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Σημείωμα σύνταξης 

 Μια καινούργια, δημιουργική και εξαιρετικά δραστήρια ομάδα 

ανέλαβε φέτος το περιοδικό “Ο Φάρος της Μουσικής”!!! Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες του τμήματος α1 γυμνασίου του σχολείου μας με μεγάλη 

προσπάθεια και ευσυνειδησία, με όρεξη και εργατικότητα, ξεκίνησαν να 

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

 Το πρώτο τεύχος (7ο στη σειρά) συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της καθημερινότητας, με στόχο οι μαθητές να ασχολούνται με 

την επικαιρότητα της μικρής μας κοινότητας. Ακόμη με θέματα που 

διάλεξαν οι ίδιοι οι μαθητές, με συνεντεύξεις, με άρθρα για τον αθλητισμό, 

τη μόδα, με σκίτσα, συνταγές και ανέκδοτα, τα παιδιά συνεχίζουν να 

προβληματίζονται, να αναζητούν, να δημιουργούν! Ιδιαίτερη τιμή για το 

περιοδικό μας είναι η συνέντευξη του συνθέτη Θάνου Μικρούτσικου σε 

μαθήτρια του τμήματος. Τον ευχαριστούμε θερμά! 

 Καλή σχολική χρονιά!!! Καλές εμπνεύσεις!!!  

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες  
Βασιλική Κοσμάνου, Χάιδω Ευθυμίου και Βασιλική Ντριγκόγια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Περιεχόμενα 

- Τα νέα του σχολείου            4 

- Συνέντευξη από τον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο       7 

- Θέμα του μήνα― Η Μόδα          11 

- Αθλητικά νέα            14 

- Απόψεις για ένα κοινό θέμα (η πρώτη μέρα στο σχολείο)     15 

- Συνέντευξη από καθηγήτρια θεωρητικών του Σχολείου μας    17 

- Ανέκδοτα            18 

- Συνταγές            19 

- Σκίτσα /  φωτογραφίες          20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Τα νέα του σχολείου  
Γράφουν οι Ευαγγελία Καλαϊτζόγλου, Μαρία Εξάρχου, Ευαγγελία – Δέσποινα Κούτρα, 

Γιώργος Κύρκος, Γιώργος Καρασίμος και Γιώργος Κουκουμπλιάκος 
 

   

     Οι μαθητικές εκλογές στο σχολείο μας 

πραγματοποιηθήκαν στις 9 Οκτωβρίου του 2015 

               Οι αρμοδιότητες των μελών του 

συμβουλίου είναι οι εξής :     

 *  Πρόεδρος     Προεδρεύει  στα τακτικά 

συμβούλια και συγκαλεί τα έκτακτα. 

               * Αντιπρόεδρος   

         *  Γραμματέας     Αναπληρώνει τον πρόεδρο, τηρεί βιβλίο 

πρακτικών και  καταρτίζει τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

      *   Ταμίας     Τηρεί βιβλίο ταμείου, έχει ευθύνη 

εσόδων και πληρωμών. 

      *  Μέλος 

        *  Αναπληρωματικά μέλη                                                       

Οι εκλογές στο α1 τμήμα του σχολείου μας 

Έλαβαν μέρος 17 μαθητές από τους 25 και από τους οποίους αναδείχτηκαν τα πέντε παιδιά 

όπου είναι : ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας και ένα μέλος του 

πενταμελούς συμβουλίου της τάξης. Επίσης βγήκαν και τρία αναπληρωματικά  μέλη. 

 

Ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική .Κάθε μαθητής μπορεί να σημειώσει από 1-5 σταυρούς 

προτίμησης. Οι πέντε  πρώτοι υποψήφιοι στους σταυρούς αποτελούν τα τακτικά μέλη του 

συμβουλίου. Δύο μέλη έχουν θέση αναπληρωτών. Το συμβούλιο συγκροτείται στην 1η 

συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία.  
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 Ημέρα του Αθλητισμού  

 

Η ήμερα του αθλητισμού πραγματοποιήθηκε στης 5 Οκτώβριου. Στο 

σχολείο μας η ήμερα του αθλητισμού  ήταν πολύ ωραία! Αρχικά είχαμε παίξει 

διαφορά αθλήματα στο προαύλιο και μέσα στο γυμναστήριο. Επίσης μαζί 

μας στα άθλημα έπαιξαν και μερικοί δάσκαλοι από το σχολείο. Μερικά 

παιδιά που δεν ήθελαν να παίξουν, παρακολουθούσαν τους αγώνες. 

