
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η φωνή των νέων 
Ιδέες – Απόψεις – Εντυπώσεις 

Λουκάς Νοταράς: 
Πρότυπο πατρικής 

αγάπης 
 

Σελίδα 2 

Σελίδα 4 
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Σελίδα 5 

Αρ. φύλλου 4   

Σελίδα 3 

 
Ιστορική εξέλιξη των κλασμάτων  
& η σχέση τους με τη μουσική! 

 
Πρότυπο πατρικής αγάπης  

Η διατροφή μας το καλοκαίρι 

 

    
   

Από την 
«επίσκυρο» 

… στον Messi! 
 

Ελληνικές 
παραλίες τότε 

& τώρα  
&  πάντα! 

 

Τα φρούτα είναι η απάντηση στις 

υψηλές θερμοκρασίες; 

Ατενίζοντας το Διάστημα  θα 
μπορούσαμε να αναφωνήσουμε,  

ως λογοπαίγνιο,  
ἕν «είδα», ὅτι οὐδέν «είδα»! 

Σελίδα 1 

Η πορφύρα, γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων 
ως βασιλική βαφή, ήταν η ωραιότερη και 

ακριβότερη βαφή της αρχαιότητας! 
 
 
  
 
 

Σελίδα 6 

Δικαίωση Κυπρίων 
αγωνιστών από 

βρετανικό δικαστήριο 
 

Από το παρελθόν στο παρόν 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ikypros.com/wp-content/uploads/2015/03/dark-matter.jpg&imgrefurl=https://ikypros.com/2015/04/15/%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%82-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5/&docid=X9mDRl8c1-FVYM&tbnid=sVkTGNl8x_a9yM:&vet=10ahUKEwii292mlajiAhWlAWMBHcXnCjoQMwhjKBYwFg..i&w=650&h=412&bih=673&biw=844&q=%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B7 %CF%85%CE%BB%CE%B7&ved=0ahUKEwii292mlajiAhWlAWMBHcXnCjoQMwhjKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Λουκάς Νοταράς: Πρότυπο πατρικής αγάπης 
 
Γράφει ο Δημήτρης Τσαντήλας 
 

Ο Λουκάς Νοταράς ήταν ο Μεγάλος 
Δούκας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
και ανήκε στη μερίδα των ανθενωτικών.   
 

Στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης 
διοικούσε 500 στρατιώτες.  Καθημερινά 
περιδιάβαινε τις επάλξεις για να 

εμψυχώνει τους μαχητές.  Στη θάλασσα ήταν διοικητής της άμυνας 
του Κεράτιου Κόλπου.  
 

Μετά την άλωση τον συνέλαβαν.  Ο Μωάμεθ δεν του φέρθηκε 
άσχημα.  Τον προόριζε για αξιώματα.  Μια μέρα όμως ο Μωάμεθ 
γλεντοκοπώντας μέθυσε και ζήτησε από τον Νοταρά να του στείλει 
το γιο του και να τουρκέψει όλη η οικογένεια. Ο δυστυχής πατέρας 
δεν το επέτρεψε.  Τότε ο Σουλτάνος διέταξε τον θάνατο όλης της 
οικογένειας. 
 

«Λένε ότι, αφού οδηγήθηκε στον τόπο της εκτελέσεώς του, παρακάλεσε τον 
εκτελεστή μπροστά στα μάτια του πρώτα να σκοτώσει τα παιδιά του, για να 
μην αρνηθούν την πίστη τους, φοβούμενοι από τον θάνατό του, κι έπειτα 
να θυσιαστεί κι αυτός με τον ίδιο τρόπο.  Στεκόταν λοιπόν να βλέπει να 
σφάζονται τα παιδιά του χωρίς να στρέψει αλλού το βλέμμα του και χωρίς 
να χάσει το θάρρος του.  Έπειτα, αφού προσευχήθηκε κι ευχαρίστησε τον 
Θεό για το μαρτυρικό τέλος των παιδιών του, προσέφερε τον αυχένα του 
στο ξίφος του εκτελεστή»  
 

(Κριτοβούλου, Ξυγγραφὴ Ἱστοριῶν Πρώτη, LXXIII, 11). 

 Από το παρελθόν στο παρόν 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 29 Μαΐου, 2019 

Σαν σήμερα... 
 

 
 

Επιμέλεια: Σταυρούλα Χελώνη 

 
1453: Η Κωνσταντινούπολη 
«πέφτει» στα χέρια των Οθωμανών 
Τούρκων. 
 
