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  “The greek freak”

   Με τα μάτια μιας μαθήτριας

Διαβάστε Επίσης:

Αφιέρωμα «Bookaholic» Pelican Sports «Asap Lions» Απόψεις

 Σελ9  Σελ 10  Σελ 11  Σελ 3  Σελ 3, 7

Γνωρίσαμε τον παγκόσμιο 
πρωταθλητή Α. Μπουγιούρη Συμμετέχουμε και εμείς!

Πρόταση για το 
βιβλίο του μήνα

Τα αθλητικά νέα 
των Κυκλάδων

Ηξερες ότι… Οι μαθητές μας 

εκφράζουν τις σκέψεις 
τους

Γίναμε γονείς!

pelicanvoice@gmail.com

 Σελ  4

 Σελ 5

 Σελ 9 

 Σελ  6-7
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ
Μάνου Αγγελική 
Β’ Λυκείου
Παπουρτζή Αναστασία 
Β’ Λυκείου
Φιορεντίνου Άννα 
Β΄Λυκείου

Αρθρογράφοι 
Τεύχους

Δαχτυλίδη Ελευθερία 
Α’Γυμνασίου
Δήμα Αννα 
Γ’ Γυμνασίου
Θεοδώρου Φοίβος
Α’ Λυκείου
Κουτσούκος Ιάκωβος 
Α’ Γυμνασίου
Κουκά Νικόλ
Α’ Γυμνασίου
Κατσιρμάς Δημοσθένης 
Γ’ Γυμνασίου
Μαραγκός Μανόλης 
Γ’ Γυμνασίου
Μούρτου Λουκία
Α’ Γυμνασίου
Σταμούλης Τάσος 
Γ’Γυμνασίου
Σταυρακόπουλος Πάνος 
Α’ Γυμνασίου

Ειδικοί 
Συνεργάτες
Δεσποτίδου Λίνα 
Φιλόλογος

Παραπονιάρη Ευτυχία 
Μαθηματικός

Πατουλιώτης Γιώργος 
Φυσικός

“Ο κλέφτης των αστεριών” θα 
είναι στο Γρυπάρειο!

Κάθε βράδυ, χάνεται κι ένα αστέρι...

φταίει ο καταχθόνιος δόκτωρ Τζιχαρ....ή οι ίδιοι οι άνθρωποι που δεν 

έχουν πια καιρό να κοιτούν ψηλά στον ουρανό και να ονειρεύονται..;

Τη Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00, το Γυμνάσιο και 

το Λύκειο του σχολείου μας θα παρουσιάσει στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό 

Κέντρο τη θεατρική παράσταση “Ποιος κλέβει τ’ ουρανού μου τ’ άστρα;” 

μια διασκευή του θεατρικού έργου 

της Ζωής Βαλάση “Ο κλέφτης των 

αστεριών”, ποίησης του Οδυσσέα 

Ελύτη και του Τάσου Λειβαδίτη.

Στην παράσταση συμμετέχουν 

οι: Γιασμίν Βαρώνου, Αφροδίτη 

Γρυπάρη, Άννα Δήμα, Αλίκη 

Ζουγανέλη, Μαρίνα Καραμπίνη, 

Δημήτρης Κατρατζόπουλος, Αμαλία 

Κουσαθανά, Παναγιώτης και 

Καλλιόπη Κουσαθανά, Άννα-Μαρία 

Λάμπρο, Αναστασία Παπουρτζή, 

Μαρία Σκανδάλη, Άννα Φιορεντίνου και Σοφία Χριστούλη. 

Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Εύα Νικηφόρου, 

θεατρολόγος του σχολείου.

Σας περιμένουμε όλους εκεί!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
22 Σάββατο / Ώρα 18:00

«Η Επικοινωνία  
στην Οικογένεια. 

Θέτω όρια στο παιδί μου. 
Σέβομαι τις ανάγκες του.  

Οι συγκρούσεις με τα  
παιδιά μας, η κατανόηση  
και η διαχείρισή τους.»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
04 Σάββατο / Ώρα 18:00

«Δίνω χώρο στο παιδί  
να εκφράσει τα συναισθήματά 
του. Η υποστηρικτική στάση  

των γονέων κατά  
την διάρκεια της εφηβείας.
Αλκοόλ, χρήση ουσιών και 

παραβατικότητα στην εφηβεία.»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
05 Σάββατο / Ώρα 18:00

«Παιδική - Εφηβική 
Σεξουαλικότητα.

Ανακαλύπτοντας το σώμα  
και τη διαφορετικότητα.»

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
04 Σάββατο / Ώρα 18:00

«Διαχείριση του χρόνου  
παιδιών και εφήβων,  

τον χειμώνα και  
το καλοκαίρι στη Μύκονο.

 Διαδίκτυο, εικονικά 
παιχνίδια, ορθή χρήση.»

Διάρκεια συζητήσεων 60΄ //  Είσοδος Ελεύθερη

Ποιος;

Πότε;

Σχολικές εγκαταστάσεις Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτηρίων Μυκόνου 
«Σύγχρονη Παιδεία»

Πού;

Συζητήσεις με την  
Ψυχολόγο κ. Άννα Παρίση

Mε ποιον;
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      Η Γη Χωρίς Εμάς

  Τι θα γινόταν στη Γη αν όλοι οι άνθρωποι εξαφανίζονταν;

Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με αυτό το θέμα. Το 
σίγουρο είναι  πως   το  τοπίο  της Γης θα άλλαζε σε μεγάλο 
βαθμό. Ειδικότερα, μέσα σε λίγες ώρες όλα τα φώτα θα είχαν 
σβήσει, αφού χωρίς ανθρώπους τα εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας θα σταματούσαν να  λειτουργούν. Σε 
δυο μέρες οι σταθμοί   του  μετρό θα είχαν πλημμυρίσει. Μετά 
από δυο βδομάδες 
όλα τα κατοικίδια, 
εγκλωβισμένα στο 
σπίτι, θα πέθαιναν από 
ασιτία. Παράλληλα 
για τον ίδιο λόγο θα 
πέθαιναν και τα ζώα 
στις φάρμες. Ένα μήνα 
μετά θα σημειώνονταν 
πυρηνικές εκρήξεις, 
λόγω της εξάτμισης του κρύου νερού που κρατά τα πυρηνικά 
εργοστάσια σε ασφαλή λειτουργία. Αποτέλεσμα θα ήταν η 
μόλυνση των γύρω περιοχών και ο θάνατος εκατομμυρίων 
ζωών από καρκίνο. Μετά από ένα χρόνο, ό,τι είχε εκτοξευτεί 
από τους ανθρώπους στο διάστημα θα άρχιζε να πέφτει πάλι 
πίσω στη Γη. Είκοσι πέντε χρόνια μετά την εξαφάνισή μας 
θα είχε εξαπλωθεί η βλάστηση σε όλες τις πόλεις. Τα ζώα θα 
έμεναν ακόμη και μέσα στους ουρανοξύστες. Ο αέρας θα 
ήταν πιο καθαρός και τα ζώα που κινδύνευαν από εξαφάνιση 
θα πολλαπλασιάζονταν ξανά. Μετά από 300 χρόνια όλες 
οι κατασκευές από μέταλλο, όπως ο πύργος του Άιφελ, θα 
κατέρρεαν λόγω 
σκουριάς. Μετά από 
χιλιάδες χρόνια τα 
πράγματα που θα 
μαρτυρούσαν τον 
πολιτισμό μας θα ήταν 
μονάχα τα πλαστικά 
σκουπίδια και τα 
κατασκευάσματα 
από πέτρα όπως 
οι πυραμίδες στην 
Αίγυπτο. 

