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editorial

Όταν αποφάσισα πριν εφτά χρόνια να δουλέψω
στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, ήξερα ότι
θα ήταν μια δοκιμασία για μένα, του πόσο μπορούσα σαν άτομο να καλυφθώ από την ολοκλήρωση προσδοκιών και οραμάτων που έτρεφα
σαν εκπαιδευτικός χρόνια τώρα . Έτσι μου δόθηκε η αφορμή να διαπιστώσω σαν καθηγήτρια
της δημιουργικής γραφής πόσο κοντά μπορεί να
είναι η θεωρία με την πράξη στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία . Αυτό που πίστευα χρόνια
ενδόμυχα , ότι η παιδεία πάνω απ’ όλα πρέπει να
είναι μια διαδικασία απελευθέρωσης από στεγανά που δεσμεύουν τη διάθεση για μάθηση,
έρευνα, πειραματισμό, μπορεί να εφαρμοστεί
στην πράξη όταν εκμεταλλευτούμε σωστά τα δεδομένα και προχωρήσουμε αποδεχόμενοι το γεγονός ότι η προσφορά στο χώρο της Παιδείας
φαίνεται μακροπρόθεσμα. Πρώτη φορά σαν
εκπαιδευτικός είδα να περνάει μια
γενιά μαθητών ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της γυμνασιακής και
λυκειακής εκπαίδευσης σε ένα τέτοιο
σχολείο. Αυτό
που εισέπραξα
όλα αυτά τα
χρόνια ήταν η
χαρά των παιδιών που
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ένιωθαν ότι η δημιουργία είναι ένα αγαθό που γίνεται σεβαστό, αφού αναγνωρίζεται η αξία του
και αξιοποιείται σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτό
φάνηκε για παράδειγμα σε όλες τις θεατρικές παραστάσεις του σχολείου μας που δόθηκαν με μεγάλη επιτυχία καθώς επιβεβαιώθηκε το γεγονός
ότι η συλλογική δουλειά, άμα γίνεται με υπευθυνότητα αλλά και συστηματική αξιοκρατική προσέγγιση, αποδίδει τα αναμενόμενα
αναβαθμίζοντας το όποιο επίπεδο ζωής διανύουμε. Προωθείται επίσης άμεσα η δυναμική
των πολλαπλών αντιστάσεων μέσα από την πρόταση – πρόκληση της τέχνης που οδηγεί σε πολύπλευρες τοποθετήσεις και τελικά λύσεις.
Εννοείται ότι ο θεσμός του Καλλιτεχνικού Σχολείου θα με κάλυπτε και στην περίπτωση που διένυα εκ νέου τη μαθητική μου ζωή, που βλέποντάς
τη από κάποια ηλικιακή απόσταση μάλλον αφυδατωμένη και στερημένη από τη χαρά της γνώσης και της δημιουργίας, μπορώ πλέον να την
κρίνω .
Έτσι φτάνουμε εδώ στο δικό μας ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΟ που αγγίζει τη ματιά μας, όλων όσων πορευόμαστε με το όραμα της τέχνης που εμπνέει
και καθοδηγεί μέσα από την πολλαπλή ελεύθερη
έκφραση έχοντας πάντα κάτι να πει και να προτείνει. Το σύνθημά μας: είμαστε ανοιχτοί στους
ήχους της καρδιάς που γίνονται τραγούδι, θέατρο, ζωγραφιά, χορός, ομορφιά.

Βασιλική Αλεξάκη

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΟ λοιπόν, η πρώτη εφηµερίδα της τέχνης και της καρδιάς µας.
7χρόνια προς 8, Καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου. Γυµνάσιο και λύκειο.
Χρόνια ενός αλλιώτικου σχολείου και εκπαιδευτικής ζωής. Χρόνια µε παιδιά που το αγαπούν πολύ, το νοιάζονται. Χρόνια µε παιδιά που µαθαίνουν και εκπαιδεύονται, ενώ
συγχρόνως παίζουν θέατρο, ζωγραφίζουν, χορεύουν η χάνονται στο κόσµο
του κινηµατογράφου. Χρόνια µε συναδέλφους που καταθέτουν την ψυχή ,το
χρόνο, τις γνώσεις, την εµπειρία τους, που αφήνουν τις λιγότερες ώρες
ενός συµβατικού σχολείου και φτάνουν στην πρώην Αµερικάνικη
βάση για να γίνουν κοµµάτι της ζωής του Καλλιτεχνικού σχολείου. Χρόνια µε γονείς που φανατικά το υποστηρίζουν και δεν υπάρχει µέρα που να µην
αγωνίζονται να το δουν καλύτερο!
Ένα σχολείο πρότυπο, σχολείο που χαµογελά, που δεν είναι µίζερο! Σχολείο µε επιτυχίες σε όλους τους τοµείς και της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της τέχνης!
Να, η εφηµερίδα µας λοιπόν! Στηρίχθηκε από τη
υποδιευθύντρια κα Παπαδάκη και ως ιδέα και ως
υλοποίηση. Την ευχαριστώ από καρδιάς, όπως
και όλους όσους συνέβαλαν στην πρώτη έκδοση.

Μαρία Καλουδιώτη
∆ιευθύντρια Καλλιτεχνικού
σχολείου Ηρακλείου

Xορός: Ένα µαγευτικό ταξίδι

3

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΟ

Ε

“Dance, dance, otherwise we are lost” Pina Bausch

Της Δήμητρας Δασκαλάκη,
Μαθήτριας Γ’ Λυκείου
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ίναι δύσκολο να ορίσουµε µε λίγα λόγια την
έννοια του χορού,
καθώς έχει πολύπλευρες έννοιες και σηµασίες για τον κάθε άνθρωπο,
ξεχωριστά. Η ψυχή είναι η αρχή της
κίνησης, ο χορός είναι κίνηση, έτσι ο
χορός είναι η ψυχή, όπου µε τη βοήθεια της κίνησης και της δηµιουργίας, αρχίζει ένα µαγευτικό ταξίδι
προς την ολοκλήρωση και την ικανοποίηση.
Έχοντας µια εµπειρία 14 ετών στο
χορό, θα ήθελα να αναφερθώ στη
βιωµατική µου πορεία. Αρχικά, ο
χορός ως παιδί µε βοήθησε στο να
κατανοήσω το σώµα µου και ιδιαίτερα τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει
να κινούµαι. Ακόµα, σηµαντικό κοµµάτι της διδασκαλίας του χορού
ήταν η κατανόηση και η αίσθηση
της µουσικής και πως µε τη βοήθειά
της µπόρεσα να ενσωµατωθώ σ'
αυτό το παιχνίδι, συγχρονίζοντας τη
µουσική µε την κίνηση. Ως παιδί λοιπόν, 4 έως 7 χρονών, η σχέση µου

µε τον χορό ήταν πρωταρχική,
"µπαίνοντας" θα λέγαµε σ' ένα βασικό παιχνίδι µε το χορό, αγαπώντας τον µέρα µε τη µέρα πιο πολύ.
Στη συνέχεια και βλέποντας ότι ο
χορός µε ενδιέφερε σοβαρότερα,
αποφάσισα να επικεντρωθώ περισσότερο σ' αυτόν, δίνοντάς του περισσότερη σηµασία όχι ως απλή
εκτόνωση, αλλά ως τέχνη. Αρχικά,
άρχισα να παρακολουθώ µαθήµατα
συχνότερα, βοηθώντας µε σ' αυτό
το σηµείο να βελτιώσω την τεχνική

Ας υποθέσουµε ότι ήσασταν
µια µπαλαρίνα που πηγαίνει να
παίξει στη λίµνη των κύκνων.
Είστε τόσο αθώα και φοβισµένη, µε αποτέλεσµα να παίζετε υπέροχα τον λευκό κύκνο
και να τα κάνετε µπάχαλο στον
µαύρο. Τότε κάποια στιγµή
µπαίνει µια άλλη χορεύτρια η
οποία µόνο τον µαύρο παίζει
καλά, κατά τ' άλλα πάει να σας
φάει τον ρόλο.
Και τότε αρχίζετε τα πάρεδώσε µαζί της µε αποτέλεσµα ο
σπάγκος φαντασίας-πραγµατικότητας να γίνεται κοµµάτια.
Και έχετε και µια µητέρα λες
και είναι βγαλµένη από το ΜΙΑ
ΝΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΟ ΜΟΥ να αντιµετωπίσετε. Τι θα κάνατε; Αυτά

µου, αλλά και την ποιότητα της κίνησής µου. Επιπλέον, ο χορός και οι κινήσεις, ολοένα γινόταν πιο ώριµες
και λυρικές. Ο χορός έµπαινε σταδιακά στη ζωή µου, χωρίς ουσιαστικά να το καταλαβαίνω απόλυτα.
Έτσι, στην ηλικία των 12 χρονών και
µετά, άρχισα να προετοιµάζοµαι
επαγγελµατικά, ώστε να ασχοληθώ
µε τον χορό σοβαρά, καθώς κατάλαβα πως αυτό που ήθελα να κάνω
στην υπόλοιπη ζωή µου είναι να χορεύω και να βοηθήσω όσους ενδια-

Είν για  χορό

Ο χορός είναι η κρυµµένη γλώσσα
της ψυχής.
Mar tha Graham

Ο χορός είναι η ποίηση του ποδιού.
John Dr yden

Χόρεψε για σένα. Αν κάποιος
καταλαβαίνει, καλώς. Αν όχι,
κανένα πρόβληµα, συνέχισε να
κάνεις αυτό που αγαπάς.
Lois Hurst
λοιπόν και άλλα τόσα τράβηξε
η Ναταλίτσα, η Πόρτµαν και
καβάτζωσε το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου. Ένα πραγµατικό
αριστούργηµα -από έναν τόπο
που βγαίνουν όλες οι αµερικανιές του κόσµου- µε βάση τη
λίµνη των κύκνων. Μόνο που
σε αυτή τη λίµνη ο Τσαϊκόφσκι
γίνεται Αρονόφσκι και δίνει
ρέστα µαζί µε τα µετρητά.
Είδος: Ψυχολογικό Θρίλερ
Τόπος: Αµερική
Έτος: 2010
Σκηνοθέτης: Ντάρεν Αρονόφσκι
Παίζουν: Νάταλι Πόρτµαν, Βενσάν Κασέλ, Μίλα Κούνις κ.α.

Μάνος Μακρυγιαννάκης
(α’ Γυµνασίου)

Το άγγιγµα, η κίνηση, η έµπνευση αυτό είναι το αληθινό δώρο του
χορού.
Aubrey Lynch
∆εν προσπαθώ να χορέψω
καλύτερα απ' οποιονδήποτε.
Προσπαθώ, µόνο, να χορέψω
καλύτερα από τον εαυτό µου.
Mikhail Baryshnikov

Το να µαθαίνεις να περπατάς, σε
αφήνει ελεύθερο. Το να µαθαίνεις
να χορεύεις, σου δίνει τη µεγαλύτερη ελευθερία απ' όλες, να
εκφράζεις τον εαυτό σου,
το "είναι" σου...
Melissa Hayden

φέρονται, να προσαρµοστούν σ'
αυτή την τέχνη.
Μέσα από τις κινήσεις όλου του σώµατος, έχω την ικανότητα να εκφράσω τα συναισθήµατά µου,
καθώς µε τον τρόπο που εκτελώ
κάθε φορά κάποια χορογραφία γίνεται εµφανής η διάθεση, αλλά και η
ψυχολογία στην οποία βρίσκοµαι.
Ακόµα, χορεύοντας, αναπτύσσω
ακόµα περισσότερο την δηµιουργικότητά µου, αφού έρχοµαι σε
επαφή µε άλλα παιδιά, µε τα οποία
ανταλλάσσουµε απόψεις σε σχέση
µε το χορό.
Τέλος, χάρη στις αξιόλογες καθηγήτριες τις οποίες είχα όλα αυτά τα
χρόνια, κατάφερα να αποκτήσω πειθαρχία, η οποία µε βοήθησε στη µετέπειτα ζωή µου,
προγραµµατίζοντας ευκολότερα τις
προτεραιότητες που έχω.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο χορό, σαν ένα µαγευτικό
ταξίδι, στο οποίο είναι απαραίτητο
όλοι λίγο πολύ να ταξιδέψουµε. Γνωρίζεις και κατανοείς ευκολότερα τον
εαυτό σου, αλλά και τους άλλους.
Για να νιώσεις ικανοποίηση και ένταση, πρέπει να αφεθείς στα βήµατα του χορού.

