
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ιδέες – Απόψεις – Εντυπώσεις 

 
Οι Δυνάμεις στον κόσμο μας 

“Εγώ”, είπε ο άνθρωπος, “είμαι 
Χριστιανός και πρόθυμος να πάθω 
για την αγάπη του Κυρίου μου.”   

Χριστούγεννα στο 
πολιορκημένο 
Μεσολόγγι 

 

Σελίδα 2 

Σελίδα 4 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 29 Ιανουαρίου, 2019 

Σελίδα 5 

Σελίδα 6 

Αρ. φύλλου 2   

Από το παρελθόν στο παρόν 

Σελίδα 1 

Για να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, ρωτήσαμε διάφορα 
πρόσωπα. Το κάθε ένα μας μετέδωσε τη δική του άποψη, σύμφωνα με 
την ειδικότητά του. Οι απαντήσεις τους είναι ίδιες; Είναι λογικό, να 
υπάρχουν πολλές και σωστές απαντήσεις; Εμείς απαντάμε στην 
πρώτη ερώτηση και προτείνουμε εσείς να σκεφτείτε τις υπόλοιπες! 

Τι είναι Δύναμη; Αναρωτηθήκαμε! 

Χειμερινή Διατροφή 

Σελίδα 3 

Η φύση μάς δίνει 
τρόφιμα το χειμώνα 
που έχουν πολλά 
θρεπτικά συστατικά, 
χρήσιμα και για την 
αντιμετώπιση του 
κρύου!  

 Γίνεται να υπολογίσω γινόμενα 

φυσικών αριθμών χωρίς να γνωρίζω 

την προπαίδεια; 

 Με τι μήκη μπορώ να κατασκευάσω 

ορθές γωνίες;  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

 

Οι ιαματικές ιδιότητες των 
βοτάνων 

«Την Παναγιά παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει, 
στου πονεμένου την καρδιά που 

βαριαναστενάζει» 
 

Η καλλιέργεια και η χρήση των αρωματικών 
φυτών και βοτάνων για φαρμακευτικούς 
σκοπούς καταγράφονται από την αρχαιότητα! 

Η φωνή των νέων    

Αρχαία - Νέα 
         Εκλογές                  Ομορφιά 
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Η δύναμη του Θεού. 
Του Γιαμβριά  Φ. 

 Ως γνωστό, η εκκλησία μας δίνει στο Θεό πολλά ονόματα. Ένα όμως, που παραμένει στην 

Ιστορία της Εκκλησίας είναι το όνομα Παντοδύναμος. Με αυτή τη λέξη εννοούμε ότι για το Θεό 

δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Όπως λέει και ο προφήτης Δαυίδ, με ένα “νεύμα” του 

μπορεί να κινηθούν ακόμα και τα όρη. Είναι όμως συγκινητικό  πως, ενώ ο Θεός όλα μπορεί να τα 

κινήσει, εντούτοις υπάρχει μια “πέτρα” την οποία δεν μπορεί να την αγγίξει, τον άνθρωπο. Τον 

αγγίζει και τον χαριτώνει μόνο εάν ο ίδιος το θελήσει. 

 

Δυνάμεις στη Φυσική & στη Χημεία. 
Του Τσαντουλή Στ. 

Σπίτι της ζωής είναι το σύμπαν. Ένα από τα δομικά στοιχεία του 
σύμπαντος, από όσα γνωρίζουμε σήμερα, είναι η δύναμη. Όλα τα 
σωματίδια στη φύση υπόκεινται σε τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις, με τη 
έννοια ότι όχι μόνο αλληλεπιδρούν, αλλά και παράγονται μέσω αυτών 
των δυνάμεων:  την ισχυρή, την ηλεκτρομαγνητική, την ασθενή και τη 
βαρυτική.   

29  Ιανουαρίου, 2019 Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 

Δυνάμεις των συναισθημάτων. 
Της Σταθάτου Δ. 

