
 

 

υνζντευξη με τον κ. Νίκο ταθοφλη     

Ο κφριοσ Νίκοσ τακοφλθσ, μακθτισ του Γυμνα-
ςίου Αρρζνων Τμθττοφ το 1974, μίλθςε ςτθν 
ανιψιά του και μακιτρια του Β6  Χαχάλθ Αλε-
ξάνδρα για ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ ςτο Γυμνά-
ςιο Τμθττοφ, όταν ιταν μακθτισ και το οποίο 
απαςχόλθςε τισ εφθμερίδεσ εκείνθσ τθσ εποχισ. 
  Με αφορμι τθ ςυνζντευξθ του κ. τακοφλθ  
αποφαςίςαμε να γνωρίςουμε καλφτερα τθν 
ιςτορία του ςχολείου μασ.  Για να μπορζςουμε 
να ςυγκεντρϊςουμε ςτοιχεία, φωτογραφίεσ και 
πλθροφορίεσ  για το παρελκόν του ςχολείου 
χρειαηόμαςτε τθ βοικειά ςασ. Όςοι ζχετε γο-
νείσ, ςυγγενείσ ι φίλουσ που ιταν μακθτζσ ςτα 
Γυμνάςια του Τμθττοφ, κα ςασ παρακαλοφςαμε 
να τουσ ηθτιςετε να ςασ μιλιςουν για τα μακθ-
τικά τουσ χρόνια, για τουσ  κακθγθτζσ  τουσ , για 
οτιδιποτε κυμοφνται και αξίηει να καταγραφεί. 
ασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων.  
Σι κυμάςαι από εκείνεσ τισ θμζρεσ; 
Ζνα πρωί του Οκτϊβρθ του 1974, που ιμουν 
μακθτισ τθσ Ε' Γυμναςίου, πιγαμε ςτο ςχολείο 
και το είδαμε γεμάτο αναρχικά ςυνκιματα από 
το ιςόγειο μζχρι τον τελευταίο όροφο. Ο Γυμνα-
ςιάρχθσ απζβαλε τον ςυμμακθτι μασ Κορνιλιο, 

γιατί νόμιηε ότι είχε γράψει τα ςυνκιματα αυ-
τόσ. Ο Κορνιλιοσ ιταν φίλοσ μου και με αφορμι 
αυτιν τθν άδικθ αποβολι, ξεκινιςαμε ζναν α-
γϊνα για τθ κατάργθςθ του νόμου 1010/65 
Τπιρχε κάποιοσ που οργάνωςε τθν αποχι και 
τθν κατάλθψθ ι ιταν μαηικι θ κινθτοποίθςι 
ςασ και αυκόρμθτθ; 
Τθν κατάλθψθ και τθν αποχι από τα μακιματα 
τθν οργάνωςα εγϊ, αφοφ με όριςαν τα παιδιά 
πρόεδρο τθσ Επιτροπισ του Αγϊνα. Ήταν τα 

χρόνια που το αίμα ζβραηε και οι ςυνκικεσ τθσ 
εποχισ μάσ ανάγκαςαν να ξεκινιςουμε αυτόν 
τον αγϊνα. 
Πόςεσ μζρεσ κράτθςε; 

Η κατάλθψθ του ςχολείου κράτθςε τζςςερισ 
μζρεσ και ιμαςταν μζρα-νφχτα μζςα  με ομά-
δεσ περιφροφρθςθσ, για να μθ γίνει καμία ηθ-
μιά, μζχρι που ςτο τζλοσ ιρκε θ Αςτυνομία και 
με διάφορεσ απειλζσ, μασ ανάγκαςε να το δια-
λφςουμε. 
Εκτόσ απ' το Γυμναςιάρχθ που αναφζρεται, οι 
υπόλοιποι κακθγθτζσ του ςχολείου ποια ςτά-
ςθ κράτθςαν; 
Κανζνασ κακθγθτισ δεν ιταν με το μζροσ μασ 
και ιταν φυςικό! Γιατί όλοι είχαν υπογράψει 
τθν αποβολι του Κορνθλίου. 
Ποιό ιταν το αποτζλεςμα τθσ κατάλθψισ ςασ; 
Το αποτζλεςμα ιταν να ακυρωκεί θ αποβολι 
του Κορνθλίου, να μθ χαλάςει θ διαγωγι του 
και να καταργθκεί ο νόμοσ 1010/65 γιατί  πλζ-
ον θ υπόκεςθ είχε πάρει διαςτάςεισ πανμακθ-
τικζσ. Να φανταςτείσ ότι μζχρι και εκπρόςωποσ 
του Υπουργείου ιρκε να μασ ςυναντιςει και να 
μασ ηθτιςει να ςταματιςουμε τθν κατάλθψθ. 
Νιϊκεισ ότι πετφχατε το ςκοπό ςασ ι κα μπο-
ροφςατε να κερδίςετε περιςςότερα; 
Αυτό που ιταν εντυπωςιακό, ιταν θ ομόνοια 
όλων των μακθτϊν, χωρίσ να επιτρζψουμε ςε 
κανζναν να καπθλευκεί  τον μακθτικό μασ αγϊ-
να, γι' αυτό και απζκτθςε μεγάλθ δθμοςιότθτα. 

Ευχαριςτοφμε πολφ τον κ. τακοφλθ για τθ 
ςυνζντευξθ, τισ πλθροφορίεσ και το φωτογρα-
φικό υλικό που μασ παραχϊρθςε.  
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Φφλλο 5 Μάρτιοσ  2015 μία ζκδοςθ του 1ου Γυμναςίου Υμθττοφ 

 Σο ξζρατε ότι ςτο ςχολείο μασ, πριν από 40 

χρόνια ζγινε θ πρϊτθ κατάλθψθ ςε όλθ τθν  

Ακινα; 

Αιτία ιταν τα εφτά χρόνια φαςιςτικισ τυραννί-

ασ που μακθτζσ, εργάτεσ, αγρότεσ, φοιτθτζσ και 

ολόκλθροσ ο Ελλθνικόσ λαόσ ζδιναν το αγωνι-

ςτικό τουσ παρόν για ζνα φωτεινότερο και ελ-

πιδοφόρο αφριο. 

      Σα αιτιματα των μακθτϊν και ο αγϊνασ του 

Γυμναςίου Αρρζνων Τμθττοφ βάςθ τθσ Α' Γενι-

κισ υνζλευςθσ που ζγινε ςτισ 4 Οκτωβρίου 

του 1974  ιταν:                                     (—> ςελ.2 )  

Μαθαίνω την ιςτορία του ςχολείου μου   ( Αλεξάνδρα Χαχάλθ - Β6 ) 



 

 

1ο Γυμνάςιο Τμηττοφ 
ελίδα  2 

* Με τθ ματιά του 1ου * 

      Απόςπαςμα από τθν εφθμερίδα ΤΑ ΝΕΑ τθσ 17/10/1974: 

