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Θ 26θ Σεπτεμβρίου είναι θμζρα αφιερωμζνθ ςτον εορταςμό των γλωςςϊν. Ο εορταςμόσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Θμζρασ Γλωςςϊν (https://edl.ecml.at/), ςτισ 26 Σεπτεμβρίου, κακιερϊκθκε με απόφαςθ 
τθσ Επιτροπισ Υπουργϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (Council of Europe) ςτισ 6θ Δεκεμβρίου 2001. 
Εφζτοσ, ςυμπλθρϊνονται είκοςι χρόνια από τθν κακιζρωςθ του εορταςμοφ τθσ. Κάκε χρόνο, τθν 
θμερομθνία αυτι ενϊνουν τθ φωνι τουσ το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ (Council of Europe), το Ευρωπαϊκό 
Κζντρο Σφγχρονων Γλωςςϊν (European Center for Modern Languages) και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
(European Commission) με ςχολεία, Ρανεπιςτιμια, γλωςςικά ινςτιτοφτα, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, 
φοιτθτζσ και απλοφσ πολίτεσ απ’ όλθ τθν Ευρϊπθ αλλά και όλον τον κόςμο για να εορτάςουν τθ 
γλωςςικι πολυμορφία, διοργανϊνοντασ ποικίλεσ εκδθλϊςεισ. Οι γλϊςςεσ αποτελοφν πολφτιμο κομμάτι 
τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να καλλιεργιςουμε και να 
αναδείξουμε. Χρθςιμεφουν ωσ γζφυρεσ επικοινωνίασ με άλλουσ πολιτιςμοφσ, προάγοντασ τθν αμοιβαία 
κατανόθςθ, τθν αλλθλεγγφθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι και διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ ςε αγακά και 
υπθρεςίεσ.  
 
Για αυτό κι εμείσ ςυμμετζχουμε ςτον εορταςμό με ζνα λογότυπο για μπλουηάκι. 
 

 

Χριςτοσ Τςιλεμάνθσ 
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ΤΑ ΗΩΑ ΚΛ ΕΜΕΛΣ 
Καλυψϊ – Θ γάτα τθσ Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ 

 
 
Γράφω αυτό το κείμενο, για δϊςω ςυγχαρθτιρια ςτθν Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ, κ. Κατερίνα 
Σακελλαροποφλου, που υιοκζτθςε ζνα πολφ όμορφο γατάκι τθν Καλυψϊ. Θ Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ 
αντί να αγοράςει ζνα ηωάκι, υιοκζτθςε αυτό το αδεςποτάκι. Θ πράξθ αυτι αποτελεί ζνα  πολφ καλό 
παράδειγμα  για όλουσ, γιατί μασ δείχνει  ότι δεν χρειάηεται να αγοράηουμε ηωάκια, κακϊσ ζχουμε τθ 
δυνατότθτα να τα υιοκετοφμε. Και μάλιςτα να ςϊηουμε τα αδζςποτα.  
 
Τα ηϊα ΔΕΝ είναι αντικείμενα, ϊςτε να τα αγοράηουμε και όλοι μασ αν κζλουμε να αποκτιςουμε ζνα 
κατοικίδιο  μποροφμε να πάρουμε  ζνα  αδζςποτο από τα όμορφα ςοκάκια τθσ πόλθσ μασ, να του 
παρζχουμε τροφι και ςτζγθ και να του δϊςουμε τθν αγάπθ που κάκε ηωάκι αυτοφ του κόςμου  
χρειάηεται. 
Συγχαρθτιρια, κυρία Ρρόεδρε για τθν όμορφθ πράξθ ςασ! 
Ραρακαλϊ όλουσ και όλεσ, μθν αγοράηετε  ηϊα, υιοκετιςτε ζνα αδζςποτο! 
 

Ραυλίνα Ταβαντηι 
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Από τθν Κάρπακο ςτο Ρροεδρικό Μζγαρο 

 
 
Θ γατοφλα τθσ Ρροζδρου ζχει τθ δικι τθσ ιςτορία: Ωσ αδζςποτθ είχε ςωκεί από τθ Φιλοηωικι Δράςθ 
Καρπάκου. Πταν θ Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ επιςκζφκθκε τθν Κάρπακο για τθν 76θ επζτειο από τθν 
απελευκζρωςθ του νθςιοφ, ιρκε ςε επαφι με τθ φιλοηωικι οργάνωςθ και γνϊριςε το γατάκι που 
ζμελλε να τθν κερδίςει. Ριρε τθν απόφαςθ να τθν υιοκετιςει και να τθσ προςφζρει ζνα νζο φιλόξενο 
ςπίτι ςτο Ρροεδρικό Μζγαρο. 
 
Στισ μεγάλεσ επίςθμεσ ςτιγμζσ τθσ Καλυψϊσ δεν μπορεί κανείσ να μθν κατατάξει τον τρόπο με τον 
οποίο διζκοψε τθ ςυνάντθςθ τθσ κ. Σακελλαροποφλου με τον Ρρωκυπουργό Κ. Μθτςοτάκθ. Ενϊ 
ςυηθτοφςαν τισ εξελίξεισ ςχετικά με τθν πανδθμία και τον εμβολιαςμό, ειςζβαλε ςτθν αίκουςα και 
απαίτθςε με το νιαοφριςμά τθσ τθν προςοχι. 
 
Σε πρόςφατθ τθλεοπτικι εκπομπι, Στα πλάνα με ουρά τθσ ΕΤ, είδαμε πόςο αγαπάει και φροντίηει τθν 
γάτα τθσ θ κ. Ρρόεδροσ δίνοντασ το καλό παράδειγμα τθσ φιλοηωίασ και τθσ υιοκεςίασ αδζςποτων 
ηϊων. 
 

Σταφροσ Ράνοσ 

 

 

https://www.thetoc.gr/politiki/article/kalupso-i-gata-pou-eklepse-tin-parastasi-sti-sunantisi-mitsotaki---sakellaropoulou-eikones/
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ΗΩΑ ΑΡΕΛΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΛΣΘ 

 
ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ "ΒΑΣΛΛΛΑ ΤΩΝ ΗΩΩΝ" 

Τα λιοντάρια είναι τα τελευταία χρόνια ζνα είδοσ υπό εξαφάνιςθ είτε γιατί τα ςκοτϊνουν για το δζρμα 
τουσ είτε γιατί τα χρθςιμοποιοφν ςτο τςίρκο. 

ΕΧΟΥΝ ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΝΑ ΤΑ ΓΝΩΛΣΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΕΡΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΛΕΣ. 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΛΛΟΝΤΑΛΑ. 

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΘΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΛΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ. 
 

Στάκθσ Ρουγαρίδθσ 
 

 
 

Ο γκρίηοσ λφκοσ 
 

Ο γκρίηοσ λφκοσ είναι υπό εξαφάνιςθ.Είναι ςαρκοφάγο κθλαςτικό και αποτελεί τον μεγαλφτερο 
εκπρόςωπο των κυνοειδϊν. Το επιςτθμονικό του όνομα είναι Canis lupus το οποίο αναφζρεται ςτο γζνοσ 
και το είδοσ αντίςτοιχα. Ο λφκοσ πιρε τθν τωρινι του μορφι εδϊ και 1 εκατομμφριο ζτθ περίπου,δθλαδι 
πολφ πριν τθν εμφάνιςθ του ςθμερινοφ ανκρϊπου.Σιμερα,ωσ αποτζλεςμα τθσ γενικισ εξζλιξθσ  
χιλιάδων ετϊν, επιβιϊνουν δφο είδθ λυκϊν:ο γκρίηοσ (Canis lupus) και ο κόκκινοσ λφκοσ (Canis rufus). Τα 
δφο αυτά είδθ περιλαμβάνουν 30 περίπου υποείδθ που ηοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ ςε όλο τον 
πλανιτθ. 
 
Ο λφκοσ εξαφανίςτθκε από τθν Ρελοπόννθςο ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ‘30. Στθν Ελλάδα, ςιμερα, 
υπολογίηεται ότι ηουν 700 λφκοι ςε όλο ςχεδόν το θπειρωτικό ανάγλυφο τθσ χϊρασ, βόρεια τθσ Βοιωτίασ. 
Στισ περιοχζσ αυτζσ, ο λφκοσ επιβιϊνει ςε πολλζσ μικρζσ και απομονωμζνεσ μεταξφ τουσ ομάδεσ, με 
εντονότερθ παρουςία ςε ςθμεία, όπου υπάρχει νομαδικι κτθνοτροφία ι όπου υφίςτανται ακόμθ μεγάλα 
ορεινά ςυγκροτιματα χωρίσ ζντονθ ανκρϊπινθ παρουςία. 
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Θ ελάττωςθ τθσ φυςικισ λείασ του λφκου (ελάφι, ηαρκάδι, αγριογοφρουνο) που οφείλεται ςε 
ανκρωπογενείσ παράγοντεσ, τον ςτρζφει προσ τα κτθνοτροφικά ηϊα, που ςε ςυνδυαςμό με τθ ςταδιακι 
χαλάρωςθ πρόλθψθσ των ηθμιϊν ςυνιςτά γεγονόσ που επιτείνει τθ ςφγκρουςθ ανκρϊπου-λφκου. Οι 
παγάνεσ και τα δθλθτθριαςμζνα δολϊματα ςυνεχίηουν να αποτελοφν ευρφτατα διαδεδομζνεσ πρακτικζσ 
κανάτωςθσ λφκων αν και ο νόμοσ, ιδθ από το 1991, απαγορεφει αυςτθρά τθ χριςθ τουσ. Επίςθσ, θ 
επζκταςθ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ακόμα και ςε δυςπρόςιτεσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, τα 
μεγάλα τεχνικά ζργα, θ διάνοιξθ εκτεταμζνου και ανεξζλεγκτου δικτφου δαςικϊν δρόμων, θ επζκταςθ 
των βοςκοτόπων και θ μείωςθ των δαςικϊν εκτάςεων, οδθγοφν ςταδιακά ςτθν υποβάκμιςθ των 
βιοτόπων του λφκου απειλϊντασ τθν επιβίωςι του.            
 
Θ μείωςθ των μελϊν τθσ αγζλθσ επίςθσ αποτελεί ζνα ςοβαρό πρόβλθμα επιβίωςισ του. Βάςει του 
Κόκκινου Βιβλίου των απειλοφμενων ηϊων τθσ Ελλάδασ είναι είδοσ τρωτό, που ςθμαίνει ότι αν ςυνεχίςει 
να εξοντϊνεται κα απειλθκεί με εξαφάνιςθ. Ρροςτατεφεται από τθ διεκνι και τθν ελλθνικι νομοκεςία.            
 
 
Μετά από πολλοφσ αιϊνεσ διωγμοφ από τον άνκρωπο, ςε πολλζσ χϊρεσ του κόςμου γίνεται προςπάκεια, 
για τθ διατιρθςθ του είδουσ μζςω επιςτθμονικϊν προγραμμάτων. Σφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία 
και το Δαςικό Κϊδικα, από το 1969 απαγορεφεται θ ςφλλθψθ και θ κατοχι του λφκου από ιδιϊτθ, ενϊ θ 
άρςθ τθσ επικιρυξθσ και θ απαγόρευςθ του φόνου του ιςχφει από το 1991. Επίςθσ, με βάςθ τθ ςφμβαςθ 
τθσ Ουάςιγκτον για το εμπόριο ειδϊν άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ (CITES) απαγορεφεται το εμπόριο των 
ατόμων, αλλά και τμθμάτων του ςϊματοσ του λφκου (δζρμα, πόδια κτλ). Το 1993, οπότε θ Ελλάδα 
υιοκζτθςε τθν Κοινοτικι Οδθγία 92/43 (περί προςταςίασ απειλουμζνων ειδϊν και ςπάνιων τφπων 
οικοτόπων), ο λφκοσ ςυμπεριλιφκθκε ςτθ λίςτα των προςτατευόμενων ειδϊν (κάτω από τον 39ο 
παράλλθλο) και τότε απαγορεφτθκε και θ χριςθ κάκε δθλθτθρίου για τθν εξόντωςθ του.  
 
