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ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΩΩΝΝ  

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤ1 

     ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

   Μία ιδέα που γεννήθηκε και υλοποιήθηκε μέσα στον καιρό της 

πανδημίας. Μέσα σε όλα αυτά που είχαμε να κάνουμε - πρωτόγνωρα για 

όλους μας- βρήκαμε τον χρόνο να ασχοληθούμε με κάτι που ήταν πολύ 

ενδιαφέρον και πολύ δημιουργικό. Διαλέξαμε τα θέματα και ξεκινήσαμε να 

υλοποιούμε την ιδέα μας!!!!!Και όλα αυτά από μακριά ...πίσω από μια 

οθόνη υπολογιστή!!! 
 

Εκδότης: Απόστολος 
 

Δημοσιογραφική ομάδα:  
Αθανασία  
Αλέξανδρος  
Αναστασία  
Γιάννης  
Γιάννης  
Γιώργος  
Γρηγόρης  
Δήμητρα 
Ιάσονας  
Νικόλας  
Παναγιώτα  
Σαββίνα  
Σταύρος 
Χρήστος  
Χριστίνα  
 

Επιμέλεια: Αποστολούδα 

Αικατερίνη 
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ΤΤΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ  !!!!!! 
 

 

1. Γεύσεις :φακή, ρεβίθι  

2. Επιστήμες & Επαγγέλματα 

3. Φιλοσοφία για παιδιά 

4. Αυτό το ήξερες? 

5. Σκέψου πριν μιλήσεις 

6. Ομιλείτε Ελληνικά 

7. Η εκπαίδευση στα Βασιλικά από το βιβλίο της φιλολόγου Αικατερίνης 
Τσολναρά (Απόστολος) 

8. Αποφθέγματα 

9. Αναγέννηση (Χριστίνα , Γιάννης) 

10. Το μεγάλο βιβλίο Αντι- βαρεμάρας  

11. Εμείς και ο κόσμος 

12. Νόστιμες και εύκολες συνταγές για να τις κάνεις μόνος σου!!!  

13. Διασκέδαση (Μπλε Δήμητρα) 

14. Τα παιδιά του covid-19 (Παναγιώτα, Χρήστος ) 

15. Οι Έλληνες έστησαν τον άνθρωπο στα πόδια του( Απόστολος) 

16. Μέγας Αλέξανδρος (Νικόλας ) 

17. Πανδημίες που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας (Στέλλα  Δήμητρα, Ιάσονας) 

18. Μάνος Χατζιδάκις Βιογραφικά στοιχεία (Αλέξανδρος , Γιάννης Ιάσονας) 

19. Ο θρίαμβος της Εθνικής ομάδας Μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ του 1987 
(Χριστίνα , Γιάννης , Ζωγραφιά από τον Αλέξανδρο) 

20. Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη (Σταύρος ) 

21. Υπέρμαχοι των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - NELSON MANDELA (Γιώργος , 
Γρηγόρης ) 

22. Η ιστορία της Αγια Σοφιάς (Γρηγόρης , Γιώργος ) Τα ψηφιδωτά μας ....από 
το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε στην Ε΄ Δημοτικού ¨Από την Βασιλεύουσα 
στη Συμπρωτεύουσα Ψηφίδα Ψηφίδα¨.  

23. Προορισμοί για τις τέλειες διακοπές!( Αναστασία ) 

24. 5 Φυσικές καταστροφές του πλανήτη (Αθανασία ) 

25. 5 απίστευτες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο!!! (Σαββίνα ) 

26. Δύο βιβλιοπαρουσιάσεις για το ίδιο βιβλίο (Χρήστος  , Παναγιώτα) 

27. 5 Θηλαστικά με τα ποιο αστεία ονόματα (Χρήστος  ,  Γιάννης Παναγιώτα  
Αλέξανδρος ) 

28. Ζωγραφιές 
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Η ΦΑΚΗ : αρχαία . Φακός, 
Lens culinaris 

 
 

Τα παλιότερα ευρήματα 
φακής προέρχονται από το 

σπήλαιο της Φράγχθης ( 
Αργολίδα ) και 
χρονολογούνται στο 10.000 

πΧ !!!!!  
Αν και πρόκειται για 
προϊόν συλλογής του 
αυτόχθονος άγριου 
οσπρίου ( les 
nigricans ή lens 
ervoides/ Perles, 
Monthel σελ.40)  
γλρω στα 6000 πΧ 

ήταν ένα διαδεδομένο 

είδος διατροφής , 

γεγονός πο σχετίζεται 

με την καλλιέργειά 

της. Από το 3000 πΧ και μετά η φακή παρείχε σημαντικό μέρος των απαραίτητων 

πρωτεϊνών στους κατοίκους της Κνωσού και της Θήρας. 
 

Καθώς ευδοκιμεί σχεδόν παντού στα κλασικά χρόνια ήταν μια διαδεδομένη τροφή. Την έτρωγαν 
σαν σούπα ή σαν πολτό, ενώ μαγειρεμένη μεζι με βολβούς (βολβοφακή) ήταν ό,τι έπρεπε για το 
κρύο.  
Η τευτλοφακή ήταν ένας καλός συνδυασμός και παρασκευαζόταν, όπως δείχνει και το όνομά 

της με φακγ και τεύτλα. Λίγο αλάτι και γάρος της έδιναν γεύση. ( Οριβάσιος Συν., Δ΄α' 
 

Άλλες σκευασίες ήταν η φακοπτισάνη, μια πηχτή σούπα φακής και κριθαριού(Οριβ.) και η 

λαγανοφακή. Για την τελευταία έσπαζαν έναν καλοψημένο πλακούντα φακής μέσα σε ζωμό 

κοτόπουλου και τον έψηναν. Ή έτριβαν άνηθο και κύμινο σε κρασί, νερό και γλυκάνισο αλλά 

έβραζαν ξεχωριστα τη φακή. Μετά ψιλόκοβαν κρεμμύδια, πρόσθεταν κύμινο, άνηθο, ξύδι, 

ελαιόλαδο, φρέσκα μυρωδικά και τα έβραζαν. Στο τέλος τα ανακάτευαν όλα μαζί, πρόσθεταν 

ελαιόλαδο και τα άφηναν να βράσουν μέχρι να γίνει ένα πηχτό φαγητό. (Heidelberg Papyrii) 
 

Ένα ψωμί που έφτιαχναν με αυτό το όσπριο, ο φάκινος άρτος, γνώρισε μεγάλη δόξα σε όλες τις 

μεγάλες πείνες. Οι αρχαίοι γιατροί τη θεωρούσαν δύσπεπτο όσπριο το οποίο όμως πορούσε να 

έχει φαρμακευτική χρήση αν μαγειρευόταν ε μέλι ή ξύδι, γλιστρίδα ή μαύρο τεύτλο ή 

αρνόγλωσσο ή μύρτα ή κυδώνια κ.λπ τα οποία βέβαια πετούσαν μετά το μεγείρεμά της. ( 

Διοσκουρίδης, Β, κεφ.ρκθ) 
 

Εν τούτοις στα βιβλία μαγειρικής του 19ου και της πρώτης 30ετίας του 20ου αιώνα υπάρχουν 

κυρίως αλλοδαπές ή Δυτικοεπηρεασμένες συνταγές που γίνονται με πουρέ φακής ή για βραστή 

φακή, γιαχνισμένη με βούτηρο και αρωματισμένη με μαϊντανό. Ωστόσο στον οδηγό μαγειρικής 

του στρατού που εκδόθηκε το 1928, εμφανίζεται η κλασική παρασκευή της φακής: για το μενού 

των οπλιτών το όσπριο μαγευρεύεται με ελαιόλαδο, αλάτι ,σκόρδο, κρεμμύδια, δάφνη ενώ ξύδι 

και ρίγανη προστίθεται στο πιάτο των οπλιτών. 
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Ρεβύθι : Ερέβινθος, cicer 
arientinum 

 
 

 

έφτασε στη 
Θεσσαλία 
γύρω στο 
4000 πΧ και 
από τότε 
εγκαταστάθηκ
ε για τα καλά 
στη διατροφή 
Σαν πρώτο 
πιάτο φυσικά 
αλλά και σαν 
τράγημα 
πίνοντας 
γλυκό κρασί.  
( Ξενοφάνης Αθhναίος 
54e) 

 

Αυτό το δύσπεπτο όσπριο που προκαλεί φουσκώματα, ο Οριβάσιο πρότεινε να βράζεται 2 φορές 
( Συν. Δ' α') .Και από το είδος των μικρών σκούρων ρεβιθιών, πρότεινε να πίνεται μόνο ο 

ζωμός τουςΤόσο γερό στομάχι χρειάζονται. 
 

Σαν στραγάλια τα έβρισκε κανείς να πωλούνται από πλανόδιους στους δρόμους της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ με το αλεύρι τους έφτιαχναν ψωμί. 
 

Τα ρεβύθια τρώγονται και χλωρά, μάλιστα τα πουλούν ακόμα στις λαϊκές σε μάτσα μαζί με τη ρίζα 

τους. Χρησιμοποιούνται στο προζύμι των εφτάζυμων, ενώ καβουρτωισμένα αντικαθιστούν τον 

καφέ. 
 

Ο μοναχός Αγάπιος Λάνδος ο Κρης (1620), θεωρούσε ότι οι γυναίκες που τρώνε πολλά ρεβύθια 

γεννούν εύκολα. Συνιστούσε να μαγειρεύονται με δενδρολίβανο, 'η σκόρδο, ή ρίζες μαϊντανου ή 

φλισκούνι και να τρώγονται με μούστο και κανέλα.(Γεωπονικόν,30) 

 

 

Απόστολος 
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

ΚΛΑΔΟΙ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ  

 

Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 
 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
ΟΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 

 

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 
 
ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ -Ο ΩΚΕΑΝΙΟΣ 

ΠΥΘΜΕΝΑΣ 
 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ- ΣΕΙΣΜΟΙ 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΠΕΡΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 
ΜΕΤΑΛΛΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ 
 
ΠΥΡΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ 
 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 
 
ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

 

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΩΔΗ 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
 
ΚΛΙΜΑ -ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙ 

ΣΥΝΝΕΦΑ ΚΑΙ ΟΜΙΧΛΗ 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ 
 

ΑΝΕΜΟΙ-ΘΥΕΛΛΕΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
 
ΧΑΡΤΕΣΕΣ ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
 
 
 
 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ: μελετά την προέλευση της γης τη δομή  ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ: μελετά τα κρυσταλλικά ορυκτά και 

και τη σύστασή της.  μεταλλεύματα. 
   

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ:  μελετά  την  όψη  και  την  ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: μελετά τη δομή, την εξέλίξη, το 

προέλευση των μορφών του ανάγλυφου της ξηρας  περιβάλλον   και   την   κατανομή   των   αρχαίων 

και των ωκεανών.  οργανισμών εξετάζοντας τα απολιθώματά τους. 
   

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ: μελετά τη χημική σύνθεση του φλοιού  ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: μελετά την προέλευση και δομή των 

της γης , των ωκεανών και της ατμόσφαιρας.  πετρωμάτων. 
   

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΑ: μελετά τη δημιουργία και την  ΠΛΑΝΗΤΟΛΟΓΙΑ : μελετά τη δομή άλλων πλανητών. 
κατανομή  των  ηφαιστείων  ,  καθώς  και  την   

ηφαιστειακή δραστηριότητα.   
   

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:   μελετά   τα   πετρώματα   που  ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ: μελετά τη γέννεση, το μηχανισμό, 

προέρχονται από ιλυώδης και αμμώδης αποθέσεις.  την κατανομή και τα αποτελέσματα των σεισμών. 
   

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: μελετά το κλίμα , καθώς και τις  ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ:   μελετά   τις   στρώσεις   των 

εποχιακές και τις μακροχρόνιες διακυμάνσεις της  πετρωμάτων και τη σχέση μεταξύ τους. 
θερμοκρασίας  και  της  υγρασίας  στην  κατώτερη   

ατμόσφαιρα   
   

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ: μελετά και επιχειρεί να προβλέψει  ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ;  μελετά  τις  φυσικές  και  χημικές 
της ημερήσιες διακύμανσης του  καιρού. Μετρά και  συνθήκες που επικρατούν στον ωκεανο, καθώς και 

υπολογίζει   τις   συνθήκες   στην   κατώτερη  τον ωκεάνιο πυθμένα. 
ατμόσφαιρα , όπως η θερμοκρασία ,η βροχόπτωση   

και η ταχύητα του ανέμου.   
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

ΔΕΡΜΑ , ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΙΑ 
 

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
 

ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 
 

ΜΥΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ 
 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

ΑΦΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΣΦΡΗΣΗ 
 

ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ 
 

ΑΚΟΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
 

ΟΡΜΟΝΕΣ 
 

ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 

ΑΙΜΑ  

ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗ 
 

ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

ΔΟΝΤΙΑ 
 

ΠΕΨΗ 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 
 

ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ 
 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΟΙ 
 

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
 

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

ΙΑΤΡΙΚΗ 
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
 
 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ : η μελέτη του 

αίματος, του μυελού , των οστών και 

των ασθενειών τους. 
 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ: η μελέτη της δομής του 

σώματος. 
 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη του 

ανοσοποιητικού συστήματος και των 

διαταραχών του. 
 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: η μελέτη των χημικών 

αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα μέσα 

στους οργανισμούς. 
 

ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ : η μελέτη του DNA , των 

χρωμοσωμάτων, των γονιδίων και των 

μηχανισμών της κληρονιμικότητας. 
 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη του γυναικείου 

αναπαραγωγικού συστήματος και των 
ασθενειών του. 
 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη του δέρματος 

και των ασθενειών του. 
 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη του 

ενδοκρινικού συστήματος και 

των διαταραχών του. 
 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη των αιτιών 

ασθενειών, και της εξάπλωσής τους. 

 
 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη των 

ανθρώπινων ιστών. 

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη της καρδιάς και 

των ασθενειών της. 
 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη των κυττάρων. 
 
 

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ: η μελετη του νευρικού 

συστήματος και των διαταραχών του. 

 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη των αιτιών, των 

μηχανισμών και της θεραπείας του καρκίνου. 

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη των ματιών 

και των διαταραχών τους. 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη και προσδιορισμός 

των αιτιών της ασθένειας και του θανάτου. 
 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ: η μελέτη της λειτουργίας 

του σώματος. 

