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Εφημερίδα των μαθητών του Γυμνασίου Νέας Ερυθραίας

Μάιος 2020

Η εφημερίδα γράφεται από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας.
Διευθύνεται από ανοικτές συναντήσεις όσων μαθητών / τριών επιθυμούν να συμβάλλουν .
Μπορείτε να στέλνετε τα άρθρα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: syllogosgymnasio@gmail.com

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ο κινηματογράφος (ή αλλιώς σινεμά), εμφανίστηκε αρχικά περισσότερο ως μια νέα τεχνική καταγραφής της κίνησης και οπτικοποίησής της, όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος της (κινηματογράφος = κίνηση + γραφή).
Η έβδομή τέχνη, όπως ονομάστηκε από τον Ριτσιότο Κανούτο, φτηνή και προσιτή στο κοινό κάθε μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, αναπτύχθηκε
σε ποικιλία ειδών και διαδόθηκε παγκοσμίως. Τα αρχικά μονόλεπτα φιλμάκια με αξιοπερίεργα ή κωμικά θέματα εξελίχθηκαν σε μεγάλου μήκους ταινίες.
Μέσα σε μια τριακονταετία ο βωβός κινηματογράφος έγινε ομιλών, το Χόλυγουντ κατέλαβε την πρώτη θέση στην παγκόσμια παραγωγή και επέβαλε τις
αρχές της κλασικής κινηματογραφικής αφήγησης.
Μέχρι τα τέλη του 1920 ο κινηματογράφος παρέμενε χωρίς ήχο και συχνά
οι ταινίες συνοδεύονταν με ζωντανή μουσική. Είχαν ξεκινήσει βέβαια οι σκέψεις συνδιασμού κίνησης με εικόνες που καταγράφονται, σε συνδιασμό με
ήχο. Τον Αύγουστο του 1926, προβλήθηκε η τρίωρη ταινία «Δον Ζουάν», η
οποία περιείχε μουσική επένδυση και ηχητικά εφέ, αλλά καθόλου διαλόγους. Τέλος, τον Οκτώβρη, η εταιρία Warner Brothers κυκλοφόρησε την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους, «The Jazz Singer», η οποία υπήρξε η πρώτη που
περιείχε διαλόγους. Στην Ευρώπη, η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια εισαγωγής
ήχου στον κινηματογράφο, σημειώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 20΄, με
τη γερμανική παραγωγή «Φιλώ το χέρι σας κυρία μου», η οποία όμως δεν
περιείχε διαλόγους. Η πρώτη ευρωπαϊκή εν μέρει «ομιλούσα» ταινία θεωρείται η «The Clue of the New Pin», βρετανικής παραγωγής και παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 1929.
Οι πρώτες έγχρωμες ταινίες εμφανίστηκαν περίπου μαζί με τις ομιλούσες.
Μέχρι τη δεκαετία του 1950, η παραγωγή έγχρωμων ταινιών μειοψηφούσε,
κατά τη δεκαετία όμως του 1960 και χάρη στην ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας, ο έγχρωμος κινηματογράφος επικράτησε. Συγχρόνως, είχαμε και τα
λεγόμενα «κινούμενα σχέδια». Εκείνος που τα ανάδειξε βέβαια, ήταν ο Walt Disney. Πολλές ταινίες της εταιρείας Walt Disney Pictures που ίδρυσε ο ίδιος,
είχαν τεράστια επιτυχία και χαρακτηρίστηκαν κλασσικές του είδους τους. Η ταινία «Η πεντάμορφη και το τέρας» έγινε η μοναδική ταινία κινουμένων σχεδίων που προτάχθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, μοναδικότητα που διατηρεί έως και σήμερα.
Λόγω της προοδευτικής εξέλιξης του κινηματογράφου οι απαιτήσεις των θεατών πολλαπλασιάζονταν. Έτσι οι παραγωγοί των ταινιών σε μία προσπάθεια να πρωτοτυπήσουν δημιούργησαν τις τρισδιάστατες ταινίες (3D). Αρχικά, υπήρξαν κάποιες μικρές επιπλοκές, αφού οι προβολές προκαλούσαν πονοκεφάλους, αργότερα όμως βελτιώθηκαν και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό. Η πρώτη τρισδιάστατη ταινία δεν είναι άλλη
από το «The Power of Love» που πρωτοπροβλήθηκε το 1922 και που παίχτηκε και στην Ελλάδα με τίτλο «Κέρινες Μάσκες». Η ταινία προβλήθηκε σε μία
μόνο αίθουσα που είχε και τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά μάλλον χωρίς στερεοφωνικό ήχο.
Οι κινηματογραφικές ταινίες πέρασαν από ποικίλα εξελικτικά στάδια εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι ο βωβός και ασπρόμαυρος κινηματογράφος
που εξελίχθηκε σε ομιλούντα και έγχρωμο κινηματογράφο αντίστοιχα. Από την πρώτη ταινία μέχρι και σήμερα αναρίθμητα ήταν τα πρόσωπα, που με τις
καινοτόμες αντιλήψεις τους συντέλεσαν στην πρόοδο της μεγάλης οθόνης και προσέφεραν στη διασκέδαση όλου του κόσμου ανεπανάληπτες στιγμές.
MΑΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ—Γ3