1824: Ο Αιγύπτιος Χουσεΐν 
λεηλατεί και καταστρέφει την 
Κάσο. 
 
 Η «Πρόνοια» του Καποδίστρια 

 

Γράφει ο Γιώργος Παπαγεωργίου 
 

 
 
Η φωτογραφία τραβήχτηκε από 
τον Στέφανο Στουρνάρα. Δείχνει 
την Πρόνοια, που ήταν ένα 
προάστιο του Ναυπλίου. Η 
Πρόνοια χτίστηκε με σκοπό να 
στεγάσει Κρήτες και άλλους 
πρόσφυγες. Την ίδρυσε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας και χτίστηκε στις 6 
Ιανουαρίου 1828. Στο σχεδιασμό 
της εφαρμόστηκε το ιπποδάμειο 
σύστημα, δηλαδή ορθογώνια 
παραλληλεπίπεδα οικοδομικά 
τετράγωνα, τα οποία ορίζονταν 
από οριζόντιους και κάθετους 
δρόμους. 
 

Δικαίωση Κυπρίων αγωνιστών από 
βρετανικό δικαστήριο 

 
Γράφει ο Αντώνης Οικονομίδης 
 

Οι 35 αγωνιστές της ΕΟΚΑ κέρδισαν την 
πρώτη μάχη στο δικαστήριο της Βρετανίας 
για τις αποζημιώσεις από τα βασανιστήρια 
που υπέστησαν στον αγώνα του 1955-59. 
 

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει πολύ, 
αλλά ύστερα από τη δικαίωση των 
ηλικιωμένων Κενυατών  που διεκδίκησαν 
και αυτοί αποζημιώσεις και κέρδισαν 
περίπου 20 εκατ. λίρες δημιουργήθηκε το 
νομικό προηγούμενο για τη νίκη των 
Κυπρίων αγωνιστών.  
 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ) 
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 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ & Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ                                                                              

 
 

  

 
 
 

      
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 

              
 Τι είναι κλάσμα ;          

Κλάσμα ονομάζεται στα Μαθηματικά η έννοια του 
κομματιού, του μέρους ενός συνόλου. Επίσης 
εκφράζει τον λόγο δύο μεγεθών, στον οποίο δυο 
αριθμοί συσχετίζονται σε μια σχέση ένα-προς-
πολλά.   
 
 Ανακάλυψη κλασμάτων           

Τα κλάσματα εμφανίζονται αρχικά το 2100 π.Χ. 
στα βαβυλωνιακά μαθηματικά κείμενα. 
Επιπλέον, κλάσματα εμφανίζονται και στους 
Αιγύπτιους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα 
θεμελιώδη κλάσματα.  
 
 Συμβολή της πυθαγόρειας σχολής στην               

εξέλιξη των κλασμάτων           

Η διδασκαλία του Πυθαγόρα διέφερε από άλλες 
αντίστοιχες διδασκαλίες της εποχής ως προς το ότι 
απέδιδε πολύ μεγάλη σημασία στα Μαθηματικά, 
πρεσβεύοντας ότι αυτά είναι η οδός για την 
απελευθέρωση της ψυχής. Το πιο σημαντικό μέρος 
των Μαθηματικών για τους Πυθαγορείους ήταν η 
Αριθμητική, γιατί, όπως έλεγε ο Πυθαγόρας, «τα 
στοιχεία των αριθμών είναι στοιχεία όλων των 
όντων». Αποδίδοντας λοιπόν τόσο μεγάλη 
σημασία στους αριθμούς, ο Πυθαγόρας και οι 
μαθητές του επιδόθηκαν στη μελέτη των ιδιοτήτων 
τους. Έτσι βοήθησαν και στην εξέλιξή τους. 
   
 
 
 
 

 

Τσέλιος Λάμπρος, τάξη Α΄2 

                 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

 

 Ποιος  δημιούργησε  την ιδέα της σύνδεσης των 
Μαθηματικών και της Μουσικής;       

 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. 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.     
 
                              
 
 

 
 Πώς δημιουργήθηκε;       

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 δηλαδή με 
βραχίονα, χέρι. Το μονόχορδο χρησιμοποιήθηκε για 
τον καθορισμό των μαθηματικών σχέσεων των 
μουσικών ήχων. Ονομάζονταν και "πυθαγόρειος 
κανών" γιατί απέδιδαν την εφεύρεσή του στον 
Πυθαγόρα. 
 