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: η μελέτη τωβ ψυχικών 

ασθενειών , της πρόληψης και της 

θεραπείας τους. 
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ΖΩΗ: ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΧΗΝΕΣ 
 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 

ΦΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΗ 
 

ΦΥΤΑ ΜΕ ΑΝΘΗ 
 

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΙ 
 

ΔΕΝΤΡΑ 
 

ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
 

ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ 
 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 
 

ΜΑΛΑΚΙΑ 
 

ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ  

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ   

ΑΡΑΧΝΕΣ ,ΣΚΟΡΠΙΟΙ ΚΑΙ 

ΜΥΡΙΑΠΟΔΑ 
 

ΕΝΤΟΜΑ 
 

ΨΑΡΙΑ 
 

ΑΜΦΙΒΙΑ 
 

ΕΡΠΕΤΑ 
 

ΠΟΥΛΙΑ 
 

ΘΥΛΑΣΤΙΚΑ 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
 

ΚΙΝΗΣΗ 
 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΖΩΩΝ 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ  
 
 
 

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ: μελετά τις δομές 

των οργανισμών 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: μελετά τη δομή, τη συμπεριφορά  

και 

την εξέλιξη των οργανισμών  

 ΒΟΤΑΝΙΚΗ: μελετά τα φυτά 
 

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ: μελετά το σχηματισμό και 

την ανάπτυξη ενός οργανισμού από τη 

γονιμοποίηση μέχρι να γίνει ανεξάρτητος. 

 

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ: μελετά τα έντομα 
 
 

 

ΖΩΟΛΟΓΙΑ: μελετά τα ζώα. 
 
 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: μελετά τη ζωή 

στις θάλασσες. 
 
 
 
 

 ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ: μελετά τα ψάρια. 

 
 
 
 

 ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ: μελετά τους μύκητες. 
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: μελετά τις σχέσεις μεταξύ 
των οργανισμών 

και του περιβάλλοντος όπου ζουν.  

 ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑ: μελετά τα πουλιά 
 

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: μελετά τα 

απολιθώματα συλλέγοντας 

πληροφορίες για μορφές ζωης 

του παρελθόντος. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ: μελετά την ποικιλομορφία  

των οργανισμών 

και των μεταξύ τους σχέσεων. 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ: κατατάσσει τους 
ζωντανούς οργανισμούς 

Βάσει ενός οργανωμένου συστήματος. 
 

ΦΥΣΙΟΔΙΦΕΣ: άνθρωποι που 

ενδιαφέρονται για τη φύση.  

Μπορεί να ειδικεύονται σε κάτι ή απλώς 
να παρατηρούν 

Και να καταγράφουν ζώα και φυτά. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ( 470- 399 πΧ ) ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ 

 

Για το Σωκράτη, “ οι άνθρωποι από τη φύση τους, κάποιες φορές είναι φιλικοί αναμεταξύ τους και άλλες 

πάλι φορές είναι εχθρικοί. Εχθρικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων δημιουργεί, η έριδα και η οργή, ο 

φθόνος και η πλεονεξία. Αλλά μέσα από όλα αυτά, αναδύεται, ξεγλιστρά η φιλία, η οποία ενώνει τους 
καλούς και τους αγαθούς” 
Τονίζει ο Σωκράτης ότι πρέπει να κάνουμε φίλο , τον εγκρατή, τον αυτάρκη, τον εύκολο χαρακτήρα, τον 
πράο, τον ευεργέτη και τον ειλικρινή.   

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΦΙΛΟΥ 

 

Για το Σωκράτη , με όποιο αγαθό κι αν συγκριθεί, είναι ανώτερος απ' αυτό. Έτσι ο καλός φίλος είναι το πιο 

χρήσιμο απ' όλα τα αγαθά, για πολλούς λόγους. 

1ον. Γιατί ο καλός φίλος τάσσεται στο πλευρό του φίλου του σε καθετί που του λείπει ή μοιράζεται τη 

στεναχώρια του μαζί του. 

2ον. Γιατί ο καλός φίλος συντρέχει στις ιδιωτικές υποθέσεις και τις δημόσιες ενέργειες του φίλου του, 

προσφέροντας κάποια χάρη αν χρειαστεί. 

3ον Γιατί όταν ο φίλος του ταράζεται από κάποιο φόβο, τον βοηθά, άλλοτε ξοδεύοντας μαζί του, άλλοτε 

συνεργάζεται μαζί του, και άλλοτε χρησιμοποιεί την πειθώ και άλλοτε τη βία για χάρη του. 

4ον Γιατι ο καλός φίλος βάζει στον σωστό δρόμο τον φίλο του, όταν κάνει πολλά σφάλματα, δίνοντάς του 

συμβουλές. 

5ον Γιατί ο καλός φίλος είναι ευτυχισμένος, όταν ο φίλος του είναι ευτυχισμένος  απ έχει από τη ζήλια. 

6ον Γιατί ο ευεργετικός φίλος είναι τα χέρια , τα μάτια, τα αφτιά και τα πόδια του φίλου του . 
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ? 
 
 

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ : 
 
Στο Βυζάντιο ο διοικητής κάθε πόλης ονομαζόταν : Κατπετάνω. Ο τίτλος αυτός ήταν παραφθορά του Φράγκικου 

“Καπιτανους”, που σήμαινε πάλι διοικητής πόλης ή αρχηγός στρατεύματος. 

Πολλοί νομίζουν λοιπόν το Καπετάνιος που έβαζαν μπρος από τα ονόματά τους οι αρματολοί του ΄21, παράγεται από την 

ίδια λέξη. Αλλά καμία σχέση δεν έχουν μεταξύ τους. 

Όταν οι Έλληνες κυνηγημένοι από τους κατακτητές έπαιρναν τα βουνά, έπρεπε να εκλέξουν κι έναν αρχηγό. Επειδή, 
όμως, όλοι τους ήταν σεμνά παλικάρια, δεν ήθελε να δεχτεί κανείς την αρχηγία για τον εαυτό του.  
Έτσι, αναγκάζονταν να ρίξουν κλήρο ανάμεσά τους. Εκείνον λοιπόν, που έβγαινε αρχηγός, τον έπαιρναν τα παλικάρια και 

τον σκέπαζαν με μια κάπα. Ύστερα τον σήκωνα στους ώμους τους και τον γυρνούσαν γ΄θρωα από το σουβλιστό αρνί, 

τραγουδώντας διάφορα ηρωικά θούρια. 

Από το έθιμο αυτό της κάπας, έμεινε και το όνομα ΚΑΠΕΤΑΝΙΣ που αναφέρουμε εμείς για τους αρχηγούς του ΄21 

"Αλκυονίδες μέρες": εσείς ξέρετε από που πήρε το όνομα της αυτή η φράση; 

Όλοι ξέρουμε τις ηλιόλουστες, ξάστερες αλκυονίδες μέρες που εμφανίζονται κάθε χρόνο στο διάστημα από 15 
Δεκέμβρη ως 15 Φεβρουαρίου και έχουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται ανάμεσα στους 4 και στους 14 βαθμούς 
Κελσίου. Από που πήραν όμως το όνομα τους; 

Μια φορά και ένα καιρό, στην Φθιώτιδα της Θεσσαλίας, ζούσε ένα νεαρό ζευγάρι βασιλιάδων, ο Κήυκας και η Αλκυόνη, η 
κόρη του Αιόλου, του θεού των ανέμων. Ήταν νέοι, όμορφοι και τόσο ερωτευμένοι μεταξύ τους.  

Οι δυο νέοι ήταν ένα ταιριαστό ζευγάρι και όλοι τους θαύμαζαν. Ήταν τόση η ευτυχία τους όμως, που έφτασαν μέχρι την 
ύβρη και άρχισαν να νιώθουν ότι είναι θεοί. Μάλιστα, φωνάζαν χαϊδευτικά ο ένας τον άλλον Δία και Ήρα και το ίδιο 
ζητούσαν από τους υπηκόους τους.  

Φυσικά, αυτό δεν θα περνούσε απαρατήρητο από τον βασιλιά των θεών που αποφάσισε να τους τιμωρήσει για την 
φοβερή ασέβεια. Μα είναι δυνατόν να συγκριθούν με τους Θεούς;  

Μια μέρα λοιπόν, ο Κήυκας αποφάσισε να ταξιδέψει προς το μαντείο των Δελφών για ένα χρησμό. Η Αλκυόνη όμως είχε 
κακό προαίσθημα και για μέρες τον παρακαλούσε να μην πάει ή έστω να την πάρει μαζί του. Ο Κήυκας απτόητος μπήκε 
στο καράβι, ενώ η Αλκυόνη έκλαιγε απαρηγόρητη και προσευχόταν για την ασφάλεια του αγαπημένου της συζύγου.  

Από ότι φαίνεται είχε δίκιο, μιας και ο Δίας τότε βρήκε την ευκαιρία του για εκδίκηση. Ενώ το καράβι έπλεε στην ήρεμη 
θάλασσά, ο βασιλιάς των θεών έστειλε μια φοβερή καταιγίδα που το διέλυσε σε χίλια κομμάτια. Ο Κήυκας πνίγηκε.  

Όσο περνούσαν οι μέρες και ο Κήυκας δεν επέστρεφε, η Αλκυόνη ξημεροβραδιαζόταν στην ακρογιαλιά κλαίγοντας. Τότε, ο 
Δίας την λυπήθηκε και έστειλε στον ύπνο της τον γιο του, τον Μορφέα, να της φανερώσει την αλήθεια με την μορφή του 

συζύγου της.  

Μόλις έμαθε η άτυχη γυναίκα το τρομερό νέο, έσκισε τα ρούχα της, ξερίζωσε τα μαλλιά της και έτρεξε στην ακρογιαλιά. Για 
μερόνυχτα περιπλανιόταν και θρηνούσε μέχρι που ο Δίας την συμπόνεσε και την μεταμόρφωσε σε πουλί, την Αλκυόνη. 
Από τότε η Αλκυόνη, ζει στις ακρογιαλιές και διαρκώς αναζητά τον αγαπημένο της μέσα στα κύματα.  

Η δυστυχία της όμως δεν σταμάτησε εκεί. Αντίθετα από τα άλλα πουλά που γεννούν αυγά την άνοιξη, η Αλκυόνη γεννά 
τον Γενάρη και τα μανιασμένα κύματα της θάλασσας έσπαγαν τα αυγά και έπνιγαν τα νεογέννητα πουλάκια. Έτσι, ο 
θρήνος της συνεχιζόταν σπαρακτικός μέχρι που ο Δίας την λυπήθηκε και αποφάσισε ότι για 10-15 μέρες κάθε χειμώνα θα 
καταλαγιάζουν οι άνεμοι ώστε η Αλκυόνη να κλωσήσει τα αυγά της. Αυτές είναι οι Αλκυονίδες μέρες.  

Η Αλκυόνη, είναι ένα πανέμορφο πουλί με μεταλλικό γαλάζιο φτέρωμα. Ένας μεσαιωνικός μύθος της Βόρειας Ευρώπης 
λέει ότι το χρώμα της Αλκυόνης ήταν στην αρχή γκρίζο. Αλλά, όταν έγινε ο βιβλικός κατακλυσμός, πέταξε ψηλά στον 
ουρανό, για να παρατηρήσει τα νερά, και πετώντας τόσο κοντά στις ακτίνες του ήλιου το στήθος της κάηκε και έγινε 
κόκκινο, ενώ η ράχη της έγινε μπλε από το χρώμα του ουρανού.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρότι είναι υδρόβιο αποδημητικό πουλί, δεν ακολουθεί το δρομολόγιο των υπόλοιπων 
αποδημητικών. Η Αλκυόνη έρχεται στην χώρα στο τέλος του καλοκαιρού και φεύγει τον Μάρτιο, μόλις ανοίξει ο καιρός.  

Οι αλκυόνες ζούνε πάντα σε ζευγάρια και όταν πεθάνει το αρσενικό, το θηλυκό δίνει τέλος στην ζωή του. Είναι τόσο 
μεγάλη η αγάπη τους που ο Πλούταρχος αναφέρει ότι η θηλυκή Αλκυόνη συνηθίζει να κουβαλά στους ώμους την αρσενική 
Αλκυόνη και να την φροντίζει ως τον θάνατο. 
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ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 

ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ ΜΙΛΗΣΕΙΣ 
 

Στην αρχαία Ελλάδα, ο Σωκράτης είχε μια επίσκεψη από έναν γνωστό του που 

ήταν πρόθυμος να μοιραστεί μερικά χυδαία κουτσομπολιά. 
 

Ο άντρας ρώτησε τον Σωκράτη αν θα ήθελε να μάθει την ιστορία που μόλις είχε ακούσει 

για έναν κοινό φίλο τους. Ο Σωκράτης του είπε ότι πριν μιλήσει θα έπρεπε να περάσει 

το "τριπλό φίλτρο". 
 

ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ - ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: 
 

(πρώτο φίλτρο - η αλήθεια) 
 

"Είσαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό που πρόκειται να μου πείς είναι η αλήθεια;" 
 

Ο άνθρωπος τίναξε το κεφάλι του: "Όχι... μόλις το άκουσα... και..." Ο Σωκράτης 

τον διέκοψε. 
 

(δεύτερο φίλτρο - είναι καλό ή κακό) 
 

"Δεν ξέρεις με βεβαιότητα ότι είναι αλήθεια...τότε... είναι αυτό που θες να μου πείς 

κάτι καλό ή κακό; " 
 

Και πάλι, ο άνθρωπος ξαφνιάστηκε. "Οχι! δεν είναι καλό... το αντίθετο... ξέρεις..." 
 

Ο Σωκράτης σήκωσε το χέρι του για να σταματήσει ο άνθρωπος να 

μιλάει  

(τρίτο φίλτρο - είναι χρήσιμο) 
 

"Δεν είσαι σίγουρος ότι αυτό που θες να πείς είναι αληθινό και δεν είναι καλό. Ένα 

φίλτρο παραμένει... είναι χρήσιμο ή αναγκαίο αυτό που θες να μου πεις; Είναι χρήσιμες ή 

απαραίτητες για εμένα αυτές οι πληροφορίες;" 
 

Και ο άνδρας απάντησε: "Όχι, όχι πραγματικά." 
 

"Λοιπόν, είπε ο Σωκράτης, Αν αυτό που θες να πείς δεν είναι ούτε αληθές, ούτε 

καλό, ούτε χρήσιμο ή απαραίτητο, σε παρακαλώ να μην πείς τίποτα." 
 

Άρα πριν μιλήσουμε, καλό είναι σε πολλές περιπτώσεις να αναρωτηθούμε: 
 

Είναι αλήθεια; 
Είναι καλό; 

Είναι κακό; 
Είναι χρήσιμο; 

Είναι αναγκαίο; 
 

Αν δεν μπορούμε να περάσουμε αυτά τα φίλτρα, καλύτερα, να το κρατάμε για τον 

εαυτό μας. 
 

Φανταστείτε πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος αν επιλέγαμε να λέμε μόνο 

πράγματα που είναι η αλήθεια, που είναι καλά και που είναι χρήσιμα. 

