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Σημείωμα σύνταξης 

 

 Πέρασε το πρώτο τρίμηνο, τελειώνει και το έτος 2013 και τα παιδιά του β2 

τμήματος γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Λάρισας με αυξανόμενη 

προσπάθεια και ευσυνειδησία, με όρεξη και εργατικότητα, συνεχίζουν να 

δημοσιογραφούν, να ερευνούν, να ψάχνουν και να δραστηριοποιούνται!!  

 Με ευχές για ένα καλύτερο και δημιουργικό 2014, προχωράμε με 

αισιοδοξία και αγωνιστική διάθεση, κόντρα στις απαιτήσεις της καθημερινότητας 

να καταθέτουμε στα νέα του σχολείου την επικαιρότητα της μικρής μας 

κοινότητας. Ακόμη με συνεντεύξεις, με άρθρα για την ολιγάρκεια και την τέχνη, 

με σκίτσα, συνταγές και ανέκδοτα, συνεχίζουμε να προβληματιζόμαστε, να 

αναζητούμε, να δημιουργούμε! 

 Καλά Χριστούγεννα! Καλή κι ευλογημένη χρονιά σε όλους!! 

Τα παιδιά του β2 γυμνασίου Μουσικού Σχολείου Λάρισας  
και οι εκπαιδευτικοί Βασιλική Κοσμάνου και Χάιδω Ευθυμίου 
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Τα Νέα του Σχολείου 

 Με την παρουσία της τίμησε το σχολείο μας η υψίφωνος Μυρτώ 

Παπαθανασίου την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου η οποία έχει διακριθεί πανελλήνια 

αλλά και παγκόσμια ερμηνεύοντας 

σπουδαία έργα μεγάλων συνθετών. Στο 

σχολείο μας μίλησε για τα όνειρα που είχε 

μικρή, καθώς και για τις θυσίες που 

επέβαλε στον εαυτό της για να φτάσει στην 

κορυφή. Ακόμα είπε ότι στα παιδικά της 

χρόνια δεν υπήρχε μουσικό σχολείο και 

έτσι δεν είχε την δυνατότητα να 

επικεντρωθεί στις μουσικές της σπουδές. Επίσης, προς το τέλος της γιορτής 

ο διευθυντής του σχολείου μας απένειμε στη Μυρτώ Παπαθανασίου τιμητική 

πλακέτα για την πορεία της στο χώρο της όπερας και του κλασικού 

τραγουδιού. Στην εκδήλωση επίσης παρευρέθηκαν ο σεβασμιότατος 

μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.Ιγνάτιος, ο δήμαρχος Λαρισαίων 

Κωνσταντίνος Τζανακούλης, η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Ρένα 

Καραλαριώτου, η Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Λίτσα Λιακούλη και πολλοί ακόμη 

ιδιαίτεροι προσκεκλημένοι.          

  Κοντοβάγιου Σπυριδούλα 

 

 Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε την 

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Λάρισας, 

από γονείς και μαθητές των Μουσικών 

Σχολείων. Η πλειονότητα των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Λάρισας, με συνοδεία 

γονέων, καθώς και αντιπροσωπίες των 

μαθητών των υπόλοιπων Μουσικών Σχολείων 

της περιφέρειας Θεσσαλίας, συμμετείχαν στο 

συλλαλητήριο. Οι λόγοι για τους οποίους διοργανώθηκε ήταν η λειτουργία των 

σχολείων μας. Φέτος, χιλιάδες ώρες μουσικών μαθημάτων για όργανα χάθηκαν 
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εξαιτίας της έλλειψης καθηγητών. Επίσης σε ορισμένα Μουσικά σχολεία, 

πρόκειται, ή έχει ήδη διακοπεί η μεταφορά και η σίτιση των μαθητών. Από 

τους μαθητές ακόμα προστίθεται το θέμα πιστοποίησης των σπουδών τους. 