 Η Αναλογία-Πυθαγόρας        

Ο Πυθαγόρας ανακάλυψε ότι οι μουσικοί τόνοι έχουν 

το αντίστοιχό τους σε χωρική έκταση. Οι μουσικές 

συνηχήσεις ορίζονται από λόγους μονοψήφιων 

ακέραιων αριθμών. Οι συνηχήσεις πάνω στις οποίες 

βασιζόταν το ελληνικό μουσικό σύστημα μπορούν να 

εκφραστούν με την πρόοδο 1:2:3:4.                                       

Παπακαμμένος Γρηγόρης, τάξη Α΄2 

Το «μοίρασμα» δεν είναι ενέργεια που κάνουμε μόνο εμείς οι  
σύγχρονοι άνθρωποι. Από την εποχή των Φαραώ οι Αιγύπτιοι  
μοίραζαν την τροφή τους για να ζήσουν.  
Όταν αυτό το μοίρασμα δεν ήταν εύκολο, τότε κατέφευγαν στα 
κλάσματα. 
 Θεοφανάκης Παναγιώτης, τάξη  Α΄2 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 
 
 
 
 

29 Μαΐου, 2019 



3 
 

Η πορφύρα είναι μια χρωστική 
ουσία που παράγεται από την 
επεξεργασία ενιαίων θαλάσσιων 
οργανισμών των γενών muridaceae 
και thaididae και κυρίως του 
οστράκου Haustellum brαndaris. 
Η ερυθροϊώδης χρωστική της 
πορφύρας αποδίδεται στη 
δημιουργία της χημικής ενώσεως 
του διβρωμο-ινδικού[3].  

 

Σύμφωνα με τις αρχαίες μαρτυρίες, 
αφού αφαιρούσαν τον «ανθό» του 
κογχυλιού, τον έβαζαν στην άλμη 
και προσέθεταν λίγο ξίδι. Το 
άφηναν στον ήλιο και σιγά – σιγά το 
χρώμα από κίτρινο γινόταν 
κατακόκκινο. Τότε το αραίωναν ή το 
συμπύκνωναν με το βράσιμο. Αν σ’ 
αυτήν τη βαφή προσέθεταν άνθη 
υακίνθου, το χρώμα ήταν βιολετί, 
αλλά, σαφέστατα, εθεωρείτο 
κατώτερης ποιότητας. 

 

Η Πορφύρα 

 
 

   
      

       
 

  

29 Μαΐου, 2019 
 

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 Βριλησσίων 
 

Βιβλιογραφικές αναφορές:  

1. Αριστοτέλης (περί Ζώων Ιστορίας V15).  
2. Δρ. Σταύρου Πρωτοπαπά,   Η περίφημη αρχαία πορφύρα της Ερμιόνης και η τεχνολογία της. 
Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού Ιουνίου 7, 2011. 
3. Σημ. Ευαγγελίας Βαρέλλα στο βιβλίο Γ. ΜΟΑΤΣΟΥ, «ΠΟΡΦΥΡΑ», εκδ. ΤΡΟΧΑΛΙΑ, 1998. 
4. Ομήρου Ιλιάδα: Γ 125- 128, Η 221, Ω 796/ Ομήρου Οδύσσεια, δ 115, κ 351, ω 226. 
 
 
 
 

 

Γράφουν οι μαθητές Χρήστος Γιαμβριάς, Αναστάσιος Καραμπίνης,  
Άγγελος Κωνσταντουλάκης, Λάμπρος Τσέλιος και Βασίλης Χολέβας. 

Στη βυζαντινή κοινωνία ήταν 
μεγάλη η σημασία του πορφυρού 
χρώματος, που αντιπροσώπευε 
προ πάντων το αυτοκρατορικό 
χρώμα. Μόνο ο αυτοκράτορας 
υπέγραφε με πορφυρό μελάνι, 
καθόταν επάνω σε πορφυρό θρόνο 
και έφερε πορφυρά υποδήματα. 
Στη θεία λατρεία είχε πορφυρό 
χρώμα το Ευαγγέλιο της Aγίας 
Τράπεζας.  

 
 

Ο Ιουστινιανός Α΄ ντυμένος τον 
πορφυρό μανδύα του 

Αυτοκράτορα, Μωσαϊκό  6ος αι. 
μ.Χ. της βασιλικής του San 
Vitale, (Ραβέννα, Ιταλία). 