 

 

Απόστολος
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Ομιλείτε Ελληνικά 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ “ΓΡΑΦΕ , ΜΙΛΑ , ΟΡΘΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ) 
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Απόστολος  
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 Αποφθέγματα.  Δημοσιογραφική ομάδα 
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  «Δεν ξέρω τίποτα άλλο, για το οποίο κάθε λογικός 

άνθρωπος θα έπρεπε να νοιάζεται περισσότερο, 

παρά το πώς το παιδί του θα γίνει ο πιο καλός 

άνθρωπος.» Πλάτων 

«Οι Μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για 

ιδέες.» «Οι Μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για 

γεγονότα.» «Οι Μικροί άνθρωποι μιλούν για τους 

άλλους.» (ΠΛΑΤΩΝ) 
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 

Τι σημαίνει ο όρος αναγέννηση; 

Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό και πνευματικό κίνημα που εκδηλώνεται το 15ο  και 

16Ο αιώνα μ.χ. στην Ευρώπη. Αναζητούνται νέοι τρόποι έκφρασης στον γραπτό λόγο 

και στις τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική κλπ)  

Tο κύριο χαρακτηριστικό της Αναγέννησης ήταν η αναβίωση των αξιών της κλασικής 

αρχαιότητας για τη θεμελίωση ενός καινούργιου κόσμου. 

 

Μια νέα εικόνα του κόσμου 

Ο άνθρωπος προσπαθεί να διευρύνει τη σκέψη του και να διαμορφώσει μια νέα 

αντίληψη για τη ζωή: 

Αυτή η νέα οπτική στηρίζεται πια στην κριτική σκέψη, στις επιστήμες και 

στην ιδέα της προόδου και όχι στην παράδοση του Μεσαίωνα . 

Ο άνθρωπος ερευνά τη φύση, προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του, μελετά το σώμα 

του. 

Αρχικά εμφανίζεται  

Στις οικονομικά ανεπτυγμένες πόλεις της Ιταλίας:                

Φλωρεντία 

Βενετία 

Ρώμη 

Μιλάνο   

 

 

 

 

 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης πολλοί έλληνες λόγιοι εγκαθίστανται στην 

Ιταλία. 

Μεταφέρουν μαζί τους χειρόγραφα αρχαίων ελλήνων συγγραφέων. 

Διδάσκουν την ελληνική φιλολογία στα ιταλικά πανεπιστήμια 

Μεταφράζουν τους αρχαίους έλληνες συγγραφείς.  

 

 

 

http://sciencearchives.files.wordpress.com/2014/01/humanism.jpg?w=498&h=213
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Η ανάπτυξη της τυπογραφίας 

 

 

Το 1450 Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος χρησιμοποίησε κινητά μεταλλικά στοιχεία για την 

εκτύπωση βιβλίων 

Το βιβλίο γίνεται φθηνότερο 

Γρήγορη διάδοση των γνώσεων 

Περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν 

 

Το νέο πρότυπο ανθρώπου στην αναγέννηση:  

 

ο καθολικός άνθρωπος (homo universalis) 

Είναι o νέος τύπος ανθρώπου που προβάλλεται στην αναγέννηση. Ασχολείται με 

όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, έχει πολύπλευρη μόρφωση και 

καλλιέργεια. 

Εμπιστεύεται τη λογική και την κρίση του και δεν αποδέχεται τις δογματικές 

απόψεις της καθολικής εκκλησίας. Καθορίζει ο ίδιος με τη γνώση του και τον 

προσωπικό του αγώνα το πεπρωμένο του. 

 

Παράδειγμα καθολικού ανθρώπου: 

Λεονάρντο ντα Βίντσι: δεν είναι μόνο ζωγράφος αλλά ένα ανήσυχο πνεύμα που 

μελετά φυσική, ανατομία, ασχολείται με τις εφευρέσεις, αλλά και τη γλυπτική και 

την αρχιτεκτονική. 

http://aeqai.com/main/wp-content/uploads/2014/03/1_GutenbergProofing.jpg
http://www.a-sports.gr/uploads/articles/images/3/377365457a6cdf76da9274a5334b24d4_25306.jpg
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Η αναγέννηση διαδίδεται γρήγορα και στην υπόλοιπη Ευρώπη 

Αγγλία:                                     Ουίλλιαμ Σαίξπηρ 

                                                  Τόμας Μουρ 

 Ισπανία:                                   Μ. Θερβάντες 

Πορτογαλία:                             Λ. Καμόες 

Ολλανδία:                                 Έρασμος 

Γαλλία:                                      Ραμπελαί και Μονταίνι 

 

Η αναγέννηση των επιστημών  

Νικολό Κοπέρνικος: διατύπωσε την ηλιοκεντρική θεωρία 

Παράκελσος: εισήγαγε νέες μεθόδους στην ιατρική και τη φαρμακολογία 

Ντα Βίντσι: ιπτάμενες μηχανές, μελέτες ανατομίας κλπ 

 
Χριστίνα  

Γιάννης Γ
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Απόστολο
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ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 
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Και τώρα πάρτι !!!! Τι ετοιμάζω όμως 

 πρωτότυπα καλαμάκια Χοτ-Ντογκ.  Δημοσιογραφική ομάδα 

 

Τι χρειαζόμαστε 

2 συσκευασίες έτοιμη ζύμη (για πίτσα ή κρουασάν) 

12 λουκάνικα φρανκφούρτης 

 

Ξύλινα σουβλάκια 

 

1 κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα 

 

1 αυγό και 2 κουταλιές της σούπας νερό 

 

Μουστάρδα 

 

Κέτσαπ 

 

Αλάτι  

Τι κάνουμε 

Βγάζουμε λίγη ζύμη, φτιάχνουμε ένα μπαλάκι και το πλάθουμε σε κορδόνι, ούτε πολύ χοντρό 

ούτε πολύ λεπτό. 

 

Παίρνουμε ένα λουκάνικο, το περνάμε σε ένα σουβλάκι και τυλίγουμε το κορδόνι ζύμης γύρω 

γύρω σε σπιράλ. 

Επαναλαμβάνουμε για τα υπόλοιπα λουκάνικα.  

 

Σε νερό που βράζει, ρίχνουμε τη μαγειρική σόδα και βουτάμε τα χοτ ντογκ μας ανά 2 για 30 

δευτερόλεπτα, να ζεματιστούν. Κατόπιν, τα τοποθετούμε σε μια σχάρα να στραγγίσουν. 

 

Σ’ ένα ταψί, απλώνουμε μια λαδόκολα τοποθετούμε τα καλαμάκια στη σειρά. 

 

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. 

 

Σ’ ένα μπολ, χτυπάμε το αυγό με το νερό ώσπου να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Κατόπιν, με 

ένα πινέλο, απλώνουμε το μείγμα πάνω στα καλαμάκια (στη ζύμη). 

 

Αλατίζουμε τα καλαμάκια χοτ ντογκ και ψήνουμε για 6-8 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν. 

 

Σερβίρουμε συνοδεύοντας με μουστάρδα, κέτσαπ ή και τα δύο 
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Πανεύκολα γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα γάλακτος 

 Μερίδες: 12-15 γεμιστά μπισκότα 

 Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά 

 Χρόνος αναμονής: 2 ½ - 5 ώρες 

Υλικά για την σοκολατένια κρέμα 

 85 γρ. κουβερτούρα  

 40 γρ. ζάχαρη άχνη 

 250 γρ. μασκαρπόνε, σε θερμοκρασία δωματίου 

Επιλέον υλικά 

 24-30 μπισκότα της αρεσκείας μας 

 85 γρ. κουβερτούρα  

 40 γρ. βούτυρο αγελάδος 

 Εκτέλεση 

 1) Ετοιμάζουμε την σοκολατένια κρέμα. Τεμαχίζουμε 85 γρ. κουβερτούρα  (δηλαδή την μισή 

κουβερτούρα) και την βάζουμε σε ανοξείδωτο μπολ. 

 2) Τοποθετούμε το μπολ πάνω από κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει, προσέχοντας να μην ακουμπά το 

μπολ το νερό και αφήνουμε να λιώσει η κουβερτούρα (μπεν μαρί). Ανακατεύουμε απαλά με σπάτουλα 

ζαχαροπλαστικής για να λιώσει ομοιόμορφα και αποσύρουμε από την φωτιά. Δεν αποσύρουμε την 

κατσαρόλα με το νερό γιατί θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. 

 3) Σε άλλο μπολ βάζουμε το μασκαρπόνε και την ζάχαρη άχνη και χτυπάμε με μίξερ χειρός (ή με σύρμα) 

για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει και να αφρατέψει το μείγμα. 

 4) Προσθέτουμε την λιωμένη κουβερτούρα και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να έχουμε λεία και αφράτη 

κρέμα. Βάζουμε στο ψυγείο όσο ετοιμάζουμε τα μπισκότα. 

 5) Τεμαχίζουμε την υπόλοιπη κουβερτούρα  (85 γρ.) και την βάζουμε σε ανοξείδωτο μπολ μαζί με το 

βούτυρο. 

 6) Λιώνουμε σε μπεν μαρί, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα ζαχαροπλαστικής για να έχουμε λείο 

σοκολατένιο μείγμα και αποσύρουμε από τη φωτιά. 

 7) Βουτάμε τα μπισκότα μισά στην λιωμένη σοκολάτα και τα ακουμπάμε σε ταψάκι ή δίσκο περασμένο με 

λαδόκολλα. Βάζουμε το ταψάκι (ή τον δίσκο στο ψυγείο) για 20-30 λεπτά, μέχρι να στερεοποιηθεί η 

σοκολάτα. 

 8) Για να στήσουμε τα γεμιστά μπισκότα, απλώνουμε από μία κουταλιά σοκολατένιας κρέμας πάνω στα 

μισά μπισκότα και κλείνουμε με τα υπόλοιπα, σε σαντουιτσάκια. 

 9) Βάζουμε τα μπισκότα στο ψυγείο για 4-5 ώρες μέχρι να σφίξει η κρέμα ή εναλλακτικά στην κατάψυξη 

για 2 ώρες. Σε περίπτωση που επιλέξουμε την κατάψυξη, τα βγάζουμε 10-12 λεπτά πριν τα σερβίρουμε. 

 10) Όσα περισσέψουν τα φυλάμε στο ψυγείο (καλυμμένα ή σε τάπερ) για 3-4 μέρες ή στην κατάψυξη για 2 

εβδομάδες.  Δημοσιογραφική ομάδα 
 

 

https://www.glikessintages.gr/
https://www.glikessintages.gr/
https://www.glikessintages.gr/
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Διασκέδαση 

Μαργαριτάρια μαθητών σε διαγωνίσματα & ατάκες εξεταστικής…  

– Μαργαριτάρια μαθητών σε διαγωνίσματα Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής 

 

ΕΡ.: Τι είναι αστικός και τι ημιαστικός πληθυσμός; 

ΑΠ.: Αστικός πληθυσμός είναι τα μπλε λεωφορεία και ημιαστικός τα λεωφορεία που μας 

πηγαίνουν σε άλλες πόλεις π.χ. Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο κτλ. 

 

– Μαργαριτάρια μαθητών σε διαγωνίσματα Θρησκευτικών 

 

ΕΡ.: Τι γνωρίζετε για τον βυζαντινό ρυθμό; 

ΑΠ.: Οι βυζαντινοί ό,τι κι αν έκαναν το έκαναν με ρυθμό, γι’ αυτό ονομάστηκε βυζαντινός 

ρυθμός. 

 

– Μαργαριτάρια μαθητών σε εξετάσεις Ιστορίας 

 

ΕΡ.: Τι γνωρίζεις για τους Φαναριώτες; 

ΑΠ.: α) Οι Φαναριώτες φύλαγαν τον βασιλιά και κρατούσαν φανάρι. 

ΑΠ.: β) Μερικοί Έλληνες ονομάστηκαν Φαναριώτες γιατί στα χωριά τους είχαν πολλά και μεγάλα 

φανάρια. 

ΕΡ.: Τι γνωρίζεις για τη Στάση του Νίκα; 

ΑΠ.: Παλιά είχαν μια στάση κι εκεί κάποιοι νίκησαν, γι’ αυτό την είπαν «Στάση του Νίκα». 

ΕΡ.: Τι γνωρίζεις για την περίοδο του Διαφωτισμού; 

ΑΠ.: Διαφωτισμό είχαμε όταν στη Γη είχε πολύ φως και καθόλου νύχτα. 

– Μαργαριτάρια μαθητών σε εξετάσεις Γεωγραφίας 

 

ΕΡ.: Τι γνωρίζετε για την έρημο Σαχάρα; 

ΑΠ.: Στην έρημο Σαχάρα έχει ερημιά. Δεν υπάρχει ψυχή. 

ΕΡ.: Τι είναι κλίμα και τι καιρός; 

ΑΠ.: Κλίμα είναι όταν φυτεύουμε κάτι στον κήπο και βγαίνουν φυτά. Καιρός είναι όταν βρέχει κι 

όταν κάνει ήλιο. 

 

 

 

 

– Μαργαριτάρια μαθητών σε διαγωνίσματα Μαθηματικών 
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ΕΡ.: Τι είναι Κύκλος; 

ΑΠ.: α) Ο κύκλος είναι μία στρογγυλή γραμμή, χωρίς συνδέσεις, ενωμένη με τέτοιο τρόπο που δεν 

μπορείς να καταλάβεις που αρχίζει και που τελειώνει. 

ΑΠ.: β) Ο κύκλος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, εκτός αν σταματήσεις το διαβήτη. 

 

 

– Μαργαριτάρια μαθητών σε διαγωνίσματα Φυσικής 

 

ΑΠ.: Η βαρύτητα είναι πιο δυνατή το Φθινόπωρο. Τότε βλέπουμε τα μήλα να πέφτουν ομαδικά 

– Μαργαριτάρια μαθητών σε διαγωνίσματα Αρχαίων 

 

ΑΠ.: Την Οδύσσεια την έγραψε ο Οδυσσέας. Την Ιλιάδα ο Ηλιάδης. 