                                  ΑΠΟΒΟΛΘ ΜΑΘΘΣΟΤ 

Ὁ ςφλλογοσ κακθγθτῶν τοῦ Γυμναςίου  ἁρρζνων Ὑμθττοῦ 

ἐπζβαλε τιν ποινι διθμζρου ἀποβολῆσ ςζ μακθτι – μζλοσ τῆσ 

υντονιςτικῆσ Ἐπιτροπῆσ μακθτῶν τοῦ ςχολείου ὁ ὁποῖοσ 

ἐπικολλοῦςε ἀνακοινὠςεισ μζ τίσ ὁποῖεσ καλοῦνταν οἱ μακθ-

τζσ νά πάρουν μζροσ ςτι ςυγκζντρωςθ φοιτθτῶν τῆσ 

Παραςκευῆσ. φμφωνα μζ τίσ ὑπάρχουςεσ πλθροφορίεσ, ὁ 

μακθτισ ἐκλικθ ἀπό κακθγθτι τοῦ Γυμναςίου νά ςταματιςθ 

τιν ἐπικόλλθςθ τῶν ἀνακοινϊςεων, ἀλλά ἐκεῖνοσ ςυνζχιςε. Οἱ 

μακθτζσ τῆσ Δ', Ε', καί Σ' τάξεωσ τοῦ ςχολείου κατζρχονται 

ἀπό ςιμερα ςζ ἀποχι ἀπό τά μακιματά τουσ μζχρι νά 

ἀνακλθκῆ ἡ ποι-

νι, γιατί, ὅπωσ 

ὑπογραμμίηουν, ὁ 

μακθτισ δζν τιμω-

ρικθκε ἐπειδι 

κολλοῦςε ἀνακοι-

νϊςεισ ςτοφσ τοί-

χουσ τοῦ κτιρίου 

τοῦ Γυμναςίου, 

ἀλλά γιατί εἷναι 

μ ζ λ ο σ  τ ῆ σ 

 υ ν τ ο ν ι ς τ ι κ ῆ σ 

Ἑπιτροπῆσ.  

Θ κατάργθςθ τθσ φαςιςτικισ εγκυκλίου 1010/65, που απαγό-

ρευε τον μακθτικό υνδικαλιςμό. 

Θ επαναφορά των διωχκζντων δθμοκρατικϊν κακθγθτϊν. 

Ζκλειψθ ςκοταδιςμοφ απ' τα Γυμνάςια και θ  φπάρξθ πραγμα-

τικά φωτιςμζνθσ και προοδευτικισ Παιδείασ. 

Να εκλείψει ο αυταρχιςμόσ και θ αυκαιρεςία από τα Γυμνάςια. 

Κακιζρωςθ τθσ δθμοτικισ ωσ επίςθμθσ γλϊςςασ του κράτουσ. 

Πραγματικά Δωρεάν Παιδεία και αφξθςθ των δαπανϊν για τθν 

Παιδεία. 

Θ αφορμι δόκθκε, όταν ζνασ μακθτισ ζγραψε ςτουσ τοίχουσ 

του ςχολείου δθμοκρατικά ςυνκιματα κατά τθσ Χοφντασ και ο 

Γυμναςιάρχθσ τον απζβαλε. ε ζνδειξθ διαμαρτυρίασ για το 

γεγονόσ αυτό, οι μακθτζσ πραγματοποίθςαν ςυγκζντρωςθ ζξω 

απ' το Γυμνάςιό τουσ και αποχι διαρκείασ από τα μακιματά 

τουσ. Επίςθσ μεγάλθ ςτιριξθ υπιρχε και από το Γυμνάςιο Θθ-

λζων του Τμθττοφ, αλλά και από άλλα ςχολεία των γφρω περι-

οχϊν. Ο Γυμναςιάρχθσ ζςπευςε να καλζςει τθν Αςφάλεια, θ 

οποία ςυνζλαβε τον μακθτι και  καταδίωξε -με αρκετό ηιλο 

είναι θ αλικεια- τουσ υπολοίπουσ μακθτζσ.                  

Θ αποχι και οι ςυγκεντρϊςεισ ζξω από το ςχολείο -που κράτθ-

ςαν ςχεδόν 3-4 μζρεσ- είχαν τζτοια θ ζνταςθ που αναγκάςτθκε 

εκπρόςωποσ του Τπουργείου να προςζλκει και να ακοφςει τα 

αιτιματα των μακθτϊν. Σο Τπουργείο Παιδείασ, φοβοφμενο 

για περεταίρω γεγονότα, μείωςε τθν ποινι του μακθτι και δεν 

χάλαςε τθ διαγωγι του.  

Μαθαίνω την ιςτορία του ςχολείου μου                               ( ςυνζχεια από τθν ςελίδα 1 )              

Είναι περίεργθ αλλά και απίςτευτα απαιςιόδοξθ.  

Οι περιπζτειεσ τθσ Μαφάλντα ζχουν μεταφερκεί 2 φορζσ ςτθν 

τθλεόραςθ. Μία φορά το 1972 από τον αργεντινό ςκθνοκζτθ 

Ντάριο Μάγιο και το 1993 από τον κουβανό Χουάν Παδρόν. 

Σζλοσ το 1982 θ Μαφάλντα ζκανε τθν κινθματογραφικι τθσ 

εμφάνιςθ ςτθν ταινία του Κάρλοσ Μάρκεσ. 

Παρότι θ μικρι μασ Μαφάλντα ζκλειςε πια τα 50 τθσ χρόνια 

τα ςχόλιά τθσ παραμζνουν επίκαιρα απολαυςτικά και πάντα 

καυςτικά.  

Θ Μαφάλντα είναι θ πρωταγωνίςτρια μιασ ςειράσ κόμικ του 

Αργεντινοφ Κίνο (Quino). Ο χαρακτιρασ τθσ Μαφάλντα πλά-

ςτθκε από τον Κίνο το 1962 για τισ ανάγκεσ μιασ διαφθμιςτικισ 

εκςτρατείασ πλυντθρίων, θ οποία τελικά δεν εκδόκθκε. Σο 

όνομά τθσ το δανείςτθκε από ζνα διιγθμα του ςυμπατριϊτθ 

του ςυγγραφζα, Νταβίντ Βίνιασ (Dar la Cara, 1962). 

Δφο χρόνια αργότερα, ο Κίνο ξανακυμικθκε τθ Μαφάλντα και 

τθ μετζτρεψε ςε θρωίδα ενόσ κόμικ, που άρχιςε να δθμοςιεφε-

ται από τισ 29 επτεμβρίου 1964 ςτο εβδομαδιαίο περιοδικό 

«Primera Plan» του φίλου του εκδότθ Χουλιάν Ντελγάδο. Θ 

ςειρά άλλαξε πολλζσ φορζσ εκδοτικό μζςο και ολοκλιρωςε τον 

κφκλο τθσ το 1973. 

Οι ιςτορίεσ τθσ ςυνδυάηουν το χιοφμορ αλλά και το κοινωνικό 

και πολιτικό ςχόλιο. Θ Μαφάλντα είναι μια πεντάχρονθ μι-

κροφλα, θ οποία επαναςτατεί με όλα τα ςτραβά που βλζπει 

γφρω τθσ. Είναι πανζξυπνθ, ενδιαφζρεται για τον άνκρωπο, για 

το περιβάλλον, για τθν κοινωνία, για τθν παγκόςμια ειρινθ. 