Το να µας βλέπεις να χορεύουµε,
είναι σαν να ακούς τις καρδιές µας
να µιλάνε.
Hopi Indian Saying
Ο χορός είναι σαν να ονειρεύεσαι
µε τα πόδια σου!
Constanze
Η πραγµατική έκφραση ενός λαού
βρίσκεται στο χορό και τη µουσική
του. Τα σώµατα ποτέ δε λένε
ψέµατα.
Agnes de Mille

Το να χορεύεις στρέφει τη µατιά
σου στον Παράδεισο, οποιαδήποτε
κατεύθυνση κι αν πάρεις.
Sweetpea Tyler

Ο χορός είναι η µόνη τέχνη στην
οποία εµείς οι ίδιοι είµαστε το υλικό
απ' το οποίο είναι φτιαγµένος.
Ted Shawn, Time, 25 July 1955

Υπάρχουν µικρές στιγµές ευτυχίας,
κι ο χορός είναι µία απ' αυτές.
Vicki Baum
Να µιλήσουµε για το χορό; Ο
χορός δεν είναι να τον συζητήσεις.
Ο χορός είναι να τον χορέψεις.
Peter Saint James

Όταν η Φερό πήγε στον Όλυµπο
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Το ταξίδι της “συννεφένιας” προς την... αθανασία
Της Ειρήνης Σταυρακάκη
Μαθήτριας Α’ Γυμνασίου

τον Όλυµπο επικρατούσε ταραχή. Ο
λόγος ήταν ότι η Αθηνά και η Αφροδίτη τσακώνονταν για το τι θα
έπρεπε να διαθέτει µια θεά, απαράµιλλη οµορφιά ή απεριόριστη εξυπνάδα και σοφία. Ο ∆ίας θέλοντας να κατευνάσει
τα πνεύµατα κάλεσε τις θεές και τους είπε.
- ∆ώστε µου κάτι δικό σας, κάτι που να αγαπάτε
για να δώσω τέλος σε όλο αυτό!
Οι δύο θεές θέλοντας και µη έκαναν ότι τους ζήτησε ο ∆ίας. Η σοφή Αθηνά υπέδειξε την κουκουβάγια της, σύµβολο σοφίας και εξυπνάδας. Ενώ η
όµορφη Αφροδίτη του έδωσε µια τούφα από τα
µακριά µαλλιά της.
Τότε ο ∆ίας , ο παντοδύναµος µε το αγέρι έφερε
τα σύννεφα κοντά, του πήρε την χρυσή ηλιαχτίδα
του ήλιου και µια ανταύγεια του καταγάλανου ουρανού. Τότε η Αθηνά του έδωσε ένα πούπουλο
της κουκουβάγιας της. Αυτό αµέσως έσµιξε τα
χέρια του και ενώθηκαν όλα µαζί τα στοιχεία που
µάζεψε και δηµιουργήθηκε ένα βρέφος που το
ονόµασαν ΦΕΡΟ, γιατί έφερε την Ειρήνη στον
Όλυµπο.
Ήταν όµορφη σαν την Αφροδίτη και έξυπνη σαν
την Αθηνά ήταν ο τέλειος συνδυασµός. Οι θεές
ανάθρεψαν σωστά την Φερό. Η Αθηνά της δίδαξε
όλες τις επιστήµες και η Αφροδίτη πως να είναι
φινετσάτη και να διατηρεί τη θεϊκή οµορφιά.
Τα χρόνια κυλούσαν ήρεµα στον Όλυµπο µέχρι τα
20 πρώτα γενέθλια της Φερό, όπου ο ∆ίας της
ανακοίνωσε ότι αν ήθελε να γίνει αθάνατη και να
µείνει στον Όλυµπο έπρεπε να αποδείξει την αξία
της.
- Αν δεχτείς θα πρέπει να πας στον Άδη να του ζητήσεις την Αδριάνα τη γυναίκα του ∆υσέτυχο, της
είπε.
Η Φερό αφού το σκέφτηκε καλά αποκρίθηκε.
- ∆ία παντοδύναµε δέχοµαι την δοκιµασία σου,
για να παραµείνω στον Όλυµπο.
Αποχώρησε για να ετοιµαστεί. Πήρε το δόρυ της
Αθηνάς Παλλάδας και για βοηθό την κουκουβάγια κι από την Αφροδίτη φόρεµα ολοµέταξο. Την
επόµενη µέρα πήρε το άρµα της µε τον Πήγασο
και ξεκίνησε για τον τόπο που βασίλευε ο Άδης.

Όταν έφτασε στην πύλη ο Ερµής της άνοιξε την
πόρτα και της έδωσε ένα χρυσό κέρµα. Η Φερό
προχώρησε µε µισή καρδιά αλλά η επιθυµία της
να βρεθεί ξανά µαζί µε τις θεές της έδινε δύναµη.
Όταν έφτασε µπροστά από τον Ποταµό ο βαρκάρης την περίµενε και της έδειχνε την χούφτα του,
εκείνη θυµήθηκε το κέρµα του Ερµή και του το
έδωσε. Αυτός την πέρασε απέναντι. Καθώς περνούσε από τον ποταµό έβλεπε κάτι σαν τρέϊλερ
από την ζωή της. Μετά η Περσεφόνη την οδήγησε
στην αίθουσα που βρισκόταν ο Άδης. Εκείνη
ευθύς αµέσως µε πονηριά άρχισε να τον καλοπιάνει.
- Άδη εσύ άρχοντα του κάτω κόσµου, ήρθα να
σου ζητήσω να µε αφήσεις να πάρω µαζί µου την
Αδριάνα τη γυναίκα του ∆υσέτυχου.
Εκείνος της αντιµίλησε.
- Να σε αφήσω να πάρεις µαζί σου, αλλά εγώ τι
θα κερδίσω. Θέλω την αστραπή του ∆ία.
Εκείνη αφού το σκέφτηκε καλά τράβηξε την πιο
χρυσή ηλιαχτίδα που της είχε δώσει ο ∆ίας, από
τα µαλλιά της και του την έδωσε λέγοντας του.
- Αν σου δώσω την αστραπή θα µε αφήσεις να
πάρω την Αδριάνα.
Ο Άδης συµφώνησε και η Φερό έφυγε µε την
Αδριάνα, ενώ εκείνος κρατούσε µόνο τη χρυσή
ηλιαχτίδα της και όχι τον Κεραυνό του ∆ία. Εκείνη
άφησε την Αδριάνα στον άντρα της και εκείνος
της έδωσε ένα χρυσό δαχτυλίδι σαν αυτό της Αθηνάς, της Αφροδίτης, του ∆ία και των άλλων Θεών.
Η µικρή συννεφένια (έτσι ήταν το χαϊδευτικό της
όνοµα) ανέβηκε ξανά στη άµαξά της και πήγε
στον Όλυµπο, είπε στον ∆ία τι συνέβη και εκείνος
την καλωσόρισε και διοργάνωσε µια γιορτή προς
τιµήν της.

Παράθεµα:
Ο ∆υσέτυχος και η Αδριάνα

Ο ∆υσέτυχος ήταν ένας θεός που ερωτεύτηκε µια
θνητή. Της παρουσιάστηκε σαν άνθρωπος και
εκείνη τον αγάπησε. Παντρεύτηκαν και ζούσαν
πολύ καλά µέχρι που ο Άδης την έκλεψε και της
είπε όλη την αλήθεια. Μετά της ζήτησε να µείνει
µαζί του αλλά αυτή αρνήθηκε. Τότε ο Άδης θύµωσε και την φυλάκισε στον κάτω κόσµο. Ο ∆υσέτυχος µαράζωσε από τότε, και αν και αθάνατος
δεν ήθελε τη ζωή του χωρίς αυτήν.

Πως φιλοσοφεί έν έφηβος  αο;
Της Νεφέλης Σαραντοπούλου
Μαθήτριας Γ’ Γυμνασίου

“∆εν ξέρω, ήταν λίγο ξαφνική η εργασία που µου βάλατε κ. Κωνσταντίνε
δεν σταµατάτε να µε ξαφνιάζετε!”.
Πώς φιλοσοφεί ένα παιδί το θέατρο
η πώς το φιλοσοφώ εγώ;
Θέατρο και εφηβεία!
“Ο ηθοποιός όπως και κάθε καλλιτέχνης µοιάζει µε κήπο. ∆εν ωφελεί να
βγάζουµε τα παράσιτα µόνο µια
φορά και για πάντα. Τα παράσιτα

µεγαλώνουν αυτό είναι φυσικό και
πρέπει να ξεριζώνονται. Αυτό είναι
φυσικό και αναγκαίο”.
Οφείλω να το εξηγήσω αυτό που
γράφω παραπάνω. Το λέω εννοώντας ότι έτσι το βλέπει κάθε έφηβος
που ασχολείται, ονοµάζοντας «παράσιτα» τα συναισθήµατα που κρύβει
µέσα του και τα βγάζει βγαίνοντας
στη σκηνή.
Εµείς οι έφηβοι δοκιµάζουµε νέους
τρόπους επικοινωνίας και αποφορτιζόµαστε από εντάσεις ,αποκτούµε
γνώσεις-µαθαίνουµε µέσα από το θέ-

Τα χρόνια κυλούσαν
ήρεμα στον Όλυμπο
μέχρι τα 20 πρώτα
γενέθλια της Φερό,
όπου ο ∆ίας
της ανακοίνωσε
ότι αν ήθελε να γίνει
αθάνατη και να μείνει
στον Όλυμπο έπρεπε
να αποδείξει
την αξία της

ατρο.
Πώς το βλέπω εγώ; Έτσι το βλέπω
εγώ!!
Προσωπικά γνωρίζω καλύτερα τον
εαυτό µου αλλά και τον υπόλοιπο
κόσµο.
Κάποτε µία καθηγήτρια µου είπε
“Με το θέατρο ξεπερνάς τον εγωισµό σου δεν υπάρχει πια το εγώ”
Είχε δίκιο…;
Αυτό θα το κρίνω όταν έχω αποκτήσει κι άλλες εµπειρίες …η αλήθεια
είναι πως έχω καταλάβει το ποια
είµαι και το τι θέλω. Σηµαίνει πως

µαθαίνω και αυτό είναι καλό!!
∆εν ξέρω τι άλλο να πω ….
Μέχρι στιγµής αυτό νιώθω και άλλα
πολλά που δεν γράφονται σε µία
κόλλα από χαρτί. Ελπίζω να µην
βγαίνω εκτός θέµατος…!
“Το Θέατρο δεν είναι µία διάλεξη,
δεν είναι ένα βιβλίο για την φιλοσοφία. Ο µόνος λόγος που υπάρχει είναι
για να κάνει τις ιδέες µία πραγµατικότητα” είπε ο Πίτερ Μπρούκ {σκηνοθέτης}στην σελίδα “πολιτισµός” σε
γνωστή εφηµερίδα …
Αληθεύει;;
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ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΟ
“Το θέατρο γεννήθηκε
ως γεγονός, ως λειτούργηµα”
∆ηµήτρης Χορν

“Το θέατρο είναι
µια ανθρώπινη ανάγκη”
Έλλη Λαµπέτη
“Το θέατρο είναι το µεγάλο
σχολείο των εκλεκτών
ανθρώπων κάθε εποχής”
Ναπολέων

“Το θέατρο είναι τέχνη, που
έχει ως σκοπό να αναπαραστήσει την ανθρώπινη ζωή”
Ερρίκος Ίψεν
”Η ζωή είναι ένα τεράστιο
θέατρο, όπου παίζεται
η ίδια τραγωδία
µε διαφορετικούς τίτλους”
Ερρίκος Σοπενχάουερ

“Υπηρετώ το κοινό,
αλλά
δεν υποκλίνοµαι
µπροστά του”
Τζώρτζ Μπ. Σω

“Η αυλαία είναι η είσοδος στον παράδεισο” (άγνωστος)

“Υπάρχει κοινό για κάθε καλό έργο, όταν το δίνεις όπως πρέπει” (άγνωστος)

“Όταν αποκοιµιόµαστε στο θέατρο δεν έχει σηµασία
αν χάνουµε σηµαντικά ή ασήµαντα πράγµατα.
Το ωραίο είναι απλώς ότι κοιµόµαστε”
Ντενέβ Κατρίν

“Το θέατρο είχε γίνει κοσµική εκδήλωση.
Φτάνοµε στο σηµείο να έρχεται να δει το θέατρο
η γούνα χωρίς άνθρωπο µέσα”
Σωτήρης Μουστάκας
“Όλος ο κόσµος είναι µια σκηνή θεάτρου”
Ουίλιαµ Σαίξπηρ

”Πότε, πότε, βρισκόµενος πάνω στην σκηνή µπορείς ν’ ακούσεις
τον καλύτερο ήχο που µπορεί ν’ ακούσει κάθε ηθοποιός. Αυτόν
τον ήχο είναι αδύνατον ν’ ακούσεις στον κινηµατόγραφο ή στην τηλεόραση. Είναι ο ήχος µιας θαυµάσιας, βαθιάς σιωπής, που σηµαίνει πως
Σ. Βίντερς
πέτυχες τον στόχο”

ΕΙΠΑΝ
ΓΙΑ ΤΟ

ΘΕΑΤΡΟ

Το πινέλο διώχνει το σκοτάδι
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ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΟ

Η σημασία της ζωγραφικής για μία μαθήτρια λυκείου

Η

Της ‘Αρτεμις Μπάλλα,
Μαθήτρια Β’ Λυκείου

ζωγραφική για µένα
είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής,
µέσα από τον οποίο
εκφράζονται διάφορα συναισθήµατα και ιδέες.
Ανακατεύοντας µε τα πινέλα µου
διάφορα χρώµατα και τοποθετώντας τα στον καµβά, σχηµατίζονται
µε διαφορετικές πινελιές διάφορα
σχήµατα, φόρµες.

Κάτω από αυτά τα στρώµατα χρώµατος εµφανίζεται ένας κόσµος, ο
δικός µου κόσµος.
Πάνω σε αυτό τον καµβά καταγράφω όλα µου τα συναισθήµατα,
τις σκέψεις. Το πινέλο για µένα
είναι σαν το µαγικό ραβδάκι της νεράιδας που µε µια κίνηση εξαφανίζει κακά συναισθήµατα και τις
άσχηµες σκέψεις και δηµιουργεί
ένα κόσµο µόνο µε φώς εξαφανίζοντας το σκοτάδι ξεχειλίζοντας
όλα τα ζωηρά χρώµατα. Η ζωγραφική για µένα είναι ΑΓΑΠΗ,
ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ!

To χρώμα και  φως ως  αίσς α ν αρχαιό έως μερα
Του Θάνου Βιδάκη

Χρωµατική εντύπωση ή χρώµα,
είναι σύµφωνα µε την επιστήµη της
εποχής µας, αυτό που γεννιέται
από την λήψη ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων µε διαφορετικές συχνότητες από τον αµφιβληστροειδή των
µατιών µας και την υποδοχή και
επεξεργασία τους από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όταν το φως έρθει
σε επαφή µε µια επιφάνεια κάποια
µήκη κύµατος απορροφούνται από
αυτή και κάποια αντανακλώνται
γεννώντας τις διαφορετικές χρωµατικές εντυπώσεις στον άνθρωπο.