Ελπίζουμε σύντομα να βρεθεί η χρυσή τομή των προβλημάτων, μετά τις 

διαβεβαιώσεις των αρμόδιων της Περιφέρειας.  Κοτρώτσιου Πηνελόπη 

 

 

 Ο Μουσικός Σύλλογος Λάρισας την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το 

Μουσικό σχολείο, παρουσίασε στο Δημοτικό Ωδείο Χριστουγεννιάτικο 

πρόγραμμα με γνωστά εορταστικά τραγούδια των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς. Οι θεατές απόλαυσαν παραδοσιακά κάλαντα αλλά και διάφορα 

άλλα κομμάτια γνωστών καλλιτεχνών από την ανδρική Χορωδία του Μουσικού 

Συλλόγου, την ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και το σύνολο 

κινηματογραφικής μουσικής του Μουσικού Σχολείου. 

Παναγιώτα-Βασιλική Μαχά 

 

 

 Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, το Μουσικό Σχολείο Λάρισας μας χάρισε μία 

αξέχαστη παράσταση που χαρακτηρίστηκε ως ένα υπέροχο Χριστουγεννιάτικο 

πρόγραμμα. Μαθητές του σχολείου παρουσίασαν το θεατρικό με τίτλο 

«Χριστουγεννιάτικα Τριαντάφυλλα». Στο τέλος κάθε σκηνής του θεατρικού, 

τα σύνολα των ευρωπαϊκών χορωδιών 

παρουσίασαν πολλά και ευχάριστα 

ξενόγλωσσα τραγούδια. Στη συνέχεια 

ακούστηκαν γνωστά τραγούδια των 

ημερών από το σύνολο 

κινηματογραφικής μουσικής σε 

συνεργασία με το Μουσικό Σύλλογο 

Λάρισας και με τη συνοδεία της συμφωνικής ορχήστρας. Με το πέρας της 

γιορτής, η ορχήστρα της Jazz μουσικής εξέπληξε ευχάριστα γονείς, 
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καθηγητές, μαθητές και φίλους παίζοντας στο φουαγιέ διάφορα τραγούδια. 

  Μούντζια Ουρανία 

 

Γενικό θέμα: Η τέχνη στη ζωή του ανθρώπου 

Η Τέχνη είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι μια ειδική δραστηριότητα της 

κοινωνικής ζωής, που άμεσος σκοπός της είναι η δημιουργία του ωραίου. Πηγάζει από 

τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει όχι μόνο τον 

εαυτό του και τον κόσμο του, αλλά και τον "άλλο" κόσμο και 

τους άλλους ανθρώπους. Σκοπός της Τέχνης δεν είναι άλλος 

από το φανέρωμα της ομορφιάς. Το κάλλος αυτό καθαυτό 

καλλιεργεί τον άνθρωπο, τον υψώνει, το μορφώνει. Ο 

πλουτισμός και η ένταση της συναισθηματικής μας ζωής, η 

προσφορά της ιδιότυπης εκείνης συγκίνησης και χαράς, της 

βαθύτερα ψυχικής ευφορίας που χαρίζει στον άνθρωπο το 

κάλλος είναι ο σκοπός της Τέχνης. Όμως η Τέχνη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά και μια 

κοινωνική λειτουργία που έχει προορισμό να βοηθήσει τον άνθρωπο, ώστε να 

ξεπεράσει τα προβλήματά του και να τον ενισχύσει στον αγώνα του για πρόοδο.  