Μαφάλντα                             



 

 

Χρονολόγηςη του μνημείου: παρότι ακόμα δεν ζχει  διευκρινι-
ςτεί θ χρονολόγθςθ με ακρίβεια, το πικανότερο είναι το  μνθμείο 
τθσ Αμφίπολθσ να χρονολογείται ςτο τελευταίο τζταρτο του  4ου 
αιϊνα π.Χ. δθλαδι μεταξφ 325 και 300 π.Χ..  
 Μζχρι ςτιγμισ ζχει αποκαλυφκεί μόνο το 0,5% τθσ επιφάνειασ 
του μνθμείου. Θ πολφπλοκθ καταςκευι του τφμβου παραπζμπει 
ότι μάλλον προοριηόταν για κάποιο ςθμαντικό πρόςωπο. φμφω-
να με τουσ αρχαιολόγουσ πρόκειται για δείγμα μακεδονικοφ τά-
φου, αντιπροςωπευτικό παράδειγμα των οποίων είναι οι βαςιλι-
κοί τάφοι των Αιγϊν. Όπωσ όμωσ ιδθ ζχει αναφερκεί είναι  δφ-
ςκολο να προςδιοριςτεί το πρόςωπο για το οποίο δθμιουργικθ-
κε ο τάφοσ γιατί κατά κανόνα ςτουσ μακεδονικοφσ τάφουσ δεν 
υπάρχουν επιγραφζσ που να το πιςτοποιοφν. 
Σον Αφγουςτο του 2014 θ Κ. Περιςτζρθ εντόπιςε τθν είςοδο του 
τφμβου πίςω από ζναν εντυπωςιακό τοίχο ςφράγιςθσ. Όταν οι 
αρχαιολόγοι αφαίρεςαν λίκουσ από τον τοίχο ςφράγιςθσ αποκά-
λυψαν δφο φίγγεσ από μάρμαρο Θάςου. Από τισ φίγγεσ λεί-
πουν οι κεφαλζσ και τα φτερά. Σο φψοσ τουσ είναι 1,45, ενϊ υπο-
λογίηεται ότι με τισ κεφαλζσ κα ζφτανε τα 2 μζτρα. Οι δφο φίγ-
γεσ φαίνεται να ζχουν καταςκευαςτεί από το ίδιο εργαςτιριο 
που ζχει καταςκευαςτεί και ο Λζοντασ τθσ Αμφίπολθσ. 

Πίςω από το χϊρο με τισ φίγγεσ εκτείνεται ο πρώτοσ θάλαμοσ. 
ε αυτόν εντφπωςθ προκαλεί το δάπεδο που είναι ζνα είδοσ αρ-
χαίου μωςαϊκοφ από κομμάτια λευκοφ μάρμαρου πάνω ςε κόκκι-
νο ςυνδετικό υλικό. ε αυτό το κάλαμο αποκαλφφκθκαν επίςθσ 
δφο Καρυάτιδεσ από μάρμαρο Θάςου. Οι δφο Καρυάτιδεσ είχαν 
το ζνα τουσ χζρι ςθκωμζνο ψθλά ςε αποτροπι όςων ικελαν να 
ειςζλκουν ςτον τάφο. 
Ο δεφτεροσ θάλαμοσ βρζκθκε γεμάτοσ χϊματα. Όταν κακαρίςτθ-
κε αποκαλφφκθκε ζνα εντυπωςιακό ψθφιδωτό δαπζδου που 
απεικονίηει άρμα ςε κίνθςθ με ζναν άνδρα οδθγό και ψυχοπο-
μπό τον Ερμι, ενιςχφοντασ τισ εκτιμιςεισ των αρχαιολόγων ότι ο 
ζνοικοσ του τάφου είναι άντρασ.  
Μζχρι ςτιγμισ ςτον τρίτο θάλαμο  ζχει βρεκεί μεγάλοσ κιβωτιό-
ςχθμοσ τάφοσ με οςτά εντόσ και εκτόσ του τάφου. Από μελζτεσ 
που ζγιναν τα οςτά που βρζκθκαν ανικουν ςε 1 γυναίκα, 2 
άντρεσ και 1 νεογζννθτο άτομο. Επίςθσ υπάρχουν ελάχιςτα οςτά 
που ανικουν ςε πζμπτο άτομο, τα οποία δεν επαρκοφν για να 
μασ πλθροφοριςουν για το φφλο του.  
Σο πότε κα φανερωκοφν τελικά τα μυςτικά του τάφου είναι 
άγνωςτο. Μζχρι τότε όμωσ μπορεί  κακζνασ από εμάσ να κάνει 
τισ υποκζςεισ που κζλει. 

(πθγι για τα ςτοιχεία αποτζλεςε το ειδικό αφιζρωμα του Na-
tional Geographic για τθν Αμφίπολθ)  

Σο Μυςτήριο τησ Αμφίπολησ                                         ( Κατερίνα Χαραγκιϊνθ - Β6 ) 

Μεγάλθ εντφπωςθ προκάλεςαν όχι μόνο ςτθν Ελλάδα αλλά και 
ςτον κόςμο ολόκλθρο οι πρϊτεσ ανακοινϊςεισ για τα αναςκαφι-
κά αποτελζςματα ςτθν Αμφίπολθ. Φαντάηομαι ότι δεν υπιρξε 
Ζλλθνασ που να μθν πίςτευε, ζςτω και αμυδρά ότι ίςωσ να ζχει 
ανακαλυφκεί ο τάφοσ του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τον Αφ-
γουςτο του 2014 που ζγιναν οι πρϊτεσ ανακοινϊςεισ μζχρι και 
ςιμερα ςυνεχϊσ καινοφρια ευριματα ζρχονται ςτο φωσ, πολλά 
από αυτά είναι εντυπωςιακά αλλά τίποτα δεν ζχει επιβεβαιϊςει 
ότι πρόκειται για τον τάφο του μεγάλου ςτρατθλάτθ.  
Πριν ξεκινιςουμε τθν ζρευνά μασ για το μνθμείο κα πρζπει να 
αναφζρουμε ότι θ Αμφίπολθ από πολφ παλιά ιταν γνωςτό ότι 
αποτελοφςε ςθμαντικό αρχαιολογικό χϊρο. 
  Κατά τθ διάρκεια του ΒϋΒαλκανικοφ πολζμου  Ζλλθνεσ ςτρατιϊ-

τεσ που είχαν ςτρατοπε-
δεφςει ςτθν Αμφίπολθ, 
εντόπιςαν τμιματα ενόσ 
ςθμαντικοφ αρχαιολογι-
κοφ ευριματοσ. Σο εφρθ-
μα αυτό ιταν ο Λζων τθσ 
Αμφίπολθσ. Λίγα χρόνια 
μετά το 1916 Άγγλοι 
ςτρατιϊτεσ που εκτελοφ-
ςαν οχυρωματικά ζργα 

ςτθν περιοχι ανακάλυψαν και άλλα τμιματα του Λζοντα. Σελικά 
ο Λζων αναςτθλϊκθκε το 1937.  
 φμφωνα με τον αρχαιολόγο Δ. Λαηαρίδθ, ο οποίοσ ζκανε ανα-
ςκαφζσ ςτον Σφμβο Καςτά ςτθν Αμφίπολθ το 1964 ο Λζων πικα-
νότατα βριςκόταν ςτθν κορυφι του τάφου τθσ Αμφίπολθσ και  
ςτικθκε προσ τιμι του Λαομζδοντα από τθ Λζςβο, ο οποίοσ ιταν 
ζνασ από τουσ πιο αξιόλογουσ τριιραρχουσ του Μ. Αλεξάνδρου. 
Ο Λζων τθσ Αμφίπολθσ, αν και κακιςμζνοσ, είναι μεγαλφτεροσ 
από τον λζοντα τθσ Χαιρϊνειασ· ζχει φψοσ περιςςότερο από τζς-
ςερα μζτρα και μαηί με τα βάκρα υπερβαίνει τα οκτϊ μζτρα. 
Μόνο θ κεφαλι του ζχει μικοσ δφο μζτρα. Για το λζοντα αυτό 
υπάρχει ζνασ πολφ όμορφοσ κρφλοσ που αναφζρει ότι το λιοντά-
ρι δεν ζχει γλϊςςα για να μθ φανερϊςει ποτζ και ςε κανζναν 
ποιοσ είναι καμμζνοσ ςτο τάφο. 
Από το 2012 ζχουν ξεκινιςει πάλι  αναςκαφζσ από τθν αρχαιολό-
γο Κατερίνα Περιςτζρθ για να βρεκοφν τα όρια του τφμβου. Από 
τθν αναςκαφι ςτον τάφο ζχουν ζρκει ςτο φωσ τρεισ διαδοχικοί 
κάλαμοι που επικοινωνοφν μεταξφ τουσ με κφρεσ, ενϊ ςτον τρίτο 
κάλαμο υπάρχει μικρότερθ κφρα που φαίνεται να οδθγεί ςε τζ-
ταρτο κάλαμο, χωρίσ όμωσ να είναι βζβαιο ότι αυτόσ είναι ο τε-
λευταίοσ ι νεκρικόσ κάλαμοσ. Οι αναςκαφζσ βρίςκονται ςε εξζλι-
ξθ και δεν είναι ακόμα ςίγουρο ςε ποιόν ανικει ο ςυγκεκριμζνοσ 
τάφοσ. Από τθν δθμοςιοποίθςθ των πρϊτων ευρθμάτων, ζχουν 
εμφανιςτεί πολλζσ και διαφορετικζσ απόψεισ αρχαιολόγων για 
το ποιοσ ι ποια είναι ο νεκρόσ, κακϊσ και αν είναι ζνασ ι περις-
ςότεροι. 

