
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 

 Η φωνή των νέων    
Ιδέες – Απόψεις – Εντυπώσεις 

 28η Οκτωβρίου τότε & τώρα 

Την 3η πρωινή της 28ης 

Οκτωβρίου 1940 ο Μεταξάς 

αρνείται την παράδοση της 

Ελλάδας στον Μουσολίνι και ο 

Ελληνοϊταλικός πόλεμος 

ξεσπά. 

Τι θα συνέβαινε όμως αν ο 

Μεταξάς έλεγε «ΝΑΙ»; 

 

 

Σήμερα: Είμαι ό,τι τρώω; Οι 
αρχές της σωστής διατροφής. 
 

Σαν Σήμερα: Ποια ήταν η 
κύρια διατροφή των ανήλικων 
τέκνων της Κατοχής; 
 

 

Τι θα συνέβαινε αν ο 
Μεταξάς έλεγε «ΝΑΙ»; 
 

 

H σημασία της σωστής διατροφής για τα παιδιά 
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Τι θα συνέβαινε αν ο Μεταξάς έλεγε «ΝΑΙ»; 

Γράφει ο Φώτης Γιαμβριάς  

Την 3η πρωινή της 28ης Οκτωβρίου 
1940 ο Μεταξάς αρνείται την παράδοση 
της Ελλάδας στον Μουσολίνι και ο 
Ελληνοϊταλικός πόλεμος ξεσπά. 

Τι θα συνέβαινε όμως αν ο Μεταξάς 
έλεγε «ΝΑΙ»; Η υποταγή στον Άξονα, 

στην καλύτερη των περιπτώσεων, δηλαδή με τη νίκη των Γερμανών 
και των συμμάχων τους, θα άφηνε την Ελλάδα όχι μόνον υπόδουλη, 
αλλά και ακρωτηριασμένη από την εγκατάλειψη των Ελλήνων της 
Ηπείρου και της Θράκης στις διεκδικήσεις ξένων ζυγών, όπως των 
Ιταλών και των Βουλγάρων κατακτητών των περιοχών αυτών. 

Αλλά και σε περίπτωση νίκης της Βρετανίας και των συμμάχων της 
δεν θα ήταν μόνο ατιμασμένη στο πλευρό των ηττημένων Γερμανών, 
αλλά θα διακινδύνευε και άλλους ακρωτηριασμούς προς όφελος των 
γειτόνων της (π.χ. Τουρκία, Νοτιοσλαβία κ.ά.). 

Επιπλέον, οι δυνάμεις του Άξονα θα εισέβαλλαν στη Ρωσία την 
άνοιξη, λογικά θα την κατακτούσαν και πιθανόν θα νικούσαν στον 
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Η αντίσταση της Ελλάδας όμως είχε ως 
αποτέλεσμα οι δυνάμεις του Άξονα να καθυστερήσουν πολλούς 
μήνες την εισβολή τους στη Ρωσία με αποτέλεσμα να ηττηθούν.  

Πάντως, ούτως ή άλλως η Ελλάδα δεν θα γλύτωνε τον πόλεμο ακόμα 
κι αν έλεγε «ΝΑΙ» ο Μεταξάς, όπως συνέβη και με την Αλβανία, που 
ως σύμμαχος των Ιταλών πολέμησε κατά της Ελλάδας. 

 Από το παρελθόν στο παρόν 

Σαν σήμερα... 

 

Επιμέλεια: Τάσος Καραμπίνης 

969: Τα βυζαντινά στρατεύματα 
καταλαμβάνουν την Αντιόχεια 
της Συρίας. 

1822: Καταδρομική επιχείρηση  
από τον Κ. Κανάρη κατά των 
Οθωμανών στην Τένεδο. 

 

Ιστορικές φωτογραφίες 

Επιμέλεια: Μαρία Λαλλά 

 

Η φωτογραφία της  Μαρίας 
Παντσίκα συγκλονίζει την 
παγκόσμια κοινή γνώμη. Είναι 
μια από τους κατοίκους που 
σώθηκαν από τη θηριωδία των 
ναζί στις 10 Ιουνίου  του 1944 στο 
Δίστομο Βοιωτίας. Όλα ξεκίνησαν 
από τη γερμανική επιχείρηση 
εκκαθάρισης των ανταρτών που 
εξελίχθηκε σε σφαγή των 
κατοίκων του μαρτυρικού 
χωριού. Συνολικά εκτελέστηκαν 
228 κάτοικοι.  
 
Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στις 
29/11/1944 στο περιοδικό “LIFE” 
από τον φωτογράφο Dmitri 
Kessel. 

Ιστορικές ειδήσεις 

Επιμέλεια: Δαρεία Σταθάτου 

«Ξεθάφτηκε» από τη Βιβλιοθήκη της 
Βασιλικής Εταιρείας Επιστημών στη 
Βρετανία χαμένη πρωτότυπη 
επιστολή του Γαλιλαίου με 
επιχειρήματα ότι η Γη γυρίζει γύρω 
από τον Ήλιο. Ο Γαλιλαίος είχε σαφή 
συνείδηση των κινδύνων από τις 
διαφωνίες των Παπικών και 
προσπαθούσε να «νερώσει» τους  
ισχυρισμούς του. 

(www.sansimera.gr) 

  

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 

 

28 Οκτωβρίου, 2018 
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 Από το παρελθόν στο παρόν 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 28 Οκτωβρίου, 2018 

 
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 

 

 

Ο Γιάννης Τσαρούχης (γνωστός ζωφράφος 
και μαθητής του Φώτη Κόντογλου) 
πολέμησε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο του 
1940 και μας διηγείται ένα από τα πολλά 
θαύματα της Παναγίας μας: 
 
«Η Παναγία εμφανίστηκε σε έναν 
ανθυπασπιστή. Εκείνος την θεώρησε 
Αλβανίδα κατάσκοπο και πήγε να την 
πυροβολήσει. Εκείνη ύψωσε την παλάμη της 
για να τον σταματήσει και του είπε: "Μη με 
χτυπάς. Tη Λαμπρή θα είσαστε στα σπίτια 
σας". Ύστερα, χάθηκε. Τότε εννόησε την 
παρουσία της! Αμέσως, δόθηκε εντολή να 
χτιστεί εκκλησία στο Γκολέμι, στο σημείο 
όπου εμφανίστηκε η Παναγία. Ο διοικητής 
μου ζήτησε να αγιογραφήσω την εικόνα 
της». 
 

 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, ένα πιστό 
αντίγραφο της εικόνας "Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ 
ΝΙΚΗΣ", μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε 
στην ερειπωμένη εκκλησία για δύο λόγους: 
 

 α) Για να θυμίζει σε όλους μας ότι κάθε 
μορφή πόλεμου είναι η χειρότερη κατάρα 
που μπορεί να χτυπήσει μια ανθρώπινη 
κοινωνία. 
 

β) Ότι τα οράματα, τα όνειρα και οι 
οπτασίες που έβλεπαν οι Έλληνες 
στρατιώτες στα αλβανικά βουνά, δεν ήταν 
αποκυήματα της φαντασίας θρησκόληπτων 
και φοβισμένων αντρών, αλλά θεϊκές και 
ζωντανές παρεμβάσεις τόσο της Παναγίας, 
όσο και πλείστων αγίων της Ορθοδόξου 
πίστεως! 
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Είμαι ό,τι τρώω; 

Γράφει η Άννα-Μαρία Γνεσούλη  

Η σοφή αυτή φράση του Ιπποκράτη πραγματικά 
αντικατοπτρίζει τη σημασία της καλής διατροφής στην 
ποιότητα της ζωής μας. Το θέμα της διατροφής είναι 
εξαιρετικά σημαντικό στην εποχή της υπερκατανάλωσης 
και των αμέτρητων κινδύνων για την υγεία και τη 
διατροφή από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς 
αυτό αποτελεί τη βασική πηγή τροφής.  

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά για να λειτουργήσει σωστά. Οι 
καλές διατροφικές συνήθειες στις μικρές ηλικίες θέτουν 
τις βάσεις για καλή υγεία, ενώ οι κακές συνήθειες 
διατροφής δημιουργούν προβλήματα στην υγεία και 
οδηγούν στην παχυσαρκία. Για την ανάπτυξή μας, για 
τις δραστηριότητές μας, για όλες τις λειτουργίες του 
οργανισμού μας χρειαζόμαστε ενέργεια, την οποία 
παίρνουμε καθημερινά από τις τροφές.  

