Διμηνιαία σχολική εφημερίδα του Γυμνασίου Τουρλωτής - Αριθμός φύλλου 65 (Ιούνιος 2017)
Θα μας βρείτε και στο Internet στη διεύθυνση : http://gym-tourl.las.sch.gr

Μια μικρή προσφορά αλληλεγγύης
Σαν μαθητές του Γυμνασίου Τουρλωτής από τα έσοδά,
που έχουμε από θέατρο κι εφημερίδα συνηθίζουμε να
δίνουμε κάθε χρόνο ένα μικρό ποσό σε ομάδες, που
ασχολούνται με συνανθρώπους μας, που βρίσκονται σε
δύσκολη θέση. Είναι μια μικρή προσφορά αλληλεγγύης,
αφού είναι ο μόνος τρόπος, να βοηθήσουμε κάπως κι
εμείς. Οι ‘Γιατροί χωρίς σύνορα’ είναι αυτοί που
επιλέξαμε φέτος, εμείς στην Γ’ τάξη, που συνήθως κάνει
την τελική επιλογή. Κάναμε αυτή την επιλογή, γιατί οι
‘Γιατροί χωρίς σύνορα’ αφήνουν συγγενείς και φίλους και
την άνετη ζωή και αψηφώντας τον κίνδυνο (αφού
έρχονται αντιμέτωποι με πολέμους, επιδημίες κ.α.) πάνε
παντού, για να βοηθήσουν τον κόσμο, που τους έχει
ανάγκη. Όμως τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται
έντονα και στη χώρα μας βοηθώντας ανθρώπους που
τους έχει πλήξει η οικονομική κρίση και βέβαια τους
μετανάστες, που έχουν εγκλωβιστεί εδώ, προσφέροντας
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Γιάννης Μανουσάκης, Έξω Μουλιανά, Γ’ τάξη
Πρόεδρος του 15μελούς του Γυμν. Τουρλωτής
Μια μέρα στο σχολείο μας μάς ανακοίνωσε η Γ’ τάξη
ότι φέτος τα χρήματα βοηθείας που δίνουμε κάθε χρόνο
θα τα στείλουμε στους ‘Γιατρούς χωρίς σύνορα’. Όμως
εμείς –κάποια παιδιά της Β’- αν και σεβόμαστε το έργο
των γιατρών, είπαμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε το
σύλλογο προστασίας παιδιών με καρκίνο
του
νοσοκομείου ‘Ελπίδα’. Πήραμε αυτή την απόφαση, γιατί
εμένα δε μου αρέσει η ζωή που ζούνε αυτά τα παιδάκια,
που όλο τους το χρόνο σχεδόν τον περνάνε μέσα σε ένα
νοσοκομείο, όταν εμείς οι υπόλοιποι διασκεδάζουμε και
την περνάμε ‘ζωή και κότα’. Εγώ ειδικά θέλω να
βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί κι εμένα η μαμά μου
αρρώστησε και πέθανε από καρκίνο κι όταν ακόμα ζούσε
σαν μέλος του Συλλόγου Γονέων του Δημ. Σχ. Σφάκας
είχε πολλές φορές χρηματοδοτήσει το σωματείο αυτό και
θα ήθελα πολύ σύντομα να αλλάξει ριζικά η ζωή των
παιδιών αυτών και να βοηθήσω κι εγώ και οι συμμαθητές
μου, όπως μπορούμε. Και μακάρι κάποτε η λέξη ‘καρκίνος’
να σημαίνει απλά μόνο το γνωστό ζώδιο κι όχι μια
αρρώστια, η οποία στοιχίζει τη ζωή ενός ανθρώπου. Κι
αυτή την πράξη θα ήθελα να την αφιερώσω στην
αγαπημένη μαμά μου……..
Ευγενία Κυριακάκη, Μόχλος, Β’ τάξη
«Όταν μιλάνε τα παιδιά, τα λόγια είναι περιττά!»

Αγαπητοί μου αναγνώστες,
Θα ήθελα σε αυτό το τεύχος, που ενδεχομένως να
είναι και το τελευταίο, γιατί όλα τα πράγματα κάνουν
κάποτε τον κύκλο τους, αντί περιεχομένων, να μου
επιτραπεί να κάνω μια μικρή προσωπική αφιέρωση.
Συνειδητοποίησα, καθώς μετέφερα τα κείμενα των
παιδιών και καθώς το σελιδοποιούσα, πώς
φιλοξενούμε πολλές συνεντεύξεις παλιών μου
μαθητών (της Ειρήνης της Φραγκιαδάκη, του Μανώλη
του Συλλιγνάκη, του Γιώργου του Μάλλιου, του
Γιώργου του Ψιμικού στο προηγούμενο τεύχος, αλλά
και άλλων παλιότερα), που τώρα πια σαν ενήλικοι
έχουν πάρει το δικό τους –αξιέπαινο- δρόμο.
Μ’ άλλα λόγια συνειδητοποιώ ότι η ζωή και η
δουλειά του δασκάλου σού προσφέρει αυτό το
μοναδικό κυκλικό φαινόμενο της εναλλαγής των
γενεών: όταν οι μικροί, τωρινοί λιλιπούτειοι μαθητές
σου σκαλίζουν με τα γνωστά και αξιαγάπητα,
ορνιθοσκαλίσματα της εφηβείας τις σημειώσεις και
συγγράφουν τα τελικά κείμενα-άρθρα, στα οποία
παρουσιάζουν τη ζωή και το έργο των προηγούμενων,
των παλιών μαθητών σου, που τώρα πια είναι ενήλικοι
συμπολίτες σου, αξιόλογοι άνθρωποι με άποψη και
προσωπικότητα, ‘βουτηγμένοι’ μέσα στη δράση της
δικής τους καθημερινότητας. Και από τη μια απορείς
που τα χρόνια περνάνε τόσο γρήγορα, αλλά και από
την άλλη θαυμάζεις και καμαρώνεις την εξέλιξη και
την πορεία αυτών των νέων ανθρώπων, στην οποία
έπαιξες κάποτε κι εσύ ένα μικρό ή μεγαλύτερο ρόλο.
Αφιερώνω λοιπόν το τεύχος αυτό στους
μαθητές μου παλιούς, τωρινούς και μελλοντικούς.
Με πολλή αγάπη και μεγάλο σεβασμό. Ευχαριστώ,
παιδιά, για όσα μου μάθατε και συνεχίζετε να μου
μαθαίνετε. Να είσαστε καλά, να σας θαυμάζω και να
σας καμαρώνω, να σας βλέπω να κάνετε αυτά που δεν
πρόλαβα ή δε σκέφτηκα εγώ και η γενιά μου. Και να
μου θυμίζετε επίσης ότι κάποτε έκανα τη σωστή
επιλογή επαγγέλματος προτιμώντας αντί χρημάτων ή
καριέρας, την χαρά που μου πρόσφερε η καθημερινή
επαφή με νέα παιδιά, που είναι από μόνη της μια ζωή
γεμάτη περιπέτειες και προκλήσεις και όπου καμιά
μέρα δεν είναι ίδια με την άλλη.
Το απόλυτο Respect μου!
Με εκτίμηση
Η ‘κυρία’ σας

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Συνεχίζοντας την επαφή μας με το ελληνικό σχολείο της Αλεξάνδρειας, όπου φέτος δουλεύει ο Μαθηματικός μας, κύριος
Νίκος Ζερβάκης, σας παραθέτουμε τα ‘αποτελέσματα’ της ‘ανάκρισης’ μέσω e-mail , στην οποία υποβάλαμε τα παιδιά από
την Αίγυπτο με ενδιάμεσο, τον κύριο Ζερβάκη.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠ’ ΤΗΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΑΙΓΥΠΤΟ
1. Γιατί οι περισσότεροι είναι Έλληνες, οι υπόλοιποι έχουν γονείς
1. Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Πώς σας φαίνονται
που έχουν ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, οπότε γνωρίζουν
σαν γλώσσα; Ξέρετε για την Ελλάδα;
γι’ αυτήν.
2. Κάνετε
φροντιστήρια;
Μαθαίνετε
ξένες 2. Δεν πάμε φροντιστήριο, αλλά ξένες γλώσσες (Αραβικά,
γλώσσες;
Ελληνικά, Αγγλικά) μαθαίνουμε στο σχολείο.
3. Διαβάζετε ή βαριέστε στο σχολείο (σαν εμάς);
3. Διαβάζουμε υποχρεωτικά, αλλά προφανώς βαριόμαστε!
4. Έχετε ειδικές στολές; (για το σχολείο)
4. Όχι, δεν έχουμε στο δικό μας το ελληνικό σχολείο, αλλά στα
αραβικά σχολεία έχουν!
5. Ασχολείστε με τον αθλητισμό και με τι 5. Ναι, ασχολούμαστε: με μπαλέτο, κολύμβηση και ποδόσφαιρο.
αθλήματα;
6. Απαγορεύονται οι μαντήλες στο σχολείο μας και τα κορίτσια
6. Στο σχολείο σας έρχονται και κορίτσια; Φοράνε
εδώ έχουν τις ίδιες ελευθερίες με τα αγόρια.
μαντήλα; Έχουν τις ίδιες ελευθερίες με τα 7. Οι μαθητές μας είναι και χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Όχι, δε
αγόρια;
φοβόμαστε, γιατί όλη η πόλη είναι πλέον προστατευμένη.
7. Είσαστε
χριστιανοί
ή
μουσουλμάνοι; 8. Όχι, καθόλου!
Φοβόσαστε με την έξαρση του θρησκευτικού 9. Η πατρίδα μας έχει και τα καλά και τα κακά της. Αλλά σαν
φανατισμού τον τελευταίο καιρό;
εμπειρία θα θέλαμε να ζήσουμε και σε μια χώρα του
8. Γενικά νιώθετε να σας πιέζει η οικογένεια σας ή
εξωτερικού!
η θρησκεία σας;
10. Βγαίνουμε με τους φίλους μας σε καφετέριες και στο εμπορικό
9. Σας αρέσει η ζωή στην πατρίδα σας ή σκέφτεστε
κέντρο, για βόλτα, πάμε μπάνιο, κάνουμε διακοπές. Και βέβαια
να φύγετε στο εξωτερικό μεγαλώνοντας;
φλερτάρουμε και κάνουμε σχέσεις, όπως όλοι οι νέοι της
10. Πώς περνάτε τον ελεύθερό σας χρόνο;
ηλικίας μας!
11. Τρώτε φαστ φουντ, κοκα-κόλα, πίτσα ή 11. Έχουμε φαστφουντάδικα και πιτσαρίες, όπως κι εστιατόρια με
παραδοσιακό φαγητό και ποια τα αγαπημένα
παραδοσιακά φαγητά. Αγαπημένα μας τα νάγκετς, οι πίτσες,
σας;
αλλά και η Σουέρμα, το Κόσαρι, η Φάτα, η Μολοχία, που είναι
12. Τι μουσική ακούτε;
παραδοσιακά μας φαγητά.
12. Ακούμε ελληνική σύγχρονη μουσική και Αγγλικά, κυρίως ποπ,
13. Έχετε facebook; Παίζετε υπολογιστή; Τι
αλλά και αραβικά τραγούδια.
παιχνίδια παίζετε;
13. Ναι, έχουμε facebook, Instagram (και όχι μόνο), έχουμε
υπολογιστές, αλλά εμείς τα κορίτσια δεν παίζουμε παιχνίδια.
Τα αγόρια όμως παίζουν PS4, Fifa 17 και Call of Duty.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΖΕΡΒΑΚΗ
Έχετε αρχίσει τα μπάνια; Πώς είναι η ζωή τώρα που αλλάζει ο καιρός; Ωραίες θάλασσες; Δεν έχω
αρχίσει ακόμα τα μπάνια. Για να βρω ωραίες παραλίες πρέπει να βγω πολύ έξω από την
Αλεξάνδρεια. Τελευταία δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, αλλά θα πάω σύντομα. Είναι ωραία τώρα
που έφτιαξε ο καιρός να κάνεις βόλτες στην παραλιακή που είναι τεράστια σε μήκος και να βλέπεις
το υπέροχο ηλιοβασίλεμα.
Πήγατε σε κανένα καινούριο μέρος εκδρομή να μας πείτε πώς είναι; Πήγα στη Ροζέτα, μια πόλη
μία ώρα μακριά από την Αλεξάνδρεια, όπου είναι οι εκβολές του Νείλου στη Μεσόγειο. Υπάρχει
ένα μουσείο με την περίφημη στήλη της Ροζέτας, αλλά δυστυχώς είναι αντίγραφο, την αυθεντική
την έχουν κλέψει και είναι στην Αγγλία.
*στη φωτογραφία ο πάπυρος με την απεικόνιση της Κλεοπάτρας, που μας έκανε δώρο ο κύριος Ζερβάκης, όταν ήρθε στην
Κρήτη κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.
Ο κύριος Ζερβάκης
(στο κέντρο) με τους
μαθητές
της
Β
Γυμνασίου
(από
αριστερά
Μάριος,
Ραχήκ, Εύα, Χρήστος,
Σουζάνα και Αμάλ)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΠΟΛΥ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Η Ροζέτα, όμορφη πόλη στις όχθες του
Νείλου

