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ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ 

 

Ρόδον το Αμάραντον 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

«Ῥόδον τὸ ἀμάραντον,  
χαῖρε, ἡ μόνη 
βλαστήσασα·  

τὸ μῆλον τὸ εὔοσμον,  
χαῖρε ἡ τέξασα, τὸ 

ὀσφράδιον 
 τοῦ πάντων Βασιλέως». 
 

Από τις τέχνες, η μουσική είναι ίσως η πιο 
δεμένη με τα μαθηματικά. 

Υπήρχαν παρελάσεις 
στην αρχαιότητα; 

 

Καταλήγοντας, 
καταλαβαίνουμε ότι από 

παλιά η παρέλαση … 

 

 
Μόνο οι Έλληνες 

μαθητές παρελαύνουν; 

 

Παρελάσεις: Μέσο υποταγής 
ή αντίστασης; 
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Υπήρχαν παρελάσεις στην 
αρχαιότητα; 

     

Γράφει η Ευαγγελία Κανέλλου 
 

Παρελάσεις γίνονταν πάντα, από τα 
αρχαία κιόλας χρόνια. Η κάθε παρέλαση 
όμως έχει τον δικό της σκοπό. Οι 
περισσότερες παρελάσεις 
πραγματοποιούνται προς τιμήν κάποιου 
εξέχοντος προσώπου. Για παράδειγμα, στη 
σημερινή εποχή οι παρελάσεις γίνονται 
συνήθως προς τιμήν των ηρώων, που 
πάλεψαν για την πατρίδα. Αντίθετα στην 
αρχαία Αθήνα η μία από της 
σημαντικότερες παρελάσεις, ή αλλιώς 
πομπές, όπως ονομάζονταν, ήταν η 
πομπή των Παναθηναίων, η οποία 
γινόταν προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. 
Η πομπή αυτή απεικονίζεται στη ζωφόρο 
του Παρθενώνα. Καθώς παρατηρούμε την 
απεικόνιση αυτή, διακρίνουμε μορφές 
ιππέων, αρματοδρόμων και αποβατών. 
Επίσης, παρουσιάζονται άνδρες, οι οποίοι 
οδηγούν βόδια για θυσία, αλλά και μορφές 
με καλάθια, υδρίες και κλαδιά. 
 

 
 
 

 
  

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
 
 
 
 

 Παρελάσεις: Μέσο υποταγής ή αντίστασης; 
 

25 Μαρτίου, 2020 

 

 

 
 

     
Μέσα από την περιγραφή αυτή 
μπορούμε να βγάλουμε κάποια 
βασικά συμπεράσματα για τις 
παρελάσεις των αρχαίων ως προς 
την ομοιότητά τους με τις δικές 
μας. Το βασικότερο είναι ο λόγος 
της κάθε παρέλασης. Ο δικός μας 
είναι η τιμή των ηρώων και των 
αρχαίων η τιμή των θεών. Επίσης, 
μία ομοιότητα είναι η τάξη με την 
οποία παρελαύνουν και η σειρά 
των ομάδων. Όπως εμείς 
χωριζόμαστε ανά σχολείο, έτσι κι 
αυτοί ανά ομάδες ανάλογα με το τι 
κρατούν (κανηφόροι, υδροφόροι, 
θαλλοφόροι). Τέλος, εκείνοι έχουν 
την αντίστοιχη αμφίεση ανάλογα 
με την ομάδα τους, όπως έχουμε κι 
εμείς διαφορετικές στολές ανάλογα 
με το σχολείο. 

(Πηγή: ime.gr) 
 

Ο Ιωάννης Μεταξάς έφερε τις παρελάσεις στην Ελλάδα; 
 

Γράφει η Άννα-Μαρία Γεωργιάδου 
 

Παρελάσεις γίνονταν πριν το καθεστώς Μεταξά (1936-1941). 
 
