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Σελίδα 1 Από το παρελθόν στο παρόν 

Ο 12χρονος δεκανέας 
του Α΄ Βαλκανικού 

 

Από τι είναι φτιαγμένο το 
σύμπαν; Με ποιον τρόπο 
λειτουργεί; Ποιος αναζητεί 
απαντήσεις και με ποιον 
τρόπο; 

Αλκυονίδες Ημέρες 
 

«Και στης ζωής 

τους πιο βαρείς  χειμώνες 

Αλκυονίδες  μέρες 

καρτερούν…» 

Γεώργιος Δροσίνης 

 

Σελίδα 5 

 

 
 

Από τι πέθανε ο Μέγας 
Αλέξανδρος; 

 
 

Αποδίδεται στον αρχαίο 
Έλληνα μαθηματικό 
Πυθαγόρα λόγω του ότι 
έδωσε μια λογική 
εξήγηση σε αυτό το 

θεώρημα. 
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Γεράσιμος Ραφτόπουλος:  
Ο 12χρονος δεκανέας του Α΄ Βαλκανικού 

 

Γράφει ο Φώτης Γιαμβριάς 
 

Ο Γεράσιμος Ραφτόπουλος 
γεννήθηκε στο Φισκάρδο 
της Κεφαλονιάς το 1900. 
Μόλις ξέσπασε ο Α΄ 
Βαλκανικός Πόλεμος (1912) 
εγκατέλειψε το νησί του για 
να υπηρετήσει την πατρίδα.  
Συμμετείχε στις μάχες της 
Ελασσόνας, του 
Σαρανταπόρου και του 
Κιλκίς-Λαχανά, όπου 
πιάστηκε αιχμάλωτος από 
τους Βουλγάρους. Σε ένα 

βράδυ κατάφερε σκοτώνοντας τρεις Βουλγάρους να δραπετεύσει 
και να επιστρέψει στο στρατόπεδο.  
 
Για την ανδρεία του προήχθη στον βαθμό του δεκανέα στις 28 
Αυγούστου 1913 σε ηλικία 13 ετών! Ήταν ο νεότερος δεκανέας της 
ελληνικής Ιστορίας! 
 

(www.mixanitouxronou.gr) 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
 
 
 
  Από το παρελθόν στο παρόν 

30 Ιανουαρίου, 2020 

Τα Φώτα στα Ιταλοκρα-
τούμενα Δωδεκάνησα (1913) 

 

Γράφει ο  Θεόδωρος Ζορμπάς 
 

 
 
Από το 1912 έως το 1947 τα 
Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό 
ιταλική κατοχή. Στην πομπή των 
Θεοφανείων του 1913 οι κάτοικοι 
της Ρόδου βρήκαν την ευκαιρία να 
διαδηλώσουν εναντίον των Ιταλών, 
που παρεμπόδιζαν το έθιμο της 
ρίψης του Τιμίου Σταυρού. Όμως ο  
Ιταλός διοικητής Αμέλιο κατέπνιξε 
βίαια τη διαδήλωση υπέρ της 
ένωσης με την Ελλάδα 
προαναγγέλλοντας τη σκληρή 
κατοχή που θα ακολουθούσε μέχρι 
το 1947. 
 

(www.rodiaki.gr)   
 

 
 

Σαν σήμερα... 

 
Επιμέλεια: Παναγιώτης Ανδρουλάκης 
 

1823: Ανεύρεση της θαυματουργής 
εικόνας της Παναγίας της Τήνου, 
μετά το όραμα της μοναχής 
Πελαγίας. 
1923: Υπογραφή συνθήκης 
ανταλλαγής πληθυσμών Ελλάδας-
Τουρκίας στη Λωζάνη.  
 