Τιμητικό τρισάγιο στη μνήμη δύο αδικοχαμένων στρατιωτικών στη Σφάκα
Στις 4 Μαΐου έγινε τιμητικό τρισάγιο στο νεκροταφείο της Σφάκας στη μνήμη των δύο νεαρών αδερφιών,
Μανώλη και Γιώργου Δανδουλάκη, που υπηρετούσαν ως Αξιωματικοί στον Ελληνικό Στρατό και που σκοτώθηκαν
σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα με λίγους μήνες διαφορά ο ένας απ’ τον άλλο. Ήταν τότε μια τρομερή οικογενειακή
τραγωδία που συγκλόνισε τη μικρή κοινωνία του χωριού μας σε συνδυασμό και με το θάνατο της μητέρας τους στο
εξωτερικό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγα χρόνια πριν απ’ τον δικό τους.
Εκτός όμως από τους συγχωριανούς μας τη μνήμη των δύο νέων Αξιωματικών δεν ξέχασε ούτε ο
Ελληνικός Στρατός. Ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ (που εδρεύει στη Ρόδο), Υποστράτηγος Νικόλαος Χιονής, ο οποίος
ήταν μαζί με το Μανώλη και το Γιώργο στη Σχολή Ευελπίδων και υπήρξε καλός φίλος τους, ήταν εκείνος που
αποφάσισε την πραγματοποίηση αυτού του τιμητικού τρισαγίου. Ήταν μια προσωπική του επιθυμία, όμως οι
υποχρεώσεις του δεν τον άφησαν να παραστεί τελικά. Έτσι παρέστη αντί αυτού η συγχωριανή μας, Αξιωματικός,
Μαριάννα Μαστοράκη, που υπηρετεί μαζί του στη Ρόδο.
Το σχολείο μας παραβρέθηκε με αντιπροσωπεία του στο τρισάγιο και στη συνέχεια δεν έχασε την ευκαιρία
να πάρει μια συνέντευξη από την κυρία Μαριάννα, που ήταν εντυπωσιακή μέσα στην επίσημη στρατιωτική στολή
της. Μας είπε ότι γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο, αλλά μεγάλωσε στη Σφάκα, πήγε Γυμνάσιο στην Τουρλωτή και
Λύκειο στη Σητεία. Στη συνέχεια έδωσε εξετάσεις για το Στρατό. Τότε δίνανε Έκθεση, Πρακτική Αριθμητική,
Ιστορία και Γεωγραφία, καθώς και κάποια τεστ φυσικής κατάστασης και MATRIX (ψυχολογικά τεστ). Οι γυναίκες
που πήγαιναν στον στρατό τότε ήταν ελάχιστες. Αυτός ήταν και ο λόγος, που την οδήγησε στο επάγγελμα του
Στρατιωτικού: η πρόκληση και το άγνωστο. Η δουλειά της είναι δύσκολη, αλλά και ωραία, γιατί είναι διαφορετική
από τα καθιερωμένα, ειδικά για μια γυναίκα. Σχεδόν όλη της την καριέρα στο Στρατό, την πέρασε στη Ρόδο, όπου
και ζει, εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα πλέον δουλεύει στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Στρατηγού, όμως έχει
κάνει όλη την σκληρή εκπαίδευση με πολλές ασκήσεις και πολλές ώρες δουλειάς, που απαιτείται. Είναι στις
Διαβιβάσεις, τώρα έχει το βαθμό του Λοχαγού και σε ένα χρόνο θα γίνει Ταγματάρχης. Όταν θα κλείσει την
30ετία θα αναγορευτεί Αντισυνταγματάρχης και μπορεί να αποχωρήσει από την υπηρεσία με αυτό το τιμητικό
αξίωμα. Τη ρωτήσαμε ακόμα, αν αισθάνεται φόβο, που δουλεύει σε ένα ακριτικό νησί, δίπλα στην Τουρκία, με την
οποία οι σχέσεις μας δεν είναι και οι καλύτερες τώρα τελευταία. Μας διαβεβαίωσε ότι δεν νιώθει καθόλου φόβο,
γιατί όπως είπε έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ελληνικό Στρατό και τα ακριτικά νησιά μας είναι καλά
εξοπλισμένα και προετοιμασμένα για κάθε ενδεχόμενο. Μπορούμε να κοιμόμαστε με ασφάλεια, μας είπε!

Ενός λεπτού σιγή και κατάθεση λίγων λουλουδιών
Με την κυρία Μαστοράκη, συγγενείς των δύο
στον τάφο των Αξιωματικών από τη Λοχαγό
Αξιωματικών και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σφάκας
Εγώ που ήθελα πάντα να καταταχτώ στον Ελληνικό Στρατό ή στο Ναυτικό εντυπωσιάστηκα πολύ από τη
Λοχαγό, κυρία Μαριάννα Μαστοράκη, και τη ρώτησα πώς μπορώ να το κάνω. Όταν έμαθα ότι σήμερα περνάς στις
Στρατιωτικές Σχολές με Πανελλαδικές, όπου χρειάζεσαι πάνω από 18.000 μόρια, έπαθα …ένα μικρό εγκεφαλικό!
Όμως μετά μου είπε ότι μπορείς να καταταχτείς με προκήρυξη εξετάσεων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σαν
ΕΠΟΠ (ξεκινάς ως Δεκανέας και μπορείς να φτάσεις ως το αξίωμα του Λοχία). Οπότε εγώ θα προσπαθήσω για
το καλύτερο!

Ευγενία Κυριακάκη, Μόχλος, Β’ τάξη

Μία διαφορετική ‘φάρμα των ζώων’
Ένα Σάββατο απόγευμα επισκεφτήκαμε το κτήμα που έχουν ο Πέτρος και η Ειρήνη (η Ειρήνη

Φραγκιαδάκη κατάγεται από τη Σφάκα) κοντά στο Πισκοκέφαλο Σητείας, στη θέση Κεφάλα Λαγκούφα. Εκεί
έχουν δέκα σκυλιά, τα περισσότερα μαζεμένα από το δρόμο –αδέσποτα- ή από τη Φιλοζωική, δύο άλογα, τον
Πετρίτη και τον Τάιγκερ, ένα γαϊδουράκι, τον Ηρακλή, και επτά γάτες! Όλα τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα
μέσα στο οικόπεδο κι έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους. Είναι ένα «καταφύγιο» ζώων, γιατί και οι δυο
τους αγαπούν τα ζώα πάρα πολύ.
Για την Ειρήνη, που από μικρή αγαπούσε τα ζώα, ήταν αυτό ένα όνειρο ζωής, όπως μας είπε, και
είναι τυχερή, που σ’ αυτό την «ακολούθησε» και ο άντρας της, ο Πέτρος. Και οι δυο τους δουλεύουν σε
επαγγέλματα που δεν έχουν σχέση με τα ζώα. Ο Πέτρος είναι υδραυλικός ενώ η Ειρήνη δουλεύει σε
ζαχαροπλαστείο (αν και έχει σπουδάσει αισθητική) και οι δουλειές τους είναι αρκετά δύσκολες και
απαιτητικές. Παρ’ όλ’ αυτά δε διστάζουν όλον τον ελεύθερό τους χρόνο να τον αφιερώνουν στα ζώα τους,
απασχόληση επίσης πολύ χρονοβόρα και κοπιαστική. Πολλοί άνθρωποι τους λένε «γιατί δεν πηγαίνουν για
καφέ, για ποτό ή για ψώνια, όπως όλοι οι υπόλοιποι νέοι άνθρωποι;», όμως σε αυτούς αρέσει αυτό που
κάνουν και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Η ενασχόληση με τα ζώα «σου προσφέρει πάνω απ’ όλα ηρεμία και
ψυχική υγεία», λέει η Ειρήνη. Μάλιστα πρόσθεσε ότι εδώ και πέντε χρόνια δεν τρώει καθόλου κρέας και τα
τελευταία δύο ούτε άλλα ζωικά προϊόντα, κάτι που συνδέεται επίσης με την αγάπη της για τα ζώα και την
αντίθεσή της στην εκμετάλλευσή τους.

Πήραμε πολύ όμορφες φωτογραφίες από τη φάρμα των
παιδιών, παρ’ όλ’ αυτά επιλέξαμε και δύο από το FB της
Ειρήνης, που μας άρεσαν!

