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Από το παρελθόν στο παρόν 

ελίδα 1 

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προσφέρει κρίνο 
στην Παναγία κατά τον Ευαγγελισμό της. 
 

Το άνθος Lilium Candidum L., ο περίφημος κρίνος, 
αποτελεί ενδημικό είδος των Βαλκανίων και της 
νοτιοδυτικής Ασίας. 

ελίδα 3 

 

Το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο σε 
μαθηματική γλώσσα… (Γαλιλαίος 1564) 

Κατανόηση της φύσης-ζωής 
μέσα από τα Μαθηματικά 

 Ο κρίνος της Παναγίας, Lilium Candidum L. 

Διατροφή και Νηστεία   
Πώς να τραφούμε σωστά; 

 

Ο χρόνος έχει 
τη δική του 

Ιστορία! 

Κατανάλωση 
χρόνου κατά 
τη διάρκεια 
της σχολικής 
εβδομάδας. 

 

ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ  
6-ΓΩΝΟ ΣΗ ΥΤΗ 

 

       

Υιλοξενία 
στην Αρχαία 
αλλά και στη 

σύγχρονη 
Ελλάδα. 

Ποιος είναι ο 
πρόδρομος 

της 

Eurovision; 
 

Η περίοδος της 
νηστείας 
χαρακτηρίζεται 
ως μία περίοδος  

ψυχικής ανάτασης, εσωτερικής αναζήτησης, 
αυτοκριτικής και μετάνοιας. 
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Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προσφέρει κρίνο 
στην Παναγία κατά τον Ευαγγελισμό της 

 

Εικόνα στη Βασιλειάδα Καστοριάς, 
19ος αιών. 

Μ’ έναν πάλλευκο κρίνο 
παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου για ν’ 
αναγγείλει στην Παρθένο Μαρία τον 
ερχομό του Θεανθρώπου. Αφ’ ότου οι 
ζωγράφοι της Δύσης από τον 11ο 
αιώνα άρχισαν να θέτουν τον κρίνο 
στις εικόνες του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου (όπως οι Sandro Botticelli 
και  Δομήνικος Θεοτοκόπουλος), αντί 
του βασιλικού σκήπτρου ή κλάδου 
ελαίας ή φοίνικος, που έθεταν οι 
παλαιότεροι αγιογράφοι, ο κρίνος 
έγινε σύμβολο της αγνότητας και της 
ασπίλου συλλήψεως της Θεομήτορος. 
Οι πρώτοι χριστιανοί αφιέρωσαν τον 
πάλλευκο κρίνο στην Παρθένο Μαρία 
ως έμβλημα της Αγνότητάς Της.  
 

 
 
 
 

 
Στο Εργαστήριο Βιολογίας του 
Γυμνασίου μας είχαμε τη χαρά 
να αναλύσουμε το άνθος του 
κρίνου Lilium Candidum L. 

Διαθέτει στήμονες και ύπερο, γι’ 
αυτό χαρακτηρίζεται ως  

τέλειο άνθος. 
 

  
25 Μαρτίου, 2019 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές:  
1. Ν. Γουλανδρή, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΡΙΟΛΟΤΛΟΤΔΑ, εκδ. «Μίλητος». 
2. Δ. Υοίτος, «Σο Lilium Candidum L. στην Ελλάδα, από φυτογεωγραφικής, ιστορικής και 
θρησκευτικής απόψεως», Βοτανικά Φρονικά 20 (2010) 99-128. 
3. Γ. Φλουβεράκη, «Ο κρίνος», Αρχείο Εφημερίδας «Πατρίς», 2003. 
 
 
 

 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 
 

 

«…χαῖρε ἡδύπνοον κρίνον, 
Δέσποινα, πιστοὺς εὐωδιάζον…»  

Ωδή Α’ Ακολουθίας Χαιρετισμών 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Γράφουν οι μαθήτριες  Άννα-Μαρία Γεωργιάδου, Άννα-Μαρία Γνεσούλη, Θεοδώρα Κουρκούνη, Δαρεία Σταθάτου 

και Κλεοπάτρα Τούσερτ. 