(https://www.sansimera.gr) 
 
 

 

Από τι πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος; 
 

Γράφει η Ζαφείρα Δαβάκη  
 

Με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότεροι επιστήμονες 
προσπαθούν να φέρουν στο φως την αιτία που έδωσε τέλος στη 
ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι λοιπόν μια πρόσφατη 
έρευνα έρχεται να δώσει νέες διαστάσεις σχετικά με τα αίτια του 
θανάτου του. Με βάση το άρθρο της καθηγήτριας Ιατρικής 
Κάθριν Χολ, η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Οτάγκο της 
Νέας Ζηλανδίας, ο Μέγας Αλέξανδρος έχασε τη ζωή του από μια 
σπάνια αυτοάνοση νευρολογική ασθένεια με την ονομασία 
Γκιγιέν-Μπαρέ, που προκαλεί παράλυση. Κατ’ επέκταση, είναι 
αξιοσημείωτη η επισήμανση ότι ο Μακεδόνας βασιλιάς πέθανε 
ημέρες μετά από τη στιγμή που θεωρήθηκε νεκρός.  
 

(www.sansimera.gr) 
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       ΠΥΘΑ     ΟΡΕΙΟ   ΘΕΩΡΗΜΑ 
 

«Το τετράγωνο της υποτείνουσας (της πλευράς που βρίσκεται απέναντι από 

την ορθή γωνία) ενός ορθογώνιου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των 

τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών» 

Μορφές                  του Πυθαγορείου Θεωρήματος 

Το Πυθαγόρειο θεώρημα 

χρησιμοποιείται όταν 

γνωρίζουμε τα μήκη δυο 

πλευρών ενός ορθογωνίου 

τριγώνου και θέλουμε να 

υπολογίσουμε το μήκος της 

τρίτης του πλευράς.  

Ειδικότερα προκύπτουν τρεις 
περιπτώσεις:  

i. Αν γνωρίζουμε τις κάθετες 

πλευρές β,γ και θέλουμε να 

βρούμε την υποτείνουσα α, 
γράφουμε την ισότητα:  

α2=β2+γ2 

ii. Αν ξέρουμε την υποτείνουσα α και την κάθετη πλευρά  

β, τότε για τον υπολογισμό της κάθετης πλευράς γ 
χρησιμοποιούμε τον τύπο:  γ2=α2-β2 

iii. Αν είναι γνωστή η υποτείνουσα α και η κάθετη πλευρά 

γ, τότε για να υπολογίσουμε την άλλη κάθετη πλευρά β 

χρησιμοποιούμε τον τύπο:  β2=α2-γ2 
 

Πούτου Ελένη Β΄1 

Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι το Πυθαγόρειο Θεώρημα αποδίδεται 
στον αρχαίο Έλληνα μαθηματικό Πυθαγόρα λόγω του ότι έδωσε μια 

λογική εξήγηση σε αυτό το θεώρημα. 
 

Ο Πυθαγόρας ως δάσκαλος 
 

Υπάρχουν πολλές ιστορίες που λέγονται για τον 
Πυθαγόρα. Μία από αυτές τον θέλει να πληρώνει τον ένα 
και μοναδικό μαθητή του στη Σάμο με τρεις οβολούς το 
μάθημα, προκειμένου να τον μυήσει στις Πυθαγόρειες 
θεωρίες και να ικανοποιεί, με αυτό τον τρόπο, το πάθος 
του για διδασκαλία. Στην συνέχεια όμως διαπίστωσε ότι η 
αρχική αδιαφορία του μαθητή  του μετατράπηκε σε 
ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά, 
οπότε, για να δοκιμάσει το ζήλο του για μάθηση, 
επικαλέστηκε αδυναμία πληρωμής στο μαθητή και του 
πρότεινε να σταματήσουν. Ο σπουδαστής του 
αντιπρότεινε να συνεχίσουν και να πληρώνει αυτός τώρα 
τον δάσκαλό του, πράγμα που έγινε αποδεχτό. 
Διαμαντόπουλος Νικόλας Γ΄1 