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Τι κοινό έχει ένας ξιφίας με ένα καναρίνι; Είναι και τα δύο κίτρινα, εκτός από τον ξιφία.
Παίζουν δύο κρουασάν πόκερ. Ποιο θα κερδίσει; Το κρουασάν με-ρέντα.
Είναι τρείς μπουγάτσες. Η μία έχει σπανάκι, η άλλη τυρί και η τρίτη κρέμα και παίζουν πόκερ. Ποια θα κερδίσει; Αυτή που έχει το καλύτερο φύλλο
Πάνε σε ένα μπαρ ο Γιωργάκης, ο Κωστίκας, ο Τοτός, η μικρή Αννούλα, ένας Έλληνας, ένας Τούρκος, μια ξανθιά και ένας Πόντιος και ο μπάρμαν λέει: ΠΛΑΚΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΤΕ;;;
Γιατί οι Βατραχάνθρωποι βουτάνε προς τα πίσω; Γιατί από μπροστά είναι η βάρκα!
Μπαίνει ένας σκελετός σε ένα μπαρ και λέει: «Πιάσε μου μια μπύρα και μια σφουγγαρίστρα».
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ – Γ3, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ—Γ4 αλλιώς «Οι αστειάτορες»

GOSSIP GIRL

ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ 2

Το gossip girl είναι μια σειρά αμερικάνικης παραγωγής του Τζος Σβαρτς (Josh
Στο προηγούμενο «Να είσαι ο εαυτός σου» κάναμε ένα πρόλογο για αυSchwartz) βασισμένη στο βιβλίο της Σέσιλι βον Ζίγκεσαρ (Cecily von Ziegesar) τή τη σειρά άρθρων. Σ’ αυτό το φύλλο θα εμβαθύνουμε το θέμα για την εκαι σε αφήγηση της Κρίστεν Μπελ (Kristen Bell). Η σειρά αποτελείται από 6 σε- λευθερία της ενδυμασίας.
ζόν, 121 επεισόδια και διαδραματίζεται στο Μανχάταν της Αμερικής. Το gossip
Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι κοιτάμε το «φαίνεσθαι»
girl μεταδόθηκε αρχικα από τον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό CW και αργότεαντί το «είναι». Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος! Πολλές φορές τα φαινόμενα
ρα από το ελληνικό κανάλι STAR.
απατούν. Ζούμε στον 21ο αιώνα και ο καθένας μας μπορεί να είναι ό,τι θέΗ σειρά ξεκινάει με την επιστροφή της έφηβης Σερίνα βαν ντερ Γούτσεν μετά λει, να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του και να ντύνεται όπως του αρέσει.
από τη «μυστηριώδη εξαφάνιση» της. Η Gossip Girl ανακαλύπτει ότι η Serena Εξ’ άλλου τα ρούχα μας μπορούν να καθορίσουν τη προσωπικότητα και τη
είχε πάει σε οικοτροφείο στην Κορνουάλη, αλλά κανένας δεν την υποδέχτηκε
διάθεση μας.
στο Μανχάταν με ενθουσιασμό. Η Μπλερ Γουάλντορφ, της οποίας οι δημιουρΥπάρχουν ατελείωτοι συνδυασμοί
γοί την περιγράφουν ως «η βασίλισσα στο κέντρο του δικού τους παιχνιδιού
σκάκι», είναι η βασίλισσα του κολεγίου Constance Saint Jude prep school. Αυτή ρούχων, έτσι ο καθένας μας μπορεί να
επίσης είναι η παιδική "κολλητή φίλη" και περιστασιακός αντίπαλος της Σερίνα. επιλέγει ότι θέλει. Ο καθένας μας έχει το
δικό του προσωπικό στυλ και κανείς δε
μπορεί να του το αλλάξει. Δεν πρέπει να
κρίνουμε κάποιον άλλον από την εμφάνιση του και τα ρούχα που φοράει. Είμαστε μοναδικοί, ο καθένας μας αλλιώς
νιώθει άνετα και ωραία. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό που μου αρέσει εμένα και με κάνει να νιώθω άνετα, να μην
αρέσει και σε σένα.