Ένας άλλος σκοπός της Τέχνης είναι να εκφράζει ο καλλιτέχνης στο έργο του, 

συνειδητά ή ασυνείδητα, την κρίση του, να λέει τη γνώμη του για όσα παρατηρεί στη 

ζωή, να προβάλλει ή να λύνει τα 

προβλήματα που δημιουργεί η ζωή. Ο 

καλλιτέχνης έχει υποχρέωση και ανάγκη 

να παίρνει μέρος στη ζωή της κοινωνίας 

στην οποία ζει και να συμπαραστέκεται στους συμπολίτες του. Γιατί όποιος έχει 

πολιτογραφηθεί στων "ιδεών την πόλη" (κατά την έκφραση του Καβάφη) έχει βαριές 
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ευθύνες απέναντι στους συνανθρώπους του. Δύσκολα μπορεί να απαριθμήσει κανείς τις 

υπηρεσίες που προσφέρει η Τέχνη στο κοινωνικό σώμα. Τραγουδάει τις εμπειρίες και 

τις προσδοκίες, τις χρείες και τις βλέψεις του ανθρώπου. Δίνει εορταστικό τόνο στις 

πιο επίπονες και θλιβερές, στις πιο πικρές και πεζές περιστάσεις της ζωής και έτσι 

μπορεί ο άνθρωπος να "σηκώνεται", να μη συνθλίβεται από τις χαρές και τις λύπες 

του, από τις επιτυχίες και τα δεινά του. Ένα έργο τέχνης βοηθάει τον απλό άνθρωπο 

να νιώσει συγκινήσεις, το θέλγει και τον κάνει πλουσιότερο σε εμπειρία ζωής, τον 

εξευγενίζει, εκτείνει και ανατείνει τον συναισθηματικό του κόσμο. Γίνεται ένας άλλος 

άνθρωπος με ανακαινισμένη την εσωτερική του ζωή, αφού αξιώθηκε να γνωρίσει μια 

απροσδόκητη ψυχική ευφορία.  

Οι Έλληνες θεωρούσαν την Τέχνη, όχι απλή τέρψη, αλλά παιδεία έξοχη για τους 

πολίτες. Η απουσία της Τέχνης από τη ζωή ήταν 

αφόρητη γι’ αυτούς, γιατί ισοδυναμεί όχι μόνο με άχαρη 

ζωή, αλλά με ζωή τυφλή, απαίδευτη, ακαλλιέργητη. 

Δικαιολογημένα, ο Μπρεχτ επιμένει στην ψυχαγωγική 

αλλά και διδακτική σπουδαιότητα της Τέχνης: "Η 

επιστήμη και η Τέχνη συναντώνται σε τούτο: ότι σκοπός 

και των δυο είναι να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των 

ανθρώπων". Ιδιαίτερα στις μέρες μας, η ζωή είναι πιο δύσκολη από άλλες εποχές, 

επειδή επικρατεί μια "σύγχυση" στόχων και μια κοινωνική αναταραχή. Η Τέχνη 

προστατεύει το σύγχρονο άνθρωπο από την ισοπέδωση που προκαλεί η κοινωνία της 

κατανάλωσης. Το βοηθά να αντιλαμβάνεται την ομορφιά και να νιώθει ευχαρίστηση 

πέρα από τη χρήση υλικών αντικειμένων και έτσι να αντιστέκεται στις πλαστές και 

ψευδώνυμες υλιστικές ομορφιές. Επομένως, είναι αναγκαίο ο σύγχρονος άνθρωπος και 

ιδιαίτερα ο νέος να είναι σε θέση να απολαμβάνει 
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κάθε μορφή τέχνης. Είναι αναγκαίο να γίνεται "δέκτης" των μηνυμάτων, των 

εντυπώσεων, των απόψεων, που εκφράζει ο καλλιτέχνης με ένα έργο τέχνης. Αυτό, 

βέβαια, θα επιτευχθεί, όταν θα πάψει να πιστεύει ότι η επαφή με την Τέχνη είναι μια 

"ελιτίστικη" συνήθεια και ότι αφορά τους λίγους, τους εκλεκτούς του πνεύματος.  