Ιστορική Αναδρομή  στη Γεωμετρία 
 

Από τα πολύ παλιά χρόνια, οι ανάγκες της 
ζωής υποχρέωσαν τους ανθρώπους να 
μετρήσουν διάφορα μεγέθη.  
Έτσι, δημιουργήθηκαν οι πρώτες μονάδες 
μέτρησης, όπως οι «δάκτυλοι», οι «παλάμες» 
κ.ά. Σύντομα, όμως, συνειδητοποιήθηκε πως οι 
μονάδες αυτές δεν ήταν ακριβείς. Όσο 
αναπτύσσονταν οι ανθρώπινες κοινωνίες, 
τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια χρειάζονταν οι 
μετρήσεις.  
Στην Αρχαία Αίγυπτο, υπήρχαν οι 
«αρπεδονάπτες», οι οποίοι επιτηρούσαν την 
τήρηση του διαχωρισμού των εκτάσεων μετά 
από κάθε πλημμύρα του Νείλου που σκέπαζε 
τα σύνορα των κτημάτων.  
Τις καταμετρήσεις αυτές τις έκαναν με ένα 
σχοινί με κόμπους, την «αρπεδόνη». Από εκεί 
ξεκίνησε η ανάπτυξη της Γεωμετρίας, που 
σημαίνει μέτρηση της γης.  
 

Ανδρέου Α. & Κανέλλου Ε.  Α΄3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 Επιμέλεια εικόνας: Κανέλλου Ευαγγελία 

 

και στη μονάδα μέτρησης της γωνίας 
 

Η μοίρα ανήκει σε ένα εξηκονταδικό σύστημα 
που προέρχεται από τους Σουμέριους και από 
τους Βαβυλώνιους, δηλαδή χρονολογείται 
πριν το 2100 π.Χ. Μερικοί θεωρούν ότι η βάση 
60 καθιερώθηκε από τους αστρονόμους και 
άλλοι ότι το 60 επιλέχθηκε επειδή έχει πολλούς 
διαιρέτες, αλλά μέχρι τώρα επικρατεί το 
εξηκονταδικό σύστημα. 
 

Σαπουνάς Χρυσοβαλάντης Α΄3 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%AE_%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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«Και στης ζωής 

τους πιο βαρείς  

χειμώνες 

Αλκυονίδες  μέρες 

καρτερούν…» 

Γεώργιος Δροσίνης 

 
 
 
 
 

              
 

 
  

30 Ιανουαρίου, 2020 
 

Ο κρίνος ή κρίνον ή λείριον ή λίλιον (Lilium), της οικογένειας των Liliaceae, 
παρουσιάζεται στη βοτανική με 90 περίπου είδη. Στην Ελλάδα υπάρχουν πέντε είδη 
κρίνων, τα περισσότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Το είδος περιλαμβάνει μονοετή, διετή 
και πολυετή φυτά με ύψος που αγγίζει και το 1 μέτρο. Αναπτύσσονται σε μέσα ή 
μεγάλα υψόμετρα. Τα κρίνα είναι βολβώδη φυτά. Έχουν συνήθως ψηλό βλαστό με 
άνθος στην κορυφή. Το άνθος τους αποτελείται συνήθως από έξι πέταλα και είναι 
στραμμένο με μία ελαφριά κλίση προς το έδαφος. Έχει έντονα χρωματισμένους 
κίτρινους ανθήρες. Τα περισσότερα είδη κρίνων ανθίζουν κατά τη διάρκεια της 
άνοιξης και κάποια προς το τέλος του καλοκαιριού. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
 

Γράφουν οι μαθήτριες Αναστασία Ανδρέου, Μαριθέα Βρακατσέλη, Αργυρώ Καλοφύρη, Δέσποινα Κατσούλη, Βικτωρία Πολυχρονίου 
και ο μαθητής Σταύρος Τουμπέκης. 

 

 

Αλκυονίδες Ημέρες 

To είδος της Αλκυόνης Alcedo atthis, 
ως ψαροπούλι, ζει και αναπαράγεται σε 
ποτάμια, σε ακτές, σε υγροτόπους, αλλά 
και σε παράκτιες λιμνοθάλασσες της 
Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρώπης 
γενικότερα. Φθάνει τα 18 εκατοστά σε 
μήκος, δηλαδή λίγο μεγαλύτερη από ένα 
σπουργίτι.  
 

Έχει πανέμορφες γαλαζοπράσινες 
φτερούγες, με μεταλλικές ανταύγειες 
στην πλάτη και την κοντή ουρά της, 
κάτασπρο μπάλωμα στο λαιμό και 
πορτοκαλοκόκκινα μάγουλα, στήθος και 
κοιλιά.  
 