ΓΛΩΣΣΑ

Η γλώσσα αναλαµβάνει να οργανώσει σε ένα σύστηµα λογικό την απειρία των χρωµατικών εντυπώσεων
που δηµιουργούνται από το φως
και συλλαµβάνει η όραση. Το
χρώµα στην καθοµιλουµένη της
εποχής µας νοείται σαν επίθετο χαρακτηριστικό που λαµβάνουν τα
αντικείµενα ή ο χώρος γύρω µας,
(πράσινο χορτάρι, κόκκινο πανί, γαλανός ουρανός). Θεωρείται αυτονόητος αυτός ο τρόπος και κοινός
για όλους. Σύµφωνα όµως µε έρευνες και µελέτες επιστηµόνων,
καθώς και συγκριτικές αναλύσεις
σε διαφορετικές γλώσσες, υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην αντίληψη και στην πρόσληψη των
χρωµατικών φαινοµένων σε διαφορετικές γλώσσες και πολιτισµούς.
Υπάρχουν ή υπήρξαν πολιτισµοί
που δένουν στις γλώσσες τους το
χρώµα µε το χώρο ή χρησιµοποιούν
τεράστιο αριθµό λέξεων για να
προσδιορίσουν ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρωµατικών εντυπώσεων. Υπάρχουν γλώσσες που
διαθέτουν ελάχιστες λέξεις για την

περιγραφή των αποχρώσεων του
φάσµατος, ή χρησιµοποιούν τις
ίδιες λέξεις για να περιγράψουν
χρωµατικές εντυπώσεις για τις
οποίες ο σύγχρονος άνθρωπος µε
στοιχειώδη παιδεία χρησιµοποιεί
πληθώρα λέξεων.
Οι Νεοέλληνες είµαστε τυχεροί γιατί
µιλάµε και γράφουµε µια γλώσσα
που έχει ενσωµατώσει στις ιστορικές της φάσεις όλες τις αλλαγές
που έγιναν τα τελευταία 2500 χρόνια και αφορούν το χρώµα και το
φως. Τροφοδότησε µάλιστα όλες τις
µεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες µε φιλοσοφικές και επιστηµονικές έννοιες που αποτελούν τη βάση τόσο
για τη σηµερινή επιστήµη του χρώµατος όσο και για την χρήση του
στη καθηµερινότητα και την τέχνη.
Οι πρώτες γραπτές αναφορές στην
Ιστορία του ανθρώπου για το
χρώµα σώζονται στην αρχαία Ελληνική γλώσσα. Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας και ο

Αριστοτέλης αφήνουν εκτεταµένα
γραπτά κείµενα στα οποία γίνονται
αναφορές στο χρώµα και θέτουν τα
θεµέλια για την επιστήµη του χρώµατος. Οι έρευνες τους στρέφονται
στην αισθητηριακή πρόσληψη του
χρώµατος και του φωτός από τον
άνθρωπο.
Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα τα τέσσερα βασικά χρώµατα αντιστοιχούν
στα τέσσερα στοιχεία που συγκροτούν το σύµπαν. Νερό – Γη – Αέρας
– Φωτιά.

ΤΕΧΝΗ

Οι έρευνες των φιλοσόφων και οι
γενικότερες πολιτιστικές συνθήκες
οδήγησαν στην αρχαιοελληνική τετραχρωµία στην ζωγραφική της
κλασσικής περιόδου. Λευκό –
ώχρα – ερυθρό – µέλαν.
Με αυτές τις τέσσερις χρωστικές
και τη χρήση της προοπτικής οι αρχαίοι Έλληνες ζωγράφοι δηµιούργησαν έργα τόσο αληθοφανή που

ξεγελούσαν ψευδαισθησιακά τους
θεατές τους. Με την θεωρία και την
εφαρµογή της στις τέχνες, η αρχαία Ελλάδα έθεσε τις βάσεις για
την επιστήµη του χρώµατος στον
δυτικό πολιτισµό. Το σύστηµα τετραχρωµίας ισχύει και σήµερα στα
σχεδιαστικά προγράµµατα του υπολογιστή ή στην τεχνολογία των εκτυπώσεων. Η σύγχρονη οπτική και οι
αντιλήψεις για το χρώµα που την
συνοδεύουν αποκρυσταλλώθηκε
στο δυτικό κόσµο από την περίοδο
της Αναγέννησης και µετά, κυριαρχώντας σε όλο τον πλανήτη µε την
έκρηξη της χρήσης του χρώµατος
κατά τη βιοµηχανική επανάσταση,
και µέχρι την εποχή µας, µέσω της
τεχνολογικά αναπαραγόµενης εικόνας (φωτογραφία, κινηµατογράφος, τηλεόραση, ηλεκτρονικός
υπολογιστής). Οι αντιλήψεις που
αναπτύχθηκαν για το χρώµα από
άλλους µεγάλους πολιτισµούς (Άραβες, Κινέζοι, προκολοµβιανοί πολιτισµοί), δεν επηρεάζουν
αποφασιστικά την οπτική γλώσσα
και το πολιτισµό στην εποχή µας.
Αυτή τη στιγµή ο άνθρωπος σε όλο
τον πλανήτη βλέπει και µιλάει για
το χρώµα έχοντας σαν γλώσσα αναφοράς την Αγγλική.
Στις µέρες µας η πρωτογενής πηγή
αισθητηριακών ερεθισµάτων που
είναι το φυσικό περιβάλλον, έχει αντικατασταθεί σε µεγάλο βαθµό από
το ανθρωπογεννές περιβάλλον των
πόλεων και της οθόνης, µπροστά
στην οποία περνάµε πολλές ώρες
καθηµερινά. Ο βοµβαρδισµός του
σύγχρονου ανθρώπου µε προσοµοιώσεις ψευδαισθητικές, και η χρωµατική ακτινοβολία του
ανθρωπογεννούς περιβάλλοντος
επηρεάζουν άµεσα τον ψυχισµό και
την νόηση του σύγχρονου ανθρώπου.
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ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΟ
“Ο ζωγράφος παλεύει
και ανταγωνίζεται µε τη φύση”
Λεονάρντο Ντα Βίντσι
“∆εν είµαι ζωγράφος”

Μιχαήλ Αγγελος

“Αν µπορούσαµε να ζωγραφίσουµε
µε τα χέρια αυτά που βλέπουµε µε τα µάτια”
Ονορέ ντε Μπαλζάκ
“Τέχνη δεν είναι να απεικονίζουµε τα
ωραία πράγµατα, αλλά να απεικονίζουµε
ωραία τα πράγµατα”
Εµµάνουελ Καντ

“Η τέχνη είναι ο µεσίτης εκείνου
του οποίου δεν µπορείς να εκφράζεις”
Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε
“Οι µεγάλοι καλλιτέχνες δεν έχουν πατρίδα”
Αλφρέ ντε Μυσσέ
“Ο µεγάλος ζωγράφος δεν πρέπει να έχει
γλώσσα, για να εκφράζει τον εαυτό του µόνο
Ανρί Ματίς
µε το πινέλο”
“Λίγοι είναι εκείνοι που καταλαβαίνουν από
πίνακες. Οι υπόλοιποι είτε καµώνονται
ότι καταλαβαίνουν, ή δεν καταλαβαίνουν
Ράντγιαρντ Κίπλινγκ
τίποτα”

“Οι καλές τέχνες, όταν αποχωρίζονται από την Αλήθεια, θα φτάσουν, σίγουρα, στον παραλογισµό, αν δεν πεθάνουν”
Τόµας Καρλάιλ
“Η ζωγραφική είναι η σιωπηλή ποίηση και η ποίηση είναι ζωγραφική µε το χάρισµα του λόγου”
Σιµωνίδης ο Κείος

Για να µην καταστραφούµε από τη γνώση,
έχουµε την Τέχνη.
Φρέντερικ Νίτσε

«Όποιος έχει πλούσια αισθήµατα,
ζωγραφίζει και καλύτερα.»
Αλεξάντερ Πόουπ
“∆εν είναι η ποιότητα της πρώτης ύλης που
κάνει την τέχνη, είναι η τέχνη που δίνει
ποιότητα στην πρώτη ύλη”
Βασίλης Ραφαηλίδης
“Η τέχνη είναι ένα ψέµα που µας
βοηθάει να δούµε την αλήθεια”

“Υπάρχουν ζωγράφοι που κάνουν
τον ήλιο να φαίνεται σαν κίτρινη
κηλίδα και ζωγράφοι που κάνουν
µια κίτρινη κηλίδα να φαίνεται
σαν ήλιος”

“Τέχνη είναι η αδιάκοπη προσπάθεια να
συναγωνιστούµε την οµορφιά των λουλουδιών, χωρίς ποτέ να το κατορθώνουµε”
Μαρκ Σαγκάλ

“Όλοι θέλουν να καταλάβουν τη
ζωγραφική. Γιατί δεν προσπαθούν
να καταλάβουν το κελάηδηµα των
πουλιών; Τους αρέσει η νύχτα, ένα
λουλούδι, τόσα πράγµατα γύρω τους,
χωρίς να τα καταλαβαίνουν. Γιατί
πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουν
τη ζωγραφική;”
Πάµπλο Πικάσσο

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
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Έξι χρόνια φοίτησης στο
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΟ

“Όσες ζωές κι αν ζήσω δεν είναι αρκετές για ν’ αλλάξω τα

Μ

Της Εύης Καρβουνάκη
Μαθήτριας Γ’ Λυκείου

ια µέρα διαβάζοντας την εφηµερίδα έµαθα πως το Καλλιτεχνικό
Σχολείο Ηρακλείου ιδρύθηκε το
2003 και λειτούργησε για πρώτη
φορά το Σεπτέµβρη του 2004.
Πρώτη χρονιά και οι εγγραφές ήταν µόλις 18! Την
επόµενη αποφάσισα να γίνω κι εγώ µαθήτρια του
σχολείου αυτού και µε τον καιρό µπόρεσα να ξεχωρίσω τις ειδικότητες και το παιδικό µου µυαλό
να κατανοήσει την ιδιόρρυθµη λειτουργία του! Εικαστικών, θεάτρου-κινηµατογράφου και χορού.
Ωραία! Πρώτη µέρα πήγα µε τους γονείς µου και
δεν γνώριζα κανέναν… Ήµασταν όλοι αµήχανοι
και χαµογελούσαµε γλυκά προσπαθώντας να κάνουµε καινούριους φίλους. Ο χώρος του σχολείου;
Μια µικρή αίθουσα στην άκρη της αυλής του Λυκείου Γουβών και ένα µικρό γραφειάκι, αυτό της
διεύθυνσης. Γνώριµα πρόσωπα όλα, αλλά και συνάµα τόσο άγνωστα. Πίσω από αυτά κρυβόταν
ένας ολόκληρος κόσµος, µια διαφορετική ιστορία,
αλλά αυτό που µας ένωνε ήταν η αγάπη µας για
την τέχνη και η απεριόριστη δίψα µας να µάθουµε περισσότερα σχετικά µε το αντικείµενο που
θέλουµε να ακολουθήσουµε.
Οι πρώτες µέρες πέρασαν, ενώ κάναµε µάθηµα
όλη η πρώτη γυµνασίου σε µια µεγάλη αίθουσα εικαστικών. Αυτό που θυµάµαι πολύ χαρακτηριστικά
ήταν η «κόντρα» που είχαµε η Πρώτη και η ∆ευτέρα γυµνασίου, καθώς οι µεν ζήλευαν τους δε.
Πόσο δύσκολο είναι να έχεις συνηθίσει µόνος σου
και ξαφνικά να µπερδεύονται στα πόδια σου µερικά «µικρά»! Πάντως εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την
Ειρήνη, το Μανώλη, τον Ορέστη, το Γιώργο, την
Έφη των εικαστικών τεχνών, και αργότερα το Ζαχαρία, τη Χρύσα, τη Μανουέλα, την Αλεξάνδρα,

την Εύα, την Πόπη και τη Χρύσα του χορού, και το
Γιάννη, το Στέλιο, τον Νώντα, το Σωκράτη, το
Μάριο, το Χρήστο και τον Αλέξη του θεάτρου-κινηµατογράφου. Κι έτσι, πέρασε η πρώτη χρονιά και
η πρώτη ουσιώδης επαφή της µιας τάξης µε την
άλλη έγινε στην πρώτη µας εκδροµή στα Χανιά. Το
λεωφορείο διώροφο και όλοι µαζί µια παρέα να
τραγουδάµε! Επιπλέον, η πρώτη µας κοινή παράσταση στο τέλος του σχολικού έτους. «Πώς να ζωγραφίσω µάνα το πρόσωπο σου;» Χαµός στα
παρασκήνια, τρεχάµατα να ντυθούµε, να βαφτούµε, να φτιάξουµε τα µαλλιά µας, τσακωνόµασταν, τα ξαναβρίσκαµε, επαναλαµβάναµε τα
λόγια µας, τα τραγούδια, τα χορευτικά και µέσα
σε αυτόν τον πανζουρλισµό καταφέραµε να φέρουµε εις πέρας την παράσταση, που, κατά γενική
οµολογία, (όχι πως θέλω να το παινευτώ) ήταν
εξαιρετική! Και φυσικά κανείς µας δεν θα ξεχάσει
την πρώτη συµµετοχή του σχολείου µας σε καλλιτεχνικό διαγωνισµό, µε αυτήν στους περιφερειακούς αγώνες Κρήτης. Πρώτο βραβείο στον
κλασικό χορό και πρώτο στο σύγχρονο… Πόσο περήφανοι νιώσαµε όλοι µε τα κορίτσια µας! Και φυσικά, ο Ορέστης µε το Τρίτο Βραβείο στη
ζωγραφική στο διαγωνισµό «Όνειρα και ιδανικά».
Πώς κατάφερα σε µια παράγραφο να περιγράψω
την πρώτη µου χρονιά στο Καλλιτεχνικό Σχολείο
Ηρακλείου, ούτε εγώ δεν ξέρω! Και γνώρισα καθηγητές που είναι µέχρι σήµερα εδώ και στηρίζουν
το σχολείο µας µε όλες τους τις δυνάµεις… Κι
αυτοί είναι η διευθύντρια Μαρία Καλουδιώτη, η
Αλεξάκη Βασιλική, ο Σαριδάκης Μανώλης (που µε
έχει από µικρό κοτοπουλάκι να ζωγραφίζω κι έχω
γίνει πια ολόκληρη κότα!), η Παπαδάκη-Πλουµίδου
Ρενή, η Χατζάκη Γιούλη, η Αλατσάκη Ευανθία και
ο Τσαγκαράκης Νίκος.
Στη ∆ευτέρα γυµνασίου παρατήρησα αρκετές
ανακατατάξεις, και ίσως να ήταν η χειρότερή µου
χρονιά σε όλο το γυµνάσιο και το λύκειο. Πολλά