Το σχολείο, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει τη 

δυνατότητα να μυήσει το παιδί και τον έφηβο στη χαρά που προσφέρει η Τέχνη και να 

ευαισθητοποιήσει την ψυχή του στο άκουσμα μιας μουσικής 

σύνθεσης, τη θέα ενός γλυπτού ή ζωγραφικού έργου, την 

παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης. Αυτό θα 

συντελεστεί όχι μόνο με τη διδασκαλία μαθημάτων που 

αφορούν τις "καλές τέχνες", αλλά κυρίως με τη συνεχή 

επαφή του μαθητή με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες. Το 

σχολείο θα πρέπει να είναι ανοιχτό στα πολιτιστικά δρώμενα 

της κοινωνίας μέσα στην οποία βρίσκεται. Οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία, 

πινακοθήκες, εκθέσεις βιβλίων, παρακολούθηση θεατρικών 

παραστάσεων ή κινηματογραφικών ταινιών θα βοηθήσουν το 

μαθητή να βιώσει την ενασχόληση με την Τέχνη ως 

ψυχαγωγία, ως αληθινή τέρψη της ψυχής και να μην 

ασχολείται μόνο με τις σύγχρονες μορφές διασκέδασης 

(καφετέριες, μπαρ κ.τ.λ.). Αλλά και το ίδιο να οργανώνει 

πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ώστε ο νέος να 

βρίσκει διέξοδο, να ξεφεύγει από τη ρουτίνα και την 

καθημερινότητα και να ζει παράλληλα με τη βιολογική και την πνευματική ζωή. 

Αφήγηση: Μαλτά Ελισάβετ 

Ομάδα: Κατσαμάκα Κατερίνα, Λούκα Ελεονώρα, Μαλετσά Εβελίνα, Μαλτά Ελισάβετ 
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Ο συνθέτης του μήνα : Μάνος Χατζιδάκις 

 

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ 

" Η μουσική χρειάζεται 3 πράγματα. Τέχνη, τεχνική και 

βιώματα. Χωρίς αυτά δε γίνεται να γράψεις  μουσική''. 

 

''Η δόξα είναι επιταγή που δεν πρέπει να εξαργυρώσεις δε 

χρήμα . Παίρνεις χρήμα, χάνεις δόξα! 

 

''Τώρα που ζω με τον εαυτό μου βαθειά κι  απόλυτα, θέλω να μάθω ο ίδιος ποιός 

υπήρξα, τι σκέφτηκα, πώς έζησα και τι είναι αυτό που συνθέτει την μελλοντική 

μου απουσία'' (σημείωμα του στο δίσκο ''Αθανασία'') 

 

''Αδιαφορώ για τη  δόξα. Με φυλακίζει μες στα πλαίσια που καθορίζει  

εκείνη κι όχι εγώ''. 

 

''Ο,τι έχω ιερό:Να περιφρονώ τις συνήθειες των πολλών, τη λογική του κράτους 

και την <<ηθική>> των συγγενών μου. Να αγαπώ με πάθος  τους κυνηγημένους, 

τους ανορθόδοξους και τους αναθεωρητές''. 

 

''Ποτέ  δεν πρόκειται να τελειώσει η  ανθρώπινη  περιπέτεια αλλά και η 

ανθρώπινη ευπιστία. Πάντα ο άνθρωπος  θα πιστεύει πως τα όνειρά του θα 

δικαιωθούν. Αλλά  και πάντα  θα αγνοεί  πως ο ίδιος  καταστρέφει τα όνειρά του 

με το να ξυπνά κάθε πρωί. Κάθε πρωί κι όχι για πάντα, μια και μόνη φορά''. 

