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«Σο Ενδιαφζρον Μιασ Αντίκεςθσ» 

Θ Νζα Υόρκθ είναι τρομακτικι όταν είναι 

άδεια, γιατί ςτθν πραγματικότθτα δεν είναι 

ποτζ άδεια. Ιταν ξθμερϊματα κι εςφ είχεσ 

αχπνίεσ και τράβθξεσ αδφναμα ςτο πλάι τθ 

φτθνι κουρτίνα που κόλωνε τθ κζα τθσ 

πόλθσ πζρα απ' το γυαλί. Το μικρό ςου δια-

μζριςμα ιταν κάκε άλλο από διαμπερζσ κι 

ευρφχωρο, αν και ρετιρζ, ζτςι ϊςτε τζτοια 

χειμωνιάτικα ξθμερϊματα το ψφχοσ να ζχει 

τθ μζγιςτθ ηθμιά πάνω ςου. Ζξω απ' το μα-

κρόςτενό ςου παράκυρο τα κτίρια απλϊνο-

νται άχρωμα και κεόρατα, χειμωνιάτικα, 

ςαν ςκθνικά αςπρόμαυρων αςτικϊν φωτο-

γραφιϊν, με τθ μαφρθ αφρα τθσ beat ποίθ-

ςθσ, που, κάποιεσ ςτιγμζσ, καταφζρνει να 

ςε απελευκερϊνει, αν και μάλλον περιςςό-

τερο ςε παραςφρει ςε καταχριςεισ και ςτο 

γκρι κενό τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ. 

Ικελεσ απλϊσ να κοιτάξεισ γιατί δεν μπο-

ροφςεσ να κοιμθκείσ. Και αργότερα ικελεσ 

να βοθκιςεισ, γιατί αλλιϊσ δεν κα μποροφ-

ςεσ να κοιμθκείσ. Μια γυναίκα αδφναμθ, 

αςκενικι, περιςςότερο ςκιά, ζτρεχε ςτθριγ-

μζνθ ςτα τακοφνια τθσ, τυλιγμζνθ με αυτζσ 

τισ τυποποιθμζνεσ γκρι καπαρντίνεσ που 

λατρεφουν τα περιοδικά, καταμεςισ ςτο 

φρεςκοβαμμζνο τακτικό οδόςτρωμα, που 

περιςτοιχιηόταν από ψθλά τοφβλινα κτίρια. 

Φαρδφσ δρόμοσ, άδειοσ εντελϊσ, αν εξαιρζ-

ςεισ τζςςερισ γριγορεσ ςκιζσ που ζτρεξαν 

πίςω από τθ γυναικεία καπαρντίνα. 

Ζνιωςεσ τθν καρδιά ςου τότε να πάλλεται 

γριγορα, λεσ και ιςουν εςφ το κφμα, λεσ 

και ιςουν εςφ αυτόσ που ζπρεπε να τρζξει 

ςτισ πανφψθλεσ γόβεσ για να ξεφφγει, για 

να ςωκεί. Μουρμοφριςεσ πωσ ιταν χαηι, 

μια από αυτζσ του δρόμου. Να κυκλοφορεί 

μόνθ τθσ τζτοια ϊρα, ςε τζτοια πόλθ!  

Οι τζςςερισ ςκιζσ ζπεςαν καταπάνω τθσ με 

πρόςτυχα γζλια και αναδεφτθκαν μεσ ςτθ 

νφχτα. Θ γυναίκα οφρλιαηε και το δικό ςου 

πρόςωπο φαινόταν τρομοκρατθμζνο μζςα 

απ' τον ιςχνό αντικατοπτριςμό του γυαλι-

ςμζνου τηαμιοφ. Τα βαριά βιματα των αν-

δρικϊν ποδιϊν θχοφςαν ςαν τουφεκιζσ 

ςτο θχθτικό κενό τθσ πόλθσ και τουσ είδεσ 

να ςθκϊνουν το εφκραυςτο ςϊμα τθσ και 

να το πετοφν ςτο δρόμο. Σχεδόν πονοφςεσ 

κι εςφ. Και το αποφάςιςεσ δίχωσ απόφαςθ, 

να ανοίξεισ με ςαματά τθν πόρτα και να 

κυλιςεισ ςα νερό ςτα αμζτρθτα ςκαλιά 

του πανφψθλου κτιρίου. Κεζ μου, ιταν 

αμζτρθτα εκείνα τα ςκαλιά!  

Ικελεσ να τθ ςϊςεισ, ράγιηε θ ψυχι ςου. 

Οι φωνζσ τθσ ακοφγονταν μζςα απ' το φτθ-

νό μπετόν ςαν τισ φωνζσ του νου ςου. Ο 

κυμόσ, ευτυχϊσ, ςε απζςπαςε από τθν αί-

ςκθςθ τθσ παγωνιάσ που αγκάλιαςε ευκφσ 

το ςϊμα ςου και ςτίλβωςε τουσ μφεσ ςου, 

μόλισ βγικεσ ζξω. Θ πόλθ ολόκλθρθ κοιμό-

ταν, πϊσ γίνεται ακόμα να κοιμόταν; Δεν 

άκουγε τισ φωνζσ τθσ, δεν ζβλεπε το 

ζγκλθμα μπροςτά ςτα ίδια τθσ τα πόδια; 

Ρόςα παράκυρα άραγε να ζβλεπαν ςτο 

δρόμο; Ρρζπει να ιταν όλα κενά, ψεφτικα, 

θ μαφρθ ςκιά πίςω τουσ χαρτονζνια. Τυ-

φλά μάτια… 

Είχεσ, ευτυχϊσ, προλάβει να αρπάξεισ το 

βαρφ πιςτόλι απ' το κομοδίνο δίπλα από το 

Ρζρςι μασ είχε κάνει περιφανουσ με το πρϊτο βραβείο που είχε κερδίςει ςτον Ρανελλι-

νιο μακθτικό διαγωνιςμό «ΓΘΓΟΘΣ ΡΕΝΤΗΛΚΘΣ» με το ποίθμά τθσ «ΤΟ ΘΛΛΟΒΑΣΛΛΕ-

ΜΑ». Φζτοσ -μακιτρια ςτθν ΑϋΛυκείου πια- θ Γοφλα Άννα μάσ ξανακάνει περιφανουσ 

κερδίηοντασ το πρϊτο βραβείο ςτον Ρανελλινιο μακθτικό διαγωνιςμό  «Ο ΞΕΝΟΣ - Ο 

ΆΛΛΟΣ - Ο ΔΛΑΦΟΕΤΛΚΟΣ» με το διιγθμά τθσ «Το ενδιαφζρον μιασ αντίκεςθσ». 

   Αννοφλα, ςου  ευχόμαςτε να ςυνεχίςεισ να γράφεισ  με το ίδιο πάκοσ και ευαιςκθςία. 