Τα μικρά παιδιά χρειάζεται να καταναλώνουν τροφές 
πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, όπως πρωτεΐνες, σίδηρο 
και κάλιο. Επιπλέον, τα παιδιά χρειάζεται να 
γυμνάζονται  για τουλάχιστον 60 λεπτά ημερησίως, γιατί 
έρευνες έχουν δείξει πως η έλλειψη άσκησης παίζει 
σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση, την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση της παχυσαρκίας στην εφηβεία! 

Οι αρχές της σωστής διατροφής             

Επιμέλεια: Αποστόλης Καραμανλής  

Η σωστή διατροφή αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για να αναπτυχθεί σωστά ένα παιδί. Πολλές 
φορές η κακή διατροφή και η έλλειψη ενός καλού πρωινού μπορεί να συνεπάγεται την ανεπαρκή 
σωματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Οι ανάγκες ενός παιδιού αλλάζουν καθώς μεγαλώνει και 
εξαρτώνται από την ηλικία και το φύλο. Οι γονείς θα πρέπει από νωρίς να συνηθίσουν τα παιδιά σε 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Οι επιστήμονες έχουν ορίσει κάποιες βασικές αρχές που θα πρέπει να 
τηρούμε μικροί και μεγάλοι στη διατροφή μας, όπως:  

 την ποικιλία των τροφών, δηλαδή κατανάλωση τροφών απ’ όλες τις ομάδες  

 την ισορροπία, δηλαδή να τρώμε απ’ όλες τις ομάδες στις σωστές αναλογίες 

 το μέτρο, δηλαδή να τρώμε τις σωστές ποσότητες απ’ όλα τα τρόφιμα 

Τέλος, θα πρέπει να συνηθίσουμε όλοι να τρώμε έξυπνα πρωινά που περιέχουν δημητριακά ολικής άλεσης, 
χυμό, φρούτα, άπαχο γάλα και γιαούρτι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το βασικότερο γεύμα της ημέρας 
είναι το πρωινό! 

 

 

 

Σαν σήμερα...  

Επιμέλεια: Λάμπρος Τσέλιος 

«Όταν πεινάς, θα φας τα πάντα. Όταν βλέπεις 
το παιδί σου τουμπανιασμένο, θα του δώσεις 
τα πάντα για να το κρατήσεις στη ζωή» 
αναφέρει η κα Νικολαΐδου (ιστορικός-
συγγραφέας).  

 Για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρχε 
συνταγή που έλεγε ότι, αν και εφόσον βρεθείτε 
τόσο τυχεροί και αγοράσετε φασολάκια, 
καθαρίστε τα, κρατήστε τις άκρες και τις 
κλωστές, και όλα μαζί ψιλοκόψτε τα. Άλλοι 
επιβίωναν με φέτες λασπώδους ψωμιού ή τη 
λεγόμενη μπομπότα (χυλός από 
καλαμποκάλευρο). Τα παιδιά, όπως 
καταλαβαίνετε, χρειάζονταν πρωτεΐνη, 
δηλαδή κρέας. Όμως λόγω της έλλειψής του, 
αναγκάζονταν να σκοτώνουν τετράποδα, 
όπως σκύλους, γάτες, γαϊδούρια ή ακόμη και 
ελάφια. Αυτή ήταν η κύρια διατροφή των 
ανήλικων τέκνων της Κατοχής… 

 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 28 Οκτωβρίου, 2018 

Πηγή: Εθνικό Σύστημα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 
Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και 
Εφηβική Ηλικία 

 

Πηγή: Οι συνταγές 
της Κατοχής, Ελένη 

Νικολαΐδου 

Πηγή: Medinova (Ιατρικό portal) 

   

   
 

H σημασία της σωστής διατροφής για τα παιδιά 
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28 Οκτωβρίου, 2018 

 

Τα χρώματα του φθινοπώρου 

«Να μη λυπάσαι που πέφτουν 
τα φύλλα το φθινόπωρο. 

Η δική σου τρυφερότητα θαν τα φέρει 
και πάλι στα δέντρα. 

Δάκρυα μη χαλνάς· όλοι ανήκουμε 
στην Ανάσταση». 