Τθν τελευταία δεκαετία, ο πλθκυςμόσ του λφκου ζχει ςτακεροποιθκεί, όμωσ, μακροχρόνια, ο κίνδυνοσ 
τθσ εξάλειψθσ του δεν ζχει εκλείψει. Ραρόλα αυτά ακόμθ και ςιμερα δεκάδεσ λφκοι φονεφονται κάκε 
χρόνο, ενϊ παρατθρείται και το φαινόμενο τθσ κατοχισ λφκων από ιδιϊτεσ (με τθν ιδιότθτα του άγριου 
και δυνατοφ φφλακα. 
 

Γιϊργοσ Ρουμπουλίδθσ 
Ρθγι: Βικιπαίδεια 
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Το Γιγαντιαίο Ράντα 

Το πάντα, θ αιλουρόποδθ αρκοφδα γνωςτό επίςθσ ωσ το γιγαντιαίο πάντα, είναι αρκοφδα που 
απαντάται ςτθν κεντροδυτικι και νοτιοδυτικι Αςία. Αναγνωρίηεται εφκολα από τισ μεγάλεσ, 
χαρακτθριςτικζσ μαφρεσ κθλίδεσ γφρω από τα μάτια του, τα αφτιά του, και κατά μικοσ του ςτρόγγυλου 
ςϊματόσ του. Αν και κατατάςςεται ςτθν τάξθ των ςαρκοφάγων τρζφεται κατά 99% με μπαμποφ. Τα 
πάντα ςτθν φφςθ ςποραδικά τρϊνε άλλα είδθ φυτϊν, άγριουσ βολβοφσ, ι ακόμα και κρζασ με τθν μορφι 
πουλιϊν, τρωκτικϊν ι ψοφιμιϊν. Στθν αιχμαλωςία (εκνικά πάρκα/ηωολογικοί κιποι), μερικζσ φορζσ 
τρϊνε μζλι, αβγά, ψάρια, γλυκοπατάτεσ, φφλλα κάμνων, πορτοκάλια ι μπανάνεσ μαηί με το ειδικά 
παραςκευαςμζνο φαγθτό. 
 
Το γιγαντιαίο πάντα ηει ςε λίγα βουνά τθσ κεντρικισ Κίνασ, κυρίωσ ςτθν επαρχία Σετςουάν, αλλά και ςτισ 
επαρχίεσ Σανςί και Γκανςοφ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ εντατικισ καλλιζργειασ, τθσ αποψιλϊςεωσ των δαςϊν 
και άλλων εξελίξεων, τα πάντα ζχουν οδθγθκεί μακριά από τισ πεδινζσ περιοχζσ όπου παλαιότερα 
κατοικοφςαν. 
 
Το πάντα είναι είδοσ ςε κίνδυνο. Αναφορά του 2007 ζδειξε ότι ηουν 239 πάντα ςε αιχμαλωςία εντόσ τθσ 
Κίνασ και άλλα 27 ζξω από τθν χϊρα. Οι εκτιμιςεισ του άγριου πλθκυςμοφ ποικίλουν: Μία εκτίμθςθ 
ζδειξε ότι υπάρχουν γφρω ςτα 1590 μεμονωμζνα πάντα ςτθν άγρια φφςθ, ενϊ μία μελζτθ του 2006 
μζςω ανάλυςθσ του DNA υπολόγιςε ότι αυτόσ ο αρικμόσ πρζπει να είναι από 2000 μζχρι 3000. Κάποιεσ 
αναφορζσ επίςθσ δείχνουν ότι ο αρικμόσ των πάντα ςτθ φφςθ αυξάνεται. Ωςτόςο, θ IUCN δεν πιςτεφει 
ότι υπάρχει αρκετι ςιγουριά ακόμθ, για να ανακατατάξει το είδοσ από κινδυνεφον ςε ευάλωτο. 
 
Αν και ο δράκοσ χρθςιμοποιείται ςυχνά ωσ εκνικό ζμβλθμα τθσ Κίνασ, το πάντα χρθςιμοποιείται διεκνϊσ 
τουλάχιςτον εξίςου ςυχνά. Και ςαν τζτοιο (εκνικό ζμβλθμα τθσ Κίνασ) χρθςιμοποιείται ευρζωσ εντόσ τθσ 
Κίνασ ςε διεκνζσ πλαίςιο, όπωσ για παράδειγμα οι πζντε μαςκότ των Ολυμπιακϊν αγϊνων του Ρεκίνου. 
Είναι αρκετά αγαπθτό ηϊο, λόγω του φιλειρθνικοφ χαρακτιρα του, αλλά και τθσ εμφάνιςισ του. 
 

Μάριοσ Ραπαδόπουλοσ 
Ρθγι: Βικιπαίδεια 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/DNA
https://el.wikipedia.org/wiki/IUCN
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2008
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 Ο ΒΑΛΚΑΝΛΚΟΣ ΛΥΓΚΑΣ 
 
Ο Βαλκανικόσ Λφγκασ είναι δαςόβιο είδοσ 
προσ εξαφάνιςθ ςτθν περιοχι των 
Βαλκανίων. Σφμφωνα με τελευταίεσ ζρευνεσ ο 
Βαλκανικόσ Λφγκασ πθγαινοζρχεται ςτισ 
περιοχζσ τθσ ανατολικισ Αλβανίασ, τθσ 
δυτικισ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ ενϊ με 
μικρότερουσ πλθκυςμοφσ ςε Κοςςυφοπζδιο 
και Μαυροβοφνιο. Επίςθσ ελάχιςτοι λφγκεσ 
κυκλοφοροφν ςτθν βόρεια Ρίνδο. Ο 
Βαλκανικόσ Λφγκασ βρίςκεται ςτο χείλοσ τθσ 
εξαφάνιςθσ λόγω τθσ ζντονθσ λακροκθρίασ. 
 

Γιϊργοσ Ρζτρου 
 

 
   

 
 

 

 ΤΟ ΚΟΚΚΛΝΟ ΡΑΝΤΑ 
  

Το κόκκινο πάντα είναι ζνα μικρό 
δενδρόβιο κθλαςτικό που ηει ςτα 
ανατολικά Λμαλάια και ςτθ νοτιοδυτικι Κίνα. 
Ο άγριοσ πλθκυςμόσ του εκτιμάται ςε 
λιγότερο από 10.000 ϊριμα άτομα. Ο 
πλθκυςμόσ ςυνεχίηει να μειϊνεται και 
απειλείται προσ εξαφάνιςθ από 
τθν λακροκθρία, για αυτό τον λόγο τα 
κόκκινα πάντα προςτατεφονται από τθν 
εκνικι νομοκεςία. 
 
Το κόκκινο πάντα είναι λίγο μεγαλφτερο από 
μια γάτα και ζχει κοκκινωπι – καφζ γοφνα και 
μακριά ουρά. Ζχει αιχμθρά νφχια για να 
πιάνει τα ςτενά κλαδιά, τα φφλλα και τουσ 
καρποφσ. Τρζφεται κυρίωσ με μπαμποφ, αλλά 
επειδι είναι παμφάγο, μπορεί να φάει αυγά, 
πουλιά και μικρά κθλαςτικά. Είναι μοναχικό 
ηϊο και θ ηωι του είναι κακιςτικι κατά το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ θμζρασ. 
 

Σοφία Σιάμκουρθ 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Το κόκκινο ελάφι 

 
Το κόκκινο ελάφι είναι ζνα από τα απειλοφμενα είδθ ςτθν Ελλάδα. Ραλιότερα ηοφςε ςτθν θπειρωτικι 
Ελλάδα. Κάποια από αυτά τα βρίςκουμε κυρίωσ ςτθν Ράρνθκα. Για να μπορζςουμε να προςτατζψουμε 
αυτά τα λίγα κόκκινα ελάφια, κα πρζπει να εξαπλϊςουμε το είδοσ τουσ ςε νζουσ βιότοπουσ, πζρα από 
τθν Ράρνθκα. Να εφαρμόςουμε ςχετικι νομοκεςία που αφορά κυρίωσ το κυνιγι, αλλά και το εμπόριο 
των ηϊων αυτϊν, και να ελζγξουμε τθν απελευκζρωςι τουσ.  
 
Από τθν πρόςφατθ πυρκαγιά που ζγινε ςτθν Ράρνθκα το 2018 βρζκθκαν 18 ςκοτωμζνα κόκκινα ελάφια. 
Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ των κόκκινων ελαφιϊν να μετακινθκεί ςε άλλεσ 
περιοχζσ, όπου δεν υπιρχε πολλι τροφι, καταφφγια, αςφάλεια και φυςικι θρεμία, με κίνδυνο να 
υπάρχει περίπτωςθ να μειωκεί ακόμα περιςςότερο ο αρικμόσ τουσ. Αξίηει να ςτθρίξουμε το όμορφο 
κόκκινο ελάφι να επιβιϊςει ωσ είδοσ, γιατί είναι ζνα πανζμορφο ηϊο! 
 

Νικολζτα Χατηθλία 

 
Νικολζτα Χατηθλία 
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H χελϊνα καρζτα-καρζτα 

 
 
Το απειλοφμενο είδοσ το οποίο κα ικελα να παρουςιάςω είναι θ χελϊνα καρζτα-καρζτα. Επζλεξα το 
ςυγκεκριμζνο ηϊο διότι είναι από τα αρχαιότερα που καταφζρνουν ζωσ και ςιμερα να επιβιϊνουν, παρά 
τισ πολλζσ δυςκολίεσ που ςυναντοφν κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. 
Σφμφωνα με επιςτθμονικζσ μελζτεσ θ Χελϊνα Καρζτα-καρζτα πρωτοεμφανίςτθκε ςτθν Γι τθν Κρθτιδικι 
περίοδο. Ανικει ςτα χελϊνια ερπετά, είναι παμφάγο ηϊο και τρζφεται κυρίωσ με αςπόνδυλα του 
βζνκουσ. Θ διάρκεια ηωισ τθσ είναι 47-67 χρόνια με μζςο βάροσ από 100 ζωσ 150 kg και μικοσ χελφου 
(καβουκιοφ) μζχρι και 120 cm. Το μζγιςτο βάροσ που ζχει καταμετρθκεί είναι 545 kg και το μζγιςτο 
μικοσ κελφφουσ είναι 213 cm.  
 
Οι καλάςςιεσ χελϊνεσ περνοφν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ τουσ ςτον ανοιχτό ωκεανό και ςε ρθχά 
παράκτια φδατα. Σπάνια βγαίνουν ςτθν ξθρά, εκτόσ από τισ ςφντομεσ επιςκζψεισ των κθλυκϊν για τθν 
καταςκευι φωλιϊν και τθν απόκεςθ των αυγϊν. 
 
Τθν καλάςςια χελϊνα τθν βρίςκουμε ςτον Ατλαντικό, τον Ειρθνικό και τον Λνδικό Ωκεανό, κακϊσ επίςθσ 
και ςτθ Μεςόγειο Κάλαςςα. Θ Ελλάδα (ιδίωσ οι ακτζσ τθσ Ηακφνκου - Εκνικό Καλάςςιο Ράρκο Ηακφνκου 
και τθσ Κυπαριςςίασ) είναι θ πιο δθμοφιλισ περιοχι φωλιάςματοσ κατά μικοσ τθσ Μεςογείου, με 
περιςςότερεσ από 3.000 φωλιζσ ετθςίωσ. 
 
Θ καλάςςια χελϊνα καρζτα-καρζτα ζχει αρκετοφσ κινδφνουσ και ιδίωσ ςτο ξεκίνθμα τθσ ηωισ τθσ. Μετά 
από επϊαςθ 80 θμερϊν ςκάβουν τθν άμμο ςτθν οποία τα ζχει βάλει θ μθτζρα τουσ και κατευκφνονται 
προσ τθν κάλαςςα μια πολφ επικίνδυνθ διαδρομι κακϊσ τα μικρά χελωνάκια αποτελοφν εξαιρετικό μεηζ 
για τα καλαςςοποφλια. Τα χελωνάκια για να αποφφγουν τουσ φυςικοφσ κθρευτζσ τουσ ξεκινοφν το μικρό 
αλλά πολφ επικίνδυνο ταξίδι τουσ προσ το γαλάηιο τθσ κάλαςςασ αργά τθν νφχτα.  
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Ππωσ κα διαπιςτϊςει κανείσ θ χελϊνα καρζτα-καρζτα τα καταφζρνει αρκετά καλά με ςχεδόν όλουσ τουσ 
κθρευτζσ τθσ εκτόσ από ζναν που είναι και ο πιο επικίνδυνοσ, ο άνκρωποσ. 
 