 

 

1ο Γυμνάςιο Τμθττοφ 
Σελίδα  2 

* Με τθ ματιά του 1ου * 

Ιταν παράδοξθ θ αντίκεςι ςασ ςτο δρόμο: Λευκό κφμα, 

λευκό χιόνι, ςκοφροσ άνδρασ, ςκοφρα άςφαλτοσ. Τζτοιεσ 

αντικζςεισ μασ κάνουν απλϊσ πιο ενδιαφζροντεσ, μα 

δεν διακζτουν όλοι το μάτι τθσ αιςκθτικισ, πόςο μάλλον 

οι κάτοικοι αυτισ τθσ πόλθσ. 

Μςωσ γι' αυτό ςε κεϊρθςαν φποπτο. Μςωσ γι' αυτό χίμθ-

ξαν πάνω ςου. Ράντα αυτοί οι κάτοικοι ξυπνοφςαν, όταν 

ιταν πλζον πολφ αργά, και μεσ ςτθ κολοφρα του ξυπνι-

ματοσ ζκαναν πράγματα βιαςτικά, βίαια, αλλοπρόςαλ-

λα. Ρονοφςε αυτι και τϊρα πονοφςεσ και ςυ. Βγικαν 

απ' τουσ δρόμουσ ςαν κοπάδι, καλοί άνδρεσ και καλζσ 

γυναίκεσ, με ορκι αίςκθςθ τθσ θκικισ, με τθν παρόρμθ-

ςθ να βοθκιςουν τον ςυνάνκρωπό τουσ. Πμωσ ζκαναν 

τθν αμαρτία να υποκζςουν, κι εςφ πλζον ζγινεσ το κφ-

μα, θ κοφκλα ςτθν οποία ξεςποφςαν το κυμό τουσ. Σε 

βάραγαν γφρω ςτα δζκα άτομα. Κεζ μου! Τι κα μποροφ-

ςε να κάνει δίπλα ςου θ λιπόκυμθ ςχεδόν γυναίκα Δεν 

μποροφςε οφτε να αρκρϊςει λζξθ. Τουσ τραβοφςε απ' 

το παντελόνι, απ' τισ φανζλεσ τουσ, μα δε γυρνοφςαν να 

τθν ακοφςουν. Τι να ακοφςουν, ψικφρουσ; Και ζτςι, όταν 

τελείωςαν μαηί ςου, δεν ανζπνεεσ. 

Εκείνθ όμωσ ανζκτθςε τισ δυνάμεισ τθσ και τουσ μίλθςε, 

τουσ τα είπε όλα.  

Εςφ ιςουν τελικά το κφμα και όχι εκείνθ. Εκείνθ ιταν 

χαηι, να γυρνάει μόνθ τθσ τζτοια ϊρα, ςε τζτοια πόλθ. 

Ζπρεπε να ζβλεπεσ τα πρόςωπα των δολοφόνων ςου, 

όταν τουσ εξθγοφςε. Και τϊρα που βγάηει τοφτο εδϊ το 

λόγο και μπροςτά ςε όλουσ, μιλά για ςζνα, περιςςότερο 

μιλά ςε ςζνα, γιατί είναι πολφ, πολφ κλιμμζνθ. Τόςο 

κλιμμζνθ που δεν τολμά να μιλιςει με το εγϊ, ίςωσ ε-

πειδι νιϊκει ενοχζσ, πικανότατα επειδι πλζον δε ςυνθ-

κίηει να τριγυρνά ξθμερϊματα ςτουσ δρόμουσ. 

Τι πρζπει να γίνει; Οι άνκρωποι αυτισ τθσ πόλθσ ξυ-

πνοφν αργά και κάνουν το λάκοσ να υποκζτουν, κανείσ 

δεν αντιλαμβάνεται το ενδιαφζρον μιασ αντίκεςθσ. 

κρεβάτι ςου. Οι Άραβεσ, ςαν κι εςζνα, χρειάηονται όπλα 

ςτθν Αμερικι για να αντιςτζκονται ςτθν τρομοκρατία τθσ. 

Το μελαψό ςου δζρμα ζκανε μια ενδιαφζρουςα αντίκεςθ 

μπροςτά απ' τα μικρά ςθμεία χιονιοφ ςτισ κοιλότθτεσ του 

δρόμου και του πεηοδρομίου, κακϊσ ζτρεχεσ. Μποροφ-

ςεσ να νιϊςεισ ιδθ τα χείλθ ςου ξερά απ' το κρφο, το ςϊ-

μα ςου είχε παγϊςει και είχε χάςει κάκε ρευςτότθτα, 

ζνιωκεσ ςαν κομμάτι πάγου που, εάν ζπεφτε, κα ζςπαγε. 

Μα γι' αυτό ζτρεξεσ περιςςότερο, γρθγορότερα, κάτι κερ-

μό αναδυόταν απ' τθν κίνθςι ςου. 

Δε ςε είδαν καν ενϊ πλθςίαηεσ, ςυνζχιηαν να χορεφουν 

ςαν πρωτόγονοι γφρω από φωτιά, και θ γυναίκα ςτο δρό-

μο πονοφςε πεςμζνθ, προςπακοφςε να καλφψει το πρό-

ςωπο και τθν κοιλιά τθσ. Μόνο, όταν πλθςίαςεσ αρκετά, 

ςε είδαν, με το πιςτόλι κρυμμζνο ςτο παντελόνι ςου. 

Άρχιςαν να ςου γελάνε και να ςε βρίηουν, γιατί δεν τουσ 

φάνθκεσ αρκετόσ, ενϊ αυτοί ιταν τζςςερισ, μεκυςμζνοι, 

και είχαν μαχαιρϊςει ςίγουρα παλαιότερα. Κι ζτςι όπωσ 

αναπθδοφςαν μεσ ςτο κρφο, βρίηοντασ και γελϊντασ, 

τράβθξαν απ' τθ ηϊνθ τουσ ςουγιά που κα ςπινκιριηε 

πάνω του το φωσ, αν υπιρχε αρκετό ςτθ νφχτα. Δεν φο-

βικθκεσ οφτε λεπτό, γιατί περιςςότερο απ' το μαχαίρι 

ςπινκιριηαν τα μάτια ςου και τράβθξεσ αμζςωσ το βαρφ 

πιςτόλι προσ το μζροσ τουσ. 

Αναφϊνθςαν, όπωσ αναφωνοφν όςοι κζλουν να υποτά-

ξουν ζνα άγριο ηϊο, μα εςφ ξεκάκαρα δεν είςαι. Επζμε-

νεσ, και αυτοί ζνιωκαν τθν οργι να φουντϊνει μζςα τουσ 

και να ξεςπά ςτθν παραμόρφωςθ του προςϊπου τουσ. 

