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  Με απόφοιτους του 
σχολείου

Φίλοι: Οι συγγενείς που διαλέγουμε 

Διαβάστε Επίσης:

Chat Πρόταση για ταινία Pelican Sports Φιλοζωική Απόψεις

 Σελ 9  Σελ 10  Σελ 11  Σελ 3  Σελ 8, 10

“Πολιτική παιδεία” μια συζήτηση 
με τον αντιπεριφερειάρχη κ. 

Στέλιο Μπρίγγο
Χορτοφάγος: άποψη ή 

μόδα

Πρόταση για το 
βιβλίο του μήνα

Τα αθλητικά νέα 
των Κυκλάδων

Βοηθήστε τους 
ξεχωριστούς 
μας φίλους

Οι μαθητές μας 
εκφράζουν τις 
σκέψεις τους

Halloween το έθιμο που 
“εισέβαλε” στο σχολείο

pelicanvoice@gmail.com

 Σελ  6

 Σελ 7

 Σελ 5 

 Σελ  3

“Wonder”
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ

Βούλγαρη Έλενα
Στ’ Δημοτικού
Δακτυλίδη Εβελίνα 
Ε’ Δημοτικού
Δακτυλίδη Ελευθερία 
Γ’ Γυμνασίου
Δάντου Μαριτίνα 
Στ’ Δημοτικού
Δάντου Χριστιάννα 
Ε’ Δημοτικού
Διαμάντης Δημήτρης 
Β’ Γυμνασίου
Ζήτση Φαίη
Α’ Γυμνασίου
Θεοδωροπούλου Ιλιόνη 
Α’ Γυμνασίου
Κουκά Άννα
Α’ Γυμνασίου
Κουκά Νικόλ 
Γ’ Γυμνασίου
Μαραγκός Μανόλης 
Β’ Λυκείου
Ξεναρίου Ιώβη
Ε΄ Δημοτικού
Συκινιώτη Αλεξάνδρα 
Β’ Γυμνασίου
Πολυκανδριώτη Εβελίνα
Ε’ Δημοτικού
Χαριτοπούλου Ρούλα 
Στ’ Δημοτικού

Εξωτερικοί 
Συνεργάτες
Μούρτου Λουκία

Γ’ Γυμνασίου

Ειδικοί 
Συνεργάτες
Αργουδέλη Ζαχαρούλα 
Φιλόλογος

Παραπονιάρη Ευτυχία 
Μαθηματικός

Πατουλιώτης Γιώργος 
Φυσικός

Δ ρ ά σ ε ι ς  κ α ι  α π ο . . . δ ρ ά σ ε ι ς

Επίσκεψη των μαθητών του 
Γυμνασίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Επίσκεψη καρδιολόγου κ. 
Συκινιώτη Μανόλη

Ημέρα αθλητισμού

Παρακολούθηση θεατρικής 
παράστασης

 <<σαν παιδιού φαντασία>>

Αρχαιολογικοί 
χώροι : Πόρτες 

-Ληνώ , χλωρίδα & 
πανίδα της Μυκόνου

Εκδρομή στον Κόρφο
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Στο μπισκότο της ζωής οι φίλοι είναι 
τα σοκολατένια κομματάκια. Αυτά  
δηλαδή που αρέσουν σε όλους πιο 
πολύ.Θυμήσου τη στιγμή που γνώρισες 
τον κολλητό σου.Κολλητός σου 
τώρα  , γιατί τότε μπορεί να ηταν ένας 
άνθρωπος που κάθε φορά που τον 
έβλεπες να σκεφτόσουν «Εγώ φίλη με 
αυτόν ΠΟΤΕ». 

Έλα ,  παραδέξου 
το μην φοβάσαι 
… αμοιβαία ήταν 
τα αισθήματα.
Ούτε εκείνος 
σε συμπαθούσε 
στην αρχή.
Σκέψου να 
μπορούσες να 
γυρίσεις στις 
πρώτες σας στιγμές , τότε που ένα «Γεια» 
ήταν αρκετό και ξαφνικά κάτι συνέβη.Ένα 
αστείο,ένα «κι εγώ» σε κάτι που νόμιζες 
ότι το κάνεις μόνο εσύ στον πλανήτη 
Γη ή ακόμα ένας κοινός «εχθρός» που 
τελικά του χρωστάτε τη φιλία σας γιατι 
πλέον είναι ο πρώτος άνθρωπος που 
θα τρέξεις με το παραμικρό ,στην πρώτη 
στραβή όπως και στο πρώτο ευχάριστο 
γεγονός.

 Με τους κολλητούς σου έχετε κλείσει 
ήδη την κουμπαριά.Έχετε κανονίσει τι θα 
φοράτε , πώς θα είναι οι μπομπονιέρες, 
τα προσκλητήρια,  ακόμα και την 
εκκλησία. Γιατί για κάποιες φιλίες δεν 
υπάρχει ημερομηνία λήξης.

 Υπάρχουν τόσο πολλά inside jokes 
και με ένα βλέμμα της κολλητής ,  σκας 
στα γέλια. Αυτή η τηλεπάθεια κι αυτα 
τα μουρμουρητά που μόνο αυτή 
καταλαβαίνει, είναι ανεκτίμητης αξίας. 
Ναι ,  ξέρεις τι εννοώ! Όταν πίνεις 
νερό και θες να της μιλήσεις και απλά 
ακούγεται κάτι τύπου «Μμμμμμμμμμμ» 
αλλά αυτή το καταλαβαίνει.Δεν είναι 
τρομερό;

 Κι είναι κι αυτές οι φορές που το κινητό 
σου δεν έχει μπαταρία ή βρε αδερφέ δεν 
έχεις όρεξη να μιλήσεις για το γλυκό που 
ανέβασε ο Πετρετζίκης στο ίνσταγκραμ 
ούτε για την αιώνια εχθρό…  τότε τι 
γίνεται; Θα σου πω εγώ τι γίνεται.Θα 
ξεκινήσει να στέλνει 25 μηνύματα ανά 
δευτερόλεπτο. Αν έχεις γερά νεύρα 
και πάλι δεν απαντήσεις  , άνοιξε 
τηλεόραση.  Η Νικολούλη ξεκίνησε νέα 
έρευνα και σε ψάχνει. Κι όταν τελικά της 
το σηκώσεις,  θα κάνει χειρότερα κι από 
τη μάνα σου όταν άργησες το καλοκαίρι 
να γυρίσεις σπίτι. Θα σου πει «Μην μου 
το ξανακάνεις αυτό ,  ανησύχησα». Και 
τότε την αγαπάς ακόμα πιο πολύ.

