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Σημείωμα της σύνταξης 

Νοέμβριος 2013 

 Ακόμα ένα τεύχος του «Φάρου της Μουσικής» έχουμε στα «χέρια» μας! Τα 

παιδιά του β2 με ζήλο και όρεξη, με φαντασία και εργατικότητα συνεχίζουν την έκδοση 

του 2ου τεύχους του μουσικού περιοδικού του Μουσικού Σχολείου Λάρισας! Με την 

εναλλαγή της θεματολογίας κάθε ομάδας, το ενδιαφέρον των παιδιών παραμένει 

αμείωτο και πολλές φορές είναι τόσο πηγαία η δημιουργικότητα και η έμπνευσή τους, 

που μας εκπλήσσουν ευχάριστα! 

 Από τη μεριά μας να ευχαριστήσουμε τη 

Διεύθυνση του σχολείου μας για την αμέριστη 

υποστήριξη, καθώς και τους συναδέλφους που 

δέχτηκαν με χαρά να δώσουν συνεντεύξεις στο 

πλαίσιο της θεματικής κάθε τεύχους.  

 Καλή περιήγηση, λοιπόν, στους διαδρόμους και στην αυλή του σχολείου μας 

υπό το φως του «Φάρου της Μουσικής»!!!! 

 

       Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

      Βασιλική Κοσμάνου και Χάιδω Ευθυμίου 
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Τα Νέα του Σχολείου για το μήνα Νοέμβριο 

 Πριν λίγο καιρό πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας οι εκλογές του 15μελούς 

συμβουλίου. Τα ονόματα των υποψηφίων ήταν 

πολλά. Μετά την προβλεπόμενη διαδικασία, με 

την εκλογή του, το νέο 15μελές μαθητικό 

συμβούλιο του σχολείου μας έλαβε αμέσως 

δράση, ώστε να λυθούν σύντομα όσα 

περισσότερα προβλήματα που απασχολούν μαθητές και καθηγητές.   Μ.Κ. 

           

 Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 έγινε η γιορτή στη μνήμη του Πολυτεχνείου. 

Στην εκδήλωση αυτή πήραν μέρος παιδιά γυμνασίου αλλά και λυκείου 

παρουσιάζοντας ένα θεατρικό δρώμενο με 

αποσπάσματα της ζωής από εκείνη την 

εποχή και διάφορα λαϊκά τραγούδια. Τη 

γιορτή πλαισίωσε η χορωδία του β3 

τμήματος γυμνασίου.   Ρ.Κ. 

 

 150 χρόνια από τη γέννηση του Κ.Π.Καφάβη 

Πρόσφατα, στο σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε μια ημερίδα - 

αφιέρωμα στα 150 χρόνια από τη γέννηση του αλεξανδρινού 

ποιητή, Κ.Π.Καβάφη, στις 29 Νοεμβρίου. Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και σχολικοί σύμβουλοι. 

Τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά η Συμφωνική Ορχήστρα του 

Μουσικού Σχολείου Λάρισας μ’ ένα μικρό ρεσιτάλ.  Μ.Μ. 

 

Ομάδα: Μιλτιάδης Μιχαλακάκης, Μαρία Καραμπίλια, Ραλλού Κωνσταντινίδου, Κωνσταντίνος 

Κοίλιας, Βασίλης Καρακώστας 
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Γενικό θέμα : Ειρήνη και πόλεμος 

Ειρήνη και πόλεμος. Δύο λέξεις που δεν θα μπορούσαν να είναι πιο αντίθετες. Η ειρήνη είναι 

κάτι πολύ σημαντικό, ιερό και αναγκαίο για τον άνθρωπο, μιας και 

δεν μπορεί να ζήσει και να δημιουργήσει χωρίς αυτήν. Ο πόλεμος 

είναι άγριος, βάναυσος και καταστροφικός και δεν αφήνει τίποτα 

στο διάβα του. Όταν υπάρχει ειρήνη, ο κόσμος είναι χαρούμενος, 

υγιής και χαμογελαστός, ενώ όταν υπάρχει πόλεμος ο κόσμος 

κλαίει, πεθαίνει και αρρωσταίνει.       

      Γιώργος Λιάπης 

 

ΠΟΛΕΜΟΣ-ΕΙΡΗΝΗ 

 «Ποθεινόν εστί υγεία νοσούσι και πολεμουμένοις ειρήνη» (Πλούταρχος). Οι άρρωστοι 

λαχταρούν την υγεία και αυτοί που πολεμούν ειρήνη, έγραψε ο Πλούταρχος.  

 Πόλεμος μια λέξη που μόνο με το άκουσμά της ξυπνάει στις καρδιές των ανθρώπων 

αρνητικά συναισθήματα όπως πόνο, θλίψη, φόβο…. Αντίθετα ακούγοντας τη λέξη «Ειρήνη» 

νιώθει κανείς χαρά, ευτυχία, … Άραγε γιατί;  

 Διότι με την ειρήνη δημιουργούμε, συναναστρεφόμαστε, παίζουμε, χαμογελούμε, 

χαιρόμαστε, συνομιλούμε, κάνουμε όνειρα, μαθαίνουμε, ανακαλύπτουμε τον κόσμο, 

αγαπάμε, νιώθουμε ασφαλείς, απολαμβάνουμε 

οικογενειακή θαλπωρή, σχεδιάζουμε το μέλλον μας, 

θέτουμε στόχους, διασκεδάζουμε, προοδεύουμε και 

όλα αυτά μπορούν να επαναλαμβάνονται όσες φορές 

θέλουμε. Όμως με τον πόλεμο όλα αυτά χάνονται, 

γκρεμίζονται, καταστρέφονται, γι’ αυτό ως παιδιά 

έχουμε υποχρέωση και καθήκον να πείθουμε τους μεγάλους να λύνουν τις οποιεσδήποτε 

διαφορές ειρηνικά και με μοναδικό «όπλο» το λόγο τους. 

         Θωμάς Καραδήμος 

 

Ομάδα: Γιώργος Λιάπης, Θωμάς Καραδήμος, Γιάννης Λίταινας, Βασίλης Κανάκης 



6 
 

Ο συνθέτης του μήνα  - Μίκης Θεοδωράκης  

 

Ο Μίκης Θεοδωράκης, Κρητικός στην καταγωγή, 

γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο. Τα παιδικά του χρόνια 

τα πέρασε σε διάφορες πόλεις της ελληνικής επαρχίας όπως στη 

Μυτιλήνη, Γιάννενα, Κεφαλονιά, Πύργο Ηλείας, Πάτρα και 

κυρίως στην Τρίπολη Αρκαδίας, λόγω των συχνών μεταθέσεων 

του δημοσίου υπαλλήλου πατέρα του.  

Από τότε φάνηκε καθαρά, ότι η ζωή του θα μοιραζόταν 

ανάμεσα στη μουσική και σε αγώνες για ανθρωπιστικές αξίες. Στην Τρίπολη, μόλις 17 

ετών, δίνει την πρώτη του συναυλία παρουσιάζοντας το έργο του Κασσιανή και παίρνει 

μέρος στην αντίσταση κατά των κατακτητών. Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 

1943 συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και βασανίζεται. Διαφεύγει 

στην Αθήνα, όπου οργανώνεται στο ΕΑΜ και αγωνίζεται κατά των Γερμανών 

κατακτητών. Συγχρόνως σπουδάζει στο Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον Φιλοκτήτη 

Οικονομίδη.  

Μετά την απελευθέρωση ξεσπά ο Εμφύλιος. Ο 

Θεοδωράκης λόγω των προοδευτικών του ιδεών καταδιώκεται 

από τις αστυνομικές αρχές. Για ένα διάστημα ζει παράνομος 

στην Αθήνα χωρίς να σταματήσει την επαναστατική του 

δράση. Τελικά συλλαμβάνεται και στέλνεται εξορία στην αρχή 

στην Ικαρία και στη συνέχεια στο επονομαζόμενο στρατόπεδο 

θανάτου, τη Μακρόνησο. Τελικά αποφοιτά από το Ωδείο το 

1950 με δίπλωμα στην αρμονία. 

Τον Μάιο του 1967 ιδρύει μαζί με άλλους την πρώτη αντιστασιακή οργάνωση 

κατά της Δικτατορίας, το ΠΑΜ και εκλέγεται πρόεδρός του. Συλλαμβάνεται τον 

Αύγουστο του 1967. Ακολουθεί η φυλάκισή του στην οδό Μπουμπουλίνας, η 

http://el.wikipedia.org/wiki/1967
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%91%CE%9C
http://el.wikipedia.org/wiki/1967
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1
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απομόνωση, οι φυλακές Αβέρωφ, η μεγάλη απεργία πείνας, το νοσοκομείο, η 

αποφυλάκιση και ο κατ' οίκον περιορισμός, η εκτόπιση με την οικογένειά του στη 

Ζάτουνα Αρκαδίας, και τέλος το στρατόπεδο Ωρωπού. Όλο αυτό το διάστημα συνθέτει 

συνεχώς. Πολλά από τα καινούργια έργα του κατορθώνει με διάφορους τρόπους να τα 

στέλνει στο εξωτερικό, όπου τραγουδιούνται από τη Μαρία Φαραντούρη και τη Μελίνα 

Μερκούρη. 

 

Κυριότερα έργα 

 Κύκλοι τραγουδιών: Τα παιδικά, Επιτάφιος, Επιφάνια, Πολιτεία Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, 

Λιποτάκτες, Μικρές Κυκλάδες, Χρυσοπράσινο Φύλλο, Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν 

+ Κύκλος Φαραντούρη, Ρωμιοσύνη, Romancero Gitano, Θαλασσινά φεγγάρια, Ο ήλιος 

και ο χρόνος, Δώδεκα λαϊκά, Νύχτα θανάτου, Αρκαδίες, Τα τραγούδια του Αγώνα, Τα 

τραγούδια του Ανδρέα, Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας, Μπαλάντες (σε 

ποίηση Μανώλη Αναγνωστάκη), Στην Ανατολή, Τα λυρικά (σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη), 

Χαιρετισμοί, Επιβάτης, Ραντάρ, Διόνυσος, Φαίδρα, Καρυωτάκης, Τα πρόσωπα του 

ήλιου, Μνήμη της πέτρας, Ως αρχαίος άνεμος, Μήπως ζούμε σ' άλλη χώρα;, Μια 

θάλασσα γεμάτη μουσική, Η Βεατρίκη στην οδό Μηδέν, Ασίκικο Πουλάκη, Λυρικώτερα, 

Λυρικώτατα, Σερενάτες, Τα Πικροσάββατα. 

 Μουσική για θέατρο: Όμορφη πόλη, Το τραγούδι του νεκρού αδελφού, Μαγική πόλη, 

Ένας όμηρος, Εχθρός Λαός, Προδομένος Λαός, Καποδίστριας, Χριστόφορος Κολόμβος, 

Περικλής, Αυτό το δέντρο δεν το λέγανε υπομονή, Το θεριό του Ταύρου, Μάκβεθ. 

 Μουσική για αρχαίο δράμα: Ορέστεια (Αγαμέμνων, 

Χοηφόροι, Ευμενίδες), Αντιγόνη, Ιππής, Λυσιστράτη, 

Προμηθεύς Δεσμώτης, Οιδίπους Τύραννος, Εκάβη, 

Ικέτιδες, Τρωάδες, Φοίνισσες, Αίας.  

 Μουσική για κινηματογράφο: Συνοικία το όνειρο, 

Ζορμπάς, Ζ, Σέρπικο, Ιφιγένεια, Ηλέκτρα, Το μπλόκο, 

Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, Σουτιέσκα (Τίτο), 

Μπιριμπί, Φαίδρα, Κατάσταση πολιορκίας, Actas de 

Marusia. 

 

Ομάδα: Μάριος Λούπας, Λεωνίδας Κασσαβέτης, Βασίλης Κυλινδρής, Νικόλαος Μπασιάς 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B5%CE%BD_%28%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B5%CE%BD_%28%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/Z_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BF
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Σκέψεις γύρω από ένα θέμα: Η σημασία της υγιεινής διατροφής 

Η καλή διατροφή έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη ζωή του ανθρώπου. Τρώγοντας 

σωστά εξασφαλίζουν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του 

οργανισμού μας. Η καλή διατροφή συμβάλλει στη σωστή 

σωματική και πνευματική ανάπτυξή μας. Όταν δεν τρώμε τις 

κατάλληλες τροφές, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εμφάνισης πολλών 

ασθενειών, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο, 

όπως είναι η παχυσαρκία, τα καρδιακά νοσήματα και ο καρκίνος. 

Επιπρόσθετα, όταν ακολουθούμε ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, είμαστε σε θέση να 

αντιμετωπίσουμε τις διάφορες ασθένειες που απειλούν την υγεία μας. Εκτός από όλα τα 

παραπάνω, η καλή διατροφή μας κάνει να νιώθουμε χαρούμενοι, αισιόδοξοι για τη ζωή, 

έτοιμοι να πετύχουμε τους στόχους μας, γεμάτοι ευεξία, ζωντάνια, ενέργεια και καλή διάθεση. 

Για να πετύχουμε τα παραπάνω πρέπει να ακολουθούμε ένα 

ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής βασισμένο στη μεσογειακή 

διατροφή που επιτρέπει τη μεγάλη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών 

και δημητριακών, συστήνει με μέτρο την κατανάλωση ψαριών και 

λευκού κρέατος και περιορίζει τις ποσότητες κόκκινου κρέατος και 

γλυκών.     Παναγιώτα Καναβούρα 

______________________________________________________________________ 

Στις μέρες μας η σωστή διατροφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Πρέπει όλοι οι 

άνθρωποι κάθε ηλικίας να τρέφονται υγιεινά για μια ευτυχή ζωή. Τα τελευταία χρόνια έχει 

αυξηθεί ο αριθμός παχυσαρκίας στην Ελλάδα, ειδικά στα παιδιά, γιατί πια τα παιδιά αλλά και 

οι ενήλικες τρέφονται με ανθυγιεινές τροφές, όπως το fast food και με ανθυγιεινά σνακ 

πλούσια σε λίπη και λιπαρά. Πολλοί έφηβοι που πάσχουν από παχυσαρκία, λόγω της 

ανθυγιεινής διατροφής που ακολουθούσαν, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και ντρέπονται για 

τα κιλά τους. Επίσης, πολλοί άνθρωποι, λόγω κακής διατροφής, έχουν πολλά προβλήματα 

υγείας μικρά ή και σοβαρά που μπορούν να στοιχίσουν τη ζωή τους. Για να μειωθεί ο αριθμός 

των προβλημάτων και για να ζήσουμε μια ευχάριστη ζωή με 

υγεία, πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε ένα υγιεινό και 

ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής αντικαθιστώντας τις 

ανθυγιεινές τροφές με υγιεινές τροφές που οι οποίες είναι 

πλούσιες σε βιταμίνες και ενέργεια όπως τα λαχανικά, τα 

φρούτα και περιορίζοντας τη μεγάλη κατανάλωση του κρέατος. 

Ακολουθήστε μια υγιεινή διατροφή για μια ευχάριστη ζωή 

γεμάτη υγεία και χαρά!!!!!    Νίκη Κατσιούλα  
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Η υγιεινή διατροφή στη ζωή μας είναι ένας σημαντικός παράγοντας! Στοιχεία δείχνουν 

ότι το ένα στα δέκα Ελληνόπουλα είναι παχύσαρκο! Το ένα στα δύο δε συνηθίζει να τρώει 

πρωινό και όλα σχεδόν έμαθαν να τρώνε σαν τα 

Αμερικανάκια. Και όλα αυτά όταν στη νότια Ασία το 50% 

των παιδιών υποσιτίζεται! Όπως λοιπόν δείχνουν οι 

έρευνες, ένα στα τρία Ελληνόπουλα τρώει τουλάχιστον μια 

δυο φορές την εβδομάδα σε φαστφούντ, κυρίως τα αγόρια, 

και το 20% από αυτά τα παιδιά πηγαίνουν εκεί μαζί με τους 

γονείς τους. Το 56% των μαθητών τρώει τουλάχιστον μία 

φορά την ημέρα τσιπς, κρουασάν και άλλα παρόμοια 

τρόφιμα. Όμως το χειρότερο από όλα είναι ότι τα παιδιά 

στην Ελλάδα δε συνηθίζουν να τρώνε πρωινό. 

   Σύμφωνα πάντα με τις έρευνες, η έλλειψη πρωινού 

από το διαιτολόγιο κάθε παιδιού έχει ως αποτέλεσμα περισσότερη κατανάλωση των τροφών 

των φαστφούντ! Γι’ αυτό πρέπει πάντα να ακολουθούμε μια υγιεινή διατροφή!     

          Αλεξάνδρα Καρατσίβου  

 

______________________________________________________________ 

 

Ένα πόστερ που περιέχει οδηγίες και προτάσεις για υγιεινή διατροφή από τη Στέλλα Λίταινα 
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Συνέντευξη από την καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας  

κ. Αναστασία Κοντογιάννη 

 

- Κυρία Κοντογιάννη, γιατί επιλέξατε να γίνετε 

γυμνάστρια; 

- Το επέλεξα επειδή από πολύ μικρή μου άρεσε η 

γυμναστική και σαν μάθημα στο σχολείο και γενικότερα 

σαν στάση ζωής. 

 

- Γιατί επιλέξατε να δουλέψετε σε αυτό το σχολείο; 

- Διότι μ’ αρέσει η μουσική και όταν ήμουν μικρή αλλά και τώρα όταν γυμνάζομαι, ακούω 

μουσική. 

 

- Ποιο άθλημα σας αρέσει πιο πολύ; 

- Δεν μου αρέσει κάποιο συγκεκριμένο άθλημα, μου αρέσει ο,τιδήποτε έχει σχέση με 

γυμναστική και μου αρέσουν όλα τα αθλήματα. 

 

- Πώς αισθάνεστε όταν κάνετε μάθημα; 

- Όταν κάνω μάθημα μου αρέσει και το διασκεδάζω και γω, διότι μπορώ να μεταδώσω τη 

γνώση μου στους άλλους. 

 

- Σας ευχαριστούμε πολύ!!! 

 

Ομάδα: Κανάκης Βασίλης, Καραδήμος Θωμάς, 

Λιάπης Γεώργιος, Λίταινας Ιωάννης. 
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Ανέκδοτα 

10 πόδια 

ΔΑΣΚΑΛΑ: Σ αυτό το κουτί έχω ένα φίδι 10 πόδια! 

Μαθητής: Δε με γελάτε! Δεν έχουν πόδια τα φίδια!!! 

 

H mercedes 

Ένας Λαρισαίος με την καινούργια του Μερσεντές πάει στο κοσμηματοπωλείο να πάρει 

στην αρραβωνιαστικιά του ένα δώρο.(Πολύ χρήμα) Ξεχνάει όμως το φλας αναμμένο. 

Πάει μέσα. Ο κοσμηματοπώλης: Πω πω ρε συ! Κινούριο αμάξι;  

Λαρισαίος: Ναι σ ιρέσι;  

Ο κοσμηματοπώλης: Ναι, αλλά το φλας ρε συ… 

Λαρισαίος: Αν το φλάω λέει. Σα τα μάτια μου το φλάω.  

 

Μικροί άγγελοι 

- Πώς λέγονται οι θηλυκοί μικροί άγγελοι;  

- Μικρές αγγελίες.  

 

Με τι μοιάζει το μισό φεγγάρι; 

Με το άλλο μισό.  

 

Γιατί οι Πόντιοι όταν κοιμούνται σηκώνουν το πόδι τους ψηλά; 

Για να βάζουν τρικλοποδιές στα κουνούπια.  
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Ρωσική Σαλάτα 

Υλικά 

- 3 πατάτες 

- 250γρ. πάριζα 

- 5 αυγά 

- 250γρ. αγγουράκι τουρσί 

- 1 κουτάκι αρακά κονσέρβα 

- 200γρ. καρότο 

- ένα μικρό κρεμμύδι 

- 250γρ. μαγιονέζα 

- αλάτι, πιπέρι  

Εκτέλεση:  

Βράζουμε τις πατάτες, αυγά, καρότα. Τα καθαρίζουμε. Όλα τα υλικά το κόβουμε σε 

κύβους, 1x1 εκατοστά. Τα ανακατεύετε όλα σ’ ένα μπολ, μαζί με τη μαγιονέζα. 

Αλατοπιπερώνουμε. 

Υ.Σ.: Η ρωσική σαλάτα πωλείται και στα Supermarkets αλλά η γεύση του σπιτικού είναι 

πάντα η καλύτερη! Θα το διαπιστώσετε, εφόσον το δοκιμάσετε!  

 

Καλή σας όρεξη!  

 

Ομάδα: Κατερίνα Κατσαμάκα,  Ελεονόρα Λούκα, Ευαγγελία Μαλετσά, Ελισάβετ Μαλτά 
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Muffins με μπανάνα και μήλα 

Υλικά 

Για 12 muffins 

 3 ώριμες μπανάνες πολτοποιημένες 

 2 μέτρια κόκκινα μήλα, ξεφλουδισμένα 

ψιλοκομμένα ή πολτοποιημένα 

 1 φλιτζάνι ζάχαρη 

 1 αυγό ελαφρώς χτυπημένο 

 1/3 του φλιτζανιού βούτυρο, το οποίο μετά θα το 

λιώσετε (πολύ προσεκτικά στο φούρνο 

μικροκυμάτων ή σε ένα μπρικάκι) 

 1 & 1 /2 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας 

 λίγο αλάτι 

 1 & 1/2κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα 

 

Εκτέλεση 

Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Σε ένα μεγάλο μπολ αναμείξτε με ένα σύρμα το 

λιωμένο βούτυρο και τις πολτοποιημένες μπανάνες. Προσθέστε τη ζάχαρη, το αυγό και τη 

βανίλια και χτυπήστε να αναμειχθούν πολύ καλά. Προσθέστε το baking  powder και το αλάτι 

και στη συνέχεια το αλεύρι ανακατεύοντας μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. Τέλος προσθέστε 

και τα μήλα. Μοιράστε τη ζύμη σε 12 χάρτινες θήκες που έχετε τοποθετήσει στη φόρμα για 

cupcakes και ψήστε τα για 25-30 λεπτά. Αφήστε να κρυώσουν τελείως πριν τα απομακρύνετε 

από το ταψί. 

 

Τα muffins είναι σαν τα cupcakes, μόνο που φουσκώνουν πιο πολύ. Σας έμειναν μπανάνες που πάνε να 

χαλάσουν; Κάντε τις γλυκό! Πολύ εύκολη συνταγή, χωρίς καν να χρησιμοποιήσετε μίξερ!!! 

 

Tips 

 Προτιμώ να ψιλοκόβω τα μήλα και όχι να τα πολτοποιώ, για να τα νιώθω μετά στο στόμα! 

 Όταν κρυώσουν μου αρέσει να τα πασπαλίζω με ζάχαρη και κανέλα. Τέλεια! 

 

 

Ομάδα: Κατερίνα Κατσαμάκα,  Ελεονόρα Λούκα, Ευαγγελία Μαλετσά, Ελισάβετ Μαλτά 
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Σκίτσα  

από την ομάδα:  

Πηνελόπη Κοτρώτσιου, Σπυριδούλα Κοντοβάγιου, Παναγιώτα Μαχά, Ουρανία Μούντζια. 

 

 

Ραντεβού στο επόμενο τεύχος του Δεκεμβρίου!!!! 