– Μαργαριτάρια μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας 
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 ΑΝΕΚΔΟΤΑ  

 

 

  

– Λοιπόν Τοτό, σε τι καταλήγει ο ακουστικός πόρος; 
– Στο τύμπανο κυρία 
– Και μετά το τύμπανο τι υπάρχει; 
– Το μέσον κυρία 
– Και μετά το μέσον; 
– Ο λαβύρινθος κυρία 

– Ωραία και τι υπάρχει μέσα στο λαβύρινθο; 
– Ο Μινώταυρος κυρία 
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10 

9 

8 7 

6 5 

4 3 

2 

1 

ξενοδοχείο αλλά όχι 
για τέρατα 

 
ΟΡ Ι Ζ ΟΝΤ Ι Α  Κ ΑΤ ΑΚΟΡ Υ ΦΑ  

                                                                                         
5. Από εκεί βλέπεις τη θέα 

7. Συνήθως σερβίρεται το πρωί 

9. Στην αυλή έχει πολλά για να ξεκουραστείς στη σκιά τους 

10. Αν και είσαι διακοπές συνεχίζεις να βλέπεις εκεί τα 

πρωινά παιδικά 

 

1. Για να μπεις σε αυτό χρειάζεσαι κλειδί 

2. Τις χρειάζεσαι όταν βγάζεις τα παπούτσια σου 

3. Κάνεις βουτιές αλλά όχι στη θάλασσα 

4. Με τέτοια βαθμολογούμε τα ξενοδοχεία 

6. Άλλη για το σώμα, άλλη για τα χέρια, άλλη για το 

πρόσωπο 

8. Εκεί σε υποδέχονται 
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επίσκεψη  στην  Ακρόπολη  
(οριζόντια/κάθετα) 

 
 

Τ Τ Η Λ Π Ρ Ο Π Υ Λ Α Ι Α Ο Ι Α Σ 

Θ Ε Β Ο Ε Υ Ρ Β Ο Θ Ο Υ Ν Ο Ε Θ Ω 

Υ Δ Ρ Π Λ Α Ν Δ Ε Λ Χ Β Π Η Ρ Α Σ 

Λ Ε Χ Δ Ι Ρ Θ Υ Ρ Θ Χ Ν Ε Η Ο Υ Ω 

Η Ρ Ω Δ Ε Ι Ο Ν Α Τ Τ Ο Π Ε Π Δ Υ 

Υ Ε Χ Θ Ι Θ Ε Δ Σ Ι Υ Δ Υ Β Α Η Τ 

Π Χ Ο Η Ι Σ Σ Β Ι Δ Λ Θ Λ Ω Ο Π Σ 

Χ Θ Ω Θ Β Α Θ Ρ Ο Η Β Ο Ε Σ Ρ Α Α 

Ν Ε Θ Α Β Λ Ι Π Λ Σ Χ Λ Σ Ρ Ν Ρ Λ 

Ε Ι Λ Θ Λ Ν Χ Ι Ρ Θ Τ Η Ρ Δ Π Θ Η 

Σ Ο Π Η Ω Χ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Σ Α Τ Ε Η 

Α Π Ω Ν Ρ Η Ρ Η Π Λ Θ Ρ Ν Α Λ Ν Λ 

Χ Ρ Α Α Σ Η Π Ι Π Ω Η Υ Α Π Χ Ω Ρ 

Σ Σ Ι Λ Σ Β Υ Δ Η Π Β Α Ο Β Π Ν Δ 

Β Τ Ι Θ Ο Ω Ο Δ Β Σ Ρ Λ Σ Υ Ε Α Ο 

Θ Λ Χ Ω Ω Ι Ω Ε Ι Ο Σ Σ Δ Η Θ Σ Ν 

Λ Λ Υ Β Α Δ Θ Ι Θ Ν Ρ Θ Τ Β Β Χ Λ 
 
 

 
ΠΥΛΕΣ ΙΕΡΟ ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 

ΒΑΘΡΟ ΝΑΟΣ ΗΡΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 

ΕΡΕΧΘΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ   
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Γλυκές  ιστορίες  

βρες 10 διαφορές  

 
 
 

 
 

 

Δήμητρα 
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Χρήστος Παναγιώτα  
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Εξαιρετικό κείμενο των New York Times 1975:  

 

«Οι Έλληνες έστησαν τον άνθρωπο στα πόδια 

του» 
 

 

Στην -παγκόσμιας κυκλοφορίας- Αμερικανική εφημερίδα «The New York 

Times», δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο 1975 ένα άρθρο-ύμνος για τον 

Ελληνισμό, πού έχει ως εξής: 

«…Για χιλιάδες χρόνια παλαιότεροι πολιτισμοί, όπως αυτοί των Περσών, 

των Ασσυρίων, των Βαβυλώνιων, έβλεπαν τον άνθρωπο ως ένα απεχθές 

ον που σέρνονταν μπροστά σε θεότητες και δυνάστες. 

Οι ‘Έλληνες όμως, πήραν τον άνθρωπο και τον έστησαν στα πόδια του. 

Τον δίδαξαν να είναι υπερήφανος… 

Ο κόσμος είναι γεμάτος θαύματα, έλεγε ο Σοφοκλής, αλλά τίποτα δεν 

είναι πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο. 
 

Οι ‘Έλληνες έπεισαν τον άνθρωπο, όπως ο Περικλής το τοποθέτησε, ότι ήταν 

δικαιωματικά ο κάτοχος και ο κύριος του εαυτού του και δημιούργησαν 

νόμους για να περιφρουρήσουν τις προσωπικές του ελευθερίες. 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες ενθάρρυναν την περιέργεια που είχε ο άνθρωπος για 

τον εαυτόν του και για τον κόσμο που τον περιτριγύριζε, διακηρύττοντας 

μαζί με τον Σωκράτη ότι μια ζωή χωρίς έρευνα δεν αξίζει τον κόπο να την 

ζούμε. 

Οι ‘Έλληνες πίστευαν στην τελειότητα σε όλα τα πράγματα, γιʼ αυτό μας 
κληροδότησαν την ομορφιά, που φτάνει από τον Παρθενώνα και τα 
ελληνικά αγάλματα, τις τραγωδίες του Αισχύλου, του Ευριπίδη και του 
Σοφοκλή, την ποίηση του Ησίοδου και του Ομήρου, μέχρι τα 
ζωγραφισμένα αγγεία ενός απλού νοικοκυριού. 

Χωρίς τους ‘Έλληνες μπορεί ποτέ να μην είχαμε αντιληφθεί τι είναι 

αυτοδιοίκηση. 

Αλλά, πολύ περισσότερο ακόμα και από την γλώσσα μας, τους νόμους μας, 

τη λογική μας, τα πρότυπά μας της αλήθειας και της ομορφιάς, χρωστάμε 

σε αυτούς την βαθιά αίσθηση για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 
 

Από τους ‘Έλληνες μάθαμε να φιλοδοξούμε χωρίς περιορισμούς, να 

είμαστε, όπως είπε ο Αριστοτέλης, αθάνατοι μέχρι εκεί που μας είναι 

δυνατό…». 
 

(The New York Times, Μάρτιος 1975) 
 

Το ανωτέρω είναι απόσπασμα από τό έξοχο και πολύτιμο βιβλίο τού 

φίλου συγγραφέα, δημοσιογράφου και λαογράφου Γιώργου Λεκάκη: 

«ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ», Εκδόσεις «ΚΑΔΜΟΣ», 2010 

 

Απόστολος

https://www.ianos.gr/ellados-egkomion-0243031.html
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Μεγα Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκη) 
 

Ο Μέγας Αλέξανδρος (Αρχαία Πέλλα, Ιούλιος 356 π.Χ. - Βαβυλώνα, 10 Ιουνίου 323 π.Χ.), κοινώς γνωστός 

ως Αλέξανδρος ο Μέγας ή Αλέξανδρος Γ΄ ο Μακεδών, ήταν Έλληνας βασιλεύς του Βασιλείου της 

Μακεδονίας, αυτοκράτορας της Μακεδονικής αυτοκρατορίας (μετά την εκστρατεία του) και μέλος 

της δυναστείας των Αργεαδών. Ήταν ο ηγεμόνας της Πανελλήνιας Συμμαχίας κατά της Αχαιμενιδικής 

αυτοκρατορίας. Οι κατακτήσεις αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο της Ελληνιστικής εποχής των βασιλείων 

των Διαδόχων και Επιγόνων του. 

Γεννήθηκε στην Πέλλα της Μακεδονίας τον Ιούλιο του έτους 356 π.Χ.. Γονείς του ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος 

Β' της Μακεδονίας και η πριγκίπισσα Ολυμπιάδα της Ηπείρου. Ως βασιλιάς της Μακεδονίας, συνέχισε το 

έργο του πατέρα του, Φιλίππου Β', και του παππού του, Αμύντα Γ', ικανών στρατηγών, πολιτικών και 

διπλωματών, οι οποίοι διαδοχικά αναμόρφωσαν το μακεδονικό βασίλειο και το εξέλιξαν σε σημαντική 

δύναμη του ελληνικού κόσμου, και με τη σειρά του ο Αλέξανδρος το διαμόρφωσε σε παγκόσμια 

υπερδύναμη. Ως Μακεδόνας είχε συνείδηση της ελληνικής του καταγωγής. Υπήρξε ένας από τους 

σπουδαιότερους στρατηγούς στην ιστορία, και κατά την περίοδο των 13 ετών της βασιλείας του (336 - 323 

π.Χ.) κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου προς την ανατολή (Μικρά 

Ασία, Περσία, Αίγυπτο κλπ), φτάνοντας στις παρυφές της Ινδίας, και χωρίς να έχει ηττηθεί σε μάχη που ο 

ίδιος συμμετείχε.[7] Οι Αλεξανδρινοί χρόνοι αποτελούν το τέλος της κλασικής αρχαιότητας και την απαρχή 

της περιόδου της παγκόσμιας ιστορίας γνωστής ως Ελληνιστικής. 

Η συνολική επικράτεια της αυτοκρατορίας του, στη μεγαλύτερή της έκταση κατά το 323 π.Χ., υπολογίζεται 

σε 5.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και περιλάμβανε κομμάτια από 26 σημερινές χώρες 

(Ελλάδα, Αλβανία, Βόρεια 

Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Κύπρος, Αίγυπτος, Αφγανιστάν, Ιράκ, Ι

ράν, Ισραήλ, Ινδία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κουβέιτ, Κιργιστάν, Λίβανος, Ουζμπεκιστάν, Πακιστάν, Σαουδικ

ή Αραβία, Συρία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν). 

Πέθανε στη Βαβυλώνα, στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορα Β' στις 10 Ιουνίου του 323 π.Χ., σε ηλικία 32 

ετών. Το σύνολο της επιρροής του, συχνά τον κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίων 
προσωπικοτήτων όλων των εποχών με τη μεγαλύτερη επιρροή, μαζί με τον δάσκαλο του Αριστοτέλη.  
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 Πανδημίες που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας 
 

Πανώλη, χολέρα, λέπρα, ευλογιά, γρίπη... Μία λίστα με τις πιο σημαντικές πανδημίες 

που εξολόθρευσαν χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια ανθρώπους. 

 

Στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών, μία πανδημία είναι η χειρότερη δυνατή 

περίπτωση. Όταν μια επιδημία εξαπλώνεται πέρα από τα σύνορα μιας χώρας, τότε η 

ασθένεια γίνεται επίσημα πανδημία. 

Οι μεταδοτικές ασθένειες υπήρξαν και κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, όπου 

κυριαρχούσε ο κυνηγός – συλλέκτης. Η στροφή, όμως, προς την αγροτική ζωή πριν από 

περίπου 10.000 χρόνια δημιούργησε κοινότητες που ήταν επιρρεπείς στις επιδημίες. Η 

ελονοσία, η φυματίωση, η λέπρα, η γρίπη, η ευλογιά και άλλες μολυσματικές ασθένειες 

εμφανίστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Όσο εκπολιτιζόταν ο άνθρωπος, οικοδομώντας πόλεις, ανοίγοντας εμπορικούς δρόμους και 

διεξάγοντας πολέμους, τόσο πιο πιθανές ήταν οι πανδημίες. Σε αυτή τη λίστα παρουσιάζουμε 

κάποιες από τις σημαντικές πανδημίες που εξολόθρευσαν μεγάλο αριθμό ανθρώπων και 

άλλαξαν τον ρου της ιστορίας 
Ο Λοιμός της Αθήνας (430 π.Χ.) 

Η παλαιότερη καταγεγραμμένη πανδημία συνέβη κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού 

Πολέμου. Αφού η ασθένεια πέρασε από τη Λιβύη, την Αιθιοπία και την Αίγυπτο, διέσχισε τα 

αθηναϊκά τείχη, τα οποία πολιορκούσαν οι Σπαρτιάτες. Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 

πληθυσμού της Αθήνας έχασαν τη ζωή τους. 

Τα συμπτώματα περιελάμβαναν πυρετό, δίψα, αιμόπτυση και δερματικές αλλοιώσεις. Η 

ασθένεια, που ήταν μάλλον τυφοειδής πυρετός, εξασθένησε σημαντικά τους Αθηναίους και 

ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την ήττα τους από τους Σπαρτιάτες. 

 

Ο Λοιμός των Αντωνίνων (165) 

Ο Λοιμός των Αντωνίνων ήταν πιθανώς μια πρώιμη εμφάνιση της ευλογιάς, που ξεκίνησε 

από τους Ούννους. Οι Ούννοι μόλυναν τους Γερμανούς, οι οποίοι με τη σειρά του μόλυναν 

τους Ρωμαίους στρατιώτες που βρίσκονταν στις περιοχές τους. Επιστρέφοντας οι στρατιώτες 

στις πατρίδες τους συνέβαλαν καθοριστικά στην εξάπλωση της ασθένειας. 

Τα συμπτώματα περιελάμβαναν πυρετό, πονόλαιμο, διάρροια και, εάν ο ασθενής ζούσε 

αρκετά καιρό, πυώδεις πληγές. Η πανδημία αυτή συνεχίστηκε έως το 180. Από τα επιφανή 

θύματα της πανδημίας ήταν και δυο Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ο Λούκιος Βέρος και ο πιο 

γνωστός από το φιλοσοφικό του έργο Μάρκος Αυρήλιος. Η πανδημία πήρε το όνομά της από 

δυναστεία των Αντωνίνων που κυβερνούσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι γνωστή και ως ο 

Λοιμός του Γαληνού, από το όνομα του Έλληνα γιατρού που πρώτος την περιέγραψε.  
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Ο Λοιμός του Κυπριανού (250) 

Η πανδημία αυτή πήρε το όνομά της από το πιο γνωστό της θύμα, τον επίσκοπο Καρθαγένης 

Κυπριανό. Τα συμπτώματα περιλάμβαναν διάρροια, εμετό, έλκη στο λαιμό, πυρετό και 

γάγγραινα στα χέρια και τα πόδια. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη για να σωθούν, αλλά 

προκάλεσαν την εξάπλωση της πανδημίας.Ενδεχομένως η πανδημία ξεκίνησε από την 

Αιθιοπία. Στη συνέχεια, όμως, μέσω της Βόρειας Αφρική πέρασε στη Ρώμη και βορειότερα. 

Υπήρχαν εστίες της πανδημίας και τους επόμενους τρεις αιώνες. Το 444 έπληξε τη Βρετανία 

και εμπόδισε τις αμυντικές προσπάθειες των Άγγλων εναντίον των Πίκτων και των Σκώτων, 

με συνέπεια οι ντόπιοι να ζητήσουν τη βοήθεια των Σαξώνων, οι οποίοι σύντομα απέκτησαν 

τον έλεγχο του Νησιού. 