Και πάντα θα θυμάστε τις εκδρομές που 
πήγατε μαζί και τα καλοκαίρια με τις 
βόλτες, τα παγωτά και τα βαφλάκια που 
δεν ήθελε τα δικά της αλλά τα δικά σου 
γιατί είναι πιο ωραία. 

 Και κάποια στιγμή είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της ζωής σου. Γιατί οι φίλοι είναι 
οι συγγενείς της καρδιάς μας που πολλές 
φορές ειναι καλύτεροι γιατί τους έχουμε  
επιλέξει εμείς  και κανένας άλλος.

Κι αν μια μέρα ,  μια αλλαγή φέρει τα 
πάνω κάτω…  μην φοβηθείς,  μόνο 
βεβαιώσου ότι είναι χαρούμενη.Και να 
ξέρεις, έχετε βρει ο ένας τον άλλον.
Χωριστά καλοί,αλλά μαζί σπουδαίοι.

Και όπως μας έμαθε η πολυαγαπημένη 
και γνωστή σε όλους σειρά «Friends» , 

<< Η φιλία μπορεί να κρατήσει για πάντα.
Θέλει κόπο και καθημερινές  ,  αδιάκοπες 
προσπάθειες. Να μην θεωρείς τίποτα 
δεδομένο και να έχεις το θάρρος να 
πεις συγγνώμη όταν χρειάζεται κι ολα 
θα πάνε καλά.Αρκεί να τα περνάς με 
χιούμορ και γέλιο.Και δεν έχεις να 
φοβάσαι τίποτα.>> 

Υ.Γ. Όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει 
τέλειος άνθρωπος δεν έχει γνωρίσει την 
κολλητή μου!

“ Από  άγ νωστ ο ι . . .  Κ Ο Λ Λ Η Τ Ο Ι ” 
                                                       Tης Ελευθερίας Δακτυλίδη

 

Ξεχωριστοί Φίλοι!

Της Ιώβης Ξεναρίου

Όπως ξέρουμε υπάρχουν πολλά 
αδέσποτα , που χρειάζονται ένα σπίτι. 
Ειδικά στη Μύκονο υπάρχουν αδέσποτα, 
που προσπαθούν να επιβιώσουν αλλά 
σκοτώνονται  στους δρόμους, επειδή οι 
οδηγοί δεν βλέπουν όταν οδηγούν και τα 
πατάνε. Τα αδέσποτα όλο και αυξάνονται 
και χρειάζονται την φροντίδα μας.

Η ανάγκη για φροντίδα , λοιπόν , είναι 
ο λόγος που όσοι τα αγαπούν , τα 
πηγαίνουν   στην Φιλοζωική Μυκόνου. 
Καλό Θα ήταν όποιος θέλει να πάει στην 
Φιλοζωική να πάρει ένα ζωάκι και να του 
δώσει σπίτι, φαγητό, νερό, φροντίδα και 
παιχνίδι. 

Τα ζώα κάνουν πολύ καλό στους 
ανθρώπους και περισσότερο στους 
μαθητές . Ειδικά αν ένα παιδί είναι 
μοναχοπαίδι,  θα έχει συντροφιά το 
κατοικίδιό του. 

 Ναι , ένα ζωάκι κάνει πολύ καλό , αλλά 
το κάθε ζώο χρειάζεται λιγότερη ή 
περισσότερη φροντίδα. 

Για παράδειγμα , τα σκυλιά χρειάζονται  
αρκετή φροντίδα και  συγκεκριμένη 
ποσότητα φαγητού, επειδή  δεν μπορούν 
να καταλάβουν πότε έχουν φάει λίγο και 
πότε πολύ. Η γάτα ζητάει  μόνο νερό , 
φαγητό και χάδια,  επειδή οι γάτες είναι 
περισσότερο ανεξάρτητες. 

Υπάρχουν πολλά αδέσποτα… 

Βοηθήστε τα! 
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Αρχαία στην αφάνεια
                                  Της Άννας Κουκά

Τις προάλλες , πήγα με την τάξη μου στη Φτελιά, 
εκεί  όπου βρίσκεται ο Νεολιθικός οικισμός .Αυτός 
ο νεολιθικός οικισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός 
όχι μόνο επειδή το νησί μας απέκτησε μια παραπάνω 
δημοσιότητα αλλά αφού είναι και ο μοναδικός 
αυτής της ηλικίας που έχει βρεθεί στις Κυκλάδες. 
Χρονολογείται από το 5.500 ως το 4.000 π.Χ. 

Αυτό που με ενόχλησε πιο πολύ είναι ότι  σε αυτόν 
τον - ας πούμε- μαγικό τόπο δεν υπάρχει καμία φύλαξη 
και ο οποιοσδήποτε μπορεί να μπει και να πάρει 
όσα κι ό,τι θέλει, αφού υπάρχουν ακόμα διάσπαρτα 
θραύσματα αρχαίων αγγείων και εργαλείων που δεν 
έχουν ακόμα συλλεχθεί. Επίσης, δεν υπάρχει καμία 
επισήμανση ή πινακίδα που να δηλώνει την ύπαρξη 
του αρχαιολογικού χώρου.

Πιστεύω ότι θα έπρεπε αυτός ο χώρος να φυλάσσεται 
κι όχι μόνο αυτό, αλλά θα έπρεπε και να καθαριστεί 
πλήρως από τα μπάζα και τα τόσα πολλά σκουπίδια. 

Μια επίσκεψη  πίσω στο 1940
                                         Της Φαίης Ζήτση

 

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018,  το σχολείο μας 
‘’Σύγχρονη Παιδεία ‘’ επισκέφθηκε την έκθεση στο κτήριο 
της ΚΔΕΠΠΑΜ  Μύκονου.  Η  επίσκεψη   έγινε με αφορμή 
την 28η Οκτωβρίου και αφορούσε το έπος του  1940. 

Εκεί, είδαμε  αφίσες αλλά και φωτογραφίες  με τους ήρωες 
του 1940  και τις μάχες που είχαν γίνει. Μου έκαναν 
εντύπωση οι αφίσες,  καθώς τόσα χρόνια μετά σου  περνούν 
το συναίσθημα των πολεμιστών.  

Ευχαριστούμε την κ. Δήμητρα  Νάζου  που μας δέχτηκε  και 
ήταν πολύ φιλική μαζί μας . Επιπλέον , μας μίλησε για την 
κατοχή στο νησί μας , για τους μαυραγορίτες ,την πείνα και 
τις συνθήκες που επικρατούσαν. 

Αξίζει να δείτε αυτήν την έκθεση , γιατί είναι πολύ όμορφη 
ενώ  οι αφίσες και οι φωτογραφίες  ήταν εντυπωσιακές .

Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ε Σ  Ε Ξ Ο Ρ Μ Η Σ Ε Ι Σ
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Το ξέρατε ότι υπήρχε παγκόσμια ημέρα  
Δημόσιας Τουαλέτας; Την παγκόσμια 
Ημέρα Σκέψης , την σκεφτήκατε;

Αυτές και πολλές άλλες αναφέρονται στο 
παρακάτω άρθρο.

Ιανουάριος : 

21 Ιανουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα 
Αγκαλιάς

Φεβρουάριος: 

21 Φεβρουαρίου είναι η παγκόσμια 
ημέρα Μητρικής Γλώσσας και η Ημέρα 
του Ξεναγού. 

 Τι  συνδυασμός κι αυτός; 

22 Φεβρουαρίου,  παγκόσμια ημέρα 
σκέψης. Μόνο  μια φορά τον χρόνο…  
τώρα εξηγούνται πολλά.

Μάρτιος:

15 Μαρτίου παγκόσμια ημέρα 
καταναλωτή, κάτι σαν τα Χριστούγεννα.

21 Μαρτίου είναι η 
παγκόσμια ημέρα 
του Ύπνου…και 
εγώ που νόμιζα 
πως ήταν κάθε 
μέρα.

Απρίλιος:

16 Απριλίου είναι η παγκόσμια ημέρα  
κατά του θορύβου και η ημέρα της 
φωνής.

 Πρέπει να φωνάξω ή όχι;

24 Απριλίου, ημέρα κατά των πειραμάτων 
σε ζώα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τους 
ανθρώπους;

Μάιος:

2 Μάιου ημέρα του γέλιου. Τώρα πρέπει 
να γελάς και στα πιο κρύα αστεία.

Ιούνιος:

8 Ιουνίου,  παγκόσμια ημέρα των 
ωκεανών ,δηλαδή 
γιορτάζει το 70% 
του πλανήτη. 

Ιούλιος:

8 Ιουλίου,  
παγκόσμια ημέρα 
αλλεργίας.   Κι άμα κάποιος έχει αλλεργία 
σε αυτή τη μέρα;

Αύγουστος:

 20 Αυγούστου,  παγκόσμια ημέρα κατά 
των κουνουπιών. 

Ήρθε η καταστροφή σας κουνούπια.

Σεπτέμβριος :

15 Σεπτεμβρίου,  παγκόσμια ημέρα 
δημοκρατίας. 

Όπου  υπάρχει δηλαδή.

Οκτώβριος :

Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών , ειδικά για 
τους μακαρονάδες.

Νοέμβριος :

1 Νοεμβρίου ,  παγκόσμια ημέρα vegan. 
Αυτή  τη μέρα την γιορτάζουν μόνο οι 
vegan. 

Δεκέμβριος :

11 Δεκεμβρίου, 
παγκόσμια ημέρα 
βουνού, αλλά  ποιου 
βουνού;

Ελπίζω να σας 
άρεσαν οι παραπάνω 
ιδέες και να τις σημειώσετε

στο ημερολόγιο σας!

Oι πιο 
περίεργες 
παγκόσμιες 

ήμερες

 To meat or not 
meat?

Της Ιλιόνης

Θεοδωροπούλου

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός 
των ανθρώπων που επιλέγουν έναν 
διαφορετικό τρόπο διατροφής ,τη 
χορτοφαγία, έχει αυξηθεί.

   Όλες οι αφορμές και τα κριτήρια που 
μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο στην 
χορτοφαγία είναι σεβαστές, αρκεί να 
υπάρχει μια αιτία, ένα «πιστεύω», κι 
όχι να πρόκειται για μια μη συνειδητή 
απόφαση.

     Ορισμένοι άνθρωποι αποφασίζουν 
να γίνουν vegetarians για 
θρησκευτικούς λόγους.  Άλλοι πάλι για 
λόγους υγείας αλλά και  ιδεολογίας.

   Τώρα τελευταία όμως, η vegetari-
an διατροφή είναι κομμάτι της μόδας 
πολλές φορές. Σε αυτή την περίπτωση, 
παιδιά, έφηβοι κι ενήλικες χορτοφάγοι 
δεν μπορούν να υποστηρίξουν την 
απόφασή τους εφόσον πρόκειται για 
μια επιλογή χωρίς αιτία.

    Πριν πάρετε λοιπόν μια τέτοιου 
είδους απόφαση, να είστε σίγουροι ότι 
την έχετε σκεφτεί καλά και προσεχτικά.

Vegan ή vegetarian;

Οι vegan και οι vegetarian δεν 

είναι το ίδιο πράγμα. Οι vegan 

αποκλείουν από την διατροφή 

τους και τα ζωικά προϊόντα, ενώ 

οι χορτοφάγοι κατά κύριο λόγο 

δεν τρώνε κρέας. Πολλές φορές 

μάλιστα οι vegan δεν χρησιμοποιούν 

και ενδύματα κατασκευασμένα από 

μαλλί, δέρμα και μετάξι. 

Της Μαριτίνας Δάντου
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Αρχές  Οκτωβρίου είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο 
σχολείο μας , τον κ. Στέλιο Μπρίγγο , ο οποίος τα τελευταία 
χρόνια ασχολείται ενεργά με την πολιτική. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος  της  Πολιτικής  Παιδείας  , οι 
μαθητές  της  Α΄ &  Β΄  Λυκείου είχαν την ευκαιρία  να  θέσουν 
ερωτήσεις σε  έναν πολιτικό  και να κάνουν έναν πολύ ζωντανό  
διάλογο. 

Μερικές από τις ερωτήσεις που τα ίδια τα παιδιά διατύπωσαν, 
παρατίθενται παρακάτω:

Τι είναι  για  εσάς  πολιτική;

Εγώ βλέπω την  πολιτική  σαν  ένα  μέσο για τη βελτίωση  της  
καθημερινότητας , φυσικά των πολιτών! 

Πώς προέκυψε να ασχοληθείτε  με  την πολιτική;

Η απάντηση  είναι πολύ εύκολη  και  ξεκάθαρη . Πίστεψα 
ότι μπορώ  να αλλάξω πράγματα. Στην πολιτική  δεν μπαίνει 
κανείς  για  αυτοπροβολή , αλλά  για να βρεθεί κοντά στον 
κόσμο , να τον αφουγκραστεί, να προτείνει λύσεις, να 
ασχοληθεί, να διαβάσει. Μην έχετε  την εντύπωση  ότι ο 
πολιτικός τα γνωρίζει όλα. Οφείλει να διαβάζει  συνεχώς  και 
να ενημερώνεται. Να έχει ευθυκρισία , επιχειρηματολογία , και 
πάνω απ’ όλα  συναίσθηση ότι η δύναμή του είναι  δανεική! 