Η Αλκυόνη γεννάει τα αυγά της συνήθως 
μέσα στον παγερό Ιανουάριο. Επιλέγει 
άλλοτε ως περιοχές τα ρυάκια με γλυκό 
νερό και βλάστηση στις όχθες, άλλοτε 
βράχους κοντά στη θάλασσα, αλλά και 
βαλτώδεις εκβολές ποταμών με πυκνές 
καλαμιές για να φτιάξει τη φωλιά της 1.  
Ο Αιλιανός στο έργο του «Περί ζώων 
ιδιότητες» μας πληροφορεί ότι, όταν η 
Αλκυόνη κλωσάει τα αυγά της, 
γαληνεύουν τα πελάγη και σταματούν οι 
άνεμοι στη μέση του χειμώνα2. 
 

 
Ο μύθος της Αλκυόνης 3 

 
Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως το 
πουλί Αλκυόνη ήταν θυγατέρα του 
βασιλιά Αιόλου και ζούσε με τον άντρα 
της, τον Κήυκα, στην ακροθαλασσιά. 
Ήταν πολύ αγαπημένοι, όμως 
καυχήθηκαν κάποια στιγμή πως είναι 
πιο ευτυχισμένοι από το Δία και την 
Ήρα. Γι’ αυτή τους την ασέβεια οι θεοί 
αποφάσισαν να τους τιμωρήσουν 
μεταμορφώνοντάς τους σε πουλιά: την 
Αλκυόνη στο ομώνυμο όμορφο 
θαλασσοπούλι και τον Κήυκα σε γλάρο. 
Μα η Αλκυόνη ήταν λυπημένη, καθώς 
έπρεπε να γεννά τα αυγά της μέσα στην 
καρδιά του χειμώνα. Ο Δίας τότε τους 
ευσπλαγχνίσθηκε  για όσα περνούσαν 
και επέτρεψε στα κύματα και τους 
ανέμους να ησυχάζουν, και στον ήλιο να 
λάμπει δυνατά και να ζεσταίνει τις 
αλκυόνες μέχρι να επωαστούν τα αυγά 
τους. Οι ζεστές αυτές μέρες του 
Ιανουαρίου ονομάστηκαν γι’ αυτό το 
λόγο Aλκυονίδες Hμέρες.  
Η ονομασία τους είναι αρχαία ελληνική 
και προέρχεται από τον Αριστοτέλη, ο 
οποίος χαρακτήριζε τις μέρες αυτές ως 
ημέρες «ευδίας» (καλοκαιρίας). 
 
 

 
 
 
 

 

 
Η Αλκυόνη δεν 
εγκαταλείπει ποτέ το ταίρι 
της. Με τη συζυγική 
πίστη των Αλκυόνων 
ασχολήθηκε ο Πλούταρχος 
που αφηγείται ότι, αν ο 
σύζυγος της Αλκυόνης 
γεράσει και δεν μπορεί να 
πετάξει, τότε η θηλυκή 
Αλκυόνη τον παίρνει 
στους ώμους της και τον 
φέρνει πάντοτε μαζί της, 
τον ταΐζει και τον 
περιποιείται ως το θάνατο.  
 
 

 
 

Βιβλιογραφικές αναφορές:  
1. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, http://www.ornithologiki.gr 
2. ΑΙΛΙΑΝΟΣ: “Περί ζώων ιδιότητες”, εκδ. ΚΑΚΤΟΣ.  
3. Lawrence Alma Tadema: “Αλκυόνη, κόρη της Ενάρετης”, λεπτομέρεια (1906) 

 

 

Η Αλκυόνη (αρχ. ελλ. 
ἀλκυὼν ή και ἀλκηδὼν) 
είναι θαλάσσιο αποδη-
μητικό πτηνό, το κοινώς 
λεγόμενο ψαροπούλι ή 
θαλασσοπούλι ή και ακόμα 
μπιρμπίλι της θάλασσας. 
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Παρίσι 1η Ιουλίου 1953. Η ίδρυση ενός 
οργανισμού για την πυρηνική έρευνα  
του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου 
Σωματιδιακής Φυσικής CERN. To CERN 
βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Γαλλίας 
και Ελβετίας, λίγο έξω από τη Γενεύη. Η 
θέση του συμβολίζει το διεθνές πνεύμα 
συνεργασίας. 
 