Τότε πυροβόλθςεσ μια φορά ψθλά ςτον ουρανό και ςκί-

ςτθκε ευκφσ θ θρεμία τθσ νφχτασ. Θ πόλθ ςαν να ξφπνθςε 

βίαια δίχωσ να το επικυμεί. Κι αυτοί ευκφσ ςκορπίςτθκαν 

πιο γριγορα απ' όςο ιλπιηεσ, χάκθκαν τρζχοντασ άτακτα 

ςτουσ παράδρομουσ. Ζτρεξεσ προσ τθ γυναίκα κι ζπιαςεσ 

το κεφάλι τθσ ςτα χζρια ςου για να δεισ αν αναπνζει. Ε-

κείνθ άνοιξε τα μάτια τθσ και είδε το ςκοφρο ςου πρόςω-

πο και προςπάκθςε κάτι να μουρμουρίςει, αν και δεν 

είχε τθ δφναμθ να το ολοκλθρϊςει. 

Πρώτο Βραβείο ςε Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό    ( ςυνζχεια από τθν ςελίδα 1 )              

Αυτό το χόμπι είναι διάςθμο ςτθ Μ. Βρετανία. Οι train-
spotters περνοφν ατελείωτεσ ϊρεσ ςτισ αποβάκρεσ των 
ςιδθροδρομικϊν ςτακμϊν, ςθμειϊνοντασ  τισ ϊρεσ 
άφιξθσ  και αναχϊρθςθσ των τρζνων, τθ διάρκεια των τα-
ξιδιϊν και γενικά κάκε λεπτομζρεια που ςχετίηεται με τα 
τρζνα και τα δρομολόγιά τουσ.  Οι πιο φανατικοί από τουσ 
trainspotters  αποκτοφν και …εξειδίκευςθ. Κάποιοι από 
αυτοφσ ειδικεφονται για παράδειγμα ςτισ κυριακάτικεσ 
ϊρεσ αφίξεων ι ςε ςυγκεκριμζνα μοντζλα τραίνων. 

Αυτό το γνωρίηετε;                                                                   ( Παναγιώτθσ Μιτςθσ  - Β5 )              



 

 

Οφτε καν μιςϊ τον Ταλιμπάν, που με πυροβόλθςε. Ακόμθ 
κι αν υπάρχει ζνα όπλο ςτο χζρι μου και αυτόσ ςτζκεται 
μπροςτά μου, δεν κα τον πυροβολοφςα.»  

«…αντιλαμβανόμαςτε τθ ςθμαςία του φωτόσ, όταν βλζ-
πουμε το ςκοτάδι. Αντιλαμβανόμαςτε τθ ςθμαςία τθσ 
φωνισ μασ, όταν υποχρεωνόμαςτε ςε ςιωπι. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, όταν βριςκόμαςταν ςτο Σουάτ, ςτο βόρειο 
Ρακιςτάν, αντιλθφκικαμε τθ ςθμαςία των μολυβιϊν και 
των βιβλίων, όταν είδαμε τα όπλα. 

Θ λαϊκι ριςθ, "Το μολφβι είναι πιο δυνατό από το ςπακί" 
ιταν αλικεια.» 

Και ζκλειςε τθν ομιλία τθσ με τον εξισ τρόπο: 

«Αγαπθτά αδζρφια, δεν πρζπει να ξεχνοφμε ότι εκατομ-
μφρια άνκρωποι υποφζρουν από φτϊχεια, αδικία και 
άγνοια. Δεν πρζπει να ξεχνοφμε ότι εκατομμφρια παιδιά 
βρίςκονται εκτόσ ςχολείων. Δεν πρζπει να ξεχνοφμε ότι 
τα αδζρφια μασ περιμζνουν ζνα πιο λαμπρό, ειρθνικό 
μζλλον. 

Επομζνωσ, αφιςτε μασ να διεξάγουμε ζναν παγκόςμιο 
αγϊνα κατά τθσ αγραμματοςφνθσ, τθσ φτϊχειασ και τθσ 
τρομοκρατίασ και αφιςτε μασ να διαλζξουμε τα βιβλία 
και τα μολφβια μασ. Αυτά είναι τα πιο ιςχυρά όπλα. 

Ζνα παιδί, ζνασ δάςκαλοσ, ζνα μολφβι και ζνα βιβλίο 
μποροφν ν' αλλάξουν τον κόςμο. 

Θ εκπαίδευςθ είναι θ μόνθ λφςθ. Ρρϊτα θ εκπαίδευςθ.» 

Γι αυτόν ακριβϊσ τον αγϊνα τθσ θ  Μαλάλα βραβεφτθκε 
το 2014 με το Νόμπελ Ειρινθσ. 

Ο δεφτεροσ που βραβεφτθκε με το βραβείο Νόμπελ είναι 
ο  Κάιλασ ατιάρτι. Ρρόκειται για ζναν 60χρονο Λνδό, ο 
οποίοσ θγείται μθ βίαιων διαδθλϊςεων κατά τθσ εκμε-
τάλλευςθσ των παιδιϊν. Ο Σατιάρτι ίδρυςε το 1980 τθν 
οργάνωςθ Μπατςπάν Μπατςάο Αντολάν-Κίνθμα Σϊςτε 
τθν Ραιδικι Θλικία- και ζχει αναλάβει δράςθ για τθν προ-
ςταςία των δικαιωμάτων 80.000 παιδιϊν. Μετά τθ βρά-
βευςι του ο Σατιάρτι είπε: «κάτι που γεννικθκε ςτθν 
Λνδία ζχει γίνει παγκόςμιο και τϊρα ζχουμε ζνα παγκό-
ςμιο κίνθμα εναντίον τθσ παιδικισ εργαςίασ. Μετά τθ 
βράβευςθ αυτι αιςκάνομαι πωσ οι άνκρωποι κα δϊςουν 
περιςςότερθ προςοχι ςτθν υπόκεςθ των παιδιϊν ςτον 
κόςμο». 

Νόμπελ Ειρινθσ 2014                                  (  Χριςτίνα Φζρρο - Β6 ) 

Πταν πλθροφορικθκα ότι το Νόμπελ Ειρινθσ για το 2014  
το μοιράςτθκε μια νεαρι κοπζλα 17 μόλισ χρονϊν  με 
ζναν Λνδό δικθγόρο εντυπωςιάςτθκα γιατί δεν μποροφςα 
να φανταςτϊ ποτζ τι κα μποροφςε να είχε κάνει μια τόςο 
νεαρι γυναίκα, ζνα παιδί ςχεδόν για να τιμθκεί με ζνα 
τόςο ςθμαντικό βραβείο. Κάπωσ ζτςι λοιπόν άρχιςα να 
ςυγκεντρϊνω πλθροφορίεσ για τθ Μαλάλα Γιουςαφηάι 
τθ 17 Ρακιςτανι μακιτρια που τιμικθκε με το Νόμπελ 
Ειρινθσ. 