παιδιά έφυγαν γιατί δεν άντεξαν την πίεση και
ήρθαν καινούρια στην πρώτη για να ταράξουν τα
πράγµατα και να νιώσω και εγώ και οι συµµαθητές µου, όπως ένιωσαν και οι προηγούµενοι την
περασµένη χρονιά. Αλλά τα αρνητικά µου συναισθήµατα κάπως καλυτέρεψαν µε τις πρόβες για
το επόµενό µας θεατρικό και µε την πρώτη µας
εκδροµή εκτός Κρήτης, στην Αθήνα. Όσον αφορά
τις πρόβες, αυτές είχαν να κάνουν µε την καλοκαιρινή µας εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, µε
τίτλο «Για όλα φταίνε τα κουνέλια». Ενώ, όσον
αφορά την εκδροµή, λίγα ήταν τα παιδιά κι έτσι
εµείς και η Τρίτη (πλέον) γυµνασίου πήγαµε
παρέα… Μέσα σε όλα που κάναµε (ως τα µικρά
που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους την Αθήνα),
επισκεφθήκαµε το Καλλιτεχνικό Σχολείο στο Γέρακα. Αντικρίσαµε το καλοφτιαγµένο σχολείο
τους, το µεγάλο κτίριο, την έκθεση ζωγραφικής
στους διαδρόµους, την τεράστιά τους αυλή και
παράλληλα ακούγαµε τα προβλήµατά τους που
µας φαίνονταν τόσο ασήµαντα µπροστά στα δικά
µας. ∆εν είχαµε ακόµη µόνιµο κτίριο και κάναµε
µάθηµα στις αίθουσες των ΙΕΚ, δεν είχαµε αυλή
περιφραγµένη, δεν είχαµε παραπάνω χώρο ούτε
καν για µια έκθεση ζωγραφικής… Σαφώς είχαν
προβλήµατα, µα όταν µας µίλησαν για τα προβλήµατα λειτουργίας τα οποία είχαν να κάνουν µε την
µεταφορά του κτιρίου σε άλλο οικόπεδο, µας έπεσαν τα µαλλιά… Και το ηθικό δίδαγµα αυτού:
«Υπάρχουν και καλύτερα… Υπάρχουν και χειρότερα, όµως…»
Έπειτα, επισκεφθήκαµε την Ακρόπολη, και τέτοιο
ενθουσιασµό, τέτοια τιµή, τέτοιο θαυµασµό δεν
ένιωσα ποτέ άλλοτε στη ζωή µου. Χορέψαµε και
τα τσιφτετέλια µας, όπως επιβάλλει κάθε τριήµερη
εκδροµή, τραγουδήσαµε και στο πλοίο για το γυρισµό πέσαµε όλοι σε λήθαργο από την κούραση! Ε,
από τότε γίναµε αχώριστοι και συσπειρωθήκαµε
ενάντια στις ελλείψεις και τα προβλήµατα του σχο

Από την πρώτη γυμνασίου, ως και την Τρίτη λυκείου που έφτασα φέτος, θυμάμαι
να διαδηλώνω για τα ίδια αιτήματα, τα οποίο εκπληρώνονταν πρόσκαιρα
και όχι μακροπρόθεσμα. Βεβαίως, φέτος το κτιριακό πρόβλημα λύθηκε κάπως,
όμως δεν είχαμε ρεύμα και νερό και συνεπώς ούτε θέρμανση

Πρώτο βραβείο χορού το 2005 στο Σύγχρονο χορό στους Περιφερειακούς
Καλλιτεχνικούς Αγώνες.

Πρώτο βραβείο το 2008 στους Περιφερειακούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες για
την παράσταση “Για όλα φταίνε τα κουνέλια”.
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χρόνια που έζησα φοιτώντας στο συγκεκριμένο σχολείο
Στείλαμε ηλεκτρονικά μηνύματα σε όλες τις εφημερίδες, δημοσιεύσαμε άρθρα, πήραμε
τηλέφωνα, όμως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε και κανένας δεν μας πόνεσε. Ποτέ δεν θα το
καταλάβω αυτό. Κάνω κάτι που αγαπώ και το κράτος κάνει τα πάντα για να με αποτρέψει
από να το κάνω
λείου µας. Γυρίζοντας, µιλήσαµε σε
εφηµερίδες, βγήκαµε σε ραδιόφωνα
για να κάνουµε γνωστό στον κόσµο
της πόλης µας το σχολείο και τις ελλείψεις του, ενώ και ταυτόχρονα κάναµε πρόβες για το καινούριο µας
θεατρικό. Σχεδόν όλοι οι φορείς της
πόλης µας ήταν εκεί, κάθονταν στις
θέσεις απέναντι από την αυτοσχέδιά
µας σκηνή. Ένας-ένας που περνούσε
σταµατούσε µε απορία για το τι κάνουµε κι έτσι µαζεύτηκε τόσος κόσµος, ώστε όλοι βάλαµε τα δυνατά
µας για να τον ικανοποιήσουµε και
να του περάσουµε το µήνυµα της παράστασης που είχε θέµα το ρατσισµό: Να πάρουν θάρρος όσοι
υφίστανται το ρατσισµό και οι ρατσιστές να αναλογιστούν τις πράξεις και
τη συµπεριφορά τους. Κι έτσι έκλεισε
κι άλλη µια χρονιά του γυµνασίου, µε
πολλή διάβασµα, πολλή συγκίνηση
και κόσµο που άρχισε να προβληµατίζεται.
Η επόµενη σχολική χρονιά ήταν
αυτή του 2007-2008 και µε βρήκε
στην τελευταία τάξη του γυµνασίου.
Οι µεγαλύτεροι είχαν µείνει πλέον οι
µισοί από όσοι ήταν και η καινούρια
πρώτη τάξη του γυµνασίου δεν είχε
αίθουσα… Έτσι µε το «καληµέρα σας»
η σχολική χρονιά ξεκίνησε µε καταλήψεις διότι η αδιαφορία των κρατικών
φορέων ή η ανικανότητα τους ή οτιδήποτε άλλο ήταν αυτό, είχε φτάσει
τον κόµπο στο χτένι και για αυτό χρησιµοποιήσαµε το µοναδικό και
έσχατό µας όπλο. Θυµάµαι τη Νοµάρχη που µας επισκέφτηκε µαζί µε

τους συµβούλους της και για πολλή
ώρα διαπραγµατευόµασταν και ψάχναµε για λύσεις στο σηµαντικότερό
µας πρόβληµα, που δεν ήταν άλλο
από το κτιριακό. Μας υποσχέθηκε
πως θα µας παραχωρήσει το κτίριο
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
που βρισκόταν στη βάση Γουρνών.
Ως τα Χριστούγεννα είχαµε κάνει και
τη µετακόµιση και προσαρµοστήκαµε
εύκολα θα έλεγα.
Αυτό που έµεινε στη µνήµη και δεν
έχει σβήσει ακόµη, ήταν η πρώτη µου
συµµετοχή µε το σχολείο σε διαγωνισµό σύγχρονου θεάτρου. Όλοι συµµετείχαµε, είτε ανήκαµε στην
ειδικότητα του θεάτρου είτε όχι, είτε
στην ειδικότητα του χορού είτε όχι,
αρκεί που θέλαµε να συµµετέχουµε.
Οι πρόβες γίνονταν όλο και πιο εντατικές ώσπου έφτασε η µέρα να ταξιδέψουµε στα Χανιά για να
παρουσιάσουµε το έργο µας. Αυτό
ήταν το «Για όλα φταίνε τα κουνέλια»
µε ορισµένες µικρές πινελιές ανανέωσης, ώστε το έργο να προσαρµοστεί
στα πλαίσια του διαγωνισµού. Μάλιστα, τα περισσότερα κοµµάτια τραγουδιών τραγουδήθηκαν ζωντανά,
και επιπλέον είχαµε και ζωντανή µουσική µε τον Αλέξη, το Χρήστο και το
Γιάννη από την πρώτη λυκείου. Οι περιφερειακοί αγώνες σύγχρονου θεάτρου έγιναν σε έναν χώρο στον οποίο
δεν είχαµε ξαναδουλέψει και αυτό
µας άγχωσε αρκετά. Κουράγιο, βέβαια, έδιναν οι λίγοι καθηγητές που
µας βοηθούσαν να αλλάξουµε στα
παρασκήνια, οι λίγοι συγγενείς και η

2010: Στη µνήµη του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

διευθύντρια που ήταν στον εξώστη
και ρύθµιζε τα φώτα! Η µουσική ξεκίνησε και µε µια µατιά ο ένας στον
άλλο πήραµε θάρρος και βγήκαµε
στη σκηνή µπροστά στην επιτροπή
των κριτών µας. Όταν τελείωσε η παράσταση καθίσαµε κάτω στη σκηνή
και συζητήσαµε µε τους κριτές µας
για την παράσταση, έπειτα πήγαµε
για φαγητό, το οποίο δεν κατέβαινε
από τον οισοφάγο λόγω του προηγούµενού µας άγχους, και ορισµένα παιδιά επισκεφτήκαµε ως καλεσµένοι
τον τηλεοπτικό σταθµό ΚΥ∆ΩΝ όπου
µιλήσαµε για την παράστασή µας. Θα
ήθελα µε µεγάλη µου χαρά να µοιραστώ µαζί σας το γεγονός ότι πήραµε
το Πρώτο βραβείο! (Εεε… Καλά
τώρα…)
Προς τα τέλη της σχολικής χρονιάς, πασχίσαµε να βγάλουµε σε
πέρας τις πρόβες για την καινούρια
µας παράσταση «Κρήτη… Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας», συµµετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα
Comenius. Είχαµε λίγο χρόνο για
προετοιµασία, ωστόσο το αγαπηµένο
µου κοµµάτι ήταν αυτό που δοκιµάζαµε ρούχα και κοστούµια άλλης εποχής. Και το ακόµη πιο αγαπηµένο
µου ήταν όταν πριν την παράσταση
είχαµε έναν κοµµωτή που µας χτένιζε
και τον Αλέξανδρο από την τάξη µου
που µας έβαφε «µινωικά». Η παράσταση έγινε σε ένα µικρό ανοιχτό αµφιθέατρο στο Αρκαλοχώρι. Ήταν
βράδυ, ο κόσµος πολύς, η µουσική
επιβλητική και η ατµόσφαιρα απερίγραπτη. Τα στοιχεία του νερού, του

αέρα, της γης και της φωτιάς συνέβαλλαν κατά τέτοιον τρόπο
στην ατµόσφαιρα, ώστε το αποτέλεσµα ήταν πολύ καλό, και οι καλεσµένοι µας από τις άλλες χώρες ήταν
πολύ ευχαριστηµένοι.
Και µε αυτόν τον τρόπο έκλεισε ένα
µεγάλο κεφάλαιο στη ζωή µας, τελειώσαµε το γυµνάσιο, έχοντας αποκοµίσει χίλιες δυο εµπειρίες, που θα
µείνουν ανεξίτηλες για πάντα στη
µνήµη αλλά κυρίως στην καρδιά µας.
Πολλοί από εµάς έφυγαν για λύκεια
γενικά, ΕΠΑΛ, όπως συνέβη και µε
τους παλαιότερους, ενώ παραµείναµε περίπου οι µισοί. Η προσαρµογή
ήταν δύσκολη, θα έλεγα. Τα πράγµατα στο λύκειο σοβάρεψαν αρκετά,
κι όχι µόνο αυτό, αλλά τα δυο τµήµατα έγιναν ένα, κι έτσι έπρεπε να
γνωριστούµε καλύτερα µε τους
«νέους» συµµαθητές. Οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν, δύσκολα, µετά από ένα
µαλλιοτράβηγµα κι έναν τεράστιο
τσακωµό µεταξύ µας, µε τον οποίο
όταν συζητάµε τώρα, σκάµε στα
γέλια και µετανιώνουµε που χάσαµε
χρόνο από τη ζωή µας για αυτό! Το
σχολείο µας συµµετείχε σε έναν
ακόµη διαγωνισµό σύγχρονου χορού,
Πανελλήνιο, στον οποίο κατέκτησε
επάξια το δεύτερο Βραβείο. Επιπλέον, την ίδια χρονιά, το 2009, συµµετείχε και µε το θέατρο,
παρουσιάζοντας ξανά το «Κρήτη…
Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας»,
µε τον τίτλο «Το Ταξίδι», µε µια ανα