 

''Η Ελλάδα ποτέ  δεν πεθαίνει. Πάντα μ' απασχολούσε το γνωστό εμβατήριο όσες 

φορές  τ' άκουγα. Έλεγα μέσα μου, τι άραγες εννοεί; Σκέφτηκα, σαν κάτι να 

φωτίστηκε μέσα μου, εφόσον η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ, πάει να  πει πως και 

ποτέ  δεν θα αναστηθεί''. 
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Παναγιώτα Καναβούρα, Στέλλα Λίταινα, Αλεξάνδρα Καρατσίβου, Νίκη Κατσιούλα 

 

Απόψεις για ένα κοινό θέμα “H ολιγάρκεια” 

 

Λεωνίδας – Δημήτρης Κασσαβέτης, Βασίλης Κυλινδρής,  

Μάριος Λούπας, Νίκος Μπασιάς 

 

 Η ολιγάρκεια είναι η ιδιότητα να αρκείται κανείς σε λίγα, δηλαδή να έχει την 

ικανότητα να επιζήσει μόνο με τα βασικά, χωρίς να αναζητά περιττές πολυτέλειες στη ζωή. 

Το πιο τρανταχτό παράδειγμα που έχει να μας προσφέρει η ιστορία είναι ο τρόπος ζωής 

των Σπαρτιατών. Οι προαναφερθέντες ζούσαν λιτή 

ζωή, προπονούνταν όλη μέρα και αρκούνταν στο 

μέλανα ζωμό για τροφή. Όποιος αποφάσιζε να 

ζήσει μια πολυτελή ζωή, τιμωρούνταν αυστηρά. Εν 

κατακλείδι η ολιγάρκεια είναι μια σπουδαία αρετή, 

την οποία θα έπρεπε κάθε άνθρωπος να κατέχει, 

ώστε να μπορέσει να φέρει εις πέρας μια δύσκολη κατάσταση, έχοντας στην κατοχή του 

μόνο τα βασικά.    Μ.Λ. 

 

Στις μέρες μας κανείς δεν μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Η οικονομική κρίση που 

μαστίζει όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, έχει φέρει τους ανθρώπους σε μια άθλια 

οικονομική και ηθική κατάσταση. Ο κάθε άνθρωπος – ειδικά στην Ελλάδα – μπορεί να 

κάνει τα πάντα για ένα κομμάτι ψωμί ή ένα μεροκάματο απλά. Οι μόνοι που θα μπορέσουν 

να βγουν «σώοι και αβλαβείς» είναι αυτοί που αρκούνται με τα λίγα. Αυτοί που 

εφαρμόζουν την ολιγάρκεια. Ας πούμε αυτοί 

που πηγαίνουν στο παντοπωλείο και 

παίρνουν ακριβώς αυτά που χρειάζονται. 

Με λίγα λόγια αυτοί που αρκούνται με ένα 

μικρό σπίτι, με έναν καναπέ, μια κουβέρτα. 

Γενικά στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί ότι οι 

Έλληνες έχουν μια τάση 

υπερκαταναλωτισμού. Παίρνουν πολλά 

πράγματα, ενώ οι περισσότεροι έχουν λίγες 

ανάγκες. Γενικά πιστεύω ότι αν όλοι 
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αρχίσουμε να αρκούμαστε με τα λίγα, τότε όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο στη χώρα 

μας.   Λ.– Δ. Κ. 

 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι σὲ ὅλα ἀχόρταγος. Θέλει νὰ 

ἀπολαύσει πολλά, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὰ προφτάσει ὅλα. Καὶ 

γι᾿ αὐτὸ βασανίζεται. Ὅποιος ὅμως, φτάσει σὲ μία κατάσταση, 

ποὺ νὰ εὐχαριστιέται μὲ τὰ λίγα, καὶ νὰ μὴ θέλει πολλὰ ἔστω 

καὶ κι ἂν μπορεῖ νὰ τὰ ἀποκτήσει, ἐκεῖνος λοιπὸν εἶναι 

εὐτυχισμένος. Οἱ ἄνθρωποι δὲν βρίσκουν πουθενὰ εὐτυχία, 

γιατὶ ἐπιχειροῦν νὰ ζήσουν χωρὶς τὸν ἑαυτό τους. Ἀλλὰ ὅποιος 

χάσει τὸν ἑαυτό του, ἔχει χάσει τὴν εὐτυχία. Εὐτυχία δὲν εἶναι 

τὸ ζάλισμα, ποὺ δίνουν οἱ πολυμέριμνες ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις, ἀλλὰ ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς καὶ ἡ 