Σε βάθος περίπου 100 μέτρων κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους, ο τεράστιος 
κυκλικός επιταχυντής LHC (σημαντικό 
τμήμα του CERN), που έχει μήκος 27 
χιλιομέτρα, αποτελείται από χιλιάδες 
χιλιόμετρα καλωδιώσεων, χιλιάδες 
ηλεκτρομαγνήτες και ερευνητικές συσκευές 
(ανιχνευτές) με δεκάδες δισεκατομμύρια 
τρανζίστορ.  Επίσης, 128 τόνοι υγρού ηλίου 
κρατούν τους υπεραγώγιμους μαγνήτες σε 
θερμοκρασία - 2710C. 

Γράφουν οι: Σκορδάς Ι., Πεκτεσίδης Δ., Οικονομίδης Α. 

Η μέθοδος απλή ως ιδέα, απαιτητική ως υλοποίηση. Στο CERN 
εκτοξεύουν δύο δέσμες σωματιδίων τη μία εναντίον της άλλης 
(αφού πρώτα τις επιταχύνουν ώστε να αποκτήσουν υψηλές 
ενέργειες) ώστε η σύγκρουση να οδηγήσει σε συμπεράσματα 
για τη φύση των σωματιδίων. 
Τα σωματίδια δηλαδή αλληλεπιδρούν και παράγονται νέα 
σωματίδια. Τα παραγόμενα σωματίδια καταγράφονται σε 
ανιχνευτές που υπολογίζουν την ενέργεια, την ορμή και το 
φορτίο τους. Μερικά από τα σωματίδια που δημιουργούνται 
στις συγκρούσεις του LHC δεν «επιζούν» περισσότερο από ένα 
τρισεκατομμυριοστό του τρισεκατομμυριοστού του 
δευτερολέπτου, γιατί “προλαβαίνουν” και διασπώνται σε 
ελαφρότερα σωματίδια και ορισμένα εξ αυτών διασπώνται 
ακόμη πιο πολύ! 
 

Στο κέντρο των ερευνών που διεξάγονται στο CERN 
βρίσκονται ερωτήματα όπως: από τι είναι φτιαγμένο 
το Σύμπαν, από πού προέρχεται η ύλη και πώς 
συγκρατείται για να σχηματίσει τις κοσμικές δομές 
(πλανήτες, άστρα, γαλαξίες), γιατί επικράτησε η ύλη 
αντί για την αντί-ύλη και από τι είναι φτιαγμένη η 
σκοτεινή ύλη και κατ’ επέκταση η σκοτεινή ενέργεια; 
 

Ο Βέλγος Φρανσουά Ένγκλερτ και ο Βρετανός Πίτερ Χιγκς κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 
2013, για το έργο τους πάνω στο υποατομικό σωματίδιο που αποκαλείται «μποζόνιο του Χιγκς», την 
ύπαρξη του οποίου υπέθεσαν από τη δεκαετία του '60, και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στα 
χρόνια λειτουργίας του CERN. 
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Γράφουν οι: Ηλίας & Μαριάννα Χούνδρη 
 

            Διανύουμε ένα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η νέα γρίπη μαζί με τις γνωστές 
ιώσεις του φθινοπώρου απειλούν την υγεία μας. Ένα υγιές και δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα είναι αυτό 
που προστατεύει και θωρακίζει τον ανθρώπινο οργανισμό από τις υιικές απειλές. Ο σημαντικότερος 
παράγοντας που διαμορφώνει ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα είναι η υγιεινή διατροφή. Η βιταμίνη 
C είναι πολύ σημαντική αντιοξειδωτική βιταμίνη η οποία έχει συσχετισθεί στο μυαλό πολλών με την 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να μειώσει λίγο τη διάρκεια και τη 
σοβαρότητα των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος. Περιέχεται σε τρόφιμα όπως τα εσπεριδοειδή 
και τα πράσινα λαχανικά, π.χ. οι πιπεριές και το μπρόκολο, καθώς και στις τομάτες.  
 