 «Μετά την δοξολογίαν τα παρατεταγμένα σώματα παρήλασαν με την 
μουσικήν επικεφαλής διά της οδού Σταδίου. Ιδιαιτέραν αίσθησιν έκαμεν η 
πρώτην φοράν εφέτος γενομένη παρέλασις των μαθητών των νομαρχιακών 
σχολείων Αττικής κατά τετράδες βαινόντων με την ελληνικήν σημαίαν 
εμπρός. Οι μικροί μαθητές με κανονικότατον βάδισμα […] έψαλλον 
πατριωτικά άσματα μεταδίδοντα παντού την συγκίνησιν και τον 
ενθουσιασμόν. Η παρέλασις εκείνη των χιλίων παιδίων έδωκε μίαν 
εξαιρετικήν ζωήν εις την εορτήν […]. Εύγε εις τον έχοντα την ωραίαν ιδέαν 
κ. Μιχαλόπουλον επιθεωρητήν των σχολείων» (εφ. «Εμπρός», 26/3/1899). 
Το 1914 οι μαθητές των σχολείων του Πειραιά προσήλθαν συντεταγμένοι στη 
δοξολογία, κρατώντας ταινίες γαλανόλευκες. Στην Κέρκυρα οι μαθητές όλων 
των σχολείων προσήλθαν το πρωί στη δοξολογία, ενώ «την νύκτα εγένετο 
λαμπρά παρέλασις προ των Ανακτόρων και διά των κεντρικοτέρων οδών, των 
στρατιωτικών λαμπαδηφορούντων, των δε μαθητών του Γυμνασίου μετά 
ανηρτημένων ενετικών φανών τη συνοδεία της μουσικής Ρομποτή έψαλλον 
το εμπνευσμένο εμβατήριο ‘’Ήπειρος’’»  
 
(εφημ. «Εμπρός», 26/3/1914). 

Ποια ήταν η πρώτη στρατιωτική 
παρέλαση παγκοσμίως;  

 

Γράφει η Κλεοπάτρα Τούσερτ 
 

Το πρώτο τάγμα παρελάσεων ιδρύθηκε 
στις αρχές του 18ου αιώνα από τον 
βασιλιά Φρειδερίκο της Πρωσίας 
(σημερινή Γερμανία). Για να 
συμμετάσχει κάποιος στο τάγμα αυτό, 
έπρεπε το ύψος του να ξεπερνά το 1,80 

και να φορά την ίδια ακριβώς 
ενδυμασία με τους υπόλοιπους, 
στοιχεία που μας θυμίζουν τις 
σημερινές παρελάσεις. Στόχος αυτών 
των τελετουργιών των παρελάσεων 
είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν να 
συνειδητοποιήσουν τη σημασία 
διάφορων εθνικών εορτών και να 
ευνοηθεί η στρατιωτικοποίηση της 
πολιτικής ζωής.  
 
(historical-quest.com) 
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Ας υποταχθούμε στην ελευθερία μας 
 

Γράφει η Ελένη Πούτου 
 

«Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος που 
κάνει παρελάσεις!», «η παρέλαση είναι 
τρόπος υποταγής στην εξουσία». «Αυτός 
ο θεσμός πρέπει να καταργηθεί καθώς 
είναι καθαρά αντιπαιδαγωγικός», «η 
παρέλαση προωθεί τον μιλιταρισμό», «η 
παρέλαση τους θέλει όλους στοιχισμένους 
με συγκεκριμένη σειρά ως ένδειξη 
υποταγής στους ανωτέρους!». Πολλοί 
είναι αυτοί που υποστηρίζουν τον 
αρνητικό ρόλο των παρελάσεων. 
Δυστυχώς, αν διαβάσεις κι εσύ άρθρα κατά 
των παρελάσεων, θα επηρεαστείς 
αρνητικά. Και αυτό όχι γιατί τα 
επιχειρήματά τους είναι σωστά, αλλά 
επειδή δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ με το 
παρελθόν. Ας αφήσουμε όμως την ιστορία 
να καταρρίψει όλα αυτά τα επιχειρήματα.  
Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του 
Μακεδονομάχου Γεωργίου Δικώνυμου-
Μακρή, το 1908, η παρέλαση δεν 
θεωρούνταν μέσο υποταγής, αλλά σημάδι 
ότι ο ελληνικός λαός είναι ακόμα 
ζωντανός και ελεύθερος. 
 
 

  
25 Μαρτίου, 2020 

 
Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
 

 

Αναλυτικότερα, μας διηγείται 
την υποδοχή του από Έλληνες 
και Νεότουρκους στα Βιτώλια 
(25/7/1908) μετά από την 
επανάσταση των τελευταίων 
κατά του Σουλτάνου. Αναφέρει 
ότι, κατά την είσοδο του 
σώματός του, τα 
χειροκροτήματα κάλυπταν τη 
στρατιωτική μουσική που τους 
συνόδευε. Μάλιστα περιγράφει 
λεπτομερώς την παράταξή 
τους, η οποία είναι παρόμοια με 
τη σημερινή παράταξη των  
 
 

