτραβηγμένοι, δεν είχαν επαφές με τα Μέσα και οι γνώσεις
του στην αγγλική γλώσσα παρέμειναν περιορισμένες.
Το 1930 αγόρασε στην Ελβετία μια μεγάλη έκταση και έκτισε μια πολυτελή βίλα την οποία ονόμασε
Σεναρ (=Σεργκέι + Νατάλια Ραχμάνινοφ). Εκεί περνούσε τους καλοκαιρινούς μήνες και μόνο εκεί
μπόρεσε να ασχοληθεί συστηματικά με την σύνθεση. Αγάπησε την Ελβετία σαν δεύτερη πατρίδα του,
όμως αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Τελευταία χρόνια και θάνατος
Το 1942 εγκαταστάθηκε στο Μπέβερλυ Χιλς και το Φεβρουάριο του 1943 πήρε την Αμερικανική
υπηκοότητα. Έδωσε το τελευταίο του ρεσιτάλ στις 17 Φεβρουαρίου του 1943.
Στην τελευταία συνέντευξη της ζωής του, έχοντας γευτεί καταξίωση και καλλιτεχνικές εμπειρίες όσο
λίγοι στη σύγχρονη ιστορία της μουσικής συνοψίζει τις απόψεις του περί σύνθεσης στις ακόλουθες
φράσεις: «Η αδιάκοπη μου θέληση να συνθέσω μουσική είναι μια εσωτερική παρότρυνση του να εκφράσω μουσικά τα συναισθήματά μου, όπως η ομιλία για να προφέρω τις σκέψεις μου. Αυτή πρέπει να
είναι και η λειτουργική σημασία της σύνθεσης στην ζωή κάθε συνθέτη. Κάθε άλλη, είναι δευτερευούσης
σημασίας. Δε συμπαθώ τους συνθέτες που γράφουν με βάση προκαθορισμένες θεωρίες ή υιοθετούν ένα
στυλ, μόνο και μόνο επειδή είναι στη μόδα. Οι μεγάλες σελίδες της μουσικής ποτέ δε γράφτηκαν με
αυτό τον τρόπο και τολμώ να πω πως ούτε πρόκειται. Η μουσική οφείλει –σε τελική ανάλυση – να είναι
η έκφραση της προσωπικότητας του συνθέτη, οφείλει να αντικατοπτρίζει τη χώρα γέννησής του,
αγαπημένα συναισθήματα, τη θρησκεία του, τη γλώσσα του, τα βιβλία και τις εικόνες που αγάπησε και
τον επηρέασαν, οφείλει να είναι το σύνολο των εμπειριών του. Μελετήστε τα αριστουργήματα των
μεγάλων συνθετών και θα βρείτε κάθε πτυχή της προσωπικότητας και του περιβάλλοντός τους στη
μουσική τους. Ο χρόνος μπορεί να αλλάξει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μουσική, δε θα
αλλάξει όμως ποτέ την αποστολή της...»
Πέθανε από καρκίνο στις 28 Μαρτίου 1943 στο Μπέβερλυ Χιλς, λίγες μέρες πριν τα εβδομηκοστά
γενέθλιά του, και ετάφη στο Κοιμητήριο Kensico της Νέας Υόρκης
Ομάδα: Κατσαμάκα Κατερίνα, Λούκα Ελεονώρα,
Μαλετσά Εβελίνα, Μαλτά Ελισάβετ
Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/
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Απόψεις για ένα κοινό θέμα
«Η ελπίδα για τον άνθρωπο»
Ελπίδα θεωρείται η επιθυμία να συμβεί κάτι θετικό και η πίστη ότι θα πραγματοποιηθεί. Αποτελεί
χαρακτηριστικό του χαρακτήρα μας από τα πανάρχαια χρόνια. Ωστόσο για τον κάθε άνθρωπο σημαίνει κάτι
διαφορετικό. Για μένα η ελπίδα είναι μια ρεαλιστική σκέψη που μας βοηθάει να προχωράμε καθημερινά
στη ζωή μας και να γινόμαστε καλύτεροι. Επίσης είναι η προσδοκία να πραγματοποιήσω τα όνειρα και τους
στόχους μου, αλλά και να βελτιωθώ σαν άτομο και μέλος της κοινωνίας.
Κωνσταντίνος Κοίλιας
Ελπίδα είναι αυτήν που όταν όλοι σου λένε να τα παρατήσεις
γιατί δεν μπορείς να τα καταφέρεις, εκείνη σου ‘’ψιθυρίζει να
κάνεις ακόμα μια προσπάθεια. Είναι η ελπίδα που όταν τα
πράγματα δείχνουν τόσο άσχημα, μας δίνει την δύναμη και το
κουράγιο να συνεχίσουμε να προσπαθούμε με όλες μας τις
δυνάμεις να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο που βρίσκεται
μπροστά μας. Η ελπίδα είναι εκείνη που μας κρατάει από το
να καταρρεύσουμε μπροστά στις δυσκολίες. Η ελπίδα είναι το φως, όταν όλα δείχνουν σκοτεινά.