Η πορφύρα, γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων ως βασιλική βαφή, ήταν η ωραιότερη και ακριβότερη βαφή της 
αρχαιότητας, o «ἀνθός», όπως την είχε ονομάσει ο Αριστοτέλης [1] [2]. Στην έρευνά μας αναζητήσαμε πληροφορίες 
για τον τρόπο απομόνωσης της πορφύρας από τα κογχύλια, ως βαφή χρώματος, όπως και για τη χρήση και τη 
σημασία της στα βάθη των αιώνων. 

Λόγω της δυσκολίας παρασκευής και 
της σπανιότητας των οστράκων από τα 
οποία παράγεται η πορφύρα ήταν 
πολύτιμη. Για το λόγο αυτό  η 
χρήση ενδυμάτων βαμμένων με 
πορφύρα ήταν, από την κλασσική 
αρχαιότητα, ένδειξη πλούτου και 
εξουσίας. Έτσι, με το χρώμα της 
πορφύρας βάφονταν μεταξύ άλλων 
ορισμένα ενδύματα βασιλιάδων και 
αυτοκρατόρων. Γνωστές άλλωστε οι 
λέξεις «πορφυρογέννητος» και 
«πορφυρογέννητη» για τα 
νεογέννητα παιδιά των αυτοκρατόρων 
που τα ακουμπούσαν σε ύφασμα 
πορφυρού χρώματος. 

 Η χρήση της πορφύρας αναφέρεται 
και στα ομηρικά έπη [4], όπως και τη 
μυθολογία. Ο Δίας αναγνώρισε και 
έσωσε τον Περσέα χάρις στα πορφυρά 
του ενδύματα. Ο Θησέας, για να 
αποδείξει στον Μίνωα τη θεία του 
καταγωγή, καταδύθηκε στη θάλασσα 
και αναδύθηκε στην επιφάνεια με 
πορφυρά ρούχα. 

«Χαῖρε Κογχύλη, 
Πορφύραν Θείαν βάψασα, 

ἐξ αἱμάτων σου 
τῷ Βασιλεῖ τῶν Δυνάμεων» 

 
Δ΄ ᾨδὴ τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 

 
 
 
  
 
 

 

https://argolikivivliothiki.gr/author/argolikoslibrary/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%84
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_San_Vitale
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_San_Vitale
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
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Έχει το σύμπαν κέντρο;             Γράφει ο Παναγιώτης Τσούπρος 
Η απλή θέα του έναστρου ουρανού, μια ασέληνη νύχτα μαγεύει αλλά και προκαλεί να εξερευνήσεις το 
σύμπαν. Εντυπωσιάζει το πλήθος των άστρων, η ποικιλία τους, η ασυμμετρία της κατανομής τους, οι 
παρατηρούμενες μεταβολές στις θέσεις τους, η φαινόμενη κίνηση της Σελήνης (αλλά και του Ήλιου την 
ημέρα). Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα που απασχόλησαν τον άνθρωπο διαχρονικά αφορά 
στην ύπαρξη ή όχι ενός κέντρου στο Σύμπαν, καθώς και στη θέση του πλανήτη μας σε σχέση με αυτό. 
 

Οι αρχαίοι λαοί μέσα από την παρατήρηση θεωρούσαν πως η φαινομενική κίνηση των ουράνιων σωμάτων  
είναι πραγματική, πως αυτά γυρνούν γύρω από τη Γη (Γεωκεντρικό σύστημα). Χρειάστηκε να περάσουν 
δυο χιλιετίες ώστε ο Κοπέρνικος να 
προτείνει το Ηλιοκεντρικό σύστημα. Λίγο 
αργότερα ο Γαλιλαίος χρησιμοποιώντας 
ένα ισχυρό (για την εποχή) τηλεσκόπιο, που 
ο ίδιος κατασκεύασε,  ισχυροποιεί την ιδέα 
ενός Ηλιοκεντρικού συστήματος. Με την 
εξέλιξη της επιστήμης, με τη βοήθεια όλο 
και πιο εξελιγμένων τηλεσκοπίων και με 
νέους τρόπους για συλλογή πληροφοριών, 
ο επιστημονικός κόσμος ανακαλύπτει 
αρχικά τον γαλαξία μας και στη συνέχεια  
πολλούς άλλους γαλαξίες. Προκύπτουν νέες 
πληροφορίες για το μέγεθος του σύμπαντος 
και τη σύστασή του. Σύμφωνα μάλιστα με 
τα τελευταία δεδομένα, φαίνεται πως το 
σύμπαν διαστέλλεται σε κάθε σημείο του 
και μάλιστα με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό.  
 