Τι ακριβώς είναι η Περιφέρεια;

Πολύ καλή ερώτηση. Θα σας εξηγήσω. Υπάρχουν δύο 
βαθμοί αυτοδιοίκησης . Ο πρώτος είναι ο δήμος. Πάνω 
από τους δήμους, θεσμικά και μόνο ,  είναι η Περιφέρεια. 
Συνολικά στην Ελλάδα υπάρχουν 13 Περιφέρειες , των 
οποίων οι αρμοδιότητες διαφέρουν από μέρος σε μέρος. Οι 
αρμοδιότητες μιας Περιφέρειας είναι πολλές. Πραγματεύεται 
θέματα υγειονομικά , μεταφορών ή και οδοποιίας. Φυσικά 
οι αρμοδιότητες της δεν τελειώνουν εκεί. Ο επιτελικός της 
στόχος είναι η κατάθεση προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση , 
π.χ. όπως συνέβη με το λιμάνι της  Μυκόνου. 

Συνεργάζεστε δηλαδή με τους δήμους;

Φυσικά , συνεργαζόμαστε με όλους τους κοινωνικούς φορείς , 
με τους δήμους  και κυρίως με τους πολίτες! 

Έχετε λάβει απογοητεύσεις από την πολιτική; 

Ποιος άνθρωπος δεν έχει απογοητευτεί από την πολιτική 
κατάσταση; Φυσικά κι έχω λάβει. Ωστόσο για μένα η πολιτική 
είναι η μόνη λύση. Για την ακρίβεια είναι συνυφασμένη με τη 

λύση. Θέλω να μην ξεχνάτε ότι η πολιτική γεννήθηκε στην 
Ελλάδα. Γεννήθηκε εδώ. Οφείλουμε να την υπηρετούμε. 

Τι συμβουλεύετε αυτούς που αρνούνται να πάνε να 
ψηφίσουν;

Η ψήφος είναι ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξετε ό, τι δεν 
σας αρέσει. Η ψήφος είναι δύναμη στο χέρι σας. Αυτό που 
αρνείστε να αλλάξετε , είστε οι μόνοι που μπορείτε να το 
αλλάξετε. 

Αν δεν μας αρέσει κανένα κόμμα; 

Είναι καλύτερο να ψηφίσουμε αντιδραστικά; Όπως 
προανέφερα, η ψήφος είναι τεράστια ευθύνη. Έχετε ευθύνη με 
την ψήφο σας, να μελετήσετε όλα τα προγράμματα. Να είστε 
ενημερωμένοι. Όχι  μόνο για εσάς , αλλά  και για το μέλλον των 
παιδιών σας. Είναι σημαντικό η ψήφος σας να είναι συνειδητή 
επιλογή κι όχι τυχαίο αποτέλεσμα. 

Ένα δεκαοχτάχρονο παιδί μπορεί να κρίνει;

Μπορεί να ασχοληθεί, να μάθει! Είναι χαρά για ένα  παιδί που 
ενηλικιώνεται να πάει να ψηφίσει, να παίρνει μέρος  για πρώτη 
φορά σε μια εκλογική διαδικασία. Μαθαίνει τι πρεσβεύει η 
κάθε παράταξη , ώστε μελλοντικά να βελτιώσει τη ζωή του. 
Να θυμάστε : η κρίση των παιδιών είναι καλύτερη από αυτήν 
των ενηλίκων. Εσείς σκέφτεστε διαφορετικά, εσείς σκέφτεστε 
ουσιαστικά. 

Τι συμβουλεύετε τους σημερινούς νέους;

Η συμβουλή είναι μία! Να μην κλείνετε τα μάτια σε ό,τι σας 
προκαλεί δυσαρέσκεια. Φτιάξτε εσείς τις προϋποθέσεις. 
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Όπως ξέρετε ήρθε το Halloween! Μικροί και μεγάλοι το 

γιορτάζουν κάθε χρόνο την 31η Οκτωβρίου σε πολλές 

γωνιές του πλανήτη. Τη συγκεκριμένη ημέρα, τα παιδιά 

μεταμφιέζονται σε κάτι τρομακτικό. Επισκέπτονται σπίτια, 

προκειμένου να μαζέψουν γλυκά. Σύμβολο της γιορτής είναι 

τα φαναράκια φτιαγμένα από κολοκύθες, πάνω στις οποίες 

υπάρχουν χαραγμένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά άλλοτε 

πιο αστεία και άλλοτε τρομακτικά. Όπως κάθε χρόνο, οι 

κυρίες των Αγγλικών του σχολείου μας, ετοίμασαν κάποιες 

δραστηριότητες για εμάς.                       

                                    Της Έλενας Βούλγαρη

Τα παιδιά του Δημοτικού χωρισμένα σε ομάδες, αφού 

περνούσαν τη θάλασσα με τους καρχαρίες, πατώντας σε μικρά 

«βραχάκια», έπρεπε να χρησιμοποιήσουν μια μικρή σκούπα 

για να σουτάρουν μια λούτρινη κολοκυθιά στα δίχτυα μιας 

αράχνης! Στη συνέχεια, φυσούσαν μια μικρή αράχνη με σκοπό 

να φτάσει αυτή στη γραμμή του τερματισμού. Ακολουθούσε 

αγώνας τρεξίματος πάνω σε σκούπα μάγισσας με εμπόδια 

καπέλα μαγισσών και bowling με κορίνες – μούμιες. Έπειτα 

τα μικρότερα παιδιά με δεμένα τα μάτια προσπαθούσαν 

να κολλήσουν μια αράχνη πάνω σε χάρτινο ιστό, ενώ τα 

μεγαλύτερα πετύχαιναν στόχους στον αέρα χρησιμοποιώντας 

τα nerf τους. Το τελευταίο παιχνίδι, απαιτούσε κι αυτό ευστοχία, 

αφού κόκκινα και κίτρινα μπαλάκια έπρεπε να καταλήξουν στο 

στόμα μιας κολοκύθας. Στο τέλος, όλοι επιβραβεύθηκαν για 

την προσπάθειά τους και την ευγενική άμιλλα που επέδειξαν 

με κέρασμα (treat),  όπως επιτάσσει η παράδοση του 

Halloween.  