σιωπηλὴ ἀγαλλίαση τῆς καρδιᾶς. Φώτης Κόντογλου 

 

Ρητά: 

 Αν δεν επιθυμείς πολλά, τα λίγα θα σου φανούν πολλά / Δημόκριτος  

 Αν ζεις σύμφωνα με τις επιταγές της φύσης, ποτέ δε θα είσαι φτωχός. Αν ζεις σύμφωνα 

με τις επιταγές των ανθρώπων, ποτέ δε θα γίνεις πλούσιος / Σενέκας  

 Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα, να του αφαιρείς 

επιθυμίες (Ει βούλει πλούσιον τινά ποιήσαι, μη 

χρημάτων προστίθη, της δε επιθυμίας αφαίρει) / 

Επίκουρος  

 Εκείνος που απέρριψε το περιττό, απελευθερώθηκε από 

τις στερήσεις / Άγνωστος  

 Εκείνος που έχει πολλά, ας μη ζητεί περισσότερα / 

Οράτιος  

 Η ευτυχία ανήκει στους ολιγαρκείς. Εκείνος που αρκείται στα ελάχιστα είναι 

πλουσιότατος / Σωκράτης  

 Αν είσαι ολιγαρκής, ποτέ σου δε θα ντροπιαστείς. Αν ξέρεις πού να σταματάς, κίνδυνος 

δε θα σε βρει / Λαο Τσι  

 Ήξερε πώς να είναι φτωχός, με έναν κομψό και αξιοπρεπή τρόπο. Επέλεξε να γίνει 

πλούσιος περιορίζοντας απλώς τις επιθυμίες του / Έμερσον Ρ. (για τον Χ. Θόρροου)  

 Καλοπροαίρετος είναι όχι αυτός που δεν στενοχωριέται για όσα δεν έχει, αλλά αυτός 

που χαίρεται για όσα έχει / Δημόκριτος  

 Με την οικονομία, τα λίγα είναι αρκετά. Χωρίς οικονομία, τίποτε δεν είναι αρκετό. Η 

λιτότητα κάνει τον άνθρωπο πλούσιο / Σενέκας  
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 Ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ φτωχός, όταν έχει χαλινό στις επιθυμίες του / Διονύσιος 

Σολωμός 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Από την καθηγήτρια των καλλιτεχνικών: κ. Ιφιγένεια Σδούκου  

 
-Από ποια ηλικία και γιατί ασχολείστε με την 
ζωγραφική ; 
-Aπό πέντε χρονών. Ασχολούμαι με τη 
ζωγραφική γιατί πίστευα πως ένα παιδί 
δημιουργούσε το δικό του φανταστικό κόσμο 
μέσα από τις δικές του ζωγραφιές και αυτό με 
εντυπωσίαζε.  
 
-Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται κάποιος για να γίνει 
ζωγράφος εκτός από το ταλέντο; 
-Σίγουρα χρειάζεται οπτική μνήμη, παρατηρητικότητα ,περιέργεια ,αίσθηση του 
χώρου και των διαστάσεων. Υπομονή και πολύ δουλειά. 
 
-Θα θέλατε να γίνετε διάσημη ζωγράφος και αν ναι γιατί ; 
-Δεν με ενδιαφέρει ιδιαιτέρα. 
 