Η Γη έχει την τρομερή 
ικανότητα να εξαφανίζει τα «σκουπίδια» μας. Αυτή μπορεί να 
ζήσει χωρίς εμάς. Εμείς όμως όχι. 

  

Στην αρχή κάθε χρονιάς βάζουμε  στόχους που συνήθως 
τους ξεχνάμε την πρώτη εβδομάδα.  <<Σύνδρομο 
ψευδούς ελπίδας>>. Ένας τρόπος για να  τηρήσουμε 
τους στόχους μας είναι η κοινοποίησή τους, που 
αποτελεί  κοινωνική δέσμευση και  σημαίνει ότι  ίσως 
ντραπούμε  να τα παρατήσουμε  εύκολα. Εμείς μέσα από 
αυτό το άρθρο σας δίνουμε  μερικές ιδέες, που θα σας 
βοηθήσουν να...χαμογελάτε περισσότερο.

 Βοήθησε  κάποιον που έχει ανάγκη. 

 Γνώρισε  καινούριους ανθρώπους. 

 Γίνε καλύτερος φίλος. 

 Διατηρήσου σε φόρμα. 

 Τρώγε υγιεινά. 

 Μάθε κάτι καινούριο. 

 Ασχολήσου με την εκπαίδευσή σου. 

 Κάνε αποταμίευση.

 Σταμάτα να σπαταλάς ώρες στον υπολογιστή.

 Να είσαι στην ώρα σου στο σχολείο. 

 Βρες κάτι διασκεδαστικό κάθε μέρα. 

 Επιβράβευσε τον εαυτό σου για τις επιτυχίες του. 

 Μην τον κρίνεις αυστηρά στις αποτυχίες.

 Και το πιο σημαντικό… μη βαριέσαι !!!

“Το 2017 θα πετύχω τους στόχους 
του 2016 ενώ έπρεπε να τους είχα  
πετύχει το 2015 που είχα υποσχεθεί 
το 2014 αφού τους άφησα στην 

άκρη το 2013”
       

«Asap Lions»

Αναστασία Παπουρτζή

New Year... New You!

Λουκία Μούρτου
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Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε 

μέσω skype με τον κύριο Αντώνη 
Μπουγιούρη, δύο φορές παγκόσμιο 
πρωταθλητή Ιστιοπλοΐας, με συμμετοχή 
και στην Ολυμπιάδα του Sidney το 
2000, ο οποίος δέχτηκε με μεγάλη 
χαρά την πρόσκλησή μας! 

Μας μίλησε για τους στόχους του, τους 
σημαντικότερους αγώνες που έχει πάρει 
ποτέ μέρος αλλά και κάποια απρόοπτα 
γεγονότα. Επίσης μας προβλημάτισε 

σχετικά με το θέμα των χορηγών 
των αθλητών, γιατί, όπως μας είπε, 
είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
για να μπορέσουν οι αθλητές να 
πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. 

-Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 
άμεσο μέλλον και πώς σκοπεύετε να 
τους πετύχετε;

Καταρχήν, τώρα πρώτος μου στόχος 
είναι το Euroleage  στην Αθήνα 
τον Μάρτιο του 2017, έτσι ώστε 
να ξαναμπώ στην Εθνική Ομάδα 
και να κατακτήσω το Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα. Πιθανότατα να κερδίσω 
και το Euroleage. O επόμενος στόχος 
μου είναι να πάω στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα τον Σεπτέμβριο του 
2017, στο οποίο θέλω στην κατηγορία 
μου να βγω μέσα στην τριάδα.

-Έχετε φοβηθεί ποτέ στην θάλασσα;

Βέβαια, πολλές φορές, ειδικά πιο 
μικρός. Τώρα το έχω συνηθίσει πια. 
Θυμάμαι ένα τεράστιο σκυλόψαρο 
στην Αυστραλία που πέρασε δίπλα μου 
και κάτω από το σκάφος. Μία άλλη 
φορά θυμάμαι μια μεγάλη καταιγίδα στο 

Sidney. Ήταν μία καταιγίδα γύρω στα 
10 με 11 μποφόρ που ήρθε απότομα. 
Αφού τα σκάφη στη στεριά τα έπαιρνε 
ο αέρας και εγώ ήμουνα στη θάλασσα. 

-Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε το άθλημα 
και ποιος σας ώθησε σε αυτό;

Ξεκίνησα οχτώ χρόνων στη Σύρο. Ο 
πατέρας μου με ώθησε στο άθλημα 
επειδή ήταν και αυτός ιστιοπλόος, 
αυτός μου έδωσε το πρώτο ερέθισμα. 
Εγώ θυμάμαι δεν ήθελα, μέχρι που 
έκανα μια βόλτα με το σκαφάκι και από 
τότε κόλλησα. Μου άρεσε και έμεινα!

-Πείτε μου μία ήττα και μια νίκη που 
θυμάστε.

Η νίκη μου ήταν το πρώτο παγκόσμιο, 
που το πήρα το 1999 και η ήττα 
μου ήταν τώρα που έσπασα το χέρι 
μου και δεν μπόρεσα να προκριθώ 
στους Ολυμπιακούς .Έχασα 
για έναν βαθμό την πρόκριση.

-Υπήρξε ποτέ κάποιος προπονητής 
που σας έκανε να πιστέψετε 

πραγματικά πως μπορείτε να πάρετε 
κάποια σημαντική διάκριση;

Όχι, δεν υπήρξε κάποιος. Εγώ συνήθως 
δεν είχα προπονητή. Οι προπονητές 
που είχα δεν είχαν επίπεδο για να 
μπορέσουν να σε κάνουν Παγκόσμιο 
Πρωταθλητή. Απλά, επειδή είχα 
πολλές γνωριμίες, μάθαινα μυστικά 
από φίλους και κατάφερα μετά από 
καιρό να τα συνδυάσω όλα. Γι’ αυτό το 
πρώτο μου Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
το πήρα όταν ήμουν 27 χρονών.

-Ποιος είναι ο καλύτερός σας χρόνος;

Στην ιστιοπλοΐα δεν υπάρχουν χρόνοι, 
είναι με θέσεις. Επίσης δεν μπορούμε 
να βάλουμε χρονόμετρο εξαιτίας 
του αέρα που αλλάζει συνεχώς.