Στη συνεχεία μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά στο αμφιθέατρο για να 

παρακολουθήσουμε μια ταινία με ένα παιδί που του άρεσε ο χορός άλλα ο 

πατέρας του δεν τον άφηνε (BILLY ELLIOT). Τέλος σχολάσαμε νωρίτερα από 

το σχολείο και φύγαμε. 
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Μουσικά Σύνολα 

Σε κάθε Μουσικό Σχολείο υπάρχουν πολλά μουσικά σύνολα.  

Στο σχολείο μας έχουμε σύνολα τα οπoία είναι: 

 

*Σύνολο Κιθάρας   *Σύνολο Κρουστών   *Σύνολο Jazz  

*Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής *Σύνολο Βυζαντινής Μουσικής 

*Σύνολο Έντεχνης Μουσικής (χορωδία)  *Σύνολο Music-arte  (χορωδία) 

*Σύνολο Μουσικής Κινηματογράφου  *Σύνολο Ακορντεόν   

*Σύνολο  Συμφωνικής Ορχήστρας  *Σύνολο έντεχνης ορχηστρικό 

Επίσης μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα σύνολα στην πορεία. 

 

 

 

 



7 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ  

ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ 

Στη Γεωργία Θεμελή 

 

- Μιλήστε μας λίγο για εσάς… 

Γεννήθηκα στην Πάτρα στις 13 Απριλίου του 1947. Παρότι εκείνη η 

εποχή ήταν για την Ελλάδα πολύ δύσκολη τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ 

ωραία. Έφυγα μαζί με την οικογένειά μου το 1962 για την Αθήνα. Μετά το 

τέλος του σημερινού λυκείου σπούδασα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών.  

Η μουσική μου σταδιοδρομία ξεκινάει από τα τέλη του 1966. Αρχικά 

έπαιζα πιάνο στις τότε μουσικές σκηνές αλλά σύντομα άρχισα να γράφω 

μουσική για το θέατρο και άρχισαν να εκδίδονται δίσκοι με τα τραγούδια 

μου.  Ασχολήθηκα στη ζωή μου με πολλά είδη μουσικής και πολλά έργα μου 

εκτός του χώρου του τραγουδιού έχουν παιχτεί σε πολλές χώρες του 

εξωτερικού και βεβαίως και στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σημειώσω ότι από 



8 
 

το 1984 μέχρι το 2006 ασχολήθηκα με πολλούς τρόπους με την Τέχνη και 

τον Πολιτισμό ως Υπεύθυνος στους περισσότερους σοβαρούς πολιτιστικούς 

θεσμούς της χώρας (Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 

Φεστιβάλ Αθηνών, Υπεύθυνος πολιτισμού των Ολυμπιακών Αγώνων, Πάτρα 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006). Αποκορύφωμα αυτής της δραστηριότητάς 

μου ήταν το γεγονός ότι έγινα Υπουργός Πολιτισμού για 2,5 χρόνια (1993-

96). Είμαι παντρεμένος με την Μαρία Παπαγιάννη, έχω τέσσερα παιδιά τη 

Σεσίλ, την Κωνσταντίνα, την Αλεξάνδρα και τον Στέργιο, τρία εγγόνια, 

πολλούς φίλους κι αγαπώ πολύ τα ζώα.  

- Από πότε άρχισε να σας ενδιαφέρει η μουσική; 

Η μουσική άρχισε να μ’ ενδιαφέρει από 4 χρονών. Άρχισα τότε τα μαθήματα 

πιάνου και σύντομα έγινε φανερό ότι η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ. Τις 

σπουδές του πιάνου τις διέκοψα 14 χρονών και τις συνέχισα στα 20 

μαθαίνοντας κυρίως τη μουσική του 20ου αιώνα. 