Η εκπληκτική αυτή ανακάλυψη  μας 
υποδεικνύει πως το σύμπαν δεν έχει κέντρο! 

 Ποια είναι η σύσταση του σύμπαντος; 
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Γράφει ο Θοδωρής Λύρας. 
 

Η ύλη στο Σύμπαν είναι οργανωμένη με δομές 
σε διαφορετικές κλίμακες. Στις μικρότερες 
βρίσκονται τα αστέρια και τα πλανητικά 

συστήματα, σε μεγαλύτερες οι γαλαξίες που 
αποτελούνται από δισεκατομμύρια αστέρια, 
αέριο, σκόνη και σε ακόμα μεγαλύτερες 
κλίμακες βρίσκονται μεγάλες ομάδες 

γαλαξιών που ονομάζονται σμήνη γαλαξιών. 
Αποτελούνται συνήθως από εκατοντάδες έως 
και χιλιάδες γαλαξίες και έχουν διάμετρο 
περίπου τα 10.000.000 έτη φωτός (ο γαλαξίας 
μας είναι περίπου 150.000 έτη φωτός!). Τα 
σμήνη γαλαξιών, αντίστοιχα, συμμετέχουν σε 
ομάδες, μικρές ή μεγάλες, που ονομάζονται 
υπερσμήνη γαλαξιών και φτάνουν περίπου τα  
100.000.000 έως και 200.000.000 έτη φωτός. Τα 
υπερσμήνη γαλαξιών έχουν σχήματα διάφορα, 
με κυρίαρχο αυτό των νημάτων 
(μονοδιάστατο) ή της εκτεταμένης επιφάνειας 
(δισδιάστατο). Και όλα αυτά απαρτίζουν μόλις 
το 4,9%(!!!) ολόκληρου του κόσμου μας  

… και το υπόλοιπό 95,1%;  

Γράφει Ο Δημήτρης Ρέκκας. 
 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της NASA, στο 26,8% 
του σύμπαντος αντιστοιχεί η σκοτεινή ύλη. 
Αναφερόμαστε σε υποθετικά σωματίδια με 
άγνωστη μέχρι στιγμής σύνθεση. Η σκοτεινή 
ύλη δεν εκπέμπει φως ή άλλη ανιχνεύσιμη 
ακτινοβολία, άρα δεν είναι ορατή. Η ύπαρξή 
της μπορεί να διαπιστωθεί από τα βαρυτικά 
αποτελέσματα σε ορατή ύλη (π.χ. σε γαλαξίες). 
Προκειμένου να ανιχνευθούν σωματίδια 
σκοτεινής ύλης πραγματοποιούνται διάφορα 
πειράματα είτε σε ορυχεία και σε σήραγγες σε 
μεγάλο βάθος είτε σε ισχυρούς επιταχυντές 
σωματιδίων και σε τηλεσκόπια στο διάστημα. 
 

Το υπόλοιπο 68,3% αντιστοιχεί στη σκοτεινή 

ενέργεια. Είναι και αυτή αόρατη. Αποτελεί ένα 
υποθετικό είδος ενέργειας που διατρέχει όλο το 
σύμπαν και θεωρείται πως μπορεί να εξηγήσει 
την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος 
 

Το σύμπαν, τελικά, διαφέρει πολύ από τις 
εκτιμήσεις των αισθήσεων μας. Κρύβει και την 
ύλη εκτός από τα μυστικά που το ερμηνεύουν. 

4 
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Γράφουν: Άννα-Μαρία Γεωργιάδου & Δαυίδ Καραϊσκάκης 

Το καλοκαίρι ο υδράργυρος ανεβαίνει και κυριαρχούν οι 
υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν μεταξύ άλλων τις 
διατροφικές μας απαιτήσεις. Θεωρείται λοιπόν επιτακτική η 
ανάγκη για μια ισορροπημένη διατροφή, σύμφωνα με το 
μεσογειακό μοντέλο διατροφής.      

