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Κατερίνα Στεφανίδη

χριστουγεννιάτικο 
χωριό στην αυλή μας!

Η αγαπημένη μικρών και 
μεγάλων παιδιών: 
Λότη Πέτροβιτς

Συζητάμε με την ταχύτερη Ελληνίδα 

Μαραθωνοδρόμο 

Διαβάστε Επίσης:

Αφιέρωμα «Bookaholic» Pelican Sports «Asap Lions» Απόψεις
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Πρόταση για το 
βιβλίο του μήνα

Τα αθλητικά νέα 
των Κυκλάδων

Ήξερες ότι… Οι μαθητές μας 

εκφράζουν τις σκέψεις 
τους

pelicanvoice@gmail.com
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ
Μάνου Αγγελική 
Γ’ Λυκείου
Παπουρτζή Αναστασία 
Γ’ Λυκείου
Φιορεντίνου Άννα 
Γ΄Λυκείου

Αρθρογράφοι 
Τεύχους
Γκούντα Φιλοπατήρ 
Β’Γυμνασίου
Δακτυλίδης Αναστάσιος
Α’Γυμνασίου
Δακτυλίδη Ελευθερία 
Β’Γυμνασίου
Διαμάντης Δημήτρης
Α’ Γυμνασίου
Θεοδώρου Κωνσταντίνος
Β’ Γυμνασίου
Κουκά Νικόλ
Β’ Γυμνασίου
Κουτσούκος Ιάκωβος 
Β’ Γυμνασίου
Μούρτου Λουκία
Β’ Γυμνασίου
Ξυδάκη Μαρία
Β’ Γυμνασίου
Πανταζάτος Φαίδων
Β’ Γυμνασίου
Παχατουρίδου Ελένη
Α’ Γυμνασίου
Σαντοριναίου Αλεξάνδρα

Α’ Γυμνασιου
Σαντοριναίου Ειρήνη
Α’Γυμνασίου
Σταυρακόπουλος Πάνος 
Β’ Γυμνασίου

Ταράνης Χρήστος

Β’ Γυμνασίου

Ειδικοί 
Συνεργάτες
Αργουδέλη Ζαχαρούλα

Φιλόλογος

Παραπονιάρη Ευτυχία 
Μαθηματικός

Πατουλιώτης Γιώργος 
Φυσικός

Την Παρασκευή 8/12, μια διαφορετική Χριστουγεννιάτικη «γιορτή» 
διοργάνωσε ο σύλλογος μαθητών του Γυμνασίου & του Λυκείου στο 
προαύλιο του σχολείου μας.

Οι μαθητές δημιούργησαν ένα αυτοσχέδιο χωριό με δραστηριότητες & 
παιχνίδια Χριστουγεννιάτικου χαρακτήρα.

Μαμάδες και παιδιά 
συνεργάστηκαν και 
έφτιαξαν γιορτινές 
λιχουδιές που τα 
παιδιά πούλησαν στο 
γλυκοπάζαρό τους, ενώ 
οικολογικές κατασκευές 
διακοσμητικού χαρακτήρα, 
επίσης προσφέρονταν με 
συμβολικό κόστος.

Οι μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου 
ανέλαβαν να απασχολήσουν 
δημιουργικά τα μικρότερα παιδιά 
φτιάχνοντας κατασκεύες, δημιουργίες 
με μπαλόνια και ζωγραφιές στα 
προσωπάκια τους (face painting).    

Εκτός από τα παιδιά που συνεργάστηκαν 
άψογα μεταξύ τους, ο καιρός ήταν 
ιδιαίτερα ευνοϊκός και έτσι οι μεγάλοι 
απόλαυσαν ένα ποτήρι ζεστό κόκκινο 
κρασί. Την εκδήλωση «έντυσαν» μουσικά μαθητές της Β’ Γυμνασίου.  

Στον απολογισμό της ημέρας σημειώνουμε τα χαμόγελα των παιδιών 
του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου μας που διασκέδασαν με την ψυχή 
τους, αλλά και των παιδιών του Γυμνασίου και του Λυκείου που ενίσχυσαν 
σημαντικά το ταμείο για την εκδρομή τους. 

Τέλος, η συγκέντρωση και η προσφορά σε τρόφιμα και είδη ρουχισμού για 
το ίδρυμα «Παμμακάριστος» υπήρξε πολύ συγκινητική και όλα έχουν ήδη 
αποσταλεί στον παραλήπτη τους.  

Καλήν ημέρα άρχοντες και αν είναι ορισμός 
σας....δώστε μας τον οβολό σας.
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Πού πάνε τα διαγραμμένα αρχεία;

 Στον υπολογιστή όταν διαγράφουμε ένα αρχείο, αυτό πάει 
στον κάδο ανακύκλωσης. Εκεί παραμένει αναλλοίωτο μέχρι 
να το επαναφέρουμε ή να το διαγράψουμε εντελώς. Όμως 
είναι δυνατόν το αρχείο αυτό να αφαιρεθεί από τον σκληρό 
δίσκο εντελώς;

  Στην πραγματικότητα, όταν πατάμε «delete» δεν 
εξαφανίζονται τα δεδομένα, αντίθετα μένουν στην ιδία 
θέση μέσα στην μνήμη του υπολογιστή. Ο χώρος μνήμης 
δεν ελευθερώνεται αλλά χαρακτηρίζεται ως «κενός» όπου 
νέα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν πάνω στα 
«διαγραμμένα».

  Τα διαγραμμένα αρχεία μπορούν να επαναφερθούν από 
ειδικούς στους υπολογιστές, όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. 
Είναι πολύ πιθανόν να έχουν αλλοιωθεί. Αυτό συνέβη και στη 
φωτογράφο Melanie Willhide. Συγκεκριμένα, ο υπολογιστής 
της εκλάπη και όταν η αστυνομία τον εντόπισε όλη η μνήμη ήταν 
κενή. Ευτυχώς, κατάφεραν να επαναφέρουν τις φωτογραφίες, 
ωστόσο αυτές ήταν αλλοιωμένες. Η φωτογράφος 
ενθουσιάστηκε με το αποτέλεσμα και αποφάσισε να εκθέσει 
τις εικόνες σε μια γκαλερί ονομάζοντας την έκθεση «Το Adri-
an Rodriguez, with love», το όνομα του ληστή.

  Στην Γκάνα σε ένα σκουπιδότοπο υπολογιστών έχουν 
καταφέρει να ανασυναρμολογήσουν μονάδες και σκληρούς 
δίσκους και να επαναφέρουν αρχεία πολιτικού περιεχομένου 
αξίας εκατομμυρίων. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος που εγγυάται 
την πλήρη διαγραφή των αρχείων είναι η πλήρης καταστροφή 
του ιδίου του σκληρού δίσκου. Αυτό  δίνει ένα μάθημα σε 
εμάς τους καθημερινούς χρήστες της τεχνολογίας. Είναι 
σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η «διαγραφή»δεν εγγυάται 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πως πάντα 
κάποιος μπορεί να τα επαναφέρει και να τα εκμεταλλευτεί.

«Asap Lions»

Αναστασία Παπουρτζή 

PUBLIUS

Κινούμενη άμμος

Εχθές το βράδυ είδα ένα όνειρο που με παιδεύει 
και σε αυτή τη ζωή. Ήμουν μόνη και περπατούσα 
άσκοπα γύρω γύρω στη γειτονιά. Ύστερα απο 
βόλτα πολλών ωρών έφτασα σε έναν δρόμο 
ανηφορικό κι ημουν έτοιμη για την δοκιμασία. 
Άρχισα λοιπόν να σκαρφαλώνω και μπορούσα 
σιγά σιγά να διακρίνω την κορυφή. Μόλις 
έφτασα μπορούσα να δω την όμορφη θέα πια. 
Ένας μακρινός ορίζοντας… τι όμορφα. Προς 
έκπληξή μου όμως ,  ακριβώς εκεί που στεκόμουν 
υπήρχαν δυο παλιά πανέμορφα αμάξια, το ένα 
μπορντό, το άλλο μπλε σκούρο. Αναρωτήθηκα 
λοιπόν ποιο ήταν το πιο όμορφο. «Ωχ… ποιο 
είναι το πιο ωραίο…;!»

 Όσο κι αν τα αξιολογούσα , δεν μπορούσα 
να αποφασίσω. Το μπορντό με το πάθος ή το 
σκούρο μπλε με τη σοβαρότητά του;

Ήθελα να τα πλησιάσω αλλά για έναν λόγο τα 
πόδια μου δεν με υπάκουαν. Παρέμεινα λοιπόν 
ακριβώς εκεί και τα παρατηρούσα. 

Τελικά αποφάσισα και άρχισα να κατευθύνομαι 
προς το σκούρο μπλε, προς τη σοβαρότητα και 
την ασφάλεια. Ένα χρωμα κλασικό, διαχρονικό, 
κοινωνικά αποδεκτό. Αλλά όταν ξεκίνησα προς 
τα εκεί με ψηλά το κεφάλι ,  δεν πήγαινα πουθενά! 
«Μα…τι στο…». Κοίταξα κάτω στα πόδια μου 
και κουνιόντουσαν αλλα δεν προχωρούσαν. 
Τρομαγμένη ,  άρχισα να τρέχω, να τινάζομαι 
από ΄δω κι από εκεί αλλα τίποτα. Στάσιμη. Τότε 
γύρισα να πάω προς το μπορντό αλλά και πάλι 
κάτι με σταματούσε. Αυτή τη φορά δεν ήταν 
όμως ο ίδιος λόγος. Κοντοστάθηκα εκεί ,  
προχωρώντας προς το σκούρο μπλε, κοιτώντας 
το μπορντό. Πριν όμως μου δοθεί η ευκαιρία να 
αντιμετωπίσω το πρόβλημα  , ξύπνησα κι η ζωή 
μου προχωρούσε κι έτσι έκανα κι εγώ.
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ΕΝΑ ΑΓΡΙΟ ΘΗΡΙΟ

   

Είτε αγαπάτε τα ζώα είτε δεν τα ξέρετε καθόλου, πρέπει να 
διαβάσετε το άρθρο όχι μόνο γιατί θα τα γνωρίσετε αλλά γιατί 
θα τα  αγαπήσετε και ίσως και να τα βοηθήσετε.

 Και τώρα να σας συστηθώ. Είμαι ο Ευτύχης. Σκουπιδόγατος, 
πολυταξιδεμένος και πανέμορφος. Γεννήθηκα στην Αίγυπτο, 
την πρώτη από τις εφτά ζωές μου. Λατρεύτηκα ως θρησκεία 
από βασιλείς και θνητούς και με ζωγράφισαν σπουδαίοι 
ζωγράφοι σε αρχαίους τάφους και πυραμίδες. Στην έβδομη  
(και τελευταία;)  κατά σειρά ζωή μου γεννήθηκα στην αυλή του 
Μίλτου που είναι ο φύλακας του  ζωολογικού κήπου. Ξέρετε  
τι έμαθα περπατώντας στον κήπο; Να αφουγκράζομαι τα 
ζώα. Πλησίαζα έστηνα αυτί κι άκουγα. Εκείνα μιλούσαν κι εγώ 
σώπαινα σαν να ήξερα ότι κάποτε θα επιχειρούσα να μιλήσω 
εξ΄ ονόματός τους.

Σε αυτή την προσομοίωση της φύσης που ονομάζεται 
ζωολογικός κήπος εξωτικά κι άγρια ζώα φυλακίζονται και 
περνούν βίο αβίωτο σε ελάχιστα τετραγωνικά γης αντί να 
τρέχουν ελεύθερα στις σαβάνες που είναι το φυσικό τους 
περιβάλλον. Στο Δελφινάριο, την πισίνα του ζωολογικού, 
τα δελφίνια αναγκάζονται να κάνουν κωλοτούμπες αντί να 
σχίζουν τους ωκεανούς, προκειμένου να πληρώνουν οι 
επισκέπτες εισιτήρια. Στον «κήπο» τα ζώα είναι αντικείμενα 
εκμετάλλευσης  και πλουτισμού. Κανένα στοιχείο της ομορφιάς 
,  της δύναμης και της ευφυίας τους δεν είναι εμφανές. Είναι 
λυπημένα, μοναχικά, τραυματισμένα και καταθλιπτικά.  Ο 
επισκέπτης δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Δεν υπάρχουν καλοί 
ζωολογικοί κήποι. 

Πώς βρέθηκαν αυτά τα ζώα εκεί;

Απήχθησαν από τις οικογένειές τους, αλυσοδέθηκαν, 
κακοποιήθηκαν, μεταφέρθηκαν,  φυλακίστηκαν και πόνεσαν 
για να καταλήξουν εκθέματα ενός προνομιακού θεατή που 
αποφασίζει πότε θα πάει και πότε θα φύγει ενώ εκείνα 
παραμένουν στην ίδια θέση  σε όλη τους τη ζωή. Πόσα είδη 
από αυτά είναι πραγματικά απειλούμενα με εξαφάνιση; Τι 
γίνονται τα άρρωστα και γερασμένα ζώα που δεν αποτελούν 
ευχάριστο θέαμα για το κοινό; Πόσα από αυτά επανεντάχτηκαν 
στο φυσικό τους περιβάλλον;

 Οι ζωολογικοί κήποι δεν είναι καταφύγια. Είναι επιχειρήσεις 
που αποζητούν το κέρδος και τα παιδιά με την αγάπη τους για 
τα ζώα είναι ο ευκολότερος στόχος. Είναι εκπαιδευτικό το 
θέαμα της υποταγμένης φύσης; Η αιχμαλωσία είναι φιλοζωία;

Τα ζώα είναι αληθινά. Φωνάζουν όλα όσα δεν θέλετε να 
ξέρετε  και εγώ επιθυμώ να κρατήσω την υπόσχεση που ποτέ 
δεν έδωσα. Να ξεκλειδώσω τα κλουβιά με τα κλειδιά που 
εγώ ο πανέξυπνος, θα αρπάξω από το σακάκι του Μίλτου και 
τότε τα αγρίμια θα ξεχυθούν στη λεωφόρο. Εσύ, θα πάρεις τη 
θέση τους στο κλουβί. Εσύ. Το άγριο θηρίο. Αξιολύπητος κι 

άβολα μισοκαθισμένος, εγκλωβισμένος  σε ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ 
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΚΗΠΟΥΣ.  Φυσικά και υπήρξαν!!!! Τον 18ο 
τον 19ο και στις αρχές του 20ουαιώνα.Τα<< NEGRO VIL-
LAGES >>. Το 1878 στο ζωολογικό του Βερολίνου υπήρχαν 
Λάπωνες και Πυγμαίοι. Το 1860 ο ζωολογικός του Παρισιού 
περιλάμβανε Ζουλού Σενεγαλέζους και μαύρους. Περιοδεύων 
ζωολογικός περιέφερε στη Γερμανία Βουδιστές μοναχούς και 
ινδιάνους μέχρι το 1925.                                    

 ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. 

Τα φυλακισμένα ζώα στέλνουν SOS  σε όσους παραπαίουν  
ανάμεσα στην ευαισθησία και τη σκληρότητα. Στους 
ανθρώπους που μας εντυπωσιάζετε με την εφευρετικότητα, την 
τέχνη και τον πολιτισμό σας, πώς είναι δυνατόν ταυτόχρονα  
να μας απογοητεύετε με την τόση αδιαφορία που δείχνετε για 
τα δεινά που υπομένουν τα ζώα στα συγκροτήματα κράτησης; 
Είμαι όμως   από τη φύση  μου αισιόδοξος και μιας και η ηθική 
σας πρόοδος σας ανάγκασε να μην εκθέτετε ανθρώπους, 
περιμένω το επόμενο βήμα.                                                                                        

 Άντε λοιπόν, περιμένω!!!                                                                           

  Εγώ, ένας  ΕΥ…ΤΥΧΗΣ  γάτος, καλοζωισμένος και πεντιγκράτος.

<<Ένα σπουργίτι κάθισε στον ώμο μου 
την  ώρα που έσκαβα κάποιου χωριού 
ένα κήπο, κι αισθάνθηκα απ’ αυτό 
πιο τιμημένος κι από το μεγαλύτερο 
παράσημο>>. ΧΕΝΡΙ ΘΟΡΟ (Αμερικανός 
Φιλόσοφος). 

Λουκία Μούρτου
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Μαρία Ξυδάκη

Πολλοί   γονείς  χαρακτηρίζονται ως  
<<υπερπροστατευτικοί>>. Με  αυτόν  τον 
χαρακτηρισμό εννοούνται εκείνοι που προσφέρουν 
περισσότερη προστασία στα παιδιά τους απ’ ό,τι  
θα  έπρεπε κανονικά. Πιο συγκεκριμένα, επειδή  
ανησυχούν για τη σωστή ανατροφή  των παιδιών  
τους , γίνονται πιεστικοί, καθώς παρεμβαίνουν σε 
πολλές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα στα 
μαθήματα, στα παιχνίδια  ακόμη και στις φιλίες τους 
, χωρίς να αφήνουν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 
τους να εξερευνήσουν μόνα τους τον κόσμο και τους 
κινδύνους, που αυτός εγκυμονεί. 

Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά κατανοούν την 
αγάπη και το ενδιαφέρον των γονιών τους, όμως 
στην εφηβική ηλικία, έρευνες έχουν δείξει ότι εξαιτίας 
της  καταπίεσης που υφίστανται, κυρίως από τις 
μητέρες τους, οδηγούνται  σε ακραίες συμπεριφορές. 
Επιπλέον είναι αποδεδειγμένο πως τα παιδιά  αυτά  δεν  
έχουν αυτοπεποίθηση και δεν μπορούν να πάρουν 
πρωτοβουλίες , αφού  έχουν μάθει να λειτουργούν 
πάντα με έναν <<προστάτη>> στη διαχείριση  δύσκολων 
καταστάσεων.Τέλος, πολλοί έφηβοι νιώθουν 
ανασφαλείς και τείνουν να εμφανίζουν  συμπτώματα 
κατάθλιψης, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την 
πραγματική  διάσταση  της κοινωνίας, διαπιστώνοντας  
πως ο κόσμος που τους είχαν παρουσιάσει οι γονείς  
τους, είναι  πλασματικός. Συμπερασματικά λοιπόν, οι 
γονείς  καλό  θα ήταν να έχουν  συμβουλευτικό  ρόλο  
στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, αφήνοντάς 
τα ελεύθερα ώστε να μάθουν από τα λάθη τους να 
αντικρίζουν ρεαλιστικά την πραγματικότητα. 

Σε ποιο παιδί δεν έχουν πει 
μία φορά στη ζωή του ΄΄Μην 
κουβαλάς τόσο βαριά τσάντα 
θα πάθεις τίποτα΄; Με το τίποτα 
εννοούν σκολίωση, κύφωση, 
λόρδωση… λέξεις άγνωστες 
για εμάς...φυσικά εμείς τους 
ακούμε ,χωρ ί ςαντ ίρρηση , 
φοβούμενοι μην πάθουμε 
‘’τίποτα’’.

Δυστυχώς έφτασε η μέρα 
που αναγκάστηκα να μάθω κι 
εγώ τι σημαίνει το τίποτα...θα 
χρειαστείς κηδεμόνα μου είχαν 
πει κι αυτό που σκέφτηκα ήταν 
‘’Μαα...έχω κηδεμόνα δυό 
μάλιστα’’.Όπως φαίνεται δεν 
ήταν αρκετοί ,  χρειαζόμουν 
άλλον ένα για να κρατάει 
τη σπονδυλική μου στήλη 
ευθεία,να με κρατάει στο 
σωστό το δρόμο...

1.Τι είναι όμως πραγματικά η 
σκολίωση;

2.Πώς προκαλείται;

3.Και το βασικότερο, πώς 
διορθώνεται;

 Η σκολίωση είναι μια 
αναπτυξιακή διαταραχή που 
προκαλεί παραμόρφωση των 
σπονδύλων με αποτέλεσμα η 
σπονδυλική στήλη να παίρνει 
σχήμα S. Ο όρος προέρχεται 
από την αρχαία ελληνική 
λέξη σκολιός που σημαίνει 
στραβός.Προκαλεί την κλίση 
του κορμού προς τα δεξιά ή 

αριστερά (ο ένας ώμος είναι 
πιο ψηλά από τον άλλο).

Όταν η σκολίωση είναι 
μεγάλη, οι ασυμμετρίες που 
προκαλεί στο σώμα είναι 
ιδιαίτερα εμφανείς. Στα αρχικά 
στάδια όμως, είναι δυνατόν 
να μην φαίνεται στον απλό 
παρατηρητή και να διαφεύγει, 
δεδομένου ότι δεν προκαλεί 
συνήθως πόνο και οι μικρές 
ασυμμετρίες καλύπτονται από 
τα ρούχα που φορούν τα 
παιδιά που κατά τα άλλα είναι 
υγιέστατα.

  Στο 85% των περιπτώσεων 
δεν γνωρίζουμε την αιτία κι 
ονομάζουμε τη σκολίωση 
ιδιοπαθή. Γνωρίζουμε όμως 
ότι η κακή στάση και η βαριά 
τσάντα δεν προκαλούν 
σκολίωση.

Ποια η θεραπεία της 
σκολίωσης;

Συνήθως το παιδί ξεκινάει 
τη θεραπεία της σκολίωσης 
φορώντας κάποιου είδους 
κηδεμόνα καθώς κάνει  
και ειδικές ασκήσεις που 
θα βοηθήσουν στο να 
σκληρύνουν τα κόκαλα και 
ουσιαστικά το αποτέλεσμα … 
να κλειδώσει πάνω στο σώμα 
του.Οι στατιστικές δείχνουν 
ότι αν το παιδί ακολουθεί 
πιστά τις οδηγίες του γιατρού 
σίγουρα θα αποφύγει κάποιο 
μελλοντικό χειρουργείο.

 Τέλος,κάθε χρόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό 
τα στατιστικά στοιχεία παιδιών 
που έχουν διαγνωστεί με 
σκολίωση όλο και αυξάνονται.
Είναι πλέον σίγουρο ότι 
μέσα στα επόμενα 15 χρόνια 
ο κηδεμόνας θα είναι τα 
σιδεράκια του μέλλοντος...

Ελευθερία 
Δακτυλίδη

΄΄Μην κουβαλάς τόσο 
βαριά τσάντα! θα 
πάθεις τίποτα΄΄

“Παιδί μου, τη 
ζακέτα σου την 

πήρες;”΄
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Φέτος,  διεξάχθηκε ο 35ος  Αυθεντικός 
Μαραθώνιος στην Αθήνα, στις 12 
Νοεμβρίου 2017. Πολλοί δρομείς απ’ όλο 
τον κόσμο πήραν μέρος σε αυτή τη μεγάλη 
ετήσια διοργάνωση!

Το πρόγραμμα του Μαραθωνίου 
συμπεριέλαβε το δυναμικό βάδισμα, τους 
αγώνες δρόμου των παιδιών, τους αγώνες 
των 5 και 10 χιλιομέτρων και τέλος τον 
αυθεντικό Μαραθώνιο.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή αθλητών 
από το νησί μας. Κατάφεραν να διακριθούν 
από τον Α.Ο. Μυκόνου,  ο Γεώργιος 
Μίνο καταλαμβάνοντας την 3η θέση στα 5 
χιλιόμετρα  και αντίστοιχα ο πρώτος νικητής 
στα 10 χλμ. ήταν ο Χρήστος Καλλίας, που 
έκανε και ρεκόρ αγώνων στη συγκεκριμένη 
απόσταση.

Φέτος, ο μεγάλος μαραθωνοδρόμος του 
Μαραθωνίου ήταν ο Κενυάτης Κalalei Sam-
uel με χρόνο 02:12:17, ενώ στις γυναίκες 
πρώτη τερμάτισε η badane bedaru Hirpa 
από την Αιθιοπία με χρόνο 02:34:18.

 Τέλος, η Ουρανία Ρεμπούλη ήταν η πρώτη 
Ελληνίδα αθλήτρια που τερμάτισε πρώτη 
για 3η  συνεχόμενη φόρα, κατακτώντας την 
4η  θέση στη γενική κατάταξη. 

Στην εκπνοή του μήνα Νοεμβρίου, του μήνα 
του κλασικού Μαραθωνίου, είχαμε τη χαρά 
να μιλήσουμε με την κυρία Ρεμπούλη και να 
μας απαντήσει σε όλες μας τις ερωτήσεις. Την 
ευχαριστούμε!

- Πώς νιώσατε που ήσαστε η πρώτη 
Ελληνίδα που έκοψε την κορδέλα του 
35ου  Μαραθωνίου και μάλιστα για 3η  
συνεχόμενη φορά;

Ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση, ήθελα πάρα 
πολύ να τερματίσω για 3η συνεχόμενη 
χρονιά πρώτη, αν και  είχα πολύ άγχος γιατί 
δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω. Η περηφάνεια 
τη στιγμή που έφτασα στο Καλλιμάρμαρο και 
έκοψα πρώτη την κορδέλα του τερματισμού 
μου έδωσε δύναμη και κίνητρο, για να 
μπορέσω να συνεχίσω με πολλή θέληση 
κι όρεξη για τους επόμενους αγώνες. Ήταν 
ιδιαίτερη στιγμή και δεν θα την ξεχάσω ποτέ

- Ποια ήταν τα συναισθήματά σας πριν 
τερματίσετε και ποια μετά;

Τα συναισθήματά μου φέτος ήταν πάρα πολύ 
περίεργα επειδή είχα μια πολύ δύσκολη 
χρονιά με αρκετούς τραυματισμούς. Κάποια 
στιγμή στον αγώνα μού πέρασε η ιδέα από 
το μυαλό να εγκαταλείψω, αλλά είπα όχι, θα 
το παλέψω γιατί θέλω να τερματίσω πρώτη 
στο Καλλιμάρμαρο. Αυτό μου έδωσε δύναμη 
για να συνεχίσω τον αγώνα μου.

Μετά τα συναισθήματαά μου ήταν 
απερίγραπτα ,  γιατί κατάφερα αυτό που 
ήθελα!

- Από ποια ηλικία ξεκινήσατε τον 
αθλητισμό και ποιος σας παρακίνησε;

Ξεκίνησα στην ηλικία των 12 ετών, από 
έναν αγώνα που κάναμε στα δημοτικά, σε 
σχολικούς αγώνες. Εκεί πήρα μέρος σε έναν 
αγώνα, συμμετείχα στα 600  μέτρα. Με είδε 
ο προπονητής μου, ο κύριος Νίκος Ροδάτης, 
μου είπε ότι ήμουν πολύ καλή, με πήρε στο 
γήπεδο και ξεκίνησα να προπονούμαι.

- Χρειάστηκε να στερηθείτε άλλα 
πράγματα , προκειμένου να ακολουθήσετε 
το προπονητικό σας πρόγραμμα;

Ναι, έχω στερηθεί πάρα πολλά πράγματα, 
κυρίως από την παιδική μου ηλικία, αλλά 
μέχρι και τώρα. Όταν θέλεις κάτι πολύ και 
το αγαπάς, πάντα κάτι άλλο πρέπει να το 
στερείσαι και να εστιάζεις την προσοχή σου 
στον στόχο σου.

- Πώς καταλήξατε να τρέχετε σε 
μαραθωνίους; Πριν από αυτό κάνατε 
κάποιο άλλο άθλημα του στίβου;

Ξεκίνησα από τις μικρές αποστάσεις, κυρίως 
τα 1000μ, και σιγά σιγά έφτασα να τρέχω 5 
και 10 χιλιόμετρα. Το ένα έφερε το άλλο.

- Είχατε καταλάβει από μικρή ηλικία ότι 
θέλατε να ασχοληθείτε επαγγελματικά 
με τον στίβο ή είχατε σκεφτεί να 
ακολουθήσετε διαφορετική επαγγελματική 
σταδιοδρομία;

Από μικρή μου άρεσε και το ήθελα 
πάρα πολύ. Είχα έναν στόχο. Ήθελα να 
συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γι’ 
αυτό παιδιά να βάζετε στόχους στη ζωή σας 
και να προσπαθείτε να τους πετύχετε.

- Υπήρξε κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι 
που σας στήριξαν σε κάποιες στιγμές 
αδυναμίας και σας βοήθησαν να πιστέψετε 
ότι μπορείτε να τα καταφέρετε; 

Ναι! Οι γονείς μου! Ο μπαμπάς μου 
περισσότερο με βοήθησε πάρα πολύ σε 
κάποιες δύσκολες φάσεις της ζωής μου και 
μου έδωσε πολλή δύναμη και κουράγιο να 
συνεχίσω.

- Σκεφτήκατε ποτέ να τα παρατήσετε 
λόγω ενός προβλήματός σας ή κάποιου 
τραυματισμού;

Όχι. Ποτέ! Πάντα το πρόβλημα κι ο 
τραυματισμός με έκανε δυνατή και 
προσπαθούσα να γίνομαι καλύτερη .

- Τα καταφέρατε τελικά να πάρετε μέρος 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο Ντε 
Τζανέιρο. Πώς νιώσατε γι’ αυτό σας το 
επίτευγμα; Ήταν μήπως ένας από τους 
μεγαλύτερούς σας στόχους;

Ένιωσα υπερηφάνεια, μεγάλη τιμή κι 
ικανοποίηση για όλες τις            προσπάθειες 
που έκανα τόσα χρόνια για να φτάσω μέχρι 
εκεί που έφτασα και να συμμετάσχω στους 
Ολυμπιακούς!

- Να περιμένουμε από εσάς τη συμμετοχή 
σε μεγάλες στιβικές διοργανώσεις και 
τέλος στην Ολυμπιάδα του Τόκυο; 

Εννοείται! Αυτός είναι ο στόχος μου. Το 
2020 στο Τόκυο, αλλά μέχρι το 2020 την 
συμμετοχή σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις 
με την Εθνική Ομάδα. 

Με αφορμή τον κλασικό Μαραθώνιο, ο ΟΠΑΠ δημιούργησε μια εφαρμογή με το «Ομάδα Προσφοράς» μέσω της οποίας συνεισέφερε 
στην ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐας Κυριακού». Το ποσό που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε τα 2,8 
εκατ. ευρώ. Σε αυτήν την κίνηση του ΟΠΑΠ, δώσαμε το παρόν, συγκεντρώνοντας στην ομάδα του σχολείου μας το ποσό των περίπου 
1000 ευρώ !

Νικόλ Κουκά

 Ράνια Ρεμπούλη Interview
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Αυτό το μήνα , η εφημερίδα μας είχε 
την  τιμή να φιλοξενήσει στα φύλλα 
της μια μικρή μεν, αλλά ουσιαστική 
συνέντευξη μιας συγγραφέα πολύ 
σημαντικής. 

Η αξιότιμη κ. Πέτροβιτς απάντησε 
στα ερωτήματα που οι ίδιοι οι 
μαθητές έθεσαν …

- Τι σας παρακίνησε να ασχοληθείτε 
με τη συγγραφή βιβλίων;

Η ανάγκη μου να λέω και να γράφω 
ιστορίες, ιδιαίτερα για παιδιά.

- Εμπνευστήκατε ποτέ κάποιο 
από τα βιβλία σας από κάποια 
προσωπική εμπειρία; Μπορεί μέσα 
σε αυτά να περιέχονται, δηλαδή, 
και πραγματικές εμπειρίες – 
περιστατικά;

Και βέβαια μπορεί, αν και αυτό δεν 
είναι απαραίτητο. Αν οι προσωπικές 
εμπειρίες ήταν απαραίτητες στη 
λογοτεχνία, δεν θα υπήρχαν τόσο 
ωραία ιστορικά μυθιστορήματα, που 
αναφέρονται σε άλλες εποχές, δεν 
θα είχε γραφεί ούτε καν η Ιλιάδα και 
η Οδύσσεια, αφού ο Όμηρος δεν 
έζησε βέβαια τα όσα έγιναν στον 
Τρωικό Πόλεμο, ούτε ήταν μαζί με 
τον Οδυσσέα!

- Ως μαθήτρια ήσαστε καλή στο 
μάθημα της Έκθεσης; Σας είχε πει 
κανείς ότι έχετε ικανότητα στη 
συγγραφή;

Ναι, έγραφα καλές εκθέσεις και οι 
δάσκαλοί μου είχαν εντοπίσει από 
νωρίς την κλίση μου στο γράψιμο.

- Οι γονείς σας , σας υποστήριξαν 
στην απόφαση να γίνετε 
συγγραφέας; 

Δεν είχαν αντίρρηση. Άλλωστε όταν 
άρχισαν να εκδίδονται τα βιβλία μου 
ήμουν πια αρκετά μεγάλη και είχα 

φροντίσει να έχω ένα βιοποριστικό 
επάγγελμα.

- Όταν αρχίσατε να γράφετε τα 
βιβλία σας, η τηλεόραση δεν ήταν 
τόσο διαδεδομένη. Σήμερα θα 
επιθυμούσατε κάποιο από τα έργα 

σας να προβληθεί σε αυτή;

Πριν από αρκετά χρόνια είχε γίνει  
τηλεοπτική σειρά το βιβλίο μου ΣΠΙΤΙ 
ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ. Δεν θα είχα αντίρρηση 
να μεταφερθεί στην τηλεόραση και 
κάποιο άλλο, δεν μ’ ενδιαφέρει  όμως 
ιδιαίτερα. Προτιμώ να διαβάζονται 
τα βιβλία μου, γιατί θεωρώ την 
ανάγνωση εξαιρετικά πολύτιμη και 
ωφέλιμη για την πνευματική ανάπτυξη 
μικρών και μεγάλων.

- Σίγουρα κάθε έργο είναι 
μοναδικό , όμως , υπάρχει κάποιο 
που να αγαπήσατε πολύ; Γιατί;

Όχι, δεν υπάρχει. Όλα τα βιβλία μου 
τ’ αγαπώ το ίδιο, όπως οι γονείς 
αγαπούν το ίδιο όλα τα παιδιά τους.

- Τι θα συμβουλεύατε έναν μαθητή 
που θα ήθελε να ασχοληθεί με τη 
συγγραφή βιβλίων μελλοντικά;

Θα τον συμβούλευα να διαβάζει 
πολλά βιβλία, να ασκείται στο 

γράψιμο και να έχει υπομονή. Επίσης 
θα τον συμβούλευα να έχει υπόψη 
του ότι, όπως συμβαίνει στις μικρές 
χώρες με γλώσσα που μιλιέται μόνο 
στον τόπο τους, η συγγραφή βιβλίων 
σπάνια εξασφαλίζει όσα χρειάζεται 
κανείς για να ζήσει. Άρα θα του είναι 
απαραίτητο να έχει παράλληλα και 
ένα βιοποριστικό επάγγελμα.

Και λίγα λόγια για την προσφορά 
της… 

Εργάστηκε επί 27 χρόνια  στην 
αποστολή Ελλάδας του Διεθvoύς 
Οργανισμού Μεταναστεύσεως για 
την προστασία μεταναστών και 
προσφύγων. 

 Ασχολήθηκε εντατικά με τη μελέτη 
της παιδικής/vεαvικής λoγoτεχvίας 
και τη συγγραφή βιβλίωv κυρίως για 
παιδιά και vέoυς. Ως σήμερα έχει 
γράψει συvoλικά 70 βιβλία καθώς 
και πλήθoς άρθρα για τηv παιδική 
λoγoτεχvία. 

΄Εχει τιμηθεί από την Ακαδημία 
Αθηνών με τo Βραβείo Παιδικής 
Λoγoτεχνίας τoυ Iδρύματoς Ουράνη 
(1984) και δύο φορές με το Κρατικό 
Βραβείο παιδικού λογοτεχνικού 
βιβλίου (1999 και 2009).

Είναι μέλος Εθvικής Εταιρίας τωv 
Ελλήvωv Λoγoτεχvώv, της Ιστορικής 
και Λαογραφικής Εταιρίας Σερρών-
Μελενίκου, της Ελληvικής Εταιρίας 
Μεταφραστώv Λoγoτεχvίας, 
κ.α. Επίσης έχει διατελέσει μέλoς 
κριτικώv επιτρoπώv για τηv απovoμή 
λoγoτεχvικώv βραβείωv. 

Περισσότερα για τη συγγραφέα μας: 
http://www.loty.gr

  

InterviewΛότη Πετροβιτς
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Τουρισμός: ευχή;

Η Ελλάδα  είναι μια από τις πιο αναπτυγμένες τουριστικά χώρες. 
Ο καταγάλανος ουρανός, ο λαμπερός ήλιος, η μαγευτική, 
κρυστάλλινη θάλασσα, τα χιλιάδες αρχαία μνημεία και οι 
φιλόξενοι κάτοικοι της χώρας μας γίνονται πόλος έλξης κάθε 
χρόνο για εκατομμύρια τουρίστες.  

Ένα τεράστιο όφελος 
του τουρισμού  είναι η 
οικονομική  ανάπτυξη  
της χώρας μας. Όταν σε 
μία χώρα, τόσο πολλές 
περιοχές είναι τουριστικά 
αναπτυγμένες, τότε όλο 
και περισσότερα χρήματα  
κερδίζει το κράτος  ενώ 
ραγδαία  είναι και η αύξηση 
των εσόδων σε πάρα πολλά 
σπίτια και οικογένειες. 

Επιπλέον  αναπόφευκτη 
είναι η καθημερινή  
συναναστροφή με ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο και η 
ανταλλαγή ιδεών μαζί τους. Η γνωριμία με νέους λαούς οδηγεί 
αυτομάτως στην <<αφομοίωση>> μερικών εθίμων και ηθών. 
Υποσυνείδητα μαθαίνουμε νέες λέξεις από ξένες γλώσσες, 
ερχόμαστε  σε επαφή και με νέες θρησκείες. Άνθρωποι 
απόμακροι και μοναχικοί  αναπτύσσουν φιλίες έστω και για 
λίγο , ενώ παράλληλα κοινωνικοποιούνται. Στα νησιά δεν είναι 
σπάνια η σύναψη  δεσμών , όχι μόνο φιλικών αλλά κι ερωτικών. 

Οι πιο κοινωνικοί κι εξωστρεφείς άνθρωποι <<βλέπουν >>  τον 
τουρισμό ως ένα μέσο για καλοπέραση. Μέσα στις μυριάδες 
ανθρώπων που επισκέπτονται την Ελλάδα, πολλοί απ’ αυτούς 
είναι έγχρωμοι, ομοφυλόφιλοι, μεγάλης ηλικίας κι άλλοι με 
κινητικά προβλήματα. Οι Έλληνες , ακόμη και οι ρατσιστές , τους 
αποδέχονται μιας και τους βλέπουν συνέχεια στην καθημερινή 
ζωή τους. 

Μέσω του  τουρισμού η Ελλάδα και κάποιες περιοχές της πιο 
συγκεκριμένα, γίνονται πολύ δημοφιλείς ανά τον κόσμο. Η 
αναφορά της Ελλάδας σε διάφορες ταινίες και ντοκιμαντέρ, η 
παρουσία πολλών διάσημων, τα  viral βίντεο με στιγμιότυπα από 
μεγάλες συναυλίες καθιστούν την Ελλάδα πασίγνωστη. Ας μην 
παραβλέψουμε ότι για την καλύτερη παραμονή και μεταφορά των 
τουριστών, το κράτος υποχρεώνεται να κάνει νέα έργα υποδομής, 
όπως λιμάνια, αεροδρόμια, γέφυρες και δρόμους, πράγμα που 
ωφελεί και τους μόνιμους κατοίκους μιας περιοχής. 

Ο  τουρισμός έχει κυρίως θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο γι’ 
αυτούς που ζουν σε τουριστικές περιοχές. Πρόκειται, λοιπόν, για 
ένα μέσο οικονομίας που οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε αλλά 
βασισμένο πάντα σε σωστό σχεδιασμό. 

Ας διαφυλάξουμε την 
προίκα μας… 

Όπως όλοι ξέρουμε η Μύκονος έχει την τύχη 
να βρίσκονται στο έδαφός  της μερικές αρχαίες 
κατασκευές (όπως κάστρα ,τάφοι, οικισμοί). Όλα 
τα κτήρια είναι επισκέψιμα σε κάποιο βαθμό. Ο 
δήμος και όχι μόνο ,όμως,   τα έχει παραμελήσει 
εντελώς και δεν έχει φροντίσει ώστε να τα 
προφυλάξει κατάλληλα  και να ενημερώσει τον 
κόσμο,κυρίως τους τουρίστες,για την ύπαρξή 
τους.

 Για παράδειγμα, ο θολωτός τάφος. Η μοναδική 
του προστασία είναι μια ασταθής κατασκευή που 
αποτελείται  από μερικά ξύλα, που στηρίζουν 
κάποιες λαμαρίνες .Στην περίπτωση που αυτή η 
κατασκευή χάσει, με τη φθορά από τη σκουριά 
,κάποια βίδα και διαλυθεί, θα καταρρεύσει 
ολόκληρος ο τάφος !

  Οι <<Πόρτες>> είναι εντελώς απροστάτευτες 
αφού ο πύργος είναι εκτεθειμένος στον 
ήλιο,στη  βροχή και σε άλλες καιρικές συνθήκες.
Υπάρχει κι άλλο πρόβλημα όμως .Τα σκουπίδια, 
τα οποία εισβάλλουν ανενόχλητα από 
παντού,δημιουργούν μια άσχημη εικόνα για 
τον επισκέπτη και μολύνουν τον χώρο. Επίσης 
δεν υπάρχουν πινακίδες που να δείχνουν προς 
τα πού είναι ο κάθε αρχαιολογικός χώρος, με 
αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που ξέρουν οτι 
υπάρχουν, να μην ξέρουν πού βρίσκονται.

 

Ειρήνη Σαντοριναίου

Φαίδων Πανταζάτος
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Story Time #2 

Χρήστος Ταράνης

As soon as they opened the door, they knew some-
thing was wrong. But they had no other choice. Due to 
the thunderstorm and the strong wind, the two sisters, 
Chloe and Phoebe, had to spend the night in a house in 
the woods.

This house had been uninhabited for many years. The 
sofas were torn, the mirrors were broken and all the 
house was dark except for the kitchen which was filled 
with food. The food looked as if it had just been cooked. 
Chloe ate all the food, but her younger sister Phoebe 
didn’t touch it as she believed something weird was hap-
pening in the house. When the old clock hit midnight, 
the shutters shut, the windows and the doors sealed and 
creepy cries could be heard throughout the house. The 
girls frightened tried to go away but it was impossible. 
After a while they found a hanger and they were able to 
break the door with it. 

They had hardly moved five metres away from the house 
when Chloe could not move. She felt as if someone was 
pulling her back to the house. She turned her head and 
she saw two dark eyes looking at her with satisfaction. 

Phoebe ran to save her sister but it was too late. The 
house had already disappeared and Chloe with it.

TO BE CONTINUED...

Story Time #1

As soon as they opened the door, they knew something 
was wrong. They kept walking when they heard a sound 
coming from one of the emergency rooms. The noise 
was getting louder and louder until it stopped. The three 
boys were too scared to go in there.

“ You don’t have to be scared!” said Alex.

“ It’s NOW or NEVER! “ they all shouted.

They pushed the door and got into the room. They 
couldn’t believe their eyes. They were going to remem-
ber this for the rest of their lives. Something so scary 
was actually silly and emotional. It was an alien giving 
birth to a baby alien!

They all ran to help but the aliens suddenly disappeared. 
Franco and James fainted. 

Alex was trying to wake them up when he heard a strange 
voice coming from behind him. He turned around and 
saw ... his mum! “ Alex, wake up! It’s time for school! “ 
she said.

“Aϊ-Βασίλης” από μια 
άλλη οπτική...

  

  

Είναι γεγονός ότι ο Άι -Βασίλης 
έχει γίνει δεδομένος στις μέρες 
μας. Αν ρωτήσει κανείς ακόμα 
και τα πιο μικρά παιδιά ποιος 
είναι ο Άι-Βασίλης, θα πρέπει να 
περιμένει την ίδια εξής απάντηση: 
ο παχουλός ΄΄παππούς΄΄ με την 
κόκκινη στολή και σκουφί, τα 
άσπρα γένια και το αστραφτερό 
χαμόγελο, που μας μοιράζει δώρα 
τα Χριστούγεννα. Επομένως, 
όλοι οι γονείς έχουν πει το αθώο 
ψέμα του Άι-Βασίλη στα παιδιά 
τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
απαραίτητα πως το είπαν όλοι για 
τον ίδιο λόγο.

Εγώ προσωπικά δεν πήρα ποτέ 
δώρο από τον Άι-Βασίλη. Από 
μικρός ήμουν παιδί της λογικής. 
Ήξερα ότι ήταν μια ΄΄απάτη΄΄ 
που την <<χρησιμοποιούσαν>> 
οι γονείς στα παιδιά τους. Αυτό 
το θέμα υπήρξε αφορμή πολλών 
καυγάδων στις μικρότερές μου 
ηλικίες.

-Εσένα τι σου έφερε, λοιπόν, 
ο Άι-Βασίλης; με ρωτούσαν οι 
φίλοι μου μετά το τέλος των 
χριστουγεννιάτικων διακοπών.

-Τίποτα, αφού δεν υπάρχει σας 
λέω. Είναι ένα ψέμα που σας λένε 
οι γονείς σας, απαντούσα πάντα 
αγριεμένα.

-Αδύνατον, τότε ποιος να μου 
έφερε το δώρο μου; Ανοησίες 
λες.

Κι εκεί, πάντα, έληγε η κούβεντα. 
Το μυαλουδάκι μου δεν μπορούσε 
να επινοήσει κάποια εξήγηση 
για το φαινόμενο του Άι-
Βασίλη. Αποσυρόμουν πάντα 
θυμωμένος από τον καβγά. 
Συνέχεια προσπαθούσα να βρω 
μια εξήγηση, αλλά η εξάχρονη 
προσωπικότητά μου μάταια 
έψαχνε να βρει μια.

Αν το σκεφτούμε όμως, είναι πολύ 
λογικό που ένας γονέας θα ήθελε 
να πει αυτόν τον μύθο στο παιδί 
του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως μέσο εκβιασμού: δεν είναι λίγες 
οι φορές που είδα έναν γονέα 

να μαλώνει το άτακτο παιδί του 
σε χριστουγεννιάτικη περίοδο, 
λέγοντάς του ότι αν συνέχιζε 
να είναι άτακτο, ο Άγιος δεν θα 
του έφερνε δώρο.Έτσι, εκείνο 
σταματά τις ΄΄σκανδαλιές΄΄, ώστε 
να λάβει ταπεινά το δώρο του την 
παραμονή των Χριστουγέννων. 
Ακόμα, η χαρά και η αγαλλίαση 
που μπορεί να πάρει ένας 
γονέας, όταν δει το παιδί του να 
ξετρελαίνεται με το δώρο που το 
έφερε ο Άγιος, είναι απερίγραπτη.

Παρ΄ όλα αυτά, ο γονέας 
θα πρέπει να προνοήσει την 
στιγμή που θα αποκαλύψει την 
πραγματικότητα στο παιδί του, 
έτσι ώστε να αποφύγει την 
έντονη απογοήτευση που μπορεί 
να νιώσει εκείνο. Συνεπώς βάζει 
τον εαυτό του σε μια άβολη και 
δύσκολη θέση. 

Όμως, πάντα είχα στο μυαλό 
μου το εξής ερώτημα: θα 
ευχαριστιούνταν το ίδιο τα παιδιά 
αν μάθαιναν ότι έλαβαν το δώρο 
τους από τον πατέρα ή την μητέρα 
τους, κι όχι από έναν υπερφυσικό 
άγνωστο προς αυτούς πρόσωπο; 
Αυτό το ερώτημα με βασανίζει 
μέχρι σήμερα, και παραμένει 
αναπάντητο. Η επιρροή που έχει 
σήμερα αυτός ο μύθος πάνω στην 
ψυχολογία των παιδιών είναι 
πράγματι πανίσχυρη, γεννώντας 
πολλές απορίες πάνω στο 
συγκεκριμένο θέμα. 

Συμπερασματικά, ο Αϊ-Βασίλης 
έχει επηρεάσει σημαντικά 
-πολιτισμικά και εμπορικά (π.χ. 
με διαφημίσεις)- την κοινωνία 
μας, αλλά δεν θα πείραζε να 
προβληματιστούμε, έστω και λίγο, 
μαζί του. 

         

Φιλοπατήρ 
Γκούντα

Κωνσταντίνος Θεωδόρου
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Αυτή η ταινία  μάς αφηγείται 
την ιστορία  ενός καθηγητή , 
που μέσα από τη ποίηση και 
με διαφορετικούς τρόπους 
διδασκαλίας  προσπαθεί 
να δώσει στους μαθητές 
του τη γνώση έξω από τα 
στερεότυπα και τις αυστηρές 
μεθόδους του σχολείου.

Πρόκειται για μία από τις 
αγαπημένες μου ταινίες 
που περνάει πάρα πολλά 
μηνύματα. Προκαλεί 
ενδιαφέρον και αγωνία 
για το πώς θα εξελιχθεί η 
υπόθεση. 

Ο καθηγητής ονομάζεται 
‘’Κίτινγκ’’. Έχει τη δική του 
άποψη για την εκπαίδευση 
και προσπαθεί μέσα από τις 
πράξεις του να δείξει στους 
μαθητές του έναν διαφορετικό 
τρόπο εκπαίδευσης. Οι 
μαθητές μένουν σε ένα από 
τα πιο αυστηρά και ακριβά 
κολέγια. Οι γονείς ήθελαν 
τα παιδιά τους να γίνουν 
επιτυχημένοι επιστήμονες και 
να αναλάβουν τις επιχειρήσεις 
τους. Ωστόσο  ένα παιδί 
είχε διαφορετικό όνειρο... 
ήθελε να γίνει ηθοποιός. 
Προερχόταν  από πλούσια 
οικογένεια και με αυστηρές 
αρχές. Οι γονείς του όμως 
δεν καταδέχονταν το παιδί 
τους να γίνει ηθοποιός. 
Ήθελαν να γινει γιατρός... 

   Ο καθηγητής του του 
έλεγε να πραγματοποιήσει 
το όνειρό του και να κάνει 
αυτό που πιστεύει. Όταν 
οι γονείς του έμαθαν ότι ο 

καθηγητής είναι αυτός που 
τον ενθαρρύνει, τότε πήγαν 
στο διευθυντή του σχολείου 
και ζήτησαν την απόλυση 
του καθηγητή. Το σχολείο 
βέβαια έκανε και μια θεατρική 
παράσταση κι ο μαθητής 
έπαιξε με πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Ο πατέρας του πήγε και 
τον είδε και του είπε να ξεχάσει 
το όνειρό του και ότι θα γίνει 
γιατρός. Εκείνο το βράδυ ο 

μαθητής αυτοκτόνησε με το 
πιστόλι του πατέρα του κι ο 
καθηγητής απολύθηκε. 

Οι μαθητές του από 
ευγνωμοσύνη για όλα 
όσα τους είχε μάθει, τον 
αποχαιρέτησαν με έναν πολύ 
συγκινητικό τρόπο.

Η ταινία σε σκηνοθεσία 
του Πίτερ Γουίαρ και με 
πρωταγωνιστή τον Ρόμπιν 
Γουίλιαμς, είχε  προταθεί για 
4   Όσκαρ κι είχε κερδίσει 
το Όσκαρ του πρωτότυπου 
σεναρίου. 

Στην Ελλάδα η ταινία 
κυκλοφόρησε με τίτλο ‘’ 
Ο κύκλος των χαμένων 
ποιητών’’

    Bookacholic

Η Κόντι και η Μέγκ είναι κολλητές από το νηπιαγωγείο. 
Σχεδιάζουν το μέλλον τους μαζί, να φοιτήσουν στο 
ίδιο πανεπιστήμιο και να μείνουν στην ίδια πόλη. Όταν 
όμως η Μεγκ γίνεται δεκτή σε ένα άλλο πανεπιστήμιο 
με υποτροφία ,  τα σχέδιά 
τους γκρεμίζονται. Η 
Κόντι αν κι έγινε δεκτή 
στο πανεπιστήμιο της 
Ουάσιγκτον δεν είχε 
την οικονομική ευχέρεια 
για να ακολουθήσει 
τις σπουδές της, έτσι 
αναγκάζεται να μείνει στην 
μικρή τους πόλη κάνοντας 
ευκαιριακές δουλειές.

Μια μέρα η Κόντι 
παραλαμβάνει ένα μέιλ 
, στο οποίο η Μεγκ της 
εξηγεί πως την ώρα που εκείνη θα το διαβάσει η Μεγκ 
θα έχει αυτοκτονήσει χωρίς να εξηγεί τον λόγο. Η 
Κόντι παραξενεύεται κι απορεί με τον εαυτό της πως 
δεν είχε καταλάβει τι προετοίμαζε η φίλη της. Όταν 
πηγαίνει στο σπίτι που έμενε στη πανεπιστημιούπολη 
για να πάρει τα πράγματά της , ανακαλύπτει ένα 
κλειδωμένο αρχείο στον υπολογιστή της. Όταν με 
τη βοήθεια ενός φίλου καταφέρνει να το ανοίξει , 
ανακαλύπτει τη δεύτερη ζωή της Μεγκ. Αυτά που δεν 
της είχε γράψει, που δεν της είχε πει. Με τον καιρό  
μαθαίνει πληροφορίες που την συγκλονίζουν. Πώς 
γίνεται τόσα χρόνια να είναι τόσο κοντά της και 
ταυτόχρονα τόσο μακριά της;

Το μυθιστόρημα της Γκέιλ Φόρμαν σχολιάζει την 
αυτοκτονία και τις συνέπειες που προκαλεί. Δεν 
βλάπτεται μόνο ο ίδιος ο αυτόχειρας αλλά ολόκληρος ο 
κοινωνικός του περίγυρος. Η συγγραφέας προσπαθεί 
να αποτρέψει, ειδικότερα τους νέους, να προβούν σε 
μια τέτοια ενέργεια. Όσο δύσκολα κι αν φερθεί η ζωή , 
πάντα πρέπει να υπάρχει ένας  λόγος για να παραμείνει 
κάποιος ζωντανός.

“Books are the plane, and the train, and 
the road. They are the destination, and 

the journey. They are home.” 

Anna Quindlen

Αγγελική Μάνου

Ορέστης 
Νταφούλης

CINE Pelican
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Ιάκωβος Κουτσούκος

P.S <<βασίλισσα του επί κοντώ>>

Πάνος Σταυρακόπουλος

 Pelican Sports

1/12/2017  ΠρωτΑθλημα 

Η Άνω Μερά  νίκησε 
εύκολα  το  ματς  στην  
Σύρο   απέναντι στη 
Σύρος 2002, με  1-6   
για  το  πρωτάθλημα  
Κυκλάδων   σε ένα  
παιχνίδι που ήταν φανερή  
η ανωτερότητα   της  
Μυκονιάτικης  ομάδας.     
Όμως στο τέλος της 
αναμέτρησης μέτρησε 
μία σημαντική απώλεια, 
καθώς είδε τον διαιτητή 
της αναμέτρησης 
κ. Καλορογιάννη να 
αποβάλει με απευθείας 
κόκκινη κάρτα τον 
Αμπντούλ Ραζάκ.

Η απόφαση αυτή επέσυρε 
τις έντονες διαμαρτυρίες 
των Μυκονιατών και όχι 
αδίκως, καθώς ο ρέφερι 
δεν έχει εκτιμήσει σωστά 
τη φάση και η κόκκινη 
κάρτα δεν δικαιολογείται 
από την παράβαση.

Σημειώνεται   ότι  όλα 
τα  παιχνίδια  της 
ίδιας αγωνιστικής 
αναβληθήκαν  λόγω 
επικίνδυνων   καιρικών  
φαινομένων.

07/12/2017 ΚΥΠΕΛΟ 

 Για  την  διοργάνωση του  
Κυπέλου   Κυκλάδων η  
Άνω  Μερά  αντιμετώπισε 
στην  Νάξο  το Φιλώτι.  

Οι Μυκονιάτες ήταν 
καλύτεροι και ειδικά 
στο δεύτερο ημίχρονο 
ανέβασαν την απόδοσή 
τους ακόμα περισσότερο 
και δίκαια κατέκτησαν τη 
νίκη-πρόκριση.

Μοναδικός σκόρερ της 
αναμέτρησης ο Τούρε 
ο οποίος στο 55’ μετά 
από εκτέλεση κόρνερ 
του Θεοχάρη πετάχτηκε 

στο πρώτο δοκάρι και με 
καρφωτή κεφαλιά έκανε 
το 0-1 που παρέμεινε 
μέχρι το τέλος.

Μάλιστα η Άνω Μερά θα 
μπορούσε να είχε πετύχει 
ακόμα ένα τέρμα με τον 
Καρίμαλη ο οποίος στο 
58’ είδε το σουτ του να 
καταλήγει στο αριστερό 
κάθετο δοκάρι του 
Ψαρρά.

Διαιτητής του αγώνα 
ήταν ο κ. Ρούσσος Γ. 
με βοηθούς του κ.κ. 
Μουτάφη και Κουκά. 

 10/12/2017  
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

Ισόπαλο έληξε το ματς 
του Α.Ο. Μυκόνου με 
τον Α.Ο. Πάγου (1-1), 
με τις δύο ομάδες να 
μοιράζονται  βαθμούς 
και εντυπώσεις.    

ΟιΜυκονιάτες 
παραμένουν στη 2η θέση 
με 14 βαθμούς,  γεγονός  
που σημαίνει ότι πλέον 
απομακρύνονται οι 
ελπίδες κατάκτησης της 
πρώτης θέσης,   ωστόσο 
παραμένει στο χέρι 
τους, η πρόκριση για 
την επόμενη φάση του 
Πρωταθλήματος.

Η   βαθμολογία, ενώ  
απομένουν τρεις 
αγωνιστικές  από    το 
τέλος της 1ης  φάσης έχει  
ως εξής: 

 Γ ΕθνικΗ   ΠρωτΑθλημα  
ΓυναικΩν 

 Η Γυναικεία ομάδα  
αντιμετώπισε  τις  Νεες 
Δραπετσώνας,   αν  και  
ηττήθηκε   με 1-2  η  
Μυκονιάτικη    ομάδα  
δείχνει να βελτιώνεται 
παιχνίδι με  παιχνίδι. Οι  
συνθέσεις   των ομάδων 
έχουν ως εξής.

     Α.Σ. Άνω Μερά: Όντρι Ε., 
Γιαννοπούλου, Κουκά Κ., 
Καπέλλα (63’ Ζουγανέλη), 
Λούπη (78’ Κουκά Γ.), 
Όντρι Π. (55’ Μαλάι), 
Α ν α γ ν ω σ τ ο π ο ύ λ ο υ , 
Αρμάου, Ζουγανέλη 
(87’ Κότσκα), Πατεράκη, 
Ραπανάκη

Την αποστολή 
συμπλήρωσαν: 
Σπαθούλα, Κουκά, 
Νικολιουδάκη

Νέες Δραπετσώνας: 
Κουζέλη (87’ 
Μπορμπότη), 
Κουτσούμπου, 
Βλαχοδημητροπούλου 
(89’ Στάμου) , Λωρίτη, 
Παναγάκου,Σιδέρη, 
Χονδρουλάκη 
(75’ Κορωναίου), 
Λαδοπούλου (56’ 
Ζευγώλη), Κάλτση, 
Διβάνες, Κακαραντζά

Ως κορυφαία Ευρωπαία αθλήτρια για το 
2017 βραβεύτηκε από την Ομοσπονδία 
Στίβου η χρυσή αθλήτρια του άλματος επί 
κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη στο Βίλνιους της 
Λιθουανίας. Είναι η πρώτη Ελληνίδα που 
κατακτά αυτό τον τίτλο.

      Η Στεφανίδη στη διάρκεια της καριέρας 
της έχει σπάσει πολλά ρεκόρ, έχει πάρει 
πρωταθλήματα και πάρα πολλά χρυσά 
μετάλλια. Κορυφαία στιγμή υπήρξε όταν 
κατέκτησε το χρυσό στους Ολυμπιακούς 
αγώνες του Ρίο τον Αύγουστο του 2016 
με άλμα στα 4.85 μέτρα. Στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα στίβου στο Λονδίνο το 2017 
στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου και με την 
επίδοση 3,91 μέτρα βρέθηκε στην τέταρτη 
θέση του άλματος επί κοντώ όλων των 
εποχών.

      Η <<βασίλισσα του επί κοντώ>> γεννήθηκε 
το 1990 στην Αθήνα. Ζει μόνιμα στην Αμερική 
και είναι πτυχιούχος Νευροψυχολογίας. 
Κίνητρό της για να είναι στην κορυφή είναι 
η αγάπη της για το άθλημα. Της αρέσει να 
αγωνίζεται, να κατακτά μετάλλια και  να 
εκπροσωπεί την χώρα μας. Αυτά είναι που 
την κρατούν ακόμη στον αθλητισμό. Άλλωστε 
θέλει να <<πετάξει>> ακόμα πιο ψηλά, να 
ξεπεράσει τον εαυτό της και με το παράδειγμά 
της να φέρει αρκετά νέα παιδιά στο στίβο.   
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Υλικά για 40 μπισκότα:

100 γρ βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

100 γρ ζάχαρη,1 αυγό

280 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις,1 βανίλια

½ κουταλάκι αλάτι,1 κουταλάκι μπέικιν

Για το γλάσο:

400 γρ ζάχαρη άχνη

3-4 κουταλιές νερό

Χρώμα ζαχαροπλαστικής

Εκτέλεση:

Κοσκινίζουμε μαζί το αλεύρι, το αλάτι και το μπέικιν.
Ανακατεύουμε καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη.
Προσθέτουμε το αυγό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.
Ρίχνουμε το αλεύρι λίγο-λίγο, και ζυμώνουμε μέχρι να 
πετύχουμε μια μαλακή ζύμη.Αφήνουμε στο ψυγείο για 
μισή ώρα περίπου. Έτσι μπορούμε να δουλέψουμε την 
ζύμη πιο εύκολα.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 C. 

Σε ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τη 
ζύμη σε φύλλο πάχους 
μισού εκατοστού 
περίπου.Κόβουμε τη 
ζύμη με φορμίτσες 
σε διάφορα σχέδια 
και μεταφέρουμε 
τα μπισκοτάκια με 
προσοχή στο ταψί που 
έχουμε στρώσει με 
λαδόκολλα.

Ψήνουμε για 8-10 
λεπτά, μέχρι να 
ροδίσουν ελαφρά. 

Βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουν 
καλά.

Για το γλάσο ανακατεύουμε την άχνη με το νερό.

Μοιράζουμε το γλάσο σε 2-3 διαφορετικά μπολ, 
ανάλογα με το πόσα χρώματα θέλουμε για τη 
διακόσμηση.

Ρίχνουμε 2-3 σταγόνες από κάθε χρώμα στα 
διαφορετικά μπολ και ανακατεύουμε.

Καλύπτουμε τα μπισκοτάκια με το γλάσο και 
διακοσμούμε με γλάσο διαφορετικού χρώματος ή 
με χρωματιστές μπιλίτσες (χρωματιστές πέρλες, στα 
σούπερ μάρκετ).

Τα αφήνουμε να στεγνώσουν και είναι έτοιμα!

Η συνταγή του μήνα 

 Όμιλος Μαγειρικής

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα 
που θα πρέπει να μας απασχολεί 
είναι η φροντίδα του εαυτού μας. 
Θα πρέπει να φροντίζουμε να 
είμαστε υγιείς και χαρούμενοι γι'  
αυτό που είμαστε....Ένας τρόπος 
είναι να φροντίζουμε ώστε να 
έχουμε υγιή επιδερμίδα...

Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι 
η απολέπιση με ένα χειροποίητο 
scrub.Το lemon mint sugar scrub 
μυρίζει υπεροχα καθώς και είναι 
πολύ αναζωογονητικό. Το κύριο 
συστατικό του ειναι το λεμόνι κι 
η μέντα, έτσι μένει  στο δέρμα μια 
πλούσια μυρωδιά  και  το αφήνει 
πολύ απαλό και λαμπερό.

 Σε ένα μπολ ανακατέψτε μαζί 1 1/4 
της κούπας ζάχαρι,1/2 της κούπας 
λάδι καρύδας, 1 κουτάλι της σούπας 
χυμό λεμονιού, πέντε σταγόνες από 
φυσικό έλαιο λεμονιού και μέντας. 
Το λάδι καρύδας ενυδατώνει και 
τα έλαια του λεμονιού και της 
μέντας βελτιώνουν τη διάθεση. 
Εφαρμόζετε τρίβοντάς  το απαλά σε 
στεγνό δέρμα.

Tips!

•Ένα απο τα πιο σημαντικά tips 
για λαμπερή επιδερμίδα είναι η 
καθημερινή ενυδάτωση με ένα body 
lotion ή με κάποιο λάδι σώματος.

•ΚΟΙΜΗΣΟΥ! 

Κι όμως ο ύπνος εκτός από το ότι 
τον χρειαζομαστε για να είμαστε 
υγιείς,  τον έχουμε ανάγκη και για 
όμορφη επιδερμίδα.Πρέπει να 
κοιμόμαστε τουλάχιστον 7-8 ώρες.

•ΚΑΝΕ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ! 

Σημαντικό ρόλο παίζει κι η 
διατροφή.Καλό είναι να παίρνεις 
πολλή βιταμίνη C. Επίσης τροφές 
πλούσιες σε αντιοξειδωτικά όπως 
(ψάρι,φρούτα και λαχανικά κ.α)θα 
βοηθήσουν και θα προστατέψουν 
την επιδερμίδα.

Αυτά ήταν όλα όσα είχαμε να σας 
πούμε για αυτό το τεύχος .Τα λέμε 
στο επόμενο!!!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Ένα Σάββατο παίζει η ομάδα σου 
στην τηλεόραση και λες: «Τί να φάω 
σήμερα το βράδυ;» 

 Σου προτείνω εγώ μια ιδέα για  
τσιπς γλυκοπατάτας. 

Έλα να σου δείξω πώς φτιάχνονται. 

      ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ                     
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 1                             
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 15'

2 γλυκοπατάτες, κομμένες            
ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 30'

να τις κόψετε κυδωνάτες, λίγο 
ελαιόλαδο λίγο αλάτι και πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

1.Προθερμαίνουμε τον φουρνο 
στους 220 βαθμούς

2.Ανακατευούμε όλα τα υλικά μαζί 
σε ενα μπολ και ψήνουμε για ένα  
30' λεπτο σε ένα αντικολλητικό 
ταψί.

Σημαντικό είναι να βάλουμε σε μια 
στρώση τις γλυκοπατάτες στο ταψί 
και μάλιστα αρκετά αραιά μεταξύ 
τους, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα 
και να γίνουν τραγανές.

Δημήτρης 
Διαμάντης

Αλεξάνδρα Συκινώτη,

Ελένη Παχατουρίδου