Επιπλέον, για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού συμβάλλει η 
βιταμίνη Ε. Είναι ισχυρή αντιοξειδωτική βιταμίνη η οποία προστατεύει τα κύτταρα 
του ανθρώπινου οργανισμού από τις ελεύθερες ρίζες και της οποίας η έλλειψη έχει 
συσχετισθεί με ευπάθεια σε ορισμένες λοιμώξεις. Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη Ε 
είναι το ελαιόλαδο, η μαλακή φυτική μαργαρίνη, οι ξηροί καρποί και τα πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι.  Επιπροσθέτως, η β-καροτίνη είναι ένα 
αντιοξειδωτικό που βρίσκεται στα φυτά και είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τα 
ζωντανά χρώματα ορισμένων φρούτων και λαχανικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντική 
από διατροφικής άποψης, επειδή ο οργανισμός μας τη μετατρέπει εύκολα σε 
βιταμίνη Α. 

 

Η τακτική κατανάλωσή της βοηθά στην προστασία των κυττάρων από βλάβες, διατηρώντας την 
όραση και το ανοσοποιητικό ισχυρά. Συγκεκριμένα ενεργοποιεί το θύμο αδένα, ο οποίος είναι μία από τις 
σημαντικότερες πηγές ανοσοπροστασίας. Ας μην ξεχνάμε τον ψευδάργυρο, που αυξάνει την παραγωγή 
λευκών αιμοσφαιρίων, βοηθάει πολύ στην καταπολέμηση της λοίμωξης και μειώνει τόσο τη διάρκεια όσο 
και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το κλειδί στην 
πρόληψη των ιώσεων είναι η υιοθέτηση μακροπρόθεσμων καλών διατροφικών συνηθειών, δηλαδή μια 
διατροφή βασισμένη σε φρούτα και λαχανικά σε καθημερινή βάση. 

 

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε την επαρκή και ποιοτική ενυδάτωση του οργανισμού μας. Το νερό 
είναι βασικός παράγοντας μεταφοράς θρεπτικών συστατικών και αποβολής τοξικών ουσιών. Το νερό 
παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Παράλληλα, καταναλώνοντας 
ημερησίως τη συνιστώμενη ποσότητα υγρών, συμβάλλουμε στη μείωση συμπτωμάτων όπως ο σχηματισμός 
βλεννογόνων στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα.   

 

Σύμμαχος κατά των ιώσεων είναι και τα συμπληρώματα διατροφής με την καθοδήγηση γιατρού. 
Ιδανικά είναι τα σκευάσματα τα οποία είναι φυτικά. Ειδικά κατά την περίοδο του κρυολογήματος, ο 
οργανισμός μας δεν πρέπει να καταναλώνει επιπλέον ενέργεια για να απορροφήσει οτιδήποτε ξένο, 
καθώς είναι ήδη εξασθενημένος. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφερθούμε στην ποσότητα και την 
ποιότητα των τροφών που καταναλώνουμε. Καλό είναι να 
κάνουμε συχνά και μικρά γεύματα για να λάβουμε την 
ενέργεια που χρειαζόμαστε.  Τέλος, για την αποφυγή ιώσεων 
προτείνεται να μείνουμε δραστήριοι. Η τακτική και ιδιαίτερα 
έντονη άσκηση διατηρεί το σώμα σας υγιές και αντισταθμίζει 
το σύγχρονο καθιστικό τρόπο ζωής. Αν γυμνάζεστε τακτικά, 
έχετε μικρότερες πιθανότητες να αρρωστήσετε, αφενός γιατί 
μειώνετε τα επίπεδα του στρες στον οργανισμό σας και 
αφετέρου γιατί δυναμώνετε το ανοσοποιητικό σας. 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
 

30 Ιανουαρίου, 2020 

29 Μαΐου, 2019 Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
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Γυμνάσιο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων      30 Ιανουαρίου,2020 
 
 
  

Μόδα & 3D-printer 
 

 
 