Ο Λοιμός του Ιουστινιανού (541) 

Αρχικά εμφανίστηκε στην Αίγυπτο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε μέσω της Παλαιστίνης στα 

λοιπά εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. mΟ λοιμός 

άλλαξε την πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ανατρέποντας τα σχέδια του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού για την επανάκτηση των δυτικών περιοχών της αυτοκρατορία και προκαλώντας 

τεράστια οικονομικά προβλήματα. Πιστεύεται, επίσης, ότι δημιούργησε μια ατμόσφαιρα 

Αποκάλυψης που συνετέσε στην ταχύτερη εξάπλωση του Χριστιανισμού. 

Οι επανεμφανίσεις της τους επόμενους δύο αιώνες προκάλεσε τον θάνατο 50 εκατομμυρίων 

ανθρώπων, το 26% του παγκόσμιου πληθυσμού. Θεωρείται ότι είναι η πρώτη σημαντική 

εμφάνιση της βουβονικής πανώλης, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγέθυνση του λεμφικού 

αδένα, μεταφέρεται από του αρουραίους και εξαπλώνεται με τους ψύλλους. 

 

Λέπρα (11ος αιώνας)Παρόλο που ήταν γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων, η λέπρα 

εξελίχθηκε σε πανδημία στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, με αποτέλεσμα την κατασκευή 

πολλών ειδικών εγκαταστάσεων (λεπροκομείων) για να απομονώσουν τον τεράστιο αριθμό 

των πασχόντων. 

Μία αργά αναπτυσσόμενη βακτηριακή ασθένεια, που προκαλεί πληγές και παραμορφώσεις, 

η λέπρα θεωρήθηκε ως τιμωρία από τον Θεό. Αυτή η δοξασία οδήγησε σε ηθικές κρίσεις και 

εξοστρακισμό των θυμάτων. Γνωστή ως ασθένεια του Χάνσεν στις μέρες μας, εξακολουθεί 

να προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως, αλλά είναι ιάσιμη. 
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Ο Μαύρος Θάνατος (1350) 

Υπεύθυνος για το θάνατο του ενός τρίτου του παγκόσμιου πληθυσμού, αυτή η δεύτερη 

εμφάνιση της βουβωνικής πανώλης άρχισε ενδεχομένως από την Ασία και κινήθηκε δυτικά 

με τα εμπορικά καραβάνια. Εισήλθε μέσω της Σικελίας το 1347, όταν έφτασαν φορείς της 

ασθένειας στο λιμάνι της Μεσσήνης, και γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Η Αγγλία 

και η Γαλλία επλήγησαν τόσο πολύ που κήρυξαν εκεχειρία στον μεταξύ τους πόλεμο. Το 

βρετανικό φεουδαρχικό σύστημα κατέρρευσε όταν η ασθένεια άλλαξε τις οικονομικές συνθήκες 

και τα δημογραφικά δεδομένα. Βορειότερα οι Βίκινγκς έχασαν τη στρατιωτική τους ισχύ και οι 

εξερευνήσεις τους στη Βόρεια Αμερική 

σταμάτησαν.

 

 

Η Κολομβιανή Ανταλλαγή (1492) 

Ο όρος «Κολομβιανή Ανταλλαγή» εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1972 από τον Αμερικανό 

καθηγητή Ιστορίας και Γεωγραφίας Άλφρεντ Κρόσμπι στο βιβλίο του τίτλο «Η Κολομβιανή 

Ανταλλαγή» («The Columbian Exchange») για να περιγράψει τις πολιτισμικές και 

βιολογικές επιρροές μεταξύ των πληθυσμών των Ευρωπαίων και των ιθαγενών του Νέου 

Κόσμου. Έκτοτε επικράτησε ως όρος στην επιστήμη και τη δημοσιογραφία. 

Μετά την άφιξη των Ισπανών κονκισταδόρες στην Καραϊβική, οι ασθένειες όπως η ευλογιά, 

η ιλαρά και η βουβωνική πανώλη, μεταδόθηκαν στους ιθαγενείς πληθυσμούς. Οι 

μεταδοτικές αυτές ασθένειες εξολόθρευσαν το 90% των ιθαγενών σε Βόρεια και Νότια 

Αμερική. Κατά την άφιξή του στο νησί της Ισπανιόλας (σήμερα περιλαμβάνει τα κράτη Αϊτή 

και Δομηνικανή Δημοκρατία), το 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος και οι άνδρες του ήλθαν 

σε επαφή με τη φυλή των Ταϊνό, που αριθμούσε 60.000 ανθρώπους. Το 1548 είχαν απομείνει 

μόνο 500. 

Το σενάριο αυτό επαναλήφθηκε σε ολόκληρη την Αμερική. Το 1520 η αυτοκρατορία των 

Αζτέκων καταστράφηκε από την ευλογιά που μετέφεραν οι Αφρικανοί σκλάβοι. Βρετανική 

έρευνα το 2019 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εξολόθρευση περίπου 56 εκατομμυρίων 

ιθαγενών Αμερικανών τον 16ο και τον 17ο αιώνα, από μολυσματικές ασθένειες, ενδέχεται να 

άλλαξε το κλίμα της Γης, καθώς η ανάπτυξη της βλάστησης σε προηγουμένως 

καλλιεργημένες εκτάσεις, μετέφερε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα 

και προκάλεσε ψυχρό συμβάν, γνωστό στην επιστημονική κοινότητα «Μικρή Εποχή των 

Παγετώνων» («Little Ice Age»). 
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Ο Μεγάλος Λοιμός του Λονδίνου (1665) 

Στη δεύτερη καταγεγραμμένη εμφάνισή της, η βουβωνική πανώλη οδήγησε στο θάνατο του 

20% του πληθυσμού του Λονδίνου. Καθώς οι θάνατοι αυξάνονταν και οι μαζικοί τάφοι 

έκαναν την εμφάνισή τους, εκατοντάδες χιλιάδες γάτες και σκυλιά σφαγιάστηκαν ως πιθανή 

αιτία και η ασθένεια εξαπλώθηκε μέσω των λιμανιών κατά μήκος του Τάμεση. Την 

καταστροφή ήλθε να αποτελειώσει η Μεγάλη Φωτιά του Λονδίνου, το φθινόπωρο του 1666. 

Η πρώτη πανδημία χολέρας (1817) 

Η πρώτη από τις επτά πανδημίες της χολέρας τα επόμενα 150 χρόνια, προήλθε από τη Ρωσία, 

όπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εξαπλώθηκε μέσα από το νερό και τις 

τροφές που είχαν μολυνθεί από τα περιττώματα και το βακτήριο μεταφέρθηκε από 

Βρετανούς στρατιώτες στην Ινδία, όπου πέθαναν εκατομμύρια άνθρωποι. 

Η εμβέλεια της βρετανικής αυτοκρατορίας και του ναυτικού της προκάλεσε την εξάπλωση 

της χολέρας στην Ισπανία, την Αφρική, την Ινδονησία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη 

Γερμανία και την Αμερική, όπου σκότωσε 150.000 ανθρώπους. Ένα εμβόλιο ήταν διαθέσιμο 

το 1885, αλλά οι πανδημίες συνεχίστηκαν. 

 

Η τρίτη πανδημία βουβωνικής πανώλης (1855) 

Ξεκινώντας από την Κίνα και μετακομίζοντας στην Ινδία και το Χονγκ Κονγκ, η βουβωνική 

πανώλη προκάλεσε 15 εκατομμύρια θύματα. Αρχικά εξαπλώθηκε μέσω των ψύλλων από την 

επαρχία Γιουνάν και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντας που προκάλεσε 

δύο σημαντικές εμφύλιες διαμάχες στην Κίνα. 

Η Ινδία αντιμετώπισε τις σημαντικότερες ανθρώπινες απώλειες και η επιδημία 

χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για κατασταλτικές πολιτικές από τους Βρετανούς 

αποικιοκράτες. Η πανδημία θεωρήθηκε ενεργή έως το 1960, όταν τα κρούσματα έπεσαν 

κάτω από τα 200. 
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Η πανδημία ιλαράς στα Φίτζι (1875) 

Ένα χρόνο αφότου τα νησιά Φίτζι του Νοτίου Ειρηνικού εντάχθηκαν στη Βρετανική 

Αυτοκρατορία, μία ομάδα ντόπιων προεστών επισκέφθηκε την Αυστραλία. Επιστρέφοντας 

στην πατρίδα τους έφεραν μαζί τους και την ασθένεια. Η ιλαρά εξαπλώθηκε με απίστευτη 

ταχύτητα και μέσα σε έξι μήνες αφάνισε το ένα τρίτο των κατοίκων των Φίτζι, συνολικά 

40.000 άτομα. 

Η Ρωσική Γρίπη (1889) 

Η πρώτη σημαντική πανδημία γρίπης ξεκίνησε από τη Σιβηρία και το Καζακστάν, ταξίδεψε 

στη Μόσχα, στη Φινλανδία και την Πολωνία, όπου μεταφέρθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Μέχρι το επόμενο έτος, μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού έπληξε τη Βόρεια Αμερική και την 

Αφρική. Έως το τέλος του 1890, 360.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. 

 

Η Ισπανική Γρίπη (1918) 

Η γρίπη των πτηνών που οδήγησε σε 50 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, φαίνεται ότι 

προήλθε από την Κίνα και μεταδόθηκε από Κινέζους εργάτες που μεταφέρονταν 

σιδηροδρομικώς μέσω του Καναδά προς την Ευρώπη. Στη Βόρεια Αμερική, η γρίπη 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Κάνσας στις αρχές του 1918 και στην Ευρώπη την άνοιξη 

της ίδιας χρονιάς. 

Την ονομασία της «ισπανική γρίπη», την οφείλει στις δημοσιογραφικές αναφορές για την 

έξαρση της ασθένειας στη Μαδρίτη. Η απειλή της ισπανικής γρίπης εξαφανίστηκε το 

καλοκαίρι του 1919, όταν το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών είχε αναπτύξει ανοσία ή είχε 

πεθάνει 

Η Ασιατική Γρίπη (1957) 

Ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Κίνα και έπειτα 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη η Μεγάλη Βρετανία ήταν αυτή που επλήγη 

περισσότερο με 14.000 νεκρούς μέσα σε έξι μήνες. Ένα δεύτερο κύμα της ασιατικής γρίπης 

ακολούθησε στις αρχές του 1958, προκαλώντας συνολικά περίπου 1, 1 εκατομμύρια 

θανάτους παγκοσμίως, με 116.000 θανάτους μόνο στις ΗΠΑ. Δημιουργήθηκε εμβόλιο που 

περιόρισε σημαντικά την πανδημία. 

 

Στέλλα  

 Δήμητρα 

Ιάσονας  
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Μάνος Χατζιδάκις 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας, ο Μάνος Χατζιδάκις, γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 

1925 στην Ξάνθη, «τη διατηρητέα κι όχι την άλλη, τη φριχτή, που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους 

εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες», όπως έλεγε και ο ίδιος.Ήταν γιος του δικηγόρου Γεωργίου 

Χατζιδάκι και της Αλίκη Αρβανιτίδου. Μετά τον χωρισμό των γονιών του, το 1932, ο Μάνος Χατζιδάκις 

με τη μητέρα του και την αδελφή του εγκαθίστανται οριστικά στην Αθήνα. 

Εν τω μεταξύ, από τα τέσσερά του χρόνια έχει αρχίσει μαθήματα πιάνου με δασκάλα την Αλτουνιάν, 

γνωστή μουσικό της Ξάνθης, αρμενικής καταγωγής. Παράλληλα διδασκόταν βιολί και ακορντεόν. 

Παγοπώλης και φορτοεκφορτωτήςΣτα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της απελευθέρωσης, ο Μάνος 

Χατζιδάκις εργάζεται ως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπώλης στο εργοστάσιο του Φιξ, 

υπάλληλος στο φωτογραφείο του Μεγαλοοικονόμου, βοηθός νοσοκόμος στο 401 Στρατιωτικό 

Νοσοκομείο. 

Συγχρόνως αρχίζει ανώτερα θεωρητικά μαθήματα μουσικής με τον Μενέλαο Παλλάντιο, σημαντική 

μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, και σπουδές Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις 

οποίες ποτέ δεν ολοκλήρωσε. 

Την εποχή εκείνη γνωρίζεται με καλλιτέχνες και διανοούμενους (Γκάτσος, Σεφέρης, Ελύτης, Τσαρούχης, 

Σικελιανός) της γενιάς του μεσοπολέμου, οι οποίοι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των 

προσανατολισμών και της σκέψης του. Ο Νίκος Γκάτσος, με τον οποίο γνωρίστηκε το 1943, θα 

παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του, ο μεγάλος δάσκαλος και ο ακριβός του φίλος. 

Γνωριμία με τον ΚουνΗ πρώτη του εμφάνιση στα μουσικά πράγματα της χώρας γίνεται το 1944 με τον 

«Τελευταίο Ασπροκόρακα» του Αλέξη Σολωμού στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν. Η γόνιμη 

συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα διαρκέσει 15 χρόνια, με μουσικές για παραστάσεις όπως: 

«Γυάλινος Κόσμος» (1946), «Αντιγόνη» (1947), «Ματωμένος Γάμος» (1948), «Λεωφορείον ο Πόθος» 

(1948), «Ο θάνατος του Εμποράκου» (1949) κ.ά. 

Εν τω μεταξύ, το 1949 με μια διάλεξη του για το ρεμπέτικο τραγούδι θα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων 

στη συντηρητική ελληνική αστική κοινωνία. 

Από το 1950 αρχίζει να γράφει μουσική για αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες. Ο Μάνος Χατζιδάκις έχει 

«ντύσει» μουσικά την Ορέστεια, τη Μήδεια, τις Βάκχες, τις Εκκλησιάζουσες, τη Λυσιστράτη, τον 

Πλούτο, τις Θεσμοφοριάζουσες, τους Βατράχους και τις Όρνιθες. 

Το 1959 παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τον Μίκη Θεοδωράκη, ενορχηστρώνοντας και ηχογραφώντας ο 

ίδιος το έργο του «Επιτάφιος» με τη Νάνα Μούσχουρη. 
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Χατζιδάκις και σινεμά Με τη Μελίνα Μερκούρη 

Μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι μουσικές που συνέθεσε για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και του 

διεθνούς κινηματογράφου. Αναφέρουμε ενδεικτικά την «Κάλπικη Λίρα» (Γ. Τζαβέλλα 1954), τη 

«Στέλλα» (Μ. Κακογιάννη, 1955), το «Δράκο» (Ν. Κούνδουρου, 1956), το «America-America» (Ελ. 

Καζάν, 1962), «Sweet Movie» (Ντ. Μακαβέγιεφ, 1974), κ.ά. 

Το 1960 κερδίζει το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζιλ 

Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα δέκα εμπορικότερα του 20ού 

αιώνα. 