Ένας άνθρωπος «αισθάνεται»  
κάτι βαθύ, εσωτερικό, που επιδρά 
στο σώμα του και την «ψυχή» του 
και σχεδόν πάντα εκφράζεται. 
Δύναμη των συναισθημάτων είναι, 
για παράδειγμα, η αλληλεγγύη 
που δείχνουμε σε έναν άνθρωπο. 

Δυνάμεις της Φύσης 
Του Καραμανλή Α.   

Η Γη ηλικίας 4,6 δισεκατομμυρίων ετών δεν είχε πάντα την ίδια μορφή. 
Δυνάμεις της φύσης, όπως συχνά αποκαλούνται, προκαλούν αλλαγές. 
Δυνάμεις ενδογενείς (εκδηλώνονται με τη μορφή σεισμών και 
ηφαιστείων) και δυνάμεις εξωγενείς (που οφείλονται στον άνεμο, στο 
νερό, στην αλλαγή θερμοκρασίας και στον άνθρωπο). 

Δυνάμεις στα Μαθηματικά. 
Του Τσαντήλα Δ. 

Η δύναμη στα Μαθηματικά είναι, 
απλά,  ένα  διάνυσμα.  

Έχει διεύθυνση, φορά και μέτρο. Το 
μέτρο της δύναμης, το οποίο στα 
Μαθηματικά είναι η απόλυτη τιμή, 
δηλώνει το ποσό της δύναμης. Ως 
διεύθυνση και φορά εννοείται η 
κατεύθυνση της. 

Δυνάμεις στη Βιολογία..  
  Του Διαμαντόπουλου  Ν. 

Η φυσική δύναμη είναι εγγενής 
ιδιότητα που χαρακτηρίζει όλους τους 
ζωντανούς οργανισμούς. 
 

Στα φυτά, η δύναμη χαρακτηρίζεται 
σε  θρεπτική και αναπαραγωγική. 
Αντίστοιχα, στα ζώα σε αισθητήρια 
και κινητήρια (μυϊκή) δύναμη και 
τέλος,  στον  άνθρωπο υπάρχει 
επιπλέον η δύναμη της λογικής και της 
σκέψης (νοητική δύναμη).  
 

Δύναμη του  λόγου. 
Του Ζορμπά Θ. 

Η δύναμη του λόγου είναι 
τόσο ισχυρή που μπορεί να 
πείσει ή μπορεί ακόμα και  
να διαστρεβλώσει την 
αλήθεια.  
 

Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα 
η ρητορική ως  «πειθοῦς 

δημιουργός», ως τεχνική, δεν 
ενδιαφέρεται να ανακαλύψει 
και να διδάξει τα αληθινά 
και τα δίκαια, αλλά να 
εκθέσει τα «εἰκότα», δηλαδή 
τα πιθανά, τα αληθοφανή, 
αυτά που μοιάζουν να είναι, 
κι ας μην είναι, αληθινά, 
φθάνει να συμφέρουν τον 

ρήτορα.  
 

Τι είναι δύναμη; 
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Χριστούγεννα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι 

Γράφει η Παρασκευή-Δήμητρα Τζώρτζη 

«Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων 
(1822) [...] ο γραμματέας, βλέποντας στην ξηρά 
άνθρωπο να κουνάει μαντήλι, πλησίασε.  
“Εγώ”, είπε ο άνθρωπος, “είμαι Χριστιανός και 
πρόθυμος να πάθω για την αγάπη του Κυρίου 
μου.  Μη απορήσεις και μη δυσπιστήσεις για 
όσα θα ακούσεις, βλέποντάς με να συνοδεύω 
τους εχθρούς του Κυρίου μου.  Η γυναίκα μου 
και τα παιδιά μου είναι αιχμάλωτα στους 

Τούρκους [...].  Ο Θεός  των Χριστιανών θέλησε να μάθω όσα οι εχθροί 
μελετούν κατά του λαού του και περιφέρομαι από το πρωί ως κυνηγός για τη 
σωτηρία των ομοπίστων μου.  Τρέξε στην πόλη και πες ότι οι εχθροί έχουν 
σκοπό να επιτεθούν αύριο τα χαράματα στα ανατολικά του τείχους”» (Σ. 
Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Β΄). 