Ν. Καρούζος 

 
 

To φθινόπωρο είναι η εποχή που διανύουμε περνώντας από το 
καλοκαίρι στο χειμώνα. Η λέξη «φθινόπωρο» προέρχεται από το ρήμα 
«φθίνω» και το ουσιαστικό «οπώρα», επειδή αυτήν την εποχή του έτους 
λιγοστεύουν τα οπωρικά, δηλαδή οι εδώδιμοι καρποί των δέντρων. 
Όταν ωριμάζουν τα φύλλα των φυλλοβόλων δέντρων, 
ενεργοποιώντας ένα δικό τους αμυντικό μηχανισμό, μπορούν και 
διασπούν τις χρωστικές ουσίες που έχουν ήδη παραγάγει —ανάμεσά 
τους και τη χλωροφύλλη. Όταν το πράσινο χρώμα της χλωροφύλλης 
εξαφανίζεται, τότε αποκαλύπτονται τα υπόλοιπα χρώματα, αυτά που 
συνήθως αποκαλούνται «φθινοπωρινά» κι εμείς θαυμάζουμε στη φύση 
ως κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες πινελιές! 
 

Δημήτριος Τσαντήλας 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Χλωροφύλλη 
Τα φυτά οφείλουν το πράσινό 
τους χρώμα στη χλωροφύλλη, 
ένα μόριο που βοηθά στην 
απορρόφηση του φωτός κατά τη 
λειτουργία της φωτοσύνθεσης. 
Το φθινόπωρο, λόγω της 
περιορισμένης ηλιοφάνειας και 
του κρύου αέρα, τα φυτά 
σταματούν την παραγωγή 
χλωροφύλλης, οπότε αλλάζει το 
πράσινο χρώμα των φύλλων σε 
κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο. [1] 
 

Θεόδωρος Λύρας 

Καροτενοειδή και φλαβονοειδή 

Τα καροτενοειδή και τα φλαβονοειδή είναι χρωστικές ουσίες που 
απαντούν στα φύλλα και, καθώς η χλωροφύλλη μειώνεται τους 
φθινοπωρινούς μήνες, τα χρώματά τους αποκαλύπτονται. Η 
ξανθοφύλλη, που ανήκει στα καροτενοειδή, είναι υπεύθυνη για το 
κίτρινο χρώμα των φθινοπωρινών φύλλων. Μία από τις πιο 
σημαντικές ξανθοφύλλες, η λουτεΐνη, είναι επίσης μία χημική ουσία 
στην οποία οφείλεται και το κίτρινο χρώμα του κρόκου στο αυγό. 
Επιπλέον τα καροτενοειδή συμβάλλουν στο πορτοκαλί χρώμα των 
φύλλων. Το β-καροτένιο είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα 
καροτενοειδή στα φυτά και απορροφά το πράσινο και μπλε μέρος του 
φωτός, αντανακλώντας έτσι το κόκκινο και κίτρινο χρώμα που εμείς 
αντιλαμβανόμαστε ως πορτοκαλί. Στην παρουσία της εν λόγω 
χρωστικής ουσίας οφείλεται και το πορτοκαλί χρώμα στα καρότα. Τα 
καροτενοειδή στα φύλλα ξεκινούν να ελαττώνονται όπως η 
χλωροφύλλη, αλλά με πολύ πιο αργό ρυθμό. [1,2] 

Ιωάννης Μαντζούρης, Παναγιώτης Θεοφανάκης 
  

Μουσικές προτάσεις:  
P. I. Tchaikovsky, October (autumn song) / A. Vivaldi, Autumn (The Four Seasons) 
 

Βιβλιογραφικές αναφορές:  
1.www.compoundchem.com, The Chemistry of autumn leaf colours. 
2. M. Archetti et al., Unravelling the evolution of autumn colours: an interdisciplinary approach., 
Cell.2009, 24(3). 
3. Khoo HE et.al., Anthocyanidins and anthocyanins: colored pigments as food, pharmaceutical 
ingredients, and the potential health benefits., Food Nutr Res. 2017, 61(1). 
4. www.pemtousia.gr, Τα χρώματα του φθινοπώρου. 
 
 
 
 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 
 

Ανθοκυανίνες 
Οι ανθοκυανίνες είναι 
χρωστικές ουσίες στις οποίες 
οφείλεται το κόκκινο ή μοβ 
χρώμα. Η σύνθεση της 
ανθοκυανίνης στα φύλλα των 
δέντρων ξεκινάει από την αρχή 
του φθινοπώρου, καθώς η 
συγκέντρωση ζάχαρης στα 
φύλλα αυξάνεται. Ο ρόλος τους 
δεν είναι σαφής. Εκτιμάται ότι 
ίσως βοηθά στην προστασία των 
φύλλων από το υπερβολικό φως, 
παρατείνοντας τον χρόνο πριν 
πέσουν. [1,3] 

 
Δέσποινα Κατσούλη 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B7
http://www.compoundchem.co/
http://www.pemtousia.gr/
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                      Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ   
                                      
Εξερεύνηση  

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ   
 

Ελένη-Ραφαέλα Πούτου & Κλεοπάτρα Τούσερτ 
 

Η εύρεση των πρώτων αριθμών απασχόλησε 
από την αρχαιότητα τους μαθηματικούς. Το 200 
π.Χ. ο Έλληνας Ερατοσθένης επινόησε τον 
αλγόριθμο για την εύρεση των πρώτων 
αριθμών, που ονομάζεται «κόσκινο του 
Ερατοσθένη».  
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι αρχαίοι Έλληνες 
μαθηματικοί και φιλόσοφοι όχι μόνο κατείχαν 
την έννοια του πρώτου αριθμού, πράγμα από 
μόνο του θαυμαστό του βάθους της 
αρχαιοελληνικής διανόησης, αλλά και 
απέδειξαν ότι οι πρώτοι αριθμοί είναι άπειροι!   
Γνωστός στους επιστήμονες με την κωδική 
ονομασία M77232917, ο καινούργιος αριθμός 
διαθέτει σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότερα 
ψηφία σε σχέση με τον προηγούμενο αριθμό 
ρεκόρ. Ο λόγος για τον πρώτο αριθμό που είχε 
βρεθεί τον Ιανουάριο του 2016 και ήταν ο 
M74207281 με 22.338.618 ψηφία. 
 

 

Η ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
 

Φώτης Γιαμβριάς &  

Δημόκριτος Τζωρτζάκης-Ανδρονίκης 
 

Εν έτει 1903, ο Φρανκ Νέλσον Κόουλ, 
Καθηγητής Μαθηματικών στο 
Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, σε  ένα 
συνέδριο της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας 
επρόκειτο να δώσει μια διάλεξη με τον πρωτότυπο τίτλο 
«Περί παραγοντοποίησης πολύ μεγάλων αριθμών».  
Όταν έφτασε η στιγμή της διάλεξης, δίχως να πει λέξη 
ανέβηκε στον πίνακα, υπολόγισε τη δύναμη 267, 
αφαίρεσε μία μονάδα και έγραψε το αποτέλεσμα: 
             267-1  =147573952589676412927 
Στη συνέχεια εκτέλεσε τον παρακάτω πολλαπλασιασμό:           
  193707721x761838257287=147573952589676412927 
Το αποτέλεσμα του γινομένου ήταν το ίδιο. 
Τελικά έγραψε στον πίνακα: 
               267-1 =193707721x761838257287 
Το ακροατήριο σηκώθηκε όρθιο και χειροκρότησε. Από το 
1876 ήταν γνωστό ότι ο αριθμός 267-1 δεν ήταν πρώτος 
αλλά το γινόμενο δυο μικρότερων πρώτων. Κανείς όμως 
δεν ήξερε ποιων. Όταν ρωτήθηκε ο Κόουλ πώς κατάφερε 
να βρει τους αριθμούς, αυτός απάντησε ότι επί τρία 
χρόνια κάθε κυριακάτικο απόγευμα εργαζόταν στο 
πρόβλημα. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
 

Άγγελος Κωνσταντουλάκης & Αντώνης Οικονομίδης 
 

Η επικοινωνία με τη χρήση πρώτων αριθμών δεν αποτελεί μόνο 

αντικείμενο της επιστημονικής φαντασίας. Ο Όλιβερ Σακς (Oliver 

Sacks) στο βιβλίο του «Ο άντρας που πέρασε τη γυναίκα του για καπέλο» 

αναφέρει την περίπτωση δυο εικοσιεξάχρονων διδύμων, του Τζον και 

του Μάικλ, που η βαθύτερη μορφή επικοινωνίας τους ήταν η 

ανταλλαγή εξαψήφιων πρώτων αριθμών.  

Ο Σακς περιγράφει πώς τους αντιλήφθηκε για πρώτη φορά να ανταλλάσσουν κρυφά πρώτους αριθμούς στη 

γωνιά ενός δωματίου: «… έμοιαζαν σαν δυο οινολόγοι που δοκίμαζαν σπάνια είδη κρασιών 

ανταλλάσσοντας γευστικές εμπειρίες».  

Αρχικά, ο Σακς δεν κατάλαβε τι ακριβώς έκαναν οι δίδυμοι. Σε λίγο όμως έσπασε τον κώδικά τους. 

Απομνημόνευσε τότε μερικούς οκταψήφιους πρώτους αριθμούς και την επόμενη φορά που συναντήθηκε με 

τους διδύμους άφησε τεχνηέντως να ακουστούν αυτοί οι αριθμοί κατά τη διάρκεια της κουβέντας. Την 

αρχική έκπληξη των διδύμων διαδέχτηκε βαθιά περίσκεψη που εξελίχθηκε σε ενθουσιασμό, όταν 

αναγνώρισαν άλλον ένα πρώτο αριθμό. Ενώ όμως ο Σακς είχε ανατρέξει σε καταλόγους πρώτων αριθμών 

για να διαλέξει αυτούς που χρησιμοποίησε, ο τρόπος με τον οποίο οι δίδυμοι ανακάλυπταν τους αριθμούς 

τους αποτελεί μυστήριο. Άραγε αυτές οι αυτιστικές ιδιοφυΐες κατείχαν κάποιο μυστικό τύπο που είχε 

διαφύγει από γενεές μαθηματικών; 

28 Οκτωβρίου, 2018 
 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 
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Η διαδικασία της αιμοδοσίας είναι  
παιχνίδι, όμως συμβάλλει θετικά στις 

ζωές των ανθρώπων. 
 

Το αίμα βοηθά στην  
αντιμετώπιση ασθενειών 

 
 

 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ 

ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Οκτωβρίου, 2018 Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 

 Αιμοδοσία ονομάζεται η διαδικασία λήψης του 
αίματος από έναν άνθρωπο που ονομάζεται αιμοδότης. Ο 
αιμοδότης δίνει αίμα είτε γιατί κάποιος το έχει ανάγκη είτε για 
να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν στα νοσοκομεία. 
Αίμα χρειάζονται άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα, 
όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, η νεφρική ανεπάρκεια και η 
λευχαιμία. Επίσης, είναι αναγκαίο και σε όσους κάνουν 
εγχειρήσεις ή σε αυτούς που έχουν εμπλακεί σε σοβαρά 
τροχαία ατυχήματα. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα χρειάζεται 
ετησίως 650.000 μονάδες αίματος. Δυστυχώς, οι εθελοντές 
αιμοδότες εξασφαλίζουν μόνο το 43% του αίματος που 
χρειάζεται η χώρα μας. 

 Η λήψη του αίματος  γίνεται με ειδική βελόνα η 
οποία μεταφέρει το αίμα σε ένα ειδικό αποστειρωμένο  
μπουκαλάκι και διαρκεί 5 λεπτά. Η ποσότητα είναι περίπου 
450ml. Η αιμοδοσία δεν γίνεται μόνο στα νοσοκομεία, αλλά 
και οπουδήποτε αλλού με τη βοήθεια κινητών συνεργείων.  Μη 
φοβάστε! Άλλωστε η συνολική διαδικασία, που επιπλέον 
περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, καθώς 
και κάποιες εξετάσεις που εξασφαλίζουν την υγεία του 
αιμοδότη και την ποιότητα του αίματος, δεν θα σας 
καθυστερήσει περισσότερο από 30 λεπτά. 

Η αιμοδοσία όχι μόνο δεν επιβαρύνει, αλλά ωφελεί και 
τον αιμοδότη, αρκεί να τηρεί τις προϋποθέσεις. Καταρχάς, 
ωφελεί τον οργανισμό του, καθώς τον αναγκάζει να 
δημιουργήσει καινούργια κύτταρα, ενώ βοηθά άτομα με 
υψηλό αιματοκρίτη να τον επαναφέρουν σε φυσιολογικά 
επίπεδα. Επιπροσθέτως, ο εθελοντής αιμοδότης δικαιούται 
φιάλες αίματος είτε για τον ίδιο είτε για δικούς του ανθρώπους. 
Όμως, το πιο σημαντικό όφελος είναι πως ο εθελοντής 
αιμοδότης γεμίζει ικανοποίηση, αφού με ελάχιστο κόπο και  σε 
ελάχιστο χρόνο προσφέρει σημαντική βοήθεια σε 
συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη! 

 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 
 

Το άρθρο επιμελήθηκε η 
Α’ Γυμνασίου 2017-18 