 
μαθητών. Μπροστά πήγαιναν δέκα 
ιερείς με σημαίες και ακολουθούσαν οι 
τέσσερις Έλληνες αρχηγοί έφιπποι, 
περιστοιχούμενοι από οκτώ 
ανώτερους αξιωματικούς των 
Νεότουρκων. Μετά ακολουθούσαν οι 
λοιποί Έλληνες οπλαρχηγοί, 
περιστοιχούμενοι από άλλους 
Τούρκους αξιωματικούς και τέλος 
παρήλαυνε το υπόλοιπο σώμα ανά δύο 
με τα όπλα στον ώμο. Δεν παραλείπει 
να μας υπογραμμίσει τον σεβασμό 
των Νεότουρκων, στους οποίους ήταν 
υπόδουλοι, για την υπέρλαμπρη 
είσοδό τους. 
Καταλήγοντας, καταλαβαίνουμε ότι 
από παλιά η παρέλαση αποτελεί 
ένδειξη αντίστασης και εθνικής 
υπερηφάνειας και όχι υποταγής 
συνειδήσεων, καθώς οι Μακεδόνες με 
την ανοχή των Νεότουρκων 
υποδέχθηκαν ως ελευθερωτές τους 
παρελαύνοντες Μακεδονομάχους. 
 
(Γ. Δικωνύμου-Μακρή, Ο 
Μακεδονικός Αγών: 
Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη, 
1959, σ. 78-80) 
 

 Παρελάσεις: Μέσο υποταγής ή αντίστασης; 

Παρελάσεις στην τουρκοκρατούμενη Θράκη! 
 

Γράφει ο Γιάννης Παπαδάκης 
 
Ο Γ. Κωνσταντινίδης μάς μεταφέρει νοερά στην Αδριανούπολη, στα τέλη του 
19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Οι μαθητές των σχολείων της 
Αδριανούπολης παρήλαυναν με τάξη υπό την καθοδήγηση και τα 
παραγγέλματα των γυμναστών και ο ενθουσιασμός όλων ήταν ακράτητος. 
Μέχρι και οι αλλοεθνείς καταπατητές της πατρίδας μας, δηλαδή οι Τούρκοι, 
δεν έμεναν ασυγκίνητοι και οι Κρατικές Αρχές δεν προέβαλλαν κανένα 
εμπόδιο, αφού η αστυνομική δύναμη ανελάμβανε την τήρηση της τάξεως. 
 
(Κ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού: Θράκη, εκδ. Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη, 1993, σ. 374) 
 
 
 
 

Γυμνάσιο Αδριανούπολης 
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Μόνο οι Έλληνες μαθητές παρελαύνουν; 

Επιμέλεια: Γρηγόρης Παπακαμμένος 

Νορβηγία: Στη Νορβηγία πραγματοποιείται πορεία μαθητών την ημέρα 

εορτασμού του Συντάγματος, δηλαδή κάθε 17 του Μάη. Πολλές φορές υπάρχει και 

παραδοασιακή ενδυμασία. 

 

 

Ρωσία: Στη Ρωσία πραγματοποιούνται μαθητικές παρελάσεις στρατιωτικού 

χαρακτήρα. Συγκεκριμένα στη Μόσχα γίνεται στην επέτειο της λήξης του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

 

 

Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία: Στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία η παρέλαση 

γίνεται κάθε χρόνο κατά την 25η Απριλίου, ενώ συμμετέχουν μαθητές σε γκρουπ 

ανά σχολείο, πολλές φορές και με τη συμμετοχή των γονέων. 

 

 

Ινδία: Στην Ινδία πραγματοποιούνται παρελάσεις με βηματισμό και ομοιόμορφη στολή.  

 

 

 

Περού: Κάθε 12 του Μάη πραγματοποιείται παρέλαση μαθητών με 

ομοιόμορφη στολή και βηματισμό. 

 

 

 

Ακτή Ελεφαντοστού: Στην Ακτή Ελεφαντοστού γίνεται παρέλαση από 

μαθητές στρατιωτικού σχολείου.  

 

(Πηγή: news247.gr)  

25 Μαρτίου, 2020 
 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
 

 Παρελάσεις: Μέσο υποταγής ή αντίστασης; 
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25 Μαρτίου, 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
 
 
 