Στα βιβλικά χρόνια στο «Άσμα Ασμάτων», ο ποιητής λέει ότι η αγαπημένη του 
είναι ανάμεσα στις νέες ως κρίνον εν μέσω ακανθών: «Ὡς κρίνον ἐν μέσῳ 
ἀκανθῶν, οὕτως ἡ πλησίον μου ἀνὰ μέσον τῶν θυγατέρων» (1ο ΙΙ 2). 

Το άσπρο χρώμα αποτελεί σύμβολο φωτός, αγνότητας, ταπεινοφροσύνης και 
ωραιότητας. Στον υπέροχο στίχο του Σολωμού: 

«Και μέσα μου ρόδο πολύ, κρίνος πολύς ανθίζει» 
η ανθρώπινη συνείδηση βιώνει την παραδείσια γαλήνη της – η τέλεια στιγμή 
εκείνη της λύτρωσης – ηθική πειθαρχία, πνευματική ισορροπία, αγνεία ψυχής [3]. 

Ο κρίνος της Παναγίας (Lilium 
Candidum L.), το Λείριον το 
Πάλλευκον ή «άνθος των 
ανθέων», όπως τον έλεγαν οι 
Έλληνες, έχει καλλιεργηθεί από 
την αρχαιότητα. Ο Όμηρος στην 
Ιλιάδα (Ν 830) αναφέρει το άνθος 
ως «λείριον», ενώ η τελική του 
ονομασία αποδίδεται στο 
Θεόφραστο. Τοιχογραφίες που 
βρέθηκαν στη Μινωική Κρήτη, 
αλλά και στην Θήρα, όπως και 
διάφορα άλλα ευρήματα, δείχνουν 
ότι ο λευκός κρίνος είχε εξέχουσα 
θέση μεταξύ των θρησκευτικών 
συμβόλων. Η σύνδεση του λευκού 
κρίνου με την Παναγία 
πιθανότατα να έγινε επειδή οι 
βοτανολόγοι τοποθετούν την 
καταγωγή του φυτού στην 
περιοχή της Παλαιστίνης [2]. 
  

Το άνθος Lilium Candidum L., ο περίφημος κρίνος, 
αποτελεί ενδημικό είδος των Βαλκανίων και της 
νοτιοδυτικής Ασίας. Ο ερευνητής της ελληνικής 
χλωρίδας Αrne Strid αναφέρει ως φυσική περιοχή 
εξάπλωσης του άνθους και την Ελλάδα. Ένα μεγάλο 
μέρος φύεται σε φρύγανα κοντά στον Πύργο Δυρού της 
Χερσονήσου της Μάνης, ενώ υπάρχουν επίσης 
αναφορές από τη Μονεμβασιά, το όρος Αραχναίο και το 
όρος Βούρινος, που βρίσκεται κοντά στην Κόνιτσα [1]. 
Είναι πολυετές βολβώδες φυτό με όρθιο βλαστό που 
μπορεί να φτάσει και το 1 μέτρο, ενώ η άνθησή του 
παρατηρείται από το Μάιο έως και τις αρχές Ιουνίου. 

Lilium Candidum L., Ο κρίνος της Παναγίας 
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Σο Ζάλογγο της Μακεδονίας 

Γράφει η Δέσποινα Κατσούλη  

   Μετά την Κασσάνδρα και το Άγιο Όρος  ο Αβδούλ Αβούδ-πασάς 

στράφηκε κατά της Νάουσας. Εκεί βρήκε αντίσταση από τον 

πρόκριτο Ζαφειράκη Θεοδοσίου και τους οπλαρχηγούς Καρατάσο 

και Γάτσο. Αρχικά οι Έλληνες κατέλαβαν τη Νάουσα σκοτώνοντας 

τον διοικητή και τη φρουρά της. τη συνέχεια όμως, στις 6 

Απριλίου 1822, ο αγώνας τους βρήκε άδοξο τέλος από τις φρικτές 

σφαγές των Σούρκων και των Εβραίων.      