- Πως από μαθηματικός που σπουδάσατε ασχοληθήκατε με την 

μουσική; 

Τα μαθηματικά τα αγαπούσα πάρα πολύ και πρέπει να σας πω ότι είχα 

εξασφαλίσει δυο υποτροφίες για το εξωτερικό. Μάλιστα μου άρεσε 

ιδιαιτέρως η αστρονομία, παρατηρούσα 

τα άστρα αλλά παράλληλα ονειρευόμουν 

να ταξιδεύω σ’ αυτά πάνω σε ήχους. Έτσι 

πήρα τη μεγάλη απόφαση στα 22 μου 

χρόνια να ασχοληθώ με τη μουσική χωρίς 

τότε να ξέρω που θα με οδηγήσει αυτό το 

ταξίδι. 
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- Γιατί ασχοληθήκατε με αυτό το επάγγελμα; 

Όταν πήρα την απόφαση ήταν θυμάμαι ένα βράδυ που έκανα μια ερώτηση 

στον εαυτό μου: Αν σταματήσεις να ασχολείσαι με τη μουσική θα πεθάνεις; 

Η απάντηση που έδωσα ήταν ο λόγος που ξεκίνησα αυτό το ταξίδι της 

μουσικής που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και το οποίο μου έχει δώσει 

απίστευτες χαρές κάθε στιγμή της ζωής μου 

- Από τι εμπνέεστε; 

Εμπνέομαι απ’ όλα τα μικρά και τα μεγάλα που παρατηρώ ότι συμβαίνουν 

γύρω μου. Από ένα περίπατο στο λόφο, από τη λιακάδα, από τη βροχή, από 

ένα μεγάλο έρωτα, από την αδικία που βλέπω γύρω μας, από την βία που 

έχω συναντήσει σε πολλές περιόδους της ζωής μου κι από την ανάγκη μου 

να υπάρξει μια κοινωνία δίκαιη για όλους τους ανθρώπους. 

- Με ποιους τραγουδιστές έχετε συνεργαστεί;  

Έχω συνεργαστεί με τους περισσότερους σπουδαίους Έλληνες τραγουδιστές 

με κάποιους νεώτερους αλλά και με ξένους τραγουδιστές και 

τραγουδίστριες. Μαρία Δημητριάδη, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Χαρούλα 

Αλεξίου, Δημήτρης Μητροπάνος, Γιώργος Νταλάρας, Μανώλης Μητσιάς, 

Γιάννης Κούτρας, Δήμητρα 

Γαλάνη, Ελευθερία Αρβανιτάκη 

είναι μερικοί από τους 

σπουδαίους. Από την νεώτερη 

γενιά, Χρήστος Θηβαίος, Μίλτος 

Πασχαλίδης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Κότσιρας, Ρίτα 

Αντωνοπούλου κ.α Η Μίλβα και η Ζάρσκι είναι δυο από τις σπουδαιότερες 

ξένες τραγουδίστριες που έχω συνεργαστεί. 
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- Ποια νομίζετε ότι μέχρι τώρα είναι η καλύτερη σας συνεργασία; 

Είναι αδύνατον να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Αισθάνομαι για 

όλους με όσους συνεργάστηκα μεγάλη ευγνωμοσύνη βοήθησαν τα 

τραγούδια μου να αποκτήσουν πολύ μεγάλη εμβέλεια. Και όλοι, διάσημοι ή 

λιγότερο διάσημοι μου πρόσφεραν απλόχερα όλο τους τον εαυτό.  

- Ποιες ήταν οι καλύτερες μορφές της ελληνικής μουσικής τα 

τελευταία χρόνια; 

Καταρχήν θα σας απαντήσω για δυο 

τεράστιες μορφές στην ελληνική μουσική 

χάρη στις οποίες υπάρχουμε όλοι οι 

υπόλοιποι. Είναι οι δυο κολόνες της 

νεοελληνικής μουσικής. Μάνος Χατζιδάκις 

και Μίκης Θεοδωράκης. Αν τώρα θέλετε να 

σας μιλήσω για όσους υπάρχουν μετά από 

τη δική μου γενιά ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς. Έχουμε σπουδαίους 

τραγουδοποιούς από τον Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα μέχρι τον πιο νέο που 

είναι ο Γιάννης Χαρούλης, σπουδαίους στιχουργούς από τον Μάνο 

Ελευθερίου και τον Άλκη Αλκαίο μέχρι τον νεώτερο Οδυσσέα Ιωάννου και 

βεβαίως πολύ σπουδαίους τραγουδιστές και τραγουδίστριες. 

- Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια; 

Να συνεχίσω να ονειρεύομαι καινούργιες μουσικές, να περπατήσω σε 

καινούργιους δρόμους και να συνομιλώ με τα νέα παιδιά όπως είστε εσείς! 

 

ΥΓ Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Μικρούτσικο που μας παραχώρησε 

αυτή τη συνέντευξη στη μαθήτρια Γεωργία Θεμελή!!! 
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Μόδα 

Γράφουν οι  

Αλεξάνδρα Βαλδούμα, Ελευθερία Κυριτσοπούλου, Γεωργία Θεμελή,  

Ιωάννα Κουτσιούλη, Γαβριέλα Κούτσικου, Γαβριέλα Κόντου-Γουέινραιτ.  

 

Τι Θα φορεθεί το φθινόπωρο-Χειμώνα του 2016. 

Μπορεί ακόμη καλά καλά να μην έχουμε αποχαιρετήσει το καλοκαίρι άλλα όλοι οι οίκοι μόδας έχουν 

παρουσιάσει εδώ και αρκετούς μήνες τα νέα trends στα ρούχα για το φθινόπωρο και τον Χειμώνα του 

2016. Στην ουσία όλες οι τάσεις είναι εμπνευσμένες από τα 60ς και τα 70ς . Οπότε το Retro και το 

Bohemian στυλ θα είναι αυτά που θα επικρατήσουν φέτος. Αυτό όμως που έκανε μεγαλύτερη 

εντύπωση είναι ότι επανήρθε το hippie style!. 

ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ! 

Τώρα εδώ έχουμε μια πρόταση που θα διχάσει τον γυναίκειο πληθυσμό, μιας και αρκετές θα 

πιστεύουν πως δείχνει πολύ ξεπερασμένη και καθόλου φινετσάτη με τα μανίκια των κλόουν. Βεβαία 

υπάρχει και μια άλλη πλευρά που θα ενθουσιαστεί με το Βικτωριανό στυλ. Το μόνο σίγουρο όμως 

είναι ότι έχοντας τόσο ψηλά τον όγκο, φαίνεται η μέση πιο λεπτή.  

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2015 

1: Χακί-στρατιωτικό στυλ  

2: Παγέτες    

3: Κουστούμια 

4: Ασπρόμαυρο 

5: Φλοράλ= λουλούδια στα ρούχα 

6: Πουά 

7: Ρομαντικά ρούχα – φούστες με τούλι 

συνδυασμένες με αυστηρά σακάκια  

8: Χοντρά τακουνιά-ψηλά μέχρι το γόνατο  

9: Ριγέ 

10: Κοσμήματα μεγάλα 

11: Μπορντώ   
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ΜΟΔΑ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΞΕΝΗ  ΜΟΔΑ 

 

Μόδα είναι να φοράς κάτι που σου ταιριάζει και όχι κάτι που σου λένε οι άλλοι ότι σου πάει. 

Παράξενη Μόδα είναι η φαντασία που εσύ η ίδια δημιουργείς πάνω σου. 
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Τι θα φορεθεί το φθινόπωρο 2016! 

 

Ρούχα από δαντέλα και διαφάνεια 

  

 

 

 

 

- Και ναι η δαντέλα είναι και επίσημα μέσα στα must της εποχής. Δεν υπάρχει 

γυναίκα που να μην λατρεύει τον τρόπο με τον οποία αγκαλιάζει και κολακεύει η 

δαντέλα το σώμα. Από την άλλη πλευρά έχουμε και την διαφάνεια, η οποία αν 

συνδυαστεί με κάποιο σατέν ύφασμα δείχνει πολύ φινετσάτη. 