Αυτά τα λόγια είπε ο Δημήτρης  Γούναρης ή Ζούκας, που ήταν 
υπηρέτης των Τούρκων και απέδρασε, ώστε να μεταφέρει στους 
Έλληνες ότι την ημέρα των Χριστουγέννων θα κάνουν επίθεση οι 
Τούρκοι του Ομέρ Βρυώνη στο Μεσολλόγι. Τότε οι Έλληνες 
προετοιμάστηκαν, πήραν θέσεις μάχης και τελικά οι Τούρκοι, χωρίς 
να κατορθώσουν τίποτε, αποχώρησαν.  

Ο Ομέρ Βρυώνης για εκδίκηση σκότωσε την οικογένεια του  Ζούκα, 
που κρύφτηκε για να γλυτώσει από τους Τούρκους. Μετά από την 
απελευθέρωση της πατρίδος έγινε ιερομόναχος και μάλιστα έχτισε 
και εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα στην 
Κλεισούρα του Μεσολογγίου. 

 Από το παρελθόν στο παρόν 

Σαν σήμερα... 

 

Επιμέλεια: Δημήτρης Ρέκκας 

1907: Ιδρύεται ο Σύνδεσμος 
Ελλήνων Βιομηχάνων και 
Βιοτεχνών (ΣΕΒ). 

1881: Θάνατος του Ρώσου 
συγγραφέα Φιοντόρ Ντοστο-
γιέφσκι σε ηλικία 60 ετών. 

(Πηγή: www.sansimera.gr) 

 Ιστορικές φωτογραφίες 

Επιμέλεια: Θεοδώρα Κουρκούνη 

 

Επιμέλεια: Θεοδώρα Κουρκούνη 

Στην εικόνα βλέπουμε έναν 
πάγκο και μικρέμπορους, οι 
οποίοι πωλούν μποναμάδες στη 
Λεωφόρο Γεωργίου Α’ στον 
Πειραιά. Οι μποναμάδες ήταν 
μικρά ξύλινα χειροποίητα 
παιχνίδια. Από τις 6 Δεκεμβρίου 
οι γονείς μαζί με τα παιδιά 
επισκέπτονταν τον πάγκο και ο 
γονιός διάλεγε το ξύλινο παιχνίδι 
για τις γιορτές στο παιδί του. Ο 
μποναμάς προέρχεται από το 
ιταλικό bona mano (= καλό χέρι). 

 

Ιστορικές ειδήσεις 

Επιμέλεια: Ιωάννα Κυριάκου 

Νοτιοκορεατική εταιρεία  εντόπισε 
την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018, μετά 
από πολύχρονη αναζήτηση, το 
ναυάγιο του ρωσικού καταδρομικού 
«Ντίμτρι Ντονσκόι», το οποίο 
βυθίστηκε σε ναυμαχία του Ρωσο-
Ιαπωνικού πολέμου (1904-1905) πριν 
από 113 χρόνια, ενώ μετέφερε χρυσό 
133 δισ. δολαρίων. 

(Πηγή: www.sansimera.gr)  

 

 

  

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 

 

29 Ιανουαρίου, 2019 
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Πώς πρέπει να τρέφομαι το χειμώνα; 
 

Γράφουν: Άννα-Μαρία Γεωργιάδου & Σταυρούλα Χελώνη 

   
Κάθε εποχή «παράγει» τρόφιμα. Το καλοκαίρι υπάρχουν τα φρούτα που μας ενυδατώνουν, ενώ το 

χειμώνα υπάρχουν τρόφιμα που μας προστατεύουν από τις αλλαγές του καιρού και τους ιούς. Η λύση είναι 
λοιπόν η σωστή διατροφή! Πολλοί λανθασμένα επιλέγουν να καταναλώνουν αλόγιστα αντιβιοτικά, 
αγνοώντας ή αδιαφορώντας για τις άμεσες επιδράσεις της διατροφής στην υγεία και στην ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία βοηθούν 
τον οργανισμό στη δημιουργία αντισωμάτων.  