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο παίξανε σε Escape Room μια 

ιστορία-διήγημα του 1922, γραμμένη από τον πατέρα 

της λογοτεχνίας τρόμου, Χ. Π. Λάβκραφτ. Με έναν τόνο 

περισσότερης αισιοδοξίας φυσικά, μιας και οι ιστορίες του 

Λάβκραφτ πάντοτε ζοφερές και δυσοίωνες στοχεύουν στο να 

καθηλώνουν τον αναγνώστη και να τον κάνουν να αμφισβητεί 

μέχρι και τη σκιά του. Στο Escape Room μας, λοιπόν, το διήγημα 

“Το Κυνηγόσκυλο” απέκτησε σάρκα και οστά και αποτέλεσε το 

μυστήριο που κλήθηκαν να λύσουν οι πρωταγωνιστές-μαθητές 

μέσα σε περιορισμένο χρόνο, προσπαθώντας ταυτόχρονα 

να αποφύγουν τον φρικαλέο θάνατο του χαρακτήρα τους. 

Ένας κλειστός τάφος πέντε αιώνων που παραβιάζεται, ένα 

μενταγιόν, μια κατάρα που ενεργοποιείται και ένα πνεύμα 

κυνηγόσκυλου που μετατρέπεται στον χειρότερο εφιάλτη των 

πρωταγωνιστών. Το ρολόι μετράει αντίστροφα, το φως είναι 

λιγοστό και τα στοιχεία καλά κρυμμένα μέσα σε ένα μουσείο 

που θα έκανε ακόμα και τον πιο τολμηρό να ανατριχιάσει...
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Μετακομίζω φίλες και φίλοι. Έχω θλίψη. Κυρίως δε, άγχος. 

Όλα έγιναν γρήγορα, πολύ γρήγορα, έτσι, χωρίς πρόγραμμα 

και μεθόδευση, με έναυσμα ένα προσωπικό ερέθισμα.  

Ειλικρινά δεν ξέρω…Άλλο να το λες κι άλλο να το κάνεις.                                                                          

Στο καράβι συνάντησα έναν  παλαίμαχο ναυτικό  που,  

από διακριτικότητα προς το πρόσωπό του, θα αποκρύψω 

το όνομά του και θα τον αποκαλώ Γεράσιμο. Μιλούσε 

στους στεριανούς για τις οδύνες της ζωής στη θάλασσα. 

Τα μάτια του μεγάλα κι ανταριασμένα. Τα μαλλιά  του,  μια 

τζίβα σγουρή.  Εμπρηστικός στις απόψεις του, αλλά πράος 

στη συμπεριφορά.  Αμπελοφιλοσοφούσε για τη μοίρα του 

ανθρώπου, για τη ζωή στην 

επαρχία και τα αρνητικά της 

και για το πώς σχολιάζονται 

για τις επιλογές τους όσοι δεν 

συμπλέουν. Μίλησε και για τα 

θετικά, για το πώς  οι άνθρωποι 

”συγγενεύουν”  στις χαρές και 

στις λύπες. Ιδίως στις λύπες. 

Εμένα πάλι με απασχολούσαν 

πολύ  πιο χειροπιαστά πράγματα,   

όπως ας πούμε το  wi-fi που δεν 

έπιανε κι ένα σπυράκι που ξεπετάχτηκε στο πρόσωπό μου. 

Σηκώθηκα κι ενώ ετοιμαζόμουν να πηδήξω πάνω από τον 

διπλανό μου για να βγω, ο Γεράσιμος γύρισε προς το μέρος 

μου και  αναφώνησε : Πες !!!  Ξέρεις τι θέλεις να γίνεις άμα 

μεγαλώσεις; Μπορεί να γράφεις ιστορίες, ή να είσαι τυχερή 

και να βρεις το φάρμακο που διώχνει τις σφαίρες και  τη 

φτώχεια, ή  ακόμα,  μπορεί να  μάθεις να ακούς το εντός 

σου και να το ακολουθείς, όπου κι αν σε βγάλει. Μόνο έτσι 

η ζωή είναι ωραία.

 Άκου!!!  Στις αρχές της δεκαετίας του ’70  τελειώνοντας το 

δημοτικό η μάνα μου με ρώτησε:

-  θα πας Γυμνάσιο ή θα δουλέψεις;

- Θα γίνω ηθοποιός, απάντησα.

 Ο πατέρας  εκείνη την ώρα έτρωγε κολοκύθια γεμιστά.  

Σπρώχνει το πιάτο και πετάγεται όρθιος με το πρόσωπό του 

κατακόκκινο  από οργή.

-Τι λες ρε …….., ρε άχρηστε Καραγκιόζη, που θα γίνεις 

θεατρίνος και τι θα γίνει η ψαρόβαρκα?  αλλά τέτοιος ήσουνα 

πάντα σαν τη μάνα σου.

-Μη νομίζεις ότι ήμουνα κανένα σπουδαίο ταλέντο, αλλά το 

γούσταρα πολύ. Στα δεκαοχτώ μου μπάρκαρα. Γύρω - γύρω 

θάλασσα και στο ενδιάμεσο,  λιμάνια και γλέντι.  Ώρες – 

ώρες με  έπιανε η νοσταλγία,  που όλα τα στρογγυλεύει και 

τα γλυκαίνει. Μου έλειπε για παράδειγμα το  ψωμί που το  

βουτάγαμε σε ωμό αυγό και το τηγανίζαμε ενώ ήξερα  ότι 

εμένα ποτέ δεν μου άρεσε. Κάθε φορά που επέστρεφα έπαιρνα 

βαθιά ανάσα κι έμπαινα στην προηγούμενη ζωή μου. Του 

κάκου, ίχνος δεν ένιωθα από την αναμενόμενη συγκίνηση. 

Παρά  τα τόσα χρόνια που πέρασαν, εκείνο το ισχνό ταλέντο 

που ποτέ δεν μετουσιώθηκε σε έργο με σπρώχνει ακόμα και 

τώρα όπου βρω  θέατρο και κινηματογράφο να μπαίνω μέσα 

χωρίς να νοιάζομαι τι έργο παίζει. 

Αρκεί  που για δύο ώρες  οι 

πρωταγωνιστές μου παραχωρούν 

τη θέση τους, επί σκηνής κι επί 

οθόνης. Μακάρι να γυρνούσα 

σαράντα χρόνια πριν. Αλλά, 

ξέρεις κανένα δεκαοκτάχρονο 

που να υποψιάζεται έστω, ότι 

σε σαράντα χρόνια ίσως και να 

αναρωτιέται : << Τόσο λάθος 

έζησα μωρέ ?>> Μακάρι τότε, να μην ήμουνα….. κότα.

