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Σημείωμα σύνταξης 

Νοέμβριος 2014 

 Φτάσαμε αισίως στο 5o τεύχος του περιοδικού μας και στο δεύτερο για τη 

φετινή σχολική χρονιά. Το ενδιαφέρον των μαθητών παρέμεινε αμείωτο. Με τον 

νεανικό τους ενθουσιασμό αλλά και με την σοβαρότητα που απαιτείται, 

πραγματεύτηκαν θέματα όπως η εφηβεία, η παιδεία και μας τα παρουσίασαν 

μέσα από τη δική τους φρέσκια ματιά. Μετά από μελέτη διαφόρων πηγών 

έκαναν ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του συνθέτη Νίκου Σκαλκώτα. 

Αναφέρθηκαν σε θέματα επικαιρότητας σε ότι αφορά το σχολείο για το μήνα 

Νοέμβριο. Τέλος από το παρόν τεύχος δεν λείπουν οι στήλες με τα ανέκδοτα και 

τις συνταγές μαγειρικής. 

 Η συμβολή του διευθυντή και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας στη 

δημιουργία του παρόντος τεύχους είναι σημαντική. 

 Καλή ανάγνωση! 

 

                                                                                     Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

                                                                           Κοσμάνου Βασιλική - Ευθυμίου Χάιδω 
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Τα Νέα του Σχολείου μας… 

 Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η γιορτή για την επέτειο 

της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

αμφιθέατρο, παρακολούθησαν μαθητές και καθηγητές του σχολείου, πολλοί 

προσκεκλημένοι και πλήθος γονέων και φίλων του Μουσικού Σχολείου. Το χρονικό 

των γεγονότων που προηγήθηκαν της δικτατορίας και αυτών που ακολούθησαν 

και οδήγησαν στη φοιτητική εξέγερση αποτέλεσε βασικό άξονα για την εκδήλωση 

που περιλάμβανε αντιδικτατορικά τραγούδια, ποιήματα και αρχειακό υλικό. 

Αρκετοί ήταν οι μαθητές και οι καθηγητές οι οποίοι συνέβαλαν για να 

πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. 

                                                                                         Κοντοβάγιου Σπυριδούλα 

 

 

 

 Φέτος το Μουσικό Σχολείο Λάρισας επισκέφτηκε το Μόναχο - Ουλμ της 

Γερμανίας στα τέλη Νοεμβρίου-αρχές Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της 

διαμονής στη Γερμανία το σχολείο επισκέφτηκε το Τεχνολογικό Μουσείο του 

Μονάχου, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία εκθεμάτων. Επίσης, οι 

μαθητές που συμμετείχαν στην εκδρομή έκαναν μια βόλτα στη 

χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στην όπερα του 

Ουλμ, όπου μαζί με τους καθηγητές παρακολούθησαν την παράσταση << La 
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traviata>>. Μια μουσική εκδήλωση στο ελληνικό σχολείο του Ουλμ, η περιήγηση 

στην χριστουγεννιάτικη αγορά του και η επίσκεψη στο Ινστιτούτο Φυσικής Max 

Planck ήταν κάποιες από τις δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν στη 

διάρκεια της εκδρομής. Η επιστροφή πραγματοποιήθηκε μέσω Μιλάνου, όπου 

τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τη διάσημη Σκάλα του Μιλάνου, 

τον καθεδρικό ναό και γενικότερα να περιηγηθούν στην πόλη. Έτσι αυτή η 

εκπληκτική εκδρομή έλαβε τέλος και οι μαθητές γύρισαν πίσω με καινούργιες 

εμπειρίες και έχοντας ζήσει υπέροχες στιγμές!!!         

                                                Νίκη Κατσιούλα 

 

             

 

 

Χριστουγεννιάτικη αγορά  του  

Μονάχου 

 

 

 

 

 

 

 

Η διάσημη Σκάλα του Μιλάνου 
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 Δεκάδες λαϊκά μουσικά όργανα 

φιλοξενήθηκαν από το Λαογραφικό – 

Ιστορικό Μουσείο της Λάρισας από το 

Σάββατο 15 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 

10 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της κινητής 

έκθεσης του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών 

Μουσικών Οργάνων «Φοίβου Ανωγειανάκη – 

Κέντρου Εθνομουσικολογίας». Κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης έλαβαν χώρα διάφορες 

δράσεις, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα 

για μαθητές και εκπαιδευτικούς, συναυλίες, συνεργασίες με τοπικούς φορείς κ.λ.π. 

Ενδεικτικά, η έκθεση περιλαμβάνει περίπου 200 αντικείμενα, που καλύπτουν τις 4 

βασικές κατηγορίες μουσικών οργάνων: 1) Χορδόφωνα (ταμπουράς, λαγούτο, ούτι, 

μαντολίνο, λύρες αχλαδόσχημες και φιαλόσχημες, σαντούρι, κανονάκι), 2) 

Αερόφωνα (φλογέρα, σουραύλι, ζουρνάς, τσαμπούνα, γκάιντα), 3) Μεμβρανόφωνα 

(τουμπελέκι, νταούλι, ντέφι) και 4) Ιδιόφωνα (κουδούνια, ζίλια, σφυρίχτρες, ηχητικά 

αντικείμενα). Το σχολείο μας δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από ένα τέτοιο 

πολιτιστικό γεγονός, που έλαβε χώρα στην πόλη της Λάρισας. 

Πηνελόπη Κοτρώτσιου  

 

 

 

  

Πηγή εικόνων: : 

www.larissanet.gr 

http://www.larissanet.gr/
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                « Οι Έφηβοι γράφουν για την Εφηβεία» 

Γράφουν οι: Κατερίνα Κατσαμάκα, Κωνσταντίνος Κοίλιας, Ελισάβετ Μαλτά και Εβελίνα 

Μαλετσά 

Εφηβεία είναι εκείνη η αναπτυξιακή περίοδος του ατόμου που 

πραγματοποιείται η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενήλικη. Στη 

διάρκεια της εφηβείας συμβαίνουν παράλληλα πολλές και σημαντικές 

αλλαγές στην κατάσταση του παιδιού σε σωματικό, συναισθηματικό και 

νοητικό επίπεδο. Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι ότι το παιδί 

μετατρέπεται σε ένα άτομο βιολογικά ώριμο και ικανό για αναπαραγωγή. 

Αυτός ο βομβαρδισμός ορμονών 

επηρεάζει τις συναισθηματικές και 

νοητικές αντιδράσεις των εφήβων με 

αποτέλεσμα να παρατηρούνται 

έντονες αλλαγές στον τρόπο με τον 

οποίο προσεγγίζουν την οικογένεια, το 

σχολείο, τους συνομήλικους, την 

κοινωνία. Ταυτόχρονα αλλάζει και 

διαφοροποιείται ο τρόπος που 

βλέπουν τον εαυτό τους και βάζουν τους προσωπικούς τους στόχους.  

Ακριβώς επειδή αυτή την περίοδο συντελούνται πολλές αλλαγές σε 

διαφορετικά επίπεδα, ο έφηβος νιώθει και είναι πολύ ευάλωτος σε μία 

περίοδο που τίποτα δεν είναι όπως και πριν κι όλα είναι ρευστά κι 

απροσδιόριστα. Αυτό δημιουργεί στους εφήβους άγχος, αγωνία και 

ανασφάλεια καθώς επίσης πόνο γιατί καλούνται να αποχωριστούν την 

παιδική τους ηλικία. Ζούνε ένα είδος πένθους της παιδικής ελευθερίας και 

ανεμελιάς. 
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Αλλαγές στο σώμα των εφήβων 

 Οι μύες αναπτύσσονται, αυξάνεται το βάρος 

και το ύψος. 

 Το άτομο είναι βιολογικά σε θέση να κάνει παιδιά 

 Η φωνή γίνεται πιο βαθιά 

 Οι αδένες του δέρματος λειτουργούν με πιο έντονο ρυθμό και μπορεί να 

εμφανιστούν σπυράκια. Η ακμή μπορεί να προκληθεί από τις ορμόνες που 

επηρέασαν το σώμα του αγοριού ή του 

κοριτσιού στην έναρξη της εφηβείας και 

συνεχίζουν μέχρι την ενηλικίωση. Κάνει το 

δέρμα πιο λιπαρό και με σπυράκια, τα 

οποία εμφανίζονται συνήθως στο πρόσωπο, 

την πλάτη και το στήθος του εφήβου. Η 

ακμή που προκαλείται από τις ορμόνες της εφηβείας πολλές φορές 

υποχωρεί καθώς το άτομο μεγαλώνει. 

 

Ψυχολογικές Αλλαγές στην εφηβεία 

Η εφηβεία όμως, εκτός από το σώμα, επηρεάζει και την ψυχολογία των 

εφήβων. Πολλοί είναι οι έφηβοι, που αρχίζουν να έχουν ανασφάλειες για το σώμα 

τους, αναπτύσσουν ευαισθησίες και νιώθουν πολύ έντονα συναισθήματα. Αρκετοί 

έφηβοι αναστατώνονται πολύ εύκολα, εκνευρίζονται και αντιδρούν.  

Πολλοί επίσης είναι πιο επιρρεπείς στο να υποκύψουν σε άσχημες ιδέες της 

παρέας τους και οι περισσότεροι νιώθουν πως κανείς δεν τους καταλαβαίνει.  

Συμπερασματικά η εφηβεία είναι κάτι που θα αναγκαστούν να περάσουν όλοι για 

να φτάσουν στην ενηλικίωση. Η εφηβεία επηρεάζει το άτομο και εξωτερικά, αλλά 

και εσωτερικά. Το σώμα ενός κοριτσιού αρχίζει να μοιάζει με μιας γυναίκας και 

παρομοίως ενός αγοριού με ενός άντρα. Τέλος επηρεάζεται σημαντικά η διάθεση 

των εφήβων και ο τρόπος που βιώνουν τα συναισθήματα. 
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Ο συνθέτης του μήνα: Νίκος Σκαλκώτας 

 

Γράφουν οι: Βασίλης Καρακώστας, Γιώργος Λιάπης και Μιλτιάδης Μιχαλακάκης 

 

Ο Νίκος Σκαλκώτας γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 8 Μαρτίου 1904. Καταγόταν 

από την Τήνο και προερχόταν από οικογένεια μουσικών με το επίθετο Σκαλκώτος. Ο 

πατέρας του Αλέκος, φλαουτίστας στη 

Φιλαρμονική της Χαλκίδας, άλλαξε το 

επίθετο της οικογένειάς του σε Σκαλκώτας, 

χάριν ευφωνίας. Από την ηλικία των πέντε 

ετών άρχισε να μαθαίνει βιολί με το θείο 

του και το 1910 η οικογένειά του 

μετακόμισε στην Αθήνα για να του 

προσφέρει την ευκαιρία πληρέστερης 

μουσικής μόρφωσης. Γράφτηκε στο Ωδείο 

Αθηνών και το 1918 αποφοίτησε με την 

ανώτατη διάκριση («Χρυσό Μετάλλιο») για την ερμηνεία του στο «Κοντσέρτο για 

βιολί» του Μπετόβεν. Τα επόμενα χρόνια έπαιζε βιολί σε διάφορες εκδηλώσεις, 

ενώ ποιήματά του δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Νουμάς». 

Το 1921 λαμβάνει υποτροφία από το Ίδρυμα Αβέρωφ για ανώτερες σπουδές 

βιολιού στο Βερολίνο. Γρήγορα, όμως, θα προσανατολιστεί στη σύνθεση, με 

δασκάλους τον Κουρτ Βάιλ, τον Φίλιπ Γιάρναχ και τον «πάπα της πρωτοπορίας» 

Άρνολντ Σένμπεργκ (Arnold Schönberg), ο οποίος τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Μαζί του 

έμεινε ως το 1931, χάρη σε νέα υποτροφία που του προσέφερε ο Εμμανουήλ 

Μπενάκης. Παράλληλα, έπαιζε βιολί σε ορχήστρες «ελαφράς μουσικής» για να 

συμπληρώνει το εισόδημά του. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο έγραψε πάνω από 70 

έργα, τα περισσότερα από τα οποία χάθηκαν. Παρά την εκτίμηση που έτρεφε στον 

Σένμπεργκ, δεν ακολούθησε τυφλά το δωδεκαφθογγικό σύστημα του δασκάλου 

του, αλλά ανέπτυξε μια δική του απόλυτα πρωτότυπη παραλλαγή. Το 1931, μια 
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έντονη συναισθηματική κρίση προκάλεσε τη διακοπή της σχέσης του με την 

γερμανίδα σύντροφό του, τη βιολονίστρια Ματίλντε Τέμκο, με την οποία είχε 

αποκτήσει δύο παιδιά, την Άρτεμη και ένα βρέφος που χάθηκε στη γέννα. 

Ακολούθησε η δημιουργική κρίση, που κράτησε έως το 1935. 

Τον Μάιο του 1933 επιστρέφει στην Ελλάδα, τον ίδιο ακριβώς μήνα που ο 

δάσκαλός του Άρνολντ Σένμπεργκ παίρνει τον δρόμο της εξορίας για τις ΗΠΑ, μην 

αντέχοντας την καταπίεση των Ναζί. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του 

στην πατρίδα αντιμετώπισε τον φθόνο και την καχυποψία του μουσικού 

κυκλώματος (Φιλοκτήτης Οικονομίδης, Μανώλης Καλομοίρης, Δημήτρης 

Μητρόπουλος, Σπύρος Φαραντάτος), παρότι ήταν γνωστή η αξία του. Στα μουσικά 

πράγματα της χώρας κυριαρχούσαν άνθρωποι συντηρητικών αντιλήψεων, που 

σχετίζονταν με τη λεγόμενη «Εθνική Σχολή» και δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να 

κατανοήσουν τις νέες μουσικές προτάσεις του Σκαλκώτα. Ισχυριζόντουσαν ότι 

έγραφε ακαταλαβίστικη μουσική, που ήταν αντίθετη με τους κανόνες που 

διδάσκονταν στα ωδεία και διέδιδαν πως ήταν «τρελός»! Ο μουσικολόγος και 

βιογράφος του Σκαλκώτα, Γ. Γ. Παπαϊωάννου αποκαλεί τη συμπεριφορά τους 

απέναντι στον Σκαλκώτα «μεγάλη συμπαιγνία» και πιστεύει ότι το πληθωρικό του 

ταλέντο θα τους επισκίαζε και θα τους εξοστράκιζε από τις «καρέκλες» τους. 

Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές για τον Σκαλκώτα. Για να ζήσει καταδέχεται να 

παίξει βιολί σε ένα από τα τελευταία αναλόγια της 

Κρατικής Ορχήστρας και αργότερα στις Ορχήστρες της 

Λυρικής και της Ραδιοφωνίας, παρά την 

αναμφισβήτητη αξία του ως βιολονίστα. Ως αντίδοτο, 

άρχισε να συνθέτει πυρετωδώς: Από το 1935 και ως το 

1945 είχε γράψει πάνω 100 έργα. Κλεισμένος στον 

δικό του κόσμο και αποκομμένος εντελώς από τις 

ευρωπαϊκές τάσεις ανέπτυξε ένα δικό του, εντελώς 

προσωπικό ύφος.  

Το 1946 παντρεύτηκε την πιανίστρια Μαρία Παγκαλή κι ένα χρόνο αργότερα 

ήρθε στη ζωή ο γιος τους Αλέκος, που διακρίθηκε ως ζωγράφος. Ακολούθησε μια 
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νέα περίοδος δημιουργικής σιωπής, αλλά από το 1949 άρχισε να συνθέτει με τους 

παλιούς του ρυθμούς νέα έργα και να ενορχηστρώνει παλιότερα. Πέθανε στις 20 

Σεπτεμβρίου 1949 από επιπλοκές που προκάλεσε η αμελημένη περισφιγμένη κήλη 

του. Δύο ημέρες αργότερα γεννήθηκε ο δεύτερος γιος του, Νίκος, που τον 

γνωρίζουμε ως πρωταθλητή Ελλάδας στο σκάκι.  

Ο Σκαλκώτας αναγνωρίστηκε ως συνθέτης μετά το θάνατό του, χάρη στην 

πρωτοβουλία φίλων και θαυμαστών του (Γ.Γ. Παπαϊωάννου, Γιώργος Χατζηνίκος 

κ.ά.), που ίδρυσαν την «Εταιρεία Φίλων Σκαλκώτα» για να διαφυλάξουν και να 

διαδώσουν το έργο του, που περιλαμβάνει πάνω από 170 έργα (κοντσέρτα, 

συμφωνικές σουίτες, μουσική δωματίου, χορούς και τραγούδια). Το 60% των 

προχωρημένων έργων του ακολουθεί ένα δικής του επινόησης δωδεκαφθογγικό 

σύστημα, ενώ το 40% ανήκει σε άλλα, «ελεύθερα» συστήματα σύνθεσης. Εκτός από 

τα προχωρημένα (ατονικά) έργα του, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 85% της 

παραγωγής του, περίπου ένα 12% αφορά σε απλούστερα, τονικά και τροπικά έργα, 

όπως οι περίφημοι «36 Ελληνικοί Χοροί για ορχήστρα» και το λαϊκό μπαλέτο «Η 

Θάλασσα», που ενσωματώνουν στοιχεία της ελληνικής δημοτικής μουσικής με ένα 

τρόπο τελείως προσωπικό και πρωτοποριακό. Ο Σκαλκώτας επεδίωκε να συλλάβει 

την ουσία της και δεν ήθελε μόνο να αξιοποιήσει την εθνική μας κληρονομιά, όπως 

η πρώτη γενιά των συνθετών της «Εθνικής Σχολής».  

Σήμερα, ο Νίκος Σκαλκώτας 

θεωρείται ένας από τους σημαντικούς 

συνθέτες του 20ου αιώνα. Ο 

αυστροβρετανός μουσικολόγος και 

κριτικός Χανς Κέλερ πλειοδοτεί και σε 

ένα κείμενό του αναφέρει ως 

κορυφαίους συνθέτες του 20ου 

αιώνα τα τέσσερα «Σ»: Σένμπεργκ, Στραβίνσκι, Σκαλκώτας και Σοστακόβιτς. 

 

 



12 
 

Η μουσική του 

Σύμφωνα με τον συνθέτη και μεγάλο μελετητή του έργου του Νίκου 

Σκαλκώτα, Γιάννη Α. Παπαϊωάννου, το μουσικό έργο και η ανάπτυξη του ύφους του 

Σκαλκώτα χωρίζονται σε τρεις περιόδους: 

1η Περίοδος (1927-1938)  

Περιλαμβάνει και την εποχή που ο 

Σκαλκώτας βρισκόταν στη Γερμανία. Εκείνη 

τη περίοδο, κυριαρχεί στα έργα του ο 

αυστηρός δωδεκαφθογγισμός. Υπάρχουν 

βέβαια και εξαιρέσεις, όπως οι "36 Ελληνικοί Χοροί" που δημιουργήθηκαν εκείνη 

την περίοδο 

Χαρακτηριστικά έργα της 1ης Περιόδου: Οκτέτο (1931), Πιάνο Τρίο (1936), 

Συμφωνική Σουίτα Νο.1 (1929) 

2η Περίοδος (1938-1945) 

Ο Σκαλκώτας δημιουργεί έργα μεγάλης διαρκείας και συλλογές συντομότερων 

έργων. Τα έργα εκείνης της εποχής είναι πιο επικά, με ηρωικότερη διάθεση. 

Χαρακτηριστικά έργα της 2ης Περιόδου: Κονσέρτο για Πιάνο και δέκα Πνευστά 

Όργανα (1939), Η Επιστροφή του Οδυσσέα (1942), 32 Κομμάτια για Πιάνο (1940) 

3η Περίοδος (1946-1949) 

Η τελευταία περίοδος πριν πεθάνει. Δημιουργεί έργα με δραματικότερη και 

σκυθρωπή διάθεση. Εκείνη τη περίοδο, εμφανίζονται και έργα εξ' ολοκλήρου τονικά 

και αρμονικά. 

Χαρακτηριστικά έργα της 3ης Περίοδου: Η Θάλασσα (λαϊκό μπαλέτο) (1948-49), 

Ελληνικός Χορός σε Ντο Ελάσσονα (1949), Κονσερτίνο για Πιάνο (1948-49). 

Γενικά, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ο Σκαλκώτας παρέμεινε πιστός 

στα νεοκλασικά ιδανικά της "Νέας Αντικειμενικότητας" (Neue Sachlichkeit) και της 
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"απόλυτης μουσικής" που διακηρύχθηκαν το 1925. Όπως ο Σένμπεργκ, καλλιέργησε 

επίμονα κλασικές φόρμες, αλλά ο κατάλογος των έργων του χωρίζεται σε έργα 

ατονικά και δωδεκαφθογγικά, και σε τονικά έργα, ενώ και οι δύο κατηγορίες 

εκτείνονται χρονικά σε όλη τη συνθετική του καριέρα. 

Αυτή η φαινομενική ανομοιογένεια μπορεί να εντάθηκε από την αγάπη του 

για την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Παρόλα αυτά, παρέμεινε σκεπτικιστής στις 

προσπάθειες των Ελλήνων συγχρόνων του να την ενσωματώσουν στο σύγχρονο 

συμφωνικό στυλ, και μόνο σε ένα μεγάλο έργο αντιπαρέθεσε και ανάμειξε το 

παραδοσιακό, το ατονικό και το δωδεκαφθογγικό στυλ: στην προγραμματική 

μουσική στο παραμυθόδραμα του Χρήστου Ευελπίδη "Με του Μαγιού τα μάγια". Ο 

Σκαλκώτας ήταν προφανώς απρόθυμος να αναπτύξει το είδος αυτό των δομικών και 

στυλιστικών τάσεων που θα είχε προδώσει τα ιδανικά του για ενοποίηση, τα οποία 

είχε κληρονομήσει από τον Σένμπεργκ. Έτσι μπορεί να ιδωθεί σαν ένας σύνδεσμος 

ανάμεσα στην Δεύτερη Σχολή της Βιέννης, τη σχολή του Μπουζόνι και του 

Στραβίνσκι. Ο Σκαλκώτας ήταν ικανός να συνδέει διαφορετικά και κατά κάποιο 

τρόπο αντιθετικά στοιχεία και να μη συμβιβάζεται, αλλά μάλλον να εμπλουτίζει τη 

δική του αυθεντικότητα, ποικιλία και δύναμη έκφρασης. 

Παρόλα αυτά η μουσική του είχε μόνο περιορισμένη επιρροή στις 

μεταπολεμικές τάσεις, ακόμα και στην Ελλάδα, πιθανόν εξ αιτίας των χωρίς 

συμβιβασμούς απαιτήσεων του τόσο από τον ακροατή όσο και από τον εκτελεστή, 

και των φαινομενικά συντηρητικών δομικών και θεματικών του προτιμήσεων. 
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Σκέψεις για τον όρο «παιδεία» 

 

Γράφει ο Θωμάς Καραδήμος 

Στον όρο παιδεία περιλαμβάνονται 

έννοιες όπως  εκπαίδευση, μόρφωση, 

κουλτούρα και αποσκοπεί στη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Ο 

άνθρωπος αποκτά παιδεία σε όλη την 

πορεία της ζωής του, από την οικογένεια, το 

σχολείο, το κοινωνικό του περιβάλλον, τα 

ΜΜΕ και από άλλες πηγές  όπως η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων κ.α. 

Αποκτώντας ολοένα και περισσότερες γνώσεις  ο άνθρωπος αποκτά αυτογνωσία, 

αυτοπεποίθηση, καλλιεργεί τη λογική, αναπτύσσει την κριτική του σκέψη και 

απαλλάσσεται από κάθε είδους προκατάληψη, ερχόμενος σε επαφή με την 

πραγματικότητα. Όλα αυτά τον οδηγούν στην κοινωνικοποίησή του και την 

πολιτικοποίησή του.  

 

Οι Αρχαίοι Έλληνες για τον όρο «παιδεία» 

 «Εις μεν τον πατέρα μου οφείλω το ζην, εις δε τον διδάσκαλό μου το ευ 

ζην.» 

Μέγας Αλέξανδρος 

 «Η αγραμματοσύνη είναι μάνα όλων των κακών.» 

Πυθαγόρας 

 «Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή.» 

Πλάτων 

 «Η παιδεία είναι δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους.» 

Πλάτων 

 

http://www.sansimera.gr/quotes/authors/5873
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/46
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/4
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Συνέντευξη από τη φιλόλογο του σχολείου, κα Τέλιου 

 

- Τι γνώμη έχετε για την παιδεία στη χώρα μας; 

- Η κατάσταση δεν είναι καλή. Τα βιβλία είναι κακογραμμένα , το 

σύστημα της παιδείας εξουθενώνει τους μαθητές και ευνοεί τα 

φροντιστήρια. Η προβλεπόμενη ύλη είναι πολλή και οι καθηγητές 

αναγκάζονται να «τρέχουν» για να προλάβουν να την καλύψουν.  

- Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η παιδεία; 

- Είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα αγαθό για το οποίο όλοι πρέπει να 

παλέψουμε. Ξυπνάει το μυαλό και μορφώνει, κοινωνικοποιεί. Είναι ένα 

βασικό πολιτιστικό στοιχείο. 

 

Μαρία Καραμπίλια, Λεωνίδας Κασσαβέτης, Ραλλού Κωνσταντινίδου, Ελεονώρα Λούκα 
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 Συνταγή του μήνα  

Γράφει ο Θωμάς Καραδήμος 

 

  

             « Γαλοπούλα γεμιστή» 

 

 

 

 

Υλικά συνταγής  

1(περίπου 4 κιλά) γαλοπούλα, 2 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 

Για το ζωμό: λαιμός και φτερούγες γαλοπούλας, 2 κ.σ. ελαιόλαδο, 1 μικρό κρεμμύδι 
κομμένο στα 4, 1 κλωνάρι σέλερι, 1 κλωνάρι μαϊντανός, 1 φύλλο πράσο, 1 καρότο, 
1 δαφνόφυλλο  

Για τη σάλτσα ψητού: όλα τα υγρά του ψησίματος (που έμειναν στο ταψί), 3 κ.σ. 
αλεύρι, 1 φλ. τσαγιού μαυροδάφνη, 1 φλ. λευκό ξηρό κρασί, 1 λίτρο ζωμός, 1 
κλαδάκι δεντρολίβανο  

Για τη γέμιση: 1/4 φλ. ελαιόλαδο τα εντόσθια (συκώτι, καρδιά κ.λπ.), 300 γραμ. 
χοιρινός κιμάς, μία φορά περασμένος, 300 γραμ. μοσχαρίσιος κιμάς, μία φορά 
περασμένος, 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 φλ. τσαγιού κονιάκ, 15 
δαμάσκηνα κομμένα στα δύο, 15 κάστανα βρασμένα, κομμένα στα δύο, 2 μήλα 
καθαρισμένα και κομμένα σε καρέ, 1/2 φλ. καρυδόψιχα χοντροκομμένη, 1/2 φλ. 
κουκουνάρι καβουρντισμένο, 1/2 κ.γλ. ξύσμα πορτοκαλιού, 2 φλ. τσαγιού κυβάκια 
από μπαγιάτικο ψωμί, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. 

  

Εκτέλεση 

Καθαρίζουμε τις μεμβράνες από τα εντόσθια. Τα πλένουμε και τα ψιλοκόβουμε. 

Αλείφουμε με ελάχιστο ελαιόλαδο τα καρεδάκια ψωμιού και τα ψήνουμε για 6΄-7΄ 

στους 200οC, να ροδίσουν. Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και 



17 
 

ροδίζουμε τον κιμά και τα εντόσθια για 6΄-7΄. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και 

συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 4΄-5΄. Σβήνουμε με το κονιάκ. Προσθέτουμε όλα τα 

υπόλοιπα υλικά, δαμάσκηνα, κάστανα, ψωμί, μήλα, καρύδι, κουκουνάρι, ξύσμα, και 

αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε καλά και αποσύρουμε από τη φωτιά. 

Για το ζωμό: Στο ελαιόλαδο ροδίζουμε ελαφρά το λαιμό και τις φτερούγες. 

Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε, να λαδωθούν. Προσθέτουμε 1 

λίτρο νερό και αφού πάρει βράση ξαφρίζουμε και σιγοβράζουμε για 1 ώρα. 

Σουρώνουμε το ζωμό. Ξεκοκαλίζουμε όσο μπορούμε το λαιμό και ρίχνουμε το κρέας 

του στο ζωμό. Τον διατηρούμε ζεστό. 

Για τη γαλοπούλα: Ζητάμε από τον κρεοπώλη να αφαιρέσει το λαιμό και τις άκρες 

από τις φτερούγες (για το ζωμό). Αφήνουμε το πουλερικό σε θερμοκρασία 

δωματίου (από το ψυγείο) για 45΄. Αφαιρούμε με το χέρι όσο περισσότερο λίπος 

μπορούμε από την κοιλιά (από το άνοιγμα). Τραβάμε το δέρμα του λαιμού και το 

στερεώνουμε, αφού το γυρίσουμε προς τα πάνω, με οδοντογλυφίδα ή το ράβουμε 

για να κλείσει από πάνω. Αλατοπιπερώνουμε την κοιλιά και γεμίζουμε με τη γέμιση 

με το χέρι ή κουτάλι. Ράβουμε ή δένουμε τη γαλοπούλα ώστε τα πόδια και οι 

φτερούγες να είναι κολλημένα στο σώμα, αφενός για να κρατήσει ωραίο σχήμα με 

το ψήσιμο και αφετέρου για να συγκρατήσουμε τους χυμούς και την υγρασία στο 

εσωτερικό της. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο (2 κ.σ.) στις παλάμες και αλείφουμε 

εξωτερικά. Αλατοπιπερώνουμε. Την τοποθετούμε σε ρηχό ταψί με το στήθος προς 

τα πάνω, σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στους 220οC σε αντιστάσεις, στην 

τελευταία σχάρα, και ψήνουμε για 40΄, να ροδίσει. (Όταν ψήνουμε σε δυνατό 

φούρνο το δέρμα και το κρέας ψήνονται σχηματίζοντας προστατευτικό στρώμα και 

έτσι οι χυμοί του κρέατος μεταφέρουν τη θερμότητα στο εσωτερικό ώστε να 

ολοκληρωθεί το ψήσιμο σωστά.) Μετά από 45΄ χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία 

στους 160οC. Συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 3 ώρες. Για να μη στεγνώσει το 

κρέας και μας αρπάξει το δέρμα, αλείφουμε τακτικά με πινέλο κατά τη διάρκεια του 

ψησίματος με τα υγρά του ταψιού, κάθε 20΄. Αν αρχίσει να αρπάζει το στήθος, 

σκεπάζουμε με λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο. Για να σιγουρευτούμε ότι είναι 

έτοιμη, μπήγουμε σουβλί στο μπούτι. Αν το υγρό που τρέχει είναι ροζέ αχνό, 

σημαίνει ότι θέλει επιπλέον ψήσιμο. Αν βγαίνει διάφανο, είναι έτοιμη. Εάν 

χρησιμοποιήσουμε θερμόμετρο ψησίματος, το μπήγουμε στο μπούτι (μακριά από 

το κόκαλο, γιατί αυτό αναπτύσσει μεγαλύτερη θερμοκρασία από το ψαχνό) και αν 

δείξει 82οC τότε είναι έτοιμη. Τη βγάζουμε από το φούρνο, την καλύπτουμε με 

αλουμινόχαρτο για 20΄, να ανακτήσει τους χυμούς της, που με το ψήσιμο βγαίνουν 

με τη μορφή φυσαλίδων στην επιφάνεια. Γέρνουμε το ταψί και αφαιρούμε όσο 

περισσότερο λίπος μπορούμε με κουτάλι. Τα υπολείμματα του ταψιού είναι πολύ 

νόστιμα σε γεύση. Βάζουμε το ταψί στο μάτι της κουζίνας σε μέτρια προς δυνατή 

φωτιά και πασπαλίζουμε με το αλεύρι. Αφήνουμε να ψηθεί το αλεύρι για 3΄-4΄, 
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ανακατεύοντας με σύρμα. Προσθέτουμε το κρασί και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για 

να αποφύγουμε το σβόλιασμα της σάλτσας. Τέλος προσθέτουμε και το ζωμό -ζεστό 

πάντα- ανακατεύοντας με σύρμα. Βράζουμε τη σάλτσα, προσθέτουμε και τυχόν 

υγρά από την πιατέλα που φυλάμε τη γαλοπούλα για να ενισχύσουμε τη σάλτσα. 

Αρωματίζουμε με το δεντρολίβανο και αλατοπιπερώνουμε. Σιγοβράζουμε 8΄-10΄, 

μέχρι να πυκνώσει. Σουρώνουμε τη σάλτσα και τη διατηρούμε ζεστή. Σερβίρουμε τη 

γαλοπούλα ολόκληρη, με τη σάλτσα σε σαλτσιέρα. Συνοδεύουμε με 2-3 

διαφορετικές γαρνιτούρες.  

Προσοχή: Ποτέ δεν γεμίζουμε τη γαλοπούλα ή άλλο κρέας παρά μόνο όταν 

πρόκειται να μπει κατευθείαν στο φούρνο. 

 Mερίδες: 12  

 Χρόνος Προετοιμασίας: 120 λεπτά  

 

Καλή ανάγνωση! 

 