Θ υποβάκμιςθ των βιοτόπων τθσ με τθν άναρχθ τουριςτικι ανάπτυξθ, ο κόρυβοσ από τισ ταβζρνεσ, τα 
καλάςςια ςκι αποπροςανατολίηουν τα μικρά χελωνάκια. Θ χριςθ μθ επιλεκτικϊν αλιευτικϊν εργαλείων 
τραυματίηουν ι και ςκοτϊνουν τισ ενιλικεσ χελϊνεσ, οι πλαςτικζσ ςακοφλεσ μοιάηουν με τισ τςοφχτρεσ 
(ανικουν ςτθν τροφικι τουσ αλυςίδα) καταναλϊνονται από τισ χελϊνεσ με αποτζλεςμα τθν δθλθτθρίαςθ 
τουσ 
Σθμαντικό ζργο ςτθν προςταςία τθσ χελϊνασ καρζτα-καρζτα κάνει θ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ WWF θ 
οποία μζςα από δωρεζσ καταφζρνει να περιορίςει τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα ςτουσ βιοτόπουσ τθσ 
με παρεμβάςεισ και ενθμζρωςθ. Στθν οργάνωςθ αυτι αποφάςιςα και εγϊ να ςυμμετζχω.  

 
 
 
Φζτοσ τα Χριςτοφγεννα θ WWF μασ δίνει τθν δυνατότθτα να υιοκετιςουμε ςυμβολικά μια καλάςςια 
χελϊνα καρζτα-καρζτα, εγϊ λοιπόν ξζρω τι κα ηθτιςω από τον Άγιο Βαςίλθ, ΕΣΕΛΣ? 
 

Ραναγιϊτθσ Ρανάσ 

 
H χελϊνα καρζτα-καρζτα 

 
Θ  χελϊνα καρζτα-καρζτα είναι ζνα απειλοφμενο 
ηϊο, γιατί οι άνκρωποι, αντί να πετάνε τα ςκουπίδια 
τουσ ςτουσ κάδουσ και ςτθν ανακφκλωςθ, τα πετάνε 
ςτθ κάλαςςα χωρίσ πολλι ςκζψθ. Οι χελϊνεσ 
καρζτα-καρζτα βλζπουν τισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ 
μζςα ςτθ κάλαςςα και νομίηουν ότι είναι μζδουςεσ 
ι άλλα είδθ καλάςςια και τισ τρϊνε, με αποτζλεςμα 
να πεκαίνουν. ΣΩΣΤΕ ΤΘ ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΕΤΑ-ΚΑΕΤΑ! 
 

Ραραςκευι Σπανοφ 
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ΥΛΟΚΕΤΘΣΑΜΕ ΕΝΑ ΡΛΟΛΟ 

 
Ο Αγωνιςτισ 

Το πλοίο που ζχουμε υιοκετιςει είναι το μεγαλφτερο εμπορικό πλοίο τθσ AEGEAN. Ονομάηετε Αγωνιςτισ 
και ζχει 196 μζτρα μικοσ, 32 μζτρα πλάτοσ  κακϊσ και θ χωρθτικότθτα του  είναι 58399 t DWT, και το 
βφκιςμά του αναφζρεται ότι είναι 7 μζτρα.  Θ ςθμαία του πλοίου είναι ελλθνικι και καταςκευάςτθκε το 
2010. Ο τφποσ του πλοίου είναι Bullk Carrier. Ο πλοίαρχοσ του ονομάηετε Ματκαίου Δθμιτρθσ. Στο πλοίο 

αυτό μασ δίνετε θ δυνατότθτα να δοφμε ανά πάςα ςτιγμι που βρίςκεται. 
 

Νικολζτα Χατηθλία 

 
Ανκι Ραπαϊωάννου – Ηωι Σολομωνίδου 
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Βρίςκουμε τθ κζςθ του Αγωνιςτι ςτον χάρτθ 

https://www.vesselfinder.com/el/vessels/AGONISTIS-IMO-9495715-MMSI-241048000 

   

 
Θ Εταιρεία που μασ ςυνζδεςε με το πλοίο που υιοκετιςαμε 

 

 

 

 
Σοφία Σιάμκουρθ  Ραφλοσ ουφίδθσ 

https://www.vesselfinder.com/el/vessels/AGONISTIS-IMO-9495715-MMSI-241048000
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Ο Καπετάνιοσ του πλοίου μασ, κ. Δθμιτριοσ Ματκαίου 
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ΔΛΑΦΘΜΛΣΕΛΣ  ΑΓΓΕΛΛΕΣ 

 

 

 

Θ ΓΕΥΣΘ ΤΘΣ ΛΤΑΛΛΑΣ ΜΑΗΕΜΕΝΘ ΣΤΟ 
ΡΛΑΤΟ ΣΑΣ 

Τα νζα ηυμαρικά Tupé με ιταλικζσ ρίηεσ, 
ιρκαν για να ςασ μαγζψουν. 
Θ εντυπωςιακι γεφςθ τουσ κα καταβάλλει τον 
ουρανίςκο ςασ!!! 
Tupé , τϊρα και ολικισ αλζςεωσ. 
 

Σταφροσ Ράνοσ – Χριςτοσ Τςιλεμάνθσ 

  
Χάκθκε κθλυκό ςκυλάκι. Το όνομα τθσ 
είναιBella. Είναι λυκόςκυλο, χρϊματοσ μαφρο 
με καφζ. Τα μάτια τθσ είναι μαφρα και είναι 
ςκζτθ γλφκα.  
Αν τθν βρείτε, καλζςτε ςτο 6955-669899. 
Αμοιβι 100 ευρϊ. 
 

Σοφία Σιάμκουρθ 
 

 
   

 

 

 

ΔΕΝ ΥΡΑΧΕΛ ΨΩΜΛ ΚΑΛΥΤΕΟ 
ΑΡϋ ΑΥΤΟ! 

Ο νζοσ φοφρνοσ μόλισ άνοιξε ςτθ γειτονιά ςασ με 
ποικιλίεσ από αρτοςκευάςματα!!! 
Είναι όλα φρζςκα, μοςχομυρωδάτα και νόςτιμα. 
Σασ υποδεχόμαςτε τϊρα και ςτθν Φλϊρινα με χαρά 
μετά από τθν κατοχι 30 καταςτθμάτων ςε όλθ τθν 
Ελλάδα!!! 

Σταφροσ Ράνοσ – Χριςτοσ Τςιλεμάνθσ 

  
Ηθτείται ταμίασ για το κατάςτθμα JUMBOςτθ 
Κεςςαλονίκθ.  
Απαραίτθτθ γνϊςθ αγγλικϊν. 
Τθλ. Επικοινωνίασ: 2385099009   
 

Σοφία Σιάμκουρθ 
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Αποχαιρετϊντασ τον περςινό μασ δάςκαλο, 
κ. Μανϊλθ Βαμβακοφςθ 

   

 

 

 

Στάκθσ Ρουγαρίδθσ  Μριδα Ολυμπίςιου – Σοφία Σιάμκουρθ 
   

 

 

 

Ανκι Ραπϊωάννου – Ηωι Σολομωνίδου  Μάριοσ Ραπαδόπουλοσ – Γιϊργοσ 
Ρζτρου 

   

 

 

 
Ραφλοσ ουφίδθσ  Ζμμυ Μακαρίου 
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Σταφροσ Ράνοσ – Χριςτοσ Τςιλεμάνθσ  αφαζλα Μίςκα – Ραραςκευι Σπανοφ 
   

 

 

 
Κωνςταντίνοσ ίηοσ – Γιϊργοσ 

Ρουμπουλίδθσ 
 Ειρινθ Σοβιςλι – Ραναγιϊτα 

Ταςομινθ 
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Ραραςκευι Σπανοφ – αφαζλα Μίςκα  Ραυλίνα Ταβαντηι – Δανάθ Ολυμπίςιου – 
Ευαγγελία – αφαθλία Ταλλίδου  

 

Στον κφριό μασ με αγάπθ! Δανάθ Ολυμπίςιου 
 

   

   
   

   

 
Λςτορικά κτίρια τθσ πόλθσ μασ 
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ΤΟ 6ο ΟΛΟΘΜΕΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 
 

Το ςχολείο μου χτίςτθκε το 1928 ςτο δυτικό μζροσ τθσ πόλθσ. Στθν αρχι λειτουργοφςε ςτο κτιριο αυτό θ 
Ραιδαγωγικι Ακαδθμία, όπου ςποφδαηαν οι δάςκαλοι του Δθμοτικοφ. Μετά ιδρφκθκε εδϊ το 
Ρειραματικό Σχολείο και ςτθ ςυνζχεια το 4ο Δθμοτικό, το οποίο ονομάςτθκε τα τελευταία χρόνια 6ο 
Ολοιμερο Δθμοτικό «Μων Δραγοφμθσ».  
 
Το ιςτορικό κτιριο του Σχολείου μασ είναι ζνα τριϊροφο, επιβλθτικό και ψθλό κτίςμα. Βρίςκεται ςτθν 
άκρθ ςχεδόν μιασ μεγάλθσ ζκταςθσ. Εξωτερικά είναι κίτρινο, ενϊ το κάτω μζροσ του είναι πετρόκτιςτο. 
Ζχει μεγάλα καγκελόφραχτα παράκυρα, τα οποία διαπερνά το φωσ του ιλιου και ζτςι όλεσ οι τάξεισ είναι 
φωτεινζσ και θλιόλουςτεσ.  
 
Υπάρχουν δφο αυλζσ που το περιβάλλουν, μία μεγάλθ και μία μικρι, όπου παίηουν τα παιδιά ςτο 
διάλειμμα και ςτθ γυμναςτικι. Στθν άκρθ τθσ μεγάλθσ αυλισ κάποιεσ ςκάλεσ οδθγοφν ςτον κιπο του 
ςχολείου με τα ψθλά δζντρα και το πράςινο, ενϊ ςτθ μζςθ του υπάρχει ζνα μεγάλο κιόςκι.  
 
Υπάρχουν πολλζσ αίκουςεσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για να κάνουν τα παιδιά μάκθμα. Οι τοίχοι του 
είναι βαμμζνοι ςε γαλάηιο χρϊμα. Κάποιεσ τάξεισ είναι ςτολιςμζνεσ με ηωγραφιζσ και εργαςίεσ των 
παιδιϊν. Θ δικι μασ φιλοξενεί τθ δανειςτικι βιβλιοκικθ του ςχολείου. Στον δεφτερο όροφο, που 
ανεβαίνει κανείσ από μια μεγάλθ ςκάλα, βρίςκονται το γραφείο των δαςκάλων και κάποιεσ άλλεσ 
αίκουςεσ.  
 
Το αγαπϊ πολφ το ςχολείο μου γιατί εδϊ γνϊριςα όλουσ τουσ φίλουσ μου, τθν κολλθτι μου παρζα και 
τουσ αγαπθμζνουσ μου δάςκαλουσ. Ρζραςα πολφ όμορφα και ζχω μόνο όμορφεσ αναμνιςεισ. Δεν κα 
άλλαηα το ςχολείο μου με τίποτα! 
 

Ζμμυ Μακαρίου - Σοφία Σιάμκουρθ 
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Κτιριο Οικοκυρικισ Σχολισ - Ραιδόπολθσ «Αγία Πλγα» 

 

Το κτιριο «Αγία Πλγα» βρίςκεται ςτθ Λεωφόρο Κ. Καραμανλι (πρϊθν Νίκθσ) ενϊ θ αυλι βρίςκεται ςτο 
πίςω τμιμα. Είναι ζνα αξιολογότατο αρχιτεκτονικά κτιριο, χαρακτθριςμζνο ωσ μνθμείο, με κοιτϊνεσ, 
αίκουςεσ διδαςκαλίασ, λουτρά, τραπεηαρία, κουηίνα, βοθκθτικοφσ χϊρουσ, γραφεία. 
 
Θ ιςτορία του κτθρίου ξεκινά το 1929, χρονιά ςτθν οποία ξεκίνθςαν οι εργαςίεσ ανζγερςισ του, για να 
ςτεγαςτεί θ Σχολι Οικοκυρικισ για κορίτςια τθσ υπαίκρου, όπωσ προβλεπόταν από τθν τότε 
εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ. Χτίςτθκε από τον «Σφλλογο προσ διάδοςιν των ελλθνικϊν γραμμάτων» ςε 
οικόπεδο που του παραχϊρθςε ο Διμοσ Φλϊρινασ.  

 
Οι Οικοκυρικζσ Σχολζσ δζχονταν οικότροφεσ νζεσ κοπζλεσ, για να επιςτρζψουν ςτα ςπίτια τουσ καλζσ 
νοικοκυρζσ. Αςχολοφνταν με τθν πλεκτικι, τθ μαγειρικι-ηαχαροπλαςτικι, τθ ραπτικι, τθ χειροτεχνία, τθν 
υφαντικι, τθν ταπθτουργία. Πμωσ εξυπθρζτθςαν και ζναν άλλον ςκοπό. Επειδι μετά τθν τουρκοκρατία  
μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ υπαίκρου τθσ Μακεδονίασ, όπωσ τθσ Φλϊρινασ, δεν μιλοφςε τθν 
ελλθνικι γλϊςςα είχαν ςυςτακεί και ςε τζτοιεσ περιοχζσΟικοκυρικζσ Σχολζσ, με ςκοπό να 
δθμιουργιςουν μθτζρεσ που μιλάνε ελλθνικά για να μάκουν ελλθνικά και ςτα παιδιά τουσ. Θ Οικοκυρικι 
Σχολι τθσ Φλϊρινασ λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά το 1931. 
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Με τθν ζναρξθ του ελλθνοϊταλικοφ πολζμου το 1940, το κτιριο επιτάχκθκε από τον ελλθνικό ςτρατό και 
χρθςιμοποιικθκε ωσ ςτρατιωτικό νοςοκομείο. Το 1941 με τθν ειςβολι του γερμανικοφ ςτρατοφ 
χρθςιμοποιικθκε ωσ χϊροσ ψυχαγωγίασ των Γερμανϊν. Μετά τθν ιττα και αποχϊρθςθ των Γερμανϊν το 
1945 ςτεγάςτθκε μονάδα του βρετανικοφ ςτρατοφ για κάποιο διάςτθμα.  

Το κτιριο χρθςιμοποιικθκε πάλι το 1952 ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ των Ραιδουπόλεων και μετά ωσ 
Οικοκυρικι Σχολι, ενϊ το 1970 ιδρφκθκε θ Ραιδόπολθ Αγία Πλγα, που φιλοξενοφςε κορίτςια φτωχϊν 
οικογενειϊν και ορφανά.  
Από το 2003, οπότε μετεγκαταςτάκθκε θ Ραιδόπολθ, ζγιναν διάφορεσ προςπάκειεσ για να ςυντθρθκεί 
το κτιριο και να ςτεγαςτεί το Τμιμα Καλϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, που κα ιδρυόταν ςτθ Φλϊρινα, 
οι οποίεσ όμωσ αντιμετϊπιςαν μεγάλεσ δυςκολίεσ, κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι το κτιριο ανικε ςε 
ιδιωτικό ςφλλογο και όχι ςτο κράτοσ.  
 

 

 
Το 2010 το κτιριο «Αγία Πλγα» παραχωρικθκε από το «Σφλλογο προσ Διάδοςιν των Ελλθνικϊν 
Γραμμάτων» ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ για τθ ςτζγαςθ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και 
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Μερικά χρόνια μετά ζγιναν κάποιεσ επιςκευζσ, ςε κατεςτραμμζνα ςθμεία των 
εξωτερικϊν τοίχων και αντικατάςταςθ τθσ ςτζγθσ. 
Ωςτόςο, μόλισ πριν ζναν χρόνο εγκρίκθκε θ χριςθ του κτθρίου για τθ ςτζγαςθ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν 
και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν και οι μελζτεσ τθσ πλιρουσ επιςκευισ του.  
 
ΡΘΓΕΣ:  
https://neaflorina.gr/2020/11/apofasi-stathmos-gia-tin-allagi-chrisis-toy-ktirioy-tis-proin-oikokyrikis-scholis-agias-olgas-florinas/ 
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/florina/florina-egkrithike-i-allagi-chrisis-toy-ktirioy-agia-olga-gia-to-panepistimio-dytikis-makedonias/ 
https://echoflorina.gr/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BD-
%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9/ 
https://www.florinapast.mysch.gr/7832/ 

Δανάθ Ολυμπίςιου 

https://neaflorina.gr/2020/11/apofasi-stathmos-gia-tin-allagi-chrisis-toy-ktirioy-tis-proin-oikokyrikis-scholis-agias-olgas-florinas/
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/florina/florina-egkrithike-i-allagi-chrisis-toy-ktirioy-agia-olga-gia-to-panepistimio-dytikis-makedonias/
https://echoflorina.gr/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9/
https://echoflorina.gr/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9/
https://echoflorina.gr/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9/
https://www.florinapast.mysch.gr/7832/
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Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΟ «ΔΛΕΚΝΕΣ» 

 
 
Το ιςτορικό καφενείο, που χτίςτθκε γφρω ςτο 1924, βρίςκεται ςτθ Μεγάλου Αλεξάνδρου, ςτον κεντρικό 
εμπορικό δρόμο τθσ Φλϊρινασ, ς’ ζνα όμωσ από τα πλζον ατμοςφαιρικά τμιματά  του με πανζμορφα 
παλιά κτίρια.  
 
Είναι ζνα διϊροφο νεοκλαςικό κτίριο τθσ εκλεκτιςτικισ περιόδου του μεςοπολζμου.  Στο χϊρο αυτό πριν 
χτιςτεί το ξενοδοχείο λειτουργοφςε ζνα τοφρκικο χάνι με πεταλωτιριο ςτθν αυλι. Με τθν ανταλλαγι 
πλθκυςμϊν οι Οκωμανοί ιδιοκτιτεσ ζφυγαν και το χάνι αγοράςτθκε από τθν οικογζνεια  των Σιμαιϊν 
που καταγόταν από χωριό Άλωνα τθσ Φλϊρινασ.  
 
Τθν περίοδο του μεςοπολζμου, οι αδερφοί Σιμαιϊν αποφάςιςαν να χτίςουν το μεγαλοπρεπζσ για τθν 
εποχι του ξενοδοχείο επειδι θ Φλϊρινα άρχιςε να γίνεται κζρετρο για του κατοίκουσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 
Στο ιςόγειο του κτιρίου ςτεγάηονταν καταςτιματα και ςτον πάνω όροφο ιταν το δωμάτιο του 
ξενοδοχείου. Επίςθσ ςτον ίδιο χϊρο λειτουργοφςε οινομαγειρείο και χαρτοπαιχτικι λζςχθ. Μζχρι το 
ξζςπαςμα του Β Ραγκόςμιου Ρολζμου, εκλεκτι πελατεία του ξενοδοχείου ιταν θ εβραϊκι τάξθ τθσ 
Κεςςαλονίκθσ, ενϊ μετά το πόλεμο ζγινε πιο λαϊκό, γιατί ζχαςε τουσ πλοφςιουσ πελάτεσ τθσ. Το 
ξενοδοχείο ζκλειςε οριςτικά το 1990.  
 
Κφρια χαρακτθριςτικά του ξενοδοχείου είναι θ ςυμμετρία, θ μνθμειακότθτα και τα πολλά γφψινα 
διακοςμθτικά ςτοιχεία. Το κτίριο είναι καταςκευαςμζνο από πζτρα, ςυμπαγζσ ψθμζνο τοφβλο και 
επίχριςμα από χρωματιςτό ςοβά.  
 
Μζχρι κάποιεσ δεκαετίεσ πριν, αποτελοφςε το ιςόγειο του ξενοδοχείου «Το Διεκνζσ», εξίςου φθμιςμζνου 
ςε ολόκλθρα τα Βαλκάνια, ειδικά ςτο πρϊτο μιςό του 20οφ αιϊνα, με μεγάλεσ προςωπικότθτεσ να ζχουν 
περάςει απ’ τουσ χϊρουσ του. 
 
Αποτζλεςε αγαπθμζνο ςτζκι του ποιθτι τθσ μεγάλθσ οκόνθσ, Κόδωρου Αγγελόπουλου, που ιταν και 
ςκθνικό ςε αρκετά πλάνα, δεν ζχει επθρεαςτεί από τα φϊτα τθσ φιμθσ που ζριξε πάνω του ο μεγάλοσ 
ςκθνοκζτθσ. «Σε όποιο μζροσ του κόςμου κι αν ταξιδζψω, ςτο δεφτερο ςπίτι μου κα επιςτρζψω, ςτο 
Διεκνζσ», είχε πει κάποτε ο Κόδωροσ Αγγελόπουλοσ.  
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Οι παπποφδεσ είναι πάντα εκεί με το χαρτάκι, τθν εφθμερίδα το τςιπουράκι τουσ, θ ςόμπα πάντα 
παλεφει να ηεςτάνει τον ψθλοτάβανο χϊρο ςτισ άγριεσ φλωρινιϊτικεσ κερμοκραςίεσ του χειμϊνα. 
 
Ο ψθλοτάβανοσ χϊροσ ςου ανοίγει τθν ψυχι, οι μεγάλεσ τηαμαρίεσ αφινουν το βλζμμα να 
περιπλανιζται ςτα κτίρια άλλων εποχϊν, τα παλιά κάδρα ςτουσ τοίχουσ και θ όλθ «διακόςμθςθ» 
ηωντανεφουν μνιμεσ τθσ ςυλλογικισ ιςτορίασ αυτοφ του τόπου. 
 

Χριςτοσ Τςιλεμάνθσ  

ΡΘΓΘ: http://www.florinaqr.gr/?page_id=855  

                       

28θ Οκτωβρίου 1940 
 

Αλζξανδροσ Αλεξανδράκθσ 
Ο ηωγράφοσ του αλβανικοφ ζπουσ του 1940 

 

 Ο Αλζξανδροσ Δ. Αλεξανδράκθσ γεννικθκε 
ςτθν Ακινα το 1913 και πζκανε το 1968. Ιταν 
ζνασ ςπουδαίοσ Ζλλθνασ ηωγράφοσ, που ζγινε 
γνωςτόσ ςτο ευρφ κοινό από τισ ιδιαιτζρωσ 
δυναμικζσ απεικονίςεισ του Ελλθνοϊταλικοφ 
Ρολζμου του 1940Ο Αλεξανδράκθσ ζδειξε 
από νωρίσ το ταλζντο του ςτο ςχζδιο και τθν 
ηωγραφικι. Σε θλικία 17 ετϊν παρουςίαςε 23 
ζργα του ςε ομαδικι ζκκεςθ που διοργάνωςε 
θ ΧΑΝ.  

http://www.florinaqr.gr/?page_id=855
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Ρίνακεσ του Αλζξανδρου Δ. Αλεξανδράκθ 
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Από παλιά Αλφαβθτάρια 

 

 

 

                       

Θ ΣΧΟΛΛΚΘ ΜΑΣ ΓΛΟΤΘ 
Πλοι εμείσ οι μακθτζσ του Στ2’ του 6ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου Φλϊρινασ «Μων Δραγοφμθσ» 
ετοιμάςαμε μια όμορφθ γιορτι για να τιμιςουμε με ςεβαςμό κι ευγνωμοςφνθ τουσ Ιρωεσ προγόνουσ 
μασ που δθμιοφργθςαν το Ζποσ του 1940.  
 
Είπαμε όμορφα ποιιματα μεγάλων ποιθτϊν και δικά μασ και τραγουδιςαμε τα τραγοφδια τθσ νίκθσ. 
Με προςοχι για όλα τα μζτρα που πρζπει να τθροφμε, αλλά και με φλόγα ςτθν καρδιά νιϊςαμε 
περθφάνια για τον θρωιςμό και τισ διαχρονικζσ αξίεσ του Ελλθνικοφ Ζκνουσ! 
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28θ  Οκτωβρίου 1940 
 

Ρεριφανοι όλοι εμείσ 
Αυτι εδϊ τθ μζρα 

Οι Ζλλθνεσ νικιςανε  
Και φϊναηαν «ΑΕΑ!!!» 

 
Ραρζλαςθ κάνουν τα παιδιά 

Κρατϊντασ τθ Σθμαία 
Ρου κυματίηει καμαρωτι 
Και φαίνεται από πζρα! 

 
Αψιφθςαν τον κάνατο 

Για τθν Ελευκερία 
Και πράγματι τα κατάφεραν 

Νικιςαν τθν Λταλία! 
 

 

 
 

Για αυτό κι εμείσ γιορτάηουμε 
Με δόξα και με χάρθ 

Και κάνουμε παρζλαςθ  
Με περιςςό καμάρι! 

 
Χριςτοσ Τςιλεμάνθσ 
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Θ πρϊτθ μασ παρζλαςθ ςτο Δθμοτικό Σχολείο (από @Νζα Φλϊρινα) 
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28 Οκτωβρίου 
 

Με χαρά τθν καρτεροφμε 
Τθν ςθμερινι γιορτι 

Ρου θ δόξα τθσ Ελλάδασ 
Ρζρα ωσ πζρα ζχει ακουςτεί 

 
Είναι αξζχαςτθ θμζρα 

Μ’ ζνα «Πχι» και «Εμπρόσ» 
Ράνω τουσ παιδιά! «Αζρα»! 

Ρίςω φεφγει ο Λταλόσ! 
 

Σοφία Σιάμκουρθ 
 

  
28 Οκτωβρίου 1940 

 
Οι πολεμιςτζσ ιταν γενναίοι 

Να πάρουν πίςω τθν πατρίδα τουσ 
Να πολεμάνε ςυνεχϊσ 

Να μθ χάνουν τθν Ελλάδα. 
 

Οι γυναίκεσ να πλζκουν διαρκϊσ 
Και οι φαντάροι να πεκαίνουν από τθν πείνα 

Νίκθςαν ςτο τζλοσ 
Κραυγάηοντασ Αζρα!!!  Αζρα!!! 

 
Ραραςκευι Σπανοφ 

 
   

                       

   

28θ  Οκτωβρίου 
 

Ο πόλεμοσ ευτυχϊσ τελείωςε 
Κι όλοι καλά είμαςτε. 

 
Οι γενναίοι πολεμιςτζσ κρυϊςαν 

αλλά αυτοί εμάσ μασ ςϊςαν. 
 

Μζρα με τθ μζρα ςτα βουνά 
Εκείνα τθσ Αλβανίασ τα μακρινά. 

 
Με τα πόδια περπατοφςαν ςτα βουνά 

Μαηί με τα γαϊδοφρια τα μικρά. 
 

Οι γυναίκεσ να πλζκουν ροφχα γι’αυτοφσ 
Και να τα κουβαλοφν αυτά ςτουσ ςτρατιϊτεσ 

τουσ. 
 

Νικιςανε οι Ζλλθνεσ μετά από ζναν βαρφ 
χειμϊνα 

Φωνάηοντασ δυνατά και προκλθτικά 
«Αζρα! Αζρα!» μζςα ςτον χιονιά. 

 
Ζμμυ Μακαρίου 

 

 Θ γιορτι του ΟΧΛ 
 

Θ Ελλάδα ελευκερϊκθκε 
ςτα τζλθ του Οκτϊβρθ 
Και όλοι με μια φωνι 
Φωνάξανε το «ΟΧΛ» 

 
Αυτοί που πολεμιςανε 

Για τθν ελευκερία 
Ζχουν γράψει το όνομά τουσ 

Χρυςό ςτθν ιςτορία 
 

Τθν ςθμαία ςικωςαν 
Με αίμα και με κόπο 

Ελεφκεροι όλοι Ζλλθνεσ 
Σε τοφτο εδϊ τον τόπο 

 
Αγαπθμζνοι και μονιαςμζνοι 
Γιορτάηουμε αυτι τθν μζρα 

Ρου ζκανε τουσ Λταλοφσ 
Να φφγουν πίςω πζρα 

 
Νικολζτα Χατηθλία 
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ΑΦΛΕΩΜΑ 
8θ Νοεμβρίου 1912 – ΕΛΕΥΚΕΛΑ ΦΛΩΛΝΑΣ 

                       

 

Θ ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΣΘ ΤΘΣ ΦΛΩΛΝΑΣ 
 
Θ απελευκζρωςθ τθσ Φλϊρινασ ζγινε ςτισ 7 κι 8 Νοεμβρίου του 1912 κατά τθ διάρκεια των Βαλκανικϊν 
Ρολζμων που είχαν ξεκινιςει ιδθ ζναν μινα πριν τθν απελευκζρωςθ. Θ Φλϊρινα τότε είχε περίπου 3000 
Ζλλθνεσ κι Ελλθνίδεσ που πίςτευαν ότι θ ϊρα τθσ ελευκερίασ πλθςιάηει, κι ζτςι ζγινε!  
 

Τθν 6θ Νοεμβρίου οι Τοφρκοι άρχοντεσ τθσ πόλθσ και ο Μθτροπολίτθσ Ρολφκαρποσ, βλζποντασ ότι θ 
Ελλάδα με τθν βοικεια τθσ κυβζρνθςθσ του Ελευκζριου Βενιηζλου αποκτοφςε ςυνεχϊσ όλο και 
περιςςότερα εδάφθ, αλλά και επειδι θ Φλϊρινα πάρκθκε από Ζλλθνεσ αποφάςιςαν να τθν επιςτζψουν 
πίςω ςε αυτοφσ. Ζτςι ζςτειλαν τθλεγράφθμα ςτον Διάδοχο Κωνςταντίνο Α’, και αρχιςτράτθγο του 
Ελλθνικοφ Στρατοφ να ζρκει να παραλάβει τθν Φλϊρινα.  
 

Ο Διάδοχοσ ειδοποίθςε τον επίλαρχο Λωάννθ Άρτθ να κατευκυνκεί προσ τθν πόλθ με τουσ ιππείσ του. 
Ζτςι, ςτισ 7 Νοεμβρίου θ πόλθ τθσ Φλϊρινασ παραδόκθκε «εισ τασ αγκάλασ τθσ Μθτρόσ Ελλάδοσ», όπωσ είπε 
και ο ίδιοσ ο Λωάννθσ Άρτθσ.  
 

Τθν επομζνθ ζφταςε και ο Διάδοχοσ Κωνςταντίνοσ όπου μαηί με τον Μθτροπολίτθ Ρολφκαρπο και τουσ 
ςτρατθγοφσ του πιγαν ςτον Ναό του Αγίου Γεωργίου για τθ Δοξολογία. Θ Φλϊρινα είναι πλζον ελεφκερθ 

και χωρίσ να χυκεί ελλθνικό αίμα! Χρόνια πολλά, Φλϊρινα! Ράντα ελεφκερθ κι ελλθνικι! 
 

Γιϊργοσ Ρζτρου 
 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

 
Για να τιμιςουμε τθν απελευκζρωςθ τθσ Φλϊρινασ δθμιουργιςαμε ζνα βίντεο με τα 
ιςτορικά γεγονότα τθσ εποχισ. Απολαφςτε το με κλικ ςτθν εικόνα ι ςτον ςφνδεςμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=VTjdxuqdXVE&t=13s  

 
Ζμμυ Μακαρίου 

https://www.youtube.com/watch?v=VTjdxuqdXVE&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=VTjdxuqdXVE&t=13s
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Θ ςχολικι μασ γιορτι για τισ 8 Νοεμβρίου 2021 

 
   

 

 

 
Θ κ. Πλγα Μοφςιου Μυλϊνα  Ο κ. Μιχάλθσ ωμανίδθσ 
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ΜΑΚΕΔΟΝΛΚΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ – ΟΛ ΘΩΕΣ 

 
Γιϊργοσ Ρζτρου – Μάριοσ Ραπαδόπουλοσ 

 
Γιϊργοσ Ρζτρου – Οι μεγάλεσ μάχεσ  
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Συλλογικι εργαςία 

 
Συλλογικι εργαςία 
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ΡΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (1870-1904) 

 
Χριςτοσ Τςιλεμάνθσ  

 
Νιϊκω πολφ περιφανοσ για τον Ραφλο Μελά και μασ ιρωεσ ςαν αυτόν. Κυςίαςε τθ ηωι του για να μασ 
ςϊςει. Ραράτθςε τθν οικογζνειά του γιατί κεωροφςε ςθμαντικότερθ τθν ελευκερία όλων μασ! Κι μασ 
ζχαςε άδικα τθ ηωι του,  κατάφερε και είναι μασ ςθμαντικόσ αγωνιςτισ που πολζμθςε και ζδραςε κοντά 
ςτον τόπο που ηω. Ακάνατοσ! 
 

 
ΡΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (1870-1904) 

 
Ο Ραφλοσ Μελάσ γεννικθκε μασ 29 Μαρτίου του 1870 ςτθ Μαςςαλία, όπου ο πατζρασ του Μιχαιλ 
Μελάσ (1833-1897) δραςτθριοποιοφταν ωσ ζμποροσ. Το 1886 ειςιλκε ςτθ Σχολι Ευελπίδων και εξιλκε 
ωσ ανκυπολοχαγόσ του Ρυροβολικοφ μασ 8 Αυγοφςτου του 1891. Τον επόμενο χρόνο νυμφεφτθκε τθ 
Ναταλία Δραγοφμθ (1872-1973), κόρθ του τραπεηίτθ και πολιτικοφ Στζφανου Δραγοφμθ, με τθν οποία 

https://www.sansimera.gr/almanac/2903
https://www.sansimera.gr/almanac/0808
https://www.sansimera.gr/biographies/696


SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

απζκτθςε δφο παιδιά, τον ςτρατιωτικό Μιχαιλ Μελά (1894-1950) και τθ χθμικό Ηωι Μελά – Λωαννίδθ 
(1898-1996). 
 
Υπιρξε δραςτιριο μζλοσ μασ Εκνικισ Εταιρείασ, μιασ μυςτικισ οργάνωςθσ, που είχε ωσ ςκοπό τθν 
αναηωπφρωςθ του εκνικοφ φρονιματοσ και τθν απελευκζρωςθ των υπόδουλων Ελλινων με κάκε κυςία, 
και ζπαιξε αρνθτικό ρόλο ςτον Ελλθνοτουρκικό Ρόλεμο του 1897. 
 
Μασ αρχζσ του 20ου αιϊνα τον απαςχολεί ζντονα θ κατάςταςθ ςτθν τουρκοκρατοφμενθ Μακεδονία και 
τον ανθςυχεί θ δράςθ των κομιτατηιδων, που επιδιϊκουν τθν προςάρτθςθ μασ Μακεδονίασ ςτθ 
Βουλγαρία. Τον επθρεάηει ζντονα ο Μακεδόνασ πεκερόσ του Στζφανοσ Δραγοφμθσ, ενϊ ζχει 
πλθροφόρθςθ από πρϊτο χζρι από τον αδελφό μασ γυναίκασ του Μωνα Δραγοφμθ, που υπθρετεί ωσ 
υποπρόξενοσ ςτο Μοναςτιρι. 
                     
Τον Φεβρουάριο του 1904, μαηί με μασ τρεισ αξιωματικοφσ, μασ λοχαγοφσ Αλζξανδρο Κοντοφλθ και 
Αναςτάςιο Ραποφλα και τον ανκυπολοχαγό Γεϊργιο Κολοκοτρϊνθ, άτομα που μοιράηονται μασ μασ 
ιδζεσ μ’ αυτόν, αγωνίςτθκε για να αφυπνίςει υπεφκυνουσ και κοινι γνϊμθ, ςυμμετζχει ςε μυςτικι 
αποςτολι ςτθ Μακεδονία με το ψευδϊνυμο Μίκθσ Ηζηασ. 
 
Από τθν άνοιξθ του 1904 που φτάνει ςτθ Μακεδονία, κατορκϊνει να ςυγκροτιςει μικρά ζνοπλα ςϊματα, 
να οργανϊςει τθν τοπικι άμυνα, να ενιςχφςει τθ κζλθςθ και τθν πίςτθ των κατοίκων. Τυπικά, διοικεί ζνα 
ςφνολο 35 αγωνιςτϊν, αλλά ςτθν ουςία ιταν αρχθγόσ μασ αντίςταςθσ μασ περιοχισ Μοναςτθριοφ – 
Καςτοριάσ. 
 
Μασ 13 Οκτϊβρθ του 1904, προδόκθκε από τον αρχικομιτατηι Μιτρο Βλάχο και τθ ςυμμορία του. Στα 34 
χρόνια του, χτυπθμζνοσ από Τουρκικό βόλι, άφθςε τθν τελευταία του πνοι ςτο χωριό Στάτιςτα μασ 
Δυτικισ Μακεδονίασ, πολεμϊντασ για τθν ελευκερία μασ Ελλθνικισ μασ Μακεδονίασ. 
 
Το κεφάλι του αποκόπθκε από μασ ςυμπολεμιςτζσ του και τάφθκε ςτο ναό μασ Αγίασ Ραραςκευισ ςτο 
Ριςοδζρι, προκειμζνου να μθ βρεκεί από μασ Τοφρκουσ που αναηθτοφςαν το νεκρό ςϊμα του Μελά, 
βαςανίηοντασ μασ κατοίκουσ να μασ αποκαλφψουν που ζχει καφτεί. Το ςϊμα του παραδόκθκε από μασ 
οκωμανικζσ αρχζσ ςτον μθτροπολίτθ Καςτοριάσ Γερμανό (Καραβαγγζλθ) και τάφθκε ςτον βυηαντινό ναό 
των Ταξιαρχϊν ςτθν Καςτοριά, όπου αναπαφεται και θ κάρα του από το 1950. Στον ίδιο ναό ζχει ταφεί 
και θ ςφηυγόσ του Ναταλία, κατ’ επικυμίαν μασ. Ο κάνατοσ του Ραφλου Μελά ζγινε γνωςτόσ ςτθν Ακινα 
μασ 17 Οκτωβρίου και ςυγκλόνιςε τθν κοινι γνϊμθ, λόγω του ακζραιου και αγνοφ χαρακτιρα του 
ανδρόσ, αλλά και του γνωςτοφ ονόματοσ μασ οικογζνειάσ του. Θ κυςία του ςθματοδότθςε τθν 
ουςιαςτικι ζναρξθ του Μακεδονικοφ Αγϊνα, που κορυφϊκθκε με μασ Βαλκανικοφσ Ρολζμουσ του 1912-
1913. 
 
Ο κάνατόσ του ςυςπείρωςε τον Ελλθνιςμό μασ Μακεδονίασ, αφφπνιςε τθν υπόλοιπθ Ελλάδα και “…με τθ 
ςπίκα που άναψε ςτον κακζνα, πολλοί που ιταν τυφλοί ωσ τότε, είδαν”, μασ χαρακτθριςτικά είπε ο Μων 
Δραγοφμθσ. Χρειάςτθκαν τζςςερα ακόμθ χρόνια ςκλθρϊν μαχϊν, μασ οποίεσ ςυμμετείχαν αγωνιςτζσ 
από όλα τα μζρθ μασ Ελλάδασ, μζχρι να ψθφιςτεί, το 1908, καινοφργιο Τουρκικό Σφνταγμα. Τζςςερα 
ακόμθ χρόνια μετά, θ Μακεδονία, γίνεται Ελλθνικι, κατά μασ Βαλκανικοφσ Ρολζμουσ το 1912-1913. Τθν 
ίδια χρονιά απελευκερϊνεται και θ Ιπειροσ. 
 
Ρθγζσ:   https://www.sansimera.gr/biographies/807, https://www.maxmag.gr/afieromata/paylos-melas/, 
https://www.vrellis.gr/makedonikos-agonas-paylos-melas-1870-1904/ 

 
Χριςτοσ Τςιλεμάνθσ 

                       

https://www.sansimera.gr/articles/242
https://www.sansimera.gr/biographies/178
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.sansimera.gr/biographies/807
https://www.maxmag.gr/afieromata/paylos-melas/
https://www.vrellis.gr/makedonikos-agonas-paylos-melas-1870-1904/
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Ηωι Σολωμονίδου – Ραφλοσ Μελάσ (ηωγραφιά ςε φωτοτυπία) 
 

 
αφαζλα Μίςκα – Ραφλοσ Μελάσ 
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ΡΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ – Καπετάν Μίκθσ Ηζηασ 

                       

 

 

 

Μριδα Ολυμπίςιου  Αναςτάςθσ Ρροδρομίδθσ 
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Ο ΚΑΡΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΣ 
   

 

Νικολζτα Χατηθλία 
   

 

 

 

Ζμμυ Μακαρίου  Δανάθ Ολυμπίςιου 
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ΑΦΛΕΩΜΑ 

Ρολυτεχνείο – Νοζμβριοσ 1973 

 
Γιϊργοσ Ρζτρου 

 

Ρολυτεχνείο – Νοζμβριοσ 1973 
 
Θ Εξζγερςθ του Ρολυτεχνείου το Νοζμβριο του 1973 ιταν θ κορυφαία αντιδικτατορικι και μαηικι 
εκδιλωςθ εναντίον μασ Χοφντασ των Συνταγματαρχϊν, θ οποία είχε επιβάλλει από μασ 21 Απριλίου του 
1967  και για επτά χρόνια δικτατορία ςτθ χϊρα.  
 
Από μασ πρϊτεσ ενζργειεσ, που ζκανε θ χοφντα ιταν να καταργιςει  μασ μασ ατομικζσ ελευκερίεσ των 
πολιτϊν, διζλυςε τα πολιτικά κόμματα μασ Χϊρασ και εξόριςε, φυλάκιςε και βαςάνιςε πολιτικοφσ και 
πολίτεσ με κριτιριο μασ πολιτικζσ μασ πεποικιςεισ που ιταν εναντίον μασ.  
 
Μασ 14 Νοεμβρίου 1973, οι φοιτθτζσ μασ Ακινασ ςυγκεντρϊκθκαν ςτον προαφλιο χϊρο του 
Ρολυτεχνείου και αποφάςιςαν τθν κατάλθψι του. Οι πόρτεσ ζκλειςαν και από τότε άρχιςε θ οργάνωςθ 
μασ εξζγερςθσ. Σφνκθμά μασ: ΨΩΜΛ- ΡΑΛΔΕΛΑ- ΕΛΕΥΚΕΛΑ- ΕΚΝΛΚΘ ΑΝΕΞΑΤΘΣΛΑ. 
 
Μασ 15 Νοεμβρίου οι φοιτθτζσ εξζλεξαν Συντονιςτικι Επιτροπι, με ςκοπό να κακοδθγιςει τον αγϊνα. 
Επιπλζον, δθμιουργικθκαν επιτροπζσ ςε μασ μασ ςχολζσ για να οργανϊςουν τθν κατάλθψθ και τθν 
επικοινωνία με τθν ελλθνικι κοινωνία. 
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Για αυτό τον λόγο ξεκίνθςαν τθ λειτουργία ανεξάρτθτου ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ. Ο πομπόσ 
καταςκευάςτθκε μζςα ςε λίγεσ ϊρεσ ςτα εργαςτιρια μασ ςχολισ και ακουγόταν ςε όλθ τθν Αττικι. 
Υπερθφάνεια και ςυγκίνθςθ κατείχε όλουσ μασ Ζλλθνεσ που το άκουγαν.  
 
Οι διαδθλϊςεισ, τα ςυλλαλθτιρια και οι εκδθλϊςεισ ενάντια ςτο κακεςτϊσ μασ Χοφντασ αυξικθκαν ςε 
όλθ τθν Ελλάδα.  Από μασ 14 Νοεμβρίου μζχρι και μασ 17 Νοεμβρίου ςτικθκαν οδοφράγματα και 
διεξιχκθςαν μάχεσ ςϊμα με ςϊμα μεταξφ εξεγερμζνων και αςτυνομίασ. 
 
Μασ 17 Νοεμβρίου 3 π.μ., και ενϊ οι διαπραγματεφςεισ για αςφαλι αποχϊρθςθ των φοιτθτϊν από το 
χϊρο του Ρολυτεχνείου βρίςκονταν ςε εξζλιξθ, αποφαςίςτθκε  θ επζμβαςθ του ςτρατοφ και ζνα από τα 
τρία άρματα που είχαν παραταχκεί ζξω από τθ ςχολι, γκρζμιςε τθν κεντρικι πφλθ. 
Κατά τθν είςοδο του άρματοσ ςυνκλίβονται 2–3 φοιτθτζσ που βρίςκονται πίςω από τθν πφλθ. 
 
Ο ςτακμόσ του Ρολυτεχνείου ζκανε εκκλιςεισ μασ ςτρατιϊτεσ να μθν ακοφςουν μασ εντολζσ των 
ανωτζρων μασ. Ο εκφωνθτισ κάνει ςυνεχϊσ εκκλιςεισ: «Είμαςτε άοπλοι. Αδζρφια μασ ςτρατιώτεσ, δεν 
κα πυροβολιςετε. Δεν κα ςκοτώςετε τα αδζρφια μασ. Πώσ είναι δυνατόν να πυροβολιςετε τα 
αδζρφια μασ, να χυκεί ελλθνικό αίμα; Όλοι πιςτεφουμε ςτθ λευτεριά και εγώ πάλι πρώτοσ αρχίηω τον 
Εκνικό Ύμνο, αυτό το αιώνιο ςφμβολο μασ ελευκερίασ…>> 
 

 
Θ μετάδοςθ ςυνεχίςτθκε ακόμα και μετά τθν είςοδο του άρματοσ ςτον χϊρο μασ ςχολισ. Οι φοιτθτζσ 
που είχαν παραμείνει ςτο Ρολυτεχνείο, μαηεφτθκαν ςτο κεντρικό προαφλιο, ψάλλοντασ τον εκνικό φμνο. 
Θ πτϊςθ μασ πφλθσ ακολουκικθκε από τθν είςοδο μιασ μονάδασ ενόπλων Λοκατηιδων  που οδιγθςαν 
μασ φοιτθτζσ ζξω από το Ρολυτεχνείο. Οι αςτυνομικζσ δυνάμεισ που περίμεναν ζξω από το Ρολυτεχνείο 
επιτζκθκαν μασ φοιτθτζσ, πολλοί φοιτθτζσ  για να ςωκοφν βρικαν καταφφγιο ςε γειτονικζσ 
πολυκατοικίεσ. 
 
Στρατιϊτεσ και αςτυνομικοί ζβαλαν με πραγματικά πυρά κατά πολιτϊν μζχρι και τθν επόμενθ μζρα, με 
ςυνζπεια αρκετοφσ κανάτουσ ςτον χϊρο γφρω από το Ρολυτεχνείο, αλλά και ςτθν υπόλοιπθ Ακινα. Θ 
αιματθρι καταςτολι μασ εξζγερςθσ, χαρακτθρίςκθκε από δολοφονίεσ πολιτϊν ακόμθ και δυο μζρεσ 
μετά τθ ςτιγμι μασ ειςόδου του τανκ ςτον περίβολο του Ρολυτεχνείου, με κφρια αιτία τθν κιρυξθ 
ςτρατιωτικοφ νόμου, προκάλεςε ποικίλεσ αντιδράςεισ.  
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Τα γεγονότα του Ρολυτεχνείου υπιρξαν ςτακμόσ ςτθ διαμόρφωςθ μασ ταυτότθτασ μασ ςφγχρονθσ 
ελλθνικισ Αριςτεράσ αλλά και μασ νεότερθσ ελλθνικισ ιςτορίασ.  Ο επίςθμοσ εορταςμόσ μασ επετείου 
μασ εξζγερςθσ κάκε 17θ Νοεμβρίου κακιερϊκθκε το 1981. 
 

Ανκι Ραπαϊωάννου 

 

   
   

CELEBRATING HALLOWEEN  

    

 
Δθμιτρθσ Μπαςοφρθσ (δϊρο από περςινό μακθτι μασ Στ2’) 
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ΕΡΛΣΤΘΜΘ ΚΑΛ ΗΩΘ 

ΡΛΑΝΘΤΕΣ – ΘΛΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

 

Το θλιακό ςφςτθμα 
 
Το θλιακό μασ ςφςτθμα απαρτίηεται από τον ιλιο (κεντρικόσ αςτζρασ) μασ 8 πλανιτεσ, (4 εςωτερικοφσ ι 
πετρϊδεισ: Ερμισ, Αφροδίτθ, Γθ και Άρθσ, και 4 εξωτερικοφσ: Δίασ, Κρόνοσ, Ουρανόσ και Ροςειδϊνασ), μασ 
περίπου 168 δορυφόρουσ μασ, τθν ηϊνθ των αςτεροειδϊν, πλικοσ μετεωριτϊν, κομθτϊν και 5 νάνουσ πλανιτεσ, 
τον Ρλοφτωνα, τθν Ζριδα, τθν Διμθτρα (Ceres), μασ Makemake και Haumea και είναι ζνα από τα εκατοντάδεσ 
διςεκατομμφρια ςυςτιματα του γαλαξία μασ.  
 
O ιλιοσ μασ, μασ τυπικόσ αςτζρασ μικροφ μεγζκουσ, αποτελεί το 99.86% μασ ςυνολικισ μάηασ του θλιακοφ 
ςυςτιματοσ, ενϊ το 0.14% καταλαμβάνεται από όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα (πλανιτεσ, δορυφόροι, 
αςτεροειδείσ, μετεωρίτεσ και διαπλανθτικι φλθ), τα οποία ταξιδεφουν ςε ςχεδόν κυκλικζσ (ελλειπτικζσ) τροχιζσ 
γφρω από τον ιλιο (εικόνα).  
                                    
Ο Θλιοσ κεωρείται μασ μικρόσ αςτζρασ(και μασ!!) και ςυνικωσ οι τροχζσ των πλανθτϊν είναι ελλειπτικζσ 
και ςε απόλυτθ αρμονία (ευτυχϊσ!). 
Το θλιακό μασ ςφςτθμα κεωρείτε ότι ςχθματίςτθκε πριν από περίπου 4 δισ. Χρόνια. Μασ αναφζρουμε 
και κάποια ιδιαίτερα ςτοιχεία για το θλιακό μασ ςφςτθμα: 
1. Θ κερμοκραςία του Ιλιου μπορεί να φτάςει μζχρι και μασ 10.000.000 βακμοφσ Κελςίου. 
2. O Ιλιοσ είναι 110 φορζσ μεγαλφτεροσ από τθν Γθ.   
3. Ο Ροςειδϊνασ είναι ο πιο μακρινόσ πλανιτθσ. 
4. Ο Δίασ είναι ο μεγαλφτεροσ και γρθγορότεροσ πλανιτθσ, αφοφ περιςτρζφεται μζςα ςε δζκα ϊρεσ. 
5. Ο πιο φιλόξενοσ πλανιτθσ είναι θ Γθ μασ. 
6. Ο άνκρωποσ δεν ζχει επιςκεφκεί κανζναν άλλο πλανιτθ, εκτόσ από τον δορυφόρο μασ, τθν ςελινθ. 
 

Ραναγιϊτθσ Ρανάσ 
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Το Θλιακό μασ Σφςτθμα 

 

Το Θλιακό Σφςτθμα είναι το βαρυτικά δεςμευμζνο ςφςτθμα του Ιλιου και των αντικειμζνων που 
περιφζρονται γφρω του, είτε άμεςα είτε ζμμεςα. Από τα αντικείμενα που περιςτρζφονται απευκείασ 
γφρω από τον Ιλιο, τα μεγαλφτερα είναι οι οκτϊ πλανιτεσ, με τα υπόλοιπα να είναι μικρότερα 
αντικείμενα, μασ οι νάνοι πλανιτεσ και τα μικρά ςϊματα του Θλιακοφ Συςτιματοσ.  
 
Το θλιακό ςφςτθμα ςχθματίςτθκε 4,6 διςεκατομμφρια χρόνια πριν από τθ βαρυτικι κατάρρευςθ μασ 
γιγαντιαίου διαςτρικοφ μοριακοφ νζφουσ. Οι τζςςερισ μικρότεροι πλανιτεσ του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ, 
ο Ερμισ, θ Αφροδίτθ, θ Γθ και ο Άρθσ, είναι γιινοι πλανιτεσ, που αποτελοφνται κυρίωσ από βράχο και 
μζταλλα. Οι τζςςερισ πλανιτεσ του εξωτερικοφ ςυςτιματοσ είναι γιγαντιαίοι πλανιτεσ, ζχουν πολφ 
μεγαλφτερθ μάηα από μασ χερςαίουσ. Οι δφο μεγαλφτεροι πλανιτεσ, ο Δίασ και ο Κρόνοσ, είναι γίγαντεσ 
αερίου, που αποτελοφνται κυρίωσ από υδρογόνο και ιλιο.  
 
Οι δφο εξϊτεροι πλανιτεσ, ο Ουρανόσ και ο Ροςειδϊνασ, είναι γίγαντεσ πάγου, που αποτελοφνται 
κυρίωσ από ουςίεσ με ςχετικά υψθλά ςθμεία τιξθσ ςε ςφγκριςθ με το υδρογόνο και το ιλιο, οι οποίεσ 
ονομάηονται πτθτικά, μασ νερό, αμμωνία και μεκάνιο. Και οι οκτϊ πλανιτεσ ζχουν ςχεδόν κυκλικζσ 
τροχιζσ οι οποίεσ βρίςκονται πάνω ςε ζναν ςχεδόν επίπεδο δίςκο που ονομάηεται εκλειπτικι. 
 
Το θλιακό μασ ςφςτθμα αποτελείται από τον ιλιο και 8 πλανιτεσ: τον Ερμι, τθν Αφροδίτθ, τθ Γθ, τον 
Άρθ, το Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ροςειδϊνα. Μασ κα δείτε και παρακάτω όλων τα ονόματα 
προζρχονται από τθν αρχαία ελλθνικι μυκολογία. 

Γιϊργοσ Ρουμπουλίδθσ 

 

 

 
Ο Ιλιοσ είναι αςτζρασ του θλιακοφ ςυςτιματοσ και 
το λαμπρότερο ςϊμα του ουρανοφ. Είναι τόςο 
φωτεινόσ ϊςτε δεν επιτρζπει κατά τθ διάρκεια μασ 
θμζρασ ςε άλλα ουράνια ςϊματα να εμφανίηονται. 

 

 Ο Ερμισ είναι ο πλθςιζςτεροσ ςτον Ιλιο 
πλανιτθσ και ο μικρότεροσ ςτο θλιακό μασ 
ςφςτθμα. Το όνομά του προζρχεται από το 
Ολφμπιο ελλθνικό κεό μασ μυκολογίασ Ερμι.  
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Ο πλανιτθσ Αφροδίτθ αποτελεί το πιο λαμπρό 
αντικείμενο ςτον νυκτερινό ουρανό μετά τον Ιλιο 
και τθ Σελινθ. Ονομάηεται και Αυγερινόσ θ 
Αποςπερίτθσ. Είναι προφανισ ο λόγοσ που δόκθκε 
το όνομα μασ πιο λαμπερισ κεάσ ςτο ςυγκεκριμζνο 
πλανιτθ αφοφ θ κεά Αφροδίτθ κατά τθ μυκολογία 
ιταν θ προςωποποίθςθ μασ ομορφιάσ και 
προςτάτιδα του ζρωτα. 
 

 Θ Γθ είναι ο μοναδικόσ πλανιτθσ που 
γνωρίηουμε ότι υπάρχει ηωι. Είναι ο 3οσ 
πλανιτθσ ςε απόςταςθ από τον Ιλιο. Ζχει 
φυςικό δορυφόρο τθ Σελινθ. Θ λζξθ Γθ 
προζρχεται από το όνομα μασ 
αρχαιοελλθνικισ κεάσ Γαία. 

 

 

 

 
Ο Δίασ είναι ο μεγαλφτεροσ πλανιτθσ του θλιακοφ 
μασ ςυςτιματοσ και 5οσ ςε απόςταςθ από τον  Ιλιο 
πλανιτθσ. Είναι τόςο μεγάλοσ που κα μποροφςε ςτο 
εςωτερικό του να περιλάβει όλουσ μασ πλανιτεσ. Ο 
μασ ανικει μασ 4 αζριουσ γίγαντεσ πλανιτεσ. Το 
όνομά του προζρχεται από τον αρχαίο κεό Δία που 
ςφμφωνα με τθ μυκολογία ιταν ο πατζρασ των κεϊν 
και των ανκρϊπων, δυνατότεροσ και ςπουδαιότεροσ 
όλων των κεϊν και των μυκολογικϊν όντων. 

 Ο Άρθσ είναι ο 4οσ ςε απόςταςθ από τον Ιλιο 
πλανιτθσ. Λζγεται και «ερυκρόσ πλανιτθσ» 
εξαιτίασ του κόκκινου χρϊματόσ του. Το 
όνομά του προζρχεται από τον Ολφμπιο κεό 
του πολζμου Άρθ. 

 

 

 

 
Ο Κρόνοσ είναι ο 6οσ πλανιτθσ ςε απόςταςθ από τον 
Ιλιο. Ανικει και μασ μασ 4 αζριουσ γίγαντεσ. Το 
όνομά του προζρχεται από τον τιτάνα Κρόνο που 
μασ περιγράφεται ςτθν αρχαία ελλθνικι μυκολογία 
ςχετίηεται με τθ λζξθ χρόνοσ. 
 

 Ο Ουρανόσ είναι ο 7οσ ςε απόςταςθ από τον 
Ιλιο πλανιτθσ. Ανικει και μασ μασ 4 αζριουσ 
γίγαντεσ. Το όνομά του προζρχεται από τθν 
αρχαία ελλθνικι κεότθτα του ουρανοφ και 
ιταν πατζρασ του Κρόνου και παπποφσ του 
Δία. 

 

 

 Εκτόσ από τον Ερμι και τθν Αφροδίτθ, όλοι οι 
άλλοι πλανιτεσ ζχουν και δορυφόρουσ, 
δθλαδι μικροφσ πλανιτεσ που 
περιςτρζφονται γφρω μασ. Ρολλοί από μασ 
δορυφόρουσ μασ ανακαλφφκθκαν από 
πρόςφατεσ διαςτθμικζσ αποςτολζσ, ιδιαίτερα 
αυτοί των πιο απομακρυςμζνων πλανθτϊν. 

Ο Ροςειδϊνασ είναι ο 8οσ κατά ςειρά απόςταςθσ 
πλανιτθσ από τον Ιλιο και είναι ο τελευταίουσ από 
μασ 4 αζριουσ γίγαντεσ. Σφμβολό του είναι θ τρίαινα. 
Με ιςχυρό τθλεςκόπιο μοιάηει με πράςινο δίςκο. 

 Πλοι οι πλανιτεσ περιςτρζφονται γφρω από 
τον Ιλιο ςε ελλειπτικζσ τροχιζσ, οι οποίεσ 
βρίςκονται μασ, εκτόσ από αυτι του 
Ρλοφτωνα, ςτο ίδιο επίπεδο, το επίπεδο μασ 
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Είναι ο πρϊτοσ πλανιτθσ που βρζκθκε με 
μακθματικι πρόβλεψθ και όχι από εμπειρικζσ 
παρατθριςεισ που ζκαναν μζχρι τότε. Το όνομά του 
προζρχεται από το κεό Ροςειδϊνα που ιταν κεόσ 
μασ κάλαςςασ, των ποταμϊν, των πθγϊν και 
γενικότερα του νεροφ. 
 

εκλειπτικισ. Το επίπεδο μασ τροχιάσ του 
Ρλοφτωνα ςχθματίηει γωνία 18 περίπου 
μοιρϊν με το επίπεδο μασ εκλειπτικισ. Είναι 
ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι οι πιο μακρινοί 
πλανιτεσ (Δίασ, Κρόνοσ, Ουρανόσ και 
Ροςειδϊν), εκτόσ του Ρλοφτωνα, 
παρουςιάηουν ςφςτθμα δακτυλίων.  

Γιϊργοσ Ρουμπουλίδθσ 
   

Το Θλιακό Σφςτθμα 

 
Χριςτιάνα Σαϊλάκθ 

 
Θλιακό Σφςτθμα ονομάηουμε τον Ιλιο και μασ πλανιτεσ που περιφζρονται (γυρίηουν) γφρω από αυτόν. 
Εκτόσ από μασ πλανιτεσ, το Θλιακό μασ Σφςτθμα περιλαμβάνει μασ νάνουσ πλανιτεσ , μασ δορυφόρουσ 
(φεγγάρια) των πλανθτϊν, μασ αςτεροειδείσ, μασ κομιτεσ και τθν αςτρικι ςκόνθ. Οτιδιποτε υπάρχει ςτο 
Θλιακό μασ Σφςτθμα γυρίηει γφρω από τον Ιλιο. Ο Ιλιοσ είναι το μεγαλφτερο ουράνιο ςϊμα ςτο Θλιακό 
μασ Σφςτθμα. Πςο μεγαλφτερο είναι ζνα ςϊμα, τόςο περιςςότερο ζλκει (τραβάει) τα άλλα ςϊματα με 
μια δφναμθ που λζγεται βαρφτθτα. Θ βαρφτθτα, λοιπόν, είναι αυτι θ δφναμθ που αναγκάηει μασ 
πλανιτεσ και τα άλλα ουράνια ςϊματα να γυρίηουν γφρω. Οι πλανιτεσ του Θλιακοφ μασ Συςτιματοσ 
χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ: οι 4 πρϊτοι πλανιτεσ ονομάηονται γιινοι και οι επόμενοι αζριοι γίγαντεσ. Οι 
γιινοι πλανιτεσ είναι θ Γθ, ο Ερμισ, ο Άρθσ και θ Αφροδίτθ. Οι αζριοι πλανιτεσ είναι ο Δίασ, ο Κρόνοσ, ο 
Ουρανόσ και ο Ροςειδϊνασ. Πλοι οι πλανιτεσ ζχουν πάρει τα ονόματα μασ από τθν Ελλθνικι μυκολογία 
το οποίο τιμάει πολφ τθν χϊρα μασ. 
 

Κωνςταντίνοσ ίηοσ 
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ΤΟ ΔΛΚΟ ΜΟΥ ΣΥΜΡΑΝ 
 

 

αφαζλα Μίςκα 
 

 

Ζμμυ Μακαρίου 
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Τριςδιάςτα Μοντζλα του Θλιακοφ Συςτιματοσ 

 

 

 

Σοφία Σιάμκουρθ – Μριδα Ολυμπίςιου  Δανάθ Ολυμπίςιου – Ραυλίνα 
Ταβαντηι 
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Σοφία Σιάμκουρθ 
Το ανάγλυφο τθσ γθσ 

 

Ευαγγελία – αφαθλία Ταλλίδου 
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Θ Διϊρυγα τθσ Κορίνκου 

 

 

 
Θ Διϊρυγα τθσ Κορίνκου  
 
Θ Διϊρυγα τθσ Κορίνκου είναι θ διϊρυγα θ οποία 
ενϊνει τον Σαρωνικό με τον Κορινκιακό κόλπο, ςτθ 
κζςθ του Λςκμοφ τθσ Κορίνκου, λίγο ανατολικότερα 
από τθν πόλθ τθσ Κορίνκου. Καταςκευάςτθκε 
μεταξφ των ετϊν 1880-1893, ζργο του Ζλλθνα 
μθχανικοφ Ρζτρου Ρρωτοπαπαδάκθ. Θ καταςκευι 
τθσ είναι αποτζλεςμα τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ 
του πρωκυπουργοφ Χαρίλαου Τρικοφπθ, ο οποίοσ με 
τθν καταςκευι μεγάλων ζργων υποδομισ ςτόχευε 
ςτθ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου και οικονομικά 
ανεπτυγμζνου κράτουσ. 
 

Σοφία Σιάμκουρθ 

 Ο ΛΣΚΜΟΣ ΤΘΣ ΚΟΛΝΚΟΥ 
 
Ο Λςκμόσ τθσ Κορίνκου είναι μια ςτενι 
λωρίδα γθσ που ενϊνει τθ Στερεά Ελλάδα με 
τθν Ρελοπόννθςο, ενϊ θ διϊρυγα που ζχει 
διανοιχκεί ςε αυτόν ενϊνει τον Σαρωνικό με 
τον Κορινκιακό κόλπο. Ζχει μικοσ 6 περίπου 
χιλιόμετρα και το πιο ςτενό ςθμείο είναι εκεί 
όπου ζχει καταςκευαςτεί θ διϊρυγα τθσ 
Κορίνκου (1880-1893). Ιταν ςτρατθγικό 
ςθμείο και για το λόγο αυτό είχε 
καταςκευαςτεί τείχοσ ιδθ από τουσ αρχαίουσ 
χρόνουσ (τζλθ 5ου αιϊνα π.Χ.), που είχε 
διατθρθκεί μζχρι και τουσ Βυηαντινοφσ. 

 
Ζμμυ Μακαρίου 

Θ ΔΛΩΥΓΑ ΤΟΥ ΡΑΝΑΜΑ 

 

 

 
Θ διϊρυγα του Ραναμά (ιςπανικά: Canal de 
Panamá ) είναι ζνασ τεχνθτόσ δίαυλοσ 82 χλμ. (51 
ναυτ. μιλίων) ςτον Ραναμά, ο οποίοσ ενϊνει 
τον Ατλαντικό με τον Ειρθνικό ωκεανό. Είναι θ 
δεφτερθ ςε ναυτιλιακι ςπουδαιότθτα από τθν 
άποψθ των καλαςςίων μεταφορϊν ςτον κόςμο, 
μετά τθ Διϊρυγα Σουζη. Ενϊνει τθν επί του 

 Θ διϊρυγα του Ραναμά είναι ζνασ τεχνθτόσ 
δίαυλοσ 82 χλμ. (51 ναυτ. μιλίων) ςτον 
Ραναμά, ο οποίοσ ενϊνει τον Ατλαντικό με 
τον Ειρθνικό ωκεανό. Είναι θ δεφτερθ ςε 
ναυτιλιακι ςπουδαιότθτα από τθν άποψθ 
των καλαςςίων μεταφορϊν ςτον κόςμο, μετά 
τθ Διϊρυγα Σουζη. Ενϊνει τθν επί του 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1880
https://el.wikipedia.org/wiki/1893
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%B6
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Ατλαντικοφ βόρεια ακτι με εκείνθ του Ειρθνικοφ ςτα 
νότια, χρθςιμοποιϊντασ δεξαμενζσ που ανυψϊνουν 
τα πλοία ςτα 26 μ. (85 π.) πάνω από τθν επιφάνεια 
τθσ κάλαςςασ, που είναι το επίπεδο τθσ τεχνθτισ 
λίμνθσ Gatún και τα χαμθλϊνουν πάλι ςτθν άλλθ 
πλευρά ςτο φψοσ τθσ κάλαςςασ. 
 
Θ πρϊτθ διζλευςθ πλοίου ζγινε ςτισ 15 
Αυγοφςτου 1914. Από τθν δεκαετία του '30, άρχιςε 
να φαίνεται θ ανάγκθ για επζκταςθ των δεξαμενϊν 
του καναλιοφ, λόγω του μεγζκουσ των νζων πλοίων 
τα οποία δεν χωροφςαν ςτισ υπάρχουςεσ και για να 
χαλαρϊςει θ ζντονθ κίνθςθ αλλά τα ςχζδια 
εγκαταλείφκθκαν το 1942. Τελικά, οι εργαςίεσ για 
τισ νζεσ δεξαμενζσ άρχιςαν το 2007 και το ζργο 
παραδόκθκε για χριςθ τον Λανουάριο του 
2016.Επίςθσ το πζραςμα ενόσ καραβιοφ κρατάει 
περίπου 10 ϊρεσ. 

 
ΕΜΜΥ ΜΑΚΑΛΟΥ 

Ατλαντικοφ βόρεια ακτι με εκείνθ του 
Ειρθνικοφ ςτα νότια, χρθςιμοποιϊντασ 
δεξαμενζσ που ανυψϊνουν τα πλοία ςτα 26 
μ. (85 π.) πάνω από τθν επιφάνεια τθσ 
κάλαςςασ, που είναι το επίπεδο τθσ τεχνθτισ 
λίμνθσ Gatún και τα χαμθλϊνουν πάλι ςτθν 
άλλθ πλευρά ςτο φψοσ τθσ κάλαςςασ. 

 
Σοφία Σιάμκουρθ 
 

 

 

Νικολζτα Χατηθλία – Θ τροφικι αλυςίδα 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1914
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ΜΕΓΑΛΟΛ ΗΩΓΑΦΟΛ 
ΡΑΜΡΛΟ ΡΛΚΑΣΟ 

Ο Πάμπλο Πικάζο, (25 Οκηωβπίος 1881 - 8 Αππιλίος 1973) 

ήηαν Θζπανόρ δωγπάθορ, σαπάκηερ, γλύπηερ, ποιεηήρ, 
ζκενογπάθορ και δπαμαηοςπγόρ. 

Είναι έναρ από ηοςρ κςπιόηεποςρ Θζπανούρ εκπποζώποςρ ηερ 
ηέσνερ ηος 20ού αιώνα, ζςνιδπςηήρ μαδί με ηον Ζωπδ 
Μππακ ηος κςβιζμού και με ζεμανηική ζςνειζθοπά ζηε 
διαμόπθωζε και εξέλιξε ηερ μονηέπναρ και ζύγσπονερ ηέσνερ. 

Διάζημα έργα ηοσ είναι: Οι δεζποινίδες ηης Αβινιόν (1907), πος 
έθεπε επανάζηαζε ζηε ζύγσπονε δωγπαθική, Οι μοσζικοί με ηις 
μάζκες (1921), Ο ακροβάηης (1930), Κοπέλα μπροζηά ζε 
καθρέθηη (1932), Ο γέρος κιθαρίζηας, και ηο απιζηούπγεμά ηος, 
Η Γκερνίκα. 
 
 

 

 

 

 

 
Οι δεζποινίδες ηης Αβινιόν (1907)  Κοπέλα μπροζηά ζε καθρέθηη (1932) 

 

 

 
Το παιδί με ηο περιζηέρι  Η κσρία με ηα ρόδα 

https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1881
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1_(%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
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Ηωγραφίηω ςαν τον Ρικάςο  
 

 
Ραυλίνα Ταβαντηι  
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Αναςτάςθσ Ρροδρομίδθσ  Στάκθσ Ρουγαρίδθσ 

 

 

 

Σοφία Σιάμκουρθ 
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Piet Modrian 

 
Ραυλίνα Ταβαντηι 
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Φρίντα Κάλο 

 
Ευαγγελία – αφαθλία Ταλλίδου 
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Φρίντα  

 
Ραυλίνα Ταβαντηι 
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ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΕΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΕΣ 
Σφνκεςθ με ςτιλό 

 
Δανάθ Ολυμπίςιου 

 

 

 

 

Σταφροσ Χάςοσ 

 

  

 

Ζμμυ Μακαρίου  Ραφλοσ ουφίδθσ 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

 

 
Γιϊργοσ Ρζτρου 

Θ κυρία Ευγενία   Θ κυρία Πλγα 

 

 

 

αφαζλα Μίςκα – Σοφία Σιάμκουρθ 
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ΣΥΝΤΑΓΘ - Ρϊσ να φτιάξετε πεντανόςτιμο γάρο 
ΥΛΛΚΑ 

Ραςτι ςαρδζλα 
Ξίδι 

Μυρωδικά 
Λίγο λάδι 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΘ 

Λιϊνετε ςτο μπλζντερ τθν παςτι ςαρδζλα . Φςτερα 
προςκζτετε το ξίδι τα μυρωδικά και το λάδι. Τζλοσ 
αδειάηετε το μείγμα ςε ζνα μπολ και είναι ζτοιμο. 

 
ΚΑΛΘ ΟΕΞΘ!!! 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΘ: Μθν αφινετε το μείγμα πολφ καιρό 

μζςα ςτο ςπίτι. 
 

Μριδα Ολυμπίςιου 
 
 

  

 

 

 
Μριδα Ολυμπίςιου 
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Ευαγγελία – αφαθλία Ταλλίδου 
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ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

ΜΑΝΤΑΛΑ – Τα αριςτουργιματα τθσ τζχνθσ 

 

 

 

 

Μριδα Ολυμπίςιου 
   



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

«Μάτι κακό να μθ μασ βρει» 

 

Ραναγιϊτθσ Ρανάσ 
 

 

 

 

Το επόμενο τεφχοσ ςτα μζςα Δεκεμβρίου 2021 

Καλι ςυνζχεια! 