Το περιφραγμένο οικόπεδο είναι έξι στρέμματα και σ’ αυτό έχουν φτιάξει μόνοι τους τις αναγκαίες
εγκαταστάσεις («όλα με τα χέρια μας» μας τόνισε ο Πέτρος). Όλα τα ζώα είναι στειρωμένα, «γιατί αρκετά
είναι ήδη τα αδέσποτα και ταλαιπωρημένα ζώα». Και βέβαια όλα αυτά θέλουν πολλή δουλειά. Η μέρα των δυο
παιδιών ξεκινά από τις 5 το πρωί, που έρχονται ταΐζουν κι ‘αμολούν’ τα ζώα τους, πριν να πάνε στις δουλειές
τους και συνεχίζεται το απόγευμα, όταν τα ξαναταΐζουν, τα καθαρίζουν και τα μαζεύουν. Φτάνουν στο σπίτι
τους πολύ αργά το βράδυ. Κι αυτό γίνεται όλες τις μέρες, ακόμα και τις Κυριακές, γιατί τα ζώα βέβαια δεν
μπορείς να τα αφήσεις αφρόντιστα ούτε μία μέρα.
Το πρώτο ζώο που πήρανε ήταν ένα γαϊδουράκι, που βρήκανε σε κακή κατάσταση, εγκαταλειμμένο
και χωρίς το ένα του μάτι και το οποίο τους πέθανε μετά από λίγο καιρό, από αρρώστια. Αυτός ήταν ο
Γκαρής. Για παρέα σε αυτό πήραν το Γιουσουφάκι, άλλο κακοποιημένο και παραμελημένο γαϊδουράκι και
παρέα στο Γιουσουφάκι, πήραν μετά τον Ηρακλή, που ζει μέχρι σήμερα, τον οποίο δεν μπορούσε πια να
συντηρεί η ηλικιωμένη ιδιοκτήτριά του. Τα δύο πεθαμένα γαϊδούρια, όπως και άλλα ζώα που πέθαναν, τα
έχουν θάψει μέσα στο κτήμα τους, όπως και πεθαμένα ζώα φίλων και γνωστών, που δεν είχαν που να τα
θάψουν. Η Ειρήνη συγκινήθηκε, όταν μας περιέγραψε τη σκηνή που ο Ηρακλής ‘έκλαιγε’ πάνω στον τάφο του

συντρόφου του. Στη συνέχεια και για παρέα του Ηρακλή ήρθαν τα άλογα: ο Τάιγκερ, δέκα χρονών και ο
Πετρίτης δεκαοκτώ, τώρα. Είναι και τα δύο άλογα ιπποδρόμου, δηλαδή εκπαιδευμένα να τρέχουνε σε
κούρσες. Τα άλογα του ιπποδρόμου παρά τη ‘δόξα’, που τα συνοδεύει, είναι από τα πιο «κακοποιημένα» ζώα.
Στην ουσία καταστρέφονται από τα τέσσερα τους χρόνια εξαιτίας της σκληρής κι εντατικής εκπαίδευσης και
των αναβολικών, που καμιά φορά τους δίνουν. Και μόλις τελειώσει η ‘καριέρα’ τους, συνήθως τα θανατώνουν.
Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή τα παιδιά τους έσωσαν τη ζωή! Τα άλογα τα απόκτησαν σε συνεργασία με ένα
σύλλογο στην Αθήνα, που δουλεύει για την προστασία τους και πλήρωσαν μόνο τα έξοδα για τη μεταφορά
τους.
Τα άλογα εκτός από φαγητό και καθάρισμα απαιτούν κι άλλη έξτρα φροντίδα, όπως βούρτσισμα,
καθάρισμα των οπλών κάθε βράδυ, για να αποφευχθούν τραυματισμοί, πετάλωμα κάθε δυο μήνες κ.α..
Χρειάζονται ειδικό φαγητό, που το παραγγέλνουν μαζεμένο για οικονομία μια φορά το χρόνο κι έρχεται από
Βοιωτία. Για την υγεία του αλόγου συμβουλεύονται ειδικό γιατρό –ιππίατρο-, ο οποίος είναι από την Αθήνα.
Τα εμβόλια και τα παρασιτοκτόνα φάρμακα τα παραγγέλνει και τα χορηγεί μόνη της η Ειρήνη. Όσο κι αν
φαίνονται περίπλοκα, αυτά είναι και τα πιο εύκολα και τα έμαθε γρήγορα. Το δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό που
αφορά την ψυχολογία και την εκπαίδευση των ζώων. Γι’ αυτό την έχει βοηθήσει πολύ το facebook και η
επαφή με άλλα άτομα, που επίσης έχουν ζώα και ανταλλάσσουν μεταξύ τους γνώσεις κι εμπειρίες. Από εκεί
έχει μάθει πώς συμπεριφέρεσαι σε ένα ζώο και πως το εκπαιδεύεις: κατ’ αρχήν πρέπει να το μάθεις να σε
σέβεται και να σε αναγνωρίζει σαν αρχηγό –με την καλή έννοια. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει ειδική εκπαίδευση,
το λεγόμενο groundwork, που θέλει υπομονή και πολύ χρόνο.
Στη συνέχεια η Ειρήνη, για να μας δείξει τι είναι αυτό, πέρασε στην πράξη: έβαλε τη σέλα και τα ηνία
στον Τάιγκερ. Πριν απ’ αυτό βέβαια, του έτριψε την πλάτη, μήπως έχει κολλήσει κανένα αγκαθάκι και
πληγώσει το ζώο και καθάρισε τις οπλές του για τον ίδιο λόγο. Έβαλε κι εμάς να τη βοηθήσουμε, για να
δούμε πώς γίνεται. Συνήθως του φοράει και στα πόδια ‘γκέτες’, για να προστατεύονται οι τένοντες. Μετά
παίρνει το μαστίγιο. Αυτό, όπως μας τόνισε, δεν είναι όργανο τιμωρίας και συνετισμού, αλλά το
χρησιμοποιούμε σαν προέκταση του χεριού μας. Γι’ αυτό το λόγο το χαϊδεύουμε με αυτό, για να δείξουμε στο
ζώο ότι δεν έχουμε σκοπό να το κτυπήσουμε και να το υπακούει, αλλά να μην το φοβάται. Μετά πήγαμε στον
κυκλικό χώρο εκπαίδευσης. Εκεί κρατώντας το σκοινί του αλόγου, το έβαλε με απλές φωνητικές οδηγίες να
βαδίζει μπροστά, αλλά και πίσω, να τρέχει, αλλά και να σταματά. Αυτό ήταν ένα είδος προθέρμανσης. Στη
συνέχεια μάς έβαλε όλους να ιππεύσουμε για λίγη ώρα, για να δούμε πώς είναι και μπορώ να πω ότι ήταν
‘τέλεια’! Μετά ίππευσε και η Ειρήνη, για να μας δείξει το σωστό τρόπο, που είναι κι αυτή εκπαιδευμένη να
κάνει, γιατί πρέπει κι ο αναβάτης να κάθεται ανάλαφρα και να αναπηδά πάνω στο άλογο με συγκεκριμένο
ρυθμό, ώστε να μην το καταπονεί.

Ο Γιώργος συμμετέχει στην προετοιμασία του αλόγου: βούρτσισμα, καθάρισμα οπλών, ίππευση
και στο τέλος η ..καθιερωμένη σέλφι!

Εμένα και όλων των παιδιών μάς άρεσε όλη αυτή η εμπειρία και η επαφή με τα ζώα, που ήταν όλα φιλικά
και κοινωνικά και τριγυρνούσαν γύρω μας –εντύπωση μας έκανε που είχε το καθένα κι ένα όνομα και ο Πέτρος κι
η Ειρήνη, τα ήξεραν όλα με το όνομά τους- και η ιππασία και το μέρος που είχε και θέα, αλλά και ηρεμία. Κρίμα που
δεν είμαστε τόσο κοντά, γιατί θα ήθελα πολύ να ξαναπάω.

Γιώργος Σταματάκης, Σφάκα, Β’ τάξη

Ένας αθλητής ορεινού δρόμου στα μέρη μας
Πήραμε συνέντευξη από τον Μανώλη Συλλιγνάκη, που είναι αθλητής μεγάλων αποστάσεων
(‘αθλητής-φυσιολάτρης’, όπως μας συστήθηκε ο ίδιος) και που μένει κι εργάζεται στο Μόχλος,
αλλά κατάγεται από τη Σφάκα και παλιά ήταν μαθητής του Γυμνασίου Τουρλωτής. Ο Μανώλης
μας μίλησε για το άθλημά του, τον εξοπλισμό, που χρειάζεται, αλλά και για τη λατρεία που έχει
αυτός ο ίδιος για τη φύση.
Άρχισε να αγωνίζεται το 2012 κι ο πρώτος αγώνας, που πήρε μέρος ήταν στο Καββούσι στους
αγώνες τρεξίματος βουνού που γίνονται εκεί κάθε χρόνο. Το αγώνισμά του ονομάζεται ‘sky
running’, (ορεινό τρέξιμο, θα λέγαμε στα ελληνικά) που σημαίνει τρέξιμο αντοχής στη φύση μέσα από μονοπάτια και
σε διαδρομές μεγάλες σε χιλιομετρική απόσταση και με υψομετρική διαφορά (αναβάσεις και καταβάσεις). Είναι ένα
αγώνισμα, ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, που πρόκειται να μπει στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ο Μανώλης μετά την πρώτη του συμμετοχή είδε πως του άρεσε και του ταίριαζε το τρέξιμο στη φύση –αν
και δεν είχε πριν ανάλογη ενασχόληση) και το συνέχισε. Έχει συμμετάσχει σε όλες σχεδόν τις αντίστοιχες
διοργανώσεις εντός Κρήτης, αλλά και σε μερικές εκτός. Συγκεκριμένα μας ανάφερε τους αγώνες στον Όλυμπο,
στην Ύδρα και στο Μέτσοβο, διαδρομές με πολύ όμορφα τοπία μέσα από δάση και πηγές, σε μια μάλιστα από τις
οποίες αθλητές είχαν συναντήσει και μια αρκούδα! Σε αυτούς τους αγώνες πηγαίνει πολλές φορές σε συνεννόηση
με συναθλητές του από τα Χανιά, για να μοιράζονται τα έξοδα. Γιατί βέβαια όλα γίνονται με δικά του έξοδα. Κατά
καιρούς είχε επαφές με χορηγούς και προπονητές, αλλά δεν ‘έδεσε’ για διάφορους λόγους η συνεργασία και
προτιμά να φτιάχνει τα σχέδιά του μόνος του. Στο Νομό Λασιθίου γίνονται τέσσερεις τέτοιου είδους αγώνες: στο
Καββούσι, στους Μύθους, στην Κάτω Σύμη και στην Κριτσά. Σε αυτούς συμμετέχουν αθλητές από όλη την Ελλάδα.
Στην Κριτσά πρόσφατα πήρε και το χρυσό στους ανεξάρτητους αθλητές στα 16 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν και η
αφορμή να τον ψάξουμε και να του πάρουμε συνέντευξη. Έχει όμως και άλλες διακρίσεις σε άλλες του συμμετοχές.
Κάνει προπόνηση κάθε μέρα και τρέχει από δέκα ως είκοσι πέντε χιλιόμετρα, ενώ κάνει επίσης ποδήλατο.
Στην αρχή είχε και κάποιους τραυματισμούς, αλλά στη συνέχεια το σώμα του έμαθε να
τους αντέχει και να τους συνηθίζει. Έχει πάρει μέρος σε αγώνες με πολύ δύσκολες
συνθήκες με πολλή ζέστη αλλά και με θερμοκρασίες κάτω απ’ το μηδέν. Παίρνει μαζί του
ελάχιστες προμήθειες, ένα παγούρι νερό, που φροντίζει να το γεμίζει στις πηγές,
ενεργειακά ποτά και από τρόφιμα: μπανάνες, παστέλια, τζελάκια, τρόφιμα που τονώνουν
κι έχουν μεγάλη θερμιδική αξία, γιατί όταν τρέχει μπορεί και να χάσει ως και 2.οοο
θερμίδες στον αγώνα!
Του αρέσει πολύ το τρέξιμο στο βουνό, όχι μόνο ως άθλημα αλλά και σαν χόμπι και
τρόπο ζωής: έχεις επαφή με τη φύση, βλέπεις όμορφα τοπία και γνωρίζεις τον τόπο σου καλύτερα, αλλά και
άλλους τόπους, γνωρίζεις άλλους ανθρώπους, ξεχνιέσαι από τα προβλήματά σου και πάνω απ’ όλα έχεις καλή
φυσική κατάσταση και υγεία.
Επίσης λόγω της ενασχόλησής του έχει επαφή με τους ορειβατικούς συλλόγους της περιοχής, αλλά και
τους πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών. Στα τελευταία σχέδιά του είναι σε συνεργασία με το νέο Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου Σφάκας, που είναι όλοι νέοι άνθρωποι, να ‘ανοίξουν’ τα παλιά μονοπάτια, να τα
σηματοδοτήσουν, να αξιοποιήσουν το όμορφο φαράγγι του Κουδουμή και να τα εντάξουν σε προγράμματα, για να τα
διαφημίσουν, όχι μόνο για αγώνες, αλλά και για τους τουρίστες και για όλο το κοινό.
Επειδή η ώρα είχε περάσει αποχαιρετήσαμε το Μανώλη και τον ευχαριστήσαμε για τις πληροφορίες που
μας έδωσε!*