-Γιατί είναι σημαντική η ζωγραφική στη ζωή σας ; 
-Γιατί είναι ένας άλλος κόσμος. Είναι ένας κόσμος από τον οποίο μπορείς 
επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους και να εκφράζεσαι. Ο κόσμος θα δει το 
έργο, θα συζητήσει για αυτό, θα του βγάλει συναισθήματα και αυτό είναι ωραίο 
και για εμένα την ίδια αλλά και για το κοινό. 
 
-Ευχαριστούμε πολύ! 
-Και εγώ ευχαριστώ! 
 

 
 
 
Κατσαμάκα Κατερίνα, Λούκα Ελεονώρα, 
Μαλετσά Ευαγγελία, Μαλτά Ελισσάβετ 
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Ανέκδοτα 

 Λαθραία 

Ένας τύπος με μηχανή , πάει να περάσει τα Μεξικανικά σύνορα με δύο σάκους να ισορροπούν 

στους ώμους του.  

Φρουρός: «Τι έχεις στους σάκους;»  

Τύπος: «Άμμο!»  

Ο φρουρός τον κατεβάζει από τη μηχανή , ψάχνει τους 

σάκους … γεμάτοι άμμο. Ο τύπος τα μαζεύει, ανεβαίνει 

στη μηχανή και φεύγει . Μετά από δύο εβδομάδες, πάλι 

τα ίδια …  

Φρουρός: «Τι έχεις εκεί;» 

Τύπος: » Άμμο!»  

Φρουρός: «Κατέβα να σε ψάξουμε». 

Τα ίδια… τίποτα παρά άμμος και ο τύπος ανέβηκε στη μηχανή και έφυγε. 

Κάθε δύο εβδομάδες, επί έξι μήνες, οι έρευνες συνεχίστηκαν. Τελικά, μια βδομάδα ο τύπος δε 

φάνηκε. Ωστόσο, τον πέτυχε ο φρουρός στο κέντρο της πόλης και του λέει:  

«Κολλητέ, μας είχες τρελάνει. Ξέραμε ότι κάτι πέρναγες λαθραία πάνω – κάτω. Δε θα πω 

τίποτα σε κανέναν… τι λαθραία περνούσες απ τα σύνορα;»  

Κι ο τύπος απαντά: 

«Μοτοσικλέτες». 

 

 Μαύρο πρόβατο 

Το πρόβατο κάνει : ΜΠΕ. Το μαύρο πρόβατο πώς κάνει ; MΠΕ ΜΑΝ ! ... 

 

 Μακεδόνες ψήστες  

Πως λέγονται οι Μακεδόνες που ψήνουν μπριζόλες; 



14 
 

Θρακομακεδόνες. ... 

 

 Με ποιόν τρόπο δε φθείρονται τα ρούχα; 

Όταν δεν τα φοράμε. ... 

Σνίτσελ κοτόπουλο με μαγιονέζα στο γκριλ 

 

Τι χρειαζόμαστε: 

1. 2 φιλέτα κοτόπουλο 
2. μαγιονέζα 
3. τριμμένη φρυγανιά 
4. λίγο βούτυρο 

 

 

Πώς το κάνουμε: 

1. Όπως έχουμε αγοράσει το φιλέτο κοτόπουλο από τον κρεοπώλη το 
κόβουμε με ένα κοφτερό μαχαίρι εγκάρσια σε λεπτότερες φέτες 
ακουμπώντας το σε ένα ξύλο κοπής και πιάνοντας το από πάνω με την 
παλάμη μας περνάμε το μαχαίρι μέσα από το φιλέτο για να το κόψουμε. 

2. Αφού έχουμε κόψει τα φιλέτα τα αλείφουμε με μαγιονέζα και από τις δύο 
πλευρές και τα πασπαλίζουμε με την τριμμένη φρυγανιά όπως κάνουμε με 
τα σνίτσελ. 

3. Τα τοποθετούμε στο ταψί το ένα δίπλα στο άλλο και βάζουμε από ένα 
κομματάκι βούτυρο πάνω σε κάθε κομμάτι. 