 Η φύση μάς δίνει τρόφιμα το χειμώνα που έχουν πολλά θρεπτικά                                                                                                                                                                                                               
συστατικά. Τα χειμερινά φρούτα και λαχανικά βοηθούν τους ανθρώπους να 
καταπολεμήσουν τις ιώσεις. Πρέπει να προσέχουμε η διατροφή μας να είναι 
θερμιδικά ισορροπημένη και ποιοτική, ειδικά αν κάνουμε δίαιτα ή είμαστε 
υπέρβαροι. Αν δεν προσέξουμε, το ανοσοποιητικό μας σύστημα θα σταματήσει 
να λειτουργεί σωστά. Γι’ αυτό πρέπει να τρώμε κρέας, δημητριακά και 
γαλακτοκομικά σε καθημερινή βάση για να είμαστε υγιείς. Επιπρόσθετα, πολύ 
σημαντική είναι και η τακτική άσκηση, που μαζί με τη σωστή διατροφή, 
λειτουργεί καταλυτικά και βοηθά στην προάσπιση της υγείας και της 
σωματικής ευεξίας μας.                                                                                                                                                                                                             

 

H σωστή διατροφή το χειμώνα 

 

Τροφές χρήσιμες για το κρύο που βοηθούν να κρατήσουμε το σώμα μας ζεστό  
 

Γράφουν: Ελένη Χατζηδημητρίου & Κλεοπάτρα Τούσερτ  

 
Ένας οργανισμός για να είναι υγιής και να μπορεί να αντιμετωπίσει το κρύο πρέπει να λαμβάνει 

και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως τις βιταμίνες (A, E, C), καθώς και τις πρωτεΐνες. Η σωστή 
διατροφή μάς βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος  κρατώντας το σώμα ζεστό και παρέχει 
αρκετό καύσιμο για τις δραστηριότητές μας. Υπάρχουν τροφές οι οποίες μας βοηθούν να κρατήσουμε το 
σώμα μας ζεστό, δίνουν πληθώρα από χρήσιμες θερμίδες και αποτελούν εφόδιο για τις δύσκολες 
παγωμένες μέρες.  

Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής:                

 Ξηροί καρποί: Εξαιρετική πηγή ω-3 λιπαρών, που βοηθούν στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Οι 
ξηροί καρποί μπορούν να αντικαταστήσουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα για όσους δεν μπορούν 
για κάποιο λόγο να τα καταναλώσουν.  

 Μπρόκολο και κουνουπίδι: Λαχανικά με υψηλή θρεπτική αξία, καθώς αποτελούν πηγή φυτικών 
ινών και ασβεστίου, και προσφέρουν ισχυρή προστασία απέναντι στις οξειδωτικές βλάβες των 
κυττάρων.           

 Ελαιόλαδο: Προσφέρει ενέργεια και βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του αίματος και, συνεπώς, 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος των παγωμένων ποδιών και χεριών. 

 Ρόδι: Αποτελεί πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών και θεωρείται πραγματική ασπίδα για τη γρίπη. 
Περιέχει σημαντικές ποσότητες σιδήρου, σεληνίου, βιταμίνης C και πολλών άλλων.  

 Μανιτάρια: Περιέχουν άφθονα μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία, όπως το κάλλιο, που βοηθά 
στην καλή λειτουργία των καρδιακών μυών.                        

 Ζεστά ροφήματα: Μία από τις καλύτερες επιλογές για τις κρύες ημέρες του χειμώνα αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα ένα φλιτζάνι ζεστό ρόφημα. Η ζεστή σοκολάτα είναι ένα ρόφημα θρεπτικό, αν και 
πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο λόγω των πολλών θερμίδων που έχει. Το πράσινο τσάι είναι 
πλούσιο σε κατεχίνες, ουσίες με έντονη αντιοξειδωτική δράση που ενισχύουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα.            
      