Ο ΣΑΦΟ: Σο πρϊτο ςτοιχείο που μασ εντυπωςιάηει είναι το μζ-
γεκοσ του μνθμείου. Ζχει διάμετρο 158,4 μζτρα, περίμετρο 497,4 
και επιφάνεια 20 ςτρζμματα. Πρόκειται δθλαδι για ζνα χϊρο 
τόςο μεγάλο όςο και θ πλατεία υντάγματοσ περίπου. Σο φψοσ 
του αν υπολογίςουμε και το Λζοντα με το βάκρο ςτθν κορυφι 
φτάνει τα 39 μζτρα, περίπου όςο και μια 12ϊροφθ πολυκατοικί-
α. Αν ςυγκρίνουμε το ταφικό μνθμείο τθσ Αμφίπολθσ με τθ Με-
γάλθ Σοφμπα τθσ Βεργίνασ που ανακάλυψε ο Ανδρόνικοσ, κα 
δοφμε ότι το μνθμείο τθσ Αμφίπολθσ ζχει διπλάςια επιφάνεια και 
φψοσ από αυτό τθσ Βεργίνασ. 
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* Με τθ ματιά του 1ου * 

Ο ΟΘΕ ιδθ από το 1959 ζχει κακιερϊςει το κεςμό των «Διεκνϊν Ετϊν». φμφωνα με αυτι τθν πρακτικι κάκε ζτοσ αφιερϊνε-

ται ςε κάποιο επιςτθμονικό ι τεχνολογικό κζμα και κατά τθ διάρκεια όλου του χρόνου γίνονται αφιερϊματα και εκδθλϊςεισ 

ςχετικζσ με το κζμα αυτό.  

2015 Διεθνζσ Ζτοσ Φωτόσ & χετικών Σεχνολογιών        ( Χριςτίνα Φζρρο - Β6 ) 

Διεθνή Ζτη                           

του φωτόσ (είναι θ πρϊτθ φυςικι κεωρία που ενοποίθςε δφο 
είδθ δυνάμεων τθν θλεκτρικι και τθ μαγνθτικι). Σθν ίδια επο-
χι πραγματοποίθςε τθν πρϊτθ επίδειξθ δθμιουργίασ 
ζγχρωμθσ φωτογραφίασ. 

100 ζτη πίςω: Γενική Θεωρία χετικότητασ, Albert Einstein 
(1879 – 1955) 

Σο 1915 δθμοςιεφεται θ Γενικι Θεωρία τθσ χετικότθτασ του 
Einstein, ςτισ εξιςϊςεισ τθσ οποίασ ο 
ςπουδαίοσ φυςικόσ ενςωμάτωςε τθν 
ταχφτθτα του φωτόσ ωσ μια κεμελιϊδθ 
φυςικι ςτακερά για τθν περιγραφι του 
χωροχρόνου. 

50 ζτη πίςω: Μικροκυματική Ακτινοβολία φμπαντοσ, Arno 
Penzias (1933 - ) και Robert W. Wilson (1936 - ) 

Σο 1965 οι Penzias και Wilson ανακαλφπτουν τθ μικροκυματι-
κι ακτινοβολία υποβάκρου, τθν θλεκτρομαγνθτικι θχϊ των 
πρϊτων ςτιγμϊν τθσ δθμιουργίασ του ςφμπαντοσ. Οι   Arno 
Penzias και Robert W. Wilson βραβεφκθκαν με το βραβείο 
Nobel Φυςικισ το 1978 ενϊ θ ανακάλυψι τουσ αυτι χάριςε 
ςτθν επιςτιμθ μια πρϊτθ ουςιαςτικι ζνδειξθ ότι θ κεωρία 
τθσ Μεγάλθσ  Ζκρθξθσ ιταν κάτι παραπάνω από μια απλι 
κεωρθτικι ςφλλθψθ. 

Επίςθσ 1.000 χρόνια πριν εκδόκθκε το ςφγγραμμα του διάςθ-
μου  φιλοςόφου και επιςτιμονα  Ibn Al-Haytham για τθν ο-
πτικι. 

Σθν ιδζα για τθν κακιζρωςθ ενόσ Διεκνοφσ Ζτουσ Φωτόσ  είχε 
το 2009 θ Ευρωπαϊκι Φυςικι Εταιρεία και θ ςχετικι απόφαςθ 
ελιφκθ το 2013 από τθ Γενικι υνζλευςθ του ΟΘΕ. 

Θ επίςθμθ ζναρξθ των εκδθλϊςεων κα γίνει ςτο Παρίςι που 
είναι θ ζδρα τθσ UNESCO και κα παραβρεκοφν πολλοί διάςθ-
μοι φυςικοί και νομπελίςτεσ. τισ εκδθλϊςεισ που κα ακολου-

κιςουν εντόσ του 2015 κα ςυμμετά-
ςχουν 85 χϊρεσ. Ο ςτόχοσ των εκδθ-
λϊςεων αυτϊν είναι να προβλθκεί 
θ ςθμαςία του φωτόσ και των οπτι-
κϊν τεχνολογιϊν για τθν κοινωνία. 

Για ποιο ςυγκεκριμζνο λόγο επιλζχκθκε το 2015 ωσ ζτοσ Φω-
τόσ; 

φμφωνα με τθν European Physical Society  αν ανατρζξουμε 
ςτο παρελκόν κα ςυνειδθτοποιιςουμε ότι οι μεγαλφτερεσ ανα-
καλφψεισ ςχετικά με το φωσ ζγιναν 50, 100, 150 και 200 χρόνια 
πριν το 2015. 

200 ζτη πίςω: Κυματική Οπτική,  Augustin – Jean Fresnel 
(1788 – 1827) 

Σο 1815 ο Fresnel υποςτιριξε τθ κυματικι ςυμπεριφορά του 
φωτόσ. 

150 ζτη πίςω: Θλεκτρομαγνητική Θεωρία, James Clerk Max-
well (1831 –1879) 

Σο 1865 Ο Maxwell διατυπϊνει τθν θλεκτρομαγνθτικι κεωρία 

60 χρόνια κα ζχει εξαντλθκεί το ζδαφοσ υψθλισ ποιότθτασ. 

φμφωνα με ςτοιχεία περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων κάκε 
λεπτό χάνονται εκτάςεισ ιςοδφναμεσ με τριάντα γιπεδα ποδο-
ςφαίρου, κυρίωσ χάρισ ςτθν εντατικι καλλιζργεια. 
Επίςθσ εκτιμιςεισ  του  FAO (Food and Agriculture Organisa-
tion)   που λαμβάνουν υπ’όψιν τουσ τισ τάςεισ αφξθςθσ του 
πλθκυςμοφ και τθσ διάβρωςθσ του εδάφουσ, υπολογίηουν  
ότι, εάν δεν εφαρμοςτοφν νζα μζτρα, θ ςυνολικι ζκταςθ καλ-
λιεργιςιμθσ και παραγωγικισ γθσ το 2050 κα είναι τρεισ φο-
ρζσ μικρότερθ από τα επίπεδα του 1960. 

