
1 

Ο Φάρος της Μουσικής 

 

Τεύχος Δεκεμβρίου 2014 

 

 

Μηνιαίο μουσικό περιοδικό  

Συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες του γ2 τμήματος γυμνασίου 

Σχολικό έτος  2014-2015 

Μουσικό Σχολείο Λάρισας Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο 

Τάσου Λειβαδίτη 20 

41335 Νέα Πολιτεία, Λάρισα 

Τηλ. - FAX: 2410 627121, e-mail:  mail@lyk-mous-laris.lar.sch.gr  

 

mailto:mail@lyk-mous-laris.lar.sch.gr


2 

Σημείωμα της σύνταξης 

 Έφτασαν τα Χριστούγεννα! Σε λίγους μήνες οι μαθητές του τμήματος 

γ2 του Μουσικού Σχολείου Λάρισας θα ολοκληρώσουν τη σχολική χρονιά 

της γ γυμνασίου!! Οι υποχρεώσεις στα μαθήματα και στις άλλες 

δραστηριότητες είναι πολλές και μέσα σε αυτές και η υλοποίηση της 

συγγραφής των άρθρων του περιοδικού «Ο Φάρος της Μουσικής». Όμως, 

τα παιδιά με καλή διάθεση και προσοχή, με κόπο και μεράκι, σας 

παρουσιάζουν και το τεύχος αυτό…  

Τα περιεχόμενα ποικίλα. Τα σχόλια των παιδιών εύστοχα… 

Καλή ανάγνωση!! 

Καλά Χριστούγεννα! Ευτυχισμένο το 2015!!! 

 

 

 

       Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

      Βασιλική Κοσμάνου – Χάιδω Ευθυμίου 
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Τα Νέα του Σχολείου 

 Το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας 

επισκέφθηκαν μαθητές και μαθήτριες της 

Α’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου 

Λάρισας προκειμένου να δουν από κοντά 

την κινητή έκθεση του Μουσείου 

Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών 

Λαϊκών Μουσικών Οργάνων (συλλογή 

Φοίβου Ανωγειανάκη), από την Αθήνα. Τα 

παιδιά, υπό την καθοδήγηση των 

καθηγητών τους, Βασιλικής Κοσμάνου και 

Ιωάννη Βρούζου, περιηγήθηκαν στους χώρους του 

Μουσείου, παρατηρώντας τα μουσικά όργανα, ενώ 

έβγαλαν φωτογραφίες και παρήγαγαν το δικό τους 

εκπαιδευτικό υλικό για κάθε προθήκη της έκθεσης.  

Παράλληλα, οι μαθητές παρουσίασαν ένα 

μουσικό πρόγραμμα που περιελάμβανε δημοτικά 

τραγούδια, συνοδευόμενα υπό τους ήχους των 

παραδοσιακών οργάνων που διδάσκονται στο Μουσικό Σχολείο (ταμπουράς, λαούτο, 

βιολί και κρουστά κ.α.). Η εκπαιδευτική επίσκεψη αποτέλεσε μία ξεχωριστή εμπειρία 

για τους μαθητές, όπως επίσης και για τους παρευρισκόμενους στο χώρο του 

Λαογραφικού Μουσείου. 
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 Μέσα στο Δεκέμβριο 2014 πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας η 

τελετή λήξης της κινητής έκθεσης λαϊκών οργάνων του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών 

Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη. Η συναυλία 

συγκίνησε τη νέα γενιά, όπως αναφέρθηκε και 

από τον καθηγητή Εθνομουσικολογίας του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, κ.Λάμπρο Λιάβα που συντόνισε την 

εκδήλωση. Οι εκπαιδευτικοί καθηγητές 

μουσικής κκ.Παναγιώτα Ζαφειρίου, Δήμητρα 

Βρούζου, Ιωάννης Βρούζος και Βασιλική 

Κοσμάνου καθοδήγησαν την εικοσαμελή 

ορχήστρα και την μεγάλη χορωδία 

παραδοσιακής μουσικής στα μελωδικά μονοπάτια της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, των 

Κυκλάδων, της Κύπρου και άλλων ελληνικών περιοχών. Οι μαθητές ενθουσιασμένοι 

κατά τη διάρκεια των προβών και στη συναυλία, ένιωσαν τον παλμό του δημοτικού 

τραγουδιού μέσα από τον δυνατό - σε περιεχόμενο - λόγο 

της λαϊκής θυμοσοφίας και τη γεμάτη συναίσθημα 

μελωδία κάθε τραγουδιού.  

Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης οι μαθητές των 

Μουσικών Συνόλων της Παραδοσιακής Ορχήστρας και 

Παραδοσιακής Χορωδίας συνάντησαν τους "νέους" 

άλλων εποχών, με κατάθεση ψυχής και μεράκι, μέσα από 

την αγάπη για την παραδοσιακή μουσική και το 

τραγούδι, καθώς στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης μέλη των ΚΑΠΗ Λάρισας απέδωσαν 

με μοναδικό τρόπο παραδοσιακά τραγούδια με συνοδεία οργάνων.  

 Παράλληλα πραγματοποιήθηκε απονομή 

τιμητικών διακρίσεων σε παλαίμαχους τοπικούς 

οργανοπαίχτες για τη μεγάλη συμβολή τους στην 

λαϊκή μουσική της περιοχής, ενώ βραβεύτηκαν 

και μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό 

ζωγραφικής με θέμα την παράδοση και τα 

μουσικά όργανα. Την τελετή λήξης 

παρακολούθησαν υπεύθυνοι του Λαογραφικού 

Μουσείου, εκπρόσωποι φορέων, μαθητές και 

γονείς και πλήθος κόσμου.  

Ήταν μια μουσική βραδιά που συγκίνησε και έμεινε στην καρδιά των παιδιών 

που συμμετείχαν αλλά και των "μεγάλων παιδιών" που την απόλαυσαν!  
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Γενικό θέμα: Οι σχολικές κοινότητες 

 

Το σχολείο αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, με τη μάθηση και την 

αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοιμάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την 

απρόσκοπτη ένταξή τους στην κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Για 

το σκοπό αυτό καθιερώνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το 

μαθητή στην αναζήτηση και στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, ενισχύει την 

πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει με ό,τι είναι 

αναγκαίο για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις δραστηριότητες 

που αναπτύσσονται στην κοινωνία στην οποία θα ζήσουν. 

 

Οι μαθητικές κοινότητες είναι ένας καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που 

συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη 

της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, 

όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές 

με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη 

δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους 

στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις 

για τα προβλήματα που τους αφορούν. Οι μαθητικές κοινότητες εκφράζουν τη θέληση 

των μαθητών για τη ζωή και τη λειτουργία του σχολείου.  

 

Οι μαθητές διαμορφώνουν μέσα από τις λειτουργίες των μαθητικών κοινοτήτων 

τις απόψεις τους και προτείνουν λύσεις στο σύλλογο των καθηγητών και τη διεύθυνση 

για τα προβλήματα του σχολείου. Οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν, μαζί με τους 

άλλους φορείς του σχολείου, στην άνοδο του επιπέδου των σπουδών, στην καλλιέργεια 

των δημιουργικών κλίσεων, της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας των μαθητών, 

στη δημιουργία γενικά ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας, 

του λαού και του τόπου. Από κοινού με την διεύθυνση και το σύλλογο των 

καθηγητών, αντιμετωπίζουν και λύνουν τα προβλήματα του σχολείου, τα 

προβλήματα των μαθητών.  
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Το σχολείο, πέρα από χώρος παιδείας, μπορεί και πρέπει να γίνει χώρος 

πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης καθώς και καλλιέργειας του αθλητικού 

πνεύματος και της άθλησης. Οι μαθητικές κοινότητες, με δική τους πρωτοβουλία και με 

τη συνεργασία και την τελική έγκριση της διεύθυνσης και του συλλόγου των καθηγητών 

του σχολείου, προωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις (επιστημονικές διαλέξεις, 

συζητήσεις, ποιητικές ή μουσικές βραδιές, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο κ.λ.π.) που 

αναφέρονται σε κάθε μορφή επιστήμης και τέχνης, όπως επίσης και διοργανώσεις 

αθλητικών αγώνων. Σε κάθε σχολείο 

μπορεί να ιδρυθούν όμιλοι ψυχαγωγικού 

και πολιτιστικού χαρακτήρα, στους οποίους 

μπορούν να δραστηριοποιούνται οι 

μαθήτριες και οι μαθητές, από διάφορες 

τάξεις ή τμήματα, ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά τους (π.χ. σκακιστικός, 

λογοτεχνικός, μουσικός, αθλητικός όμιλος 

κ.λ.π.). Οι συνεδριάσεις αυτών των ομίλων 

ικανοποιούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών και καλλιεργούν το ταλέντο των 

μελών τους. 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι σχολικές κοινότητες αποτελούν ένα 

σημαντικό μέρος της ζωής των μαθητών, οι οποίες τους βοηθούν στην ένταξη τους 

στην κοινωνία αλλά και στην πιθανή μελλοντική ενασχόληση τους με τα κοινά. Λίγοι θα 

διαφωνούσαν με την άποψη πως τα σχολεία και η εκπαίδευση των διδασκομένων έχει 

βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Ένας παράγοντας που συνετέλεσε σε αυτή τη 

διαφοροποίηση είναι οι σχολικές κοινότητες. Εμείς οι μαθητές αντιλαμβανόμαστε 

ορισμένα προβλήματα και διαθέτουμε προτάσεις και ιδέες για το πώς μπορούν να 

αντιμετωπιστούν. Συνεπώς, είναι η απαραίτητη η επικοινωνία με τους καθηγητές και 

τον διευθυντή του σχολείου ώστε οι συζητήσεις μας να έχουν εποικοδομητικό 

χαρακτήρα. Ας ελπίσουμε πως με το πέρασμα των ετών, η συμβολή των μαθητικών 

κοινοτήτων θα επιφέρει πολλές και ουσιαστικές αλλαγές στη σχολική ζωή των παιδιών. 

Κοτρώτσιου Πηνελόπη,    Κοντοβάγιου Σπυριδούλα,  

Κατσιούλα Νίκη,    Καρατσίβου Αλεξάνδρα  
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Ο συνθέτης του μήνα: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
 

Ο Μανώλης Καλομοίρης (14 Δεκεμβρίου 1883 – 3 Απριλίου 1962) ήταν 

μουσικός και συνθέτης. Θεωρείται από πολλούς ως ο ιδρυτής της Εθνικής Μουσικής 

Σχολής της Ελλάδας και το μουσικό του έργο συνδέεται με την ελληνική παράδοση 

και το δημοτικό τραγούδι. Συνέθεσε πολλά έργα, μεταξύ αυτών πέντε όπερες, τρεις 

συμφωνίες, ένα κοντσέρτο για πιάνο, κύκλους τραγουδιών για φωνή και ορχήστρα 

ή για φωνή και πιάνο, έργα για πιάνο, μουσική δωματίου, χορωδιακά, καθώς και 

έργα για παιδιά. Υπήρξε ακόμη συγγραφέας παιδαγωγικών βιβλίων για την 

θεωρία της μουσικής. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα  

Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1883 από οικογένεια που καταγόταν από τη Σάμο. 

Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στην Αθήνα όπου μαζί με τις γυμνασιακές του σπουδές 

ξεκίνησε και συστηματικές σπουδές στο πιάνο. Το 1899 τον βρίσκει στην 

Κωνσταντινούπολη όπου τελειώνει το γυμνάσιο. Μετά από 

μια μικρή σύγκρουση με την οικογένειά του (η μητέρα του 

τον προόριζε για γιατρό) φεύγει για την Βιέννη όπου 

σπουδάζει πιάνο και ανώτερα θεωρητικά. Μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών του και τον γάμο του με την 

Χαρίκλεια Παπαμόσχου, πηγαίνει στο Χάρκοβο της Ρωσίας 

(1906-1910) όπου διδάσκει για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να 

πάρει την απόφαση να εγκατασταθεί για πάντα στην 

Ελλάδα το 1910. Ερχόμενος στην Ελλάδα διορίζεται 

καθηγητής πιάνου και ανώτερων θεωρητικών στο Ωδείο 

Αθηνών. Σκοπός του ήταν η δημιουργία μιας "εθνικής 

σχολής" στα πρότυπα ανάλογων κινημάτων από άλλες χώρες, η οποία θα 

συνδύαζε τον γερμανικό ρομαντισμό με ελληνικά μοτίβα. Παράλληλα, 

κατηγορούσε την Επτανησιακή Σχολή για "ιταλισμό" και για μη χρήση ελληνικών 

θεμάτων, δημιουργώντας ρήξη μεταξύ της Εθνικής και Επτανησιακής Σχολής.  

Ακολούθησε μια πλούσια μουσική δημιουργία όπου ο Καλομοίρης αντλεί τις 

εμπνεύσεις του από τη δημοτική νεοελληνική ποίηση κυρίως του Κωστή Παλαμά. 

Το 1919 ίδρυσε το Ελληνικό Ωδείο που διεύθυνε μέχρι το 1926 όταν ίδρυσε το Εθνικό 

Ωδείο που διεύθυνε μέχρι το τέλος σχεδόν της ζωής του. Επίσης το 1919 διορίσθηκε 

γενικός Επιθεωρητής, Αρχιμουσικός, σε όλες τις στρατιωτικές μπάντες Αθηνών. 

Από τότε όμως παράλληλα με τη συνθετική του εργασία αναπτύσσει ένα τεράστιο 

http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1883
http://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1962
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE#.CE.97_.CE.B5.CE.B8.CE.BD.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.BC.CE.BF.CF.85.CF.83.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CF.83.CF.87.CE.BF.CE.BB.CE.AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE#.CE.97_.CE.B5.CE.B8.CE.BD.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.BC.CE.BF.CF.85.CF.83.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CF.83.CF.87.CE.BF.CE.BB.CE.AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1883
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1899
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1910
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1919
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1926
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
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παιδαγωγικό έργο σφραγίζοντας κάθε πτυχή της μουσικής ζωής του τόπου. Το 1945 

εκλέγεται μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Εκτός των άλλων τιμήθηκε και με το 

Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών (1919). Πέθανε στην Αθήνα το 1962. 

 

Γλωσσικό ζήτημα 

Πολύ σημαντικό ρόλο στα έργα του Καλομοίρη είχε η νεοελληνική 

λογοτεχνία και ποίηση. Από τα νιάτα του ήταν θερμός υποστηρικτής του 

δημοτικισμού παίρνοντας αρκετές φορές ακραίες θέσεις (το πρόγραμμα της 

πρώτης του συναυλίας στην Αθήνα είναι ένα από τα πρώτα επίσημα κείμενα που 

γράφτηκαν στη δημοτική και μάλιστα σε μια «σκληρή» δημοτική). 

 

Μουσική εκπαίδευση 

Ασχολήθηκε συστηματικά με την εκπαίδευση (ήταν ο ιδρυτής του 

«Ελληνικού» και του «Εθνικού Ωδείου»). Σε μια εποχή 

που μουσική παιδεία υπήρχε μόνο στην Αθήνα και τα 

προγράμματα του Ωδείου Αθηνών γράφονταν μόνο στα 

γαλλικά, ίδρυσε ωδεία σε όλη την Ελλάδα, έγραψε 

μουσικοπαιδαγωγικά έργα στη δημοτική και για τις 

ελληνικές ανάγκες.  

Πλήθος κορυφαίων μουσικών πέρασαν από το 

Εθνικό Ωδείο: από τη Μαρία Κάλλας και τον Μιλτιάδη 

Καρύδη μέχρι τον Δημήτρη Δραγατάκη και τον Φίλιππο 

Τσαλαχούρη. Για πολλές δεκαετίες η συντριπτική 

πλειοψηφία των τραγουδιστών της Λυρικής Σκηνής 

προέρχονταν από το Εθνικό Ωδείο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τους μαθητές:  

Κοίλια Κωνσταντίνο, Μαλετσά Εβελίνα, Μαλτά Ελισάβετ, Κατσαμάκα Κατερίνα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1962
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE
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Το διαδίκτυο και οι κίνδυνοι που κρύβει! 
 

Μια εικόνα χίλιες λέξεις!! 

Διάφορες φωτογραφίες που περιγράφουν το ζήτημα! 
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Το διαδίκτυο και οι κίνδυνοι που κρύβει… συνέχεια 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβουλές: 

- Να μην αναφέρουμε προσωπικά στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, 

προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο. 

- Ο λογαριασμός μας να μην είναι εκτεθειμένος σε όλους τους χρήστες, αλλά να 

είναι «κλειστός». 

- Να αποδεχόμαστε μόνο φίλους που πραγματικά ξέρουμε. 

- Να καταγγέλλουμε οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια/πρόταση πέσει στην αντίληψή 

μας πχ. παρότρυνση να ανεβάσουμε προσωπικές μας στιγμές. 

- Να μην συναντάμε γνωριμίες μέσω διαδικτύου (μπορεί τα άτομα με αυτό το 

προφίλ να μην υπάρχουν καν… αλλά κι αν ακόμα το κάναμε αυτό να είναι έστω 

ενημερωμένοι οι γονείς, ώστε να μπορούν να επέμβουν). 
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Ανέκδοτα 

 

 Μπαίνει ένα άντρας βιαστικός στο σπίτι του! 

-Γυναίκα, κέρδισα το λαχείο, ετοίμασε τις βαλίτσες μας... 

- Αχ, μπράβο αντρούλη μου, και πού πάμε; 

- Εγώ στη Χαβάη, εσύ στη μάνα σου.... 

 

 

 

 Κάποιος, πηγαίνοντας στη δουλειά του βλέπει ένα πλήθος ανθρώπων να 

περπατάει. Κοιτάζοντας στην "κεφαλή" της πορείας, βλέπει ένα φέρετρο, από 

πίσω έναν κύριο με ένα σκυλάκι και ακολουθεί το 

πλήθος. Πλησιάζει τον κύριο και τον ρωτάει:  

- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;  

- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η πεθερά μου.  

- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν επιτρέπεται, πώς;  

- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...  

- Τι μου λες; Μπορείς να μου το δανείσεις για απόψε;  

- Μπες στην ουρά! 

 

 

 

 Δάσκαλε πως πάει το παιδί;  

-Πρόβατα έχετε;  

-Όχι! 

-ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ... … …  

 

 -Σκότωσα ένα κουνούπι…  

-Και;  

-Όταν πέθανε μου είπε "το ίδιο σου το αίμα ρε"; !!!  
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Συνταγές 

Κρέπες 

 

Υλικά: 

 2 φλιτζάνια αλεύρι 

 2 ¾ φλιτζάνια γάλα 

 2 αυγά (σε θερμοκρασία 

δωματίου)  

 Λίγο αλάτι ή ζάχαρη  

 Λίγο βούτυρο ή λάδι 

 

Εκτέλεση: 

 Σε ένα μπολ βάζετε το αλεύρι και σχηματίζετε μια γούρνα στη μέση.  

 Προσθέτετε το γάλα σιγά-σιγά ανακατεύοντας.  

 Ρίχνετε ένα – ένα τα αυγά χωρίς να σταματήσετε το ανακάτεμα. Αν δείτε 

πως η ζύμη είναι πολύ πηχτή προσθέστε λίγο ακόμα γάλα.  

 Τέλος προσθέστε ¼ του γλυκού ζάχαρη ή αλάτι.  

 Προθερμάνετε το  τηγάνι και αλείψτε το με λίγο βούτυρο ή λάδι , από το 

οποίο πάρτε την επιπλέον ποσότητα περνώντας πάνω από αυτό με λίγο 

χαρτί κουζίνας.  

 Ρίξτε λίγο από το μείγμα (εξαρτάται από το μέγεθος που επιθυμείτε να 

έχει η κρέπα σας) και απλώστε το.  

 Σερβίρετε σε ένα πιάτο και γεμίστε τες με τα υλικά (φρούτα, σοκολάτα, 

μαρμελάδα) που επιθυμείτε.  

 

 

 

 

     Καλή επιτυχία & καλή σας όρεξη! 
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Σκίτσα για τους μαθητές και το σχολείο… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