Μαρία Καραμπίλια
Είναι για μας ελευθερία, ζωή, ανάσα, να κάνουμε ό,τι θέλουμε με κάποιο όριο, φυσικά. Να μην
είμαστε υποχρεωμένοι σε κάποιον και να κάνουμε ό,τι θέλει εκείνος. Αυτό σημαίνει ελπίδα για
όλους τους ανθρώπους.
Καρακώστας Βασίλης
Ελπίδα για μένα, είναι αυτό που με κρατάει ζωντανή. Κάτι μικρό που κάνει τη διαφορά. Όταν όλα είναι
χάλια, η ελπίδα είναι το μόνο που μου έχει απομείνει και με κάνει να νιώθω δυνατότερη. Η ελπίδα κάποιες
φορές με βοηθάει να καταλάβω ότι ακόμα κι αν καταρρεύσει ο κόσμος … θα υπάρχει μια διέξοδος…
Ραλλού Κωνσταντινίδου
Η ελπίδα είναι το σημαντικότερο και το πιο δυνατό συναίσθημα που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος, κατά
την γνώμη μου. Έχει τη δύναμη να ανατρέψει τα πάντα, και να μας δώσει κουράγιο για να πετύχουμε ό,τι
θεωρούμε ακατόρθωτο. Μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, όταν όλα φαίνονται χάλια
και όλοι μας λένε ότι θα αποτύχουμε, η ελπίδα μας, πάει «κόντρα» και μας προτρέπει να συνεχίσουμε. Θα
μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για παραδείγματα ανθρώπων που
κατάφεραν το ακατόρθωτο χάρη στην ελπίδα, ή ανθρώπους με
σοβαρές ασθένειες που ποτέ δεν σταμάτησαν να ελπίζουν. Τελικά, η
ελπίδα είναι αυτό που μας «κινεί» στην καθημερινή μας ζωή προς
την επιτυχία.
Μιχαλακάκης Μιλτιάδης
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Συνέντευξη από τον διευθυντή του σχολείου
- Καλημέρα σας κύριε διευθυντά! Ευχαριστούμε που δεχτήκατε να γίνει αυτή η συνέντευξη παρά τον
περιορισμένο χρόνο σας. Αρχικά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πόσα χρόνια διευθύνετε αυτό το
σχολείο.

- Σε αυτό το σχολείο είμαι διευθυντής 6 χρόνια.

- Tι σας αρέσει περισσότερο στο σχολείο που διευθύνετε;

- Αυτό που κυρίως μου αρέσει είναι η συνεργασία μου με τους υπόλοιπους καθηγητές.

- Απολαμβάνετε

τη συναναστροφή σας με ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και

πεποιθήσεις όπως και εσείς;

(- Σίγουρα είναι πολύ ωραίο να συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για
διάφορες μορφές τέχνης όπως η μουσική.)

- Ποιες είναι οι προσδοκίες για αυτή την χρονιά;

- Εύχομαι σε καλή λειτουργία του σχολείου καθώς επίσης και σε πολλές επιτυχίες σε διάφορους
τομείς, αν όχι όσες πέρυσι, ακόμα περισσότερες.

- Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα!

Από τις: Μούντζια Ουρανία, Κοντοβάγιου Σπυριδούλα,
Μαχά Παναγιώτα–Βασιλική, Κοτρώτσιου Πηνελόπη
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Ανέκδοτα
Ένας δικηγόρος μόλις έχει εγκατασταθεί στο νέο του γραφείο. Λοιπόν σκέφτεται τι μπορεί να κάνει
για να αποκτήσει πελάτες. Μετά από κάμποση ώρα ένας κύριος μπαίνει στο γραφείο του δικηγόρου.
Αμέσως λέει να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο του. Έτσι σηκώνει το τηλέφωνο του, και λέει:
"Δυστυχώς δεσποινίς Ωνάση, δεν μπορώ να αναλάβω την υπόθεση σας. Είμαι πνιγμένος στη
δουλειά. Πάρτε με σε καν` μήνα, μήπως και μπορέσω να σας βοηθήσω." Κλείνει το τηλέφωνο και
λέει στο κύριο που περιμένει: "Σε τι θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω;" "Τίποτα, είμαι από τoν
Ο.Τ.Ε, ήρθα για να συνδέσω το τηλέφωνο."