Ωστόσο, η μουσική του για τον ελληνικό κινηματογράφο και μια σειρά ελαφρών τραγουδιών τού χαρίζει 

μια «λαϊκότητα ανεπιθύμητη», την οποία δεν θα αποδεχθεί ποτέ και θα τη μάχεται μέχρι το τέλος της ζωής 

του. 

Πνεύμα ανήσυχο, ο Μ. Χατζιδάκις χρηματοδοτεί το Διαγωνισμό Πρωτοποριακής Σύνθεσης «Μάνος 

Χατζιδάκις» του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Δοξιάδη. Το βραβείο απονέμεται στον Ιάννη Ξενάκη, 

άγνωστο τότε στο ελληνικό κοινό. 

Το 1966 ο Μάνος Χατζιδάκις πηγαίνει στις ΗΠΑ, όπου ανεβάζει στο Μπρόντγουεϊ με τον Ζιλ Ντασέν και 

τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του «Ποτέ την Κυριακή» με τον τίτλο «Illya Darling». Στην 

Αμερική θα παραμείνει μέχρι το 1972 και η μουσική του αντίληψη θα επηρεαστεί σημαντικά από την pop 

music. Αποτέλεσμα αυτής της επίδρασης είναι ο κύκλος τραγουδιών «Reflections» με το συγκρότημα 

New York Rock and Roll Ensemble. 

Τo 1972, τον πιο σκοτεινό χρόνο της χούντας, επιστρέφει στην Αθήνα και ιδρύει το μουσικό καφεθέατρο 

«Πολύτροπο», μέσα από το οποίο επιχειρεί να ανοίξει εκφραστικές διόδους στο μουσικό τέλμα της 

εποχής. 

Η γέννηση του «Τρίτου» 

Το 1975 αρχίζει η χρυσή εποχή του «Τρίτου». Γίνεται διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού «Τρίτο 

Πρόγραμμα» (1975-81) τον οποίο, σε συνεργασία με μια ομάδα νέων και ταλαντούχων δημιουργών, 

γίνεται σημείο αναφοράς. 

Το 1989-93 ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων», για να παρουσιάσει «πρωτότυπα προγράμματα που 

συνήθως δεν καλύπτονται από τις συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες», την οποία διηύθυνε μέχρι το τέλος 

της ζωής του. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων με μαέστρο τον Χατζιδάκι έδωσε 20 συναυλίες και 12 ρεσιτάλ 

ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου με Έλληνες και ξένους σολίστ. 

Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν διαρκώς παρών στην ελληνική 

δισκογραφία, με δεκάδες δίσκους που θεωρούνται πια κλασικοί: Ο Κύκλος με την Κιμωλία (1956), 

Παραμύθι χωρίς Όνομα (1959), Πασχαλιές μέσα απ' τη νεκρή γη (1961), Δεκαπέντε Εσπερινοί (1964), 

Μυθολογία (1965), Καπετάν Μιχάλης (1966), Τα Λειτουργικά (1971), Αθανασία (1975), Τα Παράλογα 

(1976), Σκοτεινή Μητέρα (1985), Τα Τραγούδια της Αμαρτίας (1992) κ.ά. 

Μοναδικός, ιδιοφυής και αεικίνητος, ο Μάνος Χατζιδάκις «έφυγε» από κοντά μας στις 15 Ιουνίου 1994. 

Πηγή: https://www.sansimera.gr/biographies/147 

Αλέξανδρος  

Γιάννης  

Ιάσονας  
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Ο θρίαμβος της Εθνικής Ελλάδος στο Ευρωμπάσκετ του 1987 

 

 
 

Η 14η Ιουνίου 1987 είναι ημερομηνία - ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό. Εκείνη τη ζεστή 

κυριακάτικη νύχτα, η εθνική ομάδα της καλαθοσφαίρισης ανάγκασε όλους τους Έλληνες - φιλάθλους και 

μη- να βγουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 

μπάσκετ, την πρώτη στην ιστορία του αθλήματος, που ήλθε έπειτα από ένα συγκλονιστικό αγώνα με τη 

Σοβιετική Ένωση και νίκη με 103-101 στην παράταση. Ήταν ο μεγαλύτερος θρίαμβος του ελληνικού 

αθλητισμού σε ομαδικό άθλημα μέχρι τότε και θα παραμείνει μέχρι το 2004, όταν η εθνική ομάδα θα 

κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. 

 

Η διοργάνωση και η συγκρότηση της Εθνικής 

Τα προηγούμενα χρόνια η εθνική ομάδα του μπάσκετ προερχόταν από συνεχόμενες αποτυχίες. Το 1985 

δεν ήταν καν στο Ευρωμπάσκετ της Γερμανίας, ενώ δύο χρόνια στη Γαλλία είχε τερματίσει στην 11η 

θέση. Από το 1965 στη Μόσχα είχε να γνωρίσει πρόκριση στην οκτάδα. Και με αυτό το στόχο ξεκίνησε 

τις υποχρεώσεις της στο Ευρωμπάσκετ του 1987, που έγινε στο νεόδμητο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

(ΣΕΦ), που είχε εγκαινιάσει το 1985 ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Λόγω έδρας, υπήρχε η 

πεποίθηση ότι η συμμετοχή της στην οκτάδα της διοργάνωσης θα ήταν υπέρβαση και θα αποτελούσε 

επιτυχία. Κανείς δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε. 

 

 Αλέξανδρος  
 

Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/1250  

 

Χριστίνα  

Γιάννης Β 
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Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 

 
 

Η 14η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη με πρωτοβουλία του 

Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών και του Διεθνούς Οργανισμού Μετάγγισης Αίματος. 

 

Αφορμή για τον σημερινό εορτασμό είναι η ημερομηνία γέννησης του αυστριακού ιατρού Καρλ 

Λαντστάινερ, που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και τα ρέζους και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 

1930 για τις σημαντικές αυτές ανακαλύψεις του. 

 

Την ημέρα αυτή τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει προς τον 

πάσχοντα συνάνθρωπό του, προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά του χωρίς ανταμοιβή: 10 λεπτά χρόνο από 

τη ζωή του και 400 κ.ε. αίμα από τα 6 λίτρα που διαθέτει. 

 

Το μήνυμα του εορτασμού της Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη δεν είναι μόνο να εξαλείψει την 

προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια γύρω από την αιμοδοσία, αλλά κυρίως: 

 

να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες 

να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιμοδότες, δηλαδή τακτικοί 

εθελοντές αιμοδότες 

να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα της μη αμειβόμενης Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

Κάθε χώρα, για να καλύψει τις ανάγκες της σε αίμα, χρειάζεται 60.000 φιάλες αίματος ανά 1.000.000 

κατοίκους και άρα στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 μονάδες, από τις 

οποίες μόνο το 40% καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες. 

 

 

Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/40 

 

Σταύρος  
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Υπέρμαχοι των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Νέλσον Μαντέλα (1918-2013) 

                                        ομαδική εργασία τουΣτ1 

 
 
«Αυτό που επιθυμώ είναι το ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας, όπου όλοι οι άνθρωποι 

συμβιώνουν αρμονικά και απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες. Είναι ένα ιδανικό το οποίο ελπίζω να ζήσω και να το 

πραγματοποιήσω. Αλλά, αν χρειαστεί, είναι ένα ιδανικό για το οποίο είμαι προετοιμασμένος να πεθάνω». 

 

– Νέλσον Μαντέλα 
Ο Νέλσον Μαντέλα, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα προάσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων του εικοστού αιώνα, είναι ένας άνθρωπος που η αφοσίωσή 

του στις ελευθερίες του λαού του εμπνέει υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 

όλο τον κόσμο. Ο Μαντέλα γεννήθηκε στο Τρανσκί, στη Νότια Αφρική και ήταν γιος ενός 

φυλάρχου. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο και στη συνέχεια αποφοίτησε από τη νομική. Το 

1944 έγινε μέλος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC) και εργάστηκε ενεργά για την 

εξάλειψη των πολιτικών του απαρτχάιντ του κυβερνώντος Εθνικού Κόμματος. Κατά τη 

διάρκεια της δίκης του για τις δραστηριότητές του, ο Μαντέλα διακήρυξε: «Πάλεψα 

ενάντια στην κυριαρχία των λευκών, πάλεψα και ενάντια στην κυριαρχία των μαύρων. 

Αυτό που επιθυμώ είναι το ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας, όπου όλοι 

οι άνθρωποι συμβιώνουν αρμονικά και απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες. Είναι ένα ιδανικό το 

οποίο ελπίζω να ζήσω και να το πραγματοποιήσω. Αλλά αν χρειαστεί, είναι ένα ιδανικό 

για το οποίο είμαι προετοιμασμένος να πεθάνω». 

Ο Μαντέλα καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει 

σύμβολο της αντίστασης στο ανερχόμενο κίνημα ενάντια στο απαρτχάιντ, αρνούμενος 

κατ’ επανάληψη να συμβιβάσει τις πολιτικές του θέσεις για να επιτύχει την απελευθέρωσή 

του. Τελικά, αποφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο του 1990 και ενέτεινε τη μάχη του εναντίον 

της καταπίεσης για να επιτύχει τους στόχους που ο ίδιος και οι άλλοι είχαν θέσει σχεδόν 

σαράντα χρόνια πριν. Τον Μάιο του 1994 ο Μαντέλα ορκίστηκε ως ο πρώτος μαύρος 

πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, ένα αξίωμα που κράτησε μέχρι το 1999. Προέδρευσε κατά 

την περίοδο που η χώρα άφησε πίσω της τη διακυβέρνηση από μια μειονότητα και το 

απαρτχάιντ, κερδίζοντας τον διεθνή σεβασμό για την προάσπιση της εθνικής και διεθνούς 

συμφιλίωσης. Κατά την 90ή επέτειο των γενεθλίων του, το 2008, έγινε ένας παγκόσμιος 

εορτασμός προς τιμήν του και αναζωπυρώθηκαν οι στόχοι της ελευθερίας και της 

ισότητας που ο ίδιος είχε θέσει. 

«Αν μιλάς σ’ έναν άνθρωπο σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει, μιλάς στο μυαλό του. 

Αν του μιλάς στη δική του γλώσσα, μιλάς στην καρδιά του». − Νέλσον Μαντέλα 

Γιώργος  

Γρηγόρης  
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Η ιστορία της Αγια-Σοφιάς 

 
 

Η Αγία Σοφία είναι το πρώτο κτίσμα που χτυπάει στα μάτια του επισκέπτη, καθώς εισέρχεται από την 

Προποντίδα. Ο πρώτος ναός θεμελιώθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 330 μ.Χ... 

. Το ξεχωριστό αυτό σημείο είχαν επιλέξει για να χτίσουν τους ναούς τους, αιώνες πριν από τους 

Βυζαντινούς, οι ειδωλολάτρες. 

Ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας θεμελιώθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 330 μ.Χ. όταν ονόμασε 

τη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ανέγερση του ναού 

ολοκληρώθηκε από τον γιο του Κωνστάντιο και τα εγκαίνια έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου του 360. 

Κατά την εποχή του Αρκαδίου, το 404, η πρώτη Αγιά Σοφιά πυρπολείται και θα κτισθεί εκ νέου από τον 

Θεοδόσιο Β'. Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 10 Οκτωβρίου του 415, όμως ο ναός θα πυρποληθεί και πάλι το 

532, κατά τη Στάση του Νίκα. Έτσι, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α' αποφασίζει να κατασκευάσει την 

εκκλησία από την αρχή, στον ίδιο χώρο, αλλά πολύ πιο επιβλητική, για να δεσπόζει στη Βασιλεύουσα. Τα 

θεμέλια αυτού του μεγαλοπρεπή ναού θα μπουν στις 23 Φεβρουαρίου του 532, με σχέδια που εκπόνησαν 

οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος Τραλλιανός και Ισίδωρο ο Μιλήσιος. 

Για την ολοκλήρωση του κολοσσιαίου έργου δούλεψαν αδιάκοπα επί έξι χρόνια 10.000 τεχνίτες, ενώ 

ξοδεύτηκαν 320.000 λίρες (περίπου 120.000.000 ευρώ). Από κάθε σημείο όπου υπήρχε Ελληνισμός, έγινε 

προσφορά: Τα πράσινα μάρμαρα από τη Μάνη και την Κάρυστο, τα τριανταφυλλιά από τη Φρυγία και τα 

κόκκινα από την Αίγυπτο. Από τον υπόλοιπο κόσμο προσφέρθηκαν τα πολύτιμα πετράδια, ο χρυσός, το 

ασήμι και το ελεφαντόδοντο, για τη διακόσμηση του εσωτερικού. 

Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 από τον Ιουστινιανό, ο οποίος βλέποντας την υπεροχή της 

Αγίας Σοφίας έναντι του ξακουστού ναού του Σολομώντα, αναφωνεί: «Δόξα των Θεώ το καταξιωσάντι με 

τελέσαι τοιούτον έργον. Νενίκηκά σε Σολομών». 

Για χίλια και πλέον χρόνια (537-1453), η Αγία Σοφία θα αποτελέσει το κέντρο της ορθοδοξίας και του 

ελληνισμού. Εκεί, ο λαός θα γιορτάσει τους θριάμβους, θα θρηνήσει τις συμφορές και θα αποθεώσει τους 

νέους αυτοκράτορες. 

Η τελευταία λειτουργία τελέστηκε στις 29 Μαΐου του 1453. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

ΙΑ' Δραγάτης, αφού προσευχήθηκε μαζί με το λαό και ζήτησε συγνώμη για λάθη που πιθανόν έκανε, 

έφυγε για τα τείχη, όπου έπεσε μαχόμενος. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Αγία Σοφία έγινε 

τζαμί και με την επανάσταση του Κεμάλ Ατατούρκ μετατράπηκε σε μουσείο. 

Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/48  

Από τη Βασιλεύουσα στη Συμπρωτεύουσα Ψηφίδα ψηφίδα 

 

 

 

Γιώργος  

Γρηγόρης  
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Προορισμοί για τις τέλειες διακοπές! 