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙ∆Α

2008: Παράσταση στο Αρκαλοχώρι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Comenius µε την παράσταση “Κρήτη... Αυτός ο κόσµος, ο µικρός, ο
µέγας”.
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δροµή στη µινωική Κρήτη. Στον διαγωνισµό αυτό,
πήραµε το Τρίτο βραβείο… Επιπλέον, µας επισκέφθηκε η εξαιρετική συγγραφέας Ισµήνη Καπάνταη.
Πήγαµε και την εκδροµούλα µας την τριήµερη
στην Πάτρα, τους ∆ελφούς, το Ναύπλιο, την Επίδαυρο… Κατάνυξη στο θέατρο της Επιδαύρου.
Κάναµε και το πείραµα µε το κέρµα για να ελέγξουµε την ακουστική του. Πολύ όµορφα.
Το 2009, συνέβη κατά την περίοδο των εξετάσεων ένα γεγονός που µε συγκλόνισε πάρα πολύ.
Αποφεύγω να µιλώ για αυτό, όµως εφόσον µιλώ µε
τη δική µου µατιά για το πώς πέρασα τα χρόνια
µου στο Καλλιτεχνικό, αναφερόµενη στα συναισθήµατά µου µε ειλικρίνεια, θα ήταν παράλειψη
να µην µιλήσω για αυτό. Ένας πρώην συµµαθητής
µας, ο Σωκράτης, στις 27 του Μάη, τράκαρε µε τη
µηχανή του και σκοτώθηκε. Μόλις το έµαθα δεν
το πίστευα. Πήγα στο σπίτι του, του άφησα µια
λευκή ανθοδέσµη. Οι εικόνες στο µυαλό µου είναι
συγκεχυµένες. Το µόνο που θυµάµαι είναι αυτό το
«γιατί» και οι λιποθυµίες. Ήταν ένα «γιατί» τόσο µεγάλο. Γιατί σε εκείνον, γιατί για ένα τόσο καλό
παιδί που από το στόµα το δικό του δεν είχα ακούσει ποτέ, ποτέ κακιά κουβέντα. Γιατί για ένα τόσο
όµορφο παιδί, µε τόσο όµορφα µάτια. Μετά θυµάµαι αγκαλιές. Ήµασταν όλοι αγκαλιά και κλαίγαµε.
Όλο το σχολείο εκεί. Και οι παλιοί και οι καινούριοι
και αυτοί που είχαν φύγει. Ένα τέτοιο γεγονός είχε
συνέπειες στη σκέψη όλων. Μας έκανε να δούµε
τη ζωή αλλιώς. ∆εν ξέρω για τους άλλους, για µένα
είναι κάτι χαραγµένο βαθιά και όλοι θυµόµαστε
µε αγάπη. Γιατί µόνο µε αγάπη µπορούµε για έναν
τέτοιον άνθρωπο. Και περηφάνια που είχαµε την
τύχη να τον γνωρίσουµε και να συναναστραφούµε
µαζί του.
Η ∆ευτέρα λυκείου µας βρήκε απροετοίµαστους. Κατευθύνσεις, πανελλήνιες, όλα µέσα στο
µυαλό κουβάρι. Να σηµειωθεί ότι ήµασταν ακόµη
στο κτίριο Ειρήνη. Έφυγε ακόµη µια συµµαθήτριά
µας, η Ελίνα, για σχολείο στην Αθήνα. Όλα τα ίδια;
∆εν ξέρω… Μεγαλώσαµε. Το έβλεπα. Κι όχι µόνο
στο σώµα, αλλά και στο µυαλό. Ωριµάσαµε, αρχίσαµε να συζητάµε για άλλα θέµατα, πιο ουσιαστικά και δεθήκαµε σαν τάξη όσο ποτέ άλλοτε.
Συµµετείχαµε σε προγράµµατα, ταξιδέψαµε και
διευρύναµε τους ορίζοντές µας. Βέβαια, συµµετείχαµε ξανά σε πορείες και κάναµε και κατάληψη,
διότι οι νέοι µαθητές της πρώτης γυµνασίου δεν
είχαν αίθουσα. ∆εν θα ήταν υπερβολικό να πω
πως κάναµε µάθηµα στο δασάκι δίπλα από το
σχολείο µας. ∆ηµοσιογράφοι και κανάλια ήρθαν
σε εµάς, εµφανιστήκαµε ακόµη και στη ΝΕΤ. Το
πρόβληµα όµως µε το σχολείο µας ήταν πως δεν
βρισκόταν µια λύση γενική, κάθε χρόνο τα ίδια
προβλήµατα. Αίθουσες, σίτιση, µεταφορά, καθηγητές ειδικοτήτων. Και µέχρι να λυθούν, έφταναν
τα Χριστούγεννα. Κι αφού δεν είχαµε αυτά τα βασικά, πώς λειτουργούσαµε σαν σχολείο; Μα, µας
ένωνε η αγάπη µας για την τέχνη. Και κανένα
πρόβληµα δεν ξεπερνούσε την ενότητα αυτή.
∆εν θα έλειπε και η συµµετοχή µας σε διαγωνισµό, ούτε φέτος. Κερδίσαµε το Πρώτο και το
Τρίτο Βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισµό «Ζωγράφισέ µου ένα δικαίωµα». Και τα παιδιά ταξίδεψαν στην Αθήνα, για να διεκδικήσουν συµµετοχή
µε τα έργα τους στον πανευρωπαϊκό διαγωνισµό.
Λόγω κρίσης οικονοµικής δεν είχαµε τη δυνατότητα να πάµε φέτος εκδροµή. Ωστόσο, οργανώσαµε όλοι µαζί ένα πασχαλινό παζάρι, µε

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΟ

Όσες απογοητεύσεις
κι αν πέρασα εξ αιτίας
της αδιαφορίας
ορισμένων, είμαι πολύ
χαρούμενη που γνώρισα
τέτοιους ανθρώπους
με τέτοιο ήθος

λαµπάδες, κοσµήµατα και λιχουδιές στο χώρο του
σχολείου. Μας ενίσχυσαν όλοι οι µαθητές και οι
καθηγητές, κι έτσι γνωρίσαµε από κοντά για τρεις
µέρες τα Χανιά… Πήγαµε µαζί µε την τότε Τρίτη
γυµνασίου, και παρ’ όλο που στην αρχή γκρινιάζαµε, περάσαµε πολύ όµορφα… Μόλις γυρίσαµε,
ξεκινήσαµε ετοιµασίες για την παράστασή µας:
«Όλα τριγύρω αλλάζουνε… Κι όλα τα ίδια µένουν!».
Στην οποία συµµετείχε και το Μουσικό Σχολείο
Ηρακλείου.
Και τόσο γρήγορα πέρασε η χρονιά, που κανείς
δεν το κατάλαβε. Το καλοκαίρι µου ήταν γεµάτο
µε µαθήµατα και φροντιστήρια για την προετοιµασία µου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο Σεπτέµβρης µε βρήκε απογοητευµένη, διότι δεν
πολυευχαριστήθηκα. Ωστόσο, µε τους αγαπηµένους µου συµµαθητές ξεκινήσαµε τις κινητοποιήσεις για την επίλυση των προβληµάτων του
σχολείου, που κάθε χρόνο παρέµεναν τα ίδια.
Μαζί µε το Μουσικό Σχολείο, κάναµε κατάληψη
στα κτήριά µας. Εµείς για άλλη µια χρονιά µεταφερθήκαµε στις λυόµενες αίθουσες στην αυλή του
πρώην Μουσικού. Πραγµατοποιήσαµε µια πορεία
και τα δύο σχολεία και µε κιθάρες και τραγούδια,
διαδηλώσαµε. Από την πρώτη γυµνασίου, ως και
την Τρίτη λυκείου που έφτασα φέτος, θυµάµαι να
διαδηλώνω για τα ίδια αιτήµατα, τα οποίο εκπληρώνονταν πρόσκαιρα και όχι µακροπρόθεσµα. Βεβαίως, φέτος το κτιριακό πρόβληµα λύθηκε
κάπως, όµως δεν είχαµε ρεύµα και νερό και συνεπώς ούτε θέρµανση. Μερικά παιδιά έρχονταν στο
σχολείο µε κουβέρτες. Παρ’ όλη τη δηµοσιότητα
που πήρε το θέµα, κανένας µα κανένας υπεύθυνος δεν ανέλαβε την ευθύνη και δεν φρόντισε για
το σχολείο µας. Στείλαµε ηλεκτρονικά µηνύµατα
σε όλες τις εφηµερίδες, δηµοσιεύσαµε άρθρα, πήραµε τηλέφωνα, όµως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε
και κανένας δεν µας πόνεσε. Ποτέ δεν θα το καταλάβω αυτό. Κάνω κάτι που αγαπώ και το κράτος
κάνει τα πάντα για να µε αποτρέψει από να το
κάνω.
Τα Χριστούγεννα οργανώσαµε το παζάρι µας,
και η συµµετοχή ήταν µεγαλύτερη από το αναµενόµενο. Έτσι συγκεντρώσαµε χρήµατα για την φετινή µας εκδροµή. Πάντως, η φετινή χρονιά ήταν
µια χρονιά γεµάτη άγχος και νεύρα. Γεµάτη µαθήµατα και διαγωνίσµατα. Τσακωνόµασταν πολλές
φορές για λόγο ασήµαντο και το κεφάλι µας ήταν
πάντοτε χωµένο σε ένα βιβλίο. ∆εν βγήκαµε πολύ
σαν τάξη, µόνο µια δυο φορές για φαγητό. Η ιστορία, τα αρχαία, τα λατινικά ήταν συνεχώς µέσα
στο µυαλό µου, αφού πολλές φορές στον ύπνο
µου έκλεινα ρήµατα ή έλεγα κοµµάτια από βιβλίο
της ιστορίας «Οι ραγδαίες εξελίξεις που σηµειώθηκαν στον οικονοµικό τοµέα…». Πολλά βράδια
έβλεπα όνειρα, στα οποία δεν έγραφα καλά σε

ένα διαγώνισµα, έβγαινα εκτός θέµατος στην έκθεση και τέτοια… Και πάντα κλάµατα και πολλή
πίεση, είτε όταν ήµουν ξύπνια, είτε όταν κοιµόµουνα.
Μετά από πολύ συζήτηση, αποφασίσαµε να
πάµε πενταήµερη εκδροµή… κρουαζιέρα. Ήταν
µια πενθήµερη εκδροµή πραγµατικά… αξέχαστη!
Από το ξεκίνηµά της ως και το τέλος της. Θα φεύγαµε Κυριακή πρωί από Ηράκλειο για Σαντορίνη.
Ο καιρός δεν ήταν καλός κι έτσι φύγαµε Κυριακή
βράδυ για Πειραιά, χάνοντας έτσι µια µέρα από
την εκδροµή µας. Παρ’ όλα αυτά, ήταν µια εκδροµή από την οποία διδαχθήκαµε πολλά και ίσως
ωριµάσαµε περισσότερο από ότι περιµέναµε.
Πρώτη φορά βρεθήκαµε για τόσες µέρες όλοι
µαζί, και µάθαµε περισσότερο ο ένας τον άλλον.
Αλλά το κυριότερο ήταν ότι αποκτήσαµε αυτογνωσία και έµαθε περισσότερο ο κάθε ένας τον εαυτό
του.
Και µετά από δυο εβδοµάδες ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες (και πολυαναµενόµενες) εξετάσεις. Ήταν
µια εµπειρία που δεν θα ήθελα να ξαναζήσω…
Είναι και πώς το βιώνει το κάθε παιδί, εγώ όµως,
είχα πάρα πολύ άγχος χωρίς ουσιαστικό λόγο
(τώρα που κάνω τον απολογισµό µου) και έκανα
εµετούς σχεδόν κάθε µέρα. Τα θέµατα φέτος
ήταν δύσκολα σε σχέση µε τις άλλες χρονιές, αλλά
το σύστηµα είναι τέτοιο που σαν µαθητής δεν
µπορείς να κάνεις τίποτα άλλο από το να παπαγαλίζεις.
Αυτή τη στιγµή, έχω τελειώσει τις εξετάσεις µου.
∆εν σκέφτοµαι πώς τα πήγα αλλά σκέφτοµαι το
γεγονός ότι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τελείωσα. Προετοιµαζόµαστε πυρετωδώς για την τελευταία παράστασή µας
στο σχολείο, που ονοµάζεται «Το Πανόραµα του
πρώτου µισού του 20ου αιώνα». Σκεπτόµενη τα
όσα πέρασα… ∆εν ξέρω από πού να αρχίσω. Πάντως η αίσθηση που µου έχει αφήσει αυτό το σχολείο είναι πολύ γλυκιά. Όσες απογοητεύσεις κι αν
πέρασα εξ αιτίας της αδιαφορίας ορισµένων, είµαι
πολύ χαρούµενη που γνώρισα τέτοιους ανθρώπους µε τέτοιο ήθος. Αναφέροµαι και στους καθηγητές και στους συµµαθητές µου. Καθηγητές που
ήταν πάντα δίπλα µου σε ότι κι αν χρειάστηκα, να
µε συµβουλεύσουν, να µε πάρουν αγκαλιά και
ενίοτε να µε µαλώσουν. Καθηγητές που άφησαν
στην άκρη κάποιες στιγµές την απόσταση που µας
χωρίζει και ήρθαν δίπλα µας να µας ακούσουν. Με
δίδαξαν να αγαπώ τους ανθρώπους, να αγαπώ
την τέχνη, να σέβοµαι, να σκέφτοµαι, να είµαι ειλικρινής, να εκτιµώ, να προσφέρω, να συνεργάζοµαι, να είµαι δυναµική και αυθόρµητη, να είµαι
ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Εφόδια ανεκτίµητα. Κάποια µέρα ελπίζω να τους βγάλω ασπροπρόσωπους…
Όσο για τους συµµαθητές µου… Πόσο τα αγαπώ
τα παιδιά. Ο καθένας µε τις αρετές του. Και φυσικά, ο καθένας µε τα κακά του. Τα οποία παραβλέπω προς στιγµήν και τα σκέφτοµαι µε χιούµορ!
Η Μπέλα, η Κιµ, η Αλίνα, η Γιάννα, η Αναστασία, η
Κατερίνα, η Ντιζιάνα, η ∆ήµητρα, η Ελευθερία, ο
Νίκος, η Στάσα, η Τζίνα, ο Αλέξης, η Λέιλα, και
εγώ, η Εύη. Παιδιά µε χιούµορ, ταλέντα και καλοσύνη. Ξέρω πως δεν θα κρατήσουµε επαφές όλοι,
όµως µε αγάπη θα σκεφτόµαστε ο ένας τον άλλον
στη ζωή µας. Με αγάπη και χαµόγελο.
∆ύσκολο να πεις τόσα πολλά, µα συνάµα και
τόσα λίγα. Πάντως το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου όσες ζωές κι αν ζήσω, σαν επιλογή µου δεν
θα την άλλαζα ποτέ, ούτε και τα χρόνια που πέρασα εδώ, ποτέ και για τίποτα.

“Μόνο αν κάνεις αυτό που
αγαπάς είσαι ευτυχισµένος”
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Η

Η συγγραφέας Μ. Δασκαλάκη μιλάει στα παιδιά του Καλλιτεχνικού
βραβευµένη Ηρακλειώτισσα συγγραφέας
Μαρία ∆ασκαλάκη
επισκέφτηκε το Καλλιτεχνικό Σχολείο
Ηρακλείου στην Πρ. Αµερ. βάση
Γουρνών στα πλαίσια του µαθήµατος της δηµιουργικής γραφής. Η
συγγραφέας συζήτησε µε τους µαθητές του Γ θεάτρου στο γυµνάσιο
που µεταξύ άλλων της πήραν µια
συνέντευξη που το πρώτο µέρος της
δηµοσιεύεται στο πρώτο φύλλο της
εφηµερίδας του σχολείου.