Ένας τύπος φανατικός με τις σκυλομαχίες αγοράζει ένα ντόπερμαν και αρχίζει να το
εκπαιδεύει συστηματικά για το επόμενο πρωτάθλημα. Μετά από μέρες εξαντλητικής εκπαίδευσης
και αφού έχει αφήσει το σκύλο νηστικό για καμιά βδομάδα για να αγριέψει τον δοκιμάζει πάνω σε
ένα πρόβατο. Ο σκύλος δεν αφήνει τίποτα και κάνει το πρόβατο κομμάτια. Η εκπαίδευση
συνεχίζεται πιο σκληρή και αναγκάζεται να φορέσει ειδικά ρούχα και γάντια για να αποφύγει τα
δαγκώματα. Τέλος πάντων ο σκύλος γίνεται απίστευτα επιθετικός και θεωρεί ότι είναι έτοιμος για
το πρωτάθλημα...
Η κρίσιμη μέρα έρχεται και φτάνει στην αρένα μαζί με το σκύλο με φίμωτρο και 5 λουκέτα
μην δαγκώσει κανένα. Από τα μεγάφωνα ακούγεται το όνομά του και βάζει το σκύλο στο ρινγκ. Και
βλέπει ότι αντίπαλος είναι ένα μικροκαμωμένο κανίς λίγο περίεργο που περπατάει αργά και με
μικρά βήματα. Χαρούμενος ετοιμάζεται για την νίκη! "Έλα Τζακ! κάντο κομμάτια!" φωνάζει στο
ντόπερμαν. Η μάχη αρχίζει και το ντόπερμαν επιτίθεται. Το κανίς όμως με μία ξαφνική κίνηση του
δαγκώνει το πόδι και του το κόβει!! Ο τύπος μένει άναυδος και φωνάζει στο σκύλο "Σκίσ’ τον!" Το
ντόπερμαν τραυματισμένο ξαναεπιτίθεται αλλά χάνει άλλο ένα πόδι!! Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα
το κανίς το ξεσκίζει και δεν αφήνει παρά μόνο κόκαλα και αίματα... Ο τύπος απογοητευμένος
παραμιλά ..."Χριστέ μου είχα ξοδέψει μια περιουσία να εκπαιδεύσω το σκυλί" και ακούει δίπλα
του κάποιον "Τι λες ρε φίλε; ξέρεις πόσα έδωσα να κάνω πλαστική στον κροκόδειλο;"!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Είναι ένας τύπος σε ένα μπαρ και έπινε την μπύρα του. Ξαφνικά
σκάει μύτη μια κοπέλα με τέλειο σώμα (γυμνασμένη, ψηλή…).
Όμως αυτός δεν πρόλαβε να δει την μπροστινή μεριά της. Έτσι
πάει να της μιλήσει και με το που συνειδητοποίησε ότι ήταν
άσχημη, την ρωτά: ’’Ρε κοπελιά πού το έκανες αυτό το σώμα;’’ Κι
αύτη απαντά: ’’Στο κολυμβητήριο’’ τότε αυτός λέει: ’’Και… το
κεφαλάκι δεν το βάζουμε στο νερό;’’

Κασσαβέτης Λεωνίδας, Κυλινδρής Βασίλης, Λούπας Μάριος, Μπασιάς Νίκος
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ









Κυρίως πιάτο: Κοτόπουλο ογκραντέν
Υλικά:
1 κουταλιές της σούπας βούτυρο
2 κρόκους χτυπημένους
Μοσχοκάρυδο, λίγο πιπέρι
2 φλιτζάνι τσαγιού κοτόπουλο βρασμένο και ψιλοκομμένο
1 φλιτζάνι τσαγιού παρμεζάνα
500 γραμμάρια γάλα
2 κουταλιές της σούπας αλεύρι
4 πατάτες κομμένες σε φέτες
Εκτέλεση:
1) Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα, αλεύρι, βούτυρο, μοσχοκάρυδο, αλάτι, πιπέρι
2) Το βράζουμε και το ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να πήξει.
3) Το αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε το τυρί και το ανακατεύουμε. Μετά προσθέτουμε
τους κρόκους και τα ανακατεύουμε με γρήγορες κινήσεις.
4) Στρώνουμε τις πατάτες κομμένες σε φέτες σε λαδωμένο ταψί σε λεπτές φέτες από
πάνω το κοτόπουλο, ακόμη μια στρώση πατάτες. Περιχύνουμε με την κρέμα και ψήνουμε
στους 180 βαθμούς για 35 λεπτά μέχρι να ροδίσει.
Γλυκό: Κρέπες
Υλικά: 2 αυγά, 1 φλ. γάλα, 1/2 κ.γ. αλάτι, 1 φλ. αλεύρι, 2 κ.σ. λιωμένο βούτυρο ή βιτάμ ή
λάδι
Εκτέλεση:
1) Χτυπάμε καλά τα αβγά, προσθέτουμε το γάλα, το αλάτι, το
αλεύρι και το βούτυρο.
2) Σκεπάζουμε και αφήνουμε για 30 λεπτά.
3) Σε αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε μια μικρή ποσότητα της
ζύμης (ίσα να καλύπτει το τηγάνι), και μόλις ψηθεί από
κάτω, τη γυρίζουμε.
4) Αφήνουμε για λίγο και από την άλλη και τη βγάζουμε από το τηγάνι.
5) Μπορούμε να τη γεμίσουμε με ό,τι θέλουμε και ή να τη φάμε έτσι ή να τη βάλουμε στο
φούρνο για να λιώσει η γέμιση.
Κασσαβέτης Λεωνίδας
Κυλινδρής Βασίλης
Λούπας Μάριος
Μπασιάς Νίκος
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Σκίτσα με θέμα τη μουσική από τις μαθήτριες:
Καναβούρα Παναγιώτα, Κατσιούλα Νίκη, Καρατσίβου Αλεξάνδρα και Λίταινα Στέλλα.
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Καλή αντάμωση στο επόμενο τεύχος!!!!
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