Σο 2015 ζχει επίςησ οριςτεί ωσ Διεθνζσ Ζτοσ Εδάφουσ 

Πόςοι από μασ ζχουμε ςκεφτεί τθ ςθμαςία του εδάφουσ για 

τθν επιβίωςι μασ; Σο 95% των τροφίμων μασ προζρχεται από 

το ζδαφοσ. Ο τρόποσ όμωσ με τον οποίο 

αςκείται θ καλλιζργεια (χριςθ μεγάλου 

αρικμοφ χθμικϊν, φαινόμενο του κερ-

μοκθπίου, ερθμοποίθςθ και αποψίλωςθ 

που οδθγεί ςε διάβρωςθ του εδάφουσ) 

εξαντλεί και υποβακμίηει τθν ποιότθτα του εδάφουσ. Αν ςυνε-

χιςτεί ο ίδιοσ ρυκμόσ καλλιζργειασ υπολογίηεται ότι τα επόμενα 

2015: Διεθνζσ Ζτοσ Εδάφουσ                                               ( Αντϊνθσ Λεγάκθσ - Β4 ) 

Μζςα από τουσ ςτίχουσ του ο Ρίτςοσ αποκαλφπτει ζναν ευαί-
ςκθτο άνκρωπο  αλλά  ταυτόχρονα κι ζνα γεμάτο αυτοπεποί-
κθςθ  χαρακτιρα. Θ γραφι του άλλοτε εκπζμπει      λυριςμό κι 
άλλοτε ζναν ζντονο δυναμιςμό. Πάντοτε είναι όμωσ αυκεντικά 
μοναδικι. Πίςω από τισ λζξεισ του μπορεί ο κακζνασ μασ να 
διακρίνει ζνα πρόςωπο ςκλθρά δοκιμαςμζνο από τθν τφχθ 
αλλά που μπορεί να εκφράηεται και παράλλθλα να μασ εκφρά-
ηει με τουσ ςτίχουσ  τουσ τόςο κακαρά.  

Οι ποιθτζσ εκφράηονται μζςα από τθ γραφι τουσ.  Κάκε τουσ 
ποίθμα περιλαμβάνει μερικζσ  από τισ πιο ενδόμυχεσ ςκζψεισ 

τουσ, τισ εμπειρίεσ τουσ και κυρίωσ τα ςυναιςκι-
ματά τουσ.  Γιϋαυτό κάκε ποίθμα τουσ είναι ζνα 
κομμάτι του χαρακτιρα τουσ.  Δεν ξζρω πια, αν 
είναι απαραίτθτο για να γνωρίςουμε ζνα ποιθτι, 
να διαβάςουμε  τα βιογραφικά του  ι αν αρκεί 
απλά να διαβάςουμε τα ποιιματά του. 

Γιάννησ Ρίτςοσ                                                                           ( Ακθνά Χαϊκάλθ - Β6 ) 



δθμόςια εκτζλεςθ τεςςάρων μελοποιθμζνων ποιθμάτων του. 

 Από τθ δεκαετία του '50 το ζργο του εφζρθ μεταφράςτθ-
κε και εκτιμικθκε ςτο εξωτερικό. υνεπεία αυτοφ ιταν θ βρά-
βευςι του με το Νόμπελ 
Λογοτεχνίασ τον Δεκζμβριο 
του 1963, «για το υπζροχο 
λυρικό φφοσ του, που είναι 
εμπνευςμζνο από ζνα βα-
κφ αίςκθμα για το ελλθνι-
κό πολιτιςτικό ιδεϊδεσ», 
όπωσ αναφζρεται ςτο ςκε-
πτικό τθσ ουθδικισ Ακαδθμίασ. Θ ανακοίνωςθ τθσ βράβευ-
ςισ του ζγινε τθν Πζμπτθ 24 Οκτωβρίου ενϊ θ επίςθμθ απο-
νομι ςτισ 10 Δεκεμβρίου ςτθ τοκχόλμθ. 

 τισ 28 Μαρτίου 1969 ο εφζρθσ μίλθςε για πρϊτθ φορά 
δθμόςια εναντίον τθσ Χοφντασ: μεταδόκθκε από τθν Ελλθνικι 
Τπθρεςία του B.B.C., το ραδιοφωνικό ςτακμό του Παριςιοφ 
και τθν Ντόιτςε Βζλε. Γι' αυτό το λόγο του αφαιρζκθκε ο τίτ-
λοσ του πρζςβθ επί τιμι, κακϊσ και το δικαίωμα χριςθσ δι-
πλωματικοφ διαβατθρίου. 

 τισ 22 Ιουλίου 1971 ειςιχκθ ςτον Ευαγγελιςμό με ςυ-
μπτϊματα ζλκουσ, το οποίο τον ταλαιπωροφςε τα τελευταία 
δεκαπζντε χρόνια. Πζκανε τθν Δευτζρα 20 επτεμβρίου τθσ 
ίδιασ χρονιάσ. Δφο μζρεσ αργότερα πραγματοποιικθκε θ κθ-
δεία του, θ οποία εξελίχκθκε ςε ςιωπθρι πορεία κατά τθσ 
δικτατορίασ. Μετά τον κάνατό του εκδόκθκε το προςωπικό 
του θμερολόγιο με τίτλο «Μζρεσ…» κακϊσ και το «Πολιτικό» 
του θμερολόγιο. 

 Αρκετοί ςυνκζτεσ ζχουν ενςκιψει ςτο ζργο του εφζρθ και 
μελοποιιςει ποιιματά του, όπωσ οι Μίκθσ Θεοδωράκθσ, Νί-
κοσ Μαμαγκάκθσ, Μίλτοσ Παςχαλίδθσ, Αδελφοί Κατςιμίχα, 
Θλίασ Ανδριόπουλοσ, Διμοσ Μοφτςθσ, Αργφρθσ Μπακιρτηισ, 
Δθμιτρθσ Αγραφιϊτθσ, Θεόδωροσ Αντωνίου, Λεωνίδασ Ηϊ-
ρασ, Θεόδωροσ Καρυωτάκθσ, Περικλισ Κοφκοσ, Γιϊργοσ Κου-
ρουπόσ, Γεϊργιοσ Πονθρίδθσ, Θάνοσ Μικροφτςικοσ και Σηον 
Σάβενερ. 

Σο πραγματικό του όνομα ιταν Γεϊργιοσ ε-
φεριάδθσ. Γεννικθκε ςτθ μφρνθ ςτισ 13(29 
Φεβρουαρίου με το παλιό θμερολόγιο) Μαρ-
τίου 1900 και  πζκανε ςτθν Ακινα ςτισ 20 
επτεμβρίου 1971. Είναι ζνασ από τουσ ςθ-
μαντικότερουσ Ζλλθνεσ ποιθτζσ και ζνασ από 

τουσ  δφο μοναδικοφσ βραβευμζνουσ με το Νόμπελ Λογοτεχνί-
ασ Ζλλθνεσ, μαηί με τον Οδυςςζα Ελφτθ. 

θμαντικοί ςτακμοί ςτθ ηωι του: 

 Άρχιςε να γράφει τουσ πρϊτουσ ςτίχουσ του το 1914 ςτθν 
θλικία των δεκατεςςάρων ετϊν. 

 Με το ξζςπαςμα του Μεγάλου Πολζμου , μαηί με τθν οικο-
γζνειά του μετανάςτευςε ςτθν Ελλάδα. 