Αυτό τον καιρό ετοιµάζετε κάποιο άλλο βιβλίο;

Πάντα κάτι γράφω, πάντα κάτι έχω
στα σκαριά. Αυτό τον καιρό, όµως,
συγκεκριµένα, κάνω τις τελικές
διορθώσεις σε ένα εφηβικό µυθιστόρηµα που έχω ήδη ολοκληρώσει
και σε ένα παιδικό που αναφέρεται
στους λαθροκυνηγούς των ζώων
που έχουν χαρακτηριστεί ως «είδη
υπό εξαφάνιση».

Οι γονείς σας, σας στήριξαν στην επαγγελµατική
σας σταδιοδροµία;

Προήλθα από µια µεσοαστική οικογένεια µε πατέρα καθηγητή και µητέρα νοικοκυρά που –όπως οι
περισσότεροι υπερ-προστατευτικοί
γονείς- ήθελαν να σπουδάσω, να
µπω στο δηµόσιο και να έχω µια µόνιµη δουλειά που θα µπορεί να µου
εξασφαλίζει εσαεί τα προς το ζην.
Στην πορεία, βέβαια, κατάλαβαν
πως δεν θα γίνονταν έτσι ακριβώς
τα πράγµατα. (Αυτό δεν ξέρω κατά
πόσο το κατάλαβαν µόνοι τους βλέποντας τις επιλογές µου και την πορεία µου ή κατά πόσο εγώ τους
έκανα να το καταλάβουν µέσα από
τις πολλές συγκρούσεις που είχαµε!).
∆ιότι η δική µου κοσµοθεωρία έλεγε
πως µόνο αν κάνεις αυτό που αγαπάς, είσαι πραγµατικά ευτυχισµένος
στη ζωή και βάσει αυτού πορεύτηκα. Οι δυσκολίες ήταν πολλές, µα
τώρα έχω αρχίσει και δρέπω τους
καρπούς των προσπαθειών µου. Οι
γονείς µου, πλέον εδώ και χρόνια,
το έχουν καταλάβει αυτό, το σέβονται και µε στηρίζουν απόλυτα στο
κάθε µου βήµα. Μάλιστα, η µητέρα
µου πριν µερικές ηµέρες, µου τηλεφώνησε και µου είπε: «Κάνεις αυτό
που σου αρέσει κι αυτό είναι πολύ
σηµαντικό, παιδί µου!».
Τι καλύτερο από το να πιστεύουν σε
σένα οι δικοί σου άνθρωποι;

Από την επίσκεψη της κ. ∆ασκαλάκη στις εγκαταστάσεις του Σχολείου.

Τα παιδικά μου χρόνια στο Ηράκλειο ήταν κάπως μελαγχολικά. Αντίθετα, θυμάμαι με πολλή αγάπη τα ανέμελα παιδικά καλοκαίρια μου στο χωριό, όπου μέναμε οικογενειακώς τρεις
ολόκληρους μήνες στο μικρό εξοχικό μας που δεν είχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα (κι ακόμα δεν έχει)! Αυτός ο τρόπος ζωής ήταν πρωτόγνωρος για μένα και σημάδεψε τη μετέπειτα ζωή μου
Πώς ήταν τα παιδικά
σας χρόνια στο Ηράκλειο;

Τα παιδικά µου χρόνια στο Ηράκλειο ήταν κάπως µελαγχολικά. Αντίθετα, θυµάµαι µε πολλή αγάπη τα
ανέµελα παιδικά καλοκαίρια µου
στο χωριό, όπου µέναµε οικογενειακώς τρεις ολόκληρους µήνες στο
µικρό εξοχικό µας που δεν είχε ούτε
ηλεκτρικό ρεύµα (κι ακόµα δεν
έχει)! Αυτός ο τρόπος ζωής ήταν
πρωτόγνωρος για µένα και σηµάδεψε τη µετέπειτα ζωή µου. Οι λάµπες πετρελαίου, ο ξυλόφουρνος, η
παρέα µε τα παιδιά του χωριού, οι
εξορµήσεις στα χωράφια, η εξοικείωση µε τα ζώα και κυρίως χωρίς
τηλεόραση και τηλέφωνο! Έχανα το
χρόνο, τις µέρες, την ώρα. ∆ιάβαζα
πολλά εξωσχολικά βιβλία κι έµαθα
να κάνω πολλά πράγµατα που ως
παιδί της πόλης φοβόµουν. Κάναµε
πολλές βόλτες µε την αδερφή µου…
Φτιάχναµε πηλό µε χώµα και νερό
και µετά κάναµε ό,τι κατασκευές

µπορεί κανείς να φανταστεί. Τα παιδικά µου χρόνια στο χωριό ήταν
ονειρεµένα.

Το βιβλίο σας «Μυστική
αποστολή: το µυστήριο
του καµένου δάσους» βασίζεται σε πραγµατικά γεγονότα; Τι σας
παρακίνησε να το γράψετε;

Η υπόθεση του βιβλίου εξελίσσεται
στο νησί των Παξών και η ιδέα
µπήκε στο µυαλό µου πριν περίπου
δέκα χρόνια, όταν είχα επισκεφθεί
τους Παξούς µαζί µε συµφοιτήτριές
µου. Με µάγεψε αυτό το µέρος.
Όλες µας µάγεψε κι αντί να µείνουµε ένα Σαββατοκύριακο –όπως
είχαµε αρχικά κανονίσει- µείναµε
πάνω από βδοµάδα, µέχρι που γυρίσαµε πίσω µόνο µε τα χρήµατα των
εισιτηρίων στις τσέπες µας! Από
τότε ήθελα να γράψω κάτι για τους
Παξούς, αλλά µου έλειπε το θέµα.
Αυτό, ήρθε πριν µερικά χρόνια µε

τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο,
όταν έβλεπα στην τηλεόρασή µου
τις φλόγες να φτάνουν στην Αρχαία
Ολυµπία. Τότε τα κοµµάτια του παζλ
ενώθηκαν και το βιβλίο µου άρχισε
να δηµιουργείται αρχικά µέσα στο
µυαλό µου και µετά έγραψα την
ιστορία. Όπως καταλάβατε, θέµα
του βιβλίου είναι οι πυρκαγιές µε
σκοπό την οικοπεδοποίηση δασικών
περιοχών. Ευτυχώς, βέβαια, το καµένο δάσος στους Παξούς είναι
αποκύηµα της φαντασίας µου κι όχι
πραγµατικότητα. Εξάλλου, γι’ αυτό
υπάρχουν και οι πέντε µικροί ήρωες
στο βιβλίο, για να σώσουν το νησί
των Παξών από την ολοκληρωτική
καταστροφή.

(θα ακολουθήσει το β’ µέρος της συνέντευξης στο επόµενο φύλλο)
Το ερωτηµατολόγιο επιµελήθηκαν οι
µαθήτριες του Γ’ θεάτρου: Αλεβιζάκη Νίκη ,Κεφάλα Ιζαµπέλλα και
Σαραντοπούλου Νεφέλη
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Ανταλλαγή πολιτισµικών

Τα αποτελέσματα των εργασιών του προγράμματος

Της Kαλλιόπης Ουσαντζοπούλου
Καθηγήτριας Γαλλικής Γλώσσας
και Πολιτισμού

τα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος Comenius ‘’Art Builds
Cultural Diversity’’, όπου συµµετέχει
το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου
για τα έτη 2010-2012, αποφασίσαµε να εντάξουµε δύο εργασίες: µία µε θέµα το
γλωσσικό µωσαϊκό των τριών τάξεων του γυµνασίου µέσω της καταγραφής των γλωσσών που διδάσκονται εντός και εκτός σχολείου, αυτών που
κατανοούν και αυτών που χρησιµοποιούν για να
επικοινωνήσουν στο σχολικό, οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και µία δεύτερη εργασία µε τη συµµετοχή κυρίως µαθητών/τριών
της α’ γυµνασίου και θέµα «founding the polyglot
tower» δηλαδή τη δηµιουργία ενός πολυπολιτισµικού οικοδοµήµατος µέσω της πολυγλωσσίας. Στη
δεύτερη εργασία επιλέξαµε τη συγκεκριµένη τάξη
για τους παρακάτω λόγους: α) η εργασία µας θα
έχει λογική συνέχεια και στις επόµενες σχολικές
χρονιές/τάξεις, β) η ηλικία 12-13 ετών προσεγγίζει αυτή των µαθητών/τριών των αντίστοιχων
σχολείων µε τα οποία συνεργαζόµαστε στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα (Γερµανία, Πορτογαλία και
Τουρκία), γ) στην α ’γυµνασίου εντοπίσαµε µαθήτριες να οµιλούν γλώσσες που συναντάµε σπάνια
στο σχολικό, φιλικό και ευρύτερο περιβάλλον: δανέζικη, νορβηγική και τουρκική ενώ για παράδειγµα η ολλανδική, αλβανική, ρωσική και ιταλική
αποτελούν γλώσσες που συναντώνται συχνότερα
στο σχολείο µας καθώς ζούµε σε ιδιαίτερα τουριστική περιοχή και λόγω σηµαντικού αριθµού αλλοεθνών ή/και µικτής προέλευσης οικογενειών.

Γλωσσικό µωσαϊκό

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του σχολικού έτους 2010-2011 και της εκµάθησης της
γαλλικής και γερµανικής ως β’ ξένης γλώσσας,
ανακαλύψαµε τον πολυγλωσσικό πλούτο του µαθητικού δυναµικού του σχολείου µας µέσα από
τους επικοινωνιακούς διαλόγους «γνωριµίας».
Κρίναµε εξαιρετικά ενδιαφέρον να γνωρίσουµε
καλύτερα τις χώρες προέλευσης/καταγωγής των
µαθητών/τριών µας καθώς και τις γλώσσες που
χρησιµοποιούν για να επικοινωνήσουν στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον αλλά και να
µοιραστούµε την πολυπολιτισµική εµπειρία πολυγλωσσίας µε το µαθητικό µας κοινό.
Συντάξαµε έντυπο αναζήτησης πληροφοριών µε
σκοπό α) να καταγράψουµε τις χώρες προέλευσης του µαθητικού δυναµικού του Καλλιτεχνικού
Γυµνασίου καθώς και των γονέων τους, β) τις
γλώσσες που µαθαίνουν εντός και εκτός ελληνικού δηµόσιου σχολείου όπως φροντιστήριο, ιδιαίτερα µαθήµατα, αλλόγλωσσα σχολεία (ολλανδικό,
αγγλικό, κλπ.), γ) σε τι επίπεδο (µέτριο, καλό,
πολύ καλό) καταλαβαίνουν, µιλούν και γράφουν
καθεµία γλώσσα και δ) µε ποιόν/ά εξασκούν τη
γλώσσα, για παράδειγµα µε το άµεσο οικογενει-

ακό τους περιβάλλον, µε τους/τις φίλους/ες, κλπ.
Μοιράσαµε το έντυπο στους µαθητές/τριες κατά
τη διάρκεια µιας διδακτικής ώρας της β’ ξένης
γλώσσας υπό την εποπτεία των Καθηγητριών Γαλλικής και Γερµανικής γλώσσας αντίστοιχα. Σε
κάθε τµήµα πριν τη συµπλήρωση του εντύπου
έγινε σύντοµη ενηµέρωση για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα όπου συµµετέχει το σχολείο µας και το
σκοπό της έρευνας ενώ ακολούθησε συζήτηση µε
θέµα την πολυπολιτισµικότητα όπως την αντιλαµβανόµαστε στην καθηµερινότητά µας.
Σε σύνολο ……. µαθητών/τριών του Γυµνασίου
συµπλήρωσαν το πληροφοριακό έντυπο 110 εκ
των οποίων 85 κορίτσια και 25 αγόρια.
95 µαθητές/τριες γεννήθηκαν στην Ελλάδα και
15 σε άλλη χώρα. 68 από Έλληνες γονείς, 32 από
µικτής προέλευσης γονείς εκ των οποίων ο ένας
ελληνικής καταγωγής, και 10 από γονείς αλλοεθνείς.
Η ελληνική και η αγγλική γλώσσα διδάσκονται στο
µαθητικό σύνολο του γυµνασίου ενώ κατά το
ήµισυ η γερµανική και η γαλλική.
Η ελληνική και αγγλική αποτελούν τις γλώσσες
που στην πλειοψηφία τους καταλαβαίνουν, µιλούν
και γράφουν οι µαθητές/τριες καθώς τις διδάσκονται σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, εκτός
και εντός σχολείου και τις χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους ζωή. Ακολουθούν η γερµανική και
η γαλλική ως β’ ξένη γλώσσα διδασκαλίας και χρήσης. Από τις γλώσσες που δε διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο προηγείται η ολλανδική (12
µαθητές/τριες) και ακολουθούν η ιταλική και ρωσική (6), η σερβική και αλβανική (5) κυρίως λόγω
γονικής προέλευσης.
Εκτός ελληνικού δηµόσιου σχολείου 94 µαθητές/τριες παρακολουθούν φροντιστηριακά µαθήµατα στην αγγλική γλώσσα εξαιτίας του διεθνούς
κύρους της. 11 µαθητές/τριες διδάσκονται τη
γερµανική στο φροντιστήριο και 11 την ολλανδική
στο ολλανδικό σχολείο. Φροντιστηριακά µαθήµατα παρακολουθούν 7 µαθητές/τριες στην ελ-