  Θ Μαλάλα Γιουςαφηάι είναι θ νεϊτερθ που βραβεφεται 
με το βραβείο αυτό ςτα 114 χρόνια τθσ ιςτορίασ των βρα-
βείων Νόμπελ. Γεννικθκε ςτισ 12 Λουλίου του 1997 ςτθν 
πόλθ Μινγκάορα του Ρακιςτάν. Θ πρϊτθ τθσ εκπαίδευςθ 
τθσ δόκθκε από τον πατζρα τθσ που είναι ιδιοκτιτθσ ςχο-
λείου και ποιθτισ. Πταν ιταν 11 ετϊν ξεκίνθςε να γράφει 
ςε ζνα blog τισ απόψεισ τθσ για το δικαίωμα των κορι-
τςιϊν ςτθ μόρφωςθ. Αιτία για αυτι τθσ τθν ενζργεια 
ιταν το γεγονόσ ότι τθν εξουςία ςτθν περιοχι είχαν οι 
Ταλιμπάν, οι οποίοι και απαγόρευαν ςτα κορίτςια να πθ-
γαίνουν ςχολείο. 

Οι απόψεισ τθσ Μαλάλα όπωσ ιταν φυςικό ενόχλθςαν 
πολφ τουσ Ταλιμπάν. Ζτςι ςτισ 9 Οκτωβρίου 2012 ζνασ 
άντρασ πυροβόλθςε και τραυμάτιςε ςοβαρά τθ Μαλάλα 
ςτο κεφάλι. Θ απόπειρα κατά τθσ ηωισ τθσ δθμιοφργθςε 
ζνα κλίμα ςυμπαράςταςθσ για αυτιν από όλο τον κόςμο. 
Το 2013 ιταν υποψιφια για το Νόμπελ Ειρινθσ αλλά δεν 
το κζρδιςε. Στισ 12 Λουλίου του 2013 κλικθκε ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ του ΟΘΕ και ςτθν ομιλία τθσ τόνιςε:  

«Αγαπθτοί φίλοι, τθν 9θ Οκτωβρίου 2012, οι Ταλιμπάν με 
πυροβόλθςαν ςτθν αριςτερι πλευρά του μετϊπου μου. 
Ρυροβόλθςαν επίςθσ τουσ φίλουσ μου. Νόμιηαν ότι οι 
ςφαίρεσ μποροφςαν να μασ ςιωπιςουν. Πμωσ απζτυχαν.
*…+ Οι φιλοδοξίεσ μου είναι οι ίδιεσ. Οι ελπίδεσ μου είναι 
οι ίδιεσ. Τα όνειρά μου είναι τα ίδια.» 

«…δεν είμαι εναντίον οποιουδιποτε. Οφτε είμαι εδϊ για 
να μιλιςω με όρουσ προςωπικισ εκδίκθςθσ εναντίον των 
Ταλιμπάν ι άλλθσ τρομοκρατικισ ομάδασ. Είμαι εδϊ για 
να μιλιςω για το δικαίωμα μόρφωςθσ κάκε παιδιοφ. Κζ-
λω μόρφωςθ για τουσ γιουσ και τισ κόρεσ όλων των εξτρε-
μιςτϊν και ειδικά των Ταλιμπάν. 
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* Με τθ ματιά του 1ου * 

Ο Μαρακώνιοσ τθσ Βοςτόνθσ                                               ( Μαρία Τόμπρου - Β6 ) 

        Ο πρόεδροσ των ΘΡΑ Τροφμαν καλεί τον Κυριακίδθ 
ςτον Λευκό Οίκο, μαηί με τον δεφτερο, τον Αμερικάνο 
Τηόνι Κζλι. 

     ωτάει ο Χάρι Τροφμαν τον Τηόνι Κζλι: «Καλά, βρε 
παιδί μου. Πώσ ζχαςεσ απ’ αυτόν τον κοκαλιάρθ (ζτςι 
τον ζλεγαν οι εφθμερίδεσ) κι αδφναμο Ζλλθνα;». 

      Απάντθςθ Κζλι: «Μόνο εγώ ζχαςα; Κανζνασ δεν μπό-
ρεςε να τον κερδίςει. Εγώ ζτρεχα για τον εαυτό μου κι 
αυτόσ για ζναν ολόκλθρο λαό, για μια ιδεολογία…». 

   Ο Τροφμαν χαμογελάει και γυρνάει προσ τον Κυριακί-
δθ. «Εςφ, παιδί μου, είςαι άξιοσ ςυγχαρθτθρίων. Για πεσ 
μου. Τι κεσ να κάνω για ςζνα; Θεσ ροφχα; Τρόφιμα να 
δυναμώςεισ; Χριματα; Ό,τι κεσ από μζνα». 

    Απάντθςθ Κυριακίδθ: «Σασ ευχαριςτώ, πρόεδρε. Δεν 
κζλω τίποτα για εμζνα. Το μόνο που ηθτώ, κφριε Τροφ-
μαν, είναι να ςτείλετε ροφχα και τρόφιμα ςτα 7 εκατομ-
μφρια Ζλλθνεσ που λιμοκτονοφν. Αυτό ηθτάω. Να βοθ-
κιςετε τον λαό μου που υποφζρει». 

   Αυτό που ζγινε μετά ιταν απίςτευτο. Από δωρεζσ των 
Αμερικάνων μαηεφτθκαν τόνοι από τρόφιμα, φάρμακα, 

κουβζρτεσ. Δεν είχαν πϊσ να 
τα μεταφζρουν, κατάφερε 
να ςυγκεντρϊςει 250.000 
δολάρια! Το «Ρακζτο Κυρια-
κίδθ», όπωσ το ονόμαςαν. 
Πλεσ οι αμερικάνικεσ εφθ-
μερίδεσ τον είχαν πρωτοςζ-
λιδο, ενϊ ο ίδιοσ ζτρεχε από 
Ρολιτεία ςε Ρολιτεία τθσ 
Αμερικισ για να φζρει κι 
άλλθ βοικεια ςτθν τςακι-
ςμζνθ Ελλάδα. 

  Στθν εφθμερίδα τθσ Βοςτϊ-
νθσ (Boston Sunday Post), δθμοςιογράφοσ είχε γράψει: 
«Ζχω ξαναδεί πολλοφσ ακλθτζσ να κλαίνε είτε από χαρά 
για το κρίαμβό τουσ είτε από λφπθ για τθν ιττα τουσ. 
Αυτόσ ο Ζλλθνασ με τα ευγενι αιςκιματα δάκρυςε αλθ-
κινά, με δάκρυα που ζβγαιναν μζςα από τθ δυνατι ελ-
λθνικι καρδιά του. Μια καρδιά που δεν τον πρόδωςε 
ςτα 26 μίλια που διινυςε, αλλά που κόντεψε να ςπάςει 
όταν ζφταςε ςτο τζρμα, τόςο από περθφάνια για τθ 
νίκθ του όςο και από κλίψθ για τισ κακουχίεσ που περ-
νοφςε θ πατρίδα του». 

   Στθ Βοςτόνθ υπάρχει άγαλμα των Στ. Κυριακίδθ μαηί 
με το Σ. Λοφθ. Αντίγραφο του αγάλματοσ υπάρχει ςτο 
Διμο Μαρακϊνα. 