- Βέβαια, οι περισσότεροι σχεδιαστές είχαν πιο αποκαλυπτικές προτάσεις, οπότε 

αν είσαι από τις τολμηρές γυναίκες μπορείς να φορέσεις κάτι πιο αποκαλυπτικό, 

είτε αυτό είναι ένα φόρεμα είτε ένα top. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ… 
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22-10-2015 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Γράφουν οι 

Θάνος Γουλούλης, Βύρων-Κωνσταντίνος  Διαμαντής, Λεωνίδας Θεοδωρόπουλος, 

Στάθης Καραούλης, , Αντώνης Καλαϊτζόγλου, Παντελής - Στέφανος Κωνσταντινίδης 

 

Το σημαντικότερο νέο για την πόλη της Λάρισας είναι 

στο ξεκίνημα της Football League στην οποία συμμετέχει και 

η ομάδα της ΑΕΛ που έχει κάνει ένα 

φοβερό σερί τεσσάρων νικών. Εκτός από το 

4 στα 4 η ΑΕΛ έχει και τον πρώτο σκόρερ 

της κατηγορίας, τον Μαρουκάκη με 5 γκολ.  

 

Επίσης πολλές ακαδημίες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και 

βόλεϊ των παιδιών έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. 

Μία άλλη ομάδα της ΑΕΛ, αυτή τη φορά στο μπάσκετ, 

ξεκίνησε το πρωτάθλημα της β εθνικής με σερί 2 νικών 

καθώς την δεύτερη αγωνιστική είχε ρεπό. 
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Κοινό θέμα― η πρώτη μου μέρα στο Μουσικό Γυμνάσιο! 
 

Θάνος Γουλούλης 

Όταν ξύπνησα το πρωί και έπρεπε να ντυθώ για το σχολείο, ήμουν ενθουσιασμένος, επειδή 

μετά από καιρό έγινε ξανά η αρχή του σχολείου και θα πήγαινα σε ένα καινούργιο σχολείο. Θα 

“μετακόμιζα” από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Όταν έφτασα δεν ήμουν τόσο αγχωμένος, γιατί ήξερα 

πολλά παιδιά και μιλούσαμε όλη την ώρα μέχρι τον αγιασμό. Όταν μπήκαμε στις τάξεις ήμουνα με 

όλους σχεδόν τους γνωστούς μου. Με τον  πιο σημαντικό από όλους, τον κολλητό μου, καθίσαμε στο 

ίδιο θρανίο. Είμαι πολύ χαρούμενος που άρχισα το γυμνάσιο και μέχρι στιγμής τα πάω περίφημα! 

 

Στάθης Καραούλης 

Από μικρός είχα αδυναμία στη μουσική και γι’ αυτόν τον λόγο ζητούσα από τους γονείς μου να 

μάθω κάποιο μουσικό όργανο. Δεν μπορώ να περιγράψω 

τη χαρά μου, όταν έμαθα ότι πέρασα στο Μουσικό 

Σχολείο! Την προηγούμενη ημέρα του Αγιασμού είχα 

τόσο άγχος, που δεν μπορούσα να κλείσω μάτι! Η άλλη 

μέρα ήταν πολύ σημαντική, γιατί ήταν η πρώτη μου μέρα 

στο γυμνάσιο, αλλά και στο Μουσικό Σχολείο! 

Όταν τελικά ήρθε η ώρα να μπούμε στις τάξεις, 

ένιωθα υπέροχα, καθώς ήδη είχα γνωρίσει αρκετά παιδιά 

που ήταν ευγενικά μαζί μου. Αυτό μου έδωσε θάρρος και 

αυτοπεποίθηση να συνεχίσω την επόμενη μέρα. Στο 

τέλος της πρώτης μου μέρας τα συναισθήματά μου ήταν 

ξεκάθαρα! Όλα είχαν κυλίσει ομαλά! Οι συμμαθητές μου 

και οι καθηγητές μου έδειξαν μεγάλη κατανόηση ο ένας 

με τον άλλο. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσω μια δημιουργική και ευχάριστη χρονιά! 