ληνική, 6 στη γαλλική, από 3 στην ιταλική και
σερβική, 2 στη ρωσική και τουρκική και 1 ρουµανική, µολδαβική και ουκρανική.
Η ελληνική αποτελεί την κύρια γλώσσα που εξασκούν 98 µαθητές/τριες στο οικογενειακό, φιλικό
και ευρύτερο περιβάλλον τους, 42 την αγγλική,
15 τη γερµανική, 10 την ολλανδική, 6 τη ρωσική,
από 5 την αλβανική, σερβική και ιταλική και σε µικρότερο ποσοστό τις άλλες γλώσσες (γαλλική, δανέζικη, νορβηγική, µολδαβική, ουκρανική,
λιθουανική, ρουµανική).
Ορµώµενοι από τα αποτελέσµατα της έρευνας
και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,
µας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουµε εµπειρίες «πολιτισµών» και «γλωσσών» κατά τη διδασκαλία. Για παράδειγµα στην ύλη των ξενόγλωσσων
βιβλίων του γυµνασίου υπάρχουν θεµατικές ενότητες όπως το «σχολείο» ή η «κουζίνα» όπου οι µαθητές/τριες αντάλλαξαν πληροφορίες για τις
διατροφικές συνήθειες ή τα εκπαιδευτικά συστήµατα αντίστοιχα των περιοχών προέλευσης τους.
Όλη η τάξη επανέλαβε σε διάφορες γλώσσες το
«γεια µας!», «χρόνια πολλά», κ.ά.. Ανακαλύψαµε
οµοιότητες και διαφορές στις ώρες των γευµάτων, στην ετυµολογική προέλευση των σχολικών
µαθηµάτων, στη διάρκεια των εκπαιδευτικών
βαθµίδων, στο ωράριο, στις αργίες. Εντοπίσαµε
λέξεις κοινής προέλευσης (αρχαιοελληνική, λατινική), ακούσαµε και προφέραµε τις ίδιες και στις
διαφορετικές γλωσσικές εκδοχές εκµεταλλευόµενοι τη γλωσσική ποικιλοµορφία του µαθητικού δυναµικού της τάξης. Συνοπτικά παρατηρήθηκε ο
παρακάτω γλωσσικός συνδυασµός:
ελληνικά>γαλλικά>ιταλικά>ρουµανικά
γαλλικά>αγγλικά
ιταλικά>αλβανικά
αγγλικά>γερµανικά
γερµανικά>ολλανδικά
ρωσικά>ουκρανικά

Founding the polyglot tower

∆ηµιουργήσαµε οµάδα εργασίας µε µαθήτριες
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ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΟ

CULTURAL DIVERSITY

πληροφοριών
από το Καλλιτεχνικό Σχολείο
από την α’ γυµνασίου µε σκοπό: α) να γνωρίσουµε
τις γλώσσες που χρησιµοποιούν οι
συµµαθητές/τριες ξεκινώντας από το άκουσµα
των ήχων µέσω της αλφαβήτου, τον εντοπισµό
οµοιοτήτων και διαφορών στα γράµµατα, τον τονισµό, τις λέξεις και απλές προτάσεις µέσω της παρατήρησης, β) να επιχειρήσουµε την καταγραφή
µικρών «διαγλωσσικών» διαλόγων και τέλος να επικοινωνήσουµε «διαγλωσσικά».
Κατά τη διάρκεια του 1ου τριµήνου, ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραµµα εκµάθησης β’ ξένης
γλώσσας, αποφασίσαµε να εργαστούµε στον παρακάτω διάλογο ώστε να µάθουµε να δίνουµε και
να ζητάµε πληροφορίες σχετικά µε το όνοµα, την
ηλικία, την προέλευση, την τάξη και τις γλώσσες
που µιλάµε και µαθαίνουµε, στις γλώσσες εργασίας: α) διδασκόµενες στο σχολείο ελληνικά, αγγλικά, γερµανικά, γαλλικά , β) οµιλούµενες από τη
µαθητική οµάδα ολλανδικά, αλβανικά, σερβικά,
ρωσικά, δανέζικα, νορβηγικά, τουρκικά, ιταλικά
και γ) στην πορτογαλική γλώσσα καθώς µιλιέται
από το συνεργαζόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό
πρόγραµµα.
Κάθε µαθήτρια της οµάδας ανέλαβε να καταγράψει το διάλογο στις γλώσσες που µιλάει, ακούει
ή/και µαθαίνει σ’ ένα τετράδιο το οποίο ονοµάσαµε «COMENIUS – ABCD». Κάθε έκφραση γραφόταν σε µία σελίδα ξεκινώντας από τις
διδασκόµενες στο σχολείο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά) και έπειτα στη/στις
γλώσσες που µιλάει µε την οικογένεια η ίδια η µαθήτρια ή κάποιος/α συµµαθητής/τρια. Έπειτα
έγινε ανταλλαγή τετραδίων έτσι ώστε σε κάθε σελίδα να έχουν καταγραφεί οι εκφράσεις του διαλόγου σε όλες τις γλώσσες εργασίας. Για
παράδειγµα:
Ελληνικά> Καληµέρα!
English> Good morning!
Deutsch> Gutentag!
Français> Bonjour !
Nederlands> Goede morgen!
Italiano> Buongiorno!
Shqip> Miredita!
Srpski> Dobar dan!
Pусски> Доьрый денъ!
Norsk> God dag!
Türkçe> Günaydın!
Dansk> Go' morgen!
Portugues> Bom dia!
Κατά την αντιγραφή υπήρξε ιδιαίτερη δυσκολία
στη ρωσική γλώσσα γι’ αυτό χρησιµοποιήθηκε
κατά προσέγγιση η λατινική αλφάβητος. Κατά το
άκουσµα των εκφράσεων σε καθεµία από τις
γλώσσες εργασίας εντοπίστηκαν παρόµοιοι ήχοι
αλλά και νέοι. Η νορβηγική, δανέζικη και τουρκική
προφορά όξυναν το ενδιαφέρον των µαθητριών.
Κατά τη διάρκεια του 2ου τριµήνου, είτε τα τελευταία 5’ του µαθήµατος είτε στις κενές ώρες, επιχειρήσαµε την επικοινωνιακή υλοποίηση µε τον
εξής κυκλικό τρόπο:
Η «Ελληνίδα» µαθήτρια χαιρέτιζε την «Τουρκάλα»
συµµαθήτρια της ΓΕΙΑ ΣΟΥ!, η «Τουρκάλα» της ανταπέδιδε το χαιρετισµό Selam! Και έπειτα χαιρέ-

τιζε την «Αγγλίδα» η οποία απαντούσε Hello! Και
συνέχιζε στην επόµενη… Ο γλωσσικός κύκλος αφορούσε µία έκφραση κάθε φορά µε εναλλαγές οµιλούντων ώστε καθεµία από τις εθνικότητες να έχει
επικοινωνήσει µε τις υπόλοιπες.
Στο 3ο τρίµηνο, οι µαθήτριες κατέγραψαν σε κείµενο word ολόκληρο το διάλογο στη γλώσσα εργασίας που είχαν αναλάβει µε τη συνδροµή
συµµαθητών/τριών τους . Χρησιµοποιώντας το
πληκτρολόγιο ανακαλύψαµε για κάθε πλήκτρο ένα
θησαυρό συµβόλων πέρα των εµφανών και για
καθεµία από τις γλώσσες πλούτο παραλλαγών
όπως για παράδειγµα η κυριλλική και λατινική
γραφή της σερβικής γλώσσας Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Σερβίας.
Με τη βοήθεια µαθήτριας της Γ’ λυκείου και της
καθηγήτριας Θεατρολογίας, βιντεοσκοπήσαµε
τους διαγλωσσικούς διαλόγους.

Επίλογος

Η αξιοποίηση της γλωσσικής πολυµορφίας του σχολείου µας οδήγησε:
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η αναγνώριση
ήχων, στοιχείων γραφής και προέλευσης λέξεων,
οικείων και µη οικείων µε τις γλώσσες που αποτελούν «µητρική γλώσσα» του µαθητικού δυναµικού,
στην ανταλλαγή πολιτισµικών πληροφοριών,
στην αξιοποίηση αποκτηθέντων γνώσεων για διαπολιτισµική επικοινωνία.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΕΞΑΣΚΩ
ΣΤΟ
ΕΚΤΟΣ
Σ Τ ΗΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
85
6
76
ΑΓΓΛΙΚΗ
85
74
36
ΓΑΛΛΙΚΗ
47
6
2
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
41
8
14
ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΗ
0
8
7
ΙΤΑΛΙΚΗ
0
3
5
ΣΕΡΒΙΚΗ
0
3
4
ΡΩΣΙΚΗ
0
2
6
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
0
1
2
ΜΟΛ∆ΑΒΙΚΗ
0
1
1
ΤΟΥΡΚΙΚΗ
0
1
1
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ
0
1
0
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
0
0
3
∆ΑΝΕΖΙΚΗ
0
0
1
ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ
0
0
1
ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗ
0
0
1
ΑΓΟΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
25
1
22
ΑΓΓΛΙΚΗ
25
20
6
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
17
3
1
ΓΑΛΛΙΚΗ
12
0
0
ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΗ
0
3
3
ΤΟΥΡΚΙΚΗ
0
1
0
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
0
0
2
ΣΕΡΒΙΚΗ
0
0
1
Στο σχολείο: ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο
Εκτός σχολείου: Φροντιστήριο, Αλλόγλωσσο σχολείο

A B C D project

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου από το Σεπτέµβρη του 2010 συµµετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius που εγκρίθηκε
κατόπιν αιτήσεως και χρηµατοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ABCD project (Art
Builds Cultural Diversity)* είναι µια πολυµερής σχολική σύµπραξη από 4 σχολεία : το
Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, το EB,2
NAUS από το Λάγκος της Πορτογαλίας, το
Fraenkelstrasse Schule από το Αµβούργο της
Γερµανίας και το Cengiz Topel από την πόλη
Μπάτµαν της Τουρκίας. Στα πλαίσια αυτού
του προγράµµατος τα 4 σχολεία από Γερµανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Τουρκία υλοποιούν δραστηριότητες από κοινού ή ξεχωριστά,
µε σκοπό την προώθηση της πολιτισµικής διαφορετικότητας. Στόχος του προγράµµατος
είναι η ανάδειξη της διαφορετικότητας, η κατανόηση και η αποδοχή «του άλλου» καθώς
και η καλλιέργεια του σεβασµού απέναντι σε
όλες τις κουλτούρες. Απώτερος σκοπός είναι
ο περιορισµός των ρατσιστικών συµπεριφορών και η ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης
και ενότητας στη σχολική κοινότητα και κατ’
επέκταση στην κοινωνία.
Η πρώτη συνάντηση των εµπλεκοµένων καθηγητών πραγµατοποιήθηκε στο Λάγκος της
Πορτογαλίας (Νοέµβριος 2010) όπου και συζητήθηκαν οι δραστηριότητες του πρώτου
έτους υλοποίησης του προγράµµατος. Με το
τέλος του σχολικού έτους (Μάιος του 2011)
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στο Αµβούργο
της Γερµανίας, όπου και παρουσιάστηκαν και
αξιολογήθηκαν οι πραγµατοποιηθείσες δραστηριότητες από κάθε χώρα. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε δραστηριότητες του
Καλλιτεχνικού Σχολείου που υλοποιήθηκαν σε
διαφορετικές τάξεις του σχολείου και παρουσιάστηκαν στη Γερµανία, όπως : «Ηµέρα
Κατά του Ρατσισµού, 21η Μάρτη», «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα», «Προκατάληψη και Ρατσισµός» (Β.Αλεγκάκη), «Tαξίδι στους
πολιτισµούς της γης» (Ε.Αλατσάκη), «Ρατσισµός» (Ζ.Λέκκα), «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα»
(Ζ.Λέκκα-Ε.Αλατσάκη), «SI-DA-YES, Ναι, ο πολιτισµός και στο πιάτο µας» (Π.Λυκάκη),
«Γλωσσικό Μωσαϊκό του Σχολείου µας», «Founding the Polyglot Tower”, “Kimbu” (Κ.Ουσαντζοπούλου).
Κατά τη διετή διάρκεια του προγράµµατος
(2010-2012) προβλέπονται 12 µετακινήσεις
καθηγητών προκειµένου να ανταλλαγούν µεθοδολογίες και διδακτικές πρακτικές, καθώς
και 12 µετακινήσεις µαθητών από κάθε σχολείο της σύµπραξης. Η µαθητική αυτή συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί στο Λάγκος της
Πορτογαλίας το Μάιο του 2012 σε ένα τριήµερο, δηµιουργικό, πολύ-πολιτισµικό φεστιβάλ
στο οποίο θα εµπλακούν ενεργά µαθητές και
καθηγητές όλων των σχολείων.
Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι,
κατόπιν κοινού διαγωνισµού µεταξύ των σχολείων για το λογότυπο του προγράµµατος, το
νικητήριο λογότυπο ανήκει στις µαθήτριες
του Καλλιτεχνικού Σχολείου Καλακώνα
Ιωάννα, Κωνσταντινίδη Κλειώ και Νικολάου
Ήλιδα, µαθήτριες της Γ΄ Γυµνασίου, οι οποίες
εµπνεύστηκαν και αποτύπωσαν καλλιτεχνικά
την ιδέα αυτής της συνεργασίας.
*H Τέχνη χτίζει την πολιτισµική διαφορετικότητα.
Ζωή Λέκκα
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Λέτε να υπάρξουν ξανά
Έλληνες µετανάστες;
Της Ολίβιας Βαρδάκη
Μαθήτριας Β’ Γυμνασίου

Όπως όλοι ξέρουµε η ζωή των µεταναστών στις
µέρες µας είναι πολλή σκληρή! Αντιµετωπίζουν
πολλά προβλήµατα ! Πάρα πολλοί Έλληνες δεν
τους αποδέχονται στην Ελλάδα, επειδή πιστεύουν πως αλλοιώνουν τον κοινωνικό ιστό,
παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων και οδηγούν τα εργασιακά δικαιώµατα σε µια κατηφόρα χωρίς τελειωµό. Στην πραγµατικότητα
όλα αυτά είναι µια τεράστια υποκρισία της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της ελληνικής πολιτείας. ‘Όταν λέµε πως θέλουµε νοµιµότητα στην
χώρα γιατί να µην νοµιµοποιηθούν οι µετανάστες; Είναι ψέµα αυτό που λέγετε ότι έρχονται
για να µείνουν στην Ελλάδα. Οι µετανάστες
περνάνε από την Ελλάδα µε προορισµό µια
πλούσια Ευρωπαϊκή χώρα. Εµείς τους κρατάµε
εδώ!