Γιώργος Ζαχαράκης, Σφάκα, Β’ τάξη

*Και για το παράδειγμα διαφορετικής ζωής και συμπεριφοράς από το καθιερωμένο –φαΐ, πιοτό, τσιγάρο και
‘ραχάτι’, που έχει εδραιωθεί στη ζωή του νεοέλληνα τα τελευταία χρόνια- θα πρόσθετα εγώ. Και βέβαια είδαμε το
Μανώλη να φεύγει, όπως ήρθε: με αθλητικό σορτσάκι, φανελάκι, παπούτσια και το καπελάκι του τρέχοντας πάνω
από τα βράχια της παραλίας ‘Λούτρες’, όπου είχαμε δώσει ραντεβού! Και θυμήθηκα τη γνωστή φράση από τα
παραμύθια «δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει»! Καλή επιτυχία στους δρόμους που διάλεξες, Μανώλη! (Μ.Μ.)

Χωματουργικές εργασίες ‘Λαμπράκη’
Συναντήσαμε τον κύριο Λαμπράκη στο χώρο που ‘παρκάρει’ τα μηχανήματά του κοντά στο Μόχλος κι
αφού ρωτήσαμε τι είναι το καθένα και τι δουλειά κάνει, αρχίσαμε τις ερωτήσεις:
Από ποια ηλικία αρχίσατε την ενασχόληση σας με τις χωματουργικές εργασίες;
Άρχισα πολύ μικρός, από τα 15 μου χρόνια. Παράτησα βέβαια το σχολείο. Σήμερα αυτό δεν γίνεται, γιατί
μόνο με απολυτήριο Λυκείου μπορείς να βγάλεις άδεια για το χειρισμό των μηχανημάτων.
Ασχολούνταν ήδη κάποιος από την οικογένεια;
Αρχικά ξεκίνησα με ένα θείο μου, που είχε φορτηγό και μετά δούλεψα σε έναν άλλο επαγγελματία, που ήταν
πολύ καλός και μαζί του έμαθα πολλά. Στην αρχή βέβαια δούλευα κυρίως στη συντήρηση των μηχανημάτων
και στα καθαρίσματα, αλλά με άφηνε μετά να χειρίζομαι και 1-2 ώρες την ημέρα κάποια μηχανήματα. Επίσης
μου έδειχνε τα πάντα από το χειρισμό ως τη λειτουργία, τα μηχανολογικά, τη συντήρηση κ.α. Γενικά μου τα
εξηγούσε όλα κι έμαθα τη δουλειά πάρα πολύ καλά.
Και πότε ξεκινήσατε μόνος σας;
Αφού δούλεψα σε αυτόν δεκαπέντε χρόνια, αποφάσισα να κάνω τη δική μου επιχείρηση και ν’ αρχίσω
επαγγελματικά. Για να πάρω άδεια επαγγελματική, έπρεπε να έχω δουλέψει σε κάποιον εργοδότη για
δεκαπέντε χρόνια και μετά να πάρω άδεια από το Υπουργείο. Γι’ αυτό το λόγο έδωσα θεωρία ‘Μηχανολογία’
και μετά ήρθαν να με ελέγξουν στο χώρο δουλειάς μου και να δουν στην πράξη, αν μπορώ να χειριστώ τα
μηχανήματα. Αφού πήρα την άδεια, αγόρασα μετά σταδιακά και τα δικά μου μηχανήματα. Στην αρχή πήρα μια
‘τσάπα’ και μετά σιγά-σιγά και τα άλλα μηχανήματα –σύνολο δεκαεπτά- που έχω σήμερα.
Όλ’ αυτά στην Αθήνα! Στο Μόχλος πώς ήρθατε;
Με την κρίση άρχισαν κάποια προβλήματα στη μεγάλη πόλη. Εγώ είχα καταγωγή από την περιοχή (Μάλλες
Ιεράπετρας), αν και γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Έπειτα ανέλαβα τις εργασίες στο δρόμο του
Χαμαιζίου και κατέβηκα οικογενειακώς. Στην αρχή μέναμε στη Σητεία και τα παιδιά ξεκίνησαν εκεί το
σχολείο. Μετά όμως μου άρεσε περισσότερο το μέρος εδώ, δεν υπήρχε και άλλος επαγγελματίας στην
περιοχή και μετακομίσαμε στο Μόχλος.

Η μεγάλη τσάπα, εν ώρα εργασίας

Λαμπράκης και υιός με μερικά από τα μηχανήματα
τους

Και η δουλειά πώς πάει;
Μια χαρά! Αν και η κρίση έχει ρίξει τις οικοδομικές εργασίες, το μεροκάματο βγαίνει. Ύστερα δεν δουλεύω
μόνο στο Μόχλος, αλλά παίρνω δουλειές σε όλον το νομό.
Όμως ποιος φτιάχνει τα μηχανήματα, αν έχουν βλάβες, αν χρειάζονται ανταλλακτικά, που είσαστε
μακριά από το κέντρο;
Δεν χρειάζομαι κανένα! Όλα σχεδόν τα φτιάχνω μόνος μου. Έχω μάθει να τα επιδιορθώνω, να αλλάζω
εξαρτήματα, να τα συντηρώ!

Η δουλειά αυτή φαίνεται πολύ σκληρή: να δουλεύεις έξω μες στα χώματα κι επικίνδυνη στο χειρισμό
των μηχανημάτων. Δεν σας κουράζει όλο αυτό;
Σίγουρα είναι μια δουλειά κουραστική και δύσκολη. Επίσης χρειάζεται να δουλεύεις πολλές ώρες. Το
καλοκαίρι -που είναι η κυρίως περίοδος της δουλειάς μας, επειδή το χειμώνα λόγω βροχών συνήθως δεν
μπορείς να δουλέψεις έξω- δουλεύω όσο υπάρχει φως και βλέπω. Κι ύστερα δεν είναι μόνο η δουλειά, αλλά
μετά το τέλος κάθε εργάσιμης μέρας πρέπει να καθαρίζεις προσεκτικά όλα τα μηχανήματα, να τα γρασάρεις,
για να μην έχεις προβλήματα. Επικίνδυνη δεν είναι, αν ξέρεις τη δυνατότητα των μηχανημάτων και τα όριά
τους και δεν κάνεις του κεφαλιού σου.
Έχετε πάρα πολλά μηχανήματα, πόσο κεφάλαιο κοστίζουν όλ’ αυτά και να μας πείτε τι κάνει το
καθένα;
Σήμερα κοστίζουν όλα μαζί ένα ποσό γύρω στις 200.000. Επίσης και το κόστος συντήρησης κι εργασίας είναι
μεγάλο: το πετρέλαιο και η βενζίνη που καίνε κάθε μέρα, λάδια, γράσα ουουου! Εγώ έχω σήμερα τρία φορτηγά
διαφόρων μεγεθών, μία μεγάλη τσάπα και τρία μικρά τσαπάκια, γιατί ανάλογα το χώρο δουλειάς
χρησιμοποιείς το ανάλογο μέγεθος (οι τσάπες είναι μηχανήματα που σκάβουνε, τρυπούνε, σπάνε πέτρες),
τρία ‘σφυριά’ που προσαρμόζονται στις τσάπες κι ένα JCB φορτωτή, που δουλεύει κι από τις δυο μεριές, ένα
μεγάλο κόσκινο, για να κοσκινίζει το χώμα και άλλα μικροεργαλεία.
Ο γιος σας θα ακολουθήσει την επιχείρηση;
Αν θέλει κι αγαπάει τη δουλειά, γιατί επειδή ακριβώς αυτή είναι απαιτητική, αν δεν την αγαπάς, δεν κάνεις
τίποτα. Βέβαια πρέπει πρώτα να τελειώσει το σχολείο, γιατί όπως σας είπα και πριν, σήμερα δε γίνεται να
βγάλεις άδεια μηχανημάτων, αν δεν τελειώσεις και το Λύκειο!
Γιάννης Λαμπράκης, Μόχλος, Β’ τάξη

Με τον ποιητή Μιχάλη Γκανά στον Άγιο Νικόλαο
Το Μάιο ήρθε στον Άγιο Νικόλαο ο ποιητής και στιχουργός Μιχάλης Γκανάς καλεσμένος του
ΠΟΚΑΝ, ομάδας καθηγητών του Αγίου Νικολάου. Λόγω του ότι αυτός ο σημαντικός λογοτέχνης ήρθε
τόσο κοντά στα χωριά μας, αποφασίσαμε να στείλουμε κι εμείς απ’ το σχολείο μας στην εκδήλωση μια
μικρή ομάδα μαθητών.
Λίγα λόγια τώρα για το Μιχάλη Γκανά:
Γεννήθηκε στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας
το 1944. Το 1948 βρέθηκε στην
Αλβανία και μετά στην Ουγγαρία μαζί
με την οικογένειά του κι επέστρεψε
στην

Ελλάδα

το

1954.

Το

1962

κατέβηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει
στη Νομική, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις
σπουδές

του.

Εργάστηκε

ως

βιβλιοπώλης, συνεργάστηκε και με την
κρατική τηλεόραση, αλλά δούλεψε και ως κειμενογράφος σε διαφημιστικές εταιρίες. Ποιήματά του έχουν
μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, αλλά και έχουν μελοποιηθεί από γνωστούς Έλληνες συνθέτες.
Όταν φτάσαμε στον Άγιο Νικόλαο το πρωί -εγώ, η Χριστίνα και η κυρία μας- η εκδήλωση είχε
ήδη αρχίσει. Η αίθουσα ήταν γεμάτη από παιδιά και δεν υπήρχαν θέσεις, όμως οι κυρίες διέκοψαν την
εκδήλωση και τον ποιητή, για να μας βάλουν καρέκλες να καθίσουμε μπροστά! Ντραπήκαμε αρχικά,
καθώς μας κοιτούσανε όλοι να περνάμε, αλλά μπορώ να πω πώς αισθανθήκαμε και περήφανοι τελικά για

τη μεγάλη τιμή να μας βάλουν να καθίσουμε μπροστά-μπροστά (σαν VIPS!) και να μπορούμε να ακούμε
και να βλέπουμε καλύτερα!
Μετά ο ποιητής συνέχισε να απαγγείλει ποιήματά του. Στην αρχή μας διάβασε το ποίημα
‘Χριστουγεννιάτικη Ιστορία’ το οποίο είχε σχέση με τη μοναξιά και ήταν αφιερωμένο στον πατέρα του.
Μετά ένα απόσπασμα από την Οδύσσειά του εμπνευσμένη από την Οδύσσεια του Ομήρου, που είχε
σχέση με την κάθοδο στον Άδη. Τότε μια μαθήτρια μάς ερμήνευσε με την κιθάρα της ένα άλλο
απόσπασμα από το έργο, που είχε μελοποιήσει η ίδια. Το τραγούδι ήταν πάρα πολύ ωραίο και σε μερικά
σημεία είχε απίστευτη δύναμη κι ένταση.
Κάθε τόσο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον ποιητή. Ορίστε μερικές απ’ αυτές:
«Σας αρέσει που στίχοι σας έχουν μελοποιηθεί;»
«Υπάρχουν ποιητές που αντιδρούν σ’ αυτό, αλλά εγώ είμαι σε γενικές γραμμές θετικός. Μήπως η
γενιά μου δεν έμαθε τον Ελύτη σιγοτραγουδώντας το ‘Ένα το χελιδόνι’, καθώς πίναμε το κρασί μας στις
ταβέρνες;»
«Από πού εμπνέεστε για τα ποιήματά σας και κατά πόσο σας εμπνέει ο έρωτας;»
«Υπάρχει κανείς που δεν τον εμπνέει ο έρωτας; (με την ευκαιρία αναφέρθηκε σε ποιήματα, που

έχει γράψει για τη γυναίκα του στην αρχή της σχέσης τους, τον ‘Μικρό Τιτανικό’ –ποίημα μελοποιημένο
από το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα- σε εποχές κρίσης της σχέσης τους και τέλος μας διάβασε το ποίημα
΄Προσωπικό’, που αναφέρεται στα συναισθήματα μιας μακροχρόνιας σχέσης και με την ευκαιρία μας
εκμυστηρεύτηκε ότι τη μέρα αυτή γιόρταζαν με τη γυναίκα του την επέτειο του γάμου τους -44 χρόνια
παντρεμένοι!-. θα ήθελα να τους ευχηθώ να είναι αγαπημένοι και μαζί για πάρα πολλά ακόμη χρόνια!).
Εκτός από τον έρωτα εμπνέομαι ακόμη από συναισθήματα όπως η μοναξιά, από τη μνήμη –αναμνήσεις
μου από τα παιδικά μου χρόνια και τους δικούς μου ανθρώπους-, από το θάνατο».
«Μεγάλο ρόλο στην ποίησή σας παίζει και η φύση, το περιβάλλον».
«Βέβαια, αφού μεγάλωσα στην επαρχία και η φύση καθώς και οι αγροτικές εργασίες ήταν μέρος
του κύκλου της ζωής μας. Όταν μάλιστα έφυγα για τη μεγάλη πόλη, μού ήταν πολύ δύσκολο να
προσαρμοστώ. Τότε οι κάτοικοι της πόλης μας φέρονταν πολύ απαξιωτικά, μας φώναζαν ‘βλάχους’ κι
έκαναν ακόμα πιο δύσκολη την προσαρμογή μας».
Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε στα γηρατειά, για τα οποία είπε ότι τα θεωρεί τη ‘χειρότερη
ασθένεια’, η οποία όμως είναι φυσική και αναμενόμενη. Για το λόγο αυτό μας διάβασε το ποίημα του ‘Τα
χέρια’, που συγκίνησε κι εμένα και την καθηγήτριά μου, αλλά και την καθηγήτρια του άλλου σχολείου και
προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μου θύμισε τη γιαγιά μου στη Βουλγαρία (το ποίημα αφορούσε τα
χέρια μιας ηλικιωμένης γυναίκας). Στη συνέχεια διαβάσαμε ένα άλλο ποίημα που έγραψε μια μαθήτρια
Λυκείου εμπνευσμένη από το παραπάνω ποίημα του Γκανά. Συγκινηθήκαμε όλοι –μα όλοι!- ακόμα κι ο
ίδιος ο ποιητής και η καθηγήτρια που το διάβαζε.
Στο τέλος τα παιδιά από τον Άγιο Νικόλαο χάρισαν στον ποιητή ένα λεύκωμα με στίχουςποιήματά τους εμπνευσμένα απ’ αυτόν, τον αποχαιρετήσαμε, φωτογραφηθήκαμε μαζί του και φύγαμε.
Στο δρόμο μέσα στο αυτοκίνητο επηρεασμένοι ακόμα από τη συνάντηση συζητούσαμε για πολλή ώρα για
τα ποιήματά του και την εντύπωση που μας έκανε το καθένα.
Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τον ποιητή Μιχάλη Γκανά
και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που ήταν μαζί μας και να ευχαριστήσω ακόμα τα παιδιά από τον Άγιο
Νικόλαο και τις καθηγήτριές τους για την ιδιαίτερη φιλοξενία τους στο σχολείο μας κι ας είναι τόσο
μικρό.
Στεφανία Ιορδάνοβα, Τουρλωτή, Β’ τάξη

Από την εκδρομή μας σε Χανιά-Ρέθυμνο


Το Μουσείο Τυπογραφίας των Χανιώτικων Νέων

Το Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά είναι το μοναδικό αυτού του είδους στην Ελλάδα. Το έχει ιδρύσει ο
ιδιοκτήτης των Χανιώτικων Νέων, κύριος Γιάννης Γαρεδάκης, στον οποίο άρεσε από παλιά να συλλέγει
τυπογραφικές μηχανές και άλλα αντικείμενα σχετικά με την τυπογραφία, που είχε αγοράσει μόνος του και κάποτε
αποφάσισε να βρει ένα χώρο να τα εκθέσει και στο κοινό.
Στο μουσείο μας ξενάγησε η κυρία Ελένη Φουντουλάκη, η οποία αρχικά μας μίλησε για την ιστορία της
τυπογραφίας, για τον εφευρέτη της, τον Γερμανό Γουτεμβέργιο, και πόσο σημαντική ήταν αυτή η εφεύρεση για την
εξάπλωση της γνώσης, αφού πριν ό,τι βιβλίο υπήρχε ήταν χειρόγραφο κι έπαιρνε μήνες για να αντιγραφεί. Το
πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε ποτέ ήταν η Βίβλος. Στο μουσείο υπάρχει αντίγραφο του πρώτου τυπογραφικού
μηχανήματος του Γουτεμβέργιου, που είναι και το μόνο ‘μη πραγματικό’ στο μουσείο –όλα τα άλλα είναι αυθεντικά.
Έπειτα μάς έδειξε πώς τυπώνανε παλιά, για να φτιάξουν εφημερίδα έβαζαν μελάνι στα γράμματα, τα οποία
είχαν τοποθετήσει στη σειρά πιο πριν –τα γράμματα, οι αριθμοί, τα κόμματα, όλα έπρεπε να τοποθετηθούν
ανάποδα, για να βγουν σωστά στο χαρτί. Μετά τα πρέσαραν με το πιεστήριο κι αποτυπωνόταν στο χαρτί. Αυτό
απαιτούσε πολύ χρόνο και κόπο. Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν απλοποιηθεί, γιατί όλα σχεδόν γίνονται
ηλεκτρονικά.
Το Μουσείο ήταν πολύ ενδιαφέρον και ειδικά για μένα που προέρχομαι από οικογένεια ‘τυπογράφων’, γι’
αυτό και ανάλαβα να σας παρουσιάσω το συγκεκριμένο Μουσείο.



Στέλλα Κορνάρου, Έξω Μουλιανά, Β’ τάξη

Το Μουσείο για τον Ελ Γκρέκο στο Φόδελε

Κατά την επιστροφή μας επισκεφτήκαμε το Μουσείο του Ελ Γκρέκο στο Φόδελε, ένα χωριό κοντά στο
Ηράκλειο. Ήταν ένα πάρα πολύ μικρό κτίριο, το περίμενα μεγαλύτερο, που είχε μέσα τους πιο γνωστούς πίνακες
του Ελ Γκρέκο σε κορνίζες (όχι πρωτότυπους). Είχα διαλέξει να γράψω γι’ αυτό, διότι στην Ιστορία μαθαίναμε
φέτος για την Αναγέννηση και ήθελα να μάθω περισσότερα γι’ αυτόν τον ‘τύπο’.
Αφού φτάσαμε στο Φόδελε, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό με πράσινο, ποταμάκια και πάπιες,
περπατήσαμε αρκετά ως το Μουσείο. Εκεί η καθηγήτριά μας μας έκανε μια σύντομη εισαγωγή για τον Ελ Γκρέκο,
του οποίου το όνομα ήταν Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, κάτι που όλοι το ξέραμε. Αυτός γεννήθηκε το 1541 στο
Φόδελε και πέθανε στο Τολέδο στην Ισπανία. Ο Ελ Γκρέκο γεννήθηκε στην περίοδο της Ενετοκρατίας, γι’ αυτό,
επειδή είχε προβλήματα με τις αρχές έφυγε πολύ νέος και πήγε στην Βενετία, που ήταν τότε στην περίοδο της
Αναγέννησης και στη συνέχεια στην Ισπανία, όπου έγινε γνωστός. Το στυλ που ζωγράφιζε ήταν ο μανιερισμός,
δηλαδή να κάνει πολύ ψηλούς και λεπτούς ανθρώπους. Τα έργα του είναι κυρίως θρησκευτικά, αλλά σε αυτά
ζωγραφίζει και φιγούρες, που μοιάζουν με πορτραίτα ανθρώπων της εποχής του. Επίσης, όταν θέλει να τονίσει
ένα πρόσωπο ή ένα γεγονός το βάζει στη μέση και συνήθως το φωτίζει με πιο ανοικτά χρώματα, άσπρο ή κόκκινο.
Μάθαμε αρκετά πράγματα στο Μουσείο, το οποίο ήταν σε ένα όμορφο παλιό κτίριο μέσα στο πράσινο, για
τον Ελ Γκρέκο, αλλά είδαμε και το χωριό, στο οποίο –υποτίθεται- ότι ζούσε η Βούλα από τη «Μουρμούρα».
Γιώργος Ζαχαράκης, Σφάκα, Β’ τάξη

Στο Μουσείο Τυπογραφίας των Χανιώτικων Νέων

Φόδελε: Έξω από μια βυζαντινή εκκλησία στο
δρόμο για το Μουσείο

Η θεματική εβδομάδα του σχολείου μας
Για πρώτη φορά φέτος και μετά από σχετική διαταγή του Υπουργείου πραγματοποιήσαμε φέτος τη
θεματική βδομάδα στο Γυμνάσιό μας, το διάστημα από 22 ως 26/5 ου πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Υπεύθυνοι καθηγητές ήταν ο κύριος Καλένης, η κυρία Μετζογιαννάκη και ο κύριος Παπίδης. Περιελάμβανε
δραστηριότητες σχετικές με τρία θέματα: τη Διατροφή και την άσκηση, την Εξάρτηση και τον Εθισμό, τη
Διαμόρφωση ταυτότητας φύλου- τα δύο φύλα. Κατά τη διάρκειά της είδαμε ταινίες, διάφορα βίντεο σχετικά με τα
πιο πάνω θέματα, ομιλίες και συζητήσεις. Κάναμε και κάποιες άλλες δραστηριότητες εκτός σχολείου, όπως
ορειβασία και πικ-νικ στη φύση με υγιεινά προϊόντα, ποδόσφαιρο με μεικτές ομάδες (έπαιξαν και τα κορίτσια) ή
γιόγκα με συμμετοχή και των αγοριών. Το μάθημα που κάναμε μας άρεσε, γιατί ήταν διαφορετικό, για θέματα
σημαντικά και που μας αφορούν, παρόλο που τις ταινίες τις είχαμε δει και πέρυσι! Η θεματική βδομάδα ήταν ωραία
κι ελπίζω να συνεχιστεί και του χρόνου!

Σπυριδούλα Δημητρίου, Τουρλωτή, Β’ τάξη

Το πρωί της Δευτέρας πήγαμε για ορειβασία και είπαμε όλοι ότι δεν θα φάμε καθόλου ανθυγιεινά. Ο
προορισμός μας ήταν η Αγία Παρασκευή και η περιοχή της. Εμείς τ’ αγόρια γκρινιάζαμε, γιατί θα προτιμούσαμε για
άσκηση το ποδόσφαιρο από τον ποδαρόδρομο, αλλά πάλι από το να κάνεις μάθημα καλύτερη η εκδρομή. Έξω από
την εκκλησία κάναμε πικ-νικ και συζητήσαμε για την υγιεινή διατροφή και τη θεματική βδομάδα. Όμως άρχισε να
βρέχει και τότε φύγαμε γρήγορα, για να πάμε στο σχολείο, όπου είδαμε την ταινία «Η τιμή της αγάπης», που για
μένα δεν ήταν και πολύ καλή. Η γνώμη μου πάντως για τη θεματική βδομάδα είναι θετική, γιατί κάναμε και μάθαμε
πράγματα, τα οποία σίγουρα θα μας χρησιμέψουν στη ζωή, αλλά και στην υγεία μας.
Μάνος Πετράκης, Μόχλος, Β’ τάξη

Κάνοντας γιόγκα στο προαύλιο του σχολείου, αγόρια-κορίτσια, αλλά και με παιδιά του Δημοτικού!
Δυο από τις δραστηριότητες που κάναμε στη θεματική βδομάδα ήταν το ποδόσφαιρο και η γιόγκα, στα
οποία συμμετείχαμε αγόρια και κορίτσια, για να δείξουμε ότι και τα δύο φύλα είναι ίσα κι ότι δεν υπάρχουν ανδρικά
και γυναικεία αθλήματα. Στο ποδόσφαιρο με τον κύριο Ζογλοπίτη παίξαμε όλα τα παιδιά σε τρεις μεικτές ομάδες,
που εναλλάσσονταν στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι τελικά παίζαμε περισσότερο τ’ αγόρια, γιατί και τα κορίτσια
συμμετείχαν ενεργά, αν και την πρώτη φορά, που παίξαμε μαζί ένιωθαν φανερά αμηχανία (δεν διεκδικούσαν τη

μπάλα, ζητούσαν συγγνώμη αν κάνανε καμιά παράβαση τύπου να ακουμπούν τη μπάλα με το χέρι και
αυτοκαρφώνονταν γι’ αυτό, ακόμα κι αν κανείς δεν τις έβλεπε κ.α .), μετά όμως πήραν το κολάι που λέμε κι έπαιζαν

πολύ μαχητικά. Την άλλη μέρα η κυρία Μετζογιαννάκη μας είπε ότι θα κάνουμε γιόγκα όλοι μαζί και τα
περισσότερα αγόρια παραπονέθηκαν, γιατί η γιόγκα θεωρείται γυναικείο άθλημα. Αναγκαστικά κάναμε όλοι και
μετά από λίγο, όταν τα αγόρια έκαναν γιόγκα, μπορώ να πω ότι το καταευχαριστήθηκαν και μερικά τα κατάφερναν
και καλύτερα από τα κορίτσια. Σε γενικές γραμμές δεν υπήρχαν τόσες διαφορές όσο πιστεύαμε ανάμεσα στα δύο
φύλα, τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό που μάθαμε όλοι είναι ότι είμαστε ίσοι κι ότι μπορούμε να
περάσουμε καλά όλοι μαζί.

Μάριος Κουρουπάκης, Μόχλος, Β’ τάξη

Στους αγώνες ποδοσφαίρου χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες, που παίζαμε αγόρια και κορίτσια μαζί. Κάθε
ομάδα έπαιξε από δύο αγώνες κι η δική μου ομάδα νίκησε και τις άλλες δυο ομάδες και κερδίσαμε τελικά. Εγώ
έβαλα τρία γκολ και σημείωσα και δύο ασίστ για γκολ. Σε όλους τους αγώνες οι ομάδες έπαιξαν πολύ καλά με πολύ
καλή συνεργασία και συγκέντρωση και πάντα σε κάθε αγώνα επικρατούσε respect (σεβασμός). Σχεδόν κάθε μέρα
–σαν επιβράβευση- ασχολιόμασταν με τον αθλητισμό (ορειβασία, ποδόσφαιρο, γιόγκα), γι’ αυτό απ’ αυτή τη βδομάδα
δεν θα ξεχάσω την καθημερινή διασκέδαση απ’ αυτές τις δραστηριότητες και αυτήν την πρακτική πλευρά της
θεματικής βδομάδας.

Γιώργος Ζαχαράκης, Σφάκα, Β’ τάξη

Η θεματική βδομάδα για μένα ήταν πολύ ωραία, γιατί κάναμε διαφορετικές δραστηριότητες απ’ ότι
συνήθως: πήγαμε για περπάτημα και φάγαμε υγιεινά, παίξαμε ποδόσφαιρο αγόρια και κορίτσια μαζί, μιλήσαμε για
ενδιαφέροντα θέματα, όπως για τον εθισμό στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά κ.α. και τι πρέπει να κάνουμε, αν έχουμε
εθιστεί, αλλά και κυρίως, για να μην αρχίσουμε κάτι το οποίο ξέρουμε πώς μας κάνει κακό. Μιλήσαμε ακόμα για το
σεξ και τις σχέσεις αν’άμεσα στα δύο φύλα και τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μας στην εφηβεία. Ήρθε και
μας μίλησε και ο διοικητής της αστυνομίας της Σητείας, ο κύριος Γιώργος Μάλλιος, για το τι πρέπει να
προσέχουμε και κυρίως για τους κινδύνους του Διαδικτύου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι πίσω απ’
την οθόνη και σε πλησιάζει και τόσα άλλα.

Νίκη Μαστοράκη, Τουρλωτή, Β’ τάξη

Ένα θέμα που ανησύχησε αρκετά τους πάντες τώρα τελευταία κι έγινε συζήτηση και γι’ αυτό στη θεματική
βδομάδα και με τον κύριο Μάλλιο και με τους καθηγητές μας, επειδή ήταν σε έξαρση εκείνη την εποχή, ήταν και το
διαδικτυακό παιχνίδι της ‘Μπλε Φάλαινας’ (Blue Wale). Το ‘παιχνίδι’ σχεδιασμένο από ένα 21χρονο Ρώσο, ο οποίος
είναι τώρα στη φυλακή, φτιάχτηκε –κατά τα λεγόμενα του εμπνευστή του-, για να ‘καθαρίσει’ τον κόσμο από τα
‘ξεβράσματα’ της κοινωνίας μας, αποκαλώντας έτσι τα πιο αδύναμα άτομα. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί καν
παιχνίδι, αφού είναι απλώς ένα chatroom (χώρος συζήτησης στο Διαδίκτυο), στο οποίο σου λένε να κάνεις
διάφορες δοκιμασίες, μικρές και μεγαλύτερες, πενήντα στο σύνολο από τις οποίες στην τελευταία σε βάζουν να
αυτοκτονήσεις. Η εφαρμογή αυτή, που ξεκίνησε από τη Ρωσία γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο. Έχουν
γίνει και αρκετά περιστατικά, όπου παιδιά αυτοκτόνησαν, αλλά όχι στην Ελλάδα. Ο κύριος Μάλλιος και η κυρία
Κυριακάκη μας είπαν ότι στην ουσία το παιχνίδι αυτό δεν υπάρχει πια, αφού ο υποκινητής του είναι στη φυλακή,
αλλά αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι ότι μερικοί άνθρωποι για διάφορους λόγους μπαίνουν στο Ίντερνετ, σε
πλησιάζουν και μιμούνται το παιχνίδι λέγοντάς σου ότι είναι από τη ‘μπλε φάλαινα’. Οι συμβουλές που μας δώσανε
λοιπόν ήταν να μη μιλάμε σε αγνώστους στο Ίντερνετ είτε γι’ αυτόν είτε για άλλο λόγο, γιατί αυτός που μας μιλάει
μπορεί να είναι άλλος απ’ ότι λέει και να μην είμαστε αφελείς. Τέλος, αν γίνει κάτι και κάποιος μας εκβιάζει μετά,
τότε πρέπει να το πούμε σε μεγαλύτερους οπωσδήποτε και να τον καταγγείλουμε, για να μην το ξανακάνει ούτε σε
μας ούτε σε κάποιον άλλο.

Χριστίνα Μετζογιαννάκη-Γιοστ, Σφάκα, Β’ τάξη

Ο Διοικητής του Α.Τ. Σητείας στο σχολείο μας
Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς μάς έκανε την τιμή να επισκεφτεί το σχολείο μας ο κύριος
Γιώργος Μάλλιος, Διοικητής του Α.Τ. Σητείας. Στην αρχή θέλαμε απλά να του πάρουμε μια συνέντευξη για
την εφημερίδα μας, αφού κατάγεται από το χωριό μας, την Τουρλωτή, όμως στη συνέχεια αποφασίσαμε από
κοινού να έρθει στο σχολείο, για να μιλήσει με τα παιδιά για τον εαυτό του και για το έργο της Αστυνομίας,
αλλά και για θέματα που απασχολούν τους εφήβους. Τον ‘ανακρίναμε’ λοιπόν και να τα αποτελέσματα:
Ο κύριος Γιώργος Μάλλιος είναι μόλις 33 χρονών και Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας! Μας
φαίνεται περίεργο, αλλά έχει ήδη κλείσει δεκαπέντε χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία! Παλιά εργαζόταν στο Α.Τ.

Ιεράπετρας, αλλά εδώ κι ένα χρόνο βρίσκεται πια ως Διοικητής στην Σητεία. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου, μας
είπε, να πάρει την απόφαση να γίνει αστυνομικός, αφού αυτό του άρεσε από τότε που ήταν μικρός. Για όσους από
μας ενδιαφερόμαστε να ακολουθήσουμε το επάγγελμα του αστυνομικού μάς είπε ότι σήμερα πια περνάς από
Πανελλαδικές και μάλιστα έχει πολύ ψηλές βάσεις, γιατί θεωρείται μια σίγουρη δουλειά και την προτιμούν πολλοί
νέοι. Το καλό με αυτό είναι ότι στην Αστυνομία έρχονται πιο μορφωμένα παιδιά, αλλά το κακό είναι ότι έρχονται
και άνθρωποι, που δεν αγαπούν τόσο το επάγγελμα, αλλά το επιλέγουν για λόγους βιοποριστικούς. Για να μπεις
στη σχολή αστυνομίας, εκτός από τις Πανελλήνιες, εξετάζεσαι και σε κάποια αγωνίσματα-‘δοκιμασίες’, όπου
ελέγχεται η φυσική σου κατάσταση. Επίσης πρέπει να εκπληρώνεις και κάποια άλλα κριτήρια, όπως να είσαι υγιής,
να έχεις κάποιο ύψος (1,75) κ.α.. Ο μισθός είναι ικανοποιητικός κι εξαρτάται από το αξίωμα και την προϋπηρεσία
σου.
Στη συνέχεια ρωτήσαμε τον κύριο Γιώργο για την εγκληματικότητα στην περιοχή μας και για τα πιο συχνά
περιστατικά που έχει να αντιμετωπίσει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και μας απάντησε ότι δεν υπάρχει έντονη
εγκληματικότητα, είναι γενικά μια ήσυχη και ασφαλής περιοχή, μόνο κάποιες κλοπές, ειδικά σε αγροικίες, κι αυτές
κυρίως από ‘περιπλανώμενους’ διαρρήκτες και λιγότερο από ντόπιους. Επίσης το πρόβλημα με τα ναρκωτικά έχει
ελαττωθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια.
Μετά

μιλήσαμε

για

παρανομίες που αφορούν
τα παιδιά και τους νέους
της περιοχής μας, όπως
την

οδήγηση

χωρίς

δίπλωμα ή χωρίς κράνος
ειδικά με τα μηχανάκια,
την

παράνομη

χρήση

αεροβόλου,

την

κακοποίηση ζώων κ. α. και
η συζήτηση, όπως ήταν
φυσικό,

ζωήρεψε.

Ο

κύριος Μάλλιος μας μίλησε
για

τις

πρόστιμα

ποινές
σε

και

τα

κάθε

περίπτωση και μας έδωσε φιλικές συμβουλές, για να είμαστε πιο προσεκτικοί για τον εαυτό μας πρώτα-πρώτα και
έπειτα για τους άλλους συμπολίτες μας και λιγότερο για το φόβο της Αστυνομίας.
Μετά η κουβέντα γύρισε στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και στην εγκληματικότητα που μπορεί να
υπάρξει μέσα από αυτά. Ρωτήσαμε μάλιστα για το διαδικτυακό παιχνίδι ‘Blue Whale’, δηλαδή ‘γαλάζια φάλαινα’, που
κινείται παγκοσμίως (αν δεν έχει φτάσει στ’ αυτιά σας ακόμα είναι ένα ‘παιχνίδι’, που άρχισε από τη Ρωσία και που
με διάφορες απειλές σε οδηγεί κάποιος να κάνεις πενήντα δοκιμασίες, που όσο περνάνε αυξάνεται ο βαθμός
δυσκολίας και το τελευταίο στάδιο είναι η αυτοκτονία). Ο κύριος Γιώργος μάς είπε ότι, αν πέσουμε θύμα
οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικής ‘ενόχλησης,’ πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε σε κάποιον μεγαλύτερο ή στους
γονείς ή στους καθηγητές μας ή και στην ίδια την Αστυνομία και αν θέλουμε πληροφορίες ή συμβουλές ή να
καταγγείλουμε κάτι, ανώνυμα και διακριτικά, μπορούμε να μπούμε στην ιστοσελίδα ‘www.cyberkid.gr’, που είναι
επίσημη και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Γενικά συμφωνήσαμε όλοι ότι είτε
πρόκειται για cyberbullying ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ‘πίεση’ ή ενόχληση από μεγαλύτερους, πρέπει πάντα να
μιλάμε σε κάποιον ενήλικα που γνωρίζουμε κι εμπιστευόμαστε.
Αυτά από τη συνάντησή μας με τον κύριο Μάλλιο. Τον ευχαριστούμε πολύ, που άφησε τις υποχρεώσεις του
και πέρασε μαζί μας όλο σχεδόν το πρωινό του, αλλά και που ήταν τόσο υπομονετικός και φιλικός με μας. Μάλιστα
όταν έφυγε, μας ρώτησαν οι καθηγητές μας τη γνώμη μας γι’ αυτόν και όλα τα παιδιά είπαμε πολύ θετικά σχόλια.
Κωνσταντίνα Καψάλη, Τουρλωτή, Β’ τάξη

Τα ‘παιχνίδια του κόσμου’ στην Τουρλωτή
Την Τρίτη 30 Μαΐου, τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς μάς
έκαναν επίσκεψη οι δύο ψυχολόγοι από το Πρόγραμμα Προαγωγής
Αυτοβοήθειας

Σητείας*(λεπτομέρειες

στην

διπλανή

σελίδα),

Δήμητρα Γαβριηλίδου και Σταυρούλα Μαυρίδου, και μαζί τους
έφεραν και κάποια παιχνίδια με σκοπό να μας διασκεδάσουν και να
μας ψυχαγωγήσουν (βλ. φωτογραφία οι δύο κοπέλες με τη

Στεφανία). Με την ευκαιρία τους κάναμε και κάποιες ερωτήσεις:
Πείτε μας λίγα λόγια για σας;
Λέγομαι Δήμητρα Γαβριηλίδου και είμαι ψυχολόγος από το
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας. Κατάγομαι από ένα
χωριό της Καβάλας, αλλά μένω εδώ και αρκετό καιρό στη Σητεία.
Τι είναι τα ‘παιχνίδια του κόσμου’; Ποιος τα κατασκεύασε;
Είναι παραδοσιακά παιχνίδια από διάφορες χώρες και πολιτισμούς του κόσμου και από διαφορετικές χρονολογικές
περιόδους, τα οποία είναι χειροποίητα, φτιαγμένα από εμάς και με ανακυκλώσιμα υλικά, που τα βρίσκουμε
συνήθως στα σκουπίδια και τα μαζεύουμε. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια κατασκευάστηκαν από το πρόγραμμα
προαγωγής-αυτοβοήθειας σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, πολίτες και διάφορους συλλόγους π.χ. τον ορειβατικό
σύλλογο.
Σε τι χρησιμεύουν;
Γενικότερα το παιχνίδι στις ανθρώπινες κοινωνίες χρησίμευε πάντα σαν ένας τρόπος επικοινωνίας, ψυχαγωγίας
και εκπαίδευσης κι εμείς το χρησιμοποιούμε, για να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί και να γνωρίσουμε
άλλους πολιτισμούς.
Ποιανού ήταν η ιδέα;
Τη δουλειά αυτή, δηλαδή να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το πώς παίζονται και το πώς κατασκευάζονται αυτά
τα παιχνίδια, την έχει κάνει μια γαλλική οργάνωση, η Kaloumba, με την οποία συνεργαστήκαμε και μάθαμε γι’ αυτά
και τα κατασκευάσαμε.
Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά την ιδέα με τα παιχνίδια;
Γενικά, επειδή τα παιχνίδια τα έχουμε πάει σε πολλά σχολεία και σε διάφορες εκδηλώσεις και τα έχουνε παίξει
πολλά παιδιά διαφόρων ηλικιών, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα παιδιά έχουν πολύ θετική ανταπόκριση
και παίζουν με πολύ ενδιαφέρον και όρεξη.

Μετά από τις ερωτήσεις αυτές που κάναμε στην κυρία Δήμητρα, κάναμε ένα γύρο στα παιδιά που παίζανε
–Δημοτικού και Γυμνασίου- και ρωτήσαμε τις απόψεις τους. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν ότι τα παιχνίδια είναι
‘φανταστικά’, ‘διασκεδαστικά’, ‘ενδιαφέροντα’, ‘τέλεια, γιατί έχουν πλάκα’, ‘δεν έχουν ξαναδεί τέτοια παιχνίδια και
θέλουν να τα μάθουν’ και άλλα θετικά σχόλια.
Για το τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο κυρίες για την επίσκεψή τους και για την υπομονή τους να
μας εξηγήσουν τα παιχνίδια ένα προς ένα και τον τρόπο που παίζονται.
Στεφανία Ιορδάνοβα, Τουρλωτή, Β’ τάξη

* το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και με το ΟΚΑΝΑ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.
Αναπτύσσει μια σειρά δράσεων με στόχο την υποστήριξη ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης και των
οικογενειών τους, αλλά και την πρόληψη της εξάρτησης. Γι’ αυτό το λόγο συχνά συνεργάζονται εκτός των
άλλων και με σχολεία. Φέτος στην Τουρλωτή οι δύο κοπέλες-ψυχολόγοι του Προγράμματος έκαναν έντονη την
παρουσία τους με ενημερωτικές συζητήσεις με τους καθηγητές μας, μια ανοικτή συζήτηση με τη συμμετοχή γονέων
και τέλος με την επαφή τους με τους μαθητές μέσω των παιχνιδιών του κόσμου. Τις ευχαριστούμε πολύ!
Για όποιον ενδιαφέρεται να μιλήσει μαζί τους ή να τις συμβουλευτεί για κάποιο θέμα που τον απασχολεί σχετικό με
την ειδικότητά τους η διεύθυνσή του γραφείου είναι: Μ. Καταπότη 57, Τ.Κ. 72300 Σητεία (καθημερινά από
9:00-14:00 και 17:00-20:00). Τηλέφωνο: 2843029620, e-mail:sitia@selfhelp.gr

Αθλητικά νέα του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
Συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες

Από τη συμμετοχή στους αγώνες πετοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης και κλασικού αθλητισμού του
Δημοτικού Σχολείου Σφάκας στις 25 και 29 Μαΐου στη Σητεία: «Την ημέρα των αγώνων ξεκινήσαμε το πρωί με
το λεωφορείο του Δήμου κι όταν φτάσαμε νιώσαμε λίγο άγχος μέχρι να παίξουμε. Μετά τον πρώτο αγώνα δεν
είχαμε πια τόση αγωνία. Μόλις τελειώσαμε ήμασταν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι για τους εαυτούς μας.
Κάναμε και αρκετές φιλίες με άλλα πολλά παιδιά. Παίξαμε με τα δημοτικά σχολεία της Σητείας, του Παλαικάστρου
και του Πισκοκεφάλου. Ήταν μια όμορφη εμπειρία, που όλοι μας θα θέλαμε να ξαναζήσουμε.» Άννα Γκεργκάι,
Μυρσίνη, ΣΤ’ τάξη - «Όταν ξεκινήσαμε από την Τουρλωτή μας είπαν όλοι ‘Καλή Επιτυχία’. Στο λεωφορείο είχαμε
άγχος. Όταν φτάσαμε και μπήκαμε στο γήπεδο οι άλλοι είχαν ξεκινήσει ήδη την προπόνηση. Έπειτα ξεκίνησε το
πρώτο ματς και είχαμε τόσο άγχος που μόλις μας ερχόταν η μπάλα δεν ξέραμε που να δώσουμε πάσα και σφύριζε
πολλές φορές ο διαιτητής. Στα επόμενα παιχνίδια είχαμε γίνει αρκετά καλύτεροι. Συνολικά κερδίσαμε τρία
παιχνίδια και χάσαμε δύο. Γι’ αυτό και όταν γυρίσαμε ήμασταν αρκετά χαρούμενοι. Στο σχολείο μας ρωτούσαν
συνέχεια τι βγήκαμε! Εμείς περάσαμε υπέροχα, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε και του χρόνου, αλλά δυστυχώς
είμαστε στην τελευταία τάξη φέτος!» Παναγιώτης Καπνάκης, Έξω Μουλιανά, ΣΤ’ τάξη
Ομάδα των κοριτσιών: Γκεργκάι Άννα, Όνου Λαβίνια, Δημητρίου Παναγιώτα, Ορούτσι Ιωάννα, Κοντολαιμάκη
Κατερίνα, Κράμπα Έλμα, Μπραχίμι Ανίτα, Χαλόφτη Μαρία.
Ομάδα αγοριών: Καπνάκης Παναγιώτης, Ντίνεβ Ρούντυ, Ντάκι Αουρέλ, Φραγκιαδάκης
Κωνσταντίνος, Χαλόφτης Λευτέρης, Μπουρμπουράκης Νίκος, Καλένης Βύρωνας.
Στον κλασικό αθλητισμό συμμετείχαν οι Καπνάκης Παναγιώτης, Φραγκιαδάκης Κων/νος (πήρε

τη 2η θέση συνολικά – στη φωτογραφία με το βραβείο του), Όρνου Λαβίνια, Ορούτσι Ιωάννα
στα 150 μέτρα, οι Συλλιγνάκης Μανώλης, Σόρε Φιντιάνα στα 50 μέτρα, οι Ντίνεβ Ρούντυ,
Ντάκι Αουρέλ, Χαλόφτης Λευτέρης, Χαλόφτη Μαρία στο μπαλάκι και οι Μπουρμπουράκης
Νίκος, Καλένης Βύρωνας, Σαρέλο Αλέξανδρος, Μπραχίμι Ανίτα, Κράμπα Έλμα στο μήκος.

Η συνύπαρξή μας με το Δημοτικό Σχολείο της Σφάκας
Η γνώμη μας είναι πως δεν υπήρξε τελικά κανένα απολύτως πρόβλημα με τη συμβίωσή μας με το
Δημοτικό Σχολείο Σφάκας, που ήταν μαζί μας για φέτος. Βέβαια στην αρχή είχαμε μια εντελώς διαφορετική
γνώμη. Όχι πως είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τα παιδιά απλώς είναι τα περισσότερα μικρά και είπαμε
ότι θα φωνάζουν, θα κάνουν συνέχεια φασαρία και γενικά θα μας ενοχλούν. Κι έτσι στην αρχή όλοι
διαφωνούσαμε κάθετα και οριζόντια με το να έρθει το Δημοτικό στο χώρο μας.
Όταν όμως τελικά ήρθε, αρχίσαμε να αλλάζουμε σιγά-σιγά γνώμη. Κάνουμε πολύ καλή παρέα με τα
παιδιά της Ε-ΣΤ τάξης, που του χρόνου θα είναι και επίσημα μαζί μας, ως γυμνασιόπαιδα πια. Γελάμε, παίζουμε
και γενικά έχουμε αρκετά καλές σχέσεις. Τα πιο μικρά παιδιά μάς "την σπάνε' -ας το πω έτσι- λίγο ακόμα, γιατί
αυτά είναι που φωνάζουν. Αν πεις στα μεγαλύτερα παιδιά να κάμουν ησυχία θα κάμουν. Τα μικρά θα σε
ακούσουν για λίγο και ύστερα, μόλις φύγεις από μπροστά τους θα ξαναρχίσουν. Αλλά γενικά έχουμε πολύ καλές
σχέσεις. Δεν τσακωνόμαστε, δεν φωνάζουμε, δεν μαλώνουμε. Χαιρόμαστε, λοιπόν, που ήρθαν. Γιατί τώρα
έχουμε περισσότερα παιδιά και κάνουμε παρέα. Μας γνωρίζουν και αυτοί καλύτερα, έτσι ώστε η Ε-ΣΤ, όταν θα
γίνουν γυμνασιόπαιδα πια, να νιώθουν άνετα. Να μην νιώθουν όπως νιώθαμε εμείς στην Α' γυμνασίου! Γιατί
εμείς δεν είχαμε ξαναέρθει. Δεν είχαμε διδαχτεί σε αυτό το σχολείο ξανά και νιώθαμε …..‘κάπως’.
Όσον αφορά τους δασκάλους τώρα, πιστεύω πως χαίρονται έστω και λίγο που εγκαταστάθηκαν στο
Γυμνάσιο Τουρλωτής ύστερα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κτίριο στην Σφάκα. Τουλάχιστον τώρα είναι
ασφαλείς και ήρθαν σε ένα μέρος όχι μακριά απ' το σχολείο τους και που δεν αναγκάστηκαν να στεγαστούν στην
Σητεία, κάτι που σίγουρα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Χρειάστηκαν και αυτοί κάποιο χρόνο να προσαρμοστούν
στον χώρο του δικού μας σχολείου. Πιστεύω πάντως πως το έχουν κάνει ήδη.
Για να δούμε τι μας απάντησε και η Διευθύντρια του Δημοτικού, κυρία Δέσποινα Συντυχάκη σχετικά:
«Προσαρμοστήκαμε γρήγορα, αν και στενοχωρηθήκαμε λίγο αρχικά, που χάσαμε το χώρο μας. Δεν είναι εύκολο
να μετακομίζει ένα ολόκληρο σχολείο αλλού, δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι θρανία, καρέκλες, πίνακες, βιβλία,
πράγματα των παιδιών, αλλά προέχει η ασφάλεια των παιδιών κι αφού το κτίριο στη Σφάκα λόγω καθίζησης δεν
ήταν ασφαλές, κάτι έπρεπε να γίνει. Όλοι μας θέλουμε βέβαια να τελειώσουν οι εργασίες και να γυρίσουμε
πίσω και το περιμένουμε με πολλή λαχτάρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε παράπονα από το Γυμνάσιο.
Ευχαριστούμε κιόλας τον Διευθυντή του Γυμνασίου, κύριο Σάββα Καλένη, το Σύλλογο Καθηγητών, τους μαθητές
και την κυρία Ελένη, την καθαρίστρια, για την φιλοξενία, την υπομονή και την καλή διάθεση, που δείξανε όσο
ήμασταν εδώ. Παρά όλους τους φόβους, που αρχικά είχαμε και οι δυο πλευρές, πραγματικά καταφέραμε να
συνυπάρξουμε αρμονικά μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, αν και είχαμε διαφορετικές ώρες διαλλειμάτων».
Νίκη Μαστοράκη, Τουρλωτή, Β’ τάξη (κείμενο κι επεξεργασία του στον Η/Υ)

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου μαζί
με την ευκαιρία της ημέρας που φιλοξενήσαμε τα «Παιχνίδια χωρίς σύνορα»
Στο τεύχος αυτό εργάστηκαν εκτός απ’ τα παιδιά:
Επιμέλεια κειμένων Γυμνασίου – Σελιδοποίηση: Μαρία Μετζογιαννάκη, φιλόλογος.
Υπεύθυνη μαθητικών κοινοτήτων : Γ΄ τάξη Γυμνασίου Τουρλωτής
Ενημέρωση ιστοσελίδας : Σάββας Καλένης Σχέδιο τίτλου : Σολιδάκης Βασίλη