Ο πρώτος βασικός παράγοντας που πρέπει ένα άτομο να 
φροντίσει κατά τους θερινούς μήνες είναι η ενυδάτωση. Ο 
οργανισμός μας έχει ανάγκη από 3 λίτρα νερό ημερησίως τους 
θερινούς μήνες. Η αντικατάσταση του νερού λοιπόν μπορεί να γίνει με την κατανάλωση υγρών 
ροφημάτων, όπως είναι το τσάι και οι χυμοί φρούτων, δίνοντας πάντα προσοχή στη ζάχαρη που περιέχεται 
στα ροφήματα. Αρχικά, στρεφόμαστε στα φρούτα και τα λαχανικά τα οποία δεσπόζουν σε πολύ μεγάλη 
ποικιλία αυτή την περίοδο και μπορούν να αποτελέσουν ιδανικές επιλογές για να συνοδεύσουμε το γεύμα 
μας, αλλά και ως ενδιάμεσα σνακ, προσφέροντας ευεξία και τόνωση. Οι τροφές αυτές περιέχουν πληθώρα 
βιταμινών (όπως βιταμίνη Α, Ε, C και του συμπλέγματος Β), ηλεκτρολυτών (κάλιο και νάτριο) και 
ιχνοστοιχείων (ιόντα και άλατα), που βοηθούν την ενυδάτωση του οργανισμού. Επιπλέον είναι τροφές 
ευκολόπεπτες που προσφέρουν ενέργεια, έχουν χαμηλή θερμιδική αξία και δημιουργούν αίσθημα 
κορεσμού.  

Τα καλοκαιρινά φρούτα, πέρα από δροσερά και γευστικά, είναι και γεμάτα οφέλη. Μια διατροφή 
πλούσια σε φρούτα και λαχανικά είναι ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμείτε ή να προλαβαίνετε πολλές 
χρόνιες παθήσεις, να διατηρείτε πάντα ένα υγιές βάρος και να απολαμβάνετε μια καλύτερη ζωή για 
περισσότερα χρόνια. Παρ' όλα αυτά έχει αποδειχθεί πως μόνο το 1% των ενηλίκων, παγκοσμίως, 
καταφέρνει να τρώει πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών καθημερινά. Γενικά, ιδανικές θεωρούνται 4 
μερίδες φρούτων καθημερινά, κι αυτές όχι όλες μαζί, αλλά σαν σνακ στα ενδιάμεσα γεύματα. Αν λοιπόν 
ανήκετε σ’ αυτούς που δεν τα πάνε καλά με τα φρούτα και τα λαχανικά, το καλοκαίρι είναι μια θαυμάσια 
ευκαιρία να ξεκινήσετε την προσπάθεια βελτίωσης της διατροφής σας. 

Επιπλέον, όσον αφορά την επιλογή των κατάλληλων φαγητών οφείλουμε να τονίσουμε ότι το 
καλοκαίρι προσφέρει μια ποικιλία από φαγητά τα οποία, χωρίς να υστερούν σε γεύση, περιέχουν 
παράλληλα πολύ λίγες θερμίδες. Επειδή το καλοκαίρι ο υδράργυρος ανεβαίνει, τρόφιμα πλούσια σε 
λιπαρά θα πρέπει να αποφεύγονται. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας όλες τις βασικές πρώτες ύλες θα πρέπει να 
προσέξουμε τον τρόπο μαγειρέματος και την εξωγενή προσθήκη 
λιπαρών (λάδια, dressings, βούτυρα κ.ά.) προκειμένου να 
έχουμε ένα πλήρες αλλά και ελαφρύ γεύμα. Πάντως ο 
αποκλεισμός τροφίμων θα πρέπει να αποφεύγεται και σημαντική 
είναι η κατανάλωση τροφίμων από όλες τις ομάδες τροφών. 

Τέλος, σημαντικός είναι ο ρόλος της σύστασης, του όγκου 
και της συχνότητας των γευμάτων, καθώς θα πρέπει να 
αποφεύγονται τα μεγάλα γεύματα και να αντικαθίστανται από 
μικρά και ελαφριά γεύματα.  

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 Βριλησσίων 
 

29 Μαΐου, 2019 

H σωστή διατροφή το καλοκαίρι 
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Οι αρχαίοι Έλληνες στην 
παραλία… και όχι μόνο! 