 

Αντώνης Καλαϊτζόγλου 

Τα συναισθήματα από την πρώτη ημέρα στο  Σχολείο… Η φετινή σχολική χρονιά θα είναι πολύ 

σημαντική για εμένα, καθώς το σχολείο τώρα πια είναι το Γυμνάσιο. Οι πρώτες μου εντυπώσεις για το 

καινούργιο μου σχολείο είναι ανάμεικτες. Στην αρχή ένιωσα αμηχανία διότι δεν ήξερα σχεδόν 

κανέναν σε αυτό το περιβάλλον και αισθάνθηκα περίεργα που βρισκόμουν ανάμεσα σε μεγαλύτερα 

παιδιά. Επίσης, ανησύχησα πως δεν θα έχω ελεύθερο χρόνο εξαιτίας των πολλών μαθημάτων. Από 

την άλλη πλευρά, χαίρομαι που βρίσκομαι στο Μουσικό Γυμνάσιο, καθώς αρκετά μαθήματα αφορούν 

την μουσική, που με ευχαριστεί πολύ. Πιστεύω πως με τους καθηγητές δεν θα δυσκολευτώ πολύ, 

αφού κατάλαβα ότι είναι φιλικοί μαζί μας. Ελπίζω ότι οι μέρες μου θα κυλήσουν ήρεμα με τους 

καθηγητές και τους νέους μου συμμαθητές χωρίς προβλήματα!!! 
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Λεωνίδας Θεοδωρόπουλος 

 Γυμνάσιο… για εμένα η λέξη αυτή ήταν άγνωστη μέχρι το πρώτο σχολικό κουδούνι της νέας 

χρονιάς! Όταν παραβρέθηκα στο προαύλιο του σχολείου, ήταν κάτι καινούργιο και ενδιαφέρον. 

Συνάντησα φίλους και γνωστούς. Το σχολείο ήταν φοβερά περιποιημένο, έτοιμο να μας υποδεχτεί και 

να μας γεμίσει γνώση. 

 Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη αλλά αυτό που ήταν καλύτερο το συναίσθημα του 

ενθουσιασμού μου. Διάλεξα το Μουσικό Σχολείο, με νέους καθηγητές, νέα μαθήματα και ένα 

καινούργιο μονοπάτι γνώσης και ενδιαφέρον που θέλω να το μάθω και θα το κάνω… 

 

 

Βύρων – Κωνσταντίνος Διαμαντής 

 Η πρώτη ημέρα στο γυμνάσιο ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με τα υπόλοιπα χρόνια στο 

δημοτικό. Εγώ δεν είχα κάποιον φίλο στο Μουσικό Γυμνάσιο. Στην αρχή ήμουν  τελείως μόνος, μέχρι 

που με ρώτησε ένα παιδί ο Γιώργος από ποιο τμήμα είμαι. Και εγώ του απάντησα ότι είμαι στο α1. 

Και έτσι γνωριστήκαμε και είμαστε φίλοι μέχρι και σήμερα. 

 

 

Παντελής – Στέφανος Κωνσταντινίδης 

 Μπαίνοντας στο σχολείο το πρώτο πράγμα που αντικρίζω, είναι παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας 

να συζητούν για το που πήγαν και τι έκαναν το καλοκαίρι. Περνώντας ανάμεσά τους, αναγνωρίζω 

κάποια πρόσωπα. Στον προαύλιο χώρο βλέπω και τα υπόλοιπα “πρωτάκια”, όλα αγχωμένα, νευρικά 

και αμήχανα! Τα παιδιά που γνώριζα καλά από το δημοτικό σχολείο και το ωδείο είχαν ήδη 

σχηματίσει μια παρέα πέντε έξι ατόμων, και για να είμαι ειλικρινής, ανακουφίστηκα πολύ όταν τους 

είδα… 

 Στη συνέχεια στοιχηθήκαμε σε σειρές για την προσευχή και, μετά τις 

ομιλίες του διευθυντή, του δημάρχου, και άλλων κατευθυνθήκαμε προς τις 

τάξεις. Εκεί μας καλωσόρισαν, μας μίλησαν για τα δρομολόγια των λεωφορείων 

και μας μοίρασαν τα περισσότερα βιβλία. Πραγματικά ξαφνιάστηκα από τον 

όγκο και κυρίως από το βάρος τους!  