 
Αντωνία Κοροπιώτη, Α1. Πηγή: www.musicheaven.gr/ 
 

 Η ιδέα της σύνδεσης των μαθηματικών και της μουσικής γεννήθηκε πριν από 26 ολόκληρους 
αιώνες στην αρχαία Ελλάδα από τον Πυθαγόρα, μαθηματικό και ιδρυτή της πυθαγόρειας σχολής σκέψης. 
Ο φιλόσοφος γνώριζε πολύ καλά τη σχέση της μουσικής με τους αριθμούς. Οι ειδικοί ερευνητές θεωρούν 
ότι το πιθανότερο είναι πως ο ίδιος και οι μαθητές του εντρύφησαν στη σχέση της μουσικής και των 
αριθμών μελετώντας το αρχαίο όργανο «μονόχορδο». 
 Όπως φαίνεται από το όνομά του, το μονόχορδο ήταν ένα όργανο με μία χορδή και ένα κινητό 
καβαλάρη, που διαιρούσε τη χορδή επιτρέποντας μόνο ένα τμήμα της να ταλαντώνεται. Από αρκετούς 
μελετητές τοποθετείται στην οικογένεια του λαούτου. Το μονόχορδο χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό 
των μαθηματικών σχέσεων των μουσικών ήχων. Ονομαζόταν και "Πυθαγόρειος κανών", γιατί απέδιδαν 
την εφεύρεσή του στον Πυθαγόρα. Πολλοί μεγάλοι μαθηματικοί εργάσθηκαν για τον υπολογισμό των 
μουσικών διαστημάτων πάνω στον κανόνα, όπως ο Αρχύτας (εργάσθηκε στις αναλογίες των διαστημάτων 
του τετραχόρδου στα τρία γένη, διατονικό, χρωματικό και εναρμόνιο και ανακάλυψε το λόγο της μεγάλης 
τρίτης στο εναρμόνιο γένος), ο Ερατοσθένης ο Δίδυμος (σ΄ αυτόν αποδίδεται ο καθορισμός του "κόμματος 
του Διδύμου", που είναι η διαφορά μεταξύ του μείζονος τόνου (9/8) και του ελάσσονος (10/9), δηλαδή 
81/80). Όμως, πώς ακριβώς πειραματίστηκαν οι Πυθαγόρειοι στο μονόχορδο, για την ανάδειξη των 
σχέσεων μαθηματικών και μουσικής; Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι μόνο οι ακριβείς μαθηματικές 
σχέσεις έδιναν αρμονικούς ήχους στο μονόχορδο. Για παράδειγμα, έπρεπε να χωρίσουν ακριβώς στη μέση 
τη χορδή, και όχι περίπου στη μέση, ώστε να έχουν το ευχάριστο ψυχικό συναίσθημα που απορρέει από 
έναν αρμονικό ήχο. Για τους Πυθαγορείους, αυτή η άμεση και ακριβής σχέση μαθηματικών, μουσικής και 
ευχάριστου ψυχικού συναισθήματος αποτελούσε τη μέγιστη απόδειξη ότι η αλήθεια, στο ύψιστο επίπεδό 
της, εκφράζεται με μαθηματικές σχέσεις. Πίστευαν, μάλιστα, ότι η ψυχή, μέσα από τα μαθηματικά και τη 
μουσική, μπορούσε να εξυψωθεί ώσπου να ενωθεί με το σύμπαν και ότι ορισμένα μαθηματικά σύμβολα 
έχουν αποκρυφιστική σημασία. Στις αρχές της αρμονίας των Πυθαγορείων βασίστηκε η ευρωπαϊκή 
μουσική μέχρι τουλάχιστον τη στιγμή που ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, μέσω της σύνθεσής του 
"Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο", πρότεινε την υποδιαίρεση της οκτάβας σε δώδεκα ημιτόνια - κάτι, 
παρεμπιπτόντως, που είχε προτείνει δύο χιλιάδες χρόνια πριν από τον Μπαχ ο Αριστόξενος, όμως δεν 
εισακούστηκε. 
 Συμπερασματικά, παρά τον ηθικοθρησκευτικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του, ο Πυθαγόρας και 
οι μαθητές του διαμόρφωσαν φιλοσοφικές αρχές που επηρέασαν την πλατωνική και αριστοτελική 
διανόηση, κυρίως όμως συνέβαλαν στην ανάπτυξη των μαθηματικών, της μουσικής και της δυτικής 
φιλοσοφίας. Καθιέρωσαν την αντίληψη ότι η πραγματικότητα - συμπεριλαμβανομένης της μουσικής και 
της αστρονομίας - είναι στο βαθύτερο επίπεδό της μαθηματικής φύσης. 
 

Βικτωρία Πολυχρονίου, Α2 
Ι. Ξενάκη , Έλληνας μουσικός και μαθηματικός 
 

 Από τις τέχνες, η μουσική είναι ίσως η πιο 
δεμένη με τα μαθηματικά. Η διατακτική δομή μπορεί 
να κατατάξει τα στοιχεία ενός συνόλου, ενός 
χαρακτήρα, όπως είναι το ύψος, η ένταση, η 
πυκνότητα, όπως είναι ο βαθμός αταξίας. Στην 
ιστορία, πολλές φορές η μουσική σκέψη ήταν 
πρωτοπόρα απέναντι στη μαθηματική σκέψη. Οι 
Πυθαγόρειοι, για παράδειγμα, συσχέτιζαν το ύψος 
του τόνου με το μήκος των χορδών. Πιο 
συγκεκριμένα, για να βρουν το διάστημα της ογδόης, 
διαιρούσαν τη χορδή στα τέσσερα. Είναι διαίρεση με 
το 2: Πρόκειται για μια φθίνουσα γεωμετρική πρόοδο. 
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 
 