 Από τον Ιοφλιο του 1928 δθμοςιεφει ςτθ Νζα Εςτία, επϊνυ-
μα ωσ Γ. εφεριάδθσ. 

 Σον Μάιο του 1931 εκδίδει με το ψευδϊνυμο Γ. εφζρθσ και 
τον ίδιο χρόνο διορίηεται υποπρόξενοσ και ζπειτα διευκφνων 
του Ελλθνικοφ Γενικοφ Προξενείου του Λονδίνου, όπου κα πα-
ραμείνει μζχρι και το 1934. 

  Εκτόσ από μεγάλοσ ποιθτισ ςταδιοδρόμθςε ςτον διπλωμα-
τικό κλάδο. 

 τισ 26 Φεβρουαρίου 1947 βραβεφεται με το Βραβείο Παλα-
μά για τθν ποίθςι του, το πρϊτο τζτοιο που απονζμεται. 

 Σο φκινόπωρο του 1960 ςυναντά τον Μίκθ Θεοδωράκθ ςτο 
Λονδίνο, και ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα ακολουκεί θ πρϊτθ 

Γιώργοσ εφζρησ: Ζνασ ςπουδαίοσ ποιητήσ                         ( Μαρία Σόμπρου - Β6 ) 

χζδια γιὰ ἕνα καλοκαίρι. [Ἄνθη τῆσ πζτρασ] 
Ἄνκθ τῆσ πζτρασ μπροςτὰ ςτὴν πράςινθ κάλαςςα 

μὲ φλζβεσ ποὺ μοῦ κφμιηαν ἄλλεσ ἀγάπεσ 
γυαλίηοντασ ςτ᾿ ἀργὸ ψιχάλιςμα, 
ἄνκθ τῆσ πζτρασ φυςιογνωμίεσ 

ποὺ ἦρκαν ὅταν κανζνασ δὲ μιλοῦςε καὶ μοῦ μίλθςαν 
ποὺ μ᾿ ἄφθςαν νὰ τὶσ ἀγγίξω ὕςτερ᾿ ἀπ᾿ τὴ ςιωπὴ 
μζςα ςε πεῦκα ςὲ πικροδάφνεσ καὶ ςὲ πλατάνια. 

Ἄρνηςη 
Στὸ περιγιάλι τὸ κρυφὸ 
κι ἄςπρο ςὰν περιςτζρι 
διψάςαμε τὸ μεςθμζρι 

μὰ τὸ νερὸ γλυφό. 
Πάνω ςτὴν ἄμμο τὴν ξανκὴ 

γράψαμε τ᾿ ὄνομά τθσ 
ὡραῖα ποὺ φφςθξεν ὁ μπάτθσ 

καὶ ςβιςτθκε ἡ γραφι. 
Μὲ τί καρδιά, μὲ τί πνοι, 

τί πόκουσ καὶ τί πάκοσ 
πιραμε τὴ ηωι μασ· λάκοσ! 

κι ἀλλάξαμε ηωι. 

 Απλϊνουμε τα χζρια ςτον ιλιο και τραγουδάμε. 
Το φωσ κελαϊδάει ςτισ φλζβεσ του χόρτου και τθσ πζτρασ… 
Πϊσ αγαποφμε  τα ερωτικά κορμιά μασ… 
Αγαποφμε  τον ουρανό και τθ γθ τουσ ανκρϊπουσ και τα ηϊα τα 
ερπετά και τα ζντομα. 
Είμαςτε κ’ εμείσ όλα μαηί κι ο ουρανόσ κ’ θ γθ. 
Το κορμί μασ περιφανο απ’ τθσ χαράσ τθν ομορφιά. 
Το χζρι μασ παντοδφναμο απ’ τθν ορμι τθσ αγάπθσ. 
Μζςα ςτθ φοφχτα τθσ αγάπθσ χωράει το ςφμπαν. 
Άξιηε να υπάρξουμε για να ςυναντθκοφμε.  
Αγάπθ εςφ μου ξανάφερεσ τ’ άςπρα πουλιά τθσ μθτζρασ κι αυτι 
τθν άγκυρα που δζνει ςτο ςιγανό λιμάνι τα πλθγωμζνα καΐκια. 
Όλθ μου θ ομορφιά ςυνάηεται για να ςτολίςει τα μαλλιά ςου. 
Κι ό,τι γλυκό και τρυφερό που ιταν δικό μου κ’ ζμενε ςαν ξζνο 
και μ’ είχε λθςμονιςει 
ξανάρχεται ςτα χζρια ςου να ηεςτακεί να ξαναηιςει  και να ςε 
φιλιςει. 
Όχι. Όχι. 
Δε κζλω να φφγω. 
Κράτθςζ με. 
Μασ άγγιξε ψυχρό το φκινοπωρινό λυκόφωσ… 
Ζρχεται θ νφχτα. 
Μια ςιωπθλι αςτραπι ρυτιδϊνει χαμθλά τον ορίηοντα. 
Παντοφ ςαλεφουν αποχαιρετιςμϊν μαντιλια… 
Αςτράφτει ο κόςμοσ ζξω απ’ τθ λφπθ ςου φωσ κ’ αίμα τραγοφδι 
και ςιωπι… 
Ανοίχτε τα παράκυρα… 
Αςτράφτει ο κόςμοσ ακοφραςτοσ.  
Κοιτάχτε. 
Δεν ξζρω πια να τραγουδϊ. 
Σου ανικω. 
Η ηωι μοφ ανικει. 

Απόςπαςμα από την Εαρινή υμφωνία, Γ. Ρίτςοσ 
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Εκτυπώνοντασ ςε τρεισ διαςτάςεισ ...                                                                                                                  

Όλοι χρθςιμοποιοφμε κακθμερινά τον εκτυπωτι μασ για 

εκτφπωςθ ςελίδων με εικόνεσ και κείμενα. Πόςοι όμωσ γνω-

ρίηουμε τι μπορεί να κάνει ζνασ τριςδιάςτατοσ εκτυπωτισ; Θ 

απάντθςθ είναι «χεδόν τα πάντα!» Ακόμα και να κατα-

ςκευάηει κανονικά αυτοκίνητα, όχι παιχνίδια!   

Όμωσ, τι ςθμαίνει τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ (3D εκτφπωςθ);  

Είναι θ διαδικαςία που μετατρζπει τριςδιάςτατα μοντζλα ςε 

πραγματικά, απτά αντικείμενα. Ζνα αντικείμενο χτίηεται 

ςτθν κυριολεξία από το μθδζν, ςε μικροςκοπικά επάλλθλα 

ςτρϊματα ακολουκϊντασ μια διαδικαςία που κυμίηει τουσ 

εκτυπωτζσ γραφείου, γι' αυτό και ζχει γίνει γνωςτι ωσ τρις-

διάςτατθ εκτφπωςθ (3D printing). 

Θ τεχνολογία των εκτυπϊςεων 3D βρίςκει εφαρμογι ςε πολ-

λοφσ τομείσ όπωσ ςτθν παραγωγι αρχιτεκτονικϊν μακετϊν, 

κοςμθμάτων, αγαλμάτων, χαρτϊν, και κακϊσ και ςτουσ κλά-

δουσ τθσ ιατρικισ, τθσ μθχανολογίασ του βιομθχανικοφ ςχε-

διαςμοφ κ.α. 

Σα πλεονεκτιματα τθσ 3D εκτφπωςθσ είναι πολλά, όπωσ θ 

ταχφτθτα, θ ευελιξία, το χαμθλό κόςτοσ και θ μεγάλθ γκάμα 

υλικϊν.  

Πριν από 3 μινεσ, θ αμερικανικι εταιρεία Local Motors πα-

ρουςίαςε ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Σεχνολογιϊν ςτο ικάγο, το 

πρϊτο αυτοκίνθτο που λζγεται Strati  το οποίο καταςκευά-

ςτθκε με τθ βοικεια ενόσ 3D εκτυπωτι. Ο ςκελετόσ, το ςαςί, 

θ κονςόλα και θ οροφι του θλεκτρικοφ δικζςιου κάμπριο 

αυτοκινιτου τθσ αμερικανικισ εταιρείασ είναι εκτυπωμζνα 

από τον ειδικό τριςδιάςτατο εκτυπωτι βιομθχανικισ παρα-

γωγισ που ζχει καταςκευάςει θ εταιρεία Cincinnati Inc δια-

ςτάςεων 1 x 1,5 x 3 μ. Όλα τα υπόλοιπα μζρθ του αυτοκίνθ-

του, δθλαδι ελαςτικά, κακίςματα, τροχοί, μπαταρία, θλε-

κτρικά ςυςτιματα, αναρτιςεισ, κινθτιρασ και παρμπρίη, 

είναι καταςκευαςμζνα με τισ ςυμβατικζσ μεκόδουσ. Με βά-

ροσ περίπου 680 κιλά, καταςκευάςτθκε από ίνεσ άνκρακα, 

εμποτιςμζνεσ με πλαςτικά ςφαιρίδια μζςα ςε μόλισ 44 

ώρεσ, "φόρεςε" θλεκτρικι μθχανι και ρόδεσ και ιταν ζτοιμο 

προσ χριςθ. Θ μπαταρία του διαρκεί για περίπου 240 χιλιό-

μετρα.  

 Αντίκετα με ζνα ςυνθκιςμζνο αυτοκίνθτο που αποτελείται 

από περιςςότερα από 20.000 εξαρτιματα, το Strati αποτε-

λείται μόνο από 40. Όπωσ μάλιςτα εξθγοφν οι καταςκευα-

ςτζσ του, λιγότερα εξαρτιματα ςθμαίνει λιγότερα προβλι-

ματα. 

Προσ το παρόν θ ταχφτθτα που μπορεί να αναπτφξει δεν ξεπερ-

νά τα 64 χιλιόμετρα την ώρα και το κόςτοσ καταςκευισ του 

(ανάλογα με τα εξαρτιματα που διακζτει) κα ξεκινάει από 

18.000 δολάρια και κα φκάνει μζχρι τα 30.000 δολάρια όμωσ 

ςτο μζλλον μπορεί να μειωκεί ακόμθ και ςτο μιςό. 

το μζλλον αναμζνεται θ εκτφπωςθ ενόσ αυτοκίνθτου να είναι 

κάτω από 24 ϊρεσ και ςτθ ςυνζχεια, κάτω από 10 ϊρεσ. Σο ςχζ-

διο του αυτοκινιτου επιλζχκθκε ανάμεςα ςε πάνω από 200 

προτάςεισ που υποβλικθκαν online ςτθν εταιρεία. Σο κφριο 

πλεονζκτθμα των 3D τυπωμζνων αυτοκίνθτων είναι ότι οι τοπι-

κζσ κοινωνίεσ κα καταςκευάηουν αυτοκίνθτα προςαρμοςμζνα 

ςτουσ πόρουσ που διακζτουν. 

τθν διεφκυνςθ που ακολουκεί μπορείτε να δείτε ζνα ςχετικό 
βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=iT9A0pBBL2A 

( ωτιρθσ Αγράφασ - Β1 ) 

«Πρωτόνια με πρωτόνια απωκοφνται,  

Ηλεκτρόνια με πρωτόνια ζλκονται» 

χζδιο τθσ μακιτριασ Ε. . 

https://www.youtube.com/watch?v=iT9A0pBBL2A
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7. Θα  προτιμοφςε να βγει ραντεβοφ ςε λοφνα παρκ παρά 
ςε εςτιατόριο. 

8. Ζνα από τα αγαπθμζνα του μακιματα ςτο ςχολείο ιταν 
το skate, γιατί όπωσ λζει ο κακθγθτισ τθσ γυμναςτικισ 
του επζτρεπε να κάνει skate  τθν ϊρα του μακιματοσ. 

9. Όταν τον ρϊτθςαν πϊσ αντιμετωπίηει το hate, απάντθςε 
πωσ το αγνοεί γιατί θ ηωι είναι πολφ μι-
κρι για να αςχολείται με αρνθτικά πράγ-
ματα.  

10. Πίνει τον καφζ του μζτριο χωρίσ γάλα 
και του αρζςει πολφ θ μόκα. 

11.  Μιςεί τισ μπάμιεσ και δεν τισ ζχει φά-
ει ποτζ.  

12. Σο αγαπθμζνο του χρϊμα είναι το 
πράςινο.  

13. Πιςτεφει ότι θ πρϊτθ εντφπωςθ που 
ςχθματίηει για κάποιον είναι και θ ςωςτι.  

14. Σο πιο περίεργο φαγθτό που ζχει φάει είναι ακρίδεσ με 
μζλι ςε ζνα μεξικάνικο εςτιατόριο. (αν και πιςτεφει  ότι  
χωρίσ μζλι είναι καλφτερεσ) 

15. Θζλει να τον φωνάηουμε boss και πιςτεφει πωσ είμαςτε 
οι καλφτερεσ fans. 

 Ο αγαπημζνοσ μου καλλιτζχνησ Jimmy Gian            ( Κωνςταντίνα ιγάλα - Β6 )                        

ΠΑΡΟΤΙΑΗΟΝΣΑ ΣΟΝ ΑΓΑΠΘΜΕΝΟ ΜΟΤ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΘ  

15 ςθμεία που μζχρι χτεσ  αγνοοφςατε για τον ... 

Jimmy Gian ή αλλιώσ  Δημήτρησ-Λαοκράτησ Γιαννοφλησ. 

(Μζλοσ του ςυγκροτιματοσ   BOYS AND NOISE ) 

1. Ο Jimmy γεννικθκε ςτισ  11 Απριλίου του 1992 και  είναι 
22 χρονϊν. το ηϊδιο είναι 
κριόσ με ωροςκόπο τοξότθ.  

2. Αποφοίτθςε από το Μουςι-
κό χολείο Αλίμου εξα-
ντλϊντασ το όριο των α-
πουςιϊν που δικαιοφταν.     

3. Αγαπάει τθ μουςικι, παίηει 
κικάρα, ςαξόφωνο, ενϊ 5 
ετϊν ξεκίνθςε τα μακιμα-
τα πιάνου και πρόςφατα 
ζδωςε εξετάςεισ.  

4. Από μικρόσ λάτρευε το τραγοφδι. Ακόμα κι όταν ζβγαινε 
μαηί με τουσ γονείσ του τραγουδοφςε ςτουσ ξζνουσ, που 
κάκονταν ςτα διπλανά τραπζηια.  

5. Ζχει ζνα δίδυμο αδερφό, το Νίκο.  

6. Δε κα αρνθκεί ποτζ ςε μια fan να βγουν φωτογραφία και 
κα κάνει πάντα μια αςτεία γκριμάτςα. 

δραςτικά μζτρα, όπωσ δθλθτιρια και παγίδεσ ζτςι ϊςτε να 

επιτφχουν πιο γριγορα το ςτόχο τουσ. όμωσ με τθ βοικεια 

τθσ κυρά Ρινθσ και ζνα φίλο από τα 

παλιά, τον Κοψονοφρθ, αποφαςίηουν να 

διαςϊςουν τισ υπόλοιπεσ γάτεσ. Σότε 

αναλαμβάνουν δράςθ βουλιάηοντασ  το 

καράβι με τισ φακζσ για να γεμίςει το 

νθςί ποντίκια! Με αυτόν τον ζξυπνο 

τρόπο οι μαφρεσ γάτεσ ζγιναν και πάλι 

αποδεκτζσ, αφοφ κατατρόπωςαν τα πο-

ντίκια και τα ςχζδια του αρχθγοφ του 

ςυλλόγου να κλειδϊςει τισ γάτεσ και να τισ κάνει γοφνεσ 

ναυάγθςαν. Ζνα μυκιςτόρθμα γραμμζνο με πολλι φανταςί-

α, χιοφμορ και φυςικά  ευαιςκθςία, αφοφ είναι προφανζσ 

το αντιρατςιςτικό μινυμα. 

 Βιβλιοπαρουςίαςη                 ( Εμμανουζλα Μιχθλιοφ - Β3 )                        

Θ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΤΡΘ ΓΑΣΑ  

Του εφευρετικοφ και  ανατρεπτικοφ ςυγγραφζα Ευγζνιου 
Τριβιηά 

ε ζνα μακρινό νθςί, όπου θ ηωι κυλά ιρεμα ξαφνικά αρχί-

ηουν να εξαφανίηονται μυςτθριωδϊσ πολλζσ από τισ μαφρεσ  

γάτεσ. Ο κεντρικόσ ιρωασ,  ο οποίοσ εί-

ναι και ο ίδιοσ ζνασ μαφροσ γάτοσ, ανα-

καλφπτει πωσ ςτο νθςί ζνασ ςφλλογοσ 

προλθπτικϊν που ζχει βάλει ωσ ςτόχο να 

καταπολεμιςει τθν κακι τφχθ και τθ 

γρουςουηιά κζλει να αφανίςει όλεσ τισ 

μαφρεσ γάτεσ του νθςιοφ. Σότε κι εκείνεσ 

προςπακοφν να οργανωκοφν. Ο ςφλλο-

γοσ προλθπτικϊν όμωσ λαμβάνει πιο 

Ποιο επάγγελμα θα ήθελεσ να ακολουθήςεισ; Θεωρείσ ςημα-
ντικό να ςου αρζςει το επάγγελμα που εξαςκείσ; 

Θζλω να γίνω αεροςυνοδόσ.  Φυςικά και είναι ςθμαντικό να 
ςου αρζςει  θ δουλειά ςου γιατί ζτςι θ κακθμερινότθτά ςου δεν 
είναι ρουτίνα, εξαςκείσ το επάγγελμα με ευχαρίςτθςθ και χωρίσ 
να βαριζςαι! 

Ποια είναι η γνώμη ςου για την τεχνολογία; 

Μου αρζςει πολφ θ τεχνολογία γιατί ενθμερϊνομαι για όλα. 
Μζςω αυτισ μποροφμε να γνωρίηουμε κόςμο αλλά και να επι-
κοινωνοφμε με φίλουσ και ςυγγενείσ.  Ωςτόςο δεν παραλείπω 
να αναφζρω ότι υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι και για αυτό 
πρζπει να προςζχουμε. 

Θ Βάςια και θ Ζμμα μασ ςυςτινουν ζνα μακθτι του 
1ου Γυμναςίου Τμθττοφ. ε αυτό το τεφχοσ κα γνωρί-
ςουμε  τθ Δανάθ Χατηθευςτρατίου. 

Ποιοσ είναι ο τόποσ καταγωγήσ ςου;  ου αρζςει να 
τον επιςκζπτεςαι; Γενικά ςου αρζςουν τα ταξίδια; 

Κατάγομαι από τθ Βζροια. Μου αρζςει πολφ να  πθγαίνω ςτθ Βζ-
ροια και γενικότερα μου αρζςει πολφ να ταξιδεφω γιατί γνωρίηω 
καινοφριουσ ανκρϊπουσ και καινοφρια πράγματα. 

Προςζχεισ τη διατροφή ςου; Ποια είναι τα αγαπημζνα ςου γλυ-
κά και φαγητά; 

Όχι, δεν προςζχω ιδιαίτερα τθ διατροφι μου, αν και γενικά προ-
ςπακϊ να μθν πάρω περιττά κιλά. Αγαπθμζνο μου φαγθτό είναι ο 
μουςακάσ και αγαπθμζνο μου  γλυκό φυςικά το ραβανί Βζροιασ. 

Ασ γνωριςτοφμε...                                         ( Βαςιλικι Δουβι & Εμμανουζλα Μιχθλιοφ  - Β3 )              



 

 

Σθν εφθμερίδα μασ μπορείτε να 

τθν διαβάςετε και on line ςτθν 

ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ: 

http://1gym-ymitt.att.sch.gr 
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Αγγελική Δρακοποφλου, Κατερίνα Γεωργοφλια 

Γιάννησ Αρμάγοσ, Αθηνά Αλευροποφλου 
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* Με τθ ματιά του 1ου * 

Κ 
ι ενϊ οι γάτεσ ςτο μυκιςτόρθμα του Σριβιηά κινδυ-

νεφουν,  μια άλλθ γάτα -ρωςίδα αυτι- καλοπερνά-

ει. Μόνο που δε μάκαμε, αν και αυτι ιταν …

μαφρθ.  

Θ γάτα με τα ακριβά γοφςτα 

Ακριβά γοφςτα φαίνεται πωσ είχε μία γάτα, θ οποία τρφπω-

ςε ςε κατάςτθμα ςτο αεροδρόμιο του Βλαδιβιδιςτόκ τθσ 

Ρωςίασ και ζφαγε ψάρια και καλαςςινά αξίασ 1.000 δολαρί-

ων. 

το ρωςικό αεροδρόμιο είχαν ςτθκεί πάγκοι με γκουρμζ 

γεφςεισ ςτο πλαίςιο γιορτισ και θ γάτα από ό,τι φαίνεται 

δεν μπόρεςε να αντιςτακεί ςτον πειραςμό.  

Μπικε μζςα ςτθ βιτρίνα με τα ψάρια, ζςκιςε τισ ςυςκευαςίεσ 

και ζφαγε καλαμάρια, χταπόδια και άλλα καλαςςινά αξίασ πε-

ρίπου 1.000 δολαρίων. 

Θ ηθμιά για τον ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ ιταν ςίγουρα με-

γάλθ. Κανείσ δεν ξζρει πωσ θ γάτα κατάφερε να τρυπϊςει ςτον 

πάγκο, ενϊ το προ-

ςωπικό του αεροδρό-

μιου διλωςε ότι πολ-

λζσ φορζσ ζχει δει το 

ςυγκεκριμζνο τετρά-

ποδο να περιπλανιζ-

ται ςτουσ διαδρό-

μουσ.  

Περίεργεσ ειδήςεισ ( Βάςια Δουβι - Β3 ) 

Α 
γαπάτε τόςο πολφ τα κατοικίδια ηϊα ςασ, που κα 

προτιμοφςατε να τα ζχετε για πάντα μαηί ςασ;  

Θ εταιρία παιχνιδιϊν Cuddle Clones αναλαμβάνει 

να καταςκευάςει αξιολάτρευτα λοφτρινα αντίγραφα των 

κατοικιδίων ςασ, από φωτογραφίεσ που κα τουσ ςτείλετε.  

Θ τιμι τουσ κυμαίνεται από 179 ζωσ 249 $, ανάλογα με το μζ-

γεκοσ του κατοικιδίου ςασ.  Πιο κάτω μπορείτε να δείτε 3 δείγ-

ματα τθσ δουλειάσ τουσ. Για περιςςότερα επιςκεφτείτε  τθν 

ιςτοςελίδα:  

https://www.cuddleclones.com/index.html  

https://www.cuddleclones.com/index.html