Μικρή μου, νιώθω πως ήδη αμφιταλαντεύεσαι ανάμεσα 

στα περασμένα και τα τωρινά, ανάμεσα σε βεβαιότητες κι 

αμφιβολίες. Είναι κι ο κυκλαδίτικος αέρας που ανακατεύει 

τις σκέψεις, όχι τις δικές σου, όλων μας. Είναι που πάντα 

κάτι αποδεικνύεται λιγότερο, πάντα κάτι περισσεύει, είναι  

που η πληρότητα κρατά όσο η χώνεψη και αμέσως μετά 

σκεφτόμαστε το επόμενο γεύμα, είναι κι ο φόβος που δεν 

πρέπει να τον αγνοήσεις αλλά να τον υπερβείς, είναι και τα 

λάθη, αλλά το θέμα δεν είναι ποτέ  τα λάθη. Είναι το να 

μπορείς να αναλάβεις ξανά. Τι  νόημα έχει να κλαίμε πάνω 

από το χυμένο γάλα…

 Είναι και κάτι κακοπαθημένοι μέντορες, που επινοούν τις πιο 

αληθινές ιστορίες. Το καράβι έμπαινε στο λιμάνι. 

<<Θέλω να λαμβάνω νέα σου>> είπε  κι αγόρασε δύο γαλάζιες 

χάντρες να φοράμε από μία…  φοβήθηκε............ μη μας 

ματιάσουν.

Σε ευχαριστώ Γεράσιμε. Τίποτα δε φτάνει για να στο 

ξεπληρώσω.      Λουκία.

Θέλω να λαμβάνω νέα σου
Της Λουκίας Μούρτου
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C h a t  μ ε  έ ν α ν  α π ό φ ο ι τ ό  μ α ς

Μια νέα στήλη εγκαινιάζεται... Μια στήλη που μας ενώνει 
με το παρελθόν  στοχεύοντας  στο μελλον! Ποιες οι 
εντυπώσεις των παλιών μας μαθητών, πώς περνούν 
σημερα, τι νοσταλγούν από το χθες στο σχολείο τους και 
τι συμβουλεύουν  όσα παιδιά βρίσκονται στο κατώφλι της 
ενηλικίωσης...

Η στήλη μας εγκαινιάζεται με την 
απόφοιτο του σχολείου μας (2015) 
Γεωργιάννα Γρυπάρη.

-Πού βρίσκεσαι τώρα; (σε ποια πόλη, 
σε ποια σχολή)

-Είμαι φοιτήτρια στο Τμήμα Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
(ΤΜΣΠΣ) του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη 
Σύρο. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκομαι στο 
τέταρτο (4ο) έτος φοίτησης.

Τι αναμνήσεις έχεις από το σχολείο;

-Θυμάμαι πολύ έντονα την τελευταία 
μέρα του σχολείου στην Γ’ Λυκείου και 
το μπουγέλο που παίξαμε. Στην γιορτή 
αποφοίτησης ήμουν πολύ συγκινημένη 
γιατί σκεφτόμουν όλα όσα είχα βιώσει 
μαζί… Στα διαλείμματα παίζαμε μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, τα αγόρια 
ποδόσφαιρο. Θυμάμαι τις εκδρομές μας και τους περιπάτους 
με τον κύριο Καψάλη, τον πολύ αγαπημένο μου διευθυντή και 
δάσκαλο ζωής. Πολλές οι αναμνήσεις από το σχολείο. Έχω 
κρατήσει μόνο τις καλές.

Είσαι ευχαριστημένη από τη σχολή σου; (είναι αυτό που 
περίμενες; Περίγραψέ μας λίγο το αντικείμενο και τις 
υποχρεώσεις στη σχολή)

Είμαι πάρα πολύ. Αν δεν ήμουν, δεν θα την συνέχιζα. Από μικρή 
μου άρεσε να σχεδιάζω και να δημιουργώ, όμως ποτέ δεν 
είχα φανταστεί τον εαυτό μου ως designer . Πάντα ήθελα να 
γίνω καθηγήτρια Μαθηματικών του Γυμνασίου & του Λυκείου( 
η κυρία Κατερίνα το ξέρει πολύ καλά αυτό, δώστε της πολλά 
φιλιά). Η ζωή όμως είχε άλλα σχέδια για μένα.. Η σχολή αυτή 
από την πρώτη στιγμή μου έκλεψε την καρδία. Καθημερινά μου 
επιβεβαιώνει ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θέλω να κάνω 
και να εξελίξω στην μετέπειτα πορεία μου. 

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα όμως να είσαι designer ? 

Ένας σχεδιαστής πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει 
οτιδήποτε του ζητηθεί, από μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα 
μέχρι μία εφαρμογή στο κινητό για ΑΜΕΑ. Δεν το κάνει όμως 
μόνος του απαραίτητα, συνεργάζεται και με άλλους σχεδιαστές 
που αποτελούν την σχεδιαστική ομάδα του εκάστοτε proj-
ect. Ο σχεδιασμός είναι μια ατέρμονη διαδικασία δηλαδή δεν 

τελειώνει ποτέ. Δεν καταφέρνεις ποτέ να φτιάξεις το τέλειο 
προϊόν και εκεί προσωπικά για μένα βρίσκεται η μαγεία . Επίσης 
δεν υπάρχει σωστός ή λάθος σχεδιασμός, μόνο καλός ή κακός 
αντίστοιχα. 

Εδώ σας αφήνω το link του site της σχολής σε περίπτωση που 
κάποιος θέλει να μάθει περισσότερα: https://
www.syros.aegean.gr/el/panepistemio-ai-
gaioy-polytechnike-schole

-Είναι η φοιτητική ζωή όπως την 
φανταζόσουν;

- Είναι ακόμα καλύτερη. Όχι τόσο για τα 
φοιτητικά πάρτυ που γίνονται στην σχολή ή 
στα σπίτια, ούτε για τους καινούριους φίλους 
που αποκτάς, ούτε και για το καινούριο μέρος 
στο οποίο καλείσαι να ζήσεις τα επόμενα 4-5 
χρόνια της ζωής σου. Αλλά γιατί μαθαίνεις να 
είσαι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος. Πλέον δεν 
βρίσκεσαι υπό την προστασία των γονιών σου, 
κι ας σε στηρίζουν οικονομικά. Συνειδητοποιείς 
ότι εσύ και μόνον εσύ ορίζεις την ζωή σου. 

-Τι στόχους έχεις για το μέλλον (σχετικά με 
την επαγγελματική σου αποκατάσταση) ;

-Προς το παρόν , στόχος μου είναι να πάρω πτυχίο( χιχι). Ένα 
από τα μελλοντικά μου σχέδια είναι να πάω κάποια στιγμή στο 
εξωτερικό (πιο συγκεκριμένα στο Λονδίνο) και να δουλέψω 
εκεί για κάποιο χρονικό 
διάστημα, περισσότερο 
για να αποκτήσω εμπειρία. 
Μακρινό μου όνειρο είναι  
να ανοίξω την δική μου 
επιχείρηση στη Μύκονο, 
η οποία θα προσφέρει 
υπηρεσίες σχεδίασης και 
διακόσμησης εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων.