 
                                                                                                                                                                       
 
 

 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 29 Ιανουαρίου, 2019 

http://medlabgr.blogspot.com/2012/01/blog-post_20.html
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                   Μαθηματικοί Αλγόριθμοι 

                                                            

 

 

 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΕΣ ΤΡΙΑΔΕΣ   
 

Αν οι  αριθμοί  α, β, γ  εκφράζουν  τα  μήκη  των 
πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου, τότε ισχύει το 
Πυθαγόρειο θεώρημα: 
 

                           c2 =a2 + b2    (1)           
 

Μια τριάδα θετικών ακεραίων αριθμών  
α, b, c, για την οποία ισχύει η σχέση (1), λέμε ότι 
αποτελεί Πυθαγόρεια τριάδα.  
Την απλούστερη Πυθαγόρεια τριάδα σχηματίζουν 
οι αριθμοί 5, 4, 3,  αφού 52 = 42 + 32.   
 

Υπάρχουν  άραγε  τρόποι  να  σχηματίζουμε 
Πυθαγόρειες τριάδες ;  

 Πυθαγόρας (6ος αιώνας π.Χ.) 

Γνώριζε ότι οι αριθμοί της μορφής                                      

 

 
 

όπου μ περιττός (μ = 3, 5, 7, …)   σχηματίζουν μία                                 

Πυθαγόρεια τριάδα.  

Για παράδειγμα:  

Για μ=5 προκύπτει η Πυθαγόρεια τριάδα  (13,12,5).  
 

 Πλάτωνας (5ος-4ος αιώνας π.Χ.) 

Γνώριζε ότι οι αριθμοί της μορφής                                       

 
 
 
όπου μ άρτιος (μ = 4, 6, 8, ...) σχηματίζουν μία 
Πυθαγόρεια τριάδα.  

Για παράδειγμα:  

Για μ=6 προκύπτει η Πυθαγόρεια τριάδα (10, 8, 6). 

 

 Διόφαντος (3ος αιώνας μ.Χ.) 
Στηριζόμενος σε μία ταυτότητα την 
οποία γνώριζε και ο Ευκλείδης 

ανακάλυψε ότι οι αριθμοί της μορφής    
            λ2 + μ2, λ2 - μ2, 2λμ 

όπου λ, μ θετικοί άνισοι ακέραιοι αριθμοί, 
σχηματίζουν Πυθαγόρεια τριάδα.   
 

                           Μαθητές Β΄ Γυμνασίου 

 

ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΟΥ NAPIER  
 

Στο Μεσαίωνα, η 
εκτέλεση μιας πράξης 
πολλαπλασιασμού 
αποτελούσε έργο 
ειδικού.  
 

Το 1617 ο Σκωτσέζος 
μαθηματικός Τζων 
Νέπιερ (John Napier)  
κατασκεύασε μια 
πρωτόγονη συσκευή για την εκτέλεση 
πολλαπλασιασμών με το όνομα “κόκκαλα του Νέπιερ”. 
 

Θέτοντάς τη σε εφαρμογή:  
 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ράβδων, 
υποθέστε ότι επιθυμούμε να υπολογίσουμε τον 
πολλαπλασιασμό 46785399 με το  7.   
 

Τοποθετούμε τις ράβδους μέσα στον πίνακα  έτσι που 
να αντιστοιχούν σε 46785399, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα 
 

 
 

και διαβάζουμε  το αποτέλεσμα στην οριζόντια 
λουρίδα στη σειρά 7, όπως φαίνεται στη δεξιά πλευρά 
του πίνακα.  
 

Από τον αριθμό στο αριστερό, λαμβάνουμε τη θέση 
μονάδων (3), οι δεκάδες (6+3=9), οι εκατοντάδες 
(6+1=7) κ.λπ.   
 