Το στυλ του καθενός μας είναι μοναδικό και διαφορετικό! Σε άλλους αρέσουν τα παντελόνια σε άλλους όχι. Σε άλλους οι φόρμες και σε άλλους όχι.
Αν σε κάποιον αρέσει να ντύνεται συνέχεια με κόκκινα ρούχα ή με μαύρα
δεν σημαίνει πως δεν έχει στυλ. Σημαίνει πως αυτό τον κάνει να νιώθει ο
εαυτός του.
Πρέπει να σταματήσουμε να κρίνουμε τους άλλους από τα ρούχα τους!
Ξέρω δεν είναι καθόλου εύκολο αλλά πρέπει. Το κάθε στυλ είναι μοναδικό!
Το δικό μας είναι ξεχωριστό και διαφορετικό, όπως ακριβώς και εμείς, και
Στην ιστορία πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν, ακόμη, ο Νταν Χάμφρεϊ, ο οποίος
επίσης είναι αυτό που μας καθορίζει και μας κάνει να διαφέρουμε από τον
έχει το παρατσούκλι «outsider» από το Μπρούκλιν, ο Νέιτ Άρτσιμπαλτ, η πρώτη
υπόλοιπο κόσμο.
αγάπη της Μπλερ, και το δήθεν "golden boy" και το "κακό αγόρι" και φυσικός
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ– Γ1, ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ– Γ3
κληρονόμος μίας τεράστιας περιουσίας, ο Τσακ Μπας, ο οποίος είναι μέρος της
ελίτ του Μανχάταν.
Άλλοι δευτερεύοντες χαρακτήρες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανήσυχη
ζωή αυτών των εφήβων είναι η Βανέσσα Άνταμς, παιδική κολλητή φίλη του
Νταν, η Τζένυ Χάμφρεϊ, η έφηβη αδερφή του Νταν, την οποία η Μπλερ χαρακτηρίζει ως "Little J". Στη συνέχεια, στη σειρά υπάρχουν η Λίλυ βαν ντερ Γούτσεν, μητέρα της Σερίνα και εξίσου κληρονόμος μίας πολύ μεγάλης περιουσίας
και ο Ρούφους Χάμφρει, ιδρυτής του συγκροτήματος Lincoln Hawk και πρώην
εραστής της Λίλυ. Ο Ρούφους είναι πατέρας του Νταν και της Τζένυ. Επίσης, σε
αρκετά επεισόδια εμφανίζεται και ο πατέρας του Τσακ Μπας, Μπαρτ Μπας, ο
οποίος είναι ένας αγενής και πάμπλουτος επιχειρηματίας του Μανχάταν. Τέλος,
μία χαρακτηριστική φυσιογνωμία της σειράς είναι η Ντορότα, η ιδιωτική υπηρέτρια της Μπλερ από τα παιδικά της χρόνια η οποία, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή της Μπλερ.

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Είναι παγκοσμίως γνωστό πως ο πλανήτης μας περνά μία περιβαλλοντική
κρίση, με φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές στην Αυστραλία και οι
τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών στους ωκεανούς. Διάφορες οργανώσεις
καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της
κατάστασης του περιβάλλοντος αλλά χρειάζονται τη βοήθεια όλων μας.

Τα παρακάτω είναι εύκολοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε. Μία λύση είναι η αποφυγή της χρήσης πλαστικών ποτήριών και
μπουκαλιών. Κάτι που ακούγεται άσκοπο και υπερβολικό είναι η χρήση οδοντοβουρτσών από bamboo, αλλά η αλήθεια είναι πως στους καθαρισμούς παραλιών οι εθελοντές βρίσκουν πάρα πολλές πλαστικές οδοντόΚατά τη διάρκεια της σειράς πολλά μυστικά θα αποκαλυφθούν, οι σχέσεις βουρτσες. Μία ακόμη πρόταση είναι να χρησιμοποιούνται μεταλλικά ή ξύλιμεταξύ των χαρακτήρων θα περάσουν από πολλές περιπέτειες και θα υπάρξουν να καλαμάκια πολλαπλών χρήσεων, όταν καταναλώνουμε αναψυκτικά.
πολλές ανατροπές τις οποίες κανείς δεν θα περιμένει. Η ταυτότητα του gossip
Αν οι παραπάνω προτάσεις γίνουν πραγματικότητα τότε οι πιθανότητες
girl παραμένει κρυφή μέχρι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς όπου και αποκανα σωθεί το περιβάλλον σίγουρα θα είναι υψηλότερες. Όλοι μαζί μπορούλύπτεται και πιστέψτε με δεν υπάρχει περίπτωση την να είχατε μαντέψει.
με!
ΜΑΡΝΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ—Β2

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Λόγω των δύσκολων καταστάσεων της φετινής χρονιάς το φύλλο αυτό θα
είναι το 2ο και τελευταίο για φέτος. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια σας, τις ιδέες σας και πάνω από όλα το γεγονός ότι διαβάζατε την εφημερίδα μας κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς.
Ακόμη, θα θέλαμε να αποχαιρετήσουμε τα μέλη της εφημερίδας, από την
Γ΄ Γυμνασίου, χωρίς τα οποία η δημιουργία της εφημερίδα δεν θα ήταν δυνατή.

Τα λέμε ξανά του χρόνου!!!

ΑΡΑΜ ΠΑΡΣΕΧΙΑΝ– Γ4

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ
Βοηθήστε μας να κάνουμε την εφημερίδα μας καλύτερη!
Στείλτε μας τις ιδέες σας για άρθρα,
τα οποία θα σας άρεσε να δείτε στην εφημερίδα μας.
Ή ακόμη επικοινωνείστε μαζί μας στο syllogosgymnasio@gmail.com
στέλνοντας μας άρθρα που έχετε γράψει οι ίδιοι,
τα οποία θα εντάξουμε στο επόμενο φύλλο.