 Τελικά κατευθυνθήκαμε προς τα γεμάτα με παιδιά λεωφορεία, με τα 

οποία θα επιστρέφαμε στα σπίτια μας. Κατέβηκα στην κοντινότερη στο σπίτι μου στάση με τον φίλο 

μου τον Λεωνίδα και από κει συνεχίσαμε με τα πόδια, ανταλλάσσοντας εντυπώσεις. 

 Όταν έφτασα πια στο σπίτι μου και ανακάλεσα τις πρώτες μου εντυπώσεις, άρχισα σιγά-σιγά 

να συνειδητοποιώ πόσο τυχερός ήμουν που πέρασα στο Μουσικό Σχολείο. Ανυπομονώ να αρχίσουν 

τα μαθήματα, να γνωρίσω όλους τους συμμαθητές και τους καθηγητές μου. Είμαι σίγουρος ότι θα 

είναι από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου!!  
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Συνέντευξη με την κ.Νάκα Ειρήνη 

 
 

Είχατε ασχοληθεί από μικρή με την μουσική, αν ναι είχατε επιρροές από το περιβάλλον 

σας και ποια πτυχία πήρατε  ; 

 

Ασχολήθηκα από τα 6 με τη μουσική. Μου άρεσε πολύ. Αν και από το περιβάλλον μου δεν είχα 

επιρροές, η αγάπη μου για την μουσική με ώθησε στο να ασχοληθώ τόσο. Έτσι πήρα το πτυχίο 

της αντίστιξης και της φούγκας, το πτυχίο του πανεπιστημίου και το πτυχίο του βιολιού.   

 

 

Σας αρέσει το Μουσικό Σχολείο, αν ναι γιατί και υπάρχει κάτι που θα θέλατε να 

αλλάξετε; 

 

Το Μουσικό Σχολείο μου αρέσει πολύ. Είναι ένα σχολείο με αυξημένες δυνατότητες. Βλέπω 

γύρω μου χαρούμενα και δημιουργικά παιδιά και αυτό με κάνει να μου αρέσει όλο και πιο πολύ 

το σχολειό. Το μόνο πράγμα που θα ήθελα να αλλάξω είναι το να δίνουν τα παιδιά πιο πολύ 

βάση στη μουσική, γιατί όσο τα παιδιά μεγαλώνουν τόσο, πιο πολύ αυξάνονται οι υποχρεώσεις 

τους και αναγκάστηκα η μουσική είναι κάτι δευτερεύον για τα παιδιά. 
 

 

Αθαναηλίδη Έλενα 

Γεωργιλά-Νέμα Ευαγγελινή 

Κοντοθανάσης Θάνος 
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Ανέκδοτα 

Γράφουν οι 

Βασιλική Κουμπάρου, Μαρίνα Κακάτσιου, Νίκη Δράμη, 

Έλενα Αθαναηλίδη, Ευαγγελινή Γεωργιλά –Νέμα, Θανάσης Κοντοθανάσης 

 

Το τεστ... 

Μια μέρα ο Τοτός έγραψε τέστ στα Ελληνικά. Την επόμενη μέρα πήραν τα τεστ πίσω και ο Τοτός 

το πήγε στον μπαμπά του. Μόλις το βλέπει ο μπαμπάς, του λέει: 

- Μα εσύ συνήθως γράφεις καλά! Γιατί έγραψες τόσο χάλια; 

- Γιατί έλειπε ο διπλανός μου! 

 

 

Η Διαίρεση 

- Μαμά, τι είναι διαίρεση; 

- Όταν έχουμε 6 μήλα, εξηγεί η μαμά, και θέλουμε να τα μοιράσουμε σε εμένα και εσένα, αλλά να 

πάρουμε και οι δύο τα ίδια. 

- Δηλαδή, μαμά, αν έχω δέκα καραμέλες θα πάρεις εσύ πέντε κι εγώ άλλες πέντε. 

- Μπράβο παιδί μου! 

