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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΟΙ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ  (Διήγημα )                                                                 σελ.3 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞ ΜΕ ΤΟΝ COVID19 (φανταστική  συνέντευξη)                                  σελ.5 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  (άρθρο)    σελ.6 

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΛΕΞΑ ΝΑ ΕΡΘΩ ΣΤΟ ΕΠΑΛ    (απόψεις των μαθητών)                       σελ.9 

ΟΜΟΦΟΒΙΑ (άρθρο)                                                                                                      σελ.11 

Η ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο)                                     σελ.13 

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ( άρθρο)                                                 σελ.15 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (άρθρο)                                                                         σελ. 17 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΣΕΠΗΣ     (άρθρο)                                                   σελ.19 

ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (άρθρο)                                                     σελ.20 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ( συνταγή)                                                     σελ. 21 
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Οι Στάχτες του Φοίνικα  

 

Το έτος είναι 2035. Σύμφωνα με την νέα 

τάξη πραγμάτων από την Παγκόσμια 

Διακυβέρνηση -η οποία ανακηρύχθηκε το 

έτος 2024- το περιβάλλον της γης είναι 

επικίνδυνο για τον άνθρωπο, οπότε 

απαγόρευση κυκλοφορίας επικρατεί σε όλο 

τον πλανήτη. Στην Ελλάδα η έξοδος από το 

σπίτι είναι περιορισμένη ανάλογα με το 

πόσα λεφτά διατίθεσαι να δώσεις (η έξοδος 

τέσσερις φορές τον χρόνο κοστίζει 1.200 

ευρώ, άμα θέλεις να βγεις έξι φορές την ίδια 

χρονιά, πρέπει να πληρώσεις 1.800 ευρώ, αν 

θέλεις οχτώ φορές τότε δίνεις 2.400 ευρώ, κι 

όσο πάει ανεβαίνει. Οι πληρωμές για τις 

εξόδους πραγματοποιούνται στις 24 

Δεκεμβρίου τον προηγούμενο χρόνο, τότε 

που κάποτε γιορτάζαμε την παραμονή των 

Χριστουγέννων).  

Σε μία μονοκατοικία, σε έναν λόφο από τον 

οποίο είχες για θέα όλη την Αθήνα, έμενε ο 

κάποτε πασίγνωστος Πάτροκλος Ηλιάδης, 

ένας ταλαντούχος εφευρέτης που ξεχάστηκε 

με την πάροδο των χρόνων καθώς η δουλειά 

του δεν ήταν χρήσιμη πλέον με την 

απαγόρευση κυκλοφορίας. Εκτός όμως από 

το τέλος της καριέρας του, αυτό ήταν και η 

αρχή ενός σχεδίου, το οποίο θα άλλαζε τον 

κόσμο, όχι μόνο της δικιάς του ζωής, αλλά 

και την ζωή όλου του υπόλοιπου κόσμου 

(τουλάχιστον της Ελλάδας, για τον 

υπόλοιπο κόσμο θα ασχολούταν πιο μετά). 

Όταν έφτασε στο έτος του 2020 η πανδημία 

του κορoνοϊού (Covid – 19) στην Ελλάδα, 

νόμιζε ότι η καραντίνα ήταν η χειρότερη 

περίοδος που θα ζούσε στην ζωή του, που 

τότε ήταν πραγματικά ανυπόφορη η 

κατάσταση στην οποία ζούσαν για τον 

Πάτροκλο. Το γεγονός ότι έπρεπε να 

γράφεις χαρτί για να βγεις έξω από το σπίτι 

τον έκανε να νιώθει ότι τον κάνουν ότι 

θέλουν κι ότι χάνει την ελευθερία του. Το να 

φοράει μάσκα όποτε έβγαινε από το σπίτι 

του, του έκανε δυσκολότερο το να αναπνέει 

από ότι ήδη ήταν λόγω του άσθματος που 

είχε. Στην αρχή φοβόταν και αυτός 

υπερβολικά πολύ με τον κορωνοϊό, όπως και 

ο υπόλοιπος κόσμος τότε, αλλά αρκετά 

σύντομα κατάλαβε ότι όλη η κατάσταση 

ήταν μια κακούργα συνομωσία για να 

σκλαβωθεί ολόκληρος ο πολιτισμός του 

πλανήτη, και ότι τον περίμεναν πολύ 

χειρότερα από όσα είχε ζήσει μέχρι 

τώρα………. 