Σημειώστε ότι στις εκατό χιλιάδες, όπου 5+9=14, 
σημειώνουμε "4" και φέρνουμε "1" στην  επόμενη 
προσθήκη (ομοίως με 4+8=12 στα δέκα εκατομμύρια 
θέσεων).  
 

Σε περιπτώσεις όπου ένα ψηφίο του παράγοντα  είναι 
0, αφήνουμε ένα κενό χώρο μεταξύ των ράβδων.  
 
                                                    

Μαθητές Α΄ Γυμνασίου  
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 Γίνεται να υπολογίσω γινόμενα φυσικών αριθμών χωρίς να γνωρίζω την 

προπαίδεια;  

 Με τι μήκη μπορώ να κατασκευάσω ορθές γωνίες;  

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 29 Ιανουαρίου, 2019 
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29 Ιανουαρίου,  2019 
 

Οι ιαματικές ιδιότητες των βοτάνων 

 

«Την Παναγιά παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει,  
στου πονεμένου την καρδιά που βαριαναστενάζει». 

(δημώδες άσμα, Απείρανθος Νάξου) 
 

Η καλλιέργεια και η χρήση των αρωματικών φυτών και βοτάνων για φαρμακευτικούς σκοπούς καταγράφονται από την 
αρχαιότητα, κυρίως στο έργο της Ιατρικής του Ιπποκράτη και της Φαρμακολογίας του Διοσκουρίδη. 

Οι ιαματικές ιδιότητες ορισμένων βοτάνων παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 
 

Βαλσαμόχορτο 
Το βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο ή 
υπερικό ή βότανο του Αγ. Ιωάννη είναι 
γνωστό για τις φαρμακευτικές του 
δράσεις από την αρχαιότητα.  Ο 
Διοσκουρίδης αναφέρει τέσσερα 
είδη Υπερικού, τα οποία προτείνει κατά 
της οσφυοϊσχιαλγίας, σε πόσιμο μείγμα 
με υδρομέλι (μέλι + νερό). H τοπική 
χρήση του βοτάνου βοηθάει σημαντικά 
στην επούλωση των εγκαυμάτων και 
των πληγών. 
 

Χαμομήλι 
Το χαμομήλι είναι αρωματικό και 
φαρμακευτικό φυτό, και φημίζεται για 
τις καταπραϋντικές και αντισηπτικές 
του ιδιότητες. Το όνομά του σημαίνει 
«μήλο που είναι κάτω στο έδαφος» 
(χάμω –μήλο). Για θεραπευτικούς 
σκοπούς, συλλέγονται τα «κεφάλια» 
των ανθέων, νωπά ή αποξηραμένα. 

Χριστίνα Καλοφύρη 

Μελισσόχορτο 
Το μελισσόχορτο ή η «Μέλισσα η 
φαρμακευτική» ήταν ανέκαθεν το 
αγαπημένο φυτό των μελισσοκόμων. Η 
χρήση του είναι γνωστή από τους πολύ 
αρχαίους χρόνους και 
χρησιμοποιούνταν για πολλούς 
σκοπούς. Ο Διοσκουρίδης πρότεινε τα 
φύλλα του μελισσόχορτου για τις 
πληγές, ενώ ο Πλίνιος το 
χρησιμοποιούσε για να σταματά τις 
αιμορραγίες. 
 

Δάφνη 
Τα φύλλα της δάφνης 
χρησιμοποιούνται ως άρτυμα στη 
μαγειρική και στη συσκευασία ξηρών 
καρπών, όπως σύκων ή σταφίδων. Το 
αιθέριο έλαιο που έχουν τα φύλλα και οι 
καρποί της, το δαφνέλαιο, 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων. 
 

Παναγιώτης Τσούπρος 

Φασκόμηλο 
Το φασκόμηλο καταναλώνεται 
κυρίως ως αφέψημα. Στις 
θεραπευτικές ιδιότητες που του 
αποδίδονται είναι και η δράση 
του κατά της υπότασης, του 
σακχάρου και της αναιμίας,  
ενώ, σύμφωνα με τελευταίες 
έρευνες, η χρήση του έχει 
θετική επίδραση στη θεραπεία 
της νόσου του Αlzheimer’s.  
 