              Ο γιόσ του, απλόχερα και χωρίσ να ηθτιςει ποτζ 
καμία αμοιβι, προςζφερε χρόνια μετά όλα τα κειμιλια 
του Στζλιου Κυριακίδθ ςτο Μουςείο του Μαρακωνίου 
δρόμου ςτον Μαρακϊνα.  

Το 1946, ο 36χρονοσ Στζλιοσ Κυριακίδθσ αποφάςιςε να 
ςυμμετάςχει ςτο Διεκνι Μαρακϊνιο τθσ Βοςτϊνθσ 
(42.195 μ.), μετά από τιμθτικι πρόςκλθςθ των διοργανω-
τϊν. Ο ίδιοσ ο Κυριακίδθσ πίςτευε ότι θ ςυμμετοχι του 
ςτο Μαρακϊνιο ίςωσ ευαιςκθτοποιοφςε τθν αμερικανικι 
κοινι γνϊμθ για τα προβλιματα που αντιμετϊπιηε θ Ελ-
λάδα που μαςτιηόταν από τον εμφφλιο. 

   Στθν Αμερικι, οι γιατροί πίςτευαν πωσ κα πζκαινε από 
εξάντλθςθ κατά τθν διαδρομι, κακϊσ ιταν εξαιρετικά 
αδφναμοσ και καχεκτικόσ. Ραίρνει ουςιαςτικά τθν προ-
ςωπικι ευκφνθ και λζει «φζρτε μου το χαρτί να το υπο-
γράψω ότι κα τρζξω κι αναλαμβάνω όποιον κίνδυνο υ-
πάρχει για τθν ηωι μου. Κα τρζξω κι ασ πεκάνω εδϊ πζ-
ρα…». Ζτςι υπζγραψε υπεφκυνθ διλωςθ ότι παίρνει ο 
ίδιοσ τθν ευκφνθ για τον εαυτό του. Κατά τθν παραμονι 
του ςτθν Αμερικι ο Κυριακίδθσ υποςχζκθκε πωσ δεν κα 
εγκατζλειπε  λζγοντασ: «Ιρκα να τρζξω για επτά εκατομ-
μφρια πειναςμζνουσ Ζλλθνεσ.». 

Και ξθμζρωςε θ 20ι  Απριλίου 1946. Θ  μζρα που κα διε-
ξαγόταν ο Μαρακϊνιοσ. Ρριν τον αγϊνα κάποιοσ ζδωςε 
ςτον Κυριακίδθ ζνα διπλωμζνο 
χαρτάκι να το διαβάςει λίγο. 
Από τθν μια πλευρά ζγραφε «Ι 
ταν ι επί τασ» και από τθν άλλθ 
«Νενικικαμεν». Είχε ηθτιςει 
από τθν επιτροπι να αγωνιςτεί 
με τον αρικμό 7 (τυχερόσ αρικ-
μόσ ςτθν Αρχαία Ελλάδα) και 
ζτςι του δόκθκε το 77 (δυο φο-
ρζσ τυχερόσ). Στα τελευταία 
χιλιόμετρα προπορευόταν μαηί 
με τον Τηόνυ Κζλυ. Τόςο ομογε-
νείσ όςο και Αμερικανοί τον 
ενκάρρυναν. Τότε ςυνζβθ κάτι, 
που ο Κυριακίδθσ κυμόταν με ςυγκίνθςθ: «...ζνασ θλικιω-
μζνοσ Ζλλθνασ να τραβάει τα μαλλιά του και να λζει: Για 
τθν Ελλάδα Στζλιο μου! Για τα παιδιά ςου!». Τότε ο Στζλι-
οσ Κυριακίδθσ ζδωςε όλα τα ςωματικά του αποκζματα 
κατακτϊντασ τθν νίκθ, φωνάηοντασ ςτον τερματιςμό: 
«For Greece!» (Για τθν Ελλάδα) 

     Μζςα από τα χαλάςματα τθσ Ακινασ, βρικε το κουρά-
γιο να πετάξει για Αμερικι ριςκάροντασ τα πάντα. Με 
μοναδικό ςκοπό να. τρζξει! Τίποτα άλλο! 

   Ο χρόνοσ του 2:29:27 αποτζλεςε τον καλφτερο ςτθν 
Ευρώπθ και για 22 χρόνια τον καλφτερο ςτθν Ελλάδα. 

    Οι Αμερικανοί τον ρϊτθςαν «Τι κα ικελεσ να κάνουμε 
για ςζνα;», -ενϊ του προςφζρκθκαν χριματα για να γίνει 
επαγγελματίασ ακλθτισ και είχε προτάςεισ από το Χόλι-
γουντ για να γίνει θκοποιόσ- απάντθςε: «Για μζνα τίποτα. 
Μόνο για τθν Ελλάδα…», επιμζνοντασ: «Σασ παρακαλώ, 
μθν ξεχάςετε τθ χώρα μου». 



ςφνδεςθ με τθν αλικεια που του προκαλεί τον «πόνο». 
Αν εκείνθ τθ ςτιγμι ιταν κάποιοσ κεραπευτισ κοντά του 
το άτομο κα βυκιηόταν ςτισ αναβιϊςεισ του και κα 
ζπαιρνε τον πραγματικό δρόμο για τθν αναηιτθςθ των 
πραγματικϊν αιτίων τθσ ςυναιςκθματικισ ταραχισ, 
ςτθν εφρεςθ του πραγματικοφ εαυτοφ. 

Μονάχοι και αβοικθτοι ςτον εφιάλτθ όπωσ και ςτθν 
πραγματικι ηωι; 

Τι ςθμαίνει άραγε το ότι δεν μποροφμε να ξεφφγουμε; 
Μιπωσ το ότι δεν υπάρχει κανείσ ςτθν πραγματικότθτα 
να μασ βοθκιςει να διαχειριςτοφμε το πρόβλθμά μασ, 
τα κακθμερινά μασ ςυναιςκιματα; Στο όνειρο το άτομο 
βρίςκεται ολομόναχο ςυνικωσ, όπωσ ολομόναχο βρί-
ςκεται και ςτον πραγματικό κόςμο. Μερικά άτομα μζςα 
ςτον εφιάλτθ τουσ προςπακοφν να φωνάξουν βοικεια! 
Αλλά δεν τα καταφζρνουν. Υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ λό-
γοσ για αυτό. Αυτι θ κραυγι δεν μπορεί να ξεςπάςει 
για λόγουσ αςφαλείασ.  

Ρολλοί άνκρωποι ζχουν κρφψει τόςο καλά τα ςυναιςκι-
ματά τουσ ϊςτε δεν πλθςιάηουν ποτζ τθν κραυγι ςτον 
φπνο τουσ. Ακόμα πιο πολλοί δεν μποροφν οφτε να κυ-
μθκοφν τα όνειρά τουσ γιατί τα ςυναιςκιματα και τα 
ςφμβολά τουσ είναι πολφ καλά κρυμμζνα. Κάποιεσ φο-
ρζσ όταν είμαςτε δουλοπρεπείσ θ κραυγι μασ δθλϊνει 
τθν επικυμία μασ να μασ φζρονται με ευγζνεια. Πταν 
μιλάμε αςταμάτθτα θ κραυγι μασ δθλϊνει τθν επικυμία 
για προςοχι. 

Μετά από μια κουραςτικι μζρα περιμζνουμε πϊσ και 
πϊσ τθν ϊρα του φπνου, για να χαλαρϊςουμε, να θρεμι-
ςουμε και να ξεκουραςτοφμε. Κάποιεσ φορζσ όμωσ ςυμ-
βαίνει ακριβϊσ το αντίκετο. Τρομακτικά όνειρα, οι Ε-
φιάλτεσ ζρχονται και ταράηουν τον φπνο μασ. πάντα ανα-
ρωτιόμουν γιατί ςυμβαίνει αυτό. Τθν απάντθςθ τθ βρικα 
διαβάηοντασ όςα γράφει ο ψυχολόγοσ, ςυγγραφζασ και 
ψυχιατρικόσ κοινωνικόσ λειτουργόσ Δρ. Άρκουρ Τηάνοφ 
και πιςτεφω ότι κα τα βρείτε και ςεισ ενδιαφζροντα. 

Καμιά φορά τα αλθκινά ςυναιςκιματα αναδφονται ακό-
μα και ςτθ διάρκεια του φπνου. Πταν τα ςυνθκιςμζνα 
όνειρα δεν μποροφν να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά 
μασ, τότε εμφανίηονται οι εφιάλτεσ.  Οι εφιάλτεσ είναι 
μια νυχτερινι αρρϊςτια. Γι αυτό το άτομο αιςκάνεται 
τρομερι ανακοφφιςθ όταν ξυπνάει και ξαναβρίςκεται 
ςτον πραγματικό καλό κόςμο. Αν ζνα άτομο ζχει ςυνεχείσ 

εφιάλτεσ, τότε 
μιλάμε για μια 
αναβίωςθ κρυμ-
μζνων ςυναιςκθ-
μάτων. Γι αυτό 
και πολλζσ φο-
ρζσ ςυνεχίηει να 
βιϊνει τον τρόμο 
ακόμα και μετά 
το ξαφνικό ξφ-

πνθμά του. Θ καρδιά του χτυπάει δυνατά. Οι μφεσ του 
είναι τεντωμζνοι. Δυςτυχϊσ δεν καταφζρνει να φτάςει 
ςτθν αναβίωςθ των πραγματικϊν ςυναιςκθμάτων, ςτθν 

Εφιάλτεσ                                                                                     ( Αναςταςία Τςιάκα - Β6 ) 
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Ο Γερμανόσ αξιωματικόσ υπθρεςίασ ιταν μαρακωνο-
δρόμοσ και τον άφθςε ελεφκερο, όταν βρικε ςτο πορτο-
φόλι του τθν ταυτότθτά του και τθν κάρτα διαπίςτευςθσ 
των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 1936 ςτο Βερολίνο.    

  Μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του, αφιερϊκθκε ςτον ακλθτι-
ςμό (προπονθτισ, διοικθτικόσ παράγο-
ντασ), ςε φιλανκρωπικά ζργα, ςτον προ-
ςκοπιςμό ενϊ προζτρεπε τα παιδιά να 
ςτραφοφν ςτον ακλθτιςμό, δθμιουργϊ-
ντασ το γυμναςτιριο "Ακλθτικόσ Πμιλοσ 
Φιλοκζθσ". 

    Ο Στζλιοσ Κυριακίδθσ πζκανε ςτισ 10 
Δεκεμβρίου του 1987, ςτθ Ακινα και τά-
φθκε ςτον Ρφργο Κορινκίασ, όπου είχε το 
εξοχικό του.  

Ο Στζλιοσ Κυριακίδθσ γεννικθκε ςτθν Στατό Ράφου ςτισ 4 
Μαΐου 1910. Ιταν Ζλλθνασ ακλθτισ από τθν Κφπρο, δρο-
μζασ θμιαντοχισ και αντοχισ και μζλοσ τθσ ελλθνικισ 
εκνικισ ομάδασ ςτίβου.  

  Ζλαβε μζροσ ςε δφο Ολυμπιάδεσ (Βερολίνο 1936, Λονδί-
νο 1948) αλλά ζμεινε 
γνωςτόσ για τθν μεγάλθ 
νίκθ του ςτον Μαρακϊ-
νιο τθσ Βοςτϊνθσ το 
1946. Ιταν ο πρϊτοσ 
ακλθτισ εκτόσ Αμερικισ
-Καναδά που νίκησε 
ςτον Μαρακϊνιο τθσ 
Βοςτϊνθσ. 

 Το 1943 ςτο Χαλάνδρι, 
ςυνελιφκθ από Γερμα-
νοφσ με άλλα 49 άτομα. 

τζλιοσ Κυριακίδθσ                                                                                        ( Αντώνθσ Λεγάκθσ - Β4 ) 
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* Με τθ ματιά του 1ου * 

Καρδιά από 3D εκτυπωτι 

Από τον πρϊτο τριςδιάςτατο εκτυπωτι που καταςκεφ-
αςε τθ δεκαετία του 1980 ο Αμερικανόσ μθχανικόσ 
Charles Hull είναι ςαν να ζχουν περάςει... αιϊνεσ. Οι 
δυνατότθτεσ των ςφγχρονων εκτυπωτϊν, φαντάηουν 
απεριόριςτεσ. 

Σιμερα, μποροφμε να εκτυπϊςουμε τα πάντα ςε τρεισ 
διαςτάςεισ: μικροαντικείμενα, ζπιπλα, εργαλεία, κο-
ςμιματα, ςπίτια, αυτοκίνθτα (όπωσ παρουςιάςαμε 
ςτο προθγοφμενο φφλλο τθσ εφθμερίδασ μασ) μζχρι 
και ανκρϊπινα μζλθ.  

Ναι καλά διαβάςατε το λεγόμενο, Bioprinting, είναι θ 
ολοκλθρωµζνθ εκτφπωςθ αλθκινϊν ανκρϊπινων ορ-
γάνων. 

Ανκρϊπινθ καρδιά θ οποία λειτουργεί κανονικά και 
μπορεί να μεταμοςχευκεί ςε αςκενι με καρδιολογικά 
προβλιματα εκτφπωςαν ςε τριςδιάςτατο (3D) εκτυπω-
τι επιςτιμονεσ ςτισ ΘΡΑ. Με τθν τριςδιάςτατθ βιοε-
κτφπωςθ καρδιάσ, όπωσ ονομάςτθκε θ μζκοδοσ, γίνε-
ται ζνα μεγάλο άλμα ςτον τομζα τθσ επάρκειασ οργά-
νων, κακϊσ πρόκειται για ζνα από τα πιο ςφνκετα 
όργανα μαηί με τον εγκζφαλο.  

Ακριβϊσ επειδι είναι ςφνκετο όργανο, θ καρδιά δεν 
μπορεί, προσ το παρόν τουλάχιςτον, να εκτυπωκεί 
όπωσ είναι. Γι’ αυτό, οι επιςτιμονεσ εκτφπωςαν όλα τα 
μζρθ που τθν αποτελοφν, τα ςυναρμολόγθςαν και ζτςι 
προζκυψε ολόκλθρο το όργανο. Τα υλικά που χρθςιμο-
ποιοφνται για τθν εκτφπωςθ είναι βιολογικά, δθλαδι 
ανκρϊπινοι ιςτοί και βιολογικά υγρά. 

Μάλιςτα, χωρίσ να το ζχουν ςυνειδθτοποιιςει οι επι-
ςτιμονεσ, με τθ μζκοδο τθσ εκτφπωςθσ μερϊν και τθσ 
ςυναρμολόγθςισ, προζκυψε ζνα τεράςτιο πλεονζκτθ-
μα τθσ μεκόδου: πλζον μποροφν, για παράδειγμα, να 
εκτυπϊςουν και μία καρδιακι βαλβίδα – δεν χρειάηε-
ται να εκτυπωκεί ολόκλθρο το όργανο αλλά μόνο ζνα 
τμιμα του.  

Ζνα παιδί μάλιςτα που γεννικθκε ςτισ ΘΡΑ με τρφπα 

ςτθν καρδιά, αναμζνεται να αντιμετωπίςει αυτό το πρό-
βλθμα υγείασ με εκτφπωςθ του τμιματοσ που του είναι 
απαραίτθτο, για το οποίο οι επιςτιμονεσ κα χρθςιμοποιι-
ςουν κφτταρα από το λίποσ του!  

Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι χρθςιμοποιεί κφτταρα από το ςϊ-
μα του ίδιου του αςκενοφσ ζτςι ϊςτε να εξαλειφκεί θ πι-
κανότθτα απόρριψθσ του μοςχεφματοσ από τον οργανι-
ςμό του. Στον εκτυπωτι, εκτόσ από τα ανκρϊπινα κφττα-
ρα, τοποκετείται και μία ειδικι κόλλα από κολλαγόνο, θ 
οποία βζβαια απορροφάται όταν το όργανο μεταμοςχευ-
κεί ςτον αςκενι. 

Το βαςικό πρόβλθμα μζχρι πρόςφατα ιταν το εξαιρετικά 
υψθλό κόςτοσ, τόςο για τθν προμικεια ενόσ ειδικοφ μθ-
χανιματοσ όςο και για τθ δθμιουργία του λογιςμικοφ που 
κα το κακοδθγοφςε. Οι τιμζσ όμωσ ςιμερα είναι ιδιαίτερα 
χαμθλζσ, αν ςκεφτεί κάποιοσ ότι μπορεί να εκτυπϊςει και 
αντικείμενα ι όργανα που κα ςϊςουν τθ ηωι κάποιου. 

Εκτιμάται μάλιςτα ότι θ τεχνικι τθσ τριςδιάςτατθσ εκτφ-
πωςθσ κα μποροφςε να εγκαινιάςει μια εποχι ςτον τομζα 
τθσ ιατρικισ όπου κα μποροφςαν να δθμιουργθκοφν-
τυπωκοφν όργανα όλων των ειδϊν για να καλυφκοφν οι 
όποιεσ ανάγκεσ.  

Οι ερευνθτζσ ςτα εργαςτιρια οραματίηονται τθ δθμιουρ-
γία νεφρϊν, ςυκωτιοφ, καρδιάσ και άλλων οργάνων και 
ιςτϊν, ζτςι ϊςτε ζνασ αςκενισ ο οποίοσ χρειάηεται μετα-
μόςχευςθ να µθν αναηθτά δότθ, αλλά ζναν 3D εκτυπωτι 
που κα εκτυπϊνει ηϊντα όργανα από κφτταρα!  

Και το ηιτθμα δεν είναι πότε κα ςυμβεί αυτό, αλλά πϊσ.... 

 

(Η Σριςδιάςτατα Εκτυπωμζνθ Καρδιά παρουςιάςτθκε ςε 
ζκκεςθ ςτο Ωνάςειο Καρδιοχειρουργικό Κζντρο από 17 
Δεκεμβρίου 2014 ζωσ και 31 Ιανουαρίου 2015) 

( Αποςτόλθσ & Σωτιρθσ Αγράφασ - Β1 ) 
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επίςκεψθ ςτο Δορυφορικό ςτακμό του ΟΤΕ ςτισ Κερμο-
πφλεσ. Οι υπεφκυνοι του Στακμοφ μασ ξενάγθςαν ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Στακμοφ και μασ μίλθςαν για τθ 
ςθμαςία του ςτακμοφ για τισ τθλεπικοινωνίεσ και τισ 
δορυφορικζσ μεταδόςεισ. 

Στθ ςυνζχεια επιςκεφτικαμε το μνθμείο του Λεωνίδα 
και το Κζντρο Λςτορικισ Ζρευνασ. Εκεί παρακολουκιςα-
με τριςδιάςτατο βίντεο για τθ μάχθ των Κερμοπυλϊν, 
ενϊ  είχαμε και τθν ευκαιρία να αναπαραςτιςουμε τθ 
μάχθ των Κερμοπυλϊν. Με αγωνία περιμζνουμε τθν 
επόμενθ εκπαιδευτικι μασ επίςκεψθ ςτο Κζντρο Ερευ-
νϊν ςτο Δθμόκριτο, όπωσ μασ υποςχζκθκαν οι υπεφκυ-
νοι του προγράμματοσ  που κα είναι και θ τελευταία 
για τθ φετινι ςχολικι χρονιά. 

* Το Σάββατο 25 Απριλίου 4 ςυμμακθτζσ μασ  εκπρο-
ςϊπθςαν το ςχολείο μασ ςτο 1ο Διαγωνιςμό Ρειραμά-
των Φυςικϊν Επιςτθμϊν για τουσ μακθτζσ των Γυμνα-
ςίων  "Ρειραματίηομαι Ερευνϊ και Ανακαλφπτω". Ρρό-
κειται για τουσ μακθτζσ τθσ Γ’ γυμναςίου Κακανι Γ. και 
Σιταρά Β. και για τουσ μακθτζσ τθσ Βϋτάξθσ  Λονίτςα Α. 
και Χαχάλθ Α.. Θ ομάδα μασ απζςπαςε βραβείο για τα 
αποτελζςματα και τισ επιδόςεισ τθσ. Συγχαρθτιρια ςε 
όλα τα παιδιά τθσ ομάδασ. 

* Τον Οκτϊβριο του 2015  ο διμοσ Δάφνθσ-Υμθττοφ κα 
πραγματοποιιςει  Διεκνζσ Φεςτιβάλ  Γελοιογραφίασ με 
κζμα «ΝΕΑΝΛΚΟΛ ΚΛΝΔΥΝΟΛ». Στο Φεςτιβάλ κα φιλοξε-
νθκοφν και ζργα μακθτϊν  των ςχολείων Δάφνθσ –
Υμθττοφ. Οι μακθτζσ του ςχολείου μασ που ενδιαφζρο-
νται να λάβουν μζροσ μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετο-
χι  ςτισ κακθγιτριεσ Γκότςθ Α. και Δρακοποφλου Α..  

 Σα Νζα του χολείου             

* Ο Μάρτιοσ ιταν ο μινασ των εκδρομϊν για το ςχολείο 
μασ. Από  19 -21 Μαρτίου πραγματοποιικθκε θ 3ιμερθ 
εκδρομι τθσ Γ’ γυμναςίου με προοριςμό τθν  Καρδίτςα-
Λίμνθ Ρλαςτιρα, ενϊ το Καρπενιςι επιςκζφτθκε θ Βϋ 
Γυμναςίου του ςχολείου μασ (20 -21 Μαρτίου). 

* Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο εργοςτάςιο τθσ Tasty ςτα 
πλαίςια του μακιματοσ τθσ Τεχνολογίασ διοργάνωςε θ 
κακθγιτρια κ. Λαςεμίδου Α. για τα τμιματα Β5 και Β6. 
Πςοι μακθτζσ είχαμε τθν ευκαιρία να λάβουμε μζροσ 
ςτθν επίςκεψθ ξεναγθκικαμε ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
εργοςταςίου, ενθμερωκικαμε από τουσ υπεφκυνουσ 
του χϊρου για τθ λειτουργία του εργοςταςίου και τα 
προϊόντα που παράγει. Και για να μθν παραπονιόμαςτε  
φεφγοντασ οι υπεφκυνοι μασ πρόςφεραν δείγματα των 
προϊόντων τουσ 

* Στισ 19 Μαρτίου 2015 μετριςαμε τθν περιφζρεια τθσ 
Γθσ. Το ςχολείο μασ ςυμμετείχε ςε αυτι τθ δράςθ μαηί 
με πολλά ςχολεία ςε όλο τον κόςμο. Σκοπόσ μασ ιταν 
να βιϊςουμε ζνα από τα ςθμαντικότερα πειράματα 
ςτθν ιςτορία τθσ επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ. Το πείραμα 
πραγματοποίθςε ο Ερατοςκζνθσ τον 3 π.Χ. αιϊνα και 
υπολόγιςε με αξιοηιλευτθ ακρίβεια τθν περιφζρεια τθσ 
Γθσ. Κι εμείσ όμωσ δεν τα πιγαμε άςχθμα. Με τθ βοι-
κεια του Υποδιευκυντι κ. Αρμάγου μπορζςαμε να υπο-
λογίςουμε τθν περιφζρεια 40.065Km (περίμετροσ Λςθ-
μερινοφ 40.075 Κm). Aν κζλετε μπορείτε να παρακολου-
κιςετε τθν προςπάκειά μασ ςτθν εξισ διεφκυνςθ: 

http://users.sch.gr/gianarm/images/Eratosthenes/
Erat2015.swf 

* Θ ομάδα Αγωγισ Υγείασ πραγματοποίθςε διδακτικι 

ραδειγμα κάποια online καταςτιματα υποτίκεται ότι 
πωλοφν προϊόντα μζςω διαδικτφου, οι καταναλωτζσ 
κάνουν τθν αγορά online δίνουν τα χριματα όμωσ τα 
προϊόντα δεν ζρχονται ποτζ!! 

Και ζνα άλλο πολφ ςθμαντικό πρόβλθμα είναι τα social 
media όπωσ το: facebook, twitter, instagram κ.α! Σε 
αυτά ςυνικωσ παιδιά θλικίασ 10-16 ετϊν πζφτουν κφ-
ματα παρενόχλθςθσ από αγνϊςτουσ ι και γνωςτά τουσ 
πρόςωπα, οι οποίοι είτε τουσ αςκοφν cyber bulluing ι 
κλζβουν φωτογραφίεσ τουσ και τισ χρθςιμοποιοφν για 
διαφόρουσ ςκοποφσ! 

Γιϋ αυτό είναι πολφ ςθμαντικο να χρθςιμοποιοφμε  το 
διαδίκτυο με όρια, να μθν κακόμαςτε πολλζσ ϊρεσ, να 
προςζχουμε τι φωτογραφίεσ ι status ανεβάηουμε και 
όταν μασ μιλάει κάποιοσ που δεν γνωρίηουμε να είμα-
ςτε επιφυλακτικοί!!  

 Η γνώμθ μου για...                                                              ( Αρίων Πανοφριοσ - Β4 ) 

Θ αςφάλεια ςτο διαδίκτυο είναι ζνα μεγάλο πρόβλθμα 
που ζχει προκφψει ςτον πλανιτθ μασ τα τελευταία χρό-
νια, διότι με τθν μεγάλθ ανάπτυξθ του διαδικτφου τθν 
τελευταία δεκαπενταετία κυρίωσ οι δυνατότθτεσ του 
διαδικτφου ζχουν αυξθκεί πολφ! 

  Αυτό φαινομενικά είναι καλό όμωσ κρφβει διάφορα 
προβλιματα: όπωσ το ότι πια οι ιςτοςελίδεσ που φιλο-
ξενοφνται ςτο internet είναι εκατομμφρια και διαφόρων 
κεμάτων, όχι  πάντα τόςο χριςιμων. Αυτόσ ο 
"βομβαρδιςμόσ" πλθροφοριϊν δεν ζχει πάντοτε τα επι-
κυμθτά αποτελζςματα ςτουσ ανκρϊπουσ! Κάκε μζρα 
διςεκατομμφρια άνκρωποι ςε όλον τον κόςμο ξοδεφουν 
τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ τουσ ςτο διαδίκτυο, και δυςτυχϊσ ο 
εκιςμόσ δεν είναι το ςθμαντικότερο πρόβλθμα!! 

Άνκρωποι χρθςιμοποιοφν το internet για να βγάλουν 
κζρδθ  όχι πάντοτε με τουσ πιο νόμιμουσ τρόπουσ! Ρά-

http://users.sch.gr/gianarm/images/Eratosthenes/Erat2015.swf
http://users.sch.gr/gianarm/images/Eratosthenes/Erat2015.swf


 

 

Τθν εφθμερίδα μασ μπορείτε να 

τθν διαβάςετε και on line ςτθν 

ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ: 

http://1gym-ymitt.att.sch.gr 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΚΤΡΙΕ Ι. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΑΙ Σ. ΜΑΝΙΑΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΤΠΩΗ ΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

Αγγελικι Δρακοποφλου, Κατερίνα Γεωργοφλια 

Γιάννθσ Αρμάγοσ, Ακθνά Αλευροποφλου 
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* Με τθ ματιά του 1ου * 

 

 

 

 