-Με ποιο κριτήριο θα συμβούλευες τους τελειόφοιτους 
μαθητές του Λυκείου να επιλέξουν τι να σπουδάσουν; 

-Ακολουθήστε αυτό που λέει η καρδιά σας. Μόνο και μόνον 
τότε θα είστε πραγματικά ευτυχισμένοι και καλοί σε αυτό που 
θα κάνετε. 

-Τι καλύτερο από το να κάνεις αυτό που αγαπάς. 

-Ένα tip από μένα: Σε περίπτωση που δεν έχεις ανακαλύψει 
ακόμα τι είναι αυτό που πραγματικά σου αρέσει, ξεκίνα να 
διαγράφεις τις σχολές που δεν σου αρέσουν. 

-Σίγουρα το σχολείο μας είναι πολύ περήφανο που σε 
έχει απόφοιτο. Είσαι ένας αξιόλογος άνθρωπος και σου 
ευχόμαστε να συνεχίσεις τη δημιουργική σου πορεία με 
επιτυχία!

https://www.syros.aegean.gr/el/panepistemio-aigaioy-polytechnike-schole 
https://www.syros.aegean.gr/el/panepistemio-aigaioy-polytechnike-schole 
https://www.syros.aegean.gr/el/panepistemio-aigaioy-polytechnike-schole 


10

Εκτός σχολείου μόδα
               Της Ρούλας Χαριτοπούλου

Ίσως βαρεθήκαμε το supreme στα λευκά t shirt, 
αλλά δεν θα βαρεθούμε logos από μεγάλες εταιρείες  
και brands. Είτε είναι στα τζόκευ καπέλα, είτε στα 
αξεσουάρ είτε στα  oversized πουλόβερ, που θα 

φοράμε το φθινόπωρο και τον χειμώνα .

Πώς σου φαίνεται αυτό το trend;

Εσύ ποιο logo θα φορούσες, εκτός από αυτό της 
Σύγχρονης παιδείας;

Οι τάσεις της μόδας αγαπάνε και φέτος τα ουδέτερα 
χρώματα

Φτάνουμε σε σένα που αγαπάς το μπεζ, το μαύρο 
και το λευκό. Φόρεσε τα μπεζ φορέματα, τα λευκά 
πουκάμισα και τα μαύρα παντελόνια σου ακόμη και 
το φθινόπωρο αλλά και τον  χειμώνα. 

Εκτός από αυτά, στη χρωματική παλέτα για το 2018 
υπάρχει και το απαλό 
ροζ χρώμα, το παστέλ 
και οι αποχρώσεις του 
πράσινου, όπως το 
κυπαρισσί (που είναι 
και ένα από τα βασιλικά 
χρώματα)

CINE Pelican 
Της Χριστιάννας Δάντου

Do you wonder why to watch wonder?

 Ο ήρωας γεννημένος με ιδιαιτερότητες στο 

πρόσωπο, αρχίζει να πηγαίνει σε ένα σχολείο. 

Ο Όγκι φοράει συνέχεια ένα κράνος  του 

αστροναύτη. Με τη στήριξη της οικογένειάς του, 

γίνεται ο πιο απίθανος ήρωας. Το ταξίδι του Όγκι 

θα τους αποδείξει ότι 

<< Δεν μπορείς να είσαι σαν τους άλλους ,  όταν 

έχεις γεννηθεί για να ξεχωρίζεις>>.

Είναι ωραία ταινία και μπορείς να μάθεις πολλά 

πράγματα από αυτήν. Ελπίζω να αρέσει και  σε 

εσάς.
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Pelican Sports

Ο Παγκίτης

Ποδόσφαιρο  
Οι δύο ομάδες του νησιού μας, 
βάσει  των στόχων που έχουν θέσει 
,  έχουν ξεκινήσει συμπαθητικά. 
Αρχικά η Α.Ο.Μ που και φέτος έχει 
στο μυαλό της το πρωτάθλημα, 
έχει μαζέψει 7 βαθμούς σε τρία 
παιχνίδια. Στο 1ο ματς της σεζόν 
απέναντι στον Πάγο, μια ομάδα ίδιας 
δυναμικής με την Α.Ο.Μ. Είχαμε ένα 
χορταστικό από γκολ και θέαμα 
παιχνίδι με τελικό σκορ 2-2. Είδαμε 
τους γηπεδούχους να ανοίγουν 
το σκορ πριν τη συμπλήρωση του 
πρώτου 15λέπτου, παρόλα αυτά 
στο ημίχρονο ήταν πίσω στο σκορ 
με 1-2  υποδειγματικές αντεπιθέσεις 
του αντιπάλου. Στο δεύτερο μέρος, 
η ομάδα μας έχασε πολλές ευκαιρίες 
και βρήκε τη λύτρωση στο 82ο 
λεπτό και έφερε το ντέρμπι στα ίσα. 
Στη συνέχεια υποδέχτηκε την Άνω 
Μερά όπου και επιβλήθηκε με σκορ 
4-1 ενώ μετά ταξίδεψε στην Τήνο 
όπου και απέναντι στον Πας Τήνου 
κέρδισε με 0-3. 

Η Άνω Μερά από την άλλη στις πρώτες 
αγωνιστικές είχε να αντιμετωπίσει 
τα τρία μεγαθήρια του ομίλου και 
υπέπεσε σε δύο συνεχόμενες ήττες 
με 1-4 από τον Άγιαξ, και 4-1 από 
την Α.Ο.Μ. Έφερε όμως ίσως την 
πιο απρόσμενη φετινή νίκη με 3-1 
τον Πάγο. 

Στην επόμενη αγωνιστική η Α.Ο.Μ 
υποδέχεται τον Άγιαξ για το ντέρμπι 
κορυφής του ομίλου, με μοναδικό 
σκοπό να κρατήσει αλώβητη την 
έδρα της. Ο αγώνας της Άνω Μεράς 
με τη Σύρο 2002 αναβλήθηκε και 
αναμένονται νεότερες πληροφορίες.  