4. Τα ψήνουμε στο γκριλ στους 200 βαθμούς στην προτελευταία θέση του 
φούρνου (αυτή που είναι πιο κοντά στην οροφή) για 5 λεπτά το πολυ ίσα 
να ροδοκοκκινίσουν. 

5. Μόλις πάρουν το χρυσαφί χρώμα απ τη μια πλευρά τα γυρνάμε και απ την 
άλλη. 

 

Λίγα μυστικά ακόμα 
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ΠΡΟΣΟΧΗ : καλό είναι να μη τα ξεροψήσετε γιατί θα σκληρύνουν και δεν θα είναι αφράτα. 

Συνοδεύει τέλεια ρύζι ή πατάτες. Καλή όρεξη!!! 

 

 

 

Andy's Summer Cheese Cake 

Περιγραφή 

Απλό και εύκολο στην παρασκευή του, δροσερό Cheese Cake με λίγα υλικά. 

Τι χρειαζόμαστε: 

1. 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 
2. 200 γρ. τυρί κρέμα  
3. 200 γρ. ανθότυρο 
4. χυμό 1/2 λεμονιού 
5. 250 γρ. μπισκότα  
6. 100 γρ. ζάχαρη άχνη 
7. 3 βανίλιες 

 

 

Πώς το κάνουμε: 

1. Βάζουμε σε ένα μπολ το γιαούρτι, το τυρί κρέμα και το ανθότυρο και τα χτυπάμε με το 
μίξερ μέχρι να αφομοιωθούν. 

2. Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και συνεχίζουμε να χτυπάμε και ρίχνουμε και την 
ζάχαρη άχνη και χτυπάμε μέχρι να γίνουν όλα μια κρέμα. 

3. Σπάμε τα μπισκότα στο μπλέντερ χωρίς να γίνουν τελείως θρύμματα. 
4. Μοιράζουμε τα σπασμένα μπισκότα στα μπολ και μετά από πάνω την κρέμα. 
5. Τα βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να σφίξει η κρέμα (περίπου 3 ώρες) 
6. Αν θέλουμε γαρνίρουμε με μαρμελάδα της αρεσκείας μας 

 

Λίγα μυστικά ακόμα 

Για κέικ μεσαίου μεγέθους 12 κομμάτια τριπλασιάζουμε τα υλικά! Καλή όρεξη!!! 
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Ομάδα: 
Καρακώστας Βασίλης, Καραμπίλια Μαρία, Κοίλιας Κωνσταντίνος, 

Κωνσταντινίδου Ραλλού, Μιχαλακάκης Μιλτιάδης 

 

Σκίτσα και τραγούδι 

από την ομάδα:  

Γιώργος Λιάπης,  

Θωμάς Καραδήμος,  

Γιάννης Λίταινας,  

Βασίλης Κανάκης 

  

 

 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

Τα γιορτινά τους όλοι θα φορέσουν απόψε για να παν' στην εκκλησιά  

χαρούμενα χτυπάνε οι καμπάνες χαρά Θεού Χριστούγεννα παιδιά.  

Ντιν νταν ντιν νταν Χριστούγεννα παιδιά.(2) 

 

Κι η φτωχομάνα με το λιανοκέρι κι οι νιες με τις λαμπάδες τις λευκές  

γονατιστές μπροστά στο εικονοστάσι γλυκύτατες θα πούνε προσευχές.  

Ντιν νταν ντιν νταν Χριστούγεννα παιδιά.(2) 

 

Και ο παππούς γερμένος στο ραβδί του ποιος ξέρει ίσως για στερνή φορά  

ακολουθεί κι αυτός σκυφτός στο δρόμο στην εκκλησιά να φτάσει λαχταρά.  

Ντιν νταν ντιν νταν Χριστούγεννα παιδιά.(2) 

 

Καλά Χριστούγεννα!!! Καλή Πρωτοχρονιά!!! 
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