    Το 2026 ξέσπασε νέα πανδημία, ένα 

καινούριο στέλεχος της γρίπης για το οποίο, 

σύμφωνα με τον κ. Φαούτσι και πολλούς 

άλλους γιατρούς, δεν υπήρχε καμιά 

θεραπεία, και δεν ήταν εφικτό να βρεθεί. 

Σύντομα ίσχυσε παγκόσμια απαγόρευση 

κυκλοφορίας, και μπορούσες μόνο να 

παραγγείλεις φαγητό, ή ρούχα, ή έπιπλα, ή 

οτιδήποτε χρειαζόσουν, και στο έφερναν 

έξω από την πόρτα σου, καμιά φορά και 

μέσα σε μία ώρα, χάρη στα νέα ταχύτατα 

μεταφορικά ντρόουν. Έξω από κάθε πόρτα 

και σε κάθε γωνιά κάθε δρόμου υπήρχαν 

κάμερες, οι οποίες άμα σε έπιαναν να 
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βγαίνεις έξω από το σπίτι σου, περνούσαν 

τα ντρόουν από πάνω σου, σκάναραν την 

κάρτα σου, και άμα δεν σου είχαν μείνει 

άλλες μέρες εξόδου, πλήρωνες 1.500 ευρώ 

πρόστιμο. Αν αρνιόσουν να δείξεις την 

κάρτα σου στο ντρόουν, ίσχυε η ίδια ποινή. 

    Ο Δήμος έδωσε σε όλους από έναν 

διάδρομο να τρέχουν για να μην έχουν 

προβλήματα υγείας από την στιγμή που δεν 

επιτρεπόταν να βγουν από το σπίτι να 

τρέξουν, και έναν υπολογιστή, γιατί πλέον 

όλα από εκεί γίνονταν. Άμα τα ήθελες σε 

καλύτερη ποιότητα, αυτό ήταν δικό σου 

πρόβλημα. Ο κόσμος είχε χάσει πλέον την 

ελευθερία του, η κατάσταση ήταν πιο 

κρίσιμη από ποτέ στην ιστορία. 

    Ο Πάτροκλος είχε να κοιμηθεί δύο 

ολόκληρες εβδομάδες, παρόλο που ήξερε 

πόσο κακό ήταν αυτό που έκανε για την 

υγεία του. Δεν είχε πάρει τα μάτια του ούτε 

στιγμή από την οθόνη του υπολογιστήτου, 

στον οποίο έφτιαχνε το πρόγραμμα της νέας 

του εφεύρεσης η οποία θα άλλαζε τα πάντα 

προς το καλύτερο, ή τουλάχιστον ήλπιζε ότι 

θα τα καταφέρει. Ξαφνικά το κουδούνι του 

χτύπησε, κάνοντάς τον να πεταχτεί από την 

τρομάρα του. Μία ρομποτική φωνή του είπε 

από έξω “Η παραγγελία σας έφτασε”. 

    Ο Πάτροκλος έσκυψε το κεφάλι του και 

αναστέναξε. Πάντα τον τρόμαζε το 

κουδούνι όταν χτυπούσε. Σηκώθηκε 

κουρασμένος και νυσταγμένος να ανοίξει 

την πόρτα, ρίχνοντας κάτω τον καφέ που 

έπινε για να παραμείνει ξύπνιος. Έπινε γύρω 

στους τρεις με τέσσερις καφέδες την ημέρα 

για να καταφέρνει να κρατάει ανοιχτά τα 

μάτια του, χωρίς αυτούς, ούτε που θα 

προλάβαινε να σκεφτεί ότι πρέπει να μείνει 

ξύπνιος. Πήγε στην πόρτα τρεκλίζοντας και 

την άνοιξε για να πάρει το φαγητό που είχε 

παραγγείλει. Με το ζόρι τα κόκκινα μάτια 

του κατάφεραν να δουν τον καθαρό ουρανό, 

και το υπέροχο γαλάζιο χρώμα του. Μικρά 

σύννεφα υπήρχαν διάσπαρτα στον ουρανό, 

και μπορούσε ακόμα να δει το ουράνιο τόξο 

από την χτεσινή καταιγίδα. Είχε να δει 

τέτοιο ωραίο θέαμα εδώ και μήνες. Ίσως η 

κοινωνία να ήταν σε απαίσια κατάσταση, 

αλλά τουλάχιστον η φύση είχε κρατήσει την 

ομορφιά της. Η μυρωδιά του χώματος μετά 

την βροχή γέμισε τα πνευμόνια του δίνοντάς 

του ενέργεια και ζωντάνια, και ένα 

χαμόγελο ήρθε στα χείλη του. Μακάρι να 

μπορούσε να βγει έξω να το χαρεί, κι ας τον 

σκότωναν μετά από αυτό, έστω να μπορέσει 

να ζήσει την στιγμή. 

   Έσκυψε και κοίταξε στα πόδια του, όπου 

υπήρχε ένα δέμα, στο οποίο υπήρχε το 

παστίτσιο και το μπουκάλι με νερό που είχε 

παραγγείλει μία ώρα πριν. Έσκυψε, το πήρε 

και μπήκε πάλι γρήγορα μέσα, προτού γίνει 

στόχος. Άνοιξε το κουτί, άρπαξε το 

μπουκάλι με το νερό, το κατέβασε όλο σε 

εφτά γουλιές και το άφησε να πέσει στο 

πάτωμα, μαζί με το σπασμένο φλιτζάνι του 

καφέ που είχε ρίξει όταν πήγε να ανοίξει την 

πόρτα. 

Το παστίτσιο δεν το ακούμπησε για την 

ώρα, δεν ένιωθε πως πείναγε, και κάθισε 

στον υπολογιστή πάλι να συνεχίσει το 

πρόγραμμα που έφτιαχνε. Το είχε σχεδόν 

τελειώσει και δεν είχε σκοπό να το 

καθυστερήσει άλλο. Του είχε πάρει τρία 

χρόνια να φτιάξει την μηχανή αυτή, μέρα με 

την μέρα την συναρμολογούσε, με στάση 

μόνο για φαγητό και για τουαλέτα. Πολύ 

συχνά έχανε τον ύπνο του. 

 

(Μπορείτε να διαβάσετε την συνέχεια της  

ιστορίας  στο Wattpad  στον λογαριασμό 

dreamandwrite006 ) 

 

Κείμενο:Αμπατζής Έκτορας 

Εικονογράφηση:Αμανατίδης Ηρακλής 
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Συνέντευξη  με τον Covid 19 

 

 

- Καλησπέρα κύριε covid 

- Γεια σας  

- Σας καλέσαμε εδώ επειδή είστε ένα πολύ 

επίκαιρο θέμα τα τελευταία 3 χρόνια 

- Ναι, ξέρω όλες οι χώρες με ξέρουν και  με 

συζητούν. Με λίγα λόγια, είμαι διάσημος  

- Δεν θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων 

- Τι είπατε?  

- Όχι, λέω αν έχετε κάποιο εμμμμ… χόμπι 

- Χόμπι,μμμμμ... Προσβάλω τους 

οργανισμούς των ανθρώπων και μετά είναι 

ανάλογα με τα κέφια μου. Αν περνάω καλά, 

μένω εκεί για μεγάλο διάστημα και 

προκαλώ ένα σωρό προβλήματα. Αλλιώς, 

αν βαριέμαι,φεύγω σαν να μην συμβαίνει 

τίποτα 

- Okay 

- Υπάρχει κάτι που σας προκαλεί φόβο?  

- Κάτι που φοβόμουν από μικρός πάρα πολύ 

είναι το εμβόλιο, γιατί δεν με αφήνει να 

εισβάλλω σε ανθρώπους και επίσης με 

ενοχλεί η μάσκα, γιατί δεν μπορώ να  

 

 

μπαίνω όπως θέλω και όποτε θέλω στον 

οργανισμό των ανθρώπων 

- Ωραία  

- Κάποιο φίλο έχετε? 

- Εντάξει, δεν μπορώ να πω, έχω αρκετούς 

φίλους, αλλά τον τελευταίο καιρό κάνω 

πολύ παρέα με την γρίππη και την ίωση.  

- Ααααα κατάλαβα, περίεργοι είναι και 

οιφίλοι σας, όπως κι εσείς εξάλλου 

- Ξαναπείτε μου , δεν άκουσα  

- Το ότι δεν ακούτε το έχουμε καταλάβει 

εδώ και ώρα. Εγώ σας ρώτησα αν έχετε 

αρρωστήσει ποτέ 

- Τι σημαίνει αυτό; Τι εννοείτε; 

- Εννοώ αν έχετε ανεβάσει ποτέ πυρετό, ή 

αν έχετε κάνει εμετό ενώ δεν 

αισθανόσασταν καλά; 

- Αφού αυτή είναι η δουλειά μου το χόμπι 

μου, τι λέτε? Γίνεται κάτι τέτοιο; 

- Αχχχ ναι, σωστά, το ξέχασα  

- Κι εσείς ξεχνάτε,εεεε?  

- Μάλλον είναι κολλητικό? 

- Εεεεε μάλλον 

-  Τι σας έκανε να επισκεφτείτε την