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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Παρακολούθηση προγράμματος τέννις : Β1-Β2 και ποδόσφαιρο: Γ1-Γ2 τάξεις
Παρακολούθηση προγράμματος κωπηλασίας: ΣΤ1-ΣΤ2 τάξεις
Παρακολούθηση προγράμματος «Να τα πούμε;» στο Λύκειο Ελληνίδων : Γ1-Γ2 τάξεις
Επίσκεψη στο δημαρχείο του Βόλου για παράδοση παιχνιδιών από τα παιδιά του 12ου τάξεις Γ2-Ε1
18/12/15: Επίδοση βαθμολογίας και ενημέρωση γονέων- Bazaar Χρισ/κων δώρων από το σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων – Μουσικοχορευτική βραδιά στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.
23/12/15: Χρισ/κη γιορτή από τις τάξεις Β1-Β2 και Γ1-Γ2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
13/1/16: Σχολικός περίπατος στο Άσυλο.
28/1/16: Εκκλησιασμός όλου του σχολείου για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Παρακολούθηση προγράμματος Πινγκ-Πονγκ (επιτραπέζια αντισφαίριση) :Ε1Ε2 Α1: Βόλτα στη γειτονιά μας – γνωριμία με τη γειτονιά
16/2/16 : Σχολικός περίπατος στο Άσυλο.
ΣΤ1-ΣΤ2 : Αθλητικές δραστηριότητες στο κλειστό γήπεδο του ΕΑΚ.
24/2/16 : Παρακολούθηση παιδικού θεάτρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας με την παράσταση
«Σάρα η σαρανταποδαρούσα».
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
1/3/16: Παρουσίαση παιδικού βιβλίου «Ο Πολύχρωμος Δράκος» του Αλ. Καπανιάρη με
δραματοποίηση και συνέντευξη του συγγραφέα από τους μαθητές της Γ1 τάξης.
Αθλητικές δραστηριότητες στο αθλ. κέντρο Παρασκευοπούλου : Δ1 2/3/16:
Ενημερωτική παρέμβαση Π.Ε. .Υ. για ατυχήματα, πρώτες βοήθειες, υγιεινή και
ασφάλεια Δ1-2, Ε1-2 , ΣΤ1-2
8/3/16 : Ενημέρωση Π.Ε. .Υ. για Διατροφή και Υγεία : Α1-2, Β1-2, Γ1-2.
9/3/16: ΣΤ1-ΣΤ2 επίσκεψη στο ΕΑΚ και συμμετοχή σε αγώνες μπάσκετ (καλαθοσφαίριση)
15-16/3/16: Παρακολούθηση προγράμματος για παραδοσιακές φορεσιές : Γ1-Γ2 18/3/16 :
Επίσκεψη στο Μουσείο Εντομολογίας Ε1-Ε2 24/3/16: Σχολική γιορτή για την επέτειο της
25ης Μαρτίου από τις τάξεις ΣΤ1-ΣΤ2
25/3/16: Συμμετοχή του σχολείου μας στην μαθητική παρέλαση 25ης Μαρτίου τάξεις : Ε1-2,
ΣΤ1-2
28/3/16: Επίδοση βαθμολογίας και ενημέρωση γονέων.

Επίσκεψη στο Μουσείο Εντομολογίας

ΒΙΒΛΙΟ-ΝΕΑ ΤΟΥ 12ου
Τα δικαιώματα του μικρού αναγνώστη
Του Ντανιέλ Πένακ

Να μη διαβάζεις Να
ξεφυλλίζεις απλά ένα βιβλίο
Να αφήνεις στη μέση το βιβλίο
Να διαβάζεις όσες φορές θέλεις
Να διαβάζεις ό,τι σου αρέσει
Να μπαίνεις στη θέση του
ήρωα Να διαβάζεις οτιδήποτε
Να ψάχνεις πληροφορίες στα βιβλία που
διαβάζεις Να διαβάζεις δυνατά χωρίς να ενοχλείς
Να απαιτείς ησυχία όταν διαβάζεις

TA NΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΑΣ
Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας μετά τις δωρεές των μαθητών και φίλων
του σχολείου έχει 620 βιβλία. Τους ευχαριστούμε όλους!
ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Α1: ΚΑΡΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (15 βιβλία)

Α2:ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (7βιβλία)

Β1:ΖΗΝΟΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ (4 βιβλία)

Β2:ΤΣΑΝΤΕΡΙΔΗ ΧΡΥΣΑ (4βιβλία)

Γ1:ΦΑΣΟΥΛΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (15 βιβλία)

Γ2:ΖΑΤΣΑΪ ΣΟΦΙΑ (7 βιβλία)

Δ1:ΣΚΑΜΠΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ (18 )

Δ2:ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (17)
ΝΤΑΪΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (17βιβλία)

Ε1: ΦΑΣΟΥΛΙΔΗ ΜΑΙΡΗ (46 βιβλία)

Ε2:ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ (5 βιβλία)

ΣΤ1:ΑΚΡΙΒΟΥ ΧΡΥΣΗ (7 βιβλία)

ΣΤ2:ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (3 βιβλία)

Συγχαρητήρια αξίζουν στις βοηθούς της βιβλιοθήκης, μαθήτριες του Ε1 για την
πολύτιμη βοήθειά τους στο δανεισμό και την τακτοποίηση της βιβλιοθήκης. Τις
ευχαριστούμε. Είναι οι:
Δόμνα Αλιμέμα, Έλενα Ευαγγελινού, Μαίρη Μόκα, Ελένη Μπέκου, Αναίς Ντούλα, Μάγδα
Σίλελη, Ραφαέλα Τίγκα και Μαρία Φασουλίδη.
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ΤA BΙΒΛΙΑ ΩΣ «ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Αν είστε ένας από τους αμέτρητους ανθρώπους που δεν έχουν τη συνήθεια να διαβάζουν
ούτε ένα βιβλίο, ξανασκεφτείτε το, γιατί μάλλον εσείς χάνετε. Το διάβασμα βιβλίων έχει
πάρα πολλά οφέλη. Διαβάστε τα 10 πιο σημαντικά και αρχίστε αμέσως το διάβασμα.

Γνώση
Ηρεμία
Επέκταση λεξιλογίου
Βελτίωση της συγκέντρωσης
Μείωση του άγχους
Δωρεάν ψυχαγωγία
Πνευματική εγρήγορση
Καλύτερες ικανότητες γραπτού λόγου
Βελτίωση της μνήμης
Δυνατότερες αναλυτικές ικανότητες

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
Τα παιδιά στην σημερινή εποχή ανεξάρτητα από την ηλικία τους έχουν στενότερες σχέσεις
με την τεχνολογία. Αντί να παίζουν με τους φίλους
τους, να κάνουν κάτι άλλο πιο δημιουργικό όπως παλιότερα, προτιμούν να κάτσουν στο
δωμάτιό τους, μόνα τους και να "παίξουν" με την τεχνολογία. Αυτό όμως είναι πολύ
ΛΑΘΟΣ γιατί τους κρατάει μακριά από όλους όσους αγαπάνε. Αργότερα τους γίνεται
συνήθεια και μετά με τον καιρό δεν ξεκολλάνε από αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που
να μην "συναντήσουν" την τεχνολογία. Λοιπόν σταματήστε το όσο είναι καιρός γιατί το
υποτιθέμενο "μέσο διασκέδασης" μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο.
Της Μαριάννας Κοτίνα για την ομάδα «Μικροί Δημοσιογράφοι»
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ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016 είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας τον
συγγραφέα Αλέξανδρο Καπανιάρη για να παρακολουθήσει τη δραματοποίηση του παιδικού βιβλίου
«Ο Πολύχρωμος Δράκος» που έγραψε ο ίδιος και παρουσίασε το τμήμα Γ1. Μετά το τέλος της
παρουσίασης, ακολούθησε η συνέντευξη που πήραν τα παιδιά της Γ1 τάξης από τον συγγραφέα
καθώς και συζήτηση σχετικά με τα παιδικά βιβλία και τη σημασία τους για τα παιδιά.
Για τα παιδιά, η εμπειρία της δραματοποίησης καθώς και η επικοινωνία από κοντά με έναν
συγγραφέα θα μείνουν αξέχαστες! Ελπίζουμε και εκείνος να ευχαριστήθηκε την παρουσίαση του
παραμυθιού του μέσα από τη δική τους μας!
Ακολουθεί η συνέντευξη:

Πώς σκεφτήκατε να γράψετε ένα παραμύθι με
δράκους;
Ήταν ένα παιχνίδι που σκέφτηκα όταν τα παιδιά
μου ήταν μικρά και δεν έτρωγαν το φαγητό τους.
Αποφάσισα να τους πω ένα εντυπωσιακό
παραμύθι και επειδή ξέρω πόσο αρέσουν οι
δράκοι στα παιδιά το έφτιαξα με ήρωες
δράκους.

Γιατί ο Πολύχρωμος Δράκος δεν κατάλαβε από μόνος του το λάθος του;
Όπως είδατε ήταν πολύ εγωιστής, με φοβερή αλαζονεία και όλο υπερηφανευόταν για την ουρά του.
Δεν μπορούσε όμως να αποδεχτεί το πάθημά του και προσπαθούσε να κοροϊδέψει τους υπόλοιπους
δράκους. Αγαπούσε μόνο τον εαυτό του γι αυτό άλλωστε και έπαθε όσα έπαθε.
Από πού εμπνευστήκατε τις ονομασίες της μάγισσας Εριχθούς και του δάσους Σελακάνου;
Το δάσος του Σελακάνου είναι ένα υπαρκτό δάσος στην Κρήτη, πολύ μεγάλο και πλούσιο. Η Εριχθώ
ήταν μάγισσα της μυθολογίας και συγκεκριμένα στη Θεσσαλία η οποία ήταν επίσης άσχημη και
αποκρουστική.
Ποιές ηλικίες κατά τη γνώμη σας μπορούν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο;
Τα παραμύθια δεν γράφονται για ορισμένες ηλικίες. Μπορεί να τα διαβάσει και ένα μικρό παιδί και
ένας ενήλικας. Παρ’ όλα αυτά θα το πρότεινα για παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι και την πέμπτη
τάξη του δημοτικού. Φυσικά ο καθένας μπορεί να το διαβάσει αν του αρέσει.
Πόσο χρόνο σας πήρε για να το γράψετε;
Το έγραψα σε ένα βράδυ και βγήκε μια κι έξω. Βέβαια υπήρχε η ιδέα στο μυαλό μου από καιρό.
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Ποιά σκηνή του έργου που παίξαμε σας άρεσε περισσότερο;
Ήταν όλες πολύ ωραίες γιατί βάλατε τα δικά σας στοιχεία, εξελίξατε την ιστορία και την κάνατε δική σας.
Ωστόσο μου άρεσε πολύ η τελευταία σκηνή όπου ο Πολύχρωμος Δράκος αποδέχθηκε το πρόβλημά του με
τη βοήθεια του Κουτσού Δράκου. Γενικά όμως παίξατε πολύ ωραία σε όλες τις σκηνές. Είναι πολύ ωραίο να
γράφεις κάτι και να το βλέπεις παιγμένο από παιδιά. Το παρουσιάσατε με ωραίο τρόπο, κάνατε σκηνικά,
κουστούμια, βάλατε πολύ ωραία μουσική. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο και σε άλλα παραμύθια γιατί μ’
αυτό τον τρόπο μαθαίνετε καλύτερα και το βιβλίο.
Τι είναι το Λαϊκό Παραμύθι;
Είναι το παραμύθι που δε γράφεται από ένα
συγγραφέα αλλά από πολλούς ανώνυμους
ανθρώπους που το αλλάζουν, το βελτιώνουν και το
μεταδίδουν από γενιά σε γενιά. Αυτό το παραμύθι
βέβαια δεν είναι λαϊκό γιατί γράφτηκε από έναν
άνθρωπο αλλά είναι βασισμένο σε λαϊκά παραμύθια
και η εικονογράφηση έχει επίσης σχέση με το Λαϊκό
Πολιτισμό.

Εκτός από εσάς, ποιοί άλλοι βοήθησαν για να γίνει αυτό το βιβλίο;
Πολύ σημαντική ερώτηση. Την εικονογράφηση την έκανε ένας καινούριος
σκιτσογράφος/ζωγράφος/γραφίστας πολύ ταλαντούχος που λέγεται Σταμάτης Παπαδήμος. Έχει
σπουδάσει στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες και έχει κάνει την εικονογράφηση σαν cartoon και όχι κλασσική,
όπως συνήθως στα παραμύθια. Επίσης οι γραφίστες που δούλεψαν και το τυπογραφείο που το έφτιαξε, με
βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ πολύ.
Πόσο σημαντική είναι η εικόνα σε ένα παραμύθι;
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική γιατί μέσα από αυτή
ζωντανεύει, παίρνει σάρκα και οστά. Όπως θα έχετε ακούσει, η
εικόνα είναι σαν χίλιες λέξεις.
Πιστεύετε ότι τα παραμύθια είναι σημαντικά για τα παιδιά;
Είναι σημαντικά και για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Φυσικά
για τα παιδιά πολύ περισσότερο γιατί μέσα από αυτά μαθαίνουν
για τον πολιτισμό μας, συγκρίνουν τον παλιό πολιτισμό με τον νέο,
μαθαίνουν την ιστορία μας και τη γλώσσα μας. Κυρίως τα μικρά
παιδιά έχουν ανάγκη από τα παραμύθια, το όνειρο, τη φαντασία να
δημιουργούν στο μυαλό τους εικόνες. Ιδιαίτερα αν τους τα
αφηγούνται ο παππούς, η γιαγιά.
Πόσο κουραστικό είναι να γράφεις ένα βιβλίο;
Δεν είναι αρκεί να έχεις έμπνευση και να σου αρέσει αυτό που
κάνεις. Λίγο κουραστικό είναι μετά, όταν πρέπει να διορθωθεί, να
τυπωθεί, να δουλέψεις για να το γνωρίσει ο κόσμος και κυρίως τα
μικρά παιδιά.
Όταν όμως το βλέπεις ολοκληρωμένο, νιώθεις μεγάλη
ικανοποίηση γιατί μοιράζεσαι με πολλούς ανθρώπους αυτά
που εσύ σκέφτηκες.
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Ποιό ήταν το πρώτο σας βιβλίο;
Ήταν ιστορικό βιβλίο και όχι παραμύθι, για έναν ταγματάρχη που πολέμησε στον πόλεμο του 194041. Αυτός ο ήρωας λεγόταν Κασλάς ήταν από το Πουρί και πολέμησε ηρωικά στο ύψωμα 731 στην
Κλεισούρα. Ήταν η γνωστή ως Εαρινή Επίθεση κατά την οποία ο Κασλάς και οι στρατιώτες του
συνέτριψαν τις ιταλικές μεραρχίες.
Ποιό ήταν το τελευταίο σας βιβλίο και πότε το γράψατε;
Ήταν και αυτό ιστορικό και αφορούσε τα Ζαγοριανά Καράβια. Ετοιμάζω βέβαια ένα νέο παραμύθι
που έχει σχέση με δράκο ο οποίος ζει σε ένα δάσος με κεραίες ασύρματες wifi. Εκεί θα του συμβούν
διάφορα πράγματα και μιλάει για το bullying, τη βία και τον εθισμό στο διαδίκτυο. Ο δράκος μπαίνει
σε απίστευτες περιπέτειες με φορητές συσκευές, με το internet και θα το διαβάσετε ελπίζω
σύντομα.
Ποιό είναι το αγαπημένο σας βιβλίο από όσα έχετε γράψει;
Είναι ο Πολύχρωμος Δράκος και τα Ζαγοριανά Καράβια.
Αλλά φυσικά όλα τα αγαπώ γιατί είναι όλα δημιουργήματά
μου.
Σας αρέσει να γράφετε βιβλία;
Φυσικά, είναι πολύ ενδιαφέρον να έχεις μια ιδέα, να
ψάχνεις για τους ήρωες σου, να κάνεις έρευνα αν είναι
ιστορικό βιβλίο. Είναι συναρπαστική δουλειά!
Θα θέλατε να δείτε κάποιο βιβλίο σας στο θέατρο ή στην
τηλεόραση;
Έχω δει μια δουλειά μου στην τηλεόραση, το πρώτο μου
βιβλίο για τον ταγματάρχη Κασλά που έγινε ταινία και κάθε
χρόνο παίζεται στην τηλεόραση για την επέτειο του 1940. Θα
ήθελα να δω και άλλα γιατί σίγουρα η εικόνα είναι πιο
ελκυστική από το κείμενο.
Έχετε γράψει άλλα βιβλία;
Έχω γράψει κυρίως ιστορικά βιβλία, έρευνας
αλλά το παραμύθι είναι το πρώτο μου και το
έγραψα τυχαία, χωρίς να το επιδιώξω. Τώρα
βέβαια τελειώνω και το δεύτερο μου παραμύθι
όπως προανέφερα για το Διαδίκτυο που κρύβει
παγίδες και κινδύνους και θα ήταν καλό να
ενημερώνεστε αφού το χρησιμοποιείτε.
Πείτε μας λίγα λόγια για τη δουλειά σας...
Είμαι και εγώ δάσκαλος, καθ. Πληροφορικής και
μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά.
Μαθαίνω σε εκπαιδευτικούς πως να αξιοποιούν
τον υπολογιστή στο μάθημά τους, αλλά μου
αρέσει πολύ και η Ιστορία και η έρευνα, γι’ αυτό
έχω προσπαθήσει να συνδυάσω την Ιστορία με
τους Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες. Δουλεύω
επίσης σε ένα κέντρο πληροφορικής που
ασχολείται με τους υπολογιστές στα σχολεία. Η
συγγραφή βιβλίων όμως είναι χόμπυ, μου
προέκυψε. Η μεγάλη μου αγάπη είναι η
εκπαίδευση.
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O Πολύχρωμος Δράκος στη βιβλιοθήκη του Σχολείου μας
Περίληψη & Βιογραφικό Σημείωμα Συγγραφέα

Ο Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης γεννήθηκε στη Ζαγορά Πηλίου, είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά.
Εργάζεται ως καθηγητής Πληροφορικής Β-θμιας Εκπαίδευσης και υπεύθυνος του Κέντρου
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Μαγνησίας. Το βασικό του πτυχίο είναι
Μηχανικός Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής Αθήνας, ενώ είναι πτυχιούχος του τμήματος
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου και πτυχιούχος της σχολής παιδαγωγικών της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Διαθέτει μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης στα αντικείμενα «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης & Παραγωγής
Διδακτικού Υλικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης). Από
το 2012 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Λαϊκού Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τ.Π.Ε. στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού).
Έχει συγγράψει τα βιβλία:
1. Καπανιάρης, Α. (2009 & 2015). «Δημήτριος Γ. Κασλάς, Η στρατιωτική διαδρομή, ο άνθρωπος, η
εποχή», [Μικρασιατική Εκστρατεία – Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 1940-41 – ύψωμα 731 – Ε.Λ.Α.Σ., Σπάνια
ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα της Νεότερης Ελλάδος]. Εκδόσεις Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Μαγνησίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων, Δήμος Ζαγοράς, Δήμος Καρδίτσας.
2. Καπανιάρης, Α., Παπαδημητρίου Ε. (2012). Πληροφορικός γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο,
Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ.
3. Καπανιάρης, Α., Παπαδημητρίου Ε. (2012). Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο ψηφιακό
σχολείο, Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ.
4. Καπανιάρης, Α., Τσούκας, Ν. (2014) Οι Μάηδες της Μακρινίτσας. Βόλος: ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
5. Καπανιάρης, Α. (2014). Ο πολύχρωμος δράκος. Βόλος: ΗΡΑ Εκδοτική.
6. Καπανιάρης, Α., Τσούκας, Ν. (2015) Ήρθαν τα καράβια τα Ζαγοριανά, ‘Όψεις και μνήμες του
εμπορίου και της ναυτιλίας στο Ανατολικό Πήλιο (1630 – 1960). Βόλος: Εκδοτική Δημητριάδος.
Πρόσφατα το βιβλίο «Οι Μάηδες της Μακρινίτσας» που έγραψε μαζί με τον Νίκο Τσούκα
βραβεύτηκε από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Βραβείο Λυσίμαχου
Καυταντζόγλου. Σελ.9
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Το καρναβάλι της Βενετίας
Το Καρναβάλι της Βενετίας

είναι ετήσιο φεστιβάλ, που πραγματοποιείται

στη Βενετία της Ιταλίας.

καρναβάλι

Το

τελειώνει

με

την

έναρξη

της

χριστιανικής Σαρακοστής, σαράντα ημέρες πριν από το Πάσχα: την «Ευλογημένη
Τρίτη» την ημέρα πριν από την Καθαρά Τετάρτη. Το φεστιβάλ είναι παγκοσμίως
φημισμένο για τις περίτεχνες μάσκες του.
Λέγεται ότι το Καρναβάλι της Βενετίας ξεκίνησε από μια νίκη της «Γαληνότατης»
εναντίον του Πατριάρχη της Ακυληίας Ουλρίκο ντι Τρέβεν κατά το έτος 1162. Σε
ανάμνηση αυτής της νίκης, οι άνθρωποι άρχισαν να χορεύουν και να κάνουν
συγκεντρώσεις στην πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Προφανώς, αυτό το
φεστιβάλ ξεκίνησε εκείνη την περίοδο και έγινε επίσημο στην Αναγέννηση. Το
δέκατο έβδομο αιώνα, το μπαρόκ καρναβάλι ήταν ένας τρόπος αποθήκευσης της
εικόνας του γοήτρου της Βενετίας στον κόσμο. Ήταν πολύ διάσημο κατά τη
διάρκεια του δέκατου όγδοου αιώνα. Ενθάρρυνε την ελευθερία και την
ευχαρίστηση, αλλά χρησιμοποιήθηκε επίσης για την προστασία των Ενετών από
την αγωνία για το παρόν και το μέλλον. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανόνα του
βασιλιά της Αυστρίας, το φεστιβάλ είχε τεθεί εκτός νόμου εξ ολοκλήρου το 1797
και η χρήση των μασκών απαγορεύθηκε αυστηρά. Επανεμφανίστηκε σταδιακά
κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, αλλά μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα και πάνω
απ' όλα για ιδιωτικές γιορτές, όταν έγινε μια ευκαιρία για καλλιτεχνικές
δημιουργίες.

Οι μάσκες
Οι μάσκες ανέκαθεν υπήρξαν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του βενετσιάνικου
καρναβαλιού. Παραδοσιακά, οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να τις φορούν
μεταξύ του φεστιβάλ του Αγίου Στεφάνου (26 Δεκεμβρίου) και την αρχή της σεζόν
του καρναβαλιού, τα μεσάνυχτα της Καθαράς Τρίτης. Επειδή οι μάσκες
επιτρεπόταν και στην Ανάληψη και από τις 5 Οκτωβρίου έως τα Χριστούγεννα, οι
άνθρωποι

μπορούσαν

να

περάσουν

ένα

μεγάλο

μέρος

του

χρόνου

μεταμφιεσμένοι. Οι κατασκευαστές των μασκών (mascherari) απολάμβαναν μια
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ιδιαίτερη θέση στην κοινωνία, με τους δικούς τους νόμους και τη δική
τους συντεχνία.

Είδη μασκών
Οι Βενετσιάνικες μάσκες μπορεί να
είναι κατασκευασμένες από δέρμα,
πορσελάνη ή χρησιμοποιώντας την
πρωτότυπη τεχνική του γυαλιού. Οι
αρχικές μάσκες ήταν μάλλον απλές
στον σχεδιασμό, τη διακόσμηση, και
συχνά
πρακτική

λειτουργία.

Σήμερα,

οι

περισσότερες

είχαν
από

μια

αυτές

συμβολική

και

κατασκευάζονται

από γύψο και φύλλα χρυσού και είναι όλες
ζωγραφισμένες στο χέρι χρησιμοποιώντας
φυσικά φτερά και πολύτιμους λίθους για να
διακοσμηθούν.

Ωστόσο, αυτό τις καθιστά

ακριβές σε σύγκριση με τις διαδεδομένες,
χαμηλής ποιότητας πλαστές μάσκες που
παράγονται κυρίως από κινεζικά εργοστάσια.
Αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι ένας
ακόμη παράγοντας που επιταχύνει την παρακμή αυτής της ιστορικής δεξιοτεχνίας που
προσιδιάζει την πόλη της Βενετίας.

Κυβέλη Φωτεινάκη για την ομάδα “Girls in Library Adventure”
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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Το Πατρινό Καρναβάλι είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση καρναβαλιού στην Ελλάδα, που αριθμεί
περισσότερα από 180 χρόνια ιστορίας. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν κάθε χρόνο στις 17 Ιανουαρίου,
όταν ο τελάλης ανακοινώνει το ξεκίνημα των εορτασμών που λαμβάνουν χώρα λίγες μέρες μετά την
τελετή έναρξης. Οι εορταστικές εκδηλώσεις διαρκούν μέχρι την Καθαρά Δευτέρα (40 ημέρες πριν το
Πάσχα).
Κατά τη διάρκεια της Καρναβαλικής Περιόδου η Πάτρα γίνεται μια πόλη γεμάτη χρώμα και
διασκέδαση. Μια ποικιλία από εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε όλη την πόλη οι οποίες
περιλαμβάνουν χορούς, παρελάσεις, κρυμμένο θησαυρό, καρναβάλι των μικρών, θέατρα
δρόμου, εκθέσεις και φυσικά τις μεγάλες παρελάσεις το τελευταίο Σαββατοκύριακο.
Οι Γιορτές τελειώνουν με την τελετή λήξης στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου με το κάψιμο
του Βασιλιά Καρνάβαλου που συνοδεύεται από ένα μοναδικό σόου πυροτεχνημάτων.
Όλγα Κουμπούρα για την ομάδα “Girls in Library Adventure”

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ
Για τους Φλουμινέζις, τους ντόπιους από το Ρίο και την ευρύτερη περιοχή, καρναβάλι δε σημαίνει
αστεία μασκαρέματα όπως το συναντάμε εδώ. Εκεί η σημασία πέφτει επάνω στο χορό: στη σάμπα.
Και στα καλογυμνασμένα κορμιά που τον εκτελούν. Γι αυτό και τα ενδύματά τους είναι όσο το
δυνατόν πιο λίγα και πιο φανταχτερά. Βοηθά και το ότι στο Νότιο Ημισφαίριο ο Φεβρουάριος και ο
Μάρτιος πέφτουν καλοκαίρι.
Το πρώτο καρναβάλι του Ρίο έλαβε χώρα το 1723. Είχε πολλά στοιχεία από τους σαρακοστιανούς
εορτασμούς των Πορτογάλων, που αναμειγνύονταν όμως με τις παγανιστικές τελετές των
Ιθαγενών. Το μείγμα ήταν εκρηκτικό: χρώμα, χορός, εκστατική διάθεση.
Σήμερα στο Ρίο λειτουργούν περίπου 200 σχολές σάμπας, χωρισμένες σε 5 κατηγορίες. Μιλάμε για
κανονικό πρωτάθλημα. Δε μπορείς να συμμετάσχεις στο καρναβάλι , που από το 1984 γίνεται σ
ένα δρόμο ειδικά φτιαγμένο γι αυτό, το Σαμπαδρόμιο, αν δεν είσαι μέλος κάποιας σχολής. Κάθε
μία διαλέγει τη δική της θεματική και ντύνεται αναλόγως και μπορεί να φτάσει σε μέλη ως και τους
4000 χορευτές και μουσικούς!
Φωτεινή Μπένη για την ομάδα «Girls in Library Adventure»
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ΤΟ ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Μιας και οι αποκριές πέρασαν και λίγοι γνωρίζουν για τα πιο γνωστά καρναβάλια
όλου του κόσμου η Στεργιανή Γκλαβίνη για την ομάδα «Girls in Library Adventure»
ανέλαβε να σας μάθει κάποια πράγματα. Με το άρθρο που ακολουθεί θα μάθετε
για το καρναβάλι της Ξάνθης. Οι κύριοι συντελεστές του Καρναβαλιού δεν είναι
άλλοι από αυτόνομους συλλόγους που έχουν ιδρυθεί από παρέες με μεράκι για
δουλειά χωρίς να έχουν κάποια επιδότηση από κάποιο δημόσιο όργανο. Το μόνο
έσοδο προέρχεται από τις Γιορτές Παλιάς Πόλης όπου κάθε σύλλογος έχει κάποιο
στέκι με φαγητά. Οι σύλλογοι είναι 34. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν 3 βδομάδες πριν
την Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την Τελετή Έναρξης. Από εκείνη την ημέρα ξεκινάει
μια σειρά από εκδηλώσεις λαογραφικές στην Κεντρική πλατεία και στο Δημοτικό
αμφιθέατρο. Την Τσικνοπέμπτη, στο χώρο της κεντρικής πλατείας,
πραγματοποιούνται εκδηλώσεις όπως η «Βραδιά Παραδοσιακών Γεύσεων» , όπου
οι Λαογραφικοί Σύλλογοι της πόλης προσφέρουν εδέσματα, χορό και μουσική από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις αυτές κορυφώνονται το τριήμερο
της Καθαράς Δευτέρας όπου συρρέει πλήθος κόσμου. Το Σάββατο στην Κεντρική
πλατεία γίνονται διάφορα πολιτισμικά δρώμενα με αποκορύφωμα την συναυλία,
όπου τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν διάσημοι τραγουδιστές όπως: Ελεoνώρα
Ζουγανέλη, Onirama, Goin' Through, Locomondo κ.α... Το βράδυ του Σαββάτου
διοργανώνεται η μικρή παρέλαση με αρχηγό τον Τζάρο. Την επόμενη μέρα ξεκινάει
από την αρχή της πόλης η μεγάλη παρέλαση που καταλήγει στο Δημοτικό Στάδιο
Ξάνθης μετά από διαδρομή 3 χλμ.

ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Το «Φεστιβάλ Lantern» θεωρείται από κάποιους ανθρώπους ως το Κινέζικο
Καρναβάλι. Το Φεστιβάλ έχει ιστορία άνω των 2.200 χρόνων. Αυτή την ημέρα
άνθρωποι βγαίνουν έξω για να δουν τα πολύχρωμα φανάρια. Ακόμη, λύνουν
γρίφους, χορεύουν τον χορό του λιονταριού και περπατάνε με ξυλοπόδαρα. Το πιο
σημαντικό όμως είναι ότι τρώνε το Yuan Xiao (ρύζι). Το κινέζικο καρναβάλι είναι
στις 17 Φεβρουαρίου. Εκείνη τη μέρα όλοι οι άνθρωποι είναι κεφάτοι και εκτός
από τη δημόσια ψυχαγωγία, οι κύριες δραστηριότητες των ανθρώπων είναι να
τιμούν διάφορους θεούς τους ελπίζοντας ότι θα έχουν καλή χρονιά.
Κων/να Ευθυμίου για την ομάδα: “Girls in Library Adventure”
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ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
της Δανάης Βούλγαρη για την ομάδα: «Μικροί Εξερευνητές» (Από τη Βικιπαίδεια)

Η μεγάλη Τεσσαρακοστή ή Σαρακοστή είναι Χριστιανική περίοδος νηστείας. Είναι η
αρχαιότερη από τις μεγάλες νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Καθιερώθηκε τον 4ο
αιώνα. Αρχικά διαρκούσε 6 εβδομάδες ενώ αργότερα προστέθηκε και η έβδομη.
Ονομάζεται «Σαρακοστή» γιατί
περιλαμβάνει 40 ημέρες νηστείας, πριν το
Πάσχα. Πολλοί τοποθετούσαν τη Μεγάλη
Εβδομάδα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή
οπότε ο χρόνος των 40 ημερών
διευρυνόταν. Ο χαρακτηρισμός «Μεγάλη»
δεν δίνεται για την μεγάλη διάρκειά της,
αλλά για την σημασία της σε ανάμνηση των
Παθών του Χριστού. Η Μεγάλη Σαρακοστή
αποτελεί την προετοιμασία των πιστών για
τη γιορτή της Ανάστασης του Χριστού από
την οποία και προσδιορίζεται κατ' έτος ως
κινητή περίοδος.
Διαρκεί από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου,
οπότε ακολουθεί η Κυριακή των Βαΐων και η Μεγάλη Εβδομάδα. Η δε Κυριακή των Βαΐων
είναι η τελευταία ημέρα της περιόδου αυτής.
Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν περιλαμβάνεται στη Σαρακοστή αν και συνεχίζεται η νηστεία που
είναι ιδιαίτερα αυστηρότερη. Στη πραγματικότητα μαζί με την εβδομάδα των Αγίων
Παθών είναι πεντηκονθήμερη περίοδος.
Σε όλες τις ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής
τηρείται αυστηρή νηστεία εκτός του Σαββάτου
και Κυριακής, όπου γίνεται κατάλυση οίνου και
ελαίου, επιτρέπεται δηλαδή η κατανάλωση
κρασιού και λαδιού. Στις υπόλοιπες ημέρες η
νηστεία συνίσταται σε ξεροφαγία, δηλαδή σε
φυτικές τροφές χωρίς έλαιο. Εξαίρεση αποτελεί:
 η γιορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα
μαρτύρων όπου καταλύεται το
λάδι καθώς και
 ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου οπότε
καταλύεται το ψάρι, όποια μέρα και να
γιορτασθεί.
Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα τηρείται αυστηρή νηστεία ακόμα και το Μεγάλο Σάββατο
όπου είναι και το μόνο Σάββατο του έτους που, σύμφωνα με τους κανόνες της εκκλησίας,
δεν καταλύεται το λάδι.
Εκ της ονομασίας αυτής τα προς κατανάλωση νηστίσιμα τρόφιμα της περιόδου αυτής, αλλά
και οποιαδήποτε έχουν σχέση με αυτή ονομάζονται σαρακοστιανά σε αντίθεση με τα
πασχαλινά.
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Michael Jackson
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΠ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ο Michael Jackson ήταν Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, χορευτής, χορογράφος,
συνθέτης και παραγωγός. Θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία
της μουσικής και του θεάματος και είναι γνωστός ως "Βασιλιάς της Ποπ". Στη διάρκεια της
καριέρας του πούλησε 800 εκατομμύρια δίσκους και τιμήθηκε μετά θάνατον με βραβείο
Γκράμι για το σύνολο της προσφοράς του στη μουσική.
Γεννήθηκε στο Γκάρι της Ιντιάνα στις 29 Αυγούστου 1958. Άρχισε τη σταδιοδρομία του ως
τραγουδιστής της δισκογραφικής εταιρίας Μotown με το συγκρότημα "The Jackson five"
αποτελούμενο από τα αδέλφια Jackson στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Το 1971 ξεκίνησε
τις πρώτες σόλο ηχογραφήσεις του αλλά άρχισε ουσιαστικά την σόλο καριέρα του το 1979
με το δίσκο ''Off the wall ''.
Ο δίσκος Thriller, που
κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου
του 1982, κατέκτησε τον τίτλο του
πρώτου σε πωλήσεις δίσκου στην
ιστορία, και παραμένει έως
σήμερα το άλμπουμ με τις
μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των
εποχών, έχοντας πουλήσει 110
εκατομμύρια αντίτυπα
παγκοσμίως μέχρι σήμερα
σύμφωνα με το Guinness World
Records. Έμεινε στην κορυφή του
Billboard album chart για 37
εβδομάδες, κέρδισε 8 βραβεία
Grammy και 7 τραγούδια του
ανέβηκαν στο Τop#10.
Οι ιδιαίτερες χορευτικές του
κινήσεις, οι ταινίες μικρού
μήκους και η ποπ εμφάνισή του
έχουν εμπνεύσει και επηρεάσει πολλούς σημερινούς τραγουδιστές. Από το 1993 και έπειτα, η
προσωπική ζωή του Τζάκσον απασχόλησε τα και ειδικότερα μια σειρά δικαστικών υποθέσεων
εναντίον του. Τελικά, αθωώθηκε και για τις 11 συνολικά κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.
Στις 25 Ιουνίου 2009 ο Τζάκσον βρέθηκε αναίσθητος στην κατοικία του. Η υγεία του Τζάκσον
τον τελευταίο καιρό ήταν επιβαρυμένη και επίσης ήταν εθισμένος σε παυσίπονα φάρμακα. Ο
θάνατος του προκλήθηκε από οξεία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού,
ηρεμιστικού καθώς και άλλων φαρμάκων. Η κηδεία του "Βασιλιά της Ποπ" έγινε στις
07/07/2009.

Η είδηση του θανάτου του έκανε το γύρο του κόσμου μέσα σε λίγα λεπτά και προκάλεσε
ραγδαία αύξηση της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο .
Παναγιώτης Νησίδης για την ομάδα Yolo Team
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Οι συντακτικές μας ομάδες είναι:
Girls in Library Adventure
YOLO Team

Στεργιανή Γκλαβίνη

Βαγιάννα Μελισσαροπούλου

Κωνσταντίνα Ευθυμίου

Παναγιώτης Μπακοπάνος

Όλγα Κουμπούρα

Παναγιώτης Νησίδης

Κυβέλη Φωτεινάκη

Ραφαέλα Σαμαρά

Φωτεινή Μπένη

Οι Μικροί Δημοσιογράφοι

Τρελοί Συμμαθητές

Δανάη Βούλγαρη

Μιχάλης Βάσος

Μαριάννα Κοτίνα

Δημήτρης Μαντέβας

Μαριλένα Νταοπούλου

Νίκος Ξυφάρης

Ελευθερία Σκεμπέ

Γιάννης Καρμίρης

Ντενίσα Χόντο

Τριαντάφυλλος Φορτούνας
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