Τίλιο 
«Σύμφωνα με λαϊκές δοξασίες 
του Μεσαίωνα, όποιος 
κοιμόταν κάτω από τη 
φλαμουριά μεταφερόταν 
αστραπιαία στη γη των 
νεράιδων». Το τίλιο ή φιλύρα 
ή φλαμουριά περιέχει πολύ 
σημαντικά βιοενεργά 
συστατικά, όπως η κερσετίνη 
και η ρουτίνη, χάρις στα οποία 
δρα ως αγχολυτικό, καθαρτικό, 
υπνωτικό και ηρεμιστικό. 
 

Δημήτρης Κατσικερός 
 
 

Λεβάντα 
Η λεβάντα είναι γνωστή για τις 
ιαματικές της ιδιότητες. Το αιθέριο 
έλαιο της λεβάντας χρησιμοποιείται 
ευρέως στην αρωματοποιία, τη 
σαπωνοποιία και τη φαρμακευτική, ως 
τονωτικό και αντικαταρροϊκό. 
 

Λουίζα 
Η λουίζα είναι φαρμακευτικό και 
αρωματικό φυτό με χαρακτηριστικό 
έντονο άρωμα λεμονιού. Τα 
εκχυλίσματά της δρουν ως ήπια 
αντιοξειδωτικά και επιπλέον βοηθούν 
στη βελτίωση του μεταβολισμού. 

Μαριάννα Χούνδρη 
 

 
Βιβλιογραφία 
1. Διοσκουρίδη: 

«Περί ύλης ιατρικής». 
Επιμέλειa Ευαγγελία Βαρέλλα. 

Εκδ. Ζήτρος. 
2. Π. Γ. Γενναδίου, Λεξικόν 

Φυτολογικόν, Εκδ. Τροχαλία. 
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Tips… ομορφιάς από την αρχαιότητα! 

 

Επιμέλεια: Ελένη Πούτου 
 

Ο αρχαίος Έλληνας φρόντιζε το 
σώμα του. Πήγαινε σε κουρεία, όπου 
επαγγελματίες περιποιούνταν με 
επιμέλεια τα μαλλιά του, μακριά ή 
πιο κοντά ανάλογα με τη μόδα, τα 
γένια και το μουστάκι, αλλά και τα 
νύχια στα πόδια και στα χέρια. 
Άντρες και γυναίκες έβαφαν τα 
μαλλιά τους ή για να τα κάνουν πιο 
ανοιχτά ή για να κρύψουν την λευκότητα τους. Το χρώμα, που 
συνήθιζαν να τα βάφουν είναι το ξανθό. Φορούσαν επίσης περούκες ή 
πρόσθεταν μαλλιά. Μολονότι ήταν περιποιημένοι, δε χρησιμοποιούσαν 
τον καθρέπτη, παρά μόνο στο κουρείο, που όπως και σήμερα, ο 
κουρέας τον πρότεινε, για να θαυμάσουν το αποτέλεσμα. 

 

Εκλογές στο σχολείο 
Επιμέλεια: Νικόλας Διαμαντόπουλος 
 

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, 
πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας οι 
εκλογές του 15μελούς μας συμβουλίου. 
Όποιος υποψήφιος επιθυμούσε, πήρε το 
λόγο και ζήτησε την ψήφο των μαθητών 
εκθέτοντας τις προτάσεις του για ένα 
καλύτερο σχολείο. Στη συνέχεια, 
μαζευτήκαμε στην τάξη, όπου η 
εφορευτική επιτροπή μας μοίρασε τα 

ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων και εμείς προσθέσαμε 
μυστικά ένα σταυρό δίπλα στο όνομα του μαθητή που επιθυμούσαμε. 
Ύστερα ρίξαμε το δελτίο μας στην κάλπη και η εφορευτική επιτροπή 
μέτρησε τα σταυρουδάκια που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος. Τέλος, η 
διευθύντρια μας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα και μας ενημέρωσε για 
τις αρμοδιότητές μας. Ήταν οι πρώτες εκλογές που λάβαμε μέρος κ 
ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι που νιώθαμε πλέον “ενεργά μέλη” της 
μικρής μας κοινωνίας. 