http://www.musicheaven.gr/
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Tags&t=puthagoras
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Το άρωμα του τριαντάφυλλου 
αναδύεται από τις κορυφές των 
κατωτέρων πετάλων του άνθους και η 
έντασή του εξαρτάται από το είδος του 
φυτού και τις κλιματικές συνθήκες· ο 
ήλιος και η ζέστη επηρεάζουν το 
μέγιστο της απόδοσης. Ευωδιάζουν 
πιο έντονα μια ηλιόλουστη μέρα κι η 
καλύτερη ώρα για να μυρίσεις ένα 
ρόδο είναι στη μέση του πρωινού κι 
όταν το άνθος είναι ανοιχτό κατά το 
1/4 μέχρι τα 2/3 του. Στο άρωμα του 
ρόδου συνεισφέρουν αρκετές χημικές 
ενώσεις, με κυριότερη το «οξείδιο του 
ρόδου» [2]. Αυτό το ντελικάτο άρωμα 
ενέπνευσε τους ποιητές μας , όπως το 
Γ. Βιζυηνό, που λέει σε ένα 
«τριαντάφυλλο σγουρό», «Γιατί έχεις 
μία πνοή/ που τες γειτονιές μυρώνει/ 
κι έχεις βράδυ και πρωί/ για 
τραγουδιστή έν᾿ αηδόνι». 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

              
 

 
  

25 Μαρτίου, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Αναφορές:  
1. Ελλαδική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 13, εκδόσεις Γιάννη Ρίζου κ'Σία Ε.Ε, 1991, σελ.243  2. REACTIONS, Why Do Roses Smell So Sweet? (you tube) 
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«Ῥόδον τὸ ἀμάραντον,  

χαῖρε, ἡ μόνη βλαστήσασα·  
τὸ μῆλον τὸ εὔοσμον,  

χαῖρε ἡ τέξασα, τὸ ὀσφράδιον 
 τοῦ πάντων Βασιλέως». 

 
Ωδή Α’ Κανόνος Ακαθίστου Ύμνου 

 
 
 
 
 
  
 
 

Γράφουν οι μαθήτριες Αναστασία Ανδρέου, Αντωνία Κοροπιώτη, Βικτωρία Πολυχρονίου, Λουκία Ράπτη, 
Αναστασία Τζώρτζη, ο μαθητής Σταύρος Τουμπέκης και ζωγραφίζουν οι μαθήτριες Αργυρώ Καλοφύρη, 

Θεοδώρα Κουρκούνη και Άννη Κρητικού. 

 
 
 

Η ιστορία της ενορίας Παναγίας 
«Ρόδον το Αμάραντον» 
Πειραϊκής, σύμφωνα με τις 
μαρτυρίες των παλαιών 
κατοίκων της περιοχής, αρχίζει 
περίπου το έτος 1890 μ.Χ., όταν 
κάποιος ψαράς ανέσυρε μία 
παλαιά εικόνα από τα βράχια της 
Πειραϊκής, η οποία εικόνιζε την 
Παναγία να κρατά τον Χριστό, 
καθήμενο σε παιδική ηλικία, 
κρατώντας στο χέρι ένα 
«Ρόδον». Μια ευλαβής 
οικογένεια, ονομαζόμενη 
Κατσαρού, με ιδία πρωτοβουλία 
έκτισε ιδιωτικό παρεκκλήσιο με 
το όνομα Παναγία «Ρόδον το 
Αμάραντον», όπου στεγάσθηκε 
η παλαιά αυτή εικόνα που 
εορτάζει κάθε χρόνο στον 
Ακάθιστο Ύμνο. 
 
 

Η τριανταφυλλιά (επιστ. ονομ.: Ροδή, Rosa) είναι γένος φυτών που ανήκει στην οικογένεια των 
Ροδοειδών (Rosaceae). Είναι καλλωπιστικό και φυλλοβόλο φυτό. Τα άνθη της τριανταφυλλιάς 
βγαίνουν στις άκρες των τρυφερών βλαστών. Στην αρχή είναι κλειστά τα μπουμπούκια της, ενώ σιγά 
σιγά αρχίζουν να ανοίγουν και να ξεπετάγονται τα πέταλα. Το χρώμα των ανθέων είναι ανάλογο με την 
ποικιλία της κάθε τριανταφυλλιάς. Η καλλιέργεια του ρόδου άρχισε στους κήπους πριν από χιλιάδες 
χρόνια, πιθανώς πρώτα στην Κίνα, ενώ γνώρισε μεγάλη εξάπλωση στη Μεσόγειο και στη Μέση 
Ανατολή. Στη φύση υπάρχουν περίπου 150 είδη τριαντάφυλλων, από τα οποία οι καλλιεργητές στην 
πορεία των αιώνων δημιούργησαν χιλιάδες ποικιλίες με μια μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών [1].  
 

Ρόδον το Αμάραντον 

Η τριανταφυλλιά, εκτός από την ομορφιά και τα ευωδιαστά της άνθη, παρέχει και 
αιθέριο αρωματικό λάδι εξαιρετικής ποιότητας. Το ροδέλαιο είναι ιαματικό  έλαιο 
και παρασκευάζεται από ροδοπέταλα των ποικιλιών Damasks και Gallicas και 
χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία. Το «Ρόδο της Δαμασκού» είναι ένα από τα 
βασικά και πρωταρχικά τριαντάφυλλα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
ροδέλαιου.  
Το ροδόνερο ή ροδόσταμο είναι προϊόν διπλής απόσταξης που παράγεται από 
φρεσκοκομμένα τριαντάφυλλα. Λόγω των θεραπευτικών ιδιοτήτων του 
χρησιμοποιείται για καλλυντική και ιατρική χρήση, ενώ το εξαίσιο άρωμά του 
χρησιμοποιείται και σε γλυκίσματα, όπως τα λουκούμια. Από τα πρωινά ρόδα του 
Μαϊού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας φτιάχνουν ωραιότατα γλυκά του 
κουταλιού και λικέρ.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CF%85%CF%84%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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Συνέντευξη του κ. Εμμανουήλ με θέμα το επάγγελμα “Γυμναστής” 
 

Πώς αποφασίσατε να γίνετε γυμναστής; 
Από πολύ μικρή ηλικία ασχολούμουν με πολλά αθλήματα, οπότε η αγάπη μου για τον αθλητισμό 
με οδήγησε να γίνω γυμναστής. 

Τι αθλήματα δίνατε για να περάσατε στη Γυμναστική Ακαδημία; 
Τα αθλήματα ήταν συνολικά τέσσερα. τρέξιμο (τα αγόρια διήνυαν 400 μέτρα και τα κορίτσια 200), 
μήκος, σφαίρα και κολύμπι. Από αυτά διαλέγαμε τρία. Εγώ επέλεξα το μήκος, τη σφαίρα και το 
κολύμπι.   

Θεωρείτε πως το να γίνεις ή το να είσαι γυμναστής είναι δύσκολο; 
Δεν μπορώ να προσδιορίσω το επίπεδο της δυσκολίας του να είσαι γυμναστής, καθώς το βασικό 
που χρειάζεται είναι η αγάπη σου για αυτό που επιλέγεις. Το να είσαι γυμναστής δεν είναι 
καθόλου εύκολο, όπως θεωρεί η πλειοψηφία του κόσμου. Θα πρέπει να διαβάζεις και να 
ενημερώνεσαι διαρκώς, όπως και να είσαι σε θέση να βοηθήσεις το παιδί ή τον άνθρωπο που 
προπονείς, με βάση τις ικανότητες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας 
ξεχωριστά. Επίσης, τα τελευταία χρόνια  υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Επαναλαμβάνω όμως τη 
σημασία της αγάπης σε αυτό που κάνεις. Αυτό θα σε βοηθάει στο να γίνεις και να είσαι καλός 
γυμναστής.  

Η οικογένεια σας ενθάρρυνε να ακολουθήσετε το επάγγελμα σας; 
Η οικογένειά μου με υποστήριξε πολύ στην προσπάθειά μου να γίνω ένας πετυχημένος γυμναστής 
κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, αλλά και στη συνέχεια της πορείας μου. 

Σκεφτήκατε ποτέ να ακολουθήσετε κάποιο άλλο επάγγελμα; 
Δεν σκέφτηκα να επιλέξω κάποιο διαφορετικό επάγγελμα, καθώς από μικρή ηλικία είχα συνδεθεί 
με τον αθλητισμό και τον είχα αγαπήσει.     

Εμπνευστήκατε από το γυμναστή σας ως παιδί; 
Βεβαίως! Ο γυμναστής μού έδωσε ένα κίνητρο: Τις γνώσεις που μου παρέδωσε να τις προσφέρω 
και εγώ στα παιδιά. 

Σε πόσες βαθμίδες εκπαίδευσης έχετε διδάξει ως τώρα; 
 Έχω διδάξει στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια. 
Είστε προπονητής σε κάποια ομάδα; 

Προπονώ διάφορες ομάδες. Τώρα είμαι προπονητής στον υγρό στίβο,  στο μπάσκετ και 
ασχολούμαι και με την προσωπική προπόνηση. 

Προπονείστε ο ίδιος  σε κάποια ομάδα; 
Προπονούμαι ατομικά, όχι σε ομάδα, στην κολύμβηση, την πυγμαχία και το γυμναστήριο. 
Ασχολούμαι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την κολύμβηση, την οποία εξασκώ από μικρό 
παιδί. Αντίθετα με την πυγμαχία και το γυμναστήριο ασχολούμαι τα τελευταία δέκα χρόνια.  

Ποιο είναι το αγαπημένο σας άθλημα; 
Έχω αγάπη για όλα τα αθλήματα, γιατί κάθε άθλημα έχει να μας προσφέρει και κάτι διαφορετικό, 
είναι ξεχωριστό με τον τρόπο του. 

Θα θέλατε να γίνετε σπουδαίος αθλητής; 
Κατά την γνώμη μου, για να γίνει κάποιος σπουδαίος αθλητής χρειάζεται έναν σπουδαίο 
προπονητή. Οπότε θεωρώ ότι ένας σπουδαίος προπονητής μπορεί να προσφέρει πολλά σε έναν 
αθλητή και, άμα προοδεύσει ο αθλητής, θα προοδεύσει και ο προπονητής. Γι’ αυτόν το λόγο θα 
προτιμούσα να αφιερώσω το χρόνο μου προσπαθώντας να προπονήσω έναν αθλητή.   

 

 Σας ευχαριστούμε πολύ! 
 

 
 



7 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
   
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

25 Μαρτίου, 2020 Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 

5 

Τι κάνετε τον ελεύθερό σας χρόνο; 

Αθλητισμός 

Με φίλους 

Ηλεκτρονικά 
Παιχνίδια 

ΤV/Ταινίες/Σειρές 

Βιβλίο 

Έρευνα με θέμα τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια. 
Μοιράσαμε ερωτηματολόγιο με θέμα τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Η.Π.) με σκοπό  

να μελετήσουμε το ρόλο που παίζουν στην καθημερινή ζωή των παιδιών του γυμνασίου μας.  

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

μια ώρα δυο 
ώρες  

> 2 ώρες μηδέν 

Πόσες ώρες παίζετε; 

Καθημερινές 

Σαββατοκύριακο 

39% 

39% 

6% 

3% 

13% 

Αντέχω χωρίς Ηλεκτρονικά 
 Παιχνίδια... 

ένα μήνα 

μια εβδομάδα 

δυο ημέρες 

μια ημέρα 

δεν μπορώ ούτε λεπτό 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 

πολύ 

λίγο 

καθόλου 

Επηρεάζει την επίδοσή 
σας  στο σχολείο; 

Παρατηρούμε πως μαζί με τον αθλητισμό και τις 
παρέες με φίλους, τα Η.Π. κατέχουν σημαντικό 
μέρος στην επιλογή των μαθητών από τον 
ελεύθερό τους χρόνο. 

Τις καθημερινές σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, 
τόσο ο χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά στα 
Η.Π. είναι μικρότερος, όσο και το ποσοστό των 
παιδιών που παίζουν.  
 

Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί πως η επίδοση 
στο σχολείο δεν επηρεάζεται από το χρόνο που 
αφιερώνουν στα Η.Π.  
 

 

84% 

16% 

Παίζετε Ηλεκτρονικά 
Παιχνίδια; 

ναι 

όχι Από το σύνολο των 
παιδιών του Γυμνασίου 
μας, το 84% των 
παιδιών παίζουν, 
γενικά, με Η.Π. 

Πιστεύετε πως μπορεί ένα 
παιδί να εθιστεί στα Η.Π.; 

Ναι 

Όχι 

Παρατηρούμε πως τα Η.Π. αποτελούν μέρος της ζωής των 
παιδιών του Γυμνασίου. Αγαπημένα παιχνίδια είναι το 
Fortnite, το GTA και το PUBG.  
Σημαντικό  χαρακτηριστικό τους είναι πως μπορούν να 
παίξουν «παρέα», ο καθένας σπίτι του (μέσω του 
διαδικτύου)! 
 

Τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια είναι τα σύγχρονα παιχνίδια.  Το 
διαδίκτυο προσφέρει την εικόνα της παρέας και όλοι μαζί (ή ως 
αντίπαλοι) απλά παίζουν. Πόσο εθιστικά όμως είναι;  Μπορεί να 
αντικαταστήσουν την παρέα με τους φίλους; Τη βόλτα; Την 
άθληση; Τη μαγεία του βιβλίου ή του κινηματογράφου; 
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Γράφουν ο Νικόλας Τσαντήλας και η Αντωνία Κοροπιώτη 
 

 Στην εποχή μας είναι έντονο το φαινόμενο της παχυσαρκίας ακόμα και στα παιδιά, ενώ τα χρόνια 
προβλήματα υγείας αυξάνονται όλο και περισσότερο. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι για να αντιμετωπιστούν τα 
φαινόμενα αυτά χρειάζεται μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με σωματική άσκηση. 
Εάν σκεφτεί κανείς ότι μία σοκολατίνα αποδίδει στον οργανισμό περίπου 560 θερμίδες και μια σοκολάτα με 
φουντούκια 650 θερμίδες και ο χρόνος που χρειάζεται να καταναλωθούν αυτές οι θερμίδες κάνοντας 
αερόβια άσκηση είναι γύρω στα 60 λεπτά, αντιλαμβάνεστε πόσο πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. 
 

                                                                                                       
 

Για μια ισορροπημένη διατροφή… Θα ήταν καλό να γνωρίζουμε ποια είναι τα υγιεινά τρόφιμα και 
ποια τα ανθυγιεινά. Για παράδειγμα, στο πρόγευμα που επιλέγει ένας μαθητής στο σχολείο υπάρχουν οι 
"καλές" επιλογές (όπως φρούτα, μπισκότα βρόμης, αυγόφετες, μπάρες δημητριακών, κριτσίνια με φυτικές 
ίνες, τορτίγια με ανθότυρο και κοτόπουλο κ.ά.), υπάρχουν όμως και οι "κακές" επιλογές (όπως chips, γλυκά, 
κρουασάν, hot dog, κατασκευασμένα κέικ κ.ά.). Είναι σημαντικός και ο τρόπος που τρώμε. Οι έρευνες 
δείχνουν ότι θα πρέπει να τρώμε αργά μασώντας πολλές φορές το φαγητό χωρίς να παρακολουθούμε 
κάποια οθόνη την ώρα του φαγητού και μοιράζοντας σε μικρά γεύματα τη διάρκεια της ημέρας. Στο 
πρωινό μας θα πρέπει να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες νερού. Τέλος, θα πρέπει να τηρούμε το γενικό 
κανόνα: η μισή ποσότητα του φαγητού μας να είναι λαχανικά της εποχής, το ένα τέταρτο υγιεινές 
πρωτεΐνες (όπως ψάρι, κοτόπουλο, όσπρια, ξηροί καρποί) και το άλλο τέταρτο υγιεινοί υδατάνθρακες (όπως 
φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης, αυγά, μαύρο ρύζι και ζυμαρικά ολικής άλεσης).       
                                                                            

Μαζί με σωματική δραστηριότητα… Η άσκησή μας θα πρέπει να γίνεται τις περισσότερες μέρες της 
εβδομάδας, να διαρκεί τουλάχιστον 60 λεπτά την ημέρα και να έχει τουλάχιστον μέτρια ένταση. Ανάλογα 
με το σωματότυπό μας είναι καλό να διαλέξουμε μια αθλητική δραστηριότητα ή ένα ομαδικό άθλημα που 
μας ταιριάζει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σωστή φυσική άσκηση μάς βοήθα στη συγκέντρωση, διατηρεί το 
βάρος μας σταθερό, μας απαλλάσσει από το άγχος και μας προσφέρει καλύτερο ύπνο, αυτοπεποίθηση, χαρά 
και ηρεμία.  
 

Σωστός συνδυασμός… Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα καλύτερο σώμα δεν το συνδυάζουμε μόνο με 
το γυμναστήριο, αλλά και με μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Η διατροφή θα πρέπει να είναι 
εμπλουτισμένη με κάθε είδους απαραίτητα συστατικά, κάποια από αυτά είναι οι πρωτεΐνες, οι 
υδατάνθρακες αλλά και τα λαχανικά, τα φρούτα και τα όσπρια. Όλα αυτά τα συστατικά προσφέρουν από 
κάτι ωφέλιμο και απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Για παράδειγμα, οι πρωτεΐνες 
αποτελούν κύριο συστατικό των μυών. Ακόμα κάποιες τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες είναι το κρέας, τα 
ψάρια, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά. Επίσης, οι υδατάνθρακες αποτελούν 
βασική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Κάποιες τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες είναι τα δημητριακά, 
τα ζυμαρικά, το ψωμί και οι πατάτες. Επιπλέον, τα όσπρια βοηθούν ώστε να καταπολεμηθεί το λίπος. Τέλος, 
τα λαχανικά και τα φρούτα παρέχουν βιταμίνες και μέταλλα, τα οποία είναι ευεργετικά για τον οργανισμό 
μας.  

Μικροί αγρότες 
εν δράση 
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