Σκέφτεται λίγο το παιδί και λέει: 

- Εντάξει μαμά, κατάλαβα τι είναι η διαίρεση, όταν όμως θέλουμε να τα μοιράσουμε σε τρία άτομα 

κάνουμε τριαίρεση; 

 

Ο Επιθεωρητής 

Πριν αρκετά χρόνια ένας επιθεωρητής επισκέφτηκε ένα δημοτικό σχολείο της περιοχής 

του. Αφού γνώρισε τους μαθητές θέλησε να κάνει μερικές ερωτήσεις για να δει ποιο είναι το 

γνωστικό τους επίπεδο. Λέει λοιπόν σε μια μαθήτρια: 

-  Ποιος έκλεψε παιδί μου τα μήλα των Εσπερίδων; 

-  Όχι, όχι εγώ κύριε!!! Είπε η μαθήτρια αρχίζοντας το κλάμα. 

Τότε ο δάσκαλος της τάξης δικαιολόγησε την μαθήτρια λέγοντας ότι είναι από καλή οικογένεια, 

οπότε ήταν αδύνατο να τα είχε κλέψει εκείνη! 

Ο επιθεωρητής φεύγει απογοητευμένος από το σχολείο και αμέσως έστειλε ένα γράμμα 

στο υπουργείο παιδείας ενημερώνοντας τον υπουργό σχετικά με το περιστατικό…. 

Μετά από μερικές μέρες έλαβε επιστολή από τον υπουργό η οποία έγραφε: 

«Αξιότιμε κύριε επιθεωρητή, σας παρακαλώ να ασχολείστε με τα καθήκοντά σας και αφήστε την 

αστυνομία να βρει ποιος έκλεψε τα μήλα των Εσπερίδων…» 
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Συνταγές μαγειρικής  

Χοιρινές μπουκιές με πιπεριές  

Γράφει η Ευαγγελία Καλαϊτζόγλου 

 

½ κιλό ψαρονέφρι 

160 γρ. βούτυρο 

1 πράσινη, 1 κόκκινη και 1 κίτρινη πιπεριά 

κομμένες σε μέτρια κομμάτια 

1 κλωνάρι σέλερι κομμένο σε μικρά κομμάτια 

1 κρεμμύδι ξερό κομμένο σε μέτριες φέτες 

1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη 

1 ποτηράκι λευκό ξηρό κρασί 

1 κύβος βοδινού 

1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ 

αλάτι, πιπέρι 

 

Εκτέλεση 

 Πλένουμε και κόβουμε το ψαρονέφρι σε κύβους. Τους αφήνουμε σε 

απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν.  

 Βάζουμε μια κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή θερμοκρασία με 1 λίτρο χλιαρό 

νερό, ρίχνουμε μέσα το ψαρονέφρι και βράζουμε για 20΄. Κατά περιόδους το 

ξαφρίζουμε. Σουρώνουμε το κρέας και το στραγγίζουμε καλά.  

 Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε καθαρό σκεύος, προσθέτουμε τα λαχανικά και το 

ψαρονέφρι και σοτάρουμε έως ότου το κρέας πάρει χρώμα και τα λαχανικά 

μαραθούν.  

 Στη συνέχεια σβήνουμε με κρασί, ρίχνουμε τον κύβο και ανακατεύουμε έως ότου 

διαλυθεί και μειωθούν τα υγρά. Προσθέτουμε 1 ποτήρι καυτό νερό και αφήνουμε 

να βράσουν όλα τα υλικά για 10-15 λεπτά. 

 Ρίχνουμε το κορν φλάουρ σε ένα ποτηράκι με 3 κουταλιές της σούπας νερό. Το 

ανακατεύουμε, το προσθέτουμε στο φαγητό μας και ανακατεύουμε ξανά. 

Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να δέσει η 

σάλτσα. Προσθέτουμε τη ρίγανη και το αλατοπίπερο και σερβίρουμε.     
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Σκίτσα για το σχολείο 

Επιμέλεια: Βασιλική Κουμπάρου, Μαρίνα Κακάτσιου, Νίκη Δράμη, 

Έλενα Αθαναηλίδη, Ευαγγελινή Γεωργιλά –Νέμα, Θανάσης Κοντοθανάσης 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή αντάμωση στο επόμενο τεύχος… 