   «Μεγάλα τα παθήματα των κατοίκων και μεγάλη καταστροφή 

των μερών εκείνων. 5.000 φονεύθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν στη 

Νάουσα και άλλοι τόσοι έπεσαν στα χέρια των εχθρών γύρω από 

τον Παλαιόπυργο. Πολλοί από τους συλληφθέντες χωρίς έλεος 

βασανίστηκαν. Παρθένοι και μητέρες με τα παιδιά στην αγκαλιά 

έπεσαν με τη θέλησή τους στη λίμνη κοντά στον Παλαιόπυργο, που 

λέγεται αλλιώς το «Μαύρο Νερό», και πνίγηκαν για να 

αποφύγουν τους εξευτελισμούς και τα βάσανα. Οι συλληφθείσες 

γυναίκες του Καρατάσου, του Γάτσου και του Ζαφειράκη 

μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα του Γάτσου τούρκεψε 

δειλιάζοντας μπροστά στα βάσανα, οι δύο άλλες που δεν 

αλλαξοπίστησαν κρεμάστηκαν μέσα στο παλάτι του βεζίρη» (. 

Σρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως). Η τραγωδία αυτή 

αποτυπώθηκε από τη λαϊκή  μούσα με το δημοτικό τραγούδι 

«Μακρυνίτσα»: 

 «Τρία πουλάκια, αμάν αμάν, καθόντανε, 

 τρία πουλάκια, αμάν αμάν, καθόντανε, 

 στης Νάουσας το κάστρο, 

 Μακρυνίτσα μου, 

 καημό που έχει η καρδίτσα μου». 

 Από το παρελθόν στο παρόν 

Ιστορικές ειδήσεις 

Επιμέλεια: ταύρος Σσαντουλής 

Μετά από 194 χρόνια η μεγάλη 

καρδιά του  Κωνσταντίνου Κανάρη 

επέστρεψε στις 5/6/2018 στη 

γενέτειρά του στα Χαρά. Παρέμεινε 

για λίγες ώρες στο νησί και έπειτα 

επέστρεψε στο Εθνικό και Ιστορικό 

Μουσείο Αθηνών. Όταν πέθανε ο 

γιατρός του Ιωάννης Ζωχιός 

ταρίχευσε την καρδιά του ώστε να τον 

τιμούμε για αιώνες. 

 

 

  

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 

 

25 Μαρτίου, 2019 

αν σήμερα... 

 

Επιμέλεια: Δαυίδ Καραϊσκάκης 

1831: Γιορτάζεται για πρώτη φορά 

επισήμως, με διάταγμα του Όθωνα, 

η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821. 

1932: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη ο 

αθλητικός σύλλογος Άρης από 

διαφωνούντα μέλη του Ηρακλή. 

 

Σο συλλαλητήριο του 1904 

Επιμέλεια: Ελένη Φατζηδημητρίου 

 

Πρωτοφανές ήταν το συλλαλητήριο, 

του Υεβρουαρίου 1904 στη 

Θεσσαλονίκη. Σο συλλαλητήριο 

οργανώθηκε από τέσσερις 

δικηγόρους, τους Κ. Σάττη, . 

Σζαμτζή, Ι. Αδαμίδη, Α. Βόγα και 

τρεις διακεκριμένους πολίτες, τους 

Κ. Υωκά, Α. Καλλιδόπουλο και Μ. 