Με τους χειρότερους 
οιωνούς ξεκίνησε το 
πρωτάθλημα για την 
Α.Ο.Μ με 2 ήττες σε 
ισάριθμα παιχνίδια. Στην 
πρεμιέρα είδαμε ένα 
κλασικό παιχνίδι ανάμεσα 
σε Μύκονο και Τήνο, όπου 
η Μύκονος ήταν πίσω στο 
σκορ σε όλο το ματς. Με ένα 
ξέσπασμά της στη 4η περίοδο 
βρέθηκε να προηγείται με 2 
πόντους , παρόλα αυτά ξέμεινε 
από δυνάμεις και ηττήθηκε με 
45-56, αφήνοντας όμως μια 

καλή εικόνα με αισιοδοξία για τη 
συνέχεια του πρωταθλήματος. 
Δυστυχώς δέχτηκε βαριά ήττα με 
16 πόντους από τον Άρη χωρίς 
να βγάλει καμία αντίσταση, και 
έτσι  πλέον τους έχει ουραγούς 
στη βαθμολογία με ρεκόρ 0-2 και 
με την πλάτη στον τοίχο καθώς 
οποιαδήποτε περαιτέρω απώλεια 
βαθμών μπορεί να τους αφήσει 
νωρίς εκτός διεκδίκησης του final 
4. Επόμενο παιχνίδι,  το επόμενο 
Σάββατο στην Τήνο εναντίον 
της Ερμούπολης. Δύσκολο ματς 
αλλά ελπίζουμε… 

30οι 
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩ

Της Νικόλ Κουκά

Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 του Οκτώβρη 
πραγματοποιήθηκαν οι 30οι Αιγαιοπελαγίτικοι, 
η μεγαλύτερη αθλητική οργάνωση του Αιγαίου. 
Οι αγώνες διεξήχθησαν στο νησί του Ιπποκράτη, 
την Κω. Στο ανακαινισμένο γήπεδο του νησιού 
έτρεξαν 450 αθλητές 42 σωματείων. 

    Ο στίβος της Μυκόνου, που βρίσκεται σε 
ανοδική πορεία, εντυπωσίασε για ακόμα μια 
φορά με την πολυπληθή συμμετοχή του αλλά και 
με τις διακρίσεις του στα αγωνίσματα. Φέτος, η 
ομάδα του ΑΟ Μυκόνου ήταν πολύ πιο δυνατή 
στην αντοχή και στις ταχύτητες.

     Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν ο Βλαντιμίρ 
Ναουμένκο στη σφαίρα Παίδων κι η Πόπη 
Ελαμπάν στα 150μ. Παγκορασίδων Β΄. Τις 
δύο δεύτερες θέσεις μας τις χάρισαν οι δύο 
μεγαλύτεροι σε ηλικία αθλητές μας, ο Γιώργος 
Μίνο στα 3.000μ αντρών κι η Εμμανουέλα 
Ιωακειμίδου στον ακοντισμό Γυναικών. Τα τρία 
χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν ο Χρήστος Καλλίας 
στα 3.000μ.  ανδρών και η Καλλιόπη Συκινιώτη 
στα 1.500μ.  γυναικών.

    Η ομάδα μας παρουσίασε μετά από καιρό 
πολυπληθή αποστολή στην αντοχή, σε όλες τις 
κατηγορίες καθώς στόχος της είναι η αντοχή να 
ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να είναι και πάλι 
το ισχυρό τμήμα του στίβου.

    Στα σπριντ επισημαίνεται η αξιοπρεπής 
εμφάνιση των αθλητών και των αθλητριών.  
Πολύ καλή εμφάνιση είχαν τα δύο κορίτσια, 
Κουκά και Σκάρτσο, που πήραν μέρος στα 
300μ. και αναμένεται να αποτελέσουν στελέχη 
της ομάδας μας στα 4Χ300 στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα της κατηγορίας τους το καλοκαίρι 
μαζί με κάποια από τα κορίτσια που ανήκουν στο 
γκρουπ της αντοχής.

    Τέλος, η σκυταλοδρομία μας στα 4Χ100 των 
αντρών με τους  Ντούλα, Ναουμένκο, Μάντζαρη 
και Πλάτωνα Σβαρνιά κατέκτησε την  6η  θέση 
με 48.43. 

Μπάσκετ
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ΥΛΙΚΑ

• 40γρ.Βούτυρο

• 40γρ. Αλεύρι

• 350γρ. Γάλα

• 300γρ. Τυρί 
τριμμένο τσένταρ

• Λίγο κουρκουμά 
τριμμένο

• 3 κουτ. γλυκού 
αγγλική μουστάρδα

• Αλάτι, πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1.Βάζουμε σε ένα 
κατσαρολάκι  το βούτυρο 
να λιώσει, σε χαμηλή 
θερμοκρασία.

2.Προσθέτουμε το αλεύρι 
και ανακατεύουμε μέχρι να 
ξανθίσει.

3.Ρίχνουμε σιγά σιγά το 
γάλα, σε 5 δόσεις και 
ανακατεύουμε συνέχεια 
μέχρι να πήξει η μπεσαμέλ.

4.Προσθέτουμε σιγά σιγά 
το τυρί σε 5 δόσεις και 
ανακατεύουμε.

5.Στη συνέχεια την 
βγάζουμε από το 
κατσαρολάκι και την 
απολαμβάνουμε, με 
πατατάκια  Doritos. 

Το να είστε vegan 
είναι τρόπος ζωής 
και πιστέψτε με πάρα 
πολύ εύκολος… Αρχικά 
βάζεις τον εαυτό 
σου να δοκιμάσει 
κάτι διαφορετικό…
να δημιουργήσει,  να 
μάθει. 

Tο ξέρατε ότι το kale 
έχει περισσότερο 
ασβέστιο από το γάλα κι 
είναι 100% φυσικό;

Εδώ είναι λοιπόν μια 
συνταγή για το πιο 
γευστικό  smoothie 
ever…

Υλικά :

1/2 αβοκάντο

1 μπανάνα 

2 κ.γ maca powder

2 κ.γ plant protein

Kale 

Σπανάκι 

Coconut milk

Cocoa nibes 

Τα βάζουμε όλα στο 
μίξερ κι έχουμε το 
τέλειο vegan πρωινό για 
κάθε εποχή.

ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ. 

CHEDDAR SAUCE
Του Δημήτρη Διαμάντη

Vegan smoothie
Της Αλεξάνδρας Συκινιώτη

#vegan_for_life

#healthy_lifestyle

Cooking Time 

Η εφημερίδα μας συμπλήρωσε τα δύο 
της πρώτα χρόνια και βαδίζει στον τρίτο! 
Η ομάδα μας μεγαλώνει και νέα μέλη 

έρχονται στην παρέα μας να δώσουν την 
ενέργεια, τη δυναμική και τις ιδέες 
τους. Και μ ιλώντας για ιδέες των 
παιδιών μας, το περσινό τεύχος 
αγάπης, συγκέντρωσε 600€ που 
μοιράστηκαν στους συλλόγους 

"η Φλόγα" και "το Χαμόγελο του 
παιδιού".