Της Αναστασίας  

Αβάνα 
Η Αβάνα βρίσκεται στην Κούβα και είναι και η 

πρωτεύουσα της . Μπορείς να επισκεφτείς την Παλιά 

Πόλη που θα δεις να κυκλοφορούν εκεί αυτοκίνητα 

του 50’. Αν θες η μέρα σου να είναι ποιο δροσερή 

τότε πρέπει να επισκεφτείς τις παραλίες Playa 

Paraiso , Cayo Coco και Cayo Lardo del 

Sur . Τα κρυστάλλινα νερά τους θα σε αφήσουν με το 

στόμα ανοιχτό .Τέλος μπορείς να απολαύσεις το 

ηλιοβασίλεμα με φαγητό . Μπορείς να αγοράσεις το 

τοπικό φαγητό που υπάρχει παντού . Επίσης μπορείς 

να 

δοκιμάσεις τον Κουβανέζικο καφέ που είναι 
απίστευτος . 
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Φωτογραφίες 
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συντάκτης με άδεια χρήσης CC BY-ND 

 

 

 

 
 
Αυτή η φωτογραφία από Άγνωστος συντάκτης με άδεια χρήσης CC BY- 

SA-NC 

 

 

Κοπακαμπάνα 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αυτή η φωτογραφία από Άγνωστος 

Η Κοπακαμπάνα είναι μία από τις ποιο γνωστές πόλεις στο Ρίο 

Ντε Τζανέιρο. Είναι γνωστή για την παραλία τεσσάρων μέτρων 

της, που άπειρος κόσμος την επισκέπτεται. Στην παραλία 

μπορείς να δεις πολλά μαγαζιά να πουλάνε το πασίγνωστο 

γλυκό το ασαί . Στην Κοπακαμπάνα επίσης υπάρχουν πολλά 

μουσεία να επισκεφτείς και να θαυμάσεις . Μερικά από αυτά 

είναι Το μουσείο του Αύριο , Την εθνική βιβλιοθήκη και το εθνικό 

μουσείο καλών τεχνών. Επιπρόσθετα μπορείς να επισκεφτείς και 

να θαυμάσεις το Άγαλμα του Χριστού! 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://perierga.gr/2011/07/%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%AF%CE%BF/
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Λονδίνο 
 Το Λονδίνο βρίσκετε στην Μεγάλη Βρετανία και είναι η 

πρωτεύουσα της Αγγλίας και της Μεγάλης Βρετανίας .Στο Λονδίνο 

μπορείς να πας τον χειμώνα γιατί τότε είναι ποιο όμορφο . 

Μπορείς να επιστεφτείς το μουσείο Madam Tussads όπως κι 

επίσης κι άλλα μουσεία για να είναι η μέρα σου ενδιαφέρον . 

Επίσης μπορείς να επισκεφτείς και το Big Ben και μπορείς 

παράληλα να δοκιμάσεις τοπικά φαγητά του Λονδίνου όσο 

θαυμάζεις το Big Ben . 
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Φωτογραφίες 
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Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε λίγο χρόνο 
για να διαβάσετε αυτό το άρθρο . Ελπίζω να σας 
βοήθησα να βρείτε έναν προορισμό για τις 
διακοπές 
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Της Αθανασίας  
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5. Κυκλώνας στην 
Ινδία(1839) 

 Το 1839 τεράστιος κυκλώνας έπληξε την Ινδία και 
πιο συγκεκριμένα την περιοχή Coringa με 
αποτέλεσμα 

400.000 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους. 
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4. Σεισμός Shaanxi στην 
Κίνα (1556) 

 Σεισμός μεγέθους 8 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το 
πρωινό της 23ης Ιανουαρίου 1556 την Κίνα με 
αποτέλεσμα 830.000 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο. Ο 
σεισμός ισοπέδωσε ολοκληρωτικά πολλές περιοχές ενώ 
συνολικά επηρέασε 97 περιοχές πλησίον του επικέντρου. 
Σύμφωνα με μελέτες ο σεισμός εκτός από τις 
καταστροφές άλλαξε και την μορφολογία των εδαφών 
αφού νέοι λόφοι και κοιλάδες 
δημιουργήθηκαν. 
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3. Κυκλώνας Bhola στο 

Μπαγκλαντές (1970 
 Στις 12 Νοεμβρίου 1970 ο κυκλώνας Bhola χτυπά με 

απίστευτη μανία το Μπαγκλαντές αφήνοντας πίσω 
του 
1.000.000 νεκρούς και πολλά εκατομμύρια άστεγους. Η 
ταχύτητα των ανέμων ξεπερνούσε τα 185 χιλιόμετρα την ώρα 
ενώ λόγω των πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων πολλές περιοχές 
πλημμύρισαν. 
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2. Πλημμύρες στην Κίνα (1887) 
 Και πάλι μετά από υπερχείλιση του Κίτρινου 

ποταμού λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων 2.000.000 
άνθρωποι έχασαν την ζωή του ενώ 50.000 
τετραγωνικά μίλια γης καλύφθηκαν από τα νερά. 



74 
 

 
 
 

1.Πλημμύρες στην Κίνα (1931) 
 Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση 

του Κίτρινου ποταμού, στην κεντρική Κίνα, είναι η μέχρι 
σήμερα καταγεγραμμένη πιο θανατηφόρα φυσική 
καταστροφή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα θύματα 
έφτασαν τα 4.000.000. Μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 

1931 καλύφθηκαν από τα νερά 88.000 τετραγωνικά 
μίλια γης. 
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5 απίστευτες γυναίκες 
που άλλαξαν τον κόσμο!!! 

Της Σαββίνας 
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Σιμόν Ντε Μποβουάρ  
(1908-1986) 

Η Σιμόν Ντε Μποβουάρ είπε κάποτε κάτι παράξενο αλλά 
ταυτόχρονα και σπουδαίο: «Γυναίκα δεν γεννιέσαι 
γίνεσαι». Ήταν η γυναίκα «σύμβολο» του 20ου αιώνα. Πνεύμα ελεύθερο, 
ανεξάρτητο και δυναμικό. Είχε μια σχέση, όλη της την ζωή, την οποία πότε 
δεν παντρεύτηκε γιατί για αυτήν ο γάμος ήταν περιορισμός, αστικοποίηση 
και παρέμβαση του κράτους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Μία από τις 
θεατρικές της παραστάσεις ``Το Δεύτερο Φύλλο’’, αποκαλείτε σήμερα 
«Βίβλος του φεμινισμού» καθώς μέσα από αυτό 
προτείνεται μία τελείως ξένη και ανατρεπτική προσέγγιση στο τι είναι 
γυναίκα. Η Μποβουάρ παρατηρεί ότι η γυναίκα ουσιαστικά είχε πάντα 
μια δεύτερη θέση στην κοινωνία και φυσικά ήταν από τις πρώτες 
υναίκες που έκαναν το βήμα, να πάρουν την πρώτη θέση στη κοινωνία.
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Ίντιρα Γκάντι (1917-1984) 

Η πρώτη και μοναδική πρωθυπουργός της Ινδίας 
Το όνομά της είναι ταυτισμένο με το φεμινισμό, τη γυναικεία 
μαχητικότητα, το δυναμισμό και εσφαλμένα με τον Μαχάτμα 
Γκάντι του οποίου θεωρείται κόρη. Ωστόσο, αυτή η 
εμβληματική προσωπικότητα που θα καταφέρει να γίνει η 
πρώτη και η μοναδική πρωθυπουργός της Ινδίας, που θα 
ωθήσει τις γυναίκες στην Ινδία να βγουν άφοβα από τις 
πόρτες του σπιτιού τους και που το έργο της θα μείνει βαθιά 
και ουσιαστικά χαραγμένο στην παγκόσμια ιστορία, είναι 
κόρη του πρώτου πρωθυπουργού της ανεξάρτητης Ινδίας, 
Τζαουαχαρλάλ Νεχρού. Μεγαλωμένη μόνο με τον πατέρα της 
καθώς η μητέρα της έφυγε νωρίς, σφυρηλατήθηκε μέσα σε 
ένα άκρως πολιτικό και ανδροκρατούμενο περιβάλλον 
χαράσσοντας από πολύ μικρή τα δικά της βήματα. 
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Coco Chanel (1883-1971) 

“Η πιο θαρραλέα πράξη είναι να σκέφτεσαι μόνος σου, φωναχτά.” 
Είναι η μοναδική από τον χώρο της μόδας που συμπεριλήφθηκε στη λίστα, του 
περιοδικού Time, με τις 100 πιο ισχυρές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Ορφανή 
από πολύ μικρή ηλικία και μεγαλωμένη με πολλές δυσκολίες, η Coco Chanel είχε το 
σθένος να υπερπηδήσει τα εμπόδια, να χαράξει τη δική της πορεία και να 
εξασφαλίσει μία περίοπτη θέση στην παγκόσμια ιστορία. “Δεν μπήκα στην κοινωνία 
αυτή επειδή έπρεπε να σχεδιάσω ρούχα. Σχεδίασα ρούχα, ακριβώς επειδή μπήκα 
στην κοινωνία αυτή. Επειδή ήμουν η πρώτη που έζησε τη ζωή αυτού του αιώνα”. Με 
το παραπάνω motto να την συντροφεύει σε όλα τα χρόνια της δημιουργίας της, αυτή 
η “ιέρεια” της μόδας αντλούσε στοιχεία από το κοινωνικό περιβάλλον και έβρισκε 
τους πιο δημιουργικούς, ευφάνταστους και πρωτοποριακούς τρόπους, να τα 
ενσωματώνει στη δουλειά της. Μερικά από τα αποφθέγματά της: 

* “Για να είναι κανείς αναντικατάστατος, πρέπει να είναι πάντα 
διαφορετικός” 

* “Ψάξε για τη γυναίκα μέσα στο φόρεμα. Αν δεν υπάρχει γυναίκα, δεν 
υπάρχει φόρεμα”“Η μόδα αλλάζει, το στυλ μένει αναλλοίωτο”
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Μαρί Κιουρί (1867-1934) 

 

“Δεν πρέπει να φοβόμαστε, μόνο να προσπαθούμε να κατανοήσουμε”. 
Μία λαμπρή επιστήμονας, μία γυναίκα που έμεινε στην ιστορία για το 
σπουδαίο έργο της και τις καθοριστικές της ανακαλύψεις στην πορεία την 
ανθρωπότητας… αυτή είναι η Μαρία Κιουρί. Για να καταλάβει κανείς το 
μέγεθος της συνεισφοράς της στην παγκόσμια κοινότητα, αρκεί να ξεκινήσει να 
μετράει τις πρωτιές που κατέκτησε κατά τη διάρκεια της ζωής της. Η Μαρί Κιουρί, 
ήταν η πρώτη γυναίκα η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, το οποίο 
μοιράστηκε με τον σύζυγό της Πιερ και τον Ανρί Μπεκερέλ για την ανακάλυψη της 
ραδιενέργειας (1903). Υπήρξε η πρώτη μητέρα βραβευμένη με Νόμπελ της οποίας η 
κόρη έλαβε το ίδιο βραβείο (η μεγαλύτερη κόρη της Ιρέν Ζολιό-Κιουρί τιμήθηκε με 
το Νόμπελ Χημείας το 1935). Ήταν η πρώτη 
Ευρωπαία που πραγματοποίησε διδακτορική διατριβή στις θετικές επιστήμες 
καθώς και η πρώτη γυναίκα λέκτωρ και διευθύντρια εργαστηρίου στο Πανεπιστήμιο 
της Σορβόνης (1906). Τέλος, είναι η μόνη γυναίκα η οποία 
αναπαύεται στο Πάνθεον, το μαυσωλείο στο οποίο βρίσκονται θαμμένοι οι 
“μεγάλοι άνδρες” της Γαλλίας. 
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Malala Yousafzai (1997 – …. ) 

 
“Θέλω να γίνω πρωθυπουργός του Πακιστάν” 

“Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο κι ένα μολύβι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Η 
εκπαίδευση είναι η μοναδική λύση. Η Παιδεία πάνω απ’ όλα!”. Είναι οι τρεις προτάσεις που 
μεστά και περιεκτικά, περιγράφουν τις προσπάθειες της νεαρής, ακτιβίστριας Malala που λίγο 
έλειψε να πεθάνει για αυτά που πρεσβεύει. Φαίνεται όμως, ότι η νεαρή Malala έχει 
έρθει σε αυτόν τον κόσμο με ένα συγκεκριμένο σκοπό και δεν θα φύγει αν δεν επιτευχθή. 
Η Malala από το Πακιστάν, στην ηλικία των έντεκα ξεκίνησε να μάχεται τους Ταλιμπάν μέσα από 
ένα blog του BBC στο οποίο περιέγραφε, με ψευδώνυμο, την καταπιεστική κατάσταση που 
επικρατεί στον τόπο της, στην κοιλάδα Σουάτ του βορειοδυτικού Πακιστάν, στα σύνορα με το 
Αφγανιστάν. Βασική της επιδίωξη ήταν και είναι όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, 
να έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες για μία αξιοπρεπή ζωή. Η ζωή της 
αρχίζει να απειλείται από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι τελικά στις 9 Οκτωβρίου του 2012, και ενώ 
η Malala επέστρεφε από το σχολείο, την πυροβολούν εν ψυχρώ στο κεφάλι. Ο σοβαρός 
τραυματισμός της, είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει για πολύ καιρό σε 
νοσοκομεία του Πακιστάν και της Αγγλίας και να υποστεί μία σειρά αλλεπάλληλων επεμβάσεων. 
Η Malala κρατιέται στη ζωή, βγαίνει από το νοσοκομείο και επιστρέφει στην ακτιβιστική της 
δράση με περισσότερο πείσμα και σθένος. Ιδρύει το Malala Fund για την προώθηση του σκοπού 
της, εκδίδει βιβλίο για τη ζωή της προκειμένου να ακουστεί περισσότερο και 
βρίσκεται υποψήφια για Νόμπελ Ειρήνης και για το βραβείο Ζαχάρωφ, τα οποία και 
αποσπά. 
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Της Παναγιώτας  
                                                                                                                   ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
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Τόπος και Χρόνος: Το βιβλίο γράφτηκε το 1910 και το βασίλειο των Μυλολάτρων συμβολίζει τις κατοτοπιές 
της σύνγχρονης Ελλάδας.  
Διάλεξε 5 ήρωες του βιβλίου και γράψε λίγα λόγια για το χαρακτήρα τους.. Οι 5 ήρωες οι οποίοι μου έκαναν 
μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο Κακομοιρίδης ο σιδεράς οποίος είναι ένας καλός και κακομοίρης άνθρωπος που 
βοηθάει όλους όσους έχουν ανάγκη. Ο Κουλός ο οποίος παρόλο που στην αρχή ήταν ο μόνος στρατιώτης  του 
βασιλιά και παρόλο που αυτό που έκανε ήταν πολύ δύσκολο δεν τα παράτησε. Το Βασιλόπουλο που ήταν ένας 
αγαθός άνθρωπος και χωρίς αυτόν το βασίλειο θα είχε καταστραφεί. Ο ξάδελφος του βασιλιά ο οποίος ξέρει 
πως ο βασιλιάς   είναι ένας ανάξιος και τεμπέλης άνθρωπος άλλο τόσο γνωρίζει ότι το βασιλόπουλο είναι το 
ακριβός αντίθετο. Και ο Αρχικαγκελάριος Πανουργάκος ο οποίος είναι ένας κακός και πανούργος άνθρωπος 
 
 
 .....λίγα λόγια για την υπόθεση 
Υπήρχε κάποτε ένα βασίλειο το βασίλειο των Μυλολάτρων όπου είχε έναν τεμπέλη βασιλιά που ζητούσε όλο 
δάνεια από τον ξάδελφό του τον βασιλιά και από τον θείο του τον βασιλιά. Όταν όμως σταμάτησαν να του 
δίνουν δάνεια ο Βασιλιάς δεν ήξερε τι να κάνει και όταν ήρθε η ώρα που ο θείος του ο βασιλιάς αποφάσισε να 
του κάνει πόλεμο δεν είχε ούτε στρατό ούτε στόλο. Ο γιος του όμως ήξερε τι να κάνει. Κατάφερε τελικά να 
πείσει όλους τους κατοίκους του χωριού να πολεμήσουν για το καλό του τόπου. Τελικά νίκησαν τον πόλεμο 
αλλά με μικρές απώλειες. Και έτσι το Βασιλόπουλο έγινε ένας άξιος βασιλιάς......τι σου έκανε μεγαλύτερη 
εντύπωση και γιατί 
Μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ότι ο δικαστής Λαγόκαρδος μισούσε τόσο πολύ τον τόπο του που κατάφερε 
να πείσει τον θείο βασιλιά να κάνει πόλεμο με τον βασιλιά του τόπου του.   
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..... λίγα λόγια για την Πηνελόπη Δέλτα  
...Η Πηνελόπη Δέλτα γεννήθηκε το 1875 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και ήταν το τρίτο παιδί από τα έξι του 
Εμμανουήλ Μπενάκη και της Βιργινίας Χωρέμη. Το Παραμύθι Χωρίς Όνομα  που έγραψε το..1910 είναι το πιο 
διαχρονικό της βιβλίο το οποίο χαρακτηρίστηκε το δεύτερο Εθνικό της βιβλίο για μικρούς και μεγάλους.  
Αν θέλεις ζωγράφισε μία εικόνα που σου ήρθε στη φαντασία σου διαβάζοντας το βιβλίο.  
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Του Χρήστου  
                                                                                                 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 
Τόπος και Χρόνος: Το βιβλίο γράφτηκε το 1910 και το βασίλειο των Μυλολάτρων συμβολίζει τις κατοτοπιές 
της σύνγχρονης Ελλάδας.  
 