Σσοπάνογλου. υμμετείχαν 15.000 

χιλιάδες Έλληνες της Θεσσαλονίκης, 

για να διαμαρτυρηθούν προς την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία για τα 

εγκλήματα των Βουλγάρων 

εναντίον του Φριστιανικού 

πληθυσμού της Μακεδονίας. Σο 

ιστορικό αυτό συλλαλητήριο 

πυροδότησε το ξέσπασμα του 

μεγαλειώδους Μακεδονικού Αγώνα 

(1904-1908). 
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Ο χρόνος έχει τη δική του Ιστορία!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Μαρτίου, 2019 Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 

Η μέτρηση του χρόνου.  
Έχει ο χρόνος διαστολές; 
 

Επιμέλεια: Λ. Σσέλιος, Π. Θεοφανάκης 
 

Η διαστολή του χρόνου είναι η 
διαφορά του χρόνου που παρήλθε ανάμεσα 
σε δύο γεγονότα που μετρήθηκαν από 
παρατηρητές που κινούνται σχετικά ο ένας με 
τον άλλο. ύμφωνα με την Ειδική Θεωρία της 
χετικότητας του Αϊνστάιν,  ο χρόνος κυλά 
πιο αργά στα αντικείμενα που κινούνται με 
μεγάλη ταχύτητα, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί 
πειραματικά αρκετές φορές στο παρελθόν. Αν 
συγχρονίσουμε δυο πανομοιότυπα ρολόγια 
και στη συνέχεια θέσουμε σε κίνηση το ένα 
από αυτά, το κινούμενο ρολόι θα πηγαίνει 
πίσω σε σχέση με αυτό που θεωρήσαμε 
ακίνητο.  Ο χρόνος, λοιπόν, δεν είναι 
απόλυτος. 

 

ε ένα κλασικό θεωρητικό πείραμα (το 
παράδοξο των διδύμων), ένας αστροναύτης 
που ταξιδεύει στο Διάστημα με ταχύτητα 
κοντά στην ταχύτητα του φωτός για πολλά 
χρόνια επιστρέφει στη Γη και βρίσκει τον 
δίδυμο αδελφό του πολύ πιο γερασμένο. 

  

 

 

 

Ο Αριστοτέλης στο έργο του 
«Υυσικά» ή «Υυσική 

Ακρόασις»: «Διότι τούτο είναι 
ο χρόνος, το αριθμήσιμο ποσό 
(αριθμός) της κίνησης στη 
διάρκειά της από ένα πρότερο 
σε ένα ύστερο»  (4ος αιώνας 
π.Φ.). 

Επιμέλεια: Β. Φολέβας 

 

Ο Νεύτων στην εισαγωγή του 
«Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica»: «Ο 
απόλυτος, αληθινός και 

μαθηματικός χρόνος, 
αφεαυτός και από την ίδια του 

τη φύση, ρέει ομοιόμορφα 
χωρίς να εξαρτάται από 

τίποτα το εξωτερικό» 
(1687) 

 
 

Επιμέλεια: Β. Φολέβας 

 

Η μέτρηση του χρόνου στην Αρχαία 
Ελλάδα 

Επιμέλεια: Φ. Καλοφύρη 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν τη 
δυνατότητα να μετρήσουν τον χρόνο 
όπως εμείς σήμερα. Οι αστρονόμοι της 
εποχής  χρησιμοποιούσαν τον γνώμονα 
και την κλεψύδρα.  

 

Ο γνώμονας ήταν ένας κατακόρυφος 
στύλος μεγάλου ύψους που μετρούσε 
τον χρόνο κατά τη διάρκεια των 
ηλιόλουστων ημερών. Η κίνηση της 
σκιάς του γνώμονα έδινε πληροφορίες 
για τη χρονική διάρκεια της μέρας 
καθώς  και για τον υπολογισμό των 
ωρών της, χρησιμοποιώντας τις 
ουρανογραφικές συντεταγμένες του 
Ηλίου, δηλαδή το αζιμούθιο και το 
ύψος του. 

Τι είναι ο χρόνος; 
 

Ό,τι μετράνε τα 
ρολόγια μας; 
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ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΥΤΗ-ΖΩΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ   
                                                           

      ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6-ΓΩΝΟ ΣΗ ΥΤΗ  
  

Από όλα τα κανονικά επίπεδα σχήματα, 
εκείνα που η μέλισσα θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει για την κατασκευή των κελιών της 
είναι τρία. Σο ισόπλευρο τρίγωνο, το τετράγωνο 
και το κανονικό εξάγωνο. Μόνον αυτά τα τρία 
γεωμετρικά σχήματα «κλείνουν» ακριβώς το 
επίπεδο χωρίς να αφήνουν κενά μεταξύ τους. Π.χ. 
τα πεντάγωνα, τα επτάγωνα, οκτάγωνα κλ.π. δεν 
«κουμπώνουν» επακριβώς μεταξύ τους. Αφήνουν 
ενδιάμεσο κενό χώρο (π.χ. πενταγωνική και 
οκταγωνική διάταξη). 

Γιατί όμως η μέλισσα επιλέγει το κανονικό εξάγωνο και όχι το 
ισόπλευρο τρίγωνο ή το τετράγωνο για την κατασκευή των 
κελιών της κηρήθρας; 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ας δούμε ξανά τους πιθανούς τρόπους με 
τους οποίους θα μπορούσε να χτιστεί μια κηρήθρα. 
Με τα a, b, c μένουν αχρησιμοποίητοι χώροι και 
γίνεται σπατάλη υλικού, καθώς χρησιμοποιούν 
κατά μέρους διαφορετικά τοιχώματα για κάθε κελί. 
Σα d, e και f δεν έχουν αυτά τα προβλήματα, ενώ 
χωρούν και περισσότερη ποσότητα μελιού. Σα d, e 
όμως απαιτούν περισσότερο υλικό κατασκευής. Οι 
μέλισσες προτιμούν το f, το οποίο είναι και το 
ιδανικό. Μέγιστη χωρητικότητα με το λιγότερο 
υλικό κατασκευής. 

 Μαθητές Β΄ Γυμνασίου 

ΔΤΟ ΚΤΡΙΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 Αντικείμενο μελέτης:  Κατανάλωση χρόνου κατά τη                       

                                         διάρκεια της σχολικής εβδομάδας   
 Μαθηματική έννοια:  Ποσοστά 

 Τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων: ραβδόγραμμα 

και κυκλικό διάγραμμα 
 

Ραβδόγραμμα:                                              

Σο  ραβδόγραμμα  (bar‐chart)  χρησιμοποιείται  
για  τη  γραφική  απεικόνιση  των  τιμών  μιας 
ποιοτικής  μεταβλητής.  Σο  ραβδόγραμμα  
αποτελείται  από  ορθογώνιες  στήλες που  οι βάσεις  
τους  βρίσκονται  πάνω  στον  οριζόντιο  ή  τον  
κατακόρυφο  άξονα. Σο ύψος κάθε ορθογώνιας 
στήλης είναι ίσο με την αντίστοιχη  συχνότητα, ενώ η 
απόσταση μεταξύ των στηλών και το μήκος των 
βάσεών τους καθορίζονται αυθαίρετα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κυκλικό διάγραμμα: 

Σο διάγραμμα πίτας είναι μια από τις 
απλούστερες μορφές για την κατανόηση των 
γραφικών εικόνων των δεδομένων.  

Μαζί με την ευκολία κατανόησης, ο πίνακας 
πίτας είναι πολύ ενημερωτικός - ο ακροατής βλέπει 
αμέσως ολόκληρη την εικόνα και τα μεμονωμένα 
συστατικά της. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Δέσποινα Κατσούλη Α΄2  

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων                     25 Μαρτίου 2019 

«Το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο σε μαθηματική γλώσσα και οι χαρακτήρες είναι 
τρίγωνα, κύκλοι και άλλα γεωμετρικά σχήματα, χωρίς τη βοήθεια των οποίων είναι 
αδύνατον να καταλάβουμε έστω μια λέξη· χωρίς αυτά, κάποιος είναι σαν να περιπλανιέται 
σε ένα σκοτεινό λαβύρινθο». 
Γαλιλαίος, 15 Υεβρουαρίου 1564 – 8 Ιανουαρίου 1642,  
Ιταλός αστρονόμος και φυσικός 

https://oreinomeli.files.wordpress.com/2016/05/honeycomb.jpg
https://oreinomeli.files.wordpress.com/2016/05/honeycomb.jpg
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20 Μαρτίου, 2019 
 

Ο κρίνοσ ι κρίνον ι λείριον ι λίλιον (Lilium), τθσ οικογζνειασ των Liliaceae, 
παρουςιάηεται ςτθ βοτανικι με 90 περίπου είδθ. Στθν Ελλάδα υπάρχουν πζντε είδθ 
κρίνων, τα περιςςότερα ςτθ Βόρεια Ελλάδα. Το είδοσ περιλαμβάνει μονοετι, διετι 
και πολυετι φυτά με φψοσ που αγγίηει και το 1 μζτρο. Αναπτφςςονται ςε μζςα ι 
μεγάλα υψόμετρα. Τα κρίνα είναι βολβϊδθ φυτά. Έχουν ςυνικωσ ψθλό βλαςτό με 
άνκοσ ςτθν κορυφι. Το άνκοσ τουσ αποτελείται ςυνικωσ από ζξι πζταλα και είναι 
ςτραμμζνο με μία ελαφριά κλίςθ προσ το ζδαφοσ. Έχει ζντονα χρωματιςμζνουσ 
κίτρινουσ ανκιρεσ. Τα περιςςότερα είδθ κρίνων ανκίηουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
άνοιξθσ και κάποια προσ το τζλοσ του καλοκαιριοφ. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 
 

Γράφουν: Ελένη Πούτου & Αντώνης Οικονομίδης 

 Η περίοδος της νηστείας χαρακτηρίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας ως μία περίοδος 
ψυχικής ανάτασης, εσωτερικής αναζήτησης, αυτοκριτικής και μετάνοιας. Βιώνεται με την αποχή από την 
αμαρτία, την αναθεώρηση των πράξεων και των λόγων μας, την αυτοσυγκράτηση και την προσευχή. 
Ψστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τη σωματική της διάσταση καθώς περιλαμβάνει αποχή από 
την κατανάλωση κρέατος, αυγού, γαλακτοκομικών, ψαριού και ελαιόλαδου. Οι μεγάλες νηστείες της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν διάρκεια από δύο έως εφτά εβδομάδες. Μιλάμε, λοιπόν, για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα, όπου η διατροφή του ατόμου επηρεάζεται σημαντικά. Η νηστεία χαρακτηρίζεται 
συνήθως από μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη σε σχέση με άλλες περιόδους της ζωής, αυξημένη 
κατανάλωση υδατανθράκων και φυτικών ινών, αλλά και μειωμένη πρόσληψη πρωτεϊνών. Εύλογα 
προκύπτει το ερώτημα εάν αυτοί οι διατροφικοί αποκλεισμοί σε ομάδες τροφίμων την καθιστούν λιγότερο 
θρεπτική. Αξίζει, λοιπόν, να προβούμε σε έναν εκτενέστερο διατροφικό απολογισμό με τα συν και τα πλην 
στην πράξη.         

 Η τήρηση της νηστείας συνδέεται με την αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και οσπρίων 
με αποτέλεσμα την πρόσληψη φυτικών ινών. Η  αυξημένη κατανάλωση μονοακόρεστων και 
πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, ταχίνι) δρουν ευεργετικά για την υγειά. Από 
την άλλη, η νηστεία δημιουργεί και ελλείψεις. Αρχικά, μέσω της αποχής από το κρέας και τα 
γαλακτοκομικά  χάνονται σημαντικές πήγες πρωτεϊνών, ασβεστίου και σιδήρου. Ένα εύλογο ερώτημα που 
προκύπτει μετά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι: Πώς η νηστεία θα γίνει ωφέλιμη και για τον 
οργανισμό, εκτός από την πνευματική της διάσταση; ύμφωνα με έρευνες λοιπόν η νηστεία κατά 
περιόδους και πάντα στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, όπου καμία ομάδα θρεπτικών 
συστατικών δε θα αποκλείεται, μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση της υγείας. Μέσω των κατάλληλων 
διατροφικών χειρισμών θα έχουμε θρεπτική πληρότητα και επάρκεια. Ποια όμως είναι τα τρόφιμα που 
καταναλώνονται κυρίως στη διάρκεια της νηστείας και ποια τα οφέλη τους στον οργανισμό; Πάμε να τα 
δούμε!          

 Σα όστρακα και τα μαλάκια αποτελούν τη βασική πηγή πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της νηστείας.  
Είναι  πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα και έχουν 
καρδιοπροστατευτική δράση.  Σα θαλασσινά είναι σημαντική πηγή βιταμινών Α, D, ασβεστίου, ιωδίου, 
σιδήρου, ψευδαργύρου και καλίου. Επίσης, τα όσπρια και τα δημητριακά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες  
αλλά και φυτικές ίνες, που βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Περιέχουν υδατάνθρακες και 
έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Είναι πλούσια σε βιταμίνες  Β και Ε και απαλλαγμένα από αλάτι και 
λιπαρά. Σα δημητριακά και άλλα αμυλούχα, όπως οι πατάτες, το ρύζι, το ψωμί και όλα τα προϊόντα που 
παράγονται από αλεύρι είναι μέρος του καθημερινού μας γεύματος, είναι μια καλή πηγή ενέργειας για 
τον οργανισμό μας, αλλά πρέπει να προσέξουμε την κατανάλωσή τους γιατί οδηγεί σε αύξηση του 
σωματικού βάρους. Οι ελιές και  το ελαιόλαδο είναι πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και συμβάλλει 
στην καλή λειτουργία της καρδιάς γιατί περιέχει βιταμίνη Ε και Α, ασβέστιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. 
Σέλος, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι τα τρόφιμα που καταναλώνονται περισσότερο κατά την περίοδο 
της νηστείας.  Είναι γεμάτα βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, και πρέπει να καταναλώνονται 
καθημερινά τέσσερις με έξι μερίδες.  Προστατεύουν το έντερο και την καλή λειτουργία του οργανισμού 
μας.  

 Υροντίστε λοιπόν να καταναλώνετε από όλες τις ομάδες τροφίμων για να έχετε ισορροπία στη 
διατροφή σας και να κάνετε συνδυασμούς γευμάτων, έτσι ώστε να καλύπτετε τυχόν διατροφικές  
ελλείψεις. Σέλος, μην αμελείτε την κατανάλωση πρωινού, γιατί είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας 
και να ασκείσθε τακτικά, όπως με καθημερινό περπάτημα για λίγη ώρα (περίπου 20 λεπτά). 

             
      

 
 

                  

 
                                                                                                                                                                       

    Διατροφή και Νηστεία  
 Πώς να τραφούμε σωστά; 
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Ποιος είναι ο πρόδρομος της Eurovision; 
Γράφει η Άννη Κρητικού 

Άραγε ποιος ήταν ο πρώτος μουσικός διαγωνισμός; Ήδη απ’ τα αρχαία χρόνια οι 
Έλληνες είχαν οργανώσει μουσικούς αγώνες στα πλαίσια της γιορτής των Παναθηναίων, 
που γίνονταν κάθε 4 χρόνια στην Αθήνα προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. το διαγωνισμό 
αυτό συμμετείχαν μουσικοί από όλο τον τότε γνωστό κόσμο και τραγουδούσαν με 
συνοδεία κιθάρας ή εμφανίζονταν ως σολίστες που παρουσίαζαν αποκλειστικά έργα του 
Ομήρου. Σο πρώτο βραβείο τραγουδιού με συνοδεία κιθάρας ήταν ένα χρυσό στεφάνι σε 
σχήμα φύλλων δάφνης που συνοδευόταν από αμοιβή 500 δραχμών σε μετρητά και 
ακολουθούσαν άλλα βραβεία μικρότερης χρηματικήα αξίας. Τπήρχε και βραβείο αυλού 
που ήταν ένα χρυσό στεφάνι. Εκτός από το μουσικό διαγωνισμό, πραγματοποιούταν και 
μουσική συναυλία, δηλάδή μουσική παράσταση χωρίς διαγωνισμο, στην οποία έπαιρναν 
μέρος 2 αυλιστές.  

 
 

Η φιλοξενία για το 
σύγχρονο Έλληνα… 

 

Γράφει η Μαρία Λαλλά 
 

 
 

Με το πέρασμα του 
χρόνου, η έννοια της 
φιλοξενίας στον Έλληνα 
έχει αλλάξει. Ο κόσμος, 
πλέον, ενέχει πολλούς 
κινδυνους και για το λόγο 
αυτό, όλοι μας είμαστε 
πολύ επιφυλακτικοί στο 
να βάλουμε έναν ξένο στο 
σπίτι μας. Για το λόγο 
αυτό έχουν δημιουργηθεί 
τα ξενοδοχεία που 
παρέχουν στέγη σε κάθε 
άνθρωπο που επιθυμεί να 
διαμείνει σε κάποια 
περιοχή. 
Παρ’ όλους τους 
κινδύνους, ωστόσο, 
υπάρχουν ακόμη περιοχές 
στην Ελλάδα, όπου οι 
κάτοικοί τους είναι πάντα 
πρόθυμοι να ανοίξουν 
την πόρτα τους και να 
φιλέψουν κάθε ξένο. 
Φαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν τα 
νησιά του Αιγαίου, η 
Κρήτη και η Μάνη. 

 

Ελλάδα, η χώρα που γέννησε τη φιλοξενία! 
Επιμέλεια: Μαριάννα Φούνδρη 
 

 
Η φιλοξενία ήταν πολύ ιερός θεσμός κατά την ομηρική εποχή. Πιο 
συγκεκριμένα, φιλοξενία σημαίνει να είσαι φίλος κάθε ξένου, δηλαδή να 
περιποιείσαι οποιονδήποτε εμφανιστεί στην πόρτα σου, ζητώντας στέγη ή 
φαγητό. Αναλυτικότερα, οι αρχαίοι Έλληνες δεν επιτρεπόταν να αρνηθούν 
σε κάποιον τη φιλοξενία τους, αλλά πάντα υποδέχονταν τον ξένο που τους 
επισκεπτόταν εγκάρδια. τη συνέχεια του προσέφεραν λουτρό και φαγητό 
και ρωτούσαν το αίτημα του για να το ικανοποιήσουν. Σέλος, τον άφηναν 
να μείνει σπίτι τους όσο επιθυμούσε και φεύγοντας τον αποχαιρετούσαν με 
δώρα επισφραγίζοντας τη φιλία τους. Δικαιολογημένα, λοιπόν  η Ελλάδα 
θεωρείται η χώρα της φιλοξενίας, αφού στη χώρα μας γεννήθηκε ο 
σημαντικός αυτός θεσμός. 

 
Eurovision 

Επιμέλεια: Κυριάκου Ιωάννα 

 
Η Eurovision είναι ένας ετήσιος διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού στον 

οποίο κάθε χώρα συμμετέχει με ένα τραγούδι που πρέπει να ερμηνευθεί 
ζωντανά στην τηλεόραση. Διεξάγεται ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1956 
και αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους τηλεοπτικούς θεσμούς. 
Επιπλέον, τον παρακολουθούν ετησίως περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι 
παγκοσμίως. Όλες οι χώρες μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτόν τον 
διαγωνισμό και νικητής αναδεικνύεται αυτός που ψηφίζεται ως ο πιο 
δημοφιλής. Η ιδέα αυτού του διαγωνισμού γεννήθηκε το 1955 από την 
Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση και εφαρμόστηκε πρώτη φορά 24 
Μαΐου 1956 στην Ελβετία. 

25 Μαρτίου, 2019 Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 
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