-Ποιος είναι ο σημαντικότερος 
αγώνας που έχετε πάρει ποτέ μέρος;

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες  στο Sidney 
και μετά τα παγκόσμια πρωταθλήματα.

-Ποιο είναι το αγαπημένο σας σκάφος 
και αντίστοιχα το γρηγορότερο;

Το αγαπημένο μου σκάφος είναι το 

Lazer, επειδή είναι πολύ εύχρηστο 
και μπορείς να το βάλεις στην οροφή 
του αυτοκινήτου σου και να πας όπου 
θέλεις . Με αυτό το σκάφος έκανα 
αγώνες και προπονήσεις τέσσερα 
χρόνια. Το πιο γρήγορο είναι το Tor-
nado, το οποίο είναι ένα καταμαράν, 
που αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 
τριάντα μίλια, που στη θάλασσα είναι 
υπερβολική Επίσης, είναι πολύ ακριβό 
σκάφος και δύσκολο στην μετακίνηση.

 -Εξαιτίας του τραυματισμού σας δεν 
μπορέσατε να προκριθείτε στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες , σκοπεύετε να 
ξαναπροσπαθήσετε στους επόμενους;

Ναι σίγουρα θα προσπαθήσω, μπορώ 
να κάνω άλλη μια προσπάθεια, αν 
και είμαι μεγάλος πια. Η φυσική μου 
κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή, 
οπότε πιστεύω, αν κρατηθώ, να 
καταφέρω να πάω. Το μόνο θέμα είναι 
με τους χορηγούς, γιατί για να κάνεις 
μια καλή προετοιμασία χρειάζονται 
κάποια χρήματα (για καινούρια πανιά 
και υλικά) και για να συμμετάσχεις 
σε camp στο εξωτερικό. Αν βρω 
χορηγούς, θα είναι πιο εύκολο για μένα.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμε+ς 
πληροφορίες και το χρόνο σας. Σας 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αγώνες!

 

Η φωτογραφία είναι από τη συνάντηση με τον αθλητή στην 
εκδρομή του σχολείου στην Αθήνα.  

    Συνέντευξη του Μήνα
Νικόλ Κουκά
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Αννα ΔήμαPublius
Ο Θεός ή ο εαυτός σου;

   

Πέρασαν λοιπόν τα Χριστούγεννα, η γέννηση του Υιού 
του Θεού. Γι’ αυτό αποφάσισα  να μιλήσω για ένα λεπτό 
και συχνά ριψοκίνδυνο θέμα, τη θρησκεία. Δεν θα γράψω 
αυτό το άρθρο με σκοπό να την κατηγορήσω  αλλά για να 
εκφράσω κάποιους ενδοιασμούς μου όσον αφορά το θέμα.  

Από τους πρώτους πολιτισμούς ο άνθρωπος πίστευε σε 
κάτι ή κάποιον/κάποια θεότητα. Οι Βαβυλώνιοι πίστευαν 
στον Μαρδούκ, οι Ασσύριοι στον Ασσούρ, οι Αιγύπτιοι 
στην Ογδοάδα της Ερμούπολης. Ύστερα οι αρχαίοι Έλληνες 
με το δωδεκάθεο, μετά οι Ρωμαίοι με τις παραλλαγές τους 
σε αυτό. Τέλος, οι τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, 
Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός, όπου και πρώτη 
φορά εισάγεται ‘ο ένας και μοναδικός Θεός’. 

Ένα λεπτό όμως, οι προηγούμενοι θεοί τι ήταν; Θέλω να πω, 
αν ρωτούσες έναν πιστό των άλλων θρησκειών, αν οι θεοί 
τους είναι αληθινοί, θα απαντούσαν “βεβαίως και είναι!” και 
μάλλον θα σας σκότωναν μετά αλλά άκυρο. 

Αστειάκι... 

Δηλαδή ποιος είπε ότι ο Θεός μας είναι ο ένας κι ο μόνος 
αληθινός; Δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί κάποιος 
άλλος; Κι αν έρθει, θα αναγνωρίσουμε την ύπαρξή του; Για 
παράδειγμα, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν βωμό για τον Άγνωστο 
Θεό, είχαν τη διάθεση να ακούσουν. Εμείς όμως; 

Από την άλλη προσπαθώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο 
αναγκαίο για τον άνθρωπο να πιστεύει σε κάτι, να έχει 
δηλαδή μια έτοιμη ερμηνεία για τον κόσμο και την οποία, 
αν την δεχτεί, τότε δεν θα ρωτά συνέχεια το γιατί. “Απλά 
πίστεψε”, σωστά;  

Βεβαίως είναι ένα σημαντικό στήριγμα για τα άτομα, όταν 
περνάνε δύσκολες στιγμές κι όταν όλα είναι σκούρα. Τότε 
είναι μια διέξοδος, μια ελπίδα, ότι κάποια λύση θα βρεθεί 
που δεν μπορεί ανθρωπινός νους να συλλάβει…

Γιατί όμως δεν πιστεύουμε απλά στην δύναμη του ανθρώπου 
ως οντότητα; Ο Χριστιανισμός έχει αποκληθεί η θρησκεία 
της αγάπης κι όντως ο Χριστός μιλούσε για αυτήν, αλλά γιατί 
χρειαζόμαστε όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί γύρω από 
τα λόγια του; Η αγάπη από μόνη της είναι μια έννοια, μια 
αξία, κάτι το ανώτερο, κάτι στο οποίο μπορείς να πιστέψεις 
χωρίς να σου έχει ετοιμαστεί κάποιο ευαγγέλιο σχετικά με 
το πώς.  Όταν πιστεύεις σε αξίες όπως η ευγένεια, η ηθική, η 
ισότητα, η φιλαλληλία κι η αγάπη, τότε δεν χρειάζεσαι τίποτα 
άλλο για να σε διαμορφώσει. 

Απλά ζήσε, ώστε την ημέρα που θα σβήσεις να είσαι 
περήφανος/η για τον εαυτό σου, να πεις “ ξέρω ποιος/α είμαι 
κι γνωρίζω τι έκανα”. Πίστεψε στον εαυτό σου, σε όλα τα 
προτερήματά σου αλλά και στα ελαττώματά σου! Πίστεψε 
στους ανθρώπους, έτσι κι αλλιώς είναι οι μόνοι που μας 
έχουν μείνει.   

Γίναμε «γονείς»

Η WWF είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες 
οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ο σκοπός της οργάνωσης είναι να σταματήσει την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να οικοδομήσει 
ένα μέλλον, στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν με 
αρμονία στην φύση , μέσα από την διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του πλανήτη, τη βιώσιμη χρήση 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων και την μείωση της 
ρύπανσης και της σπατάλης στην κατανάλωση. 

Ειδικότερα, η WWF HELLAS , αγωνίζεται για την 
προστασία της ελληνικής φύσης σε δάση, θάλασσες 
και υγρότοπους, που αποτελούν το σπίτι για μοναδικά 
και απειλούμενα είδη. Η φώκια, η χελώνα καρέτα, ο 
αργυροπελεκάνος, το τσακάλι, είναι μερικά μόνο από 
αυτά.

Μια από τις δημοφιλέστερες δράσεις της WWF που 
γνωρίσαμε μέσα από ομιλία στο σχολείο μας, την 
παγκόσμια ημέρα των ζώων, είναι η «υιοθεσία» 6 
απειλούμενων ειδών. Πιο συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε 
έχει την ευκαιρία να βοηθήσει στην επιβίωση του 
ουρακοτάγκου, της τίγρης, του δελφινιού, της 
χελώνας καρέτα, της πολικής αρκούδας ή του πάντα, 
προσφέροντας το χρηματικό ποσό που επιθυμεί.

Το σχολείο μας, δηλαδή οι τάξεις του Γυμνασίου, 
υιοθέτησαν φέτος τρία απο αυτά τα είδη! Και έτσι, 
μια τίγρης, ένα πάντα και ένα δελφίνι είναι πλέον για 
έναν ολόκληρο χρόνο υπό την προστασία μας. Η 
WWF για να μας ευχαριστήσει μας έστειλε αφισάκια 
των «παιδιών» μας καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια.

Για να στηρίξει κάποιος το έργο της WWF μέσα από τις 
δράσεις της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να 
επισκεφτεί το site της: https://donate.wwf.gr/support/
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Το 2016 ήταν ένα δύσκολο έτος για όλους μας. Και τι δεν έγινε! Τρομοκρατικές επιθέσεις, BREXIT, πραξικόπημα, 
προσφυγικό, τηλεοπτικές άδειες, μαζικές δολοφονίες από ένοπλους στην Αμερική, η εκλογή του Τράμπ. 

Αυτά ήταν τα άσχημα αυτής της χρονιάς. Εγώ όμως θα σας πω και τα αγαπημένα μου γεγονότα. 

ΣΤΕΝΑΧΩΡΑ:

Τρομοκρατικές επιθέσεις: Κάθε τόσο ακούγαμε στις ειδήσεις για κάποιον 
ψυχικά διαταραγμένο, ο οποίος είχε “όνειρο” να σκοτώσει τους “άπιστους”. 
Τα βάρβαρα πλάνα που είδαμε φέτος ήταν περισσότερο από τρομακτικά. Σε 
έκαναν να αναρωτιέσαι, τί γίνεται με τους ανθρώπους; Έτυχε να είμαι ξύπνια 
την ώρα πού η επίθεση με το φορτηγό στη Γαλλία σκότωσε 84 άτομα στις 14 
Ιουλίου. Δεν τρόμαξα. Σοκαρίστηκα.

BREXIT: Η έξοδος της Αγγλίας από την Ε.Ε. Μία έκβαση που δεν την 
περίμενα. Μα πώς; Η ομιλία του πρωθυπουργού τους, Κάμερον, το σπάσιμο 
της φωνής του από την συγκίνηση... Συμπέρανα ότι ήταν μια αντίδραση στην 
παγκοσμιοποίηση. Το δεχτήκαμε όμως.

Πραξικόπημα στην Τουρκία: 
Άλλο πάλι αυτό... Σαν να παίζει κάποιος με την αντοχή του τουρκικού 
λαού. Στην αρχή δεν πίστεψα τον αδελφό μου, όταν μου ανακοίνωσε 
τα νέα. Έπρεπε να το δω μόνη μου. Η ομιλία του Ερντογάν με ξεγέλασε 
στην αρχή, αλλά όλοι ξέρουμε τι έγινε όταν πήρε την εξουσία πίσω στα 
χέρια του...

Τηλεοπτικές Άδειες: Μια διαδικασία “εκκαθάρισης” του άναρχου 
τοπίου της τηλεόρασης. Μάλιστα... Ένα έχω να πω, να ακούσετε 
το τραγούδι του Κ. Μαραβέγια Komasusu. Ευτυχώς κρίθηκε 
αντισυνταγματική διαδικασία από το ΣτΕ... Πάει κι αυτό!

Η εκλογή Τράμπ: Άλλη μία ανησυχητική αντίδραση στην παγκοσμιοποίηση... 
Οι Αμερικανοί είναι τόσα εκατομμύρια κι οι τελικοί υποψήφιοι ήταν αυτά τα 
δύο άτομα; Ήδη μου λείπει ο, πρώην πια, Πρόεδρος Ομπάμα. Τώρα μένει 
απλώς να δούμε τι θα γίνει...

Μαζικές Δολοφονίες στην Αμερική: Και πάλι, πώς είναι δυνατόν έναν άτομο 
να έχει τόσο μίσος μέσα του; Η περίπτωση του Ορλάντο... τόσες ζωές 

χαμένες...  “Love is love is love is love 
is love is love is love is love, cannot be 
killed or swept aside,”  “Now fill the world with music, love, and pride” (από 
ομιλία του Lin Manuel Miranda).

Προσφυγικό: Χιλιάδες ήταν οι πρόσφυγες που πέρασαν τα σύνορά μας μέσω 
του Αιγαίου, με την ελπίδα να σωθούν. Χάθηκαν χιλιάδες στην θάλασσα. 
Τα νησιά ασφυκτιούν. Ύστερα στα κέντρα φιλοξενίας η αντοχή αυτών των 
ανθρώπων ξαναδοκιμάζεται, καθώς ο Βαλκανικός δρόμος κλείνει και μας αφήνει 
όλους άφωνους. Μείναμε να αναρωτιόμαστε, μα καλά που πήγαν όλοι;

Άννα Φιορεντίνου 

ΑΝΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ:

HAMILTON: AN AMERICAN MUSICAL: Όσοι με γνωρίζουν, 
πιθανόν τώρα να κουνάνε τα κεφάλια τους. Φέτος ανακάλυψα την 
αγάπη μου για τα μιούζικαλ. Ήξερα ότι μου άρεσε το θέατρο, αλλά 
δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο καταπληκτική τέχνη είναι, μέχρι 
φέτος. Αυτό το μιούζικαλ διηγείται την ζωή του πρώτου Υπουργού 
Οικονομικών της Αμερικής και μέσω αυτής της διήγησης αφηγείται την 
Αμερικανική επανάσταση και τα πρώτα χρόνια του κράτους μέχρι το 
1804. Ήταν ένα νόθο ορφανό παιδί, που με μόνο μέσο την δύναμη 
της πένας του, κατάφερε να γίνει υπουργός. Η μουσική είναι χιπ χοπ 
με συνδυασμό από κλασσικούς ήχους του Μπρόντγουεϊ. Το καστ 
αντιπροσωπεύει την πολυπολιτισμικότητα της Αμερικής με αποτέλεσμα 
αφροαμερικανοί και Λατίνοι ηθοποιοί να υποδύονται τους μεγάλους 
εθνάρχες. Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό! 

Διεθνείς επισκέπτες: 

  Τον Απρίλιο ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο επισκέφθηκαν τον 
καταυλισμό των προσφύγων στη Μυτιλήνη. Τον Μάιο η επίσκεψη 
Πούτιν στην Ελλάδα κυριάρχησε στην επικαιρότητα υπό την έννοια, ότι 
ο Ρώσος Πρόεδρος ήρθε περιστοιχισμένος από κυβερνητικά στελέχη 
που ασχολούνται με τις επενδύσεις, καθώς και αρκετούς επιχειρηματίες. 
Τον Νοέμβριο, το ταξίδι του Μπαράκ Ομπάμα στην Ελλάδα είχε άλλον 
χαρακτήρα, περισσότερο επικοινωνιακό και εξελήφθη ως παγκόσμιο 
μήνυμα στήριξης της χώρας. 

  Ολυμπιακοί Αγώνες: 

 Τον Αύγουστο, η ελληνική αποστολή γύρισε φορτωμένη μετάλλια από 
τη Βραζιλία. Με τρία χρυσά, 1 αργυρό και 2 χάλκινα κατέλαβε την 26η 
θέση. Ήταν η πέμπτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία των συμμετοχών 
της Ελλάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρωταγωνιστές ο Λευτέρης 
Πετρούνιας στην Ενόργανη, η Κατερίνα Στεφανίδη στο Άλμα επί κοντώ 
η Άννα Κορακάκη στα 25μ με αεροβόλο πιστολά.

Εγώ ανακάλυψα ότι μου αρέσει το Τζούντο! Ο σεβασμός των 
αντιπάλων, αυτός ο θυμός που πρέπει να καλυφθεί, όλα. Αγαπημένος 
μου αθλητής λοιπόν ήταν ο ανέκφραστος γεωργιανός παλαιστής 
Avtandil Tchrikishvilli. Είχε σεβασμό για τον αντίπαλό του. Αυτό όμως 
που με εντυπωσίασε, εκτός από την επίδοσή του, ήταν το γεγονός ότι όταν κέρδιζε δεν πανηγύριζε για την 
νίκη του αλλά έδινε το χέρι του στον αντίπαλο, του χαμογελούσε γρήγορα χωρίς να δείξει τα δόντια του κι 
έφευγε. 

Ναι...τελικά δεν είχα τόσα αγαπημένα πράγματα φέτος, όμως η ζωή 
προχωράει κι έρχονται νέες ευκαιρίες. Αν το σκεφτείτε, τίποτα δεν 
είναι δεδομένο, αλλά κάνουμε σχέδια έτσι κι αλλιώς. Επομένως, απλά 
ζήστε το σήμερα!

2016 
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Ελευθερία Δακτυλίδη

#Challenge Accepted#

 Challenge  -ποιός δεν έχει δοκιμάσει μία φορά ένα από 
τα τόσα που υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν έχει ακούσει 
ένα από αυτά; Αλλά από πού ξεκίνησαν; 

Κατά καιρούς στον κόσμο και στην Ελλάδα γίνονται 
διάφορα challenge. Το πρώτο challenge, που διαδόθηκε  
τόσο στην  Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ήταν το 
Ice Bucket Challenge, που δημιουργήθηκε για την 
προώθηση της ευαισθητοποίησης της νόσου της πλάγιας 
μυοτροφικής σκλήρυνσης. Φυσικά αυτό οδηγούσε σε 
πολύ γέλιο και λίγο πυρετό.  

Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα challenge, που δεν 
οδήγησαν σε αστείες καταστάσεις. Ένα από αυτά ήταν 
το Duct Tape Challenge, στο οποίο οι συμμετέχοντες 
δένονται και φιμώνονται για 3 λεπτά και στη συνέχεια 
έχουν άλλα 3 λεπτά για να διαφύγουν. Η φάση 
βιντεοσκοπείται και ποστάρεται στο διαδίκτυο. Αυτό το 
challenge απαγορεύτηκε, αφού υπήρξαν πολλά θύματα.

 Αργότερα  εμφανίστηκε το “bottle flip challenge“ 
Πρώτος το δοκίμασε ο μαθητής Mike Senatore πριν 
μερικούς μήνες, όταν αποφάσισε, αντί να τραγουδήσει ή 
να χορέψει στο talent show του σχολείου του, να κάνει 
ένα επικό “bottle flip” (περιστροφή της μπουκάλας του 
στον αέρα).  Κι έτσι ξεκίνησαν όλα. 

Και φτάνουμε στο τελευταίο challenge της χρονιάς, που 
δεν είναι άλλο από το Mannequin Challenge. Ξεκίνησε από 
την Αμερική και κάνει θραύση στα social media. Πρώτες 
το δημιούργησαν οι ομάδες του NBA και στη συνέχεια 
εξελίχθηκε σ’ ένα από τα διασημότερα «παιχνίδια», με 
αθλητές, πολιτικούς, διακεκριμένες προσωπικότητες και 
χρήστες των μέσων κοινωνικών δικτύωσης. Συνήθως η 

ομάδα, είτε αθλητική είτε εργασίας, παραμένει ακίνητη 
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της, μέχρι ένας 
απ΄εκείνους να τραβήξει το βίντεο. 

Ενα ακόμα  mannequin challenge  οργανώθηκε στο νησί  
μας, αφού το κλειστό γυμναστήριο στην Άνω Μέρα της 
Μυκόνου είναι στα μπετά εδώ και 4 χρόνια και οι εργασίες 
έχουν σταματήσει. Παίκτες, προπονητές και πολίτες του 
νησιού αποφάσισαν να κάνουν ένα Mannequin Challenge 
για να καταδείξουν τον «παγωμένο» χρόνο στις εργασίες.

P.S

Το αθλητικό σωματείο Άνω Μερας είχε την πρωτοβουλία να ιδρύσει 
την πρώτη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου στην Μύκονο  και στις 
Κυκλάδες. Ήδη στο δυναμικό της ανήκουν 24 γυναίκες  από 14 έως  
42 ετών οι οποίες αγαπούν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Η 
Γυναικεία ομάδα προπονείται 2 φορές την εβδομάδα ( Δευτέρα-
Τετάρτη )  υπό της οδηγίες του προπονητή  Δημήτρη Μανταφούνη για 
να είναι έτοιμη για τους πρώτους αγώνες της.  Εμείς ευχόμαστε καλή 

επιτυχία στην γυναικεία ομάδα και σύντομα η πρώτη νίκη.

 
Πάνος 
Σταυρακόπουλος



31 Ιανουαρίου 2017- ΦΥΛΛΟ 3

9

W.R.O Hellas

Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & 
Επιστήμης με διακριτικό τίτλο W.R.O  Hellas είναι 
μία αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο 
σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών των  φυσικών 
επιστημών και ιδιαίτερα μεθόδων και εφαρμογών 
αυτοματισμών και ρομποτικής στην εκπαίδευση. 
Στα πλαίσια αυτής της εκπαίδευσης διοργανώνονται 
τα τελευταία δύο χρόνια πανελλήνιοι διαγωνισμοί 
ρομποτικής για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Το σχολείο μας, 
υιοθετώντας αυτή τη 
εκπαιδευτική μέθοδο 
STEM (Science – Tech-
nology – Engineering 
– Mathematics), δίνει 
τη δυνατότητα στους 
μαθητές μας, μέσα από 
την κατασκευή των 
ρομπότ, να καλλιεργούν 
την φαντασία τους, 
να αναπτύσσουν 
τις κινητικές τους 
δεξιότητες, να επιλύουν 
προβλήματα και να 
λειτουργούν ομαδικά. 

Φέτος, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, δυο ομάδες μαθητών 
της Γ’ Γυμνασίου θα λάβουν μέρος τον Μάρτιο 
στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής με θέμα «Η πορεία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου». Καθεμία από τις ομάδες πρέπει 
κατασκευάσει από ένα ρομπότ, που θα ακολουθήσει 
την πορεία του Μεγάλου Αλέξανδρου, ξεπερνώντας 
τρεις δοκιμασίες μέσα σε χρονικό διάστημα 2 
λεπτών.

Η πρώτη ομάδα «Lego wizards» αποτελείται από 
τους Δημοσθένη Κατσιρμά, Τάσο Σταμούλη και 
Γιώργο Σταυρακόπουλο. 

Η δεύτερη ομάδα «Legoles» από τους Οδυσσέα 
Νταν, Θάνο Κατσαρό και Άννα Δήμα. 

Ας τους ευχηθούμε καλή επιτυχία!

             “The Greek freak’’         

Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής με 
καταγωγή από τη Νιγηρία που μας κάνει όλους υπερήφανους 
στο ΝΒΑ. Με σωματικά και αθλητικά προσόντα που 
περνούν κατά πολύ τον μέσο όρο, μπορεί να παίζει με 
ευκολία σε 
πολλές θέσεις 
μέσα στο 
γήπεδο γι’ 
αυτό και οι 
Α μ ε ρ ι κ ά ν ο ι 
στο ΝΒΑ τον 
α π ο κ α λ ο ύ ν 
‘’The Greek 
freak’’.

  Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Α2 
κατηγορία με την ομάδα του Φιλαθλητικού και σήμερα 
αγωνίζεται στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ 
στον κόσμο, στο ΝΒΑ. Στις 28 Απριλίου του 2013 
ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στο ντραφτ του ΝΒΑ και 
στις 27 Ιουνίου του ίδιου έτους επιλέχτηκε στο νούμερο 
15 από τους  Μιλγουόκι Μπακς.

Στην πρώτη του σεζόν ως πρωτοεμφανιζόμενος στο ΝΒΑ 
είχε μια πολύ καλή χρονιά. Αυτό του έδωσε την δυνατότητα 
να συμμετάσχει στο ALL STAR WEEKEND παίζοντας στο 
RISING STARS CHALLENGE. Συνέχισε την ανοδική του 
πορεία και κατάφερε να γίνει το νούμερο ένα της ομάδας 
του. Ως ανταμοιβή η ομάδα του πέρυσι του έδωσε το 
μεγαλύτερο συμβόλαιο που μπόρεσε να του προσφέρει, 
βάσει κανονισμού της λίγκας του ΝΒΑ,100.000.000 
δολάρια για τέσσερα χρόνια.

Κατάφερε να γίνει εξώφυλλο στο κορυφαίο αθλητικό 
περιοδικό <<Sports Illustated>> ως ο πιο ιντριγκαδόρικος  
πόιντ γκατντ στην ιστορία του ΝΒΑ με προοπτική τεράστιας 
καριέρας. Ο αγαπητός σε όλους Γιάννης απέδειξε ότι με 
το ταλέντο του, το ήθος του και σκληρή δουλειά μπορείς 
να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα και να φτάσεις 
ψηλά.

Ο Γιάννης πριν λίγες μέρες έγινε και επίσημα πλέον ο 
πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει στο ALL STAR 
GAME που θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου. 

Ευχή μας είναι ο ‘’GREEK FREAK’’ να συνεχίσει να λάμπει 
και να κάνει υπερήφανους όλους τους Έλληνες με τα 
κατορθώματά του.

Ιάκωβος ΚουτσούκοςΔημοσθένης Κατσιρμάς
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 Bookacholic

Με λένε Μαλάλα
Στις 12 Ιουλίου του 1997 γεννήθηκε η Malala 
Yousafzai στην Μινγκάορα του Πακιστάν. Στο βιβλίο 
της περιγράφει τη ζωή της από τα πρώτα της βήματα 
έως και τότε που βραβεύτηκε με νόμπελ ειρήνης το 
2014. Εξηγεί πώς ήταν η ζωή της με τις καθημερινές 
επιθέσεις των Ταλιμπάν και τον συνεχή φόβο της 
επιβίωσης. 

Από μικρή ηλικία, επηρεασμένη από τον πατέρα της, 
θέλησε να μιλήσει στον κόσμο για τις ανησυχίες της 
για τα καινούρια μέτρα της κυβέρνησης, όσο αφορά 
την απαγόρευση εκπαίδευσης των κοριτσιών. Η 
οικογένειά της, και ιδιαίτερα 
ο πατέρας της, πάντα 
βρίσκονταν στο πλευρό 
της και την εμψύχωναν 
σε οποιαδήποτε ομιλία ή 
επαναστατική κίνηση ήθελε να 
πραγματοποιήσει, την οποία 
πολλοί από τους πολίτες 
θα κατέκριναν. Ο ίδιος της 
ο πατέρας ήταν ιδιοκτήτης 
σχολείων, σε ένα από τα 
όποια και φοιτούσε. 

Αμέσως μόλις κατάλαβαν 
τον κίνδυνο που διέτρεχαν, ξεκίνησε να γράφει με 
ψευδώνυμο για την εφημερίδα New York Times, 
μιλώντας για την καθημερινή ζωή ενός κοριτσιού υπό 
την πίεση των τρομοκρατικών επιθέσεων. Λόγω των 
σκληρών συνθηκών πίεσης αναγκάστηκαν ήδη μια 
φορά να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και οτιδήποτε 
άλλο τους ήταν οικείο. Η Μαλάλα πυροβολήθηκε 
και βρέθηκε μια ανάσα μακριά από το θάνατο. Μετά 
από μήνες θεραπειών και μιας σειράς εγχειρήσεων 
βρέθηκαν αυτοεξόριστοι, αυτή και η οικογένεια της, 
στο Μπάκιγχαμ της Αγγλίας, όπου και νοσηλευόταν. 

Οι Ταλιμπάν προσπάθησαν να την κάνουν να σωπάσει 
όμως κατάφεραν το εντελώς αντίθετο… Το μήνυμά της 
μεταφέρθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και ολοένα και 
περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν για εκείνη και την 
ιστορία της.

Πρόκειται για ένα βιβλίο, όπου ενά κορίτσι με τη θέληση 
και το θάρρος του πήγε ενάντια σε ένα ολόκληρο 
έθνος και βγήκε νικήτρια από μια άνιση μάχη. Μέσα 
από το βιβλίο της δεν θέλει να προσποιηθεί πως είναι 
μια ηρωίδα, αντιθέτως γράφει τις αδυναμίες και τις 
ανησυχίες μιας συνηθισμένης έφηβης.

“a book store is one of the only 
pieces of evidence we  have 

that people are still thinking”

Αγγελική Μάνου Ξυπνώντας για άλλη μια φορά στη σφαίρα του 
ονείρου, μυρίζοντας ζεστό καφέ και κυκλάμινα, 
κρατώ το “εγώ” μου σφικτά να μην σκορπίσει. 
Αντιλαμβάνομαι την απελπισία μου για την απουσία 
σου και χωρίς να χάσω στιγμή, σαν από ιερή 
μανία, μυρίζω τα μεθυστικά και γλυκά αρώματα 
που αναβλύζει η γειτονιά, για να ζαλιστώ, να μην 
σκέφτομαι. Τελικά όμως, συνέρχομαι ύστερα 
από λίγο, σαν από κάποια μέθη και το μυαλό 
μου τρέχει πάλι στα δεινά μου. Ένα άδειο πρωινό 
ξανά, άχρωμο, χωρίς εσένα. Αντιλαμβάνομαι για 
ακόμη μια φορά το ακατανίκητο συναίσθημα του 
γλυκόπικρου πόνου μου για σένα, την απελπισία 
μου...

Η συναισθηματική αυτή κατάσταση με ρουφά αργά 
αργά, όλο και περισσότερο κάθε μέρα, ώσπου 
στο τέλος με καταπίνει και βρίσκομαι κάπου 
εντελώς άγνωστα με ξένο τον ίδιο μου τον εαυτό. 
Είναι φυσικό. Μου λείπεις. Χάνω μέρα με τη μέρα 
κομμάτια του εαυτού μου, γιατί ήσουν ένα από 
αυτά και εξαφανίστηκες. Αλλά δεν σου θυμώνω. 
Δεν θα το έκανα ποτέ, παρόλο που έφυγες τόσο 
νωρίς... Αντιθέτως, όσο περνά ο καιρός ριζώνεις 
όλο και πιο βαθιά στο σημείο της καρδιάς μου, 
εκείνο που κρατώ μόνο για τους εκλεκτούς μου.

Άραγε, πώς να’σαι τώρα... Όπως έφυγες ή 
διαφορετικός; Θα με θυμάσαι ή θα έχεις πιει το 
λεγόμενο νερό της λησμονιάς;...  εκείνο που 
διαγράφει όλες τις αναμνήσεις και που, αν πέσει 
δάκρυ, γίνεται πικρό; Μήπως είσαι διαφορετικός 
εκεί που άνοιξες πλώρη και έφτασες, μακριά από 
μένα; Δεν ξέρω. 

Δεν ξέρω. Στα όνειρά μου δεν έρχεσαι πια, πάει 
καιρός από τότε που σε είχα ανταμώσει... 

Μαρία Κουκά

ΑΠΩΛΕΙΑ
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Pelican Sports Δοκάρι και έξω!

Το τελευταίο ματς για το 2016 ήταν 
το τοπικό ντέρμπι. Γ.Σ.Μ – Α.Ο.Μ. 
Εκρηκτική αρχή από τον Γ.Σ.Μ 
που ξέφυγε από νωρίς με 13-2. Ο  
Α.Ο.Μ προσπάθησε να μπει στο 
παιχνίδι και στην τέταρτη περίοδο 
έφτασε σε απόσταση αναπνοής 43-
42. Συνεχόμενα λάθη στο τέλος από 
τον Α.Ο.Μ έδωσαν τελικά εύκολα 
το ροζ φύλλο αγώνα στον Γ.Σ.Μ με 
τελικό σκορ 58-49. Πλέον ο Γ.Σ.Μ 
έχει ρεκόρ 2-3, ενώ ο Α.Ο.Μ 3-1.

Ο Γ.Σ.Μ στις 21/1/17 πήγε στην Σύρο 
να αντιμετωπίσει την υπερδύναμη 
των Κυκλάδων Ερμούπολη. Είδαμε 
ένα ματς αρκετά κλειστό και στο 
τέλος της 1ης περιόδου οι Συριανοί 
προηγούνταν με 12-10. Ο Γ.Σ.Μ 
φορτώθηκε  από νωρίς με αρκετά 
φάουλ με τον αρχηγό της Τσίλη να 
έχει 4 φάουλ στο ημίχρονο. Στη 3η 
περίοδο είδαμε μόνο την Ερμούπολη 
στο γήπεδο και η διαφορά εκτοξεύτηκε 
στους 15 πόντους (48-33). Στη 4η 
περίοδο, ένας τελείως αλλαγμένος 
προς το καλύτερο Γ.Σ.Μ, έφερε το 
παιχνίδι μέχρι και στο 56-56, παρόλα 
αυτά τελικά ηττήθηκε με 64-60. 
Πλέον η ομάδα μας έχει ρεκόρ 2-4.

Στις 28/1/17 ο Γ.Σ.Μ πήγε στην Τήνο 
για τον αγώνα με τον Περιστεριώνα. 
Η ομάδα μας δεν μπήκε καλά στον 
αγώνα και χρειάστηκε νωρίς το 
πρώτο time out καθώς έχανε με 
0-7. Στο τέλος της 1ης περιόδου 
το σκορ ήταν 12-13. Ο Γ.Σ.Μ από 
εκεί και πέρα ήταν φοβερός και 
έφτασε στο ημίχρονο να προηγείται 
με 7 πόντους. Οι δύο ομάδες 
είχαν βρει ρυθμό, με συνεχόμενα 
τρίποντα και ένα θεαματικό buzz-
er beater από τον Στούλα. Τελικά 
ο Γ.Σ.Μ πήρε τον αγώνα ζωής 
ή θανάτου με 50-47. Πλέον το 
ρεκόρ της ομάδας μας είναι 3-4.

Ο Παγκίτης Φοίβος Θεοδώρου

ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την επιτυχημένη 
πορεία του με 4 μεταγραφές!!

Στην πρώτη μεταγραφική του κίνηση 
κατά  τη χειμερινή περίοδο προχώρησε 
ο ΠΑΟΚ, που ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Λάζαρου Λάμπρου.

 Με τη φανέλα του «δικεφάλου» 
μέχρι το 2020 θα αγωνίζεται 
ο 19χρονος ποδοσφαιριστής 
Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος 
αποκτήθηκε από τον Ηρακλή.

Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε 
επισημότητα είναι ο Ελβετός 
επιθετικός Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, 
που θα αγωνίζεται με τη φανέλα 
του «δικεφάλου» μέχρι το 2021.

Στη δεύτερη μεταγραφική του 
κίνηση προχώρησε ο ΠΑΟΚ, 
που ανακοίνωσε την απόκτηση 
του 26χρονου φορ Αλεξάνταρ 
Πρίγιοβιτς, που αγωνιζόταν μέχρι 
πρότινος στη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο 
Ελβετός θα προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στους «ασπρόμαυρους» 
για τα επόμενα 4,5 χρόνια.

Στην τρίτη του προσθήκη προχώρησε 
ο ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε την 
απόκτηση του διεθνή Αιγύπτιου 
ποδοσφαιριστή Αμρ Ουάρντα.

Με τη φανέλα του «δικεφάλου» για 
τα επόμενα 3,5 χρόνια θα αγωνίζεται 
ο 23χρονος μεσοεπιθετικός Αμρ 
Ουάρντα που συμφώνησε σε όλα 
με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο 
διεθνής Αιγύπτιος θα ενσωματωθεί 
στη νέα του ομάδα μόλις 

ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του 
για το 2017 African Cup of Nations.

Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε 
επισημότητα είναι πλέον ο Πέδρο 
Ενρίκε, που υπέγραψε συμβόλαιο 
συνεργασίας με τον «δικέφαλο 
του βορρά» ως το 2020.

Τις υπηρεσίες του στον ΠΑΟΚ 
μέχρι το 2020 θα προσφέρει ο 
26χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, 
Πέδρο Ενρίκε που αγωνιζόταν μέχρι 
πρότινος στη Ρεν. Ταυτόχρονα με 
όλα αυτά μετράει και 9/10 νίκες 
στα τελευταία της παιχνίδια μεταξύ 
κυπέλλου και πρωταθλήματος 
φτάνοντας με μια νίκη ακόμη ενός 
χρωστούμενου ματς εναντίον της 
Λάρισας στην δεύτερη βαθμολογική 
θέση του πρωταθλήματος και στους 
8 του κυπέλλου ύστερα από τις νίκες 
εκτός έδρας με τον Παναιτωλικό 
0-2 και εντός με 4-1! Η πρόκρισή 
του ακόμη στο Europa League 
αναμένεται από τα αποτελέσματά 
του απέναντι στην δύσκολη  
Σάλκε  στις 16 Φεβρουαρίου!

Ο.Σ.Φ.Π

Το σερί του πρωτοπόρου Ολυμπιακού 
συνεχίστηκε και στην Βέροια, καθώς 
έστω και αν προβλημάτισε σε άμυνα 
και ανάπτυξη, πέρασε νικηφόρα 
με 2-1 επί της «βασίλισσας του 
βορρά», στο ματς που έκλεισε την 
«αυλαία» της 18ης αγωνιστικής 
της Σούπερ Λιγκ και έτσι αύξησε κι 
άλλο τη διαφορά από τους διώκτες 
του, που όλοι εκτός του ΠΑΟΚ, 
έφεραν ισοπαλίες. Οι Φορτούνης 
στο 11’ και Μιλιβόγεβιτς στο 35’ 
τα γκολ των «ερυθρολεύκων», 
ο Σαρπόνγκ στο 24’ ισοφάρισε 
προσωρινά για τους γηπεδούχους. 
Ο Ολυμπιακός στην διαφορά στους 
+13 βαθμούς δείχνει να φαίνεται 
άνετος, όχι όμως όσο στο Europa!! 

Η τύχη χαμογέλασε στους 
ερυθρόλευκους που έχουν να 
αντιμετωπίσουν μία από τις πιο 
αδύναμες “ισχυρές” ομάδες της 
κλήρωσης αλλά ταυτόχρονα και ένα 
άγνωστο σχετικά σύνολο στα χρονικά 
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
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Η συνταγή του μήνα 
Όμιλος Μαγειρικής
Πάστα φλώρα με μαρμελάδα 
βατόμουρο
ΥΛΙΚΑ

• 300	γρ.	αλεύρι

• 300	γρ.	άχνη

• 300	γρ.	λευκό	αμύγδαλο	σκόνη

• 2	μέτρια	αυγά

• 250	γρ.	βούτυρο	‘Lurpak’	σε
θερμοκρασία δωματίου

• 1	πρέζα	αλάτι

• 1	κουτ.	του	γλυκού	μπέικιν	πάουντερ

• 50	γρ.	νερό

• 150-200	γρ.	μαρμελάδα	βατόμουρο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

Τοποθετούμε	όλα	τα	υλικά	μαζί	στο	μίξερ,	εκτός	
της μαρμελάδας και τα ανακατεύουμε με το φτερό 
έτσι ώστε να έχουμε ένα ομογενοποιημένο 
ζυμάρι.

Αφήνουμε	 τη	 ζύμη	 για	 ώρες	 στο	 ψυγείο	 να	
ξεκουραστεί και σε ένα τετράγωνο τσέρκι 
25Χ25	εκ.	απλώνουμε	το	ζυμάρι	σε	πάχος	1εκ.

Πάνω από αυτό απλώνουμε τη μαρμελάδα 
βατόμουρο και αφήνουμε 1 εκ. περιφερειακά 
χωρίς	 μαρμελάδα.	 Με	 την	 υπόλοιπη	 ζύμη	
πλάθουμε μπαστούνια τα οποία τα τοποθετούμε 
οριζόντια	 και	 κάθετα	πάνω	από	 τη	μαρμελάδα	
και περιφερειακά.

Ψήνουμε τη πάστα φλώρα στους 160ο C για 
1 ώρα περίπου. Αφήνουμε να κρυώσει και 
κόβουμε τετράγωνα κομμάτια.

 Ο γρίφος του μήνα
Τάσος Σταμούλης

Ένας πληρωμένος δολοφόνος έχει βρει απασχόληση σε 
μια πόλη όπου όλοι οι κάτοικοι μισούνται μεταξύ τους. 
Η πόλη αποτελείται από 3000 σπίτια τοποθετημένα σε 
κυκλική διάταξη και σε κάθε σπίτι ζει ένας κάτοικος. Ο 
κάτοικος του σπιτιού 1 πληρώνει τον δολοφόνο για να 
δολοφονήσει τον πλησιέστερο γείτονα στα αριστερά 
του, δηλαδή τον κάτοικο του σπιτιού 2. Ο δολοφόνος 
εκτελεί το συμβόλαιο και στη συνέχεια επισκέπτεται τον 
πλησιέστερο κάτοικο προς τα αριστερά, δηλαδή τον 
κάτοικο του σπιτιού 3 και πληρώνεται από αυτόν για 
να δολοφονήσει τον πλησιέστερο γείτονά του, πάντα 
προς τα αριστερά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι 
να μείνει μόνο ένας κάτοικος στη πόλη. Ποιος θα είναι 
ο αριθμός σπιτιού του τελευταίου επιζώντα; 

Η φωτογραφία του μήνα
της Άννας Φιορεντίνου

Τέχνη και Μαθηματικά 

Έργο της μαθήτριας Σαντοριναίου Βασιλικής