Γράφει ο Τάσος Καραμπίνης 

Τα καλοκαιρινά μπάνια δεν 
αποτελούν προνόμιο μόνο 
των νέων Ελλήνων, αλλά και 
των πρόγονών μας. Όσοι 
λοιπόν ζούσαν κοντά σε 
θάλασσα δεν παρέλειπαν να 
επισκέπτονται τις παραλίες 
τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Δεν έκαναν μόνο μπάνιο και 
ηλιοθεραπεία, αλλά και 
κωπηλασία, λεμβοδρομίες. 
Κολυμπούσαν τόσο σε 
θάλασσες, όσο και σε ποτάμια. 
Λόγω έλλειψης μεταφορικών 
μέσων, όσοι ζούσαν μακριά 
από τις ακτές στερούνταν τη 
θάλασσα, αλλά όχι τα μπάνια. 
Διάφορα γυμναστήρια και 
ιερά είχαν ήδη τις δικές τους 
πισίνες για τις ζεστές ημέρες, 
ενώ δεν έλειπαν και τα 
δημόσια λουτρά, τα οποία 
αποτελούσαν και χώρο 
συγκέντρωσης και συζητήσεων 
ποικίλων θεμάτων της πόλεως. 
 

    
Πισίνα στην αρχαία Κυρήνη 

 

Από την «επίσκυρο»… στον Messi! 
Γράφει ο Τσαντήλας Δημήτρης 
Στις μέρες μας το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο άθλημα. Γιατί 
εμείς μπορούμε να παίζουμε ποδόσφαιρο; Όσο περίεργο κι αν 
ακούγεται, το ποδόσφαιρο επινοήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες. Οι 
πρόγονοί μας λοιπόν συχνά χωρίζονταν σε δύο ομάδες των 
δεκατεσσάρων ατόμων, τις οποίες χώριζε μία γραμμή που ονομαζόταν 
«σκύρος», ενώ ακόμη δύο γραμμές υπήρχαν πίσω από τις ομάδες.            

 

Οι 5 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας! 
Επιμέλεια: Τούσερτ Κλεοπάτρα 

Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει και οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν 
οι μόνοι που αναζητούσαν παραλίες για να δροσιστούν! Με πολλή 
προσπάθεια ξεχωρίσαμε τις 5 πιο ιδιαίτερες και εξωτικές παραλίες της 
χώρας, έτοιμες να μας υποδεχτούν… 
1. Σαρακήνικο, Μήλος: Λευκά ηφαιστειακά βράχια, μαλακά σαν 

κιμωλία και ένας βαθύς όρμος με πράσινα νερά συμπληρώνουν το 

τοπίο στη μοναδική αυτή παραλία. 

  
2. Ναυάγιο, Ζάκυνθος: Ένα ναυαγισμένο καράβι στην ακτή, κάθετοι 

λευκοί βράχοι, τιρκουάζ νερά και λευκή άμμος δημιουργούν ένα 

φανταστικό σκηνικό. 

3. Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα: Με τον επιβλητικό κάθετο βράχο που 

βάφεται πορτοκαλί στο ηλιοβασίλεμα έχει ψηφιστεί και διακριθεί ως 

μία από τις 6 καλύτερες παραλίες της Μεσογείου. 

                        
4. Μπάλος, Κρήτη: Η άμμος λάμπει με κόκκινες και λευκές 

αποχρώσεις. Οι πιο συναρπαστικές εκφάνσεις του μπλε 

συναγωνίζονται στα νερά και το κάστρο στο απέναντι νησάκι της 

Γραμβούσας κάνει πιο απίθανη την περιοχή. 

5. Βοϊδοκοιλιά, 

Πελοπόννησος: Η λευκή 

άμμος και η γοητευτική 

φύση περιβάλλει κυκλικά 

τα πρασινογάλαζα νερά. 

 

Στην κεντρική γραμμή τοποθετούσαν την «επίσκυρο», την μπάλα της 
τότε εποχής, και η ομάδα που την έπαιρνε πρώτη την πετούσε πάνω από 
τους αντιπάλους. Αν η αντίπαλη ομάδα κατόρθωνε να την κλέψει, την 
ξαναπετούσε στο γήπεδο της άλλης ομάδας. Αυτό το παιχνίδι 
αποτελούσε και το πρώιμο στάδιο του σημερινού ποδοσφαίρου. Κι αν 
κάποιος αμφιβάλλει πως η Ελλάδα αποτελεί τη μητέρα του 
ποδοσφαίρου, ανασκαφές στη Σαμοθράκη που έφεραν στο φως μία 
«επίσκυρο» έρχονται να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα των λεγομένων. 
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