 
Δια βοής ή στην κάλπη; 

 

Γράφει ο Δημήτρης Τσαντήλας 
 

Από τότε που συναντάμε τη 
δημοκρατία σαν πολίτευμα στις 
κοινωνίες των ανθρώπων η διαδικασία 

ψηφοφορίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Οι αρχαίοι συνήθως ψήφιζαν με την ανάταση των χεριών 
και το αποτέλεσμα υπολογιζόταν “με το μάτι”. Στην εποχή του Ομήρου η ψηφοφορία γινόταν και “δια 
βοής”. H μυστική ψηφοφορία γινόταν με σφαιρίδια ή ψηφοδέλτια όπως επικράτησε και αργότερα. Οι 
ψηφοφόροι έπαιρναν στο χέρι τους ένα σφαιρίδιο και στη συνέχεια ψήφιζαν “ναι” ή “όχι” ρίχνοντάς το 
στη κάλπη. Φτάνοντας στο σήμερα οι ψηφοφόροι είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να προσέλθουν στις 
κάλπες. Εκεί ελέγχονται και στη συνέχεια μπαίνουν στο παραβάν για να δηλώσουν την προτίμησή τους. Με 
τον έναν είτε τον άλλο τρόπο όμως, το ερώτημα παραμένει ίδιο… «Είναι το αποτέλεσμα το επιθυμητό;» 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 29 Ιανουαρίου,  2019 

 
 
Γράφει ο Αντώνης Οικονομίδης 
 

 
 

Ένα ελάφι κάποτε καμάρωνε 
για τα μεγάλα, όμορφα κέρατά 
του και δεν ήταν ευγνώμον για 
τα λεπτά του πόδια, γιατί όπως 
έλεγε “οὐ φέρειν πᾶν τὸ βάρος” 
του σώματός του. Κάποια 
στιγμή όμως, άκουσε σκύλους 
και κυνηγούς να το 
πλησιάζουν. Άρχισε να τρέχει 
για να σωθεί, μέχρι που έφτασε 
σε ένα πυκνό δάσος. Εκεί, 
“ἐμπλακέντων τῶν κεράτων”  
του σε ένα δέντρο, 
αιχμαλωτίστηκε από τους 
κυνηγούς… 
Πάντα επίκαιρος ο Αίσωπος, 
μας βοηθάει να καταλάβουμε 
ότι δεν πρέπει να δίνουμε 
σημασία μόνο στο όμορφο, 
αλλά και στο ωφέλιμο και κατ’ 
επέκταση να μην κρίνουμε 
κάποιον από την εικόνα του 
μόνο, αλλά και από τα 
πνευματικά ή ψυχικά 
χαρίσματα που διαθέτει. 

 
 

Η ομορφιά τότε 
και τώρα… 

 

javascript:
javascript:
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Επιτυχίες στον Διαγωνισμό 
Μαθηματικών «Ο Θαλής» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Διαγωνισμός ο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Στον  77ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο 
Θαλής», που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία το 
Σάββατο 10/11/18, συμμετείχαν μαθητές/τριες της Β΄ Γυμνασίου. 
Προκρίθηκε για την επόμενη φάση του πανελλήνιου διαγωνισμού «Ο 
Ευκλείδης» ο Ζορμπάς Θεόδωρος.   
 
 

Το Σχολείο συμμετέχει στο διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» που 
διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (www.hms.gr) στις 9 
Φεβρουαρίου 2019. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και 
μαθήτριες Γ΄- Δ΄ & Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού, καθώς και σε 
παιδιά Α΄& Β΄ Γυμνασίου. 

 
 
 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 29 Ιανουαρίου,  2019 
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