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«Ε
λευθερία, άποψη, 
κατανόηση και 
τρέλα… Αυτοί 

είµαστε εµείς και αν γουστά-
ρεις, έλα». Με αυτό το στίχο µια 
µαθήτρια της Α’ Γυµνασίου του 
Καλλιτεχνικού Σχολείου στο 
Ηράκλειο Κρήτης περιγράφει τα 
συναισθήµατά της για το χώρο 
στον οποίο περνάει τις περισ-
σότερες ώρες της ηµέρας της. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
περιµένουν να βρουν χαρούµε-
να παιδικά πρόσωπα µέσα σε 
σχολικές αίθουσες. 

Στα καλλιτεχνικά σχολεία, 
όµως, οι τάξεις και οι διάδροµοι 
δεν είναι γεµάτοι µε σκυθρωπά 
πρόσωπα εφήβων αλλά µε παι-
διά γεµάτα όρεξη για µάθηµα… 
Ακόµα και αν αυτό σηµαίνει ότι 
έπειτα από µια κουραστική µέρα 
γεµάτη Αρχαία, Μαθηµατικά 
και Φυσική πρέπει να βάλουν 
τα δυνατά τους και να εξασκη-
θούν στο χορό ή να µάθουν για 
την ιστορία του θεάτρου ή του 
κινηµατογράφου.  «Τα παιδιά 
του σχολείου µας είναι χαρού-
µενα µέσα σε αυτό και µπορεί 
να πει κάποιος ότι έχουν γίνει 
και φανατικά του είδους!», 
λέει στον «Ε.Τ.» η κ. Μαρία 
Καλουδιώτη, διευθύντρια του 
Καλλιτεχνικού Γυµνασίου στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. 

Τα καλλιτεχνικά σχολεία έκα-
ναν για πρώτη φορά την εµ-
φάνισή τους στην Ελλάδα το 
2004, αρκετά χρόνια αργότερα 
από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και τουλάχιστον µία δε-

καετία µετά τις ΗΠΑ. Αυτή τη 
στιγµή σε ολόκληρη τη χώρα 
λειτουργούν µόνο τρία, ένα 
στο Ηράκλειο, ένα στον Γέρα-
κα Αττικής και το «νεότερο» της 
παρέας στους Αµπελοκήπους 
Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον 
των µαθητών για αυτά τα πρω-
τότυπα σχολεία φάνηκε πολύ 
γρήγορα. Οπως αναφέρει η κ. 
Καλουδιώτη, «υπάρχει µεγάλη 
ζήτηση. ∆υστυχώς, µπορού-
µε να πάρουµε µόνο πενήντα 
µαθητές κάθε χρόνο, επειδή οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις µας 
δεν επαρκούν. Η αναλογία, 
δηλαδή, των εισακτέων είναι 
ένας προς τρεις». 

∆εν υστερούν
σε τίποτα 
Πολλοί Ελληνες πιστεύουν ότι 
τα καλλιτεχνικά σχολεία υστε-
ρούν σε µαθησιακό επίπεδο 
των υπολοίπων, κάτι το οποίο 
δεν ισχύει. Οι µαθητές παρακο-
λουθούν τις ίδιες ώρες µαθη-
µάτων µε τα υπόλοιπα δηµόσια 
σχολεία, ενώ σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις διδάσκονται µέχρι 17 
ώρες επιπλέον! «Κανένα παι-
δί δεν παραπονιέται και αυτό 
γιατί κάνουν πράγµατα που 
τους ενδιαφέρουν. Φεύγουν 
από εδώ “πτώµατα” αλλά αι-
σθάνονται γεµάτα!», αναφέρει 
η διευθύντρια. Στο γυµνάσιο 
αυτό -όπως και σε όλα τα υπό-
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Ηράκλειο 
Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου 
ιδρύθηκε το 2004. Σκοπός του είναι 
η αξιοποίηση του ταλέντου των µαθη-
τών του στο πλαίσιο του αναλυτικού 
προγράµµατος του Γυµνασίου και την 
καλλιέργεια της ανιδιοτελούς αγάπης 
για την Τέχνη. 

Οι µαθητές εισάγονται στην Α’ Γυ-
µνασίου ύστερα από εξετάσεις στη 
ζωγραφική, στο χορό και την απαγγε-
λία και µεταφέρονται καθηµερινά στο 
σχολείο µε λεωφορεία. Τα µαθήµατα 
διαρκούν έως τις 15:30 µε ένα διά-
λειµµα για φαγητό. Φέτος, για πρώτη 
χρονιά, θα αποφοιτήσει από το σχο-
λείο και τάξη της τρίτης Λυκείου. 

Γέρακας 
Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα 
λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του 
2004. Είναι το πρώτο σχολείο αυτού 
του τύπου που ιδρύθηκε στην Ελλάδα 
και έχει σκοπό την καλλιέργεια και την 
εκπαίδευση των δεξιοτήτων των µα-
θητών για τις τέχνες, όπως επίσης και 
την ενθάρρυνση του ενδιαφέροντός 
τους για αυτές. Η δηµιουργικότητα και 
η αστείρευτη ενέργεια των µαθητών 
του σχολείου είναι εµφανείς. Μάλιστα, 
πριν από λίγο καιρό, οι συντάκτες της 
εφηµερίδας «Κόντρα», που «βγαίνει» 
από τους µικρούς καλλιτέχνες του 
σχολείου, έλαβαν και το βραβείο κα-
λύτερης επιλογής θεµάτων. 

Αµπελόκηποι Θεσ/νίκης
Το Γυµνάσιο Αµπελοκήπων Θεσσα-
λονίκης είναι ο Βενιαµίν της παρέας. 
Λειτουργεί µόνο τα τελευταία τρία 
χρόνια και, όπως όλα τα υπόλοιπα, 
προσφέρει επιπλέον µαθήµατα εικα-
στικών τεχνών, θεάτρου - κινηµατο-
γράφου και χορού. 

Η επιλογή των µαθητών γίνεται 
έπειτα από εξετάσεις που πραγµα-
τοποιούνται από ειδικές επιτροπές 
από τις 20 έως τις 30 Ιουνίου κάθε 
χρόνο. Τα παιδιά παραµένουν στο 
σχολικό περιβάλλον για εννέα ώρες 
κάθε µέρα, γι’ αυτό και οι αρµόδιοι 
έχουν προβλέψει να λειτουργεί και 
πρόγραµµα σίτισης.

Λίγα λόγια για το καθένα ξεχωριστά

Life
Καλλιτεχνικά 
σχολεία µε
γελαστά πρόσωπα

ΓΕΜΑΤΑ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ XOΡΟ, ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
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Απόλαυση χωρίς συνέπειες στη ζυγαριά
�� ΟΥΖΟ, ΜΠΙΡΑ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΧΩΡΙΣ… ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥ∆Α

ΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ συνοδευτικά των 
καλοκαιρινών ηδύποτων: Τα τσιπς και 
οι αλµυροί ξηροί καρποί που, αφενός, 
παχαίνουν και, αφετέρου, επειδή περιέ-
χουν πολύ αλάτι δηµιουργούν δίψα και 
σας ωθούν να πιείτε περισσότερο αλ-
κοόλ. Γενικά, αποφύγετε τους ξηρούς 
καρπούς, ακόµα και τους ανάλατους, 
γιατί το αλκοόλ ως τοξίνη, ούτως ή 

άλλως, µπλοκάρει το µεταβολισµό και 
δυσχεραίνει τις καύσεις, οπότε το πλε-
ονάζον λίπος των τροφών καίγεται δύ-
σκολα, άρα αποθηκεύεται ευκολότερα. 
Επίσης, αποφύγετε τα τηγανητά που 
έχουν 7πλάσια θερµιδική αξία λόγω 
τηγανίσµατος. 

Τα υγιεινά συνοδευτικά των καλο-
καιρινών ηδύποτων: Προτιµήστε στικ 

λαχανικών ραντισµένα µε ξίδι ή λεµό-
νι. Για κάτι πιο χορταστικό προσθέστε 
στο µενού των µεζέδων σπιτικό ντάκο 
µε κριθαρένιο παξιµάδι, ντοµάτα και 
light τυρί, µικρά σάντουιτς µε µαύρο 
ψωµί, αραβική πίτα ξεροψηµένη µε 
λίγη ντοµάτα και κάππαρη και όλους 
τους κλασικούς ψαροµεζέδες για το 
ούζο στην ψητή τους εκδοχή.

λοιπα του είδους- οι µαθητές 
µπορούν να επιλέξουν µεταξύ 
τριών κατευθύνσεων: Θέατρο-
Κινηµατογράφος, Χορός και 
Εικαστικά. Μετά το πέρας της 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
ακολουθεί το Καλλιτεχνικό 
Λύκειο. Τι σηµαίνει αυτό; Ενα 
Γενικό Λύκειο, όπως όλα τα 
άλλα, µε επιπρόσθετα µαθή-
µατα ειδικοτήτων. «Οι µαθητές 
χωρίζονται ισότιµα σε αυτές 
τις κατευθύνσεις. Ισως µόνο 
να υπάρχουν λίγο λιγότερα 
αγόρια στο χορό γιατί δεν 
προτιµούν τον κλασικό χορό», 
σηµειώνει χαρακτηριστικά η κ. 
Καλουδιώτη. 

«Το σχολείο µας είναι ακόµα 
µικρό και έτσι ευνοούνται οι 
διαπροσωπικές σχέσεις µετα-
ξύ καθηγητών και µαθητών» 
αναφέρει η κ. Καλουδιώτη και 
συνεχίζει: «Με βάση το νόµο 

επιτρέπονται µόνο 25 µαθητές 
ανά τάξη, κάτι το οποίο σηµαί-
νει ότι στα µαθήµατα κατευ-
θύνσεων Λυκείου υπάρχουν 6 
έως 8 µαθητές. Μοιάζουν λίγο 
µε ιδιαίτερα µαθήµατα!». 

Τα καλλιτεχνικά σχολεία είναι 
η πρώτη επιλογή πολλών µα-
θητών, ωστόσο ο αριθµός τους 
δεν επαρκεί. «Τα καλλιτεχνικά 
σχολεία είναι απαραίτητα, είναι 
αναγκαία, γιατί αποτελούν δι-
έξοδο για τα παιδιά. Κατά τη 
γνώµη µου, θα πρέπει να δη-
µιουργηθεί τουλάχιστον ένα 
σε κάθε νοµό ή να ενταχθούν 
καλλιτεχνικά µαθήµατα και στα 
υπόλοιπα σχολεία της χώρας», 
αναφέρει η κ. Καλουδιώτη. 

«Νοµίζω ότι είναι ένας θε-
σµός που πρέπει να αξιοποιη-
θεί ακόµα περισσότερο, καθώς 
τα παιδιά αποκτούν τη δική 
τους άποψη για τα πράγµατα», 
προσθέτει. Οπως σε όλα τα 
δηµόσια σχολεία, έτσι και στην 
περίπτωση των «σχολείων του 
µέλλοντος» -όπως χαρακτηρί-
ζουν πολλοί τα σχολεία των 
Τεχνών- δεν λείπουν τα προ-
βλήµατα. 

«Ορισµένες φορές έρχονται 
τα Χριστούγεννα και δεν έχουν 
φτάσει ακόµα όλοι οι καθηγη-
τές», αναφέρει χαρακτηριστικά 
η διευθύντρια του Γυµνασίου 
Ηρακλείου και συµπληρώνει: 
«Επίσης, πρέπει να επανεξετα-
στούν τα αναλυτικά προγράµ-
µατα. Για παράδειγµα, στη Γ’ 
Λυκείου το πρόγραµµα πρέπει 
να είναι πιο… ελαφρύ». ■

 …για τους µεζέδες

∆ιαστηµικά σκουπίδια
απειλούν τη Γη
ΣΕΛΙ∆Α 40

Κανένα παιδί δεν 
παραπονιέται και 
αυτό γιατί κάνουν 
πράγµατα που 
τους ενδιαφέρουν. 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να απολαύσετε τα 
δροσιστικά καλοκαιρινά ηδύποτα, 
όπως το ούζο, την µπίρα, το κρασί και 
το τσίπουρο, χωρίς… παρατράγουδα 
και χωρίς να δείτε τη βελόνα στη 
ζυγαριά να ανεβαίνει επικίνδυνα, η 
Σοφία Ελευθερίου, κλινική διαιτολό-
γος-διατροφολόγος, σας ξεναγεί στον 
κόσµο των αγαπηµένων αλκοολούχων 
ποτών, αποκαλύπτει τα «ναι» και τα 
«όχι» του σωστού πότη και 
προτείνει µεζέδες µε 
λιγότερες θερµίδες 
για να µην πιείτε 
το ποτό σας ξε-
ροσφύρι, ειδικά 
µέσα στο κατα-
µεσήµερο, κάτω 
από τον ήλιο. 
Στα καλοκαιρινά 
ηδύποτα ισχύει ο 
κανόνας «άλλο 
η αλκοολούχα 
περιεκτικότητα, 
άλλο οι θερµί-
δες», αφού τα 
δύο αυτά δεν 
συµπίπτουν, 
γιατί τα ποτά 
καταναλώνο-
νται σε τελείως 
διαφορετικές πο-
σότητες. Ετσι, ενώ 
από την πλευρά των 

οινοπνευµατικών βαθµών πιο ελαφριά 
είναι η µπίρα µε 5% (και ακόµα χα-
µηλότερη η light µπίρα µε 3,5% και, 
φυσικά, η µη αλκοολούχα µε 0%) και 
ακολουθούν το κρασί µε 12%, ενώ το 
ούζο και το τσίπουρο µοιράζονται την 
τελευταία θέση µε 40% οινόπνευµα 
(όντας τα πιο βαριά ποτά), η εικόνα 
διαφέρει σε ό,τι αφορά τις θερµίδες. 
Για παράδειγµα, ένα µεγάλο ποτήρι 

µπίρα (µισόλιτρο ή, ακόµα χει-
ρότερα, του λίτρου) 

έχει περισσότερες 
θερµίδες από ένα 
ποτήρι τσίπουρο, 
που συνήθως 
σερβίρεται σαν 
σφηνάκι. Για 
όσους κάνουν 
δίαιτα η πιο 
σωστή επιλο-
γή είναι ένα 
µικρό ποτήρι 
µπίρα ή κρασί 
(που περιέχει 
και τις ωφέ-
λιµες για 
την καρδιά 

αντιοξειδω-
τικές πολυ-

φαινόλες) και 
η ανώτατη επι-

τρεπτή ποσότητα 
προκειµένου να 

χάσουν κιλά είναι 2-3 ποτά την εβδο-
µάδα. Για όσους συντηρούν το βάρος 
τους η επίσηµη σύσταση είναι έως δύο 
ποτά την ηµέρα για τους άνδρες και 
ένα την ηµέρα για τις γυναίκες. 

Tα «µυστικά»
Για να ελαττώσετε το θερµιδικό περιε-
χόµενο µπορείτε να αραιώσετε το κρα-
σί µε ανθρακούχο νερό, παγάκια και 
κοµµάτια φρούτων (φτιάχνοντας 
µια εκδοχή σαγκρία) και το ούζο, 
την µπίρα και το τσίπουρο µε 
πάγο. Επίσης, µην πέφτετε 
στην παγίδα να θεωρήσετε 
πως η µπίρα, λόγω χαµηλής 
περιεκτικότητας σε αλκοόλ, 
δεν χαλά τη σιλουέτα, για-
τί η βύνη της δηµιουργεί 
ζυµώσεις στο έντερο 
που προκαλούν το χα-
ρακτηριστικό πρήξι-
µο στην κοιλιά.

ΑΛΕΞΙΑ
ΣΒΩΛΟΥ


