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ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ 

  Πως θα φτάσουμε τα 100 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

  Ποιες τροφές μας προφυλάσσουν 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 

  Το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ VS ΑΝΟΡΕΞΙΑ 

  Αιτίες-Αποτελέσματα  

ΜΥΙΚΗ ΓΡΑΜΜΩΣΗ 

  Σωματική άσκηση- Διατροφή  

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

  Ποια τρόφιμα επιτρέπονται στα κυλικεία των σχολείων; 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ 

  Επιπτώσεις 
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Μια ακόμη σχολική χρονιά τελειώνει και μαζί της έφθασε στην 

ολοκλήρωση του ένα ακόμη τεύχος της εφημερίδας του σχολείου μας.  

Το 7ο τεύχος της εφημερίδας μας. Ένα τεύχος με  έξυπνες  προτάσεις για 

υγιεινή διατροφή, με  πολλές ιδέες  για να βελτιώσουμε την υγεία μας 

μέσα από αυτήν, πληροφορίες  για τις ευεργετικές ιδιότητες των 

φρούτων  και των  λαχανικών, με προτάσεις για  βιβλία, με εύκολες και 

αποτελεσματικές ασκήσεις για σωματική ευεξία, με παράξενες ειδήσεις,  

αλλά και παιχνίδια. Και δεν παραμελήσαμε και την στήλη με τους 

μεγάλους  Έλληνες. 

Ένα τεύχος,  που για να το πραγματοποιήσουμε χρειάστηκε να 

συνεργαστούμε, να εργαστούμε σκληρά με ζήλο και μεράκι, να ψάξουμε 

πολύ και επίμονα, να συζητήσουμε έντονα και εποικοδομητικά, να 

γράψουμε και να διαγράψουμε, να βάλουμε στόχους, να σχεδιάσουμε, 

να αναθεωρήσουμε και … πάλι από την αρχή. Στο τέλος, όμως, 

καταφέραμε να φτάσουμε στο στόχο μας και σας το παρουσιάζουμε 

ολοκληρωμένο, γεμάτο με ύλη, αλλά και ψυχή. 

Καλή σας ανάγνωση… 

Μαρία – Τσαμπίκα Ιορδανίδου 

 

 

 
Μολύβι και χαρτί 

mailto:3gymthes@sch.gr
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Πράσινο τσάι: μπορεί να 

προλαμβάνει την ανάπτυξη όγκων, 

κυρίως σε καρκίνους του μαστού, 

των πνευμόνων, του οισοφάγου, 

του παχέως εντέρου και του 

δέρματος 

 

 

 

 

Της Ιωάννας Μαλίκη                                                                                       

            Μερικές από τις πιο δημοφιλείς αντικαρκινικές τροφές 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βερίκοκα: όταν κάποιος λέει πως τα βερίκοκα 

είναι αντικαρκινικά δεν εννοεί το ίδιο το 

βερίκοκο, αλλά το κουκούτσι του. 

 

Κρεμμύδι & Σκόρδο: θεωρούνται 

τροφές που αναστέλλουν την 

ανάπτυξη καρκίνου.  

 

Τα λιπαρά ψάρια, όπως 

ο σολομός, είναι τροφή 

πλούσια σε ω-3 λιπαρά 

οξέα και γι αυτό έχουν 

αντικαρκινικές ιδιότητες.  

 

Ελαιόλαδο: σ’ αυτό βασίζεται η μεσογειακή 

διατροφή και μειώνει  τον κινδύνο του καρκίνου του 

μαστού στις γυναίκες.  

 

Μπρόκολο: προστατεύει 

από διάφορα είδη 

καρκίνου.  
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  Της Ιωάννας Μαλίκη.  

                                                                                                   

 

 

 

Ο όρος αρωματοθεραπεία αρχικά 

επινοήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα 

από τον Reni-Maurice Gattefossi, ένα 

Γάλλο χημικό, ο οποίος εφάρμοσε την 

θεραπευτική δύναμη των αιθέριων 

ελαίων στην δερματολογία και την 

κοσμετολογία. Η αρωματοθεραπεία 

χρησιμοποιεί αιθέρια έλαια, για την 

αντιμετώπιση παθήσεων. Τα έλαια 

προέρχονται από διάφορα μέρη φυτών. 

Αναμειγνύονται με άλλη ουσία (λάδι, λοσιόν ή 

αλκοόλ). Όλοι όσοι εξασκούν την 

αρωματοθεραπεία πιστεύουν ότι τα αρώματα 

των ελαίων διεγείρουν τα νεύρα στη μύτη. Τα 

συγκεκριμένα νεύρα στέλνουν κύματα στην 

περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει τη μνήμη 

και το συναίσθημα. Με βάση τον τύπο του 

ελαίου, το αποτέλεσμα στο σώμα μπορεί να είναι χαλαρωτικό ή διεγερτικό. Τα 

αιθέρια έλαια θεωρείται ότι αλληλεπιδρούν με τις ορμόνες και τα ένζυμα και 

προκαλούν αλλαγές στην αρτηριακή πίεση, τους παλμούς και άλλες σωματικές 

λειτουργίες. Άλλη θεωρία υποδεικνύει ότι το άρωμα ορισμένων ελαίων μπορεί 

ενδεχομένως να οδηγεί τον οργανισμό στην παραγωγή ουσιών που καταπολεμούν 

τον πόνο. Η αρωματοθεραπεία βοηθά στην 

ανακούφιση του στρες και έχει χρησιμοποιηθεί για 

την αντιμετώπιση παθήσεων, όπως εγκαύματα, 

μολύνσεις, κατάθλιψη, αϋπνία και υπέρταση. Είναι, 

όμως,  σημαντικό να μιλήσετε με τον γιατρό σας για 

να διαπιστώσετε αν η αρωματοθεραπεία μπορεί να 

είναι βοηθητική και ασφαλής για τη συγκεκριμένη 

σας πάθηση.  
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Της Ματίνας Τζιρά 

 

 

Την αποκαλούν φυτό της αθανασίας 

και τη θεωρούν ελιξίριο μακροζωίας. 

Είναι από τα φυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν 

να χρησιμοποιούνται για 

θεραπευτικούς σκοπούς, όχι μόνο 

από διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά 

και σε διαφορετικές εποχές. Σήμερα 

διεξάγονται όλο και περισσότερες 

έρευνες για τη θεραπευτική της 

δράση και σε πολλές περιπτώσεις τα 

αποτελέσματα είναι θεαματικά.  

     Η αλόη ανήκει σε μια μεγάλη 

ομάδα φυτών, τα παχύφυτα. Μοιάζει 

αρκετά με κάκτο. Είναι φυτό ποώδες 

με μεγάλα, μυτερά, σαρκώδη φύλλα 

και από το κέντρο της βγαίνουν 

όμορφα άνθη με εντυπωσιακά 

χρώματα. Τα διάφορα είδη της αλόης 

χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά 

φυτά γιατί έχουν εντυπωσιακή 

εμφάνιση, ειδικά όταν είναι 

ανθισμένα.       

   Στα φύλλα περιέχεται ένας πικρός 

χυμός με ιδιαίτερο άρωμα. Ο χυμός 

αυτός, που εξάγεται από τα φύλλα με 

κατάλληλες σχισμές, έχει μεγάλη αξία. 

Είναι πηγή βιταμινών, περιέχει 

μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως 

μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σίδηρο κ. ά. 

Χάρη στα συστατικά της ενισχύει την 

ανάπτυξη νέων κυττάρων, βελτιώνει 

τη λειτουργία των ιστών και 

επουλώνει τα τραύματα. Έχει 

αντιβιοτική, αντιμυκητιακή και 

αντιφλεγμονώδη δράση. Γι αυτό 

χρησιμοποιείται σε διάφορους 

ερεθισμούς του δέρματος, όπως 

εγκαύματα, ουλές, έρπη. Επίσης, 

τονώνει την πεπτική λειτουργία και 

καταπολεμά στομαχικές διαταραχές, 

ενισχύει το ανοσοποιητικό και 

φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο 

καρδιαγγειακών παθήσεων.       

     Η αλόη, σημαντικό φάρμακο της 

φύσης και πηγή ομορφιάς, μπορεί να 

καλλιεργηθεί σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους.       

 



8 
 

 

 

 

 

 της Σμαράγδας Βάις 

Μια  

 

Αυτή η παροιμία κρύβει μια 

μεγάλη αλήθεια. Το πρωινό 

αποτελεί το πιο σημαντικό γεύμα 

της μέρας και χαρίζει στον 

ανθρώπινο οργανισμό την 

απαραίτητη ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που 

χρειάζεται για να αρχίσει σωστά την ημέρα του. Δυστυχώς, 

σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι, καθώς έχουν μια 

πολυάσχολη ζωή, παραλείπουν εντελώς το πρωινό. Αυτό είναι μια κακή διατροφική 

συνήθεια, καθώς στην ιδανική περίπτωση θα πρέπει να προσλαμβάνουν 

τουλάχιστον το 25% των θερμίδων της ημέρας από το πρωινό.  

Έτσι, το πρωινό μειώνει την όρεξη για μεγάλη ποσότητα φαγητού στα υπόλοιπα 

γεύματα της ημέρας και αποτρέπει την κατανάλωση ανθυγιεινών και πρόχειρων 

τροφών, και ταυτόχρονα μας παρέχει τις αναγκαίες ποσότητες φυτικών ινών, 

βιταμινών και ιχνοστοιχείων, ώστε οι ημερήσιες ανάγκες σε αυτά να είναι 

κατανεμημένες σωστά μέσα στη μέρα.  

 
Της Μαρίας Παπαγγέλου 

 

 

 

Μια παλιά παροιμία λέει «Το πρωί τρώγε σαν 

βασιλιάς, το μεσημέρι σαν άρχοντας και το 

βράδυ σαν ζητιάνος». 

Όλοι ξέρουμε πως το πρωινό είναι το σημαντικότερο 

γεύμα της ημέρας. Πρέπει , λοιπόν , να τρώμε κάθε μέρα 

ένα πλούσιο και υγιεινό πρωινό. Να μία πρόταση που σας 

κάνω για το τέλειο πρωινό.  
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Υλικά για γιαούρτι  με φρούτα και superfoods: 

•1 κεσεδάκι γιαούρτι                                        •1κουτ. της σούπας musli                  

•1κουτ. της σούπας μέλι                                  •1/2 κουτ. της σούπας blueberries      

•1κουτ. της σούπας βρώμη                              •1/2 κουτ. της σούπας goji berries     

•1 μήλο  

Εκτέλεση: 

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το γιαούρτι, τη βρώμη, τα musli ,τα blueberries και τα goji 

berries. Κόβουμε το μήλο σε μικρά κομματάκια-αν θέλουμε μπορούμε και να το 

τρίψουμε- και το ρίχνουμε στο μπολ. Στο τέλος προσθέτουμε το μέλι και 

ανακατεύουμε.  

Υλικά για το smoothie με την μπανάνα: 

•1 ποτήρι γάλα                                                       •κουβερτούρα (προαιρετικό) 

•1 ώριμη μπανάνα 

•κανέλα (όσο θέλουμε) 

•1κουτ. της σούπας μέλι 

Εκτέλεση: 

Κόβουμε σε ροδέλες την μπανάνα, την ρίχνουμε στο μπλέντερ και ανακατεύουμε. 

Μετά την μπανάνα, προσθέτουμε το γάλα, το μέλι και την κανέλα και τα 

ανακατεύουμε καλά. Όταν δούμε πως ομογενοποιήθηκαν, παίρνουμε ένα ποτήρι 

και βάζουμε μέσα το ρόφημά μας. Στο τέλος, αν θέλουμε, μπορούμε να 

προσθέσουμε από πάνω λίγη τριμμένη κουβερτούρα.  

 

 

 

 

www.nytimes.com 

O Theo Jansen είναι ένας Ολλανδός φυσικός που από το 
1990 άρχισε την μελέτη και την κατασκευή κινούμενων 
μηχανισμών, τα strandbeast, τα πλάσματα της παραλίας.  

http://www.nytimes.com/2014/11/30/magazine/theo-jansens-lumbering-life-forms-arrive-in-america.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Theo_Jansen
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Τα strandbeast συνίστανται από πολύπλοκες 
συνδέσεις σωληνώσεων ελαφρών υλικών, κυρίως 
από PVC, που διαθέτουν πόδια και «ιστία» ώστε να 
μπορούν να κινηθούν με την βοήθεια του ανέμου, 
να αποθηκεύουν την αιολική ενέργεια για 
να κινούνται όταν σταματάει ο άνεμος, να 
«αντέχουν» στις καταιγίδες, να ανιχνεύουν την 
παρουσία νερού κ.λπ.  

Δείτε τις εντυπωσιακές δημιουργίες του Jansen στο 

βίντεο που ακολουθεί: http://vimeo.com/71927604 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

       Της Ελένης-Ειρήνης Τσιγάρα 

Τις τελευταίες, κυρίως, δεκαετίες, η νευρική ανορεξία συναντάται ως ένα πρόβλημα 

συνεχώς αυξανόμενο και αφορά 10 φορές περισσότερες γυναίκες απ’ ότι  άντρες, 

και  κυρίως κορίτσια εφηβικής ηλικίας. Συνήθως, η αιτία αυτής της ασθένειας είναι 

η άρνηση της αποδοχής ενός φυσιολογικού βάρους  ή ακόμα και η μίμηση κάποιου 

διάσημου προσώπου! Έτσι, πολλά κορίτσια νεαρής ηλικίας δεν επιτρέπουν στον 

εαυτό τους  να τρώνε κανονικές μερίδες φαγητού και γι αυτό αρχίζουν να χάνουν 

ραγδαία κιλά.  

Μερικές αιτίες για την νευρική ανορεξία είναι : 

 Η χαμηλή αυτοεκτίμηση 

 Η χρήση διαφόρων χαπιών όπως  

τα καθαρκτικά 

 Η εμμονή με τις θερμίδες των τροφίμων 

 Η επίπονη και η συχνή άσκηση 

 Η απομόνωση, δηλαδή η απομάκρυνση από συγγενείς και φίλους 

 Η κατάθλιψη 

http://vimeo.com/71927604
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Της Μαρίας- Τσαμπίκας Ιορδανίδου 

Παχυσαρκία είναι η πάθηση που προκαλείται από υπερβολική 

συσσώρευση λίπους στο σώμα. Παχυσαρκία σημαίνει θνησιμότητα και νοσηρότητα. 

Η παχυσαρκία αυξάνει τις  πιθανότητες απόκτησης διαφόρων ασθενειών, 

όπως καρδιοαγγειακές παθήσεις ,σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αποφρακτική 

άπνοια ύπνου, ορισμένα είδη καρκίνου. Οφείλεται σε υπερβολική πρόσληψη 

τροφών και σε γενετική προδιάθεση. Η διατροφή και η σωματική 

άσκηση αποτελούν την βάση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η ποιότητα 

της διατροφής μπορεί να βελτιωθεί με τη μείωση κατανάλωσης τροφίμων με υψηλή 

περιεκτικότητα σε λίπη και σάκχαρα και με την 

αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών. Τα 

περισσότερα παχύσαρκα  άτομα της γης βρίσκονται 

στην Αμερική γιατί,  σύμφωνα με έρευνες, 

καταναλώνουν πάνω από  τρεις φορές την εβδομάδα 

έτοιμο  φαγητό.  

Για να αποφύγεις την παχυσαρκία πρέπει : 

 Να γυμνάζεσαι 

 Να τρως συχνά ΑΛΛΑ λίγο  

 Να μην τρως καθημερινά γλυκά  

 Να μην τρως συχνά “fast food” 

 Nα τρως φρούτα και λαχανικά 

 Να ακολουθείς μεσογειακή διατροφή 

 

ΝΑ ΤΡΕΦΕΣΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ! 

 

 

 

 

Ήξερες ότι…..Το πρώτο ρομπότ 
στην ιστορία της ανθρωπότητας 
ήταν Ελληνικό... Το κατασκεύασε 
ο Έλληνας μαθηματικός Αρχύπας 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%852&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
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Της Δέσποινας  Ασβεστοπούλου 

Πύργος με ...ποδήλατο!               

Η ποδηλατική κούρσα αντοχής επί δημοσίας οδού 320 

χιλιομέτρων, όσο δηλαδή είναι η απόσταση από την 

Αθήνα έως τον Πύργο, είναι η μεγαλύτερη διαδρομή 

που έχει ενταχθεί πότε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Διεξήχθη στους Ολυμπιακούς της Στοκχόλμης το 1912 

και ο νικητής κάλυψε την απόσταση σε 10 ώρες 42' και 

39''.  

Άλμπατρος στις πισίνες  

Το παρωνύμιο του κορυφαίου στην δεκαετία του 

80' δυτικογερμανού κολυμβητή Μίχαελ Γκρος 

ήταν "άλμπατρος", επειδή οι απλωτές του με το 

τεράστιο άνοιγμα των χεριών του, καθώς 

κολυμπούσε "πεταλούδα", θύμιζαν το πέταγμα 

του ωκεάνιου πουλιού πάνω από την επιφάνεια 

του νερού. Το 1984 στο Λος Άντζελες ο Μίχαελ-Άλμπατρος-Γκρος πήρε δύο χρυσά 

μετάλλια με ισάριθμα παγκόσμια ρεκόρ και δύο ασημένια.  

Η μικρή γοργόνα  

Η Μάρτζορυ Γκέστρινγκ ήταν μόλις 13 χρονών και 263 ημερών όταν κέρδισε το χρυσό 

μετάλλιο στις καταδύσεις από χαμηλό βατήρα. Κανένας άλλος αθλητής ή αθλήτρια 

με ανάλογα μικρή ηλικία δεν έχει κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε ατομικό 

αγώνισμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου, το 

1936. 

 

Είχε το νερό στο αίμα του  

Άμα η πόλη που γεννήθηκε ο πατέρας σου λέγεται 

Ακουασκαλιέντες, δηλαδή "ζεστά νερά", και η μητέρα 

σου λέγεται "Ρίο φρίο", που σημα  ίνει "κρύο ποτάμι", 

δικαιολογημένο και το δικό σου παρατσούκλι "Παιδί 

των νερ  ών". Δεν σου απομένει, λοιπόν, παρά να το 
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αποδείξεις. Αυτό ακριβώς έκανε και ο 17χρονος τότε Μεξικανός Πέπε Γκονσάλες, 

που πέρα από κάθε λογικό προγνωστικό, πήρε το χρυσό μετάλλιο στις καταδύσεις 

και ξετρέλανε τους συμπατριώτες του. Αρίμπα! 

Η γυναίκα φέρι μποτ! 

Η πρώτη γυναίκα που διέσχισε τη Μάγχη 

κολυμπώντας, τον Αύγουστο του 1926, 

καταρρίπτοντας μάλιστα και κατά δύο ώρες 

ακριβώς το αντίστοιχο αντρικό ρεκόρ, ήταν 

Αμερικανίδα  της δεκαετίας του ΄20 με 

αμερικανικά και παγκόσμια ρεκόρ σε όλες τις 

αποστάσεις του ελεύθερου. Στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 1924 κατέκτησε το χρυσό στα 4x100 

και το χάλκινο στα 100μ.  

Θρίαμβος του ...Θρίλερ! 

Συγκλονιστική ήταν η διακύμανση του σκορ στον ημιτελικό του ολυμπιακού 

τουρνουά το 1952, στο Ελσινκι ανάμεσα στη Γιουγκοσλαβία και την τότε Σοβιετική 

Ένωση. Το σκορ θριάμβου 5-0 με το οποίο προηγούνταν οι Γιουγκοσλάβoι έως το 

75' της συνάντησης στο 90' είχε γίνει ...5-5! Στον επαναληπτικό της επόμενης 

ημέρας οι Γιουγκοσλάβοι επικράτησαν με 3-1.  

Κορυφαίος επαγγελματίας  

Ο κορυφαίος ίσως επαγγελματίας ποδηλάτης 

όλων των εποχών, ο Βέλγος Έντυ Μέρξ, λίγο 

πριν περάσει στην επαγγελματική ποδηλασία 

είχε τερματίσει μόλις 12ος στους Ολυμπιακούς 

του Τόκιο, το 1964.  

 

Χάσαμε! 

Ύστερα από την ήττα τους στον τελικό του 

Μπάσκετ από τους Σοβιετικούς στη Σεούλ 

(1988), οι Αμερικανοί μπασκετμπολίστες ζήτησαν 

δημόσια συγγνώμη από τον αμερικανικό λαό. 

Πάντως ανεξάρτητα από τη συγγνώμη οι 

υπεύθυνοι του αμερικανικού αθλητισμού 

αποφάσισαν από την επόμενη Ολυμπιάδα να 

παρατάσσουν παίκτες του ΝΒΑ για να είναι 

σίγουροι ότι δεν θα υποστούν άλλη φορά τέτοια ήττα ντροπής στο εθνικό τους 

σπορ! 
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Της Δέσποινας Ασβεστοπούλου 

Η γράμμωση αναδεικνύει ένα γυμνασμένο σώμα και δίνει αναμφισβήτητα μια πολύ 
ωραία εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε oτι έχουμε γράμμωση, όταν οι μύες μας 
είναι ευδιάκριτοι κάτω από το επιφανειακό στρώμα λίπους. Συνεπώς, είναι φανερό 
οτι η γράμμωση έχει άμεση σχέση με το ποσοστό σωματικού  λίπους. Ο ουσιαστικός 
στόχος της, λοιπόν, είναι η μείωση του λίπους και αυτό είναι εφικτό με τον 
κατάλληλο συνδυασμό σωματικής άσκησης και διατροφής.  
 

Σωματική άσκηση 
 
Δύο είδη σωματικής άσκησης είναι 
απαραίτητα έχοντας στόχο την γράμμωση. Η 
αερόβια άσκηση και η άσκηση με βάρη.  
Με την αερόβια άσκηση επιτυγχάνεται η 
μείωση του ποσοστού του λίπους. Μερικές 
από τις πιο απλές επιλογές είναι το χαλαρό 
τρέξιμο ή τζοκινγκ, το ποδήλατο και το 
κολύμπι. Για τους πιο προχωρημένους, τα 
σπριντ και οι διαλειμματικές ασκήσεις είναι 
μια ακόμη επιλογή.  
Για να εμφανιστεί η γράμμωση, αφού αρχίσει να φεύγει το υποδόριο λίπος που 
βρίσκεται πάνω από το μυϊκό σύστημα, πρέπει να γυμνάσουμε το μυ με βάρη, ώστε 
να πρηστεί όσο χρειάζεται και να γίνει ο διαχωρισμός των μυϊκών ομάδων. Έτσι 
πρέπει να αυξήσουμε το φορτίο και να μειώσουμε τις επαναλήψεις.  
Επομένως, η σωματική άσκηση αναφέρεται 
στην απώλεια βάρους με θερμιδικό 
έλλειμμα, αερόβια άσκηση και ταυτόχρονα 
βάρη για αύξηση του όγκου των μυών. 
Απαραίτητη, βέβαια, σε όλη αυτή τη 
διαδικασία είναι η παρουσία γυμναστή, ο 
οποίος με τις συμβουλές του θα αποτρέψει 
τυχόν τραυματισμούς.  

 
Διατροφή 
 
Ωστόσο, χωρίς την σωστή διατροφή δεν θα υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι 
υδατάνθρακες (μακαρόνια, πατάτες) καλό είναι να αποφεύγονται τις βραδινές ώρες, 
η ζάχαρη και τα προϊόντα άσπρου αλευριού να απουσιάζουν από το πρόγραμμα. 
Ιδανικές τροφές αποτελούν τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρούτα, τα λαχανικά, 
το ρύζι ολικής, η βρώμη, το κριθάρι, τα ξερά φασόλια, οι φακές και οι τροφές 
πλούσιες σε ω3 και ω6 λιπαρά, όπως οι ωμοί ξηροί καρποί, ο λιναρόσπορος, το 
αβοκάντο, ο γαύρος και η σαρδέλα.  
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της Σμαράγδας Βάις 

 

 Βασίστε τη διατροφή σας σε 

πολλά τρόφιμα πλούσια σε 

υδατάνθρακες.  

 Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 

τρώνε αρκετό ψωμί, ζυμαρικά, 

ρύζι, δημητριακά και πατάτες. 

Περισσότερες, όμως, από τις 

μισές θερμίδες στη διατροφή σας 

πρέπει να προέρχονται από αυτά 

τα τρόφιμα. Δοκιμάστε, επίσης, 

ψωμί, ζυμαρικά και άλλα 

δημητριακά ολικής άλεσης για να 

αυξήσετε και την πρόσληψη ινών.  

 

 Να θυμάστε ότι η ισορροπία 

είναι το παν.  

Δεν υπάρχουν «καλά» ή «κακά» 

τρόφιμα, μόνο καλή ή κακή 

διατροφή. Μη νιώθετε ενοχές 

για αυτά  που σας αρέσουν. 

Καταναλώνετε τα με μέτρο, και 

ταυτόχρονα προσπαθείτε να 

κρατάτε την ισορροπία και την 

ποικιλία που απαιτείται για 

καλή υγεία.  

 

 

Απολαύστε πολλά φρούτα και λαχανικά. 

 Οι περισσότεροι από εμάς δεν τρώμε αρκετά από αυτά 

παρότι παρέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά. 

Προσπαθήστε να τρώτε τουλάχιστον πέντε μερίδες από 

φρούτα και λαχανικά ημερησίως και, αν δεν σας αρέσουν 

πολύ στην αρχή, δοκιμάστε τα μέσα από νέες συνταγές. 
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Της Μαρίας-Τσαμπίκας Ιορδανίδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ένας χιμπατζής μπορεί να 

μάθει να αναγνωρίζει τον 

εαυτό του σε έναν 

καθρέφτη, αλλά ένας 

πίθηκος δεν μπορεί.  

Στον μύθο του Ηρακλή ‘Τα 

χρυσά μήλα των 

Εσπερίδων’ τα μήλα 

μπορεί να μην ήταν μήλα, 

αλλά πρόβατα, αφού στα 

αρχαία ελληνικά «μήλο» 

σημαίνει και πρόβατο! 

Αν και ο 

πληθυσμός στην 

Κίνα ξεπερνά το 1 

δισεκατομμύριο, 

συνολικά τα 

επίθετα είναι 

περίπου 200! 

Το μέλι είναι το 

μόνο τρόφιμο που 

δεν χαλάει! 

Η Αφροδίτη είναι ο 

μόνος πλανήτης του 

ηλιακού συστήματος 

που περιστρέφεται με 

την φορά των δεικτών 

του ρολογιού.  
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Της Ιωάννας  Μαλίκη. 

 

 

  Πολλές είναι οι φορές που κάποια τροφή μας 

βοήθησε να ξεπεράσουμε κάποιο πρόβλημά 

μας. Για παράδειγμα, το ιχθυέλαιο μας βοηθά 

στο να αποφύγουμε τον πονοκέφαλο. Η 

αγκινάρα, ο αρακάς, το καρότο, το καλαμπόκι  βοηθούν στην μείωση της 

χοληστερίνης.  Τα βατόμουρα σκοτώνουν τους μολυσματικούς ιούς. Το βερίκοκο 

βοηθάει στην καταπολέμηση του καρκίνου, που προκαλείται από το κάπνισμα. Η 

βρώμη, που λίγοι την τρώνε, θεωρείται από τα καλύτερα φυσικά φάρμακα για την 

καρδιά. Το γάλα προστατεύει το στομάχι από βαριές τροφές και φάρμακα, 

εμποδίζει αρκετές μορφές καρκίνου και δίνει πνευματική ενέργεια.  Ένα άλλο 

γαλακτοκομικό προϊόν είναι το γιαούρτι, που σκοτώνει τα βακτήρια και έχει μεγάλη 

αντικαρκινική δράση. Το ελαιόλαδο μειώνει την κακή και αυξάνει την καλή 

χοληστερίνη. Η ζάχαρη, που πολύ αγαπάνε 

μικροί και μεγάλοι,  δρα ως 

αντικαταθλιπτικό και δύο κουταλιές 

ζάχαρης  μας βοηθούν στις αϋπνίες.  Η 

καυτερή πιπεριά είναι το καλύτερο 

φάρμακο για τους πνεύμονες και ο καφές 

βοηθάει στο άσθμα. Προσοχή όμως,  να 

καταναλώνουμε τις σωστές ποσότητες.  

 

 

 

 

 

 

 

Της Μαρίας-Τσαμπίκας Ιορδανίδου  

Η ακμή  είναι μια ασθένεια του δέρματος, που εμφανίζεται 

κυρίως στην εφηβική ηλικία,  ενώ πολλές φορές συνεχίζει 

να υπάρχει και στην ενηλικίωση. Οφείλεται, κυρίως, στην 

αντίδραση του οργανισμού σε μεγάλες ποσότητες 

ορμονών, σε βακτήρια αλλά και σε κοινές αλλεργίες σε 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Η τροφή να είναι το φάρμακό 

σου και το φάρμακο η τροφή 

σου σου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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διάφορα τρόφιμα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακμή με τον καθαρισμό του 

προσώπου με  ειδικά σαπούνια και αποφεύγοντας τροφές όπως η σοκολάτα, το 

ζαμπόν, λιπαρά φαγητά (πανσέτες, κατσίκι, τηγανιτά κλπ. ). Για να εξαφανιστούν 

νωρίτερα τα σπυράκια και να απαλλαγούμε από την ακμή πρέπει να μην τα 

πειράζουμε, να μην τα  «σπάμε», κυρίως με βρώμικα χέρια, επειδή έτσι μολύνονται. 

 

 

 

 

 

Της Μαρίας-Τσαμπίκας Ιορδανίδου 

Οι συναισθηματικές αλλαγές και η 

αλλαγή της συμπεριφοράς κυρίως προς 

τους μεγαλύτερους είναι ένα σύμπτωμα 

της εφηβείας.  

 Για τους εφήβους είναι όλα 

πρωτόγνωρα. Δίνουν προσοχή σε 

πράγματα που παλαιότερα δεν τους 

κινούσαν το ενδιαφέρον. Μαλώνουν 

συχνά με τους γονείς τους και μερικές 

φορές δεν αισθάνονται άνετα με τους 

παλιούς τους φίλους. Δεν ξέρουν πώς να 

αντιμετωπίσουν το θυμό, τη ζήλια  και το 

φόβο που νιώθουν. Δυσκολεύονται να συγκρατήσουν το εαυτό τους και συχνά 

θέλουν να φύγουν μακριά από όλους. Απομακρύνονται από την οικογενειακή εστία 

και νιώθουν ‘’μεγάλοι’’.  

Πολλοί είναι οι έφηβοι που αρχίζουν να έχουν ανασφάλειες για το σώμα τους. Οι 

σωματικές αλλαγές στα κορίτσια μπορεί να τις κάνουν να βλέπουν τον εαυτό τους 

υπέρβαρο ακόμη κι αν δεν είναι. Πολλές φορές αρνούνται να δεχτούν ότι πάσχουν 

από ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις 

στην υγεία τους.  

Αρκετοί έφηβοι αναστατώνονται πολύ εύκολα, εκνευρίζονται και αντιδρούν 

παρορμητικά και βίαια. Αναπτύσσουν ευαισθησίες και νιώθουν πολύ έντονα 

συναισθήματα. Εύκολα μπλέκουν σε 

κακές παρέες χωρίς να αναγνωρίζουν 

τον κίνδυνο και πολλές φορές 

καταλήγουν σε παραβατικές 

συμπεριφορές. Παρασύρονται σε χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών όπως τα 

ναρκωτικά, το τσιγάρο και το αλκοόλ, 

πράγματα επικίνδυνα για την υγεία τους 
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ή ακόμη και για την ίδια την ζωή τους 

Άλλες φορές, πάλι, ονειροπολούν οπουδήποτε και αν βρεθούν. Πλάθουν χιλιάδες 

ιστορίες όπου οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι, και που μπορεί να μην 

ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα. Συχνά, όμως, η ζωή δεν είναι τόσο 

ωραία όσο τα όνειρα.  

Πάντοτε θα υπάρχουν δυσκολίες καθώς μεγαλώνουμε αλλά πρέπει να είμαστε 

έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Αποδεχόμαστε, ανεχόμαστε, 

μαθαίνουμε, ωριμάζουμε ….  

  

Της Μαρίας Παπαγγέλου 

Το άγχος και η μη σωστή διαχείριση  του 

συναισθήματος του θυμού αποτελούν τους 

δύο βασικότερους λόγους του 

πονοκεφάλου. Όταν το κύριο αίτιο είναι η 

καταπίεση ή η υπερβολική εκδήλωση του 

θυμού, στις περισσότερες περιπτώσεις το 

πρόβλημα ξεκινάει από μικρή ηλικία.  

Λίγα λόγια για το άγχος: Ο όρος άγχος (ή στρες) προέρχεται από το ρήμα ἄγχω, 

που στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Το άγχος είναι μια 

φυσιολογική σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή ή σε μια απαίτηση για 

την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Όταν νιώθεις στρες, το σώμα σου είναι 

σε ένταση και ο εγκέφαλος σου πυροδοτείται από πολλαπλές σκέψεις. Ο καθένας 

μας εκτίθεται καθημερινά σε στρεσογόνες καταστάσεις. Το στρες μάλιστα μπορεί 

να είναι και θετικό - το λεγόμενο ευ στρες - όταν καλούμαστε να το 

αντιμετωπίσουμε σπάνια ή μόνο μερικές φορές και σε περιορισμένο βαθμό. Σε 

αυτή την περίπτωση, λειτουργεί σαν καταλύτης και μας ενεργοποιεί για να 

αντεπεξέλθουμε στις όποιες καταστάσεις. Όσο πιο συχνό και έντονο είναι το στρες, 

τόσο πιο δύσκολο μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές μας υποχρεώσεις.  

Λίγα λόγια για τον θυμό: Το κίνητρο του 

θυμού είναι η αίσθηση του κινδύνου. Η 

αίσθηση αυτή δεν προέρχεται τόσο από την 

απειλή κατά της σωματικής ακεραιότητας, 

όσο από μια συμβολική απειλή της αυτοε  

κτίμησης ή της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου. Μια προσβολή, ένας «άδικος» 

ή βίαιος εκφοβισμός, ο εξευτελισμός, η 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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απογοήτευση από τη μη επίτευξη σημαντικών στόχων, πυροδοτούν συνήθως τη 

διαδικασία του θυμού. Η κατάσταση αυτής της συναισθηματικής εγρήγορσης, 

οφειλόμενης σε ένα τέτοιο γεγονός, η οποία είναι και η βάση για όλο και 

μεγαλύτερη αντίδραση σε ανάλογα ερεθίσματα, μπορεί να διαρκέσει για ώρες ή και 

ημέρες.  

Όταν ο θυμός και η οργή αποτελούν τον κύριο τρόπο αντίδρασης του γονιού, το 

παιδί αντίστοιχα μπορεί να υιοθετήσει παρόμοια συμπεριφορά ή την ακριβώς 

αντίθετη, όπου υποσυνείδητα απαγορεύει την εκδήλωση του δικού του θυμού. 

 

 

 

 

 
Της Μαρίας Παπαγγέλου 

 

 

Η εξέλιξη του ανθρώπου ήταν πάντα 

στενά συνδεδεμένη με τη διατροφή του 

και στο πέρασμα του χρόνου κάθε 

αλλαγή στον τρόπο της ζωής του είχε 

άμεση επίδραση στην εξέλιξη της τροφής 

και στο διατροφικό μοντέλο. Ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα επιβαρυντικών 

παραγόντων για την υγεία του ανθρώπου, όπως το άγχος και η μόλυνση του 

περιβάλλοντος, οι επιπτώσεις των οποίων θα μπορούσαν να προληφθούν με την 

κατανάλωση μιας ισορροπημένης διατροφής, στην οποία περιλαμβάνονται 

τρόφιμα, που λόγω των ιδιοτήτων τους, έχουν 

χαρακτηριστεί ως υπέρ- τροφές (superfoods).  

Μια τροφή χαρακτηρίζεται άτυπα ως “υπέρ-

τροφή” όταν σε μικρή ποσότητα καταφέρνει 

να συγκεντρώσει πλήθος ευεργετικών ουσιών, 

που ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να 

απορροφήσει και να αξιοποιήσει, 

αποτελώντας μ’ αυτό τον τρόπο έναν 

αξιόλογο σύμμαχο σχεδόν όλων των πτυχών 

της ανθρώπινης υγείας.  
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Η πρώτη ανακάλυψη στην ιστορία των υπέρ-τροφών ήταν οι βιταμίνες που 

ανακαλύφθηκαν το 1911 και ο κόσμος έμαθε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά 

μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα συστατικά εκτός από υδατάνθρακες. 

Το 1958 ήταν η σειρά των ελευθέρων ριζών, όπου διαπιστώθηκε ότι προκαλούσαν 

ορισμένες μορφές καρκίνου. Τη λύση έδωσαν οι βιταμίνες και πιο συγκεκριμένα οι 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες των βιταμινών C και E που αποδείχτηκε ότι 

εξουδετερώνουν τη δράση των ελευθέρων ριζών. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε μια 

ακόμη σημαντική ανακάλυψη, τα φυτοχημικά. Αυτά είναι μη διατροφικά συστατικά 

των φυτών που τους προσδίδουν το χρώμα, την γεύση και την αντίσταση στις 

ασθένειες και έρευνες έδειξαν ότι σχετίζονται με την πρόληψη νοσημάτων όπως τα 

καρδιαγγειακά, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και κάποιες μορφές καρκίνου. 

Ως τώρα, έχουν ανακαλυφθεί 900 διαφορετικές φυτοχημικές ουσίες, ενώ μια 

μερίδα λαχανικών μπορεί να προσφέρει μέχρι 100 φυτοχημικά κάθε φορά που την 

καταναλώνουμε.  

 

 

 

Της Μαρίας Παπαγγέλου 
 
«Η αρχαία Διδασκαλία των υποσημειώσεων" είναι ένα παλαιό μεσαιωνικό 
χειρόγραφο βιβλίο Ευρωπαίων και Οθωμανών ερευνητών, γύρω από τη 
βοτανολογία και τις θεραπείες διαφόρων παθήσεων χρησιμοποιώντας βότανα. Η 
όλη μελέτη τους στηρίζεται στα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων, Διοσκουρίδη, 
Γαληνού και Θεόφραστου, αναφερόμενα στις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων 
και την εφαρμογή τους στην Ιατρική.  
Το χειρόγραφο-βιβλίο αναφέρει ότι κάθε φρούτο και λαχανικό έχει μια 
συγκεκριμένη εξωτερική εμφάνιση (μοτίβο - σχήμα) που μοιάζει με ένα από τα 
όργανα του σώματος μας, και ότι αυτό το μοντέλο λειτουργεί ως ένα σήμα ή 
μήνυμα που λέει ότι το ανάλογο φρούτο ή λαχανικό θα ωφελήσει το ανάλογο 
όργανό μας.  
Η σύγχρονη επιστήμη επιβεβαιώνει ότι «Η αρχαία διδασκαλία των 
υποσημειώσεων» είναι εκπληκτικά ακριβής. Γιατί αυτή η τόσο ζωτικής σημασίας 
γνώση παραμένει κρυφή; 
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Τα Κόκκινα Φασόλια (Kidney beans) (Kidney = Nεφρό): πραγματικά μπορούν να 
θεραπεύσουν και να βοηθήσουν στη διατήρηση της καλής νεφρικής λειτουργίας - 
και μοιάζουν ακριβώς όπως τα ανθρώπινα νεφρά.  
 

 
 

 
 
Το Καρύδι: μοιάζει με έναν μικρό εγκέφαλο, ένα αριστερό και ένα δεξί 
ημισφαίριο, τον άνω και κάτω εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα. Ακόμα και οι 
ρυτίδες ή οι πτυχώσεις στο καρύδι είναι ακριβώς όπως ο φλοιός του εγκεφάλου 
μας. Γνωρίζουμε σήμερα ότι τα καρύδια βοηθούν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου 
και την εγκεφαλική λειτουργία.  

 
 

Το Καρότο: Η διατομή του καρότου μοιάζει με το ανθρώπινο μάτι. Η κόρη, η ίριδα 
και οι ακτινοβολούσες γραμμές μοιάζουν ακριβώς όπως το ανθρώπινο μάτι. Η 
επιστήμη παραδέχεται σήμερα ότι τα καρότα ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό τη ροή 
του αίματος στα μάτια και ενισχύουν γενικά την λειτουργία των ματιών.  

 

 
 
Το Σέλινο: μοιάζει με τα οστά. Το σέλινο στοχεύει ειδικά στην ενδυνάμωση και 
την αντοχή των οστών. Τα οστά είναι φτιαγμένα με 23% Νάτριο και αυτό το 
τρόφιμο-λαχανικό εμπεριέχει 23% Νάτριο. Αν δεν έχετε αρκετό νάτριο στη 
διατροφή σας, το σώμα τραβά από τα οστά, καθιστώντας τα αδύναμα. Τα 
τρόφιμα με νάτριο, όπως το σέλινο τροφοδοτεί με τα απαραίτητα, τις σκελετικές 
ανάγκες του σώματος.  
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Το Αβοκάντο: στοχεύει στην υγεία και στη καλή λειτουργία της μήτρας και του 
τραχήλου της μήτρας της γυναίκας, που μοιάζει ακριβώς όπως αυτά τα όργανα 
της γυναίκας την περίοδο της εγκυμοσύνης. Το Αβοκάντο βοηθά τις γυναικείες 
ορμόνες να έλθουν σε ισορροπία, να ελαττώσει το ανεπιθύμητο βάρος μετά τον 
τοκετό, και συντελεί στην αποτροπή του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
Παίρνει ακριβώς εννέα μήνες για να αναπτυχθεί ένα αβοκάντο από άνθος μέχρι 
να μεταμορφωθεί σε ώριμο φρούτο.  

 
 

Τα σύκα: μοιάζουν με τους όρχεις και είναι γεμάτα από σπόρους και κρέμονται 
ανά ζεύγη, όταν μεγαλώνουν. Τα σύκα αυξάνουν την κινητικότητα των αρσενικών 
σπερματοζωαρίων, καθώς αυξάνουν και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, για 
βοηθήσουν, να ξεπεραστεί η ανδρική στειρότητα.  

 
 

Το μανιτάρι: Εάν κόψουμε ένα μανιτάρι στη μέση βλέπουμε ότι μοιάζει με το 
ανθρώπινο αυτί. Τα μανιτάρια, έχει βρεθεί ότι, μπορούν να βοηθήσουν τη 
βελτίωση της ακοής και είναι ένα από τα λίγα τρόφιμα που περιέχουν βιταμίνη D. 
Η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι σημαντική για υγιή οστά, ισχυροποιεί ακόμα και 
τα μικροσκοπικά οστάρια που βρίσκονται μέσα στο αυτί τα οποία μεταδίδουν τον 
ήχο προς τον εγκέφαλο.  
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Τα σταφύλια: Οι πνεύμονές μας αποτελούνται από «κλαδιά» αεραγωγών που 
ολοένα οδηγούνται σε λεπτότερους αεραγωγούς οι οποίοι τελειώνουν σε 
μικροσκοπικές δέσμες ιστών που ονομάζονται κυψελίδες. Αυτές οι κυψελίδες, οι 
οποίες μοιάζουν με τσαμπιά από σταφύλια, επιτρέπουν να περάσει το οξυγόνο 
από τους πνεύμονες στο αίμα. Μια διατροφή υψηλή σε φρέσκα φρούτα, όπως τα 
σταφύλια, (σταφυλοθεραπεία) έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου 
του πνεύμονα και το εμφύσημα. Οι σπόροι σταφυλιών περιέχουν επίσης μια 
χημική ουσία που ονομάζεται proanthocyanidin, η οποία φαίνεται να μειώνει τη 
δριμύτητα του αλλεργικού άσθματος.  
 

 
 
Ginger (η πιπερόριζα): Αυτή συνήθως πωλείται στα σούπερ μάρκετ, και φαίνεται 
πως συχνά η εξωτερική της εμφάνιση μοιάζει με το στομάχι. Έτσι ενδιαφέρον 
είναι ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της είναι η υποβοήθηση της 
πέψης. Οι Κινέζοι την χρησιμοποιούν, για πάνω από 2. 000 χρόνια, να ηρεμούν το 
στομάχι τους και για την θεραπεία της ναυτίας, ενώ είναι επίσης μια δημοφιλής 
θεραπεία για κινητικά προβλήματα-ασθένειες.  
 

 
 
Οι Γλυκοπατάτες: Οι γλυκοπατάτες μοιάζουν με το πάγκρεας και πράγματι 
επιφέρουν ισορροπία το γλυκαιμικό δείκτη των διαβητικών.  
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Οι Ελιές: Οι ελιές βοηθούν στην καλή υγεία και στην καλή λειτουργία των 

ωοθηκών, μιας και μοιάζουν με αυτές.  

 

 

 

 

Της Έφης Ζάπρης 

Αρκετοί καταναλωτές, στο άκουσμα των λέξεων υπέρυθρη θέρμανση, ενδεχομένως 
να σκεφτούν και τη λέξη «ακτινοβολία», συσχετίζοντάς την με αρνητικές συνέπειες 
για την υγεία. Ωστόσο, η ακτινοβολία έχει πολλές μορφές, κάποιες εκ των οποίων, 
όπως η υπεριώδης, είναι επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ άλλες όχι 
μόνο δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο αλλά αντιθέτως λειτουργούν 
ευεργετικά.  

 

 

                      

 

 

                         ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ                                                                     ΣΥΜΒΑΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ                         

Μία τέτοια μορφή ακτινοβολίας είναι η υπέρυθρη, η οποία εδώ και πολλά χρόνια 
χρησιμοποιείται σε πληθώρα ευεργετικών για τον άνθρωπο ιατρικών εφαρμογών 
και κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζουν άνθρωποι του χώρου, δεν υπάρχει καμία 
αρνητική επίπτωση για την ανθρώπινη υγεία από την εγκατάσταση πάνελ 
υπέρυθρης θέρμανσης στα σπίτια.  

http://www.thermansipress.gr/thermansi/%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%AE-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA/
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Η υπέρυθρη ακτινοβολία αποτελεί το κύριο μέρος της ηλιακής, την οποία και 
δεχόμαστε όλοι καθημερινά ενώ αντίθετα, το υπεριώδες μέρος της ακτινοβολίας 
του ήλιου είναι επιβλαβές και πρέπει να αποφεύγεται η μακρά έκθεση σε αυτό. 
Σημειώνεται ότι από το σύνολο του 1kW ενέργειας περίπου που δεχόμαστε από τον 
ήλιο στο ζενίθ του, τα 527W είναι υπέρυθρη ακτινοβολία, τα 445W ορατό φως και 
τα 32W είναι η υπεριώδης ακτινοβολία. Η Υπέρυθρη Θέρμανση δεν διαφέρει σε 
τίποτε από την οικεία, ευεργετική θερμότητα που δεχόμαστε από τον ήλιο στην 
καθημερινότητά μας.  

Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης 
προσφέρουν μια σειρά από οφέλη για 
την υγεία μας τα οποία μπορούμε να 
απολαμβάνουμε καθημερινά 
παράλληλα με τη θέρμανσή μας, 
σημαντικότερα από τα οποία είναι τα 
εξής: 

 δεν ευνοείται η ανάδευση σκόνης και μικροοργανισμών.  
 απουσία υγρασίας από τους τοίχους  
 ο αέρας δεν ξεραίνεται 
 θετική επίδραση σε κρυολογήματα και ρευματισμούς  

Παρ’ όλα αυτά,  πολλές δημοσιεύσεις και άρθρα αναφέρουν ό τι υπάρχουν κίνδυνοι 
από την υπέρυθρη θέρμανση.  
Οι σημαντικότερα κίνδυνοι γενικά από την υπέρυθρη ακτινοβολία είναι οι εξής: 

- εγκαύματα στο δέρμα 
- η μακροχρόνια έκθεση προκαλεί στα μάτια καταρράκτη  

Το γεγονός ότι η μακροπρόθεσμη έκθεση προκαλεί καταρράκτη οδηγεί στο 
συμπέρασμα πως η ζημιά συσσωρεύεται και ακόμα και με σχετικά χαμηλή ισχύ 
μπορεί να γίνει ζημιά με τα χρόνια.  

 Έχετε δει σε κάποιο πάνελ υπερύθρων σχετική σήμανση, δηλαδή πως δεν πρέπει 
να είναι στο ορατό μας πεδίο; 

Θα αφήνατε τα παιδιά σας 8-16 ώρες στον ήλιο ...έστω και αν δέχονταν μόνο την 
υπέρυθρη ακτινοβολία; 

 Προφανώς, η έκθεση στην υπέρυθρη ακτινοβολία για μια ώρα, πηγαίνοντας σε μια 
καφετέρια, δεν είναι και κάτι δραματικό .... Αλλά για μόνιμη θέρμανση στη 
κατοικία....  
 

 

 

 



 
 

27 
 

 

 

 

 

Της Έφης Ζάπρη

Η επιστημονική της ονομασία είναι chenopodium quinoa 
και προέρχεται από τη Νότια Αμερική. Η κινόα είναι ένας 
θάμνος με  σπόρους σε διάφορα χρώματα, όπως, άσπρο, 
κόκκινο, μαύρο και μπλε. Σίγουρα, θα αναρωτιέστε τί 
κάνει αυτόν το σπόρο τόσο σημαντικό. Είναι ένας σπόρος 
με τεράστια διατροφική αξία. Θεωρείται πλήρες 
δημητριακό και μια καλή πηγή φυτικών ινών. Περιέχει 
Ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία βοηθούν την καρδιά. Δεν έχει 
γλουτένη και χωνεύεται εύκολα. Περιέχει και τα εννέα 
απαραίτητα για τον οργανισμό, αμινοξέα, και μάλιστα σε 
αρκετή ποσότητα. Ακόμα, περιέχει διπλάσια ποσότητα φυτικών ινών σε σχέση με άλλα 
δημητριακά. Τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες βοηθά στην πέψη και περιορίζει 
τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, με αποτέλεσμα να μειώνεται το ρίσκο εμφάνισης διαβήτη 
τύπου 2, αλλά και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης, η κινόα είναι καλή πηγή 
φωσφόρου, πλούσια σε σίδηρο και μαγνήσιο. Όπως είναι γνωστό, τόσο ο σίδηρος, όσο και 
το μαγνήσιο είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Μεταξύ άλλων 
μας δίνουν ενέργεια και βοηθούν τη σωστή λειτουργία των μυών.  
Ακόμη, η κινόα έχει διπλάσια ποσότητα ασβεστίου από το σιτάρι ολικής αλέσεως και μόλις 

28 γραμμάρια αρκούν για να καλυφθούν οι 
ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού σε φυλλικό 
οξύ! Γι’ αυτό, λοιπόν, αν θέλεις να βελτιώσεις 
τη μνήμη σου, να έχεις περισσότερη ενέργεια, 
πιο γερά οστά και νύχια, καλύτερη όραση αλλά 
και λαμπερά μαλλιά, απλά ρίξε καθημερινά 
λίγους σπόρους αυτής της σούπερ τροφής στη 
σαλάτα σου και θα είσαι …super-woman/-man! 
Αν πάλι, όλα τα παραπάνω δε σε έπεισαν, 
πρέπει να σου πούμε ότι έχει και καταπληκτική 
γεύση! Χάρη στη λεπτή γεύση της μπορεί να 
συνδυαστεί με αμέτρητα συστατικά σε κύρια 

πιάτα, σούπες και σαλάτες και υποκαθιστά οποιοδήποτε δημητριακό ή ρύζι στις συνταγές.  
 

ΣΑΛΑΤΑ ΚΙΝΟΑΣ 
 
Βάζουμε το κινόα για 5 λεπτά σε κρύο νερό. Ξεπλένουμε καλά δύο φορές και 
σουρώνουμε. Το βάζουμε να βράσει σε μια κατσαρόλα με νερό κι αλάτι. Μόλις 
πάρει βράση σκεπάζουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να μαγειρευτεί για 
15 λεπτά. Το αφήνουμε να κρυώσει και προσθέτουμε  κυβάκια πράσινων 
λαχανικών, καρότου,  αγγουριού, ντομάτας, ψιλοκομμένο μαϊντανό, κόλιανδρο και 
καρύδια. Ραντίζουμε με ελαιόλαδο και αλάτι. Καλύπτουμε και βάζουμε τη σαλάτα 
για λίγη ώρα στο ψυγείο πριν την σερβίρουμε.  
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Της Βάσως Παζαρλογλου 

 
1. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Β6.  

 
2. Είναι καλή πηγή βιταμίνης C. Βοηθούν στην επιτάχυνση της επούλωσης των 

τραυμάτων και στην αντιμετώπιση του στρες, παράγουν κολλαγόνο, το οποίο 
βοηθά στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος. Φαίνεται μάλιστα να 

συμβάλει στην προστασία του οργανισμού μας κατά των τοξινών που μπορεί να 
συνδεθούν με τον καρκίνο.  

 
3. Περιέχουν βιταμίνη D, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για το ανοσοποιητικό 

σύστημα και τη γενική υγεία. Ούσα βιταμίνη και ορμόνη, η βιταμίνη D 
δημιουργείται κατά κύριο λόγο στο σώμα μας από την επαρκή ηλιακή ακτινοβολία. 

Η βιταμίνη D παίζει σημαντικό ρόλο στη διάθεσή μας και στο πόσο δραστήριοι 
είμαστε, βοηθά στην οικοδόμηση υγιών οστών, στην καρδιά, στα νεύρα, στο δέρμα 

και στα δόντια και υποστηρίζει το θυρεοειδή αδένα.  
 
4. Οι γλυκοπατάτες περιέχουν σίδηρο που είναι σημαντικός για να νιώθουμε 
ενέργεια και για την παραγωγή ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, την αντοχή στο 
στρες, τη σωστή ανοσοποιητική λειτουργία και το μεταβολισμό των πρωτεϊνών.  
 
5. Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσια πηγή μαγνησίου, το οποίο μας χαλαρώνει και 
καταπολεμά το στρες.  
 
6. Είναι καλή πηγή καλίου, ενός από τους πιο σημαντικούς ηλεκτρολύτες που 
βοηθούν στην ρύθμιση των καρδιακών παλμών και των νευρικών σημάτων.  

 

Γλυκοπατάτες. Μια τροφή τόσο 

χρήσιμη για τον οργανισμό μας αλλά 

και τόσο άγνωστη. Ας δούμε, λοιπόν, τι 

μας προσφέρουν 
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7. Οι γλυκοπατάτες έχουν φυσικά γλυκιά γεύση, αλλά τα φυσικά σάκχαρά τους 
απελευθερώνονται σιγά-σιγά στην κυκλοφορία του αίματος, βοηθώντας σε μια 

ισορροπημένη και σταθερή πηγή ενέργειας, χωρίς να αυξάνουν το σάκχαρο στο 
αίμα, που συνδέεται με την κόπωση και την αύξηση του σωματικού βάρους.  

 
8. Το πλούσιο πορτοκαλί χρώμα τους, υποδεικνύει ότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα 

σε καροτενοειδή, όπως το βήτα-καροτένιο και άλλα καροτενοειδή, που είναι οι πιο 
δραστικές πρόδρομες ουσίες της βιταμίνης Α στο σώμα μας. Τα καροτενοειδή 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της όρασής μας και του ανοσοποιητικού μας 
συστήματος. Είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά που βοηθούν κατά του καρκίνου και της 

γήρανσης.  
 

9. Είναι… ευέλικτες στο μαγείρεμα. Δοκιμάστε τες ψητές, πουρέ, στον ατμό ή στη 
σχάρα. Μπορείτε επίσης να τις προσθέσετε σε σούπες και μαγειρευτά φαγητά ή να 

τις ψήσετε στην σχάρα και να τις βάλετε σε σαλάτες.  
 

                   

Απολαυστικές, ψητές γλυκοπατάτες 
                                                                    

2 γλυκοπατάτες  

2 κουταλιές ελαιόλαδο 

1 κουταλιά μαύρη ζάχαρη 

1 κουταλάκι αλάτι 

1/2 κουταλάκι φρεσκοτριμμένο πιπέρι 

  

Εκτέλεση 
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200ο C. Καθαρίζουμε τις γλυκοπατάτες, τις 

κόβουμε στα δύο και στη συνέχεια το κάθε κομμάτι σε άλλα τρία. Τις βάζουμε σε 

μια λεκανίτσα. Τις ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και τις ανακατεύουμε με τα χέρια.  

Συνεχίζουμε το ανακάτεμα ρίχνοντας τη ζάχαρη, το πιπέρι και το αλάτι. Τις 

στρώνουμε σ' ένα ταψάκι και τις ψήνουμε για 15 λεπτά. Γυρνάμε με μια 

σπάτουλα και ψήνουμε για άλλα 10. Πασπαλίζουμε με λίγο εξτρά αλάτι τις 

πατάτες μας και σερβίρουμε.  

 

 

 

 

 

 

Αγάθων ( 450-400 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός) 
 
Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι:   
 Πρώτον, ότι ανθρώπων άρχει                                                                   
Δεύτερον, ότι κατά νόμους άρχει.                                                                   
Τρίτον, ότι ουκ αεί άρχει. 
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της Έφης Ζάπρη  

 

 

Το λεμόνι είναι ο καρπός του υβριδικού δέντρου που ονομάζεται λεμονιά 

εσπεριδοειδών. Ο καρπός αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για τον χυμό του, για το 

πιο σαρκώδες μέρος του καρπού αλλά και τον φλοιό του που χρησιμοποιείται 

ιδιαίτερα στη μαγειρική. Ο χυμός του λεμονιού περιέχει περίπου 5% κιτρικό οξύ, το 

οποίο δίνει στα λεμόνια τη χαρακτηριστική ξινή τους γεύση. Το λεμόνι είναι φθηνό 

και εύκολα διαθέσιμο. Ο χυμός του λεμονιού περιέχει μεγάλη ποσότητα από 

Βιταμίνες και κυρίως βιταμίνη C. Παλιότερα τον χυμό του λεμονιού τον 

χρησιμοποιούσαν σαν αντισκορβουτικό. Πέρα από την βιταμίνη C περιέχει και 

βιταμίνες Β1, Β2, Β3, Β6.  

 

Το λεμόνι αποτελεί μια μικρή διατροφική έκπληξη, πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά 

συστατικά. Αρκεί να αναφέρουμε, πως κάθε λεμόνι πέρα από τις σημαντικές 

βιταμίνες, που αναφέραμε, είναι πλούσιο και σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, κάλιο, 

και ανόργανα άλατα όπως το ασβέστιο, φώσφορο, μαγνήσιο, πυρίτιο. Ο χυμός του, 

αποτελεί μια πραγματικά ευχάριστη έκπληξη για τον οργανισμό, καθώς πέρα από 

την απαραίτητη νοστιμιά, που χαρίζει σε ορισμένα «αδιάφορα» φαγητά, θωρακίζει 

τον οργανισμό απέναντι σε μια σειρά ασθενειών και λοιμώξεων, ενώ συστήνεται 

και για την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος και την αντιμετώπιση της 

δυσπεψίας.                                                                                                                            

Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λεμόνι χωρίς να πετάξουμε τίποτε? 

Τοποθετήστε το λεμόνι στην κατάψυξη. Όταν το λεμόνι παγώσει, πάρτε τον τρίφτη 

σας, και τρίψτε το ολόκληρο χωρίς  να το ξεφλουδίσετε και ρίξτε το πάνω σε όλα 

ΟΛΑ σας τα φαγητά. Τοποθετήστε το μέσα στο ουίσκι σας, το κρασί σας, την 

σαλάτα, τα γλυκά, τον καφέ, τα φαγητά, στο παγωτό και 

γενικά ΠΑΝΤΟΥ! Το λεμόνι θα δώσει σε όλα μια 

ανέλπιστα ευχάριστη γεύση.  

Μία συνταγή κατά της κυτταρίτιδας με λεμόνι.  

 

Θα χρειαστούμε:· 20 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμόνι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B7
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                              · 100ml αμυγδαλέλαιο 

                              · 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο μαύρου πιπεριού                                                                                 

 Εκτέλεση: 

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί, έως ότου να γίνουν ένα μείγμα. Ρίχνουμε το 
μείγμα σε ένα γυάλινο μπουκάλι και το διατηρούμε σε σκιερό και δροσερό μέρος. 
Χρησιμοποιούμε καθημερινά αντί για  κρέμα σώματος. Ανακινούμε πριν από κάθε 
χρήση! 
 

 της Μαρίας Ιορδανίδου 

 

Το νερό είναι σημαντικό για κάθε 

ζωντανό οργανισμό. Πίνουμε νερό για 

την καλή λειτουργία των οργάνων και 

του σώματός μας. Πότε όμως το νερό 

μας  ωφελεί  περισσότερο; Πότε είναι 

προτιμότερο να πίνουμε νερό για την 

καλύτερη  επίδραση στον οργανισμό 

μας; Σε ποια ποσότητα; Κάποιοι 

Ιάπωνες επιστήμονες έπειτα από έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το νερό 

με άδειο στομάχι έχει καλύτερη απορροφητικότητα από τον οργανισμό και μπορεί 

να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τόσο παλαιών όσο και νεότερων ασθενειών. Οι 

ασθένειες που εντόπισαν ότι μπορεί το νερό να βοηθήσει είναι: μόνιμος 

πονοκέφαλος, άσθμα, δυσκοιλιότητα, αρθρίτιδα, , διαβήτης. Ακόμη, βοηθάει στο να 

χάσουμε λίπος και κατ’ επέκταση κιλά. Επίσης, βοηθάει στη βρογχίτιδα,  στην 

καλύτερη λειτουργία των νεφρών και της καρδιάς, μειώνει τις ταχυπαλμίες αλλά και 

στις ασθένειες του λαιμού. Η ποσότητα που επιτυγχάνει στην επίτευξη  όλων των 

παραπάνω, (πάντα σύμφωνα με την γιαπωνέζικη επιστημονική κοινότητα) είναι: 4 

ποτήρια των 160 ml. Στη συνέχεια για 45 λεπτά δεν 

πρέπει να φάμε ή να πιούμε τίποτε άλλο. Είναι αρκετά 

δύσκολο να πραγματοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία, 

αλλά μια δοκιμή δεν έβλαψε ποτέ κανένα. Ακόμη και αν 

δεν καταφέρουμε να ακολουθήσουμε αυτό τον τρόπο 

πρέπει να θυμόμαστε πως πρέπει απαραιτήτως να 

πίνουμε 8-10 ποτήρια νερό την ημέρα. 
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Της    Ιωάννας Τσάλια 

 
 

Σε μια ερημική περιοχή στην Καλιφόρνια που 
ονομάζεται κοιλάδα του θανάτου, βράχοι που 
ζυγίζουν μέχρι και 400 κιλά, φαίνονται σαν να 
έχουν συρθεί εκατοντάδες μέτρα. Στις εικόνες που 
ακολουθούν βλέπουμε τα ίχνη που αφήνει αυτή η 
μυστηριώδης κίνηση των βράχων.  
Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί από το 1940 
και πολλές ερμηνείες δόθηκαν από διάφορους 
ερευνητές και μη. Πρόκειται για ένα φαινόμενο 
που εξιτάρει τους λάτρεις των «υπερφυσικών» 
φαινομένων ή των UFO. Κανείς δεν είχε δει έναν 
να κινείται. Κάνεις δεν μπορούσε να ερμηνεύσει 
την μετακίνηση των βράχων που ενώ βρισκόταν 
αρχικά ο ένας δίπλα στον άλλο,  στην συνέχεια 
βρέθηκαν να  μετακινούνται με διαφορετική 

ταχύτητα και κατεύθυνση και να καταλήγουν σε τελείως διαφορετικά σημεία. 
Όμως, από τον χειμώνα του 2011 δυο ξαδέρφια, οι Richard D. Norris και James M. 
Norris, μαζί με τους συνεργάτες τους αποφάσισαν να μελετήσουν το φαινόμενο 
τοποθετώντας 15 βράχους στην περιοχή, τους οποίους θα παρακολουθούσαν με 
σύστημα GPS.  
Και τον Δεκέμβριο του 2013, η τύχη τους χαμογέλασε. Φτάνοντας στην κοιλάδα του 
θανάτου διαπίστωσαν ότι είχε καλυφθεί από πάγο, που το μεσημέρι έλιωσε 
δημιουργώντας ένα λεπτό στρώμα νερού επτά εκατοστών. Να πως εξήγησαν την 
κίνηση των βράχων:  Η βροχή δημιουργεί ένα ρηχό στρώμα νερού. Το νερό παγώνει 
κατά τη διάρκεια της νύχτας και σχηματίζεται πάγος γύρω από τη βάση ενός 
βράχου. Το πρωί ο πάγος σπάει σε 
λεπτά φύλλα. Ο άνεμος σπρώχνει 
τον πάγο που επιπλέει και ο πάγος 
τους ογκόλιθους. Ο πάγος δρα σαν 
ένα “πανί” που κάνει τους βράχους 
να γλιστράνε πάνω στο υγρό έδαφος 
με την βοήθεια των ανέμων, που 
μπορούν εύκολα να αναπτύξουν 

ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 140 

χιλιομέτρα την ώρα.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Racetrack_Playa
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Της Δέσποινας Ασβεστοπούλου 

Πολλοί νέοι παγκοσμίως καταναλώνουν σε 
μεγάλες ποσότητες ενεργειακά ποτά. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι το 30 με 50% των 
παιδιών και των εφήβων τα καταναλώνει σε 
συχνή βάση. Τα συγκεκριμένα ποτά 
αποτελούνται από υδατάνθρακες σε υψηλά 
ποσοστά (8-12%), καθώς και από άλλα 
συστατικά, με κυρίαρχα την καφεΐνη, την 
ταυρίνη και το γκουαρανά, τα οποία σε 

μεγάλες ποσότητες μπορούν να αποδειχτούν βλαβερά για την υγεία.  

Η υψηλή κατανάλωση καφεΐνης έχει συνδεθεί μεταξύ άλλων με συμπτώματα, όπως 
ευερεθιστότητα, εκνευρισμό, άγχος, αύξηση καρδιακής συχνότητας, αϋπνία και 
στομαχικές διαταραχές.  

Η ταυρίνη από την πλευρά της, από μόνη της και σε μεγαλύτερο βαθμό όταν είναι 
σε συνδυασμό με την καφεΐνη, έχει θεωρηθεί υπεύθυνη για την αύξηση της 
καρδιακής συχνότητας κατά 5 με 7 χτύπους το λεπτό και για διάστημα μέχρι και 4 
ώρες μετά την κατανάλωση της. Επίσης, έχει βρεθεί ότι αυξάνει παρατεταμένα τη 
συνολική αρτηριακή πίεση του αίματος.  

Άλλες ουσίες που περιέχονται στα ενεργειακά ποτά, όπως το γκουαράνα και το 
τζίνσενκ, είναι ουσιαστικά φυτικά εκχυλίσματα, που μιμούνται τη δράση της 
καφεΐνης, και μάλιστα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συνεπώς,  πέρα από τις 
υψηλές ποσότητες καφεΐνης, περιέχονται στα ενεργειακά ποτά και ουσίες που 
προσομοιάζουν στη δράση της, ώστε οι πιθανότητες πρόκλησης αρνητικών 
συνεπειών για την υγεία να αυξάνονται σημαντικά.     

Τα σάκχαρα και οι γλυκαντικές ουσίες, που επίσης περιέχονται σε υψηλό βαθμό στα 
ενεργειακά ποτά, συντελούν στην εύκολη και αυξημένη πρόσληψη θερμίδων, και 
κατ' επέκταση στην αύξηση του σωματικού  βάρους, ενισχύοντας έτσι τον κίνδυνο 
εμφάνισης παχυσαρκίας και των συνεπειών της.  

Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι οι έφηβοι, που κάνουν συχνή κατανάλωση 
τέτοιων ποτών, είναι πιο επιρρεπείς σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, σε 
κατανάλωση αλκοόλ και εθιστικών ουσιών.  

 
 

Τα ενεργειακά ποτά εμφανίστηκαν στην Ευρώπη το 1987 και από τότε έχουν 
γνωρίσει παγκόσμια εξάπλωση. Στις ΗΠΑ οι πωλήσεις τους μετά το 2008 αυξάνονται 
κατά 10% ετησίως, ενώ συνεχώς νέα προϊόντα λανσάρονται στις αγορές. 
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 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) εκτιμά ότι το 30% των ενηλίκων, το 
68% των εφήβων και το 18% των παιδιών κάτω των δέκα ετών καταναλώνουν τέτοια 
ποτά.  

Πωλούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ορισμένες έχουν βάλει 
περιορισμούς για την κατανάλωσή τους από παιδιά, ενώ κάποιες, όπως η Σουηδία, 
επιβάλλουν την πώληση τέτοιων ποτών μόνο από τα φαρμακεία.  

 οι ερευνητές του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας επισημαίνουν «καθώς οι πωλήσεις 
ενεργειακών ποτών σπάνια υφίστανται 
περιορισμούς ανάλογα με την ηλικία, 
αντίθετα με ότι συμβαίνει στην περίπτωση 
του αλκοόλ και του καπνού, και με δεδομένο 
ότι έχουν αποδειχτεί πλέον οι αρνητικές 
επιπτώσεις για τα παιδιά, ανακύπτει η 
πιθανότητα ενός σημαντικού προβλήματος 
δημόσιας υγείας στο μέλλον».  

 

 

       

Της  Ευαγγελίας Τσιβλέρη 

Το δέρμα μας είναι ένα ζωντανό όργανο. Ουσιαστικά 

είναι το μεγαλύτερο απεκκριτικό όργανο του σώματος. Η 

απόφραξη των πόρων του δέρματος, μπορεί να επιφέρει 

θάνατο. Κάθε μέρα, από το δέρμα μας εξέρχονται 

περίπου 2,5 κιλά μεταβολικών παραπροϊόντων (κυρίως 

νερό), ενώ τα νεφρά, το παχύ έντερο και οι πνεύμονες 

αποβάλλουν περίπου ένα κιλό. Όταν το δέρμα είναι 

συμφορημένο ή υποτονικό, τα υπόλοιπα απεκκριτικά 

όργανα καταπονούνται σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη, 

το υγιές δέρμα έχει την ικανότητα να εργάζεται 

υπερωριακά, λειτουργώντας σαν ένα τρίτο νεφρό, όπως 

για παράδειγμα όταν έχουμε υψηλό πυρετό.  

Αν εμφανιστούν δυσοσμία, δυσχρωμία και ατέλειες, αυτό δείχνει ότι το αίμα και η 

λέμφος αποτοξινώνονται. Όταν ολοκληρωθεί η αποτοξίνωση, οι δερματικές 

ατέλειες θα εξαφανιστούν.  



 
 

35 
 

Η επιδερμίδα μας αναπλάθεται κάθε 27 μέρες. Σε 

αντίθεση με το φαινόμενο που παρατηρείται στα 

φίδια, το δικό μας δέρμα απολεπίζεται ανά κύτταρο, 

μέσω μιας διαδικασίας που γενικά δεν γίνεται 

αντιληπτή. Αν η επιδερμίδα είναι υπέρμετρα ξηρή, 

αυτό μάλλον σημαίνει ότι το δέρμα ως όργανο 

λειτουργεί υποτονικά.  

Λίγες συμβουλές για το τέλος… 

Πώς μπορούμε να κρατήσουμε την επιδερμίδα μας υγιή και όμορφη; 

 Αν θέλουμε να ενυδατώσουμε την επιδερμίδα μας σε βάθος, τότε η απολέπιση 

είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Με την απολέπιση απομακρύνονται τυχόν 

νεκρά κύτταρα. Όμως, προσέξετε! Το χειμώνα η απολέπιση μια φορά την εβδομάδα 

είναι αρκετή, καθώς ο υπερβολικός καθαρισμός 

μπορεί να αφαιρέσει τα φυσικά έλαια της 

επιδερμίδας μας και να χαλάσει τη φυσική 

ισορροπία της υγρασίας. Αντί να χρησιμοποιούμε 

‘σκληρά’ καθαριστικά του εμπορίου, προτιμούμε 

ένα που να βασίζεται σε φυσικά συστατικά και 

μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας, 

ανακατεύοντας μέλι, ελαιόλαδο και αλάτι. Τρίβουμε απαλά και ξεβγάζουμε με 

νερό.  

Η πρόσληψη υγρών είναι πολύ σημαντική για 

την υγεία της επιδερμίδας ακόμη και τον 

χειμώνα. Ίσως είναι πιο σημαντική από ότι το 

καλοκαίρι, αφού δεν καταλαβαίνουμε εύκολα 

πως το σώμα μας έχει ανάγκη από νερό. Όσες 

κρέμες και λοσιόν, όμως,  και αν 

χρησιμοποιήσουμε, αν δεν πίνουμε νερό, η 

επιδερμίδα μας δεν θα ενυδατωθεί όσο χρειάζεται. Για το λόγο αυτό, 7 με 8 

ποτήρια την ημέρα είναι απαραίτητα. Όσον αφορά στη διατροφή, ας μην ξεχνάμε 

πως οι βιταμίνες είναι οι πιο δυνατοί μας σύμμαχοι στην προσπάθειά μας να 

κρατήσουμε την επιδερμίδα μας υγιή και ενυδατωμένη. 

 Προσοχή στην έκθεση στον ήλιο και το τσουχτερό κρύο, που μπορούν να την  

κάνουν πιο ξηρή και άτονη. Ας την προστατεύουμε, λοιπόν, από κάθε κλιματική 

αλλαγή, ώστε να μην πάει χαμένη όλη η προσπάθεια μας.  
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Της Ευαγγελίας Τσιβλέρη 

 

Ζουν στο πεπτικό σύστημα και είναι ασύλληπτα πολλά, για την ακρίβεια ξεπερνούν τα 

100 τρισεκατομμύρια. Μερικά από αυτά είναι βλαβερά και μπορεί να προκαλέσουν 

ανισορροπία στην εντερική μικροχλωρίδα και εμφάνιση κάποιας ασθένειας. Υπάρχουν, 

όμως, και πολλά που είναι πραγματικά ωφέλιμα για τον οργανισμό, αφού αποτελούν 

μέρος της πολύτιμης άμυνάς μας. Ο λόγος για τα ‹‹φιλικά›› βακτήρια 

Πρόκειται για τα ωφέλιμα βακτήρια, που φυσιολογικά ‹‹κατοικούν›› στο έντερο του 

οργανισμού μας. Δυστυχώς, ο πληθυσμός των βακτηρίων αυτών επηρεάζεται αρνητικά 

από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα την ηλικία και τον τρόπο ζωής μας.  

 

Αν και δεν μπορούμε να σταματήσουμε  τον χρόνο που περνά, μπορούμε ωστόσο να 

ελέγξουμε τους εξωτερικούς εχθρούς των ωφέλιμων βακτηρίων με τροφές που 

περιέχουν προβιοτικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γιαούρτι  

 Γάλα με προβιοτικά  

 Μαλακά τυριά  

 Ελιές  

 Ξινά τουρσιά-πίκλες 

 Ψωμί με προζύμι 

 Ξινολάχανο 

 Κεφίρ   
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Λαχανάκια Βρυξελλών 

Τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι μια πλούσια πηγή αντικαρκινικών ουσιών, μιας και περιέχουν βιταμίνη Κ, βιταμίνη C, 

φολικό οξύ, βιταμίνη Α, μαγγάνιο, φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνη Β6, η τρυπτοφάνη, βιταμίνη Β1, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, 

σίδηρο, φώσφορο, πρωτεΐνες, μαγνήσιο, βιταμίνη Β2, βιταμίνη Ε και ασβέστιο. Βοηθούν στην καλή κατάσταση του 

δέρματος, προστατεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, καταπολεμούν την ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

Ακτινίδια 

Αυτά τα φρούτα περιέχουν πολλά 

αντιοξειδωτικά και θεωρούνται ασπίδες 

προστασίας του DNA μας. Περιέχουν 

βιταμίνη C, φυτικές ίνες, κάλιο, χαλκό, 

μαγνήσιο, βιταμίνη Ε και μαγγάνιο. 

Βοηθούν επίσης τον έλεγχο του σακχάρου 

στο αίμα, προστατεύουν την καρδιά, 

συμβάλλουν στην καταπολέμηση του 

άσθματος και μπορούν να μειώσουν τον 

κίνδυνο θρόμβωσης του αίματος 

 

 

 

 

Της Ιωάννας Μύσταξ

Μήλο 

Πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C, βιταμίνη Κ 

και ισχυρά αντιοξειδωτικά, συμβάλλει στην 

προστασία του μαστού και του παχέος εντέρου, 

στην πρόληψη δημιουργίας πέτρας στα νεφρά, και 

στη μείωση της κακής χοληστερόλης. Μελέτες 

έχουν επίσης αποδείξει ότι η κατανάλωση 

τουλάχιστον δύο μήλων την εβδομάδα μειώνει τον 

κίνδυνο του άσθματος και του διαβήτη τύπου 2, 

και ενισχύει την υγεία των πνευμόνων.  

Πράσινα Φασολάκια 

Τα πράσινα φασολάκια περιέχουν άφθονη βιταμίνη Κ που βοηθά να έχουμε υγιή οστά. Ακόμη,  έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που 

μπορούν να μειώσουν τη σοβαρότητα των ασθενειών όπου η φλεγμονή παίζει σημαντικό ρόλο, όπως το άσθμα, η οστεοαρθρίτιδα και η 

ρευματοειδής αρθρίτιδα. Περιέχουν, επίσης, θρεπτικά συστατικά (βιταμίνη C, βιταμίνη Κ, μαγγάνιο, βιταμίνη Α, φυτικές ίνες, κάλιο, φυλλικό 

οξύ, σίδηρο, μαγνήσιο, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, χαλκό, ασβέστιο, φώσφορο, πρωτεΐνες, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και νιασίνη), που συμβάλλουν 

στην προστασία της καρδιάς, στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, καθώς και στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού 

συστήματος, του δέρματος και της μνήμης.  

Πράσα 

Τα πράσα ανήκουν στην ίδια οικογένεια με το σκόρδο και τα κρεμμύδια, και έχουν πολλά από τα ίδια οφέλη. Είναι πλούσια 

σε μαγγάνιο, βιταμίνη C, σίδηρο, φυλλικό οξύ και βιταμίνη Β6. Η κατανάλωση πράσων βοηθά να μειωθεί η κακή χοληστερίνη 

(LDL), αυξάνοντας ταυτόχρονα την καλή χοληστερόλη (HDL), συμβάλλει στην καταπολέμηση του καρκίνου του προστάτη και 

του παχέος εντέρου, καθώς και στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.  
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της Ιωάννας Μύσταξ 

 

 

 

Ακόμα και αν σας φαίνεται ουτοπία, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι υπάρχει 

τρόπος για να ζήσετε χωρίς  προβλήματα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και αν νομίζετε 

ότι θα πρέπει να εφαρμόσετε μια ζωή αυστηρούς κανόνες ή να ζήσετε ζωή γεμάτη 

στερήσεις, κάνετε λάθος! 

Ο τρόποι που  προτείνουν οι ειδικοί είναι απλοί και πολλές φορές ευχάριστοι και 

απολαυστικοί. Να υιοθετήσουμε μερικές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες, 

να απολαμβάνουμε συχνότερα συνταγές από την σπιτική κουζίνα και να 

γυμναζόμαστε λίγο παραπάνω.  

Διαβάστε, λοιπόν, ποιες είναι οι τροφές που μας χαρίζουν χρόνια και πως θα μπείτε 

στο Club της μακροζωίας.  

  

10 αντιγηραντικές  τροφές 

 Δαμάσκηνο 

 Μάραθος 

 Ηλιόσπορος 

 Νεροκολοκύθα 

 Ρέγκα 

 Κάσιους 

 Φράουλα 

 Σέσκουλο  

 Κοτόπουλο 

 

 

 

 

 

 

 

Απλοί τρόποι και μυστικά για να τα 

εκατοστήσετε υγιείς.  
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       της Έφης Ζάπρη 

Γενετικά μεταλλαγμένος οργανισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος 

δημιουργήθηκε τεχνητά αλλοιώνοντας τη γενετική του ταυτότητα (DNA) με την προσθήκη ή 

και με την αφαίρεση γονιδίων που προέρχονται από οργανισμούς που ανήκουν σε εντελώς 

διαφορετικά είδη. 

Αρχικά γίνεται η επιλογή των 

γονιδίων που προσδίδουν ιδιαίτερα 

και επιθυμητά χαρακτηριστικά σε ένα 

οργανισμό. Και στην συνέχεια γίνεται 

η  μεταφορά των γονιδίων αυτών. Για 

παράδειγμα, είναι δυνατόν να 

μεταφερθούν γονίδια που επιτρέπουν 

σε ένα φυτό να παράγει καρπούς με 

επιλεγμένα θρεπτικά συστατικά. 

  Τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ το1983 και 

αυτά ήταν δενδρύλλια καπνού που ήταν ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Από τότε η επιστήμη 

της βιοτεχνολογίας έχει δημιουργήσει πολλά μεταλλαγμένα, όπως: 

  Καλαμπόκι και σόγια που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λαδιού με λιγότερα 

κορεσμένα λίπη.  

  Πατάτες με χαμηλά λιπαρά και μεγάλη περιεκτικότητα σε άμυλο που θα απορροφούν 

λιγότερο λάδι στο τηγάνισμα.  

  Ρύζι με αυξημένη περιεκτικότητα σε σίδηρο και βιταμίνες που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στην μείωση του προβλήματος της πείνας και της κακής διατροφής σε πολλές 

φτωχές χώρες.  

  Φρούτα και λαχανικά με υψηλά επίπεδα βιταμινών C,E καθώς και B-καροτίνης 

(συστατικά που συμβάλουν προληπτικά στην καταπολέμηση χρόνιων ασθενειών).  

  Φυτά ανθεκτικά στα καταστροφικά έντομα και ζιζάνια και στην ξηρασία 

  

 Στην Ελλάδα το πρώτο μεταλλαγμένο προϊόν που πήρε άδεια για πειραματική 

καλλιέργεια ήταν η  ντομάτα που είχε υποστεί τροποποίηση για επιβράδυνση της 

ωρίμανσης. Μετά ακολούθησε η άδεια για καλλιέργεια μεταλλαγμένου βαμβακιού που 

εμφανίζει εντομοκτόνο δράση και αντοχή σε ζιζανιοκτόνο. Μετά το βαμβάκι ήταν η σειρά 

του μεταλλαγμένου καλαμποκιού. Στη συνέχεια έχουμε τα μεταλλαγμένα ζαχαρότευτλα 

που έχουν υποστεί τροποποίηση ώστε να παρουσιάζεται αυξημένη αντοχή σε ζιζανιοκτόνα 

συγκεκριμένων εταιρειών. 
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  Τα μεταλλαγμένα προϊόντα λοιπόν, αργά και σταθερά, "τρυπώνουν" στη διατροφή 

μας. Αγαπημένα μας προϊόντα όπως σοκολάτες, μπισκότα, σνακ, σάντουιτς, γλυκά, πίτες, 

παιδικές τροφές κλπ. μπορεί να περιέχουν μεταλλαγμένη σόγια ή καλαμπόκι ως βασικά 

συστατικά ή πρόσθετα (π.χ. λεκιθίνη, γλυκόζη, αμυλοσιρόπια, ζελατίνη, φρουκτόζη κλπ). 

Σύντομα, λοιπόν, θα δούμε στο τραπέζι μας:  

Σπαράγγι με γονίδια αρουραίου Με τη χρήση γονιδίου αρουραίου το σπαράγγι γίνεται 

ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα. 

Ντομάτες με γονίδια ψαριού. Τροποποιημένες, οι ντομάτες γίνονται ανθεκτικές στο κρύο 

ώστε να μπορούν να καλλιεργηθούν και στις βόρειες χώρες. 

Πατάτες με γονίδια σκορπιού. Οι πατάτες εμπλουτίζονται με τα γονίδια του σκορπιού που 

παράγουν το δηλητήριο του, ώστε να γίνονται πιο ανθεκτικά στα διάφορα έντομα. Το 

δηλητήριο θα βρίσκεται, φυσικά, και στις πατάτες. 

Λάχανο με γονίδια βακτηρίων .Το λάχανο εμπλουτίζεται με τα γονίδια του δηλητηριώδους 

Bacillus Thuringensis που το προστατεύουν από τις κάμπιες.  

Μπανάνες που θα μπορούν να παράγουν εμβόλια για χρήση στον άνθρωπο εναντίον 

μολυσματικών ασθενειών όπως η ηπατίτιδα Β. 

 

  Ποιος όμως ο σκοπός; Είναι μια 

απλά εμπορική κίνηση ή μια λύση στην 

καταπολέμηση της πείνας και μια 

προσπάθεια για την προστασία των 

καλλιεργειών; 

Παράλληλα, υπάρχουν και οι πιθανοί 

κίνδυνοι με κυριότερους: την πιθανότητα 

ανάπτυξης αλλεργιών, την αλλοίωση της 

φυσικής χλωρίδας με μη προβλέψιμες 

συνέπειες, την μείωση της βιοποικιλότητας, την πιθανή επανεμφάνιση ξεχασμένων 

ασθενειών, αλλά και την συγκέντρωση της παραγωγής στα χέρια λίγων πολυεθνικών σε 

βάρος του αγροτικού λαού, και τα νέα προϊόντα να αναπτύσσονται σύμφωνα με τα 

συμφέροντα των πλουσιοτέρων χωρών. 

  Πολλές απόψεις έχουν ακουστεί αλλά λίγα στοιχεία από κλινικά αποτελέσματα 

έχουν δημοσιευθεί και αυτά ασαφή. Οπότε κανείς δεν μπορεί, ακόμα, να πει 

κατηγορηματικά και με απόλυτη βεβαιότητα ότι οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας 

αποτελούν βελτίωση ή απειλή για τη ποιότητα ζωής. Το πρόβλημα της ασθένειας των 

"τρελών αγελάδων" θα μπορούσε ίσως να είχε αποφευχθεί αν είχε χρησιμοποιηθεί 

γενετική βιοτεχνολογία για την παραγωγή ζωοτροφών στη θέση της "κανιβαλικής" 

ανακύκλωσης.  

 

              Κάπου εδώ εύλογα γεννιέται το ερώτημα: Τελικά τι είναι ακίνδυνο και τι πρέπει να 

τρώμε; Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι δικαίωμα όλων να γνωρίζουν αν ένα τρόφιμο 

είναι ή όχι γενετικά τροποποιημένο. Στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη στις ετικέτες 

των τροφίμων και των συμπληρωμάτων διατροφής, διευκρινίζεται αν είναι ελεύθερα σε 

γενετικά τροποποιημένες τροφές. Καμία ελληνική εταιρεία, ωστόσο, δεν ανέφερε ότι 

χρησιμοποιεί γενετικώς τροποποιημένα συστατικά για την παραγωγή των προϊόντων τους 
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μέχρι, που πρόσφατα, η χώρα μας υποχρεώθηκε να ακολουθήσει την οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, για ποσοστό μεγαλύτερο του 0.9% σε μεταλλαγμένο προϊόν, η 

εταιρεία τροφίμων υποχρεούται πλέον να το αναφέρει στη συσκευασία του προϊόντος. 

Συγκεκριμένα, θα αναγράφεται "περιέχει ή προέρχεται από γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς" ή "αυτό το προϊόν παράγεται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς" 

επισήμανση που γράφεται συνήθως με ψιλά γράμματα.   

  Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι η διαδικασία της 

τροποποίησης ενός οργανισμού συμβαίνει και στη  φύση, 

εδώ και εκατομμύρια χρόνια και ονομάζεται μετάλλαξη. 

Τώρα θα μου πείτε, αφού είναι μια φυσική διαδικασία, 

γιατί δημιουργεί τόσο φόβο και τόσες αντιρρήσεις. Η 

μετάλλαξη, που συμβαίνει, στη φύση, αφενός γίνεται, με 

πολύ αργούς ρυθμούς και αφετέρου αφορά είδη συμβατά μεταξύ τους. Πολλές φορές, 

χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια μεσολαβούν, με αποτέλεσμα να δίνεται, στη φύση, το 

χρονικό περιθώριο να προσαρμοστεί, ώστε να μη δημιουργηθούν ανεξέλεγκτες 

καταστάσεις. Η φύση έχει το χρόνο και τη δυνατότητα να αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας.  

  Η τροποποίηση στο εργαστήριο γίνεται  σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και οι 

τροποποιημένοι οργανισμοί, που απελευθερώνονται στη φύση  ξαφνικά, δεν της δίνουν το 

περιθώριο να αναπτύξει άμυνες, με κίνδυνο να δημιουργηθούν προβλήματα μη 

αναστρέψιμα. Και επιπλέον, η τροποποίηση αφορά οργανισμούς συμβατούς αλλά και μη 

συμβατούς μεταξύ τους.  

Ίσως η επιστροφή σε παραδοσιακότερες μορφές διατροφής  να βοηθούσε. Ένας 

βασικός κανόνας παραμένει η μικρότερη κατανάλωση κρέατος και η μεγαλύτερη ποικιλία 

στα τρόφιμα.  

 

 

 

Της Βάσως Παζαρζόγλου 

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο υλικό συσκευασίας παγκοσμίως στις ημέρες μας  

είναι το πλαστικό. Ο  τρόπος χρήσης τους, επομένως,  είναι πολύ σημαντικός για την 

υγεία μας. 

Άρα θα πρέπει να προσέχουυμε: 

 Καθώς η θερμοκρασία ευνοεί τη 

μετανάστευση χημικών ουσιών στο φαγητό 

(αυξάνει την κινητικότητα των μορίων), με 

αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η δομή του 

πλαστικού, δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύουμε 

σε πλαστικά τάπερ τρόφιμα που είναι ζεστά. 
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Έτσι, κάθε φορά, πρέπει να περιμένουμε να βρίσκονται σε θερμοκρασία 

δωματίου. Το ίδιο ισχύει και για τα πλαστικά ποτήρια (μιας χρήσης και 

όχι μόνο) και για όλα τα πλαστικά σκεύη. Ποτέ δεν αφήνουμε ένα 

πλαστικό μπουκάλι νερό στο αυτοκίνητο να «βράσει».  

  Φροντίζουμε να αποφεύγουμε να πίνουμε καφέ ή άλλα ζεστά 

ροφήματα σε πλαστικά κύπελλα.  

 Αποφεύγουμε να ξαναχρησιμοποιούμε πλαστικά μπουκάλια μιας 

χρήσης -νερού ή οποιοδήποτε άλλου υγρού. Δεν γεμίζουμε, δηλαδή, τα 

πλαστικά μπουκάλια νερού με νερό της βρύσης, λάδι, ξίδι ή άλλα ποτά, 

καθώς αυτό αλλάζει την «ισορροπία» μεταξύ φιάλης και υγρού και 

ενδέχεται να επιτρέψει την επιπλέον μετανάστευση ουσιών.  

 Σημαντικό είναι να μη χρησιμοποιούμε πλαστικά που έχουν γδαρσίματα 

ή έχουν θαμπώσει ή που είναι αισθητά πιο μαλακά από ό,τι στην αρχή 

της χρήσης τους. Τέτοιου είδους φθορές σημαίνουν ότι έχει αρχίσει η 

αποικοδόμηση του πλαστικού, γεγονός που επίσης προκαλεί 

μεγαλύτερη μετανάστευση ουσιών. Για τους ίδιους λόγους, δεν 

πλένουμε, τρίβοντάς τα, τα πλαστικά μπουκάλια ή σκεύη και δεν τα 

βάζουμε στο πλυντήριο.  

 Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα πλαστικά μπουκάλια είναι ασφαλή για 

μία μόνο χρήση. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε 

πάνω από μία εβδομάδα (με την προϋπόθεση πάντα ότι δεν  τα 

εκθέτουμε σε υψηλές θερμοκρασίες).  

 Η μετανάστευση ουσιών ευνοείται όταν το περιεχόμενο της πλαστικής 

συσκευασίας είναι λιπαρό (π. χ. λάδι, τυρί).  

  Οι πλαστικοποιητές έχουν χημική συγγένεια με το λίπος των τροφών 

και έλκονται απ' αυτό. Περισσότεροι πλαστικοποιητές, για παράδειγμα, 

θα μεταφερθούν από μια μεμβράνη περιτυλίγματος που καλύπτει ένα 

κομμάτι τυρί πλήρες, συγκριτικά με ένα κομμάτι τυρί light.  

 Αντίθετα, πιο δύσκολα μεταναστεύουν τέτοιες ουσίες σε τρόφιμα με 

μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό - όπως το ...νερό ή το γάλα.  

 Αντίστοιχα, οι κονσέρβες τόνου σε λάδι είναι πιθανό να περιέχουν ΒΡΑ 

σε μεγαλύτερες ποσότητες από τις κονσέρβες τόνου σε νερό.  

Γενικά, αποφεύγουμε να περιτυλίγουμε λιπαρά τρόφιμα με εύκαμπτες 

μεμβράνες από PVC. Αλλιώς, χρησιμοποιούμε εύκαμπτες μεμβράνες με 

χαμηλά ποσοστά πλαστικοποιητή (θα διαβάσουμε στις συσκευασίες 

τους το ποσοστό που περιέχουν - καλό είναι να μην υπερβαίνει το 5%).  
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 Πριν καταναλώσουμε λιπαρά τρόφιμα που έχουμε προηγουμένως 

τυλίξει σε μεμβράνη, αφαιρούμε μια λεπτή φέτα από την επιφάνειά 

τους.  

Τα πλαστικά που αγοράζουμε θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν την 

ένδειξη CE, που σημαίνει ότι είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Αποφεύγουμε τα κινεζικά προϊόντα, διότι δεν είναι βέβαιο ότι 

πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.  

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε φιάλες που προορίζονται για 

συγκεκριμένα προϊόντα για να αποθηκεύουμε άλλα προϊόντα. Σε ένα 

μπουκάλι για λάδι, για παράδειγμα, δεν βάζουμε κάτι όξινο, γιατί έτσι 

διαταράσσουμε την «ισορροπία» της φιάλης και ευνοούμε τη 

μετανάστευση ουσιών. Τα όξινα τρόφιμα, όπως ο ντοματοχυμός, οι 

χυμοί φρούτων και τα γιαούρτια, έχουν πιο «επιθετική» για το πλαστικό 

χημική δομή.  

 Δεν αποθηκεύουμε σε πλαστικά 

μπουκάλια οινοπνευματώδη ποτά με 

περιεκτικότητα σε αλκοόλ πάνω από 

10% - 12% (όπως π. χ. το τσίπουρο).  

 Αντίστοιχα, στις φιάλες των χυμών 

δεν βάζουμε άλλα υγρά - οι χυμοί ανήκουν στην κατηγορία των όξινων 

υγρών. Γενικότερα, το φαινόμενο της μετανάστευσης χημικών ουσιών 

είναι πιο έντονο στα υγρά παρά στα στερεά. Επιπλέον, στα υγρά οι 

ενώσεις αναμειγνύονται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα τους, ενώ στα 

στερεά τρόφιμα «μένουν» κυρίως στην επιφάνειά τους.  

 Να αποφεύγουμε τη χρήση αντικολλητικών σκευών αλλά και 

μεμβρανών που καλύπτουν όλη την επιφάνεια των τροφίμων και 

έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους.  

 Επιλέγουμε πλαστικά υψηλής πυκνότητας, καθώς όσο πιο «σκληρά» 

είναι, τόσο δυσκολότερα μεταναστεύουν οι ουσίες. Στις συσκευασίες 

PET οι μεταναστεύσεις είναι χαμηλές, ενώ οι μεμβράνες από PVC με τις 

οποίες τυλίγουμε τρόφιμα «εκλύουν» περισσότερα χημικά.  

 Επιλέγουμε χυμούς και γάλα σε χάρτινες συσκευασίες και όχι σε 

πλαστικά μπουκάλια. Αντίστοιχα, καλό είναι να αγοράζουμε λάδι σε 

γυάλινες φιάλες και όχι σε μεταλλικές. Το γυαλί είναι χημικά αδρανές 

και δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία των τροφίμων (θεωρείται το 

ασφαλέστερο υλικό συσκευασίας).  
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 Δεν ζεσταίνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων τρόφιμα σε πλαστικά 

σκεύη. Αποφεύγουμε να το κάνουμε ακόμα κι αν τα σκεύη αυτά 

χαρακτηρίζονται ειδικά για τη συγκεκριμένη χρήση.  

 Σε γενικές γραμμές, αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά πιάτα 

και ποτήρια.  

 

 

 

 

 

 

της Ιωάννας Μύσταξ 

 

Φρούτα και λαχανικά: 

 Φρέσκα φρούτα-λαχανικά, ανάλογα με την εποχή, καλά πλυμένα και 

συσκευασμένα σε ατομική μερίδα.  

  Αποξηραμένα φρούτα (πχ βερίκοκα, δαμάσκηνα, σύκα, σταφίδες, μπανάνες 

κλπ) χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συσκευασμένα σε ατομική μερίδα έως 50γρ.  

  Φυσικός χυμός φρούτων ή και λαχανικών που παρασκευάζεται εντός των 

κυλικείων. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών 

ουσιών. Συστήνεται να είναι δυνατή η κατανάλωση του άμεσα μετά την 

παρασκευή του σε ποτήρια μιας χρήσης ανακυκλώσιμου υλικού.  

  Φρουτοσαλάτα που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων από φρέσκα, 

καλά πλυμένα φρούτα εποχής. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων ή 

άλλων γλυκαντικών ουσιών.  

  Σαλάτα από φρέσκα, καλά πλυμένα λαχανικά που παρασκευάζεται εντός 

των κυλικείων, χωρίς προσθήκη αλατιού. Επιτρέπεται μόνο η προσθήκη 

ελαιολάδου, ξυδιού η λεμονιού.  

  Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών προϊόντων, χωρίς 

συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία έως και 

330ml.  

 

Γαλακτοκομικά: 

 

 Γάλα τυποποιημένο, παστεριωμένο σε ατομική συσκευασία έως 500ml 

πλήρες και ημιαποβουτυρωμένο (1,5%-1,8% λιπαρά).  

  Σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά (max. 1,8%) σε συσκευασία έως 

250ml.  

Ποια τρόφιμα επιτρέπονται στα κυλικεία 

των σχολείων; 
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  Γιαούρτι τυποποιημένο (έως 5% λιπαρά) χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σε 

ατομική μερίδα έως 200 γραμμάρια.  

  Ροφήματα από συνδυασμούς φρέσκου γάλακτος και φρέσκων φρούτων 

που θα παρασκευάζονται στο κυλικείο. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη 

ζάχαρης.  

 Απαγορεύεται η διάθεση άλλων τυποποιημένων ανάλογων ροφημάτων, 

καθώς και η χρήση έτοιμης σκόνης για την παρασκευή τους.  

  Τυριά πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα, μαλακά τυριά. Συστήνονται τυριά 

παραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. 

Εξαιρούνται τα ανακατεργασμένα ή τηγμένα και ανακατεργασμένα τυριά με 

αλοιφώδη υφή.  

Απλά αρτοπαρασκευάσματα ή αρτοσκευάσματα 

  Κουλούρι σουσαμένιο ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό.  

  Κριτσίνια ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική 

συσκευασία έως 50 γρ.  

  Φρυγανιές ολικής άλεσης πλούσιες σε φυτικές ίνες ή λευκές, σε ατομική 

συσκευασία έως 50 γρ.  

  Κράκερς ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική 

συσκευασία έως 50 γρ.  

Γλυκίσματα  

 Κρέμα και ρυζόγαλο σε ατομικές μερίδες των 150γρ. (με περιεκτικότητα σε 

λίπος γάλακτος έως 4%).  

  Χαλβάς σε ατομική μερίδα έως 50 γρ.  

  Παστέλι σε ατομική μερίδα έως 50γρ.  

  Μέλι σε ατομική μερίδα.  

  Σοκολάτα υγείας και γάλακτος σε 

ατομική μερίδα έως 30γρ.  

  Δεν επιτρέπεται η διάθεση τσιχλών 

και καραμελών  

 

Υγρά τρόφιμα 

 Εμφιαλωμένο νερό 

 

 Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπονται 

και τα παρακάτω 

Αφεψήματα: χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χωρίς 

προσθήκη ζάχαρης ή συνθετικών γλυκαντικών.  

 Καφές μόνο για το προσωπικό.  

Δεν επιτρέπεται η διάθεση αναψυκτικών 
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 1. Όταν η συσκευασία του τροφίμου είναι 

ανοιγμένη ή σκισμένη.  

 2. Όταν το χρώμα ή η υφή του τροφίμου είναι 

διαφορετικά από ότι συνήθως.  

 3. Όταν η μυρωδιά ή η γεύση του τροφίμου 

είναι διαφορετική από την συνηθισμένη.  

 4.  Όταν είναι εμφανώς αλλοιωμένο.  

 5. Όταν κατά την μάσηση του αντιληφθούμε 

να υπάρχει κάποιο ξένο σώμα (συνήθως κάτι 

πιο σκληρό από το τρόφιμο) 

 6. Σε κάθε περίπτωση που μας δημιουργηθεί υποψία για ένα τρόφιμο, 

δεν το καταναλώνουμε.  

 

 

 

 

 

Θα χωρούσαν όλοι οι πλανήτες ανάμεσα στη Γη και τη Σελήνη; 

Ναι, και επιπλέον θα περίσσευαν 526 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πότε δεν πρέπει να καταναλώνουμε ένα τρόφιμο από 

το κυλικείο; 
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Της Σμαράγδας Βαίς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αλεξάνδρεια έχει χτιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

να ευθυγραμμίζεται με τον Ήλιο την ήμερα της 

γέννησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

Η ασπιρίνη μειώνει την φαγούρα και 

τα τσιμπήματα εντόμων.  

 

Αν και η Γη είναι σφαιρική, εντούτοις, λόγω των 

βαρυτικών δυνάμεών της, δεν αποτελεί έναν τέλειο 

κύκλο. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα εξόγκωμα 

γύρω από τον ισημερινό λόγω αυτού του γεγονότος. Η 

πολική ακτίνα της Γης είναι 3. 949. 99 μίλια, ενώ η 

ακτίνα του Ισημερινού είναι 3. 963. 34 μίλια 

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 6. 909  γλώσσες αλλά 

οι περισσότερες από αυτές κινδυνεύουν  να 

εξαφανιστούν.  

Η καρδιά της γαρίδας βρίσκεται στο 

κεφάλι της.  
Το πιο ψηλό βουνό είναι ο Όλυμπος 

στον πλανήτη Άρη με ύψος 27. 000 

μέτρα.  

Το 70% των παιδιών ξέρουν να χειριστούν το ποντίκι και να 

ανοίξουν τον υπολογιστή, ενώ μόνο το 11% ξέρει να δένει τα 

κορδόνια του.  
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της Βάσως Παζαρλόγλου 

1. Σουβέρ από καπάκια μπύρας 

Μερικά καπάκια, λίγη κόλλα και 

έτοιμα τα σουβέρ…        

 

 

  

2.Δημιουργήστε ένα πολύ εντυπωσιακό 

φωτιστικό  χρησιμοποιώντας ένα άδειο 

βάζο  και μια λάμπα.                       

 

 

 

3. Λάμπα από πλαστικά μπουκάλια και κουτάλια 

Κολλήστε σ’ ένα μεγάλο μπουκάλι  μερικά κουτάλια 

και το φωτιστικό σας είναι έτοιμο. 

  

 

 

 

4. Δημιουργήστε μερικά όμορφα διακοσμητικά από 

φελλούς και μικρά κακτάκια, με τα οποία  μπορείτε να 

διακοσμήσετε τον κήπο σας.   

 

5. Όμορφο διακοσμητικό από ένα κουτί κονσέρβας και μανταλάκια. 
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Της  Μαρίας – Τσαμπίκας Ιορδανίδου 

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014, 

στην Αποθήκη Γ’, στο λιμάνι της  

Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η 

απονομή βραβείων σχολικών 

εφημερίδων. Μία πρωτοβουλία  του 

δημοσιογραφικού συγκροτήματος 

‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’ σε συνεργασία με το 

Υπουργείο παιδείας. 

 Μεταξύ άλλων παρευρίσκονταν ο 

ταξίαρχος Μανώλης Σφακιανάκης, 

διευθυντής της διεύθυνσης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και η κα Έλενα Ράπτη 

βουλευτής α’ Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν πολλά  παιδιά από διαφορετικά σχολεία της  

Θεσσαλονίκης αλλά και από μακρινές πόλεις, όπως  Κατερίνη και Σέρρες. Μαζί με 

αυτούς και εμείς, η ομάδα της εφημερίδας του 3ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

‘’Μολύβι και Χαρτί’’ με τους υπεύθυνους καθηγητές που  μας συνόδευαν, 

κ.Κανταρτζή, κ.Χατζηαράπογλου και κ.Παπαθανασίου.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε στη 1:00μ.μ. Αρχικά, 

έγινε μία παρουσίαση αναφερόμενη στον 

σχολικό εκφοβισμό (Bullying), όπου μας 

έδειξαν συγκλονιστικά βίντεο γύρω από το 

θέμα. Μέσα από την πολύ ουσιαστική 

αυτή παρουσίαση μας συμβούλευσαν πώς 

να είμαστε υποψιασμένοι και να 

αποφεύγουμε άτομα που προσελκύουν 

μικρά παιδιά και εφήβους μέσα από το 

διαδίκτυο  με στόχο την  κακοποίηση τους. 

 Η εκδήλωση  τελείωσε στις 3:00μ. μ. Νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού σχολικής 

εφημερίδας στέφτηκε η ομάδα του 1ου Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. 

 Ήταν πραγματικά μία εξαιρετική εκδήλωση.  
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Της Ιωάννας Μύσταξ 

Ο Πρόδρομος "Μποδοσάκης" Αθανασιάδης (περ. 

1890 - 18 Ιανουαρίου 1979) ήταν Έλληνας 

επιχειρηματίας.  

Γεννήθηκε μάλλον το 1890 ή το 1891 στον Πόρο, ένα  

χωριό της επαρχίας Νίγδης στα βάθη της Μικράς 

Ασίας από φτωχή οικογένεια, το Θωμά και τη 

Δέσποινα Αθανασιάδη, που είχαν συνολικά 5 παιδιά. 

Η ακριβής ημερομηνία γέννησής του δεν είναι γνωστή, καθώς δεν είχε δηλωθεί στα 

ληξιαρχικά αρχεία. Το όνομα Μποδοσάκης, με το οποίο έγινε γνωστός στη 

μετέπειτα ζωή του, αποτελεί παραφθορά του ονόματος Πρόδρομος στα τουρκικά. 

Δέκα χρονών πήγε να βρει την τύχη του στα Άδανα και μέχρι τα δεκαεπτά του είχε 

γίνει ένας από τους σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες της περιοχής, με 

εμπορική δραστηριότητα πρώτα στη Μερσίνα και αργότερα την Κωνσταντινούπολη. 

Αγοράζει το κοσμοπολίτικο Σπόρτινγκ Κλαμπ της Σμύρνης για να γίνει λέσχη των 

Ελλήνων Αξιωματικών, και μέσα σε μια νύχτα το ξενοδοχείο Πέρα Παλάς στην 

Κωνσταντινούπολη, κάνοντάς το κέντρο όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων της 

πόλης.  

Με τη μικρασιατική καταστροφή ήρθε 

στην  Ελλάδα, με παρακίνηση του Ελευθερίου 

Βενιζέλου, φέρνοντας μαζί του την τεράστια ήδη 

περιουσία του, και πρόσφερε στην πατρίδα του την 

πρώτη του δωρεά. Δωρίζει το 1919 τα χρήματα για 

να κτιστεί ένα σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, 

όπου σήμερα στεγάζεται το «Μποδοσάκειο» 2ο 

Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.  

Γρήγορα όμως ο Μποδοσάκης, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κατεστραμμένης 

Ελλάδας, χάνει την περιουσία του. Ωστόσο, δεν πτοείται, καθώς ξεκινάει και πάλι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%B3%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
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επιχειρηματική δραστηριότητα, που καταλήγει σε μια σειρά επιχειρήσεις: χημικές 

βιομηχανίες, υαλουργεία, ναυτιλιακές εργασίες, οινοπνευματώδη, ορυχεία και 

μεταλλεία, πυρομαχικά, που κάλυπταν το 35% του βιομηχανικού δυναμικού της 

χώρας. Σημαντική ήταν η προσφορά του στον Πόλεμο του ’40, όταν τα αποθέματα 

πυρομαχικών της ΠΥΡΚΑΛ, για τα οποία ο ίδιος ο Μποδοσάκης είχε μεριμνήσει, 

ενισχύουν τον ελληνικό αγώνα.  

 

Χωρίς αυτά, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα, διότι τα υπάρχοντα 

πυρομαχικά της Ελληνικής Κυβέρνησης επαρκούσαν μόνο για ένα μήνα και η 

προμήθεια από το εξωτερικό θα έπαιρνε τουλάχιστον έξι μήνες. Με την είσοδο των 

Γερμανών στην Ελλάδα, ο Μποδοσάκης εγκαταλείπει τη χώρα. Μεταπολεμικά, 

ασχολήθηκε με πλήθος βιομηχανιών, κυρίως εξαγωγικών. Βοηθάει σημαντικά την 

ελληνική οικονομία και την αναστήλωση της χώρας δημιουργώντας, ανάμεσα στ’ 

άλλα, πάνω από 15. 000 νέες θέσεις εργασίας.  

Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ενισχύει το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, εκκλησίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, πνευματικούς και καλλιτεχνικούς 

οργανισμούς, ιατρικές έρευνες. Μεταξύ άλλων: 

 Χορηγεί υποτροφίες σε νέους για σπουδές.  

 Χρηματοδοτεί την αγορά έκτασης 185 στρεμμάτων στην Κάντζα και την 

ανέγερση των αναγκαίων κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων για τη 

λειτουργία του Μποδοσάκειου Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών, που 

εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1977.  

 Ιδρύει τη Γηριατρική Κλινική στο Κρατικό Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων 

Αθηνών.  

 Προσφέρει την κατοικία του στο Παλαιό Ψυχικό για να γίνει, μετά το θάνατό 

του, κατοικία του ΄Ελληνα Πρωθυπουργού (σήμερα στεγάζει το Κέντρο 

Ελληνικού Πολιτισμού).  

Κεντρικό όμως στόχο των οραματισμών του Μποδοσάκη, αποτελεί η παιδεία. 

Προβλέπει στον Οργανισμό του Ιδρύματος που δημιούργησε το 1972, ειδικούς 

θεσμούς που θα βοηθήσουν νέους με υψηλές επιδόσεις και χωρίς οικονομικές 

δυνατότητες να επιδοθούν στην επιστήμη.  

Πέθανε το 1979, αφήνοντας το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεχιστή του οράματος και της 

πολυσχιδούς του δράσης.  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_1940
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Www.eas.gr&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C_%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7
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      της Βάσως Παζαρλόγλου 

Από δάσκαλος σε χωριό της Καρδίτσας… ερευνητής στο Πρίνστον 

Φέτος κλείνουν 100 χρόνια από τη γέννηση του Χρίστου 

Παπακυριακόπουλου (1914 – 1976), που είναι μαζί με τον 

Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή ο μεγαλύτερος έλληνας 

μαθηματικός του 20ου αιώνα. Οι έρευνες του άνοιξαν το 

δρόμο που οδήγησε τελικά στην απόδειξη της Εικασίας του 

Πουανκαρέ. Ένα  πρόβληµα από τα επτά που πρόσφατα 

«επικηρύχθηκαν» µε ένα εκατομμύριο δολάρια έκαστο και 

που τελικά έµελλε να αποδειχθεί το 2002.  

Ο Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο μαθηματικός με το 

επτασύλλαβο όνομα – το οποίο συντμήθηκε σε ένα 

απλό Πάπα – γεννήθηκε το 1914 και ήταν ένα από τα παιδιά 

μιας εύπορης αθηναϊκής οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν έμπορος υφασμάτων. Σε 

ηλικία δεκαοκτώ ετών ο Πάπα γράφτηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου 

ένας από τους καθηγητές του τον έπεισε να προσανατολιστεί προς τα μαθηματικά. 

Έτσι, στο τρίτο έτος των σπουδών του μεταγράφηκε στη Μαθηματική Σχολή του 

πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1938. Στην συνέχεια καταπιάνεται 

μανιωδώς με την ολοκλήρωση του Διδακτορικού του, που ολοκληρώνει το 1943. Η 

διατριβή του Πάπα κίνησε το ενδιαφέρον του πιο διάσημου σύγχρονου Έλληνα 

μαθηματικού, του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ο οποίος εκείνη την εποχή 

εργαζόταν στο Μόναχο. Κατά τη διάρκεια της κατοχής προσφέρει τις υπηρεσίες του 

ως δάσκαλος δημοτικού σχολείου στην Καρδίτσα. Συγκεκριμένα του ανατέθηκε η 

διδασκαλία της αριθμητικής στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο του Παλαμά.  

Εργάζεται πάντα  με αυταπάρνηση κυνηγώντας το μοναδικό του πάθος: την έρευνα. 

Στέλνει μια εργασία του στον διακεκριμένο μαθηματικό Ραλφ Φοξ, στο 

Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Ο Φοξ εντυπωσιασμένος από την εργασία αυτού του 

νεαρού άνδρα τον προσκαλεί στο Πρίνστον, όπου και φθάνει το 1948. 

Εγκαθίσταται  στο δωμάτιο ενός  ξενοδοχείου, όπου και μένει εκεί για το υπόλοιπο 

της ζωής του.  

Ήταν πολύ κλειστός άνθρωπος και δεν μοιραζόταν τις ιδέες του με κανέναν. Οι 

ανακοινώσεις του ήθελε να είναι προϊόν βαθιάς και ώριμης σκέψης.  Στα δέκα 

πρώτα χρόνια του στην Αμερική, ο Πάπα παρουσίασε αποδείξεις για τρία σημαντικά 

ανοιχτά προβλήματα. Οι εργασίες  του θεωρήθηκαν τόσο αξιοσημείωτες ώστε 

προσκλήθηκε, το 1958, να δώσει μια διάλεξη στο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών 
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στο Άμστερνταμ. Η πρόσκληση αυτή, θεωρείται μια από τις σημαντικότερες 

διακρίσεις στο επάγγελμα του μαθηματικού. Έξι χρόνια αργότερα, το 1964, ο Πάπα 

ήταν ό πρώτος αποδέκτης του Βραβείου Βέµπλεν, της ύψιστης διεθνούς διάκρισης 

για ανακαλύψεις στη Γεωμετρία. Όταν κάποτε ρωτήθηκε ο πατέρας της Θεωρίας 

των Κατηγοριών, Σάµιουελ Άϊλενµπεργκ, αν υπάρχει κανένας σύγχρονος έλληνας 

μαθηματικός στο μέγεθος του Ευκλείδη και του Αρχιµήδη, απάντησε χωρίς κανένα 

δισταγμό: «Φυσικά: ο “Πάπα”»! 

 Κι όμως, ο Χρίστος Παπακυριακόπουλος παραμένει ακόμη και σήμερα εντελώς 

άγνωστος στην πατρίδα του. Η αιτία είναι, σίγουρα, εν μέρει η αφάνεια μέσα στην 

οποία γίνεται η ανώτερη μαθηματική έρευνα, αλλά και ο εσωστρεφής χαρακτήρας 

του, που τον έκανε να ζήσει για εικοσιπέντε χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον 

σαν ερημίτης. Σε όλα του τα χρόνια στην Αµερική, ο Παπακυριακόπουλος υστέρησε 

µε δική του απόφαση στην ακαδημαϊκή εξέλιξη, µε αντάλλαγµα την ελευθερία του. 

Έτσι, παρά το τεράστιο κύρος που απέκτησε δεν είχε ποτέ τον τίτλο του καθηγητή, 

καθώς δεν ήθελε επ’ ουδενί λόγω να αναλάβει διδακτικά καθήκοντα.  

Ταξίδεψε στην Ελλάδα μόνο μια φορά, το 1952, προκειμένου να παρευρεθεί στην 

κηδεία του πατέρα του. Τον Ιούλιο του 1974 ετοιμάστηκε για μια επίσκεψη στην 

Ελλάδα. Ανανέωσε το διαβατήριό του, όμως το ταξίδι δεν έμελλε να γίνει. Τον 

πρόλαβε ο θάνατος, από καρκίνο στομάχου στα 62 του χρόνια, το 1976.  Και έτσι 

δεν πέτυχε τον ανώτερο στόχο του, να αποδείξει την Υπόθεση του Πουανκαρέ. 

Δημοσίευσε συνολικά δεκαπέντε εργασίες υψηλού επιπέδου.  

Η ζωή και η προσωπικότητα του Πάπα ενέπνευσαν 

εν μέρει τον Απόστολο Δοξιάδη να γράψει το 

βιβλίο «Ο Θείος Πέτρος και η Εικασία του 

Γκόλντμπαχ» (ίσως το καλύτερο μαθηματικό 

μυθιστόρημα που γράφτηκε μέχρι σήμερα), στο 

οποίο ο χαρακτήρας του πρωταγωνιστή θυμίζει 

τον Παπακυριακόπουλο. Ο Δοξιάδης είχε 

επισκεφτεί τον Πάπα στο γραφείο του στο 

Πρίνστον και ύστερα τον περιέγραψε ως ένα 

γοητευτικό άνδρα με ευγενικούς τρόπους, 

συνεσταλμένο, ασκητικό και απόκοσμο, αλλά 

φιλικό και πράο, που απέπνεε στους επισκέπτες 

του την αριστοκρατική αίγλη μιας παλιάς εποχής.  

Μακάρι ο µεγάλος αυτός Έλληνας να τιµηθεί κάποτε όπως του πρέπει και από την 

πατρίδα του.
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Ένας λογοτέχνης που φοίτησε στο 3οΓυμνάσιο Θεσσαλονίκης! 
 

Της Ιωάννας Μαλίκη 

 Ο Γιώργος Ιωάννου  ήταν ένας από τους σημαντικότερους 

Έλληνες  λογοτέχνες της μεταπολεμικής γενιάς. Το 

κανονικό όνομα ήταν Γιώργος Σορολόπης. Γεννήθηκε 

στην Θεσσαλονίκη στις 20 Νοεμβρίου 1927  και πέθανε 

στις  16 Φεβρουαρίου 1985, όταν ήταν μόλις 58 ετών.  

Σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης και για ένα 

διάστημα υπηρέτησε ως βοηθός στην έδρα της Αρχαίας 

ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Το 1959 εξέδωσε 

την πρώτη ποιητική του συλλογή «Κιβώτια» και εννιά 

χρόνια αργότερα ακολούθησε η συλλογή «Τα χίλια 

δέντρα». Στράφηκε οριστικά στην πεζογραφία το 1964 

με μια συλλογή 22 πεζογραφημάτων με τίτλο «Για ένα φιλότιμο». Ασχολήθηκε 

ιδιαίτερα με την παράδοση και κατέγραψε και εξέδωσε δημοτικά 

τραγούδια, παραμύθια και έργα του Θεάτρου Σκιών. Ασχολήθηκε, επίσης, με το 

θέατρο. Το 1981 εξέδωσε ένα θεατρικό έργο για παιδιά «Το αυγό της κότας». Μετά 

το θάνατό του εκδόθηκε το παιδικό ανάγνωσμά του «Ο Πίκος και η Πίκα». Κύρια 

λογοτεχνική ενασχόληση, όμως, του Ιωάννου υπήρξε η πεζογραφία, όπου 

καθιέρωσε ένα εντελώς προσωπικό ύφος και τρόπο γραφής, από το οποίο 

επηρεάστηκαν αρκετοί μεταγενέστεροι συγγραφείς. Τα κυριότερα πεζά του που 

εκδόθηκαν μέχρι τον θάνατό του ήταν «Η Σαρκοφάγος», «Η μόνη κληρονομιά», «Το 

δικό μας αίμα». Ακόμη, κυκλοφόρησαν σε δίσκο μελοποιημένοι στίχοι του με τον 

τίτλο «Κέντρο διερχομένων».  

Το παρακάτω κείμενο είναι περίληψη από το διήγημα του Ιωάννου 

«Μετρημένα Καρύδια», και αναφέρεται στο καθημερινό πρόγραμμα ενός μαθητή 

στην δεκαετία του 70’και στις σκέψεις που κάνει.  

Σύμφωνα με το κείμενο, ο μαθητής μετά το σχολείο παρακολουθεί 

μαθήματα ξένων γλωσσών και στην συνέχεια μαθηματικά και φυσική σε κάποιο 

φροντιστήριο. Σκέφτεται ότι την επόμενη χρονιά το πρόγραμμά του θα γίνει πιο 

εντατικό, γιατί κατά την γνώμη του πατέρα του πρέπει να εξασφαλιστεί η εισαγωγή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1927
http://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1985
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
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του σε μια Ανώτατη Σχολή. Λόγω των πολλών μαθημάτων, που παρακολουθεί, δεν 

έχει πολύ χρόνο για διάβασμα, ώστε να τα εμπεδώσει. Το αποτέλεσμα είναι να μην 

τα καταφέρνει στο φροντιστήριο, όπως του επισημαίνουν οι καθηγητές του, αλλά 

και στο σχολείο έχει μέτρια επίδοση. Αυτό τον στεναχωρεί και προσπαθεί να 

εξηγήσει στους γονείς του ότι προέχει το σχολείο. Ωστόσο εκείνοι έχουν άλλη 

άποψη. Έτσι αισθάνεται εγκλωβισμένος και ζηλεύει τους συμμαθητές του που τα 

καταφέρνουν, ενώ ο ίδιος δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με κάτι που να τον 

ευχαριστεί. Τέλος, αναρωτιέται αν κάποτε μπορέσει να ξενοιάσει από αυτό το 

εξοντωτικό πρόγραμμα.   

 

Της Ιωάννας Αραμπατζή 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,  

 Παρασκευή. Η τελευταία μέρα της εβδομάδας … ουφ ! Αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ 

κουραστική. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή… Διδασκόμαστε 

φιλολογικά, ξένες γλώσσες …Πώς να θυμάσαι εσύ τώρα τον Αχιλλέα και τον 

Ιουστινιανό, όταν μαθαίνεις τι είναι το γεωγραφικό μήκος, όταν μαθαίνεις Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερμανικά ή να μιλήσω για Αρχαία; Θες Θρησκευτικά, Παλαιά και Καινή 

Διαθήκη ή θες Μαθηματικά με + - χ εξισώσεις, πράξεις και τρίγωνα, τετράγωνα, 

ρόμβους και εμβαδά; Άσε, το τι τραβάμε εκεί μέσα, δε λέγεται! Το μυαλό μας σε λίγο 

θα σκάσει, σαν μπαλόνι. Και να ήταν μόνο αυτά, να πεις άντε. Είναι και τα 

εξωσχολικά, τα Αγγλικά, τα αθλήματα. Επιτέλους, πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο τον 

εαυτό μας. Προσωπικός χρόνος ρε παιδί μου, πως το λένε. Να μιλήσεις με τις ώρες 

στο τηλέφωνο μέχρι να σου τελειώσουν οι μονάδες. Να δεις στην τηλεόραση όλο το 

πρόγραμμα του καναλιού που θες. Να βγεις με τους κολλητούς σου βόλτα στην 

παραλία, να πας σινεμά ή στο λούνα παρκ. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα κάνουμε, 

αν δεν είχαμε μαθήματα στο σπίτι. Αλλά τι να πει κανείς, μπορείς να παραπονεθείς; 

Παρόλα αυτά, τα μαθήματα έχουν και τα καλά τους. Στο σχολείο συναντάς τους 

συμμαθητές σου, συναγωνίζεσαι στα μαθήματα, γελάς και γενικά το κλίμα είναι 

ευχάριστο. Τέλος πάντων, κάνουμε και πάρτι και χορούς με πολύ επιτυχία μπορώ να 

πω. Στον περσινό χορό του Λυκείου όσοι πήγαν πέρασαν τέλεια, το ίδιο κι εγώ. Το 

πάρτι μας στο χώρο του σχολείου δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από κανονικό κέντρο 

διασκέδασης. Και ωραίες εκδρομές πάμε. Με λίγα λόγια το σχολείο δεν είναι και τόσο 

χάλια. Μια χαρά περνάμε και ας γράφουμε και τεστ και διαγωνίσματα. Φοβάμαι, 
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όμως ότι τώρα  πρέπει να πάω να διαβάσω … τα λέμε!!!!! 

 

 

Της Μαρίας Παπαγγέλου 

Ο κάθε ένας περνάει την εβδομάδα του με διαφορετικό τρόπο μια που έχει και 

διαφορετικές δραστηριότητες. Η δική μου η εβδομάδα είναι συνήθως γεμάτη.  

 

Δευτέρα: Το πρωινό ξύπνημα δεν μου αρέσει καθόλου. Συνήθως ξυπνάω στις 7. 15 

όμως μέχρι να σηκωθώ από το κρεβάτι, ως δια μαγείας, το ρολόι γράφει 7. 30. 

Γρήγορα-γρήγορα ετοιμάζομαι για το σχολείο σκεπτόμενη πως πρώτη ώρα έχουμε 

Αρχαία. Κατά τ ’άλλα τις Δευτέρες στο σχολείο έχουμε ένα σχετικά καλό πρόγραμμα. 

Γυρίζοντας από το σχολείο προσπαθώ να κάνω ό,τι μαθήματα έχω και δεν έχω. 

                                                                                                                                                                                    

Πότε πήγε η ώρα 5. 45 ούτε που το κατάλαβα. Έχω Αγγλικά και δεν πρέπει να αργήσω. 

Βασικά, δεν θέλω να αργήσω. Δεν έχω όρεξη να πηγαίνω κάθε φορά αλλά τι να 

κάνουμε. Εντάξει δεν λέω, μια χαρά είναι αυτή η γλώσσα, όμως πρέπει να πηγαίνω 

τρεις φορές την εβδομάδα; Τουλάχιστον είναι χρήσιμη για το μέλλον μου.  

Τρίτη: Κατά τις 7. 30 σηκώνομαι από το κρεβάτι …. πάλι και πρέπει πάλι να πάω στο 

σχολείο. Νυστάζω τόσο πολύ, μα πρέπει να φύγω. Αντίο κρεβατάκι θα τα πούμε το 

βράδυ. Πω πω! σήμερα έχουμε Μαθηματικά. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Προσπαθώ 

να τα δω με καλό μάτι, μα δεν βλέπω πρόοδο. Θα τα υποφέρω όμως γιατί δεν γίνεται 

αλλιώς και θα προσπαθήσω να τα συμπαθήσω…. κάποια… στιγμή. 

                                                                  

Αχ! Τι ωραία σήμερα έχω προπόνηση! Μπορεί να είναι κουραστική, όμως στο τέλος η 

προπονήτρια μας αφήνει να παίξουμε λίγο. Για το ποδόσφαιρο μιλάω. Πολλοί 

νομίζουν πως το ποδόσφαιρο δεν κάνει για τα κορίτσια και πως τα κορίτσια δεν είναι 

ικανά να παίξουν. Όλα είναι λάθος. Αρκετά κορίτσια παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο 

από τα αγόρια. Πφ … τι να πω; Αν δεν έκαναν αυτούς τους διαχωρισμούς μπορεί να 

βλέπαμε και λίγο γυναικείο ποδόσφαιρο στην τηλεόραση.  

 

Τετάρτη: Για έναν περίεργο λόγο σήμερα ξύπνησα μόνη μου στις 7. Φαίνεται επειδή 

εχθές κοιμήθηκα στις 9 μια που η προπονήτρια είχε κέφια και μας ψόφησε στη  

προπόνηση. Ουφ! Σήμερα προβλέπεται μια δύσκολη ημέρα. Βασικά κάθε Τετάρτη 
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είναι δύσκολη στο σχολείο. Ιστορία, Ν. Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Θρησκευτικά, 

Ιλιάδα και Αγγλικά. Πολύ «χαλαρά» μαθήματα για σήμερα.  

Το απόγευμα έχω Αγγλικά. Είναι 4. 30 και πρέπει να γράψω μια έκθεση μέχρι τις 5.30. 

Πιστεύω να προλάβω. Θα βάλω τα δυνατά μου να την κάνω όσο καλύτερη μπορώ. 

Δεν θέλω να ξαναπάρω C+ .  

Πέμπτη: Επιτέλους, ήρθε η ημέρα πριν την Παρασκευή, όπου η Παρασκευή είναι η 

ημέρα πριν το Σαββατοκύριακο! Τέλεια! Το καλύτερο, όμως, είναι πως σήμερα 

έχουμε εξάωρο. Δυστυχώς,  σήμερα είμαι λίγο κρυωμένη και δεν θα πάω προπόνηση. 

Δεν θέλω να χειροτερέψω.  

Ωραία είναι να έχω ελεύθερο το απόγευμά μου. Τελείωσα  τα μαθήματα και στη 

συνέχεια έφτιαξα ένα βραχιολάκι με χάντρες, έκατσα λίγο στον υπολογιστή και 

ξεκαθάρισα τα πράγματα από το γραφείο μου ( υπήρχε ένα χάος πάνω στο γραφείο) .  

 

Παρασκευή:  Ήρθε η Παρασκευή, που σημαίνει πως αύριο είναι Σάββατο. Άντε λίγες 

ώρες στο σχολείο ακόμα και μετά σπίτι. Σήμερα στο σχολείο έχουμε και Project όμως 

δεν μου αρέσει το θέμα που μου έχουν βάλει, μια που ήταν η τελευταία μου 

προτίμηση. Ναι, ναι ξέρω πως είμαι λίγο γκρινιάρα και δεν μου αρέσουν πολλά 

πράγματα.  

 

Τελείωσαν τα Αγγλικά για σήμερα. Η κυρία μας έβαλε και ένα τεστ στο οποίο δεν 

είμαι σίγουρη αν έγραψα καλά. Χμ, τουλάχιστον θα υπάρξουν και άλλα τεστ που 

πιστεύω να πάω καλύτερα.  

 

Σάββατο: Σήμερα έχω αγώνα και γι ’αυτό σηκώθηκα νωρίς (να πάλι αυτό το πρωινό 

ξύπνημα). Ευτυχώς πήρα και την καινούρια την στολή, γιατί στην προηγούμενη 

χωρούσαν ακόμα δύο άτομα. Άντε καλή μας επιτυχία. Μακάρι να κερδίσουμε.  

Αυτό το απόγευμα δεν είναι και το πιο ωραίο μια  που το περνάω κάνοντας 

μαθήματα. Εύχομαι η Κυριακή να είναι καλύτερη.  

 

Κυριακή: Η μέρα προβλέπεται πιο ωραία σε σχέση με εχθές. Το πρωί πήγα στην 

εκκλησία και τώρα συνεχίζω τα μαθήματα. Το απόγευμα όμως θα πάμε όλοι μαζί για 

ταινία. Μυρίζω ήδη το υπέροχο ποπ κορν με το λιωμένο βούτυρο. Η ώρα όμως  είναι 

ακόμα 3,00. Θα κάνω υπομονή. Κρίμα όμως γιατί αύριο ξανά σχολείο. Τα όμορφα 

πράγματα διαρκούν πολύ λίγο.  
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Της Ιωάννας Μύσταξ 

1. Βρες όσες περισσότερες λέξεις μπορείς 

 

 

 

2. Λύσε το σταυρόλεξο 

1. Ποιο είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας;             Π_ _ _ _  

2. Ένα…… την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα      Μ_ _ _ 

3. Πρέπει να τρώμε …. Γεύματα την ημέρα           _ 

4. Κύρια πηγή ενέργειας του οργανισμού           Υ_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5. Κύρια πηγή ασβεστίου για τον οργανισμό          Γ_ _ _ 

6. Βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής  Ε_ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

Π Ρ Ω Ι Ν Ο Ξ Ι Λ Κ 

Ξ Π Ο Γ Α Λ Α Ξ Ο Κ 

Η Κ Λ Ξ Ρ Υ Ζ Ι Σ Κ 

Λ Α Χ Α Ν Ι Κ Α Π Μ 

Π Ρ Ω Τ Ε Ι Ν Η Ρ Η 

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Ι Λ 

Χ Υ Μ Ο Σ Η Ξ Κ Α Α 

Χ Υ Μ Ο Ι Ξ Ξ Ο Π Λ 
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 Της  Μαρίας - Τσαμπίκα Ιορδανίδου 

 

Τα βιβλία μας προσφέρουν πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα. Είναι οι φίλοι μας και 

όταν δεν έχουμε τι να κάνουμε και νιώθουμε μοναξιά μας κανουν εξαιρετική παρέα. 

Γι’ αυτό πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα αγαπάμε. Γιατί μπορεί το  βιβλίο να μην 

είναι και ο καλύτερος σου φίλος, αλλά πάντα έχει κάτι να σου προφέρει!  

Θα σου πρότεινα: 

 ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ της Τζάκλιν Ουίλσον 

 ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΗ ΠΡΙΖΑ της Τζάκλιν Ουίλσον 

 ΕΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ του Σέρτζιο Μπαμπάρεν 

 

Κολλητές για πάντα: Η Ρουμπίνη και η Εβίτα είναι φίλες από τη μέρα που 

γεννήθηκαν. Ποτέ δεν τις ενόχλησε το ότι  στη Ρουμπίνι αρέσει το ποδόσφαιρο, ενώ 

στην Εβίτα η ζωγραφική, ή το ότι η Ρουμπίνη φλυαρεί ακατάσχετα, ενώ η Εβίτα 

κάθεται και ακούει. Μοιράζονται τα πάντα. Μια μέρα, όμως, η Ρουμπίνη διαπιστώνει 

ότι υπάρχει κάτι που η Εβίτα δε μοιράζεται μαζί της… Ένα μυστικό. Όταν ανακαλύπτει 

κιόλας αυτό το μυστικό, δεν είναι καθόλου σίγουρη πως η Εβίτα και εκείνη θα 

εξακολουθήσουν να είναι κολλητές για πάντα. Μια γλυκύτατη, συγκινητική αλλά και 

διασκεδαστική ιστορία για την αξία της φιλίας.  

Τα κορίτσια στην πρίζα : Αρχίζω δίαιτα, είμαι τόσο τρομερά, φρικτά χοντρή ! Αυτή τη 

φορά θα την τηρήσω ο κόσμος να χαλάσει, γιατί σε λίγο θα είμαι στ’ αλήθεια η Έλλη 

το Βαρέλι. Οι φίλες μου με θεωρούν τρελή. Αλλά τι τα θες, αυτές μια χαρά είναι. Η 

Νάντια μοιάζει με μοντέλο και η Μάγδα είναι πανέμορφη! Μια ιστορία που ταιριάζει 

απόλυτα- στα κορίτσια κυρίως- της εφηβικής ηλικία γιατί μας διδάσκει πως πρέπει 

να αγαπάμε και να εκτιμάμε τον εαυτό μας και  μαθαίνουμε να προβάλουμε όποιο  

προσόν έχουμε με απόλυτη αυτοπεποίθηση και να μην προσπαθούμε να φτάνουμε 

στα άκρα μόνο για την εμφάνιση μας, όπως η Έλλη που κατέληξε βουλιμική.  

Ένα δελφίνι ονειρεύεται:  Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή, που δεν μας μένει άλλο 

παρά να διαλέξουμε τον δρόμο μας. Έρχεται κάποια στιγμή που  πρέπει να 

ζωντανέψουμε τα όνειρά μας και να υπερασπιστούμε αυτό που πιστεύουμε. Αυτό 

μας λέει το δελφίνι που ήθελε να ονειρεύεται, κερδίζοντας με το μήνυμα του 

χιλιάδες φανατικούς αναγνώστες σ’ όλο τον κόσμο   
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      ΤΤηηςς  ΕΕλλέέννηηςς--ΕΕιιρρήήννηηςς  ΤΤσσιιγγάάρραα  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ο άνθρωπος με το 

μεγαλύτερο μούσι 

στον κόσμο πέθανε 

επειδή το πάτησε 

και έσπασε ο λαιμός 

του. .  

Τα πατατάκια ανακαλύφθηκαν το 

1853 σε ένα ξενοδοχείο της νέας 

Υόρκης όταν ένας πελάτης 

παραπονέθηκε  ότι οι τηγανητές 

πατάτες του ήταν πολύ χοντρές 

και άψητες 

Ο βολβός του ματιού 

της στρουθοκαμήλου  

είναι μεγαλύτερος 

από τον εγκέφαλο 

της. .  

 

Ένας κεραυνός 

χτυπάει περίπου 

6000 φορές το λεπτό 

& 

Κάθε χρόνο 

συμβαίνουν πάνω 

από 50. 00 σεισμοί.  

Οι λάτρεις των  video games 

στην Ιαπωνία, έχουν φτιάξει 

ένα  μοναδικό εστιατόριο που 

σε μεταφέρει στα αγαπημένα 

σου  video games  

Το σάντουιτς 

ανακαλύφθηκε γύρω 

στον 18 αιώνα από 

τον Τζον Αμύνταιου 

4ο κόμη Σάντουιτς 
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Της  Μαρίας - Τσαμπίκα Ιορδανίδου 

 
 Υπάρχει ένα χωριό, στην Ευρώπη, όπου όλοι οι κάτοικοι του, πάσχουν από άνοια και 

αλτσχάιμερ. Που βρίσκεται αυτό και πως συμβαίνει να είναι όλοι μαζί 

συγκεντρωμένοι;  

 

Πριν από πολλά χρόνια, η μητέρα της Υβόνης van Amerongen, πέθανε. Η άνοια είχε 

καταστρέψει τον εγκέφαλο της και 

δεν θυμόταν κανένα και τίποτε. Η 

Υβόνη, γιατρός στην Ολλανδία, 

αποφάσισε ότι δεν αξίζει ένας 

τέτοιος θάνατος σε κανένα.  

Επί 20 ολόκληρα χρόνια έτρεχε, 

συγκέντρωνε χορηγίες, μάζευε 

χρήματα, έβρισκε ανθρώπους να την 

βοηθήσουν οικονομικά και πριν από 

λίγο καιρό αγόρασε ένα ολόκληρο χωριό που είχε ερημωθεί λίγο έξω από το 

Άμστερνταμ. Το χωριό Hogewey. Με τη βοήθεια και άλλων εθελοντών που οι δικοί 

τους έπασχαν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αναπαλαίωσαν και έφτιαξαν τα 

σπίτια και τα μαγαζιά και εκεί δημιουργήθηκε ένα χωριό αποκλειστικά και μόνο για 

άτομα που πάσχουν από άνοια και αλτσχάιμερ.  

Το χωριό καλύπτει μια έκταση ίση με 10 γήπεδα ποδοσφαίρου και εκτός από τα 

σπίτια, διαθέτει πλατείες, καταστήματα, ένα θέατρο και ένα ταχυδρομείο. Ολόκληρος 

ο χώρος είναι περιφραγμένος και υπάρχει μόνο μια μεγάλη θύρα, εισόδου και 

εξόδου. Στο χωριό ζουν φυσικά και εξειδικευμένοι γιατροί και νοσηλευτικό 

προσωπικό. Οι φίλοι και οι οικογένειες των πασχόντων μπορούν όχι μόνο να 

επισκεφτούν τους ανθρώπους τους, αλλά και να ενημερωθούν από τους γιατρούς για 

την κατάσταση της υγείας τους. 

  

Όπως αναφέρει και το CNN, στο χωριό παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Οι ασθενείς 

μπορούν να λειτουργούν όχι σαν ασθενείς αλλά σαν άνθρωποι. Έχουν μια κανονική 

καθημερινότητα, κάνουν τις δουλειές τους, ψωνίζουν, πηγαίνουν βόλτες, στέλνουν 

γράμματα από το ταχυδρομείο, ενώ χρειάζονται λιγότερα φάρμακα, τρώνε καλύτερα 

δεν χάνουν την όρεξη τους, ζουν περισσότερο καιρό και είναι περισσότερο 

ευτυχισμένοι.  

 

Οι εργαζόμενοι στο χωριό είναι 250 (γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό στα 

καταστήματα) ενώ δεν χρησιμοποιείται πουθενά χρήμα. Αφού οι ασθενείς με άνοια 

συχνά έχουν προβλήματα με τα οικονομικά θέματα. Πλέον το Υπουργείο Υγείας της 
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Ολλανδίας ενέταξε το χωριό στην πλήρη χρηματοδότηση και οι συγγενείς των 

ασθενών πληρώνουν ελάχιστα χρήματα. Βέβαια, οι θέσεις είναι περιορισμένες.  

 

 

 

 

Της  Μαρίας Παπαγγέλου 

Κάποτε τα παραμύθια ήταν ο δημοφιλέστερος τρόπος ψυχαγωγίας των παιδιών. Στις 

ημέρες μας, την θέση τους έχουν πάρει τα βιντεοπαιχνίδια, τα οποία βλάπτουν την 

υγεία των παιδιών, διαταράσσουν τον ύπνο τους και προκαλούν επιθετικότητα στη 

συμπεριφορά τους.  

Η χρήση βιντεοπαιχνιδιών από τα παιδιά τις βραδινές ώρες 

επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου τους, αλλά και 

την απόδοσή τους στο σχολείο την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα 

με μελέτες, η επαφή των μικρών παιδιών με τα ηλεκτρονικά 

πριν τον ύπνο συνδέεται με ακανόνιστα ωράρια και κακές 

συνήθειες ύπνου, με άγχος, εφιάλτες κ. ά.  με επιπτώσεις στη 

διάθεση, τη συμπεριφορά και τη μάθησή τους.  

 

Ξέρετε πως τα παραμύθια διδάσκουν; Ο Αϊνστάιν 

είχε πει « Εάν θέλετε τα παιδιά σας να είναι 

έξυπνα, διαβάστε τους παραμύθια. Αν θέλετε τα 

παιδιά σας να είναι περισσότερο έξυπνα, διαβάστε 

τους περισσότερα παραμύθια. » Η ενθάρρυνση της 

δημιουργικότητας και η καλλιέργεια της φαντασίας 

είναι από τις πιο παραμελημένες πλευρές της ανατροφής των παιδιών σήμερα. Στα 

παραμύθια ανοίγονται νέοι μαγικοί κόσμοι όπου τα παιδιά ταξιδεύουν για ώρες.  
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       της Έφης Ζάπρη 

Ο καθηγητής Walter Lewin, είναι γνωστός από την διδασκαλία φυσικής στο MIT και 

τις απολαυστικές διαλέξεις του οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο εδώ 

και πολλά χρόνια. Αλλά τι σχέση έχουν οι στολές των αστροναυτών με την γιαγιά του 

Walter Lewin;  

Το εξηγεί ο ίδιος στο απόσπασμα που 
ακολουθεί από το βιβλίο του με τίτλο «Για 
την αγάπη της Φυσικής». «Αντιμετωπίζω 
με δυσπιστία θεωρίες της Φυσικής, οι 
οποίες δεν μπορούν να επαληθευθούν 
μέσω πειραματικών αποτελεσμάτων. 
Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, τη μητέρα της 

μητέρας μου, μια πολύ σπουδαία κυρία, 

τα εξαιρετικά αποφθέγματα και οι συνήθειες της οποίας την αναδείκνυαν σε μια 

διαισθητική επιστήμονα. Συνήθιζε να μου λέει, φερ’ ειπείν, ότι είσαι κοντύτερος όταν 

στέκεσαι όρθιος απ’ ότι όταν ξαπλώνεις. Λατρεύω να το διδάσκω αυτό στους φοιτητές 

μου. Την πρώτη ημέρα των μαθημάτων τους ανακοινώνω ότι, προς τιμήν της γιαγιάς 

μου, θα ελέγξουμε πειραματικά την εξωφρενική της αντίληψη. Φυσικά, εκείνοι 

σαστίζουν. Μπορώ σχεδόν να δω τις σκέψεις τους, «Κοντύτερος όταν στέκομαι όρθιος 

απ’ ό, τι όταν ξαπλώνω; Αδύνατον! 

Η δυσπιστία τους είναι κατανοητή. Οπωσδήποτε, αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά 

στο μήκος μεταξύ όρθιας και ξαπλωτής θέσης, αυτή θα πρέπει να είναι μικρή. 

Εξάλλου, θα αντιλαμβανόμασταν μια διαφορά 30 εκατοστών, έτσι δεν είναι; Θα 

σηκωνόσασταν το πρωί από το κρεβάτι, θα στεκόμασταν όρθιοι και .. ιδού – 30 πόντοι 

κοντύτεροι! Αν όμως η διαφορά ήταν μόλις 0,1 εκατοστόμετρο, ίσως να μην το 

μαθαίνατε ποτέ. Για αυτό υποψιαζόμουν ότι, αν όντως η γιαγιά μου είχε δίκιο, η 

διαφορά πιθανώς να ήταν μόλις λίγα (ίσως 2 με 3) εκατοστόμετρα.» 

«Η γιαγιά μου είχε δίκιο! Πάντα είχε δίκιο. Παραμένετε δύσπιστοι; Όταν στεκόμαστε, 

το τράβηγμα της βαρύτητας συμπιέζει τους χόνδρους μεταξύ των σπονδύλων στη 

ραχοκοκαλιά μας. Όταν όμως ξαπλώνουμε, η σπονδυλική στήλη εκτείνεται. Θα το 

είχατε προβλέψει; Στην πραγματικότητα, ούτε καν οι επιστήμονες της NASA δεν 

προέβλεψαν. Οι αστροναύτες παραπονούνταν ότι οι στολές τούς στένευαν όταν 

βρίσκονταν στο διάστημα. Κατοπινές μελέτες, κατά τη διάρκεια της αποστολής Skylab, 

έδειξαν ότι και οι έξι αστροναύτες που μετρήθηκαν παρουσίασαν περίπου 3% αύξηση 

ύψους – λίγο περισσότερο από 5 εκατοστόμετρα για ύψος 1,83 μέτρα. Σήμερα οι 

στολές των αστροναυτών κατασκευάζονται πιο ευρύχωρες, ώστε να συμπεριλάβουν 

αυτή την αύξηση μεγέθους». 

http://www.korfiatisbooks.gr/index.php?page=shop.product_details&category_id=3&flypage=flypage.tpl&product_id=2125&option=com_virtuemart&Itemid=4
http://www.korfiatisbooks.gr/index.php?page=shop.product_details&category_id=3&flypage=flypage.tpl&product_id=2125&option=com_virtuemart&Itemid=4
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 Της Ιωάννας Μαλίκη 

 

Είναι γνωστό ότι το 2015 επιλέχθηκε ως Διεθνές Έτος Φωτός, αλλά και των 

τεχνολογιών που βασίζονται στο φως. 

Γιατί όμως το έτος 2015 θεωρείται ορόσημο σχετικά με το φως; 

Σύμφωνα με την European Physical Society εξετάζοντας κανείς τις σημαντικότερες 

ανακαλύψεις του παρελθόντος σχετικά με το φως, παρατηρεί ότι 

πραγματοποιήθηκαν 50, 100, 150 και 200 χρόνια πριν το 2015.  

Έτσι, το 1815, δηλαδή ακριβώς 200 χρόνια πριν, ο Fresnel δημοσίευσε την πρώτη 

εργασία του, που υποστήριζε την κυματική συμπεριφορά του φωτός.  

Το 1865, 150 χρόνια πριν,  ο Maxwell διατυπώνει την ηλεκτρο-μαγνητική θεωρία του 

φωτός (την πρώτη φυσική θεωρία που ενοποίησε δυο είδη δυνάμεων – ηλεκτρική και 

μαγνητική).  

 

Το 1915, 100 χρόνια πριν, δημοσιεύεται η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του 

Einstein, όπου το φως κατέχει κεντρικό ρόλο.  

Το 1965, 50 χρόνια πριν, οι Penzias και Wilson ανακαλύπτουν την μικροκυματική 

ακτινοβολία υποβάθρου, την ηλεκτρομαγνητική ηχώ των πρώτων στιγμών της 

δημιουργίας του σύμπαντος.  

Επιπλέον, το 2015 απέχει 1000 χρόνια από το σημαντικό έργο στην οπτική, του άραβα 

επιστήμονα Ibn Al-Haytham και 400 χρόνια από την εφεύρεση της πρώτης 

τεχνολογικής κατασκευής που έκανε χρήση της ηλιακής ενέργειας.  

 

http://www.light2015.org/Home.html
http://www.eps.org/?page=event_iyol
http://en.wikipedia.org/wiki/Alhazen
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της Ευαγγελίας Τσιβλέρη  

Ισχύει πάντα ότι ένας καλός βαθμός πηγαίνει στον μαθητή που έχει μάθει την ύλη και ένας 

κακός βαθμός στον μαθητή που απλά δεν διάβασε 

αρκετά; Το νέο βιβλίο του Μπενεντίκτ Κάρεϊ, 

αμφισβητεί την αντίληψη ότι ένας υψηλός βαθμός 

στις εξετάσεις σημαίνει και πραγματική μάθηση. 

Υποστηρίζει οτι όταν διαβάζεις εντατικά για ένα 

διαγώνισμα, το πιθανότερο είναι ότι η περισσότερη 

πληροφορία θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα. Οι 

περισσότεροι μαθητές ίσως να μη χρειάζεται να 

διαβάσουν περισσότερο, αλλά απλά πιο έξυπνα. 

«Οι περισσότεροι από εμάς διαβάζουμε και ελπίζουμε πως το κάνουμε σωστά», λέει ο Κάρεϊ. 

Τα μεγάλου μήκους και έντονης συγκέντρωσης διαστήματα διαβάσματος μπορεί να μοιάζουν 

παραγωγικά, αλλά πιθανότατα οι μαθητές ξοδεύουν την περισσότερη φαιά ουσία τους στην 

προσπάθεια διατήρησης της συγκέντρωσής τους. Αυτό δεν αφήνει αρκετή εγκεφαλική 

ενέργεια για μάθηση. Το πρώτο βήμα προς μία καλύτερη μάθηση είναι απλά να αλλάζεις το 

περιβάλλον μελέτης από καιρό σε καιρό. Αντί να κάθεσαι στο γραφείο σου ή στο τραπέζι της 

κουζίνας διαβάζοντας για ώρες, η εναλλαγή σκηνικού θα κάνει ευκολότερη τη συγκράτηση 

της πληροφορίας. «Ο εγκέφαλος χρειάζεται εναλλαγές», λέει ο Κάρεϊ. «Θέλει κίνηση και 

περιοδικά διαλείμματα». 

«Το αρχικό διάβασμα ξεκινά τη διαδικασία της μάθησης, το επόμενο επαναληπτικό 

διάβασμα, ύστερα από μερικές ημέρες, είναι αυτό που αναγκάζει τον εγκέφαλο να ανασύρει 

την πληροφορία, μαρκάροντάς την ως σημαντική και άξια ενθύμησης. Αν ένα διαγώνισμά 

είναι σε μία εβδομάδα, θα πρέπει να προγραμματίσεις δύο περιόδους μελέτης, σε απόσταση 

τουλάχιστον ενός ή δύο ημερών.  

Ένας άλλος τρόπος να στείλεις μήνυμα στον εγκέφαλο ότι η πληροφορία είναι σημαντική, 

είναι να μιλάς γι’ αυτήν. Ζήτησε από έναν νεαρό μαθητή να παίξει τον δάσκαλο βασισμένος 

στην πληροφορία που έχει διαβάσει. Η αυτοεξέταση και η καταγραφή της πληροφορίας σε 

κάρτες (flashcards) ενισχύει επίσης τη μάθηση 

Ο ύπνος επίσης, όπως είναι γνωστό, είναι σημαντικό μέρος του καλού διαβάσματος. Το 

πρώτο μισό του κύκλου του ύπνου βοηθά στη συγκράτηση πληροφοριών, ενώ το δεύτερο 

μισό παίζει σημαντικό ρόλο στις μαθηματικές δεξιότητες. Ένας μαθητής, λοιπόν, που έχει 

διαγώνισμα σε μία ξένη γλώσσα είναι καλύτερα να κοιμηθεί νωρίς για να αφήσει τον ύπνο να 

τον βοηθήσει στην απομνημόνευση, και να κάνει επανάληψη το πρωί. Για κάποιον που έχει 

διαγώνισμα στα μαθηματικά, είναι προτιμότερο να κάνει επανάληψη πριν πάει για ύπνο και 

μετά να αφήσει τον εγκέφαλο να επεξεργαστεί την πληροφορία. 

Μόλις κουραστείς, ο εγκέφαλός σου λέει ότι δεν αντέχει άλλο». 
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Απόδραση Στα Λουτρά 

Πόζαρ. 
Της Ιωάννας Μαλίκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ 

 ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 

 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

 

Τα Λουτρά Πόζαρ είναι ένας 
ευχάριστoς και όμορφος 

προορισμός, 
 ο οποίος σίγουρα θα σας 

ξεκουράσει.  
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Αν πάτε στο Λουτράκι, 
 φυσικά θα πρέπει να επισκεφθήτε  

την Αριδαία, το Καϊμάκτσαλάν, το Μαύρο Δάσος 
και τα Μουσεία για καινούριες γνώσεις 

 
 

ΚΚΚαααλλλήήή   σσσαααςςς   δδδιιιααασσσκκκέέέδδδααασσσηηη   
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Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 

Οκτωβρίου, ημερομηνία που το 1945 ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Στόχος του οργανισμού, είναι η 

ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση του κόσμου για τις δύο 

ακραίες μορφές κακής διατροφής: την παχυσαρκία και την 

νευρική ανορεξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