Διάλεξε 5 ήρωες του βιβλίου και γράψε λίγα λόγια για το χαρακτήρα 
τους.............................................................................................................   Οι 5 ήρωες οι οποίοι μου έκαναν 
μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο Κακομοιρίδης ο σιδεράς οποίος είναι ένας καλός και κακομοίρης άνθρωπος που 
βοηθάει όλους όσους έχουν ανάγκη. Ο Κουλός ο οποίος παρόλο που στην αρχή ήταν ο μόνος στρατιώτης  του 
βασιλιά και παρόλο που αυτό που έκανε ήταν πολύ δύσκολο δεν τα παράτησε. Το Βασιλόπουλο που ήταν ένας 
αγαθός άνθρωπος και χωρίς αυτόν το βασίλειο θα είχε καταστραφεί. Ο ξάδελφος του βασιλιά ο οποίος ξέρει 
πως ο βασιλιάς   είναι ένας ανάξιος και τεμπέλης άνθρωπος άλλο τόσο γνωρίζει ότι το βασιλόπουλο είναι το 
ακριβός αντίθετο. Και ο Αρχικαγκελάριος  Πανουργάκος ο οποίος είναι ένας κακός και πανούργος άνθρωπος 
 
 .....λίγα λόγια για την υπόθεση 
Υπήρχε κάποτε ένα βασίλειο το βασίλειο των Μυλολάτρων όπου είχε έναν τεμπέλη βασιλιά που ζητούσε όλο 
δάνεια από τον ξάδελφό του τον βασιλιά και από τον θείο του τον βασιλιά. Όταν όμως σταμάτησαν να του 
δίνουν δάνεια ο Βασιλιάς δεν ήξερε τι να κάνει και όταν ήρθε η ώρα που ο θείος του ο βασιλιάς αποφάσισε να 
του κάνει πόλεμο δεν είχε ούτε στρατό ούτε στόλο. Ο γιος του όμως ήξερε τι να κάνει. Κατάφερε τελικά να 
πείσει όλους τους κατοίκους του χωριού να πολεμήσουν για το καλό του τόπου. Τελικά νίκησαν τον πόλεμο 
αλλά με μικρές απώλειες. Και έτσι το Βασιλόπουλο έγινε ένας άξιος βασιλιάς. 
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.....τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και γιατί 
Μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ότι ο δικαστής Λαγόκαρδος μισούσε τόσο πολύ τον τόπο του που κατάφερε 
να πείσει τον θείο βασιλιά να κάνει πόλεμο με τον βασιλιά του τόπου του.  . 
.... λίγα λόγια για την Πηνελόπη Δέλτα  
...Η Πηνελόπη Δέλτα γεννήθηκε το 1875 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και ήταν το τρίτο παιδί από τα έξι του 
Εμμανουήλ Μπενάκι και της Βιργινίας Χωρέμη. Το Παραμύθι Χωρίς Όνομα  που έγραψε το..1910 είναι το πιο 
διαχρονικό της βιβλίο το οποίο χαρακτηρίστηκε το δεύτερο Εθνικό της βιβλίο για μικρούς και μεγάλους.  
Αν θέλεις ζωγράφισε μία εικόνα που σου ήρθε στη φαντασία σου διαβάζοντας το βιβλίο. 

  

 

 



86 
 

5 θηλαστικά με τα πιο αστεία ονόματα Του Χρήστου  
                   Μαρμότα 

Οι μαρμότες έχουν αρκετά μεγάλο μέγεθος για τρωκτικά. Ανάλογα με το είδος έχουν μήκος 30 έως 60 cm (κεφάλι-κορμός) και ουρά 10 έως 25 cm 
μακριά. Το βάρος τους κυμαίνεται μεταξύ 3 και 7 κιλά. Το χρώμα του δέρματός τους διαφέρει από είδος σε είδος, είναι όμως συνήθως μια απόχρωση του καστανού. Μια εξαίρεση αποτελεί η Marmota 
vancouverensis, της οποίας το τρίχωμα είναι μαύρο. Οι μαρμότες ζουν μέχρι και 15 έτη. 

Βραδύποδας  
 
Οι βραδύποδες φτάνουν σε ύψος τα 50-75 εκ., έχουν πολύ κοντή ή και καθόλου ουρά και άκρα μακριά με μεγάλα νύχια ζυγίζουν από 4 έως 7 κιλά. Το κεφάλι τους 
είναι μικρό και στρογγυλωπό, με κοντό ρύγχος και τρίχωμα. Ο λαιμός του είναι εξαιρετικά εύκαμπτος: Μπορούν να τον γυρίσουν μέχρι και 270°, χωρίς να κουνήσουν 
το υπόλοιπο σώμα. Τρέφονται αποκλειστικά με φύλλα και ζουν μοναχικά, κρυμμένοι στα δάση της Ονδούρας, της Παραγουάης και της βόρειας Αργεντινής 
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                 Αρμαντίλλο                                                                                                                              
Τα αρμαντίλλο είναι μικρά θηλαστικά της οικογένειας Δασυποδίδες. Είναι γνωστά επειδή το σώμα τους καλύπτεται από οστεώδες κέλυφος .Υπάρχουν πολλά είδη 
αρμαντίλλο, και κάποια από αυτά διακρίνονται από τον αριθμό των ζωνών στην «πανοπλία» τους. Όλα τα είδη αρμαντίλλο είναι ιθαγενή στην Αμερική, όπου 
κατοικούν σε διάφορα είδη περιβάλλοντος 
Σουρικάτα 

 
 Οι σουρικάτες ζουν στην έρημο Καλαχάρι από την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική σε ομάδες των 20 ή περισσοτέρων μελών και έχουν διάρκεια ζωής 
12-14 χρόνια. Είναι ζώα παμφάγα, αλλά η κύρια διατροφή τους είναι έντομα, μικρά θηλαστικά ακόμα και φίδια, σκορπιοί αφού έχουν ανοσία στο δηλητήριό τους.  
Οκάπι 
            

                                                                                                                                                                                Το οκάπι είναι 
αρτιοδάκτυλο θηλαστικό της οικογενείας των Καμηλοπαρδαλιδών. Ιδιαίτερο σε εμφάνιση θηλαστικό, το οκάπι είχε κινήσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων από τα 
τέλη του 19ου αιώνα, από αναφορές του εξερευνητή της αφρικανικής ηπείρου Χένρι Στάνλεϊ. Όπως συνέβη με πληθώρα άλλων ειδών του ζωικού βασιλείου, αυτό το 
«ενδιαφέρον» προκάλεσε τον αποδεκατισμό του από τους κυνηγούς που, σε συνδυασμό με τους συνεχείς εμφυλίους πολέμους στις περιοχές όπου ζει, το έφεραν 
σήμερα να ανήκει σε αυτά που κινδυνεύουν. 
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5 θηλαστικά με τα πιο αστεία ονόματα του Γιάννη Β 

Αι Αι (Aye-aye) 
Προέρχεται από τη Μαδαγασκάρη και έχει πολλά κοινά με τους τρυποκάρυδους. Χρησιμοποιεί τα δόντια του που μοιάζουν με εκείνα ενός τρωκτικού και 

το μακρύ μεσαίο του δάχτυλο για να ανοίγει τρύπες και να ξετρυπώνει έντομα. 

 

Χταποδι Dumbo 
Το λεγόμενο Grimpoteuthis ή αλλιώς χταπόδι dumbo ζει σε μεγάλο βάθος, μεγαλύτερο από κάθε είδος χταποδιού. Πήρε το όνομά του από τα πτερύγιά 

του που μοιάζουν με τα αυτιά του Ντάμπο το Ελεφαντάκι, της Disney. 

 

Σφιγγα 
Η σφίγγα είναι μια άτριχη γάτα που δημιουργήθηκε από επιλεκτική αναπαραγωγή. Είναι εξωστρεφής, με αυξημένα επίπεδα ενέργειας, έξυπνη και 

περίεργη. Η πρώτη Σφίγγα, που ονομάστηκε Prune, γεννήθηκε το 1966. 

 

Καβουρι Γιετι (Yeti) 
Το καβούρι Yeti crab ή αλλιώς Kiwa hirsuta ανακαλύφθηκε το 2005 κοντά στα Νησιά του Πάσχα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ζει στα βάθη του ωκεανού, δεν 

έχει μάτια και καλλιεργεί βακτήρια στις δαγκάνες του για τροφή. 
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Η σαυρα με τον πλισε λαιμο (Frill-necked lizard) 
Μέλος της οικογένειας των δράκων, ονομάστηκε έτσι από το δέρμα που υπάρχει γύρω από το λαιμό της το οποίο ξεδιπλώνεται όταν νιώθει ότι 

απειλείται. Ζει κυρίως στη βόρεια Αυστραλία και στη νότια Νέα Γουινέα. 
 

        

5 θηλαστικά με τα πιο αστεία ονόματα της Παναγιώτας  
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ΑΓΚΑΘΩΤΟΣ ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΑΓΟΣ                                                                

          

Ο αγκαθωτός μυρμηγκοφάγος συναντάται στην Αυστραλία, μια χώρα για πολλά εκατομμύρια χρόνια γεωλογικά 
απομονωμένη. Πρόκειται για πρωτόγονα θηλαστικά, ή καλύτερα ερπετοθηλαστικά διότι έχουν τρίχες σαν τα θηλαστικά αλλά 
γεννούν αβγά με τσόφλι σαν το φίδι και τη χελώνα. 
                                                                                                                        

   ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΣΚΙΟΥΡΟΣ 

 
Ο Ιπτάμενος Σκίουρος (επιστημονική ονομασία Pteromyini ή Petauristini) ανακαλύφθηκε το 1855 από τον Γιόχαν Φρίντριχ 
φον Μπραντ. Οι ιπτάμενοι σκίουροι δεν πετάνε αλλά πέφτουν από ψηλά δέντρα. Όταν πέφτουν ανοίγουν μια ειδική 
μεμβράνη, η οποία καθυστερεί την πτώση με αποτέλεσμα να νομίζουμε ότι πετάει. Η τροφή τους αποτελείται κυρίως από 
φρούτα, ξηρούς καρπούς και αβγά πουλιών.                                                                                                   
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                               ΟΠΟΣΟΥΜ 

 

Ο οπόσουμ είναι μοναχικό, νυκτόβιο ζώο. Είναι παμφάγο, τρώει έντομα, σαλιγκάρια, τρωκτικά, φρούτα, χόρτα, φίδια, αυγά κ.ά. Αν και 
προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορα περιβάλλοντα, νιώθει οικεία πάνω στα δέντρα, όπου χρησιμοποιεί την ουρά του για σταθερότητα κατά την 
ανάβαση. Τυπικά ζει 2 με 4 χρόνια. Εάν βρεθεί αντιμέτωπο με κάποιο θηρευτή, τότε κάποιες φορές για να ξεφύγει παραμένει εντελώς ακίνητο 
και κάνουν τον πεθαμένο.   

               ΠΡΟΒΑΤΟΚΑΜΗΛΟΣ 
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Έχει ύψος 1,70 μ. περίπου και βάρος γύρω στα 100 κιλά. Το τρίχωμά του είναι μακρύ, με χρώμα 
καστανοκόκκινο, λευκό ή μαύρο, ανάλογα με το είδος. Το κεφάλι του λάμα είναι κοντό και στενό, με το στόμα 
να προεξέχει ελαφρά, για να μπορεί να βόσκει, μιας και είναι φυτοφάγο. Το θηλυκό κυοφορεί για 10 μήνες, και 
γεννάει ένα μόνο μικρό, το οποίο μέσα σε ενάμιση χρόνο έχει δημιουργήσει δική του οικογένεια.  
 

5 θηλαστικά με τα πιο αστεία ονόματα Του Αλέξανδρου  
 

η νυχτερίδα ψαράς τρώει βατράχια και κυνηγάει την νύχτα, αρπάζει τα βατράχια με τα νύχια της 

 
   
 

η φάλαινα πιλότος ανήκει στην ομάδα δελφινιών. Πήρε την ονομασία της από την συνήθεια της να κολυμπά μπροστά από 

τα πλοία λες και τα οδηγεί.  
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Η ΦΟΣΑ είναι το μεγαλύτερο σαρκοφάγο στην Μαδαγασκάρη . Οι φόσες είναι νυκτόβιες. Ζουν στα δάση και κυνηγούν στο 
έδαφος και στα δέντρα. 

 
 
 
 

Το Ορυξ γαζέλα ανήκει σε μια ομάδα θηλαστικών τους ιπποτράγους και πήραν την ονομασία τους από την ρωμαλέα σαν 
αλόγου κατασκευή τους το μήκος τους ξεπερνά το 1 μέτρο 
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Χρήστος  
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Δήμητρα  
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