O Electroloom χαρακτηρίζεται ως ο πρώτος 3D 
εκτυπωτής ρούχων και υφασμάτων. Είναι ένα 
πλαστικό κουτί που έχει την ικανότητα να 
εκτυπώνει τρισδιάστατα διάφορα είδη όπως 
μπλούζες, φούστες, καπέλα κ.λπ. Από μια οθόνη 
θα μπορεί κανείς να επιλέξει το ρούχο της 
προτίμησής του (το οποίο μπορεί να έχει σχεδιάσει 
ο ίδιος ή να έχει κατεβάσει από το διαδίκτυο), να 
αλλάξει χαρακτηριστικά όπως το χρώμα ή το 
μέγεθός του και να το εκτυπώσει. Ιδανικά, ένας 
τέτοιος εκτυπωτής θα έχει επίσης δυνατότητα 
ανακύκλωσης. Έτσι, όταν ένα ρούχο λερωθεί, 
φθαρεί ή απλά το βαρεθούμε, θα μπορούμε να το 
πετάμε μέσα του και να μετατρέπεται σε πρώτη 
ύλη για κάποιο νέο!  

 
 

Μαρία-Θεοδώρα Κρυσταλλίδου & Βικτωρία 
Πολυχρονίου (A2) 

 
 

 
Γνωριμία με τους 3D εκτυπωτές! 
 

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να 
εκτυπώσετε τα ρούχα σας στο σπίτι σας; Τι θα 
λέγατε αν από έναν εκτυπωτή «έβγαινε» ένα 
ολόκληρο αυτοκίνητο ή ένα ποδήλατο; Ή, για να 
το πάμε αρκετά βήματα πιο μακριά, πώς θα 
αντιδρούσατε αν ένας «εκτυπωτής» κατασκεύαζε 
ένα λειτουργικό αυτί, ένα συκώτι ή μια καρδιά; 

Όλα αυτά ίσως φαντάζουν βγαλμένα από 
ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι ήδη 
εφικτά χάρη στην τεχνολογία της τρισδιάστατης 
εκτύπωσης. Το 3D Printing θεωρείται μία από τις 
σημαντικότερες τεχνολογίες των τελευταίων 
δεκαετιών, καθώς σε σχέση με άλλες τεχνολογίες 
είναι συνήθως ταχύτερο, φθηνότερο και 
ευκολότερο στη χρήση.  Πολλοί,  βέβαια, 
επισημαίνουν ότι η τεχνολογία  αυτή δεν είναι 
ακόμη αρκετά ώριμη και προσιτή ώστε να γίνει 
μαζική. 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση, που 
πρωτοεφευρέθηκε το 1984 από τον Chuck Hull, 
είναι μια προηγμένη διαδικασία που μάλλον 
αδικείται από τον όρο «εκτύπωση». Το λέμε αυτό 
γιατί δεν πρόκειται περί εκτύπωσης. Είναι μια 
μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία 
κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής 
πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Τα υλικά 
που συνήθως χρησιμοποιούνται στις 3D εκτυπώσεις 
είναι το πλαστικό, το καουτσούκ, ο ψαμμίτης, 
διάφορα ειδικά κράματα μετάλλων, αλλά και σειρά 
άλλων υλικών. Στα πιο δημοφιλή συγκαταλέγεται 
το PLA,  ένα ιδιαίτερα προσιτό και φιλικό υλικό  
προς το περιβάλλον.  

Μαρία-Θεανώ Βρακατσέλη,  Μαρία-Θεοδώρα 
Κρυσταλλίδου και Βικτωρία Πολυχρονίου (Α2) 

 

 

ΟΙ 3-D ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 
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Μικροί αγρότες 
εν δράση 

ΜΜΜ & 3D-printer 

 
Το νέο «εκτυπωμένο» αυτοκίνητο από 3D εκτυπωτή, αυτοκίνητο της Local Motors, ονομάζεται 3D Swim 
και αναμένεται να βγει σε μαζική παραγωγή. Ο 3D εκτυπωτής που χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει το 
όχημα έχει το μέγεθος ενός γκαράζ και εκτυπώνει το σασί ενιαίο. Οι πόρτες και τα αφαιρούμενα πάνελ 
εκτυπώνονται χωριστά και συναρμολογούνται. Τα 3D εκτυπωμένα ανταλλακτικά  έχουν μια τραχιά 
εμφάνιση, όπου οι στρώσεις υλικού είναι εμφανείς, ενώ τα μέρη του αμαξώματος έχουν ένα λείο φινίρισμα. 
Κάποια εξαρτήματα δεν μπορούν να εκτυπωθούν αποτελεσματικά με τη σημερινή τεχνολογία. Για 
παράδειγμα, τέτοια είναι οι αναρτήσεις, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, τα συστήματα διεύθυνσης και 
κινητήρα που κατασκευάζονται χωριστά. Με την 3D εκτύπωση το κάθε όχημα θα προσαρμόζεται 
ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη εάν θέλετε μια οροφή ή ένα πίσω κάθισμα, μπορείτε απλά να το 
σχεδιάσετε και να το εκτυπώσετε. Σύμφωνα με τη Local Motors, το 3D Swim είναι μόνο η αρχή, αφού η 
εταιρία σκοπεύει να δημιουργήσει ολόκληρη σειρά 3D εκτυπωμένων αυτοκινήτων! 
 

 

Ιατρική & 3D-printer 
 

 
 

Οι πρώτες μεταμοσχεύσεις 3D εκτυπωμένων ιστών πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα, και με 
έκπληξη οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως ενσωματώθηκαν στο σώμα και εξελίχθηκαν σε πλήρως 
λειτουργικούς ιστούς, αναπτύσσοντας κανονικό σύστημα αιμοφόρων αγγείων και νεύρων. Προς το παρόν 
οι 3D εκτυπωμένοι ιστοί και όργανα έχουν μεταμοσχευθεί μόνο σε πειραματόζωα.  

 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 3D εκτύπωση “ζωντανών” ιστών δεν προκαλούν καμία 
βλάβη στα κύτταρα και τα μέχρι τώρα πειράματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η μέρα που θα γίνει η πρώτη 
μεταμόσχευση σε άνθρωπο είναι πολύ κοντά. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της τρισδιάστατης εκτύπωσης 
στην ιατρική είναι η γρήγορη και φθηνή κατασκευή προσθετικών μελών, ανατομικών τμημάτων, αλλά και 
ιατρικών εργαλείων για κάθε ασθενή ξεχωριστά.  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση εφαρμόζεται προεγχειρητικά σε κάθε τομέα της ιατρικής και συμβάλλει 
στη μείωση του χρόνου και του ρίσκου της επέμβασης και τη γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς. Με 
δεδομένα που λαμβάνονται από την αξονική ή μαγνητική τομογραφία εκτυπώνεται τρισδιάστατα ένα 
ανατομικό μοντέλο, στο οποίο φαίνονται καθαρά με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό του οργάνου ή του μέλους, ιστοί, νεύρα, αρτηρίες, αγγεία, ρίζες δοντιών, καρκινικοί όγκοι κ.λπ. 

Τέλος για την επίτευξη μιας εγχείρησης εκτυπώνονται, από υλικά που αντέχουν τις υψηλές 
θερμοκρασίες της αποστείρωσης, τα απαιτούμενα ανατομικά τμήματα αλλά και φθηνά χειρουργικά 
εργαλεία εξατομικευμένης χρήσης. Είναι σίγουρα μια επαναστατική μέθοδος που θα βοηθήσει και θα 
σώσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.  

Μαρία-Θεανώ Βρακατσέλη (Α2) 
 

Πρόσφατα ερευνητές κατασκεύασαν 
έναν νέο εκτυπωτή 3D, όπου κατάφεραν να 
εκτυπώσουν  ιστούς αυτιών, μυών, χόνδρων 
και οστών, με σκοπό να βρουν εφαρμογή σε  
μεταμοσχεύσεις οργάνων και σε 
αντικαταστάσεις κατεστραμμένων χόνδρων 
και οστών. 
 

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν μερικά χρόνια ένα ελαστικό 
ποδηλάτου χωρίς την ανάγκη ύπαρξης της παραμικρής ποσότητας 
αέρα στα «ενδότερά» του; H BigRep δημιούργησε ένα 3D εκτυπωμένο 
ελαστικό που μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις. Η εταιρία δεν 
σχεδιάζει, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, να διαθέσει το 3D 
εκτυπωμένο ελαστικό στο εμπόριο. Το μόνο σίγουρο είναι πως έκανε 
την αρχή και έδωσε το έναυσμα για να ακολουθήσουν άλλοι 
κατασκευαστές το παράδειγμά της. 

Άζαρ Αποστόλης (Α2) 