Η κυβέρνηση έχει υπογράψει συµφωνίες που
απαγορεύουν την έξοδο τους από την χώρα.
Και εµείς όµως σαν κοινωνία τους θέλουµε εδώ
να δουλεύουν φτηνά, να προσέχουν τους γονείς
και τα παιδιά µας χωρίς δικαιώµατα, χωρίς
διεκδικήσεις!
Πριν από µερικούς µήνες σκοτώθηκε ένας Αιγύπτιος καθαριστής τζαµιών, ηµέρα Κυριακή στο
Υπουργείο Εργασίας ανασφάλιστος και εµείς το
ακούσαµε απλά σαν είδηση. Ίσως να στενοχωρηθήκαµε και λίγο για τα τέσσερα παιδιά του
που έµειναν χωρίς πατέρα! Αυτή η υποκρισία
της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας σηµαίνει
πως δεν µάθαµε ποτέ τίποτα από τον πόνο των
δικών µας ελλήνων µεταναστών όταν πριν από
πολλά χρόνια στην πολιτεία Μισισιπή των Η.Π.Α
έξω από ορισµένα καταστήµατα διάβαζαν: Απαγορεύεται η είσοδος , στους µαύρους , στους
σκύλους και στους Έλληνες.
Λέτε να υπάρξουν ξανά Έλληνες µετανάστες
στο µέλλον;
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Γλυκές προτάσεις

ΙΤΑΛΙΑ- Τιραµισού

Υλικά: 6 κρόκοι, 1 ¼ κούπες λευκή ζάχαρη, 1 ¼
κούπες τυρί µασκαρπόνε, 1 ¾ κούπες κρέµα γάλακτος (για σαντιγί), 340γρ µπισκότα σαβουαγιάρ,
1/3 της κούπας λικέρ µε γεύση καφέ
Οδηγίες
Ανακάτεψε τους κρόκους και την ζάχαρη σε µπεν
µαρί µε νερό που βράζει. Χαµηλώστε την φωτιά
και ψήστε για περίπου 10 λεπτά ανακατεύοντας
συνεχώς. Βγάλτε τα από την φωτιά και χτυπήστε
τα στο µίξερ µέχρι να πάρουν ένα λεµονί χρώµα.
Προσθέστε το µασκαρπόνε στους κρόκους και
χτυπήστε µέχρι να οµογενοποιηθούν. Σε ένα άλλο
µπολ χτυπήστε την κρέµα γάλακτος µέχρι να σφίξει .Απαλά ανακατέψτε την µε το µείγµα των κρόκων και αφήστε το στην άκρη.
Χωρίστε τα σαβουαγιάρ σε δυο οµάδες και τοποθετήστε τα στον πάτο και τις άκρες ενός γυάλινου
µπολ .Ραντίστε µε το λικέρ και απλώστε την µισή
κρέµα. Επαναλάβετε µε τα σαβουαγιάρ το λικέρ
και την κρέµα..Τέλος γαρνίρετε µε κοσκινισµένο
κακάο. Αφήστε το στο ψυγείο για αρκετές ώρες η
για µια νύχτα.

ΛΙΒΥΗ -Basboosa

Πρέι να κάνουμε εξοικονόμη χρημάν
Του Ισίδωρου Μπλούγκαρη
Μαθητή Β’ Γυμνασίου

Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει όλες τις οικογένειες, αυτό έχει σαν συνέπεια να επηρεάζονται
και τα παιδιά.
Με την οικονοµική κρίση έχουν λιγοστέψει τα
χρήµατα στις οικογένειες και δεν µπορούν να
πληρώνουν τα δίδακτρα στα φροντιστήρια , γυ-

µναστήρια και ψυχαγωγία.
Τα παιδιά περνάνε περισσότερες ώρες µέσα στο
σπίτι παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια περισσότερο απ’ όσο πρέπει.
Τα παιδιά αυτά χάνουν πολλά πράγµατα από τη
ζωή τους όπως βόλτες και παιχνίδια µε τους φίλους τους ,δεν κάνουν αθλητισµό και άλλες δραστηριότητες. Τα παιδιά πρέπει να κάνουν
εξοικονόµηση χρηµάτων και αποταµίευση γιατί
τα χρόνια που θα έρθουν θα είναι πιο δύσκολα.

Υλικά: Σιρόπι: 2 κούπες ζάχαρη, 2 κούπες νερό, 1
λεµόνι, 3 κουταλιές της σούπας µέλι
Basboosa: 3 κούπες σιµιγδάλι, 1 κούπα αλεύρι, 1
½ κουταλάκι baking powder, 1 κούπα ζάχαρη, 1
κούπα λάδι, 1 κούπα γάλα
Οδηγίες:
Για το σιρόπι: ξεφλουδίστε το λεµόνι µε ένα αποφλοιωτή για πατάτες για να πάρετε φαρδιές λωρίδες.
Στύψτε το λεµόνι.
Βράστε την ζάχαρη ,το νερό, και τον χυµό λεµονιού.
Προσθέστε τις φλούδες λεµονιού
Βράστε τα µέχρι οι φλούδες λεµονιού να σκληρύνουν ή µέχρι το µείγµα να αποκτήσει πυκνότητα σιροπιού.
Βάλτε το µέλι και αφήστε το στην άκρη µέχρι να
φτιάξετε το basboosa .
Ανακατέψτε το σιµιγδάλι, το αλεύρι και το baking
powder.
Προσθέστε το λάδι και ανακατέψτε καλά.
Λαδώστε ένα µεγάλο ταψί (25 x 40cm περ.)
Προσθέστε το γάλα στο µείγµα λίγο πριν το ψήσετε.
Τοποθετήστε το µείγµα στο ταψί µε ένα κουτάλι
και βρέξτε το χέρι σας µε λίγο γάλα για να το ισιώσετε.
Ψήστε για ½ ώρα στους 175 Κελσίου
Κόψτε το σε τετραγωνάκια και επιστρέψτε το στον
φούρνο για αλλά 5-10 λεπτά
Μόλις το βγάλετε από τον φούρνο ρίξτε το σιρόπι
Αναστασιάδη Κατερίνα,
µαθήτρια Α λυκείου

Να δώσουµε το λόγο στα παιδιά
15
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Σε όλους µας αρέσει να µιλάµε
στα παιδιά, µα σπάνια ακούµε τι
προσπαθούν να µας πουν πραγµατικά και ακόµα σπανιότερα αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες τους.
Σήµερα λοιπόν ας σωπάσουµε
εµείς οι µεγάλοι και ας δώσουµε
το λόγο στα παιδιά.
Και να τι θα µας έλεγαν αν µπορούσαµε να τα ακούσουµε:
Αν ζω µέσα στην κατανόηση, µαθαίνω να έχω
υποµονή.
Αν ζω µέσα στη δικαιοσύνη,
µαθαίνω να
είµαι δίκαιος.
Αν ζω
µέσα
στην
ασφάλεια, µαθαίνω να
πιστεύω.
Αν ζω

µέσα στην κριτική, µαθαίνω να κατακρίνω.
Αν ζω σε εχθρικό περιβάλλον, µαθαίνω να καυγαδίζω.
Αν ζω µέσα στην ντροπή, µαθαίνω
να αισθάνοµαι ένοχος.
Αν µε δέχονται όπως είµαι, µαθαίνω να βρίσκω την
αγάπη µέσα στον
κόσµο.
Τα παιδιά δικαιούνται

να ζουν σε ένα ειρηνικό, ασφαλές
και υγιές περιβάλλον για να βιώσουν µε αξιοπρέπεια τα παιδικά
τους χρόνια. Ένα περιβάλλον στο
οποίο δεν θα λείπει το νερό,. καθαρός αέρας για να αναπνέουν.
Ας φροντίσουµε όλοι µας να κάνουµε αυτό το πολύτιµο δώρο στα
παιδιά µας.
Ας τους χαρίσουµε τα όµορφα
πράσινα δάση µας, τις κρυστάλλινες πηγές, τις λαµπερές θάλασσες, τον καθαρό
αέρα.

∆ώρα τόσο πολύτιµα και τόσο µοναδικά όπως τα ίδια τα παιδιά.
Η Χάρτα των δικαιωµάτων του παιδιού αναφέρει:
- ∆ικαιούµαι να έρθω στη ζωή. ∆ικαιούµαι να υπάρξω.
- ∆ικαιούµαι να µεγαλώσω σε έναν
κόσµο χωρίς βία και φτώχεια.
- ∆ικαιούµαι να ζήσω σε έναν
κόσµο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.
- ∆ικαιούµαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στον µαγικό κόσµο της γνώσης.
- ∆ικαιούµαι να έχω ελεύθερο
χρόνο και χώρο για να παίζω.
- ∆ικαιούµαι να µάθω τί είναι καλό
για την σωµατική και ψυχική µου
υγεία.
- ∆ικαιούµαι να περνάω αρκετό
χρόνο µε τους γονείς µου.
- ∆ικαιούµαι να ζήσω
µε αθωότητα και
ανεµελιά τα παιδικά µου χρόνια.
- ∆ικαιούµαι να
ζήσω σε µια
κοινωνία που
προστατεύει τα
προσωπικά µου
δεδοµένα.
- ∆ικαιούµαι έναν
κόσµο ανθρώπινο,
δίκαιο και ειρηνικό.
Ένα κόσµο
στον οποίο θα
µεγαλώσουν
αύριο τα δικά
µου παιδιά.
( Π η γ ή U N I C EF )

Οι άνθρωποι που βοήθησαν
Η εφημερίδα του σχολείου μας, είναι αποτέλεσμα συλλογικής
προσπάθειας και δουλειάς των μαθητών που συγκρότησαν την
ομάδα του Πολιτιστικού Προγράμματος, αλλά και πολλών άλλων
μαθητών, που εθελοντικά και με μεγάλη προθυμία πρόσφεραν τη
βοήθειά τους και υλικό στην πρώτη μας αυτή απόπειρα.
Ανεκτίμητη ήταν η βοήθεια, οι συμβουλές και η συμπαράσταση
της Διευθυντρίας κ. Καλουδιώτη Μαρίας που από τη στιγμή που
προτάθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα το αγκάλιασε με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό και βοήθησε με κάθε τρόπο στην πραγματοποίησή του.
Θερμές ευχαριστίες στους συναδέλφους Βιδάκη Θανάση, Αλεξάκη
Βασιλική, Σαριδάκη Μανώλη και Βλαχοχριστόπουλο Κωνσταντίνο
που βοήθησαν με τις πολύτιμες συμβουλές τους στην επιλογή του
υλικού, στις διορθώσεις και στο στήσιμο της εφημερίδας.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις μαθήτριες της Γ' Λυκείου που παρά την
πίεση χρόνου που είχαν για τις Πανελλαδικές, πρόθυμα ανταποκρίθηκαν όταν τους ζήτησα βοήθεια:
- Ντιζιάνα Μπαλλόλι για το σήμα “Τεχνοτρόπιο”
- Εύη Καρβουνάκη, για τη συγκινητική αναδρομή της σε όλα τα
χρόνια της στο Καλλιτεχνικό Σχολείο
- Δήμητρα Δασκαλάκη για τις σκέψεις της, βγαλμένες απ' την
ψυχή της, σχετικά με την αξία του χορού
Μαρία Παπαδάκη

Προγράμματα του Σχολείου
Το Καλλιτεχνικό Σχολείο εκπόνησε κατά το σχολικό έτος 2010-2011
τα παρακάτω προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αλατσάκη Ευανθία
"Φώναξε τα παιδιά να μαζέψουν τη
Καλουδιώτη Μαρία
στάχτη και να τη σπείρουν"
Γ. Σεφέρης-Θεατρικό
Αλεγκάκη Βασιλική
Βότανα-Βοτανικός κήπος
Αλεξάκη Βασιλική
Τα αδέσποτα της πρώην Αμερικανικής
Βάσης Γουρνών
Αλεξάκης Ευάγγελος
"Σαν στο σπίτι μας"
Ανθόκηπος στην αυλή του Σχολείου
Βαλεργάκης Αντώνιος
Με τον τρόπο του ΜπόρχεςΚαλουδιώτη Μαρία
Διαβάζοντας στη Σχολική Βιβλιοθήκη
Δεττοράκη Χαρίκλεια
Βιολογικός λαχανόκηπος στο Σχολείο μας
Ιερωνυμίδη Ιωάννα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Καλουδιώτη Μαρία
www.proble-m.com
Κουτη Φανή
Διατροφή των Εφήβων
Λέκκα Ζωή
ABCD game
Λυκακη Πέπη
SI. DA.YES:
Ναι, ο πολιτισμός και στο πιάτο μας
Μαραγκουδάκης
Εθελοντισμός και υγείαΕμμανουήλ
Αιμοδοσία, δωρεά ιστών και οργάνων
Παπαδάκη Μαρία
Το Σχολείο της καρδιάς μας
The Schooll of our heΑΡΤ-Εφημερίδα
Σιδερης Γεώργιος
Ισλάμ και κοινωνία στην Τουρκία

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο
ιδρύθηκε το 2004 και έχει
ως σκοπό την αξιοποίηση
του ταλέντου των µαθητών
του στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος του
σχολείου και την καλλιέργεια της ανιδιοτελούς αγάπης για την Τέχνη.
Στο Σχολείο αυτό υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις :
Θέατρο-Κινηµατογράφος,
Χορός και Εικαστικά.
Οι µαθητές εισάγονται
στην Α’ Γυµνασίου ύστερα
από εξετάσεις στην ζωγραφική, τον χορό και την
απαγγελία και µεταφέρον-

17/10/2010: Εκδήλωση στα Λιοντάρια για τη Γάζα.

ται καθηµερινά στο σχολείο µε λεωφορεία.
Τα µαθήµατα διαρκούν

έως τις 15:30 µε ένα διάλειµµα στις 13:45 για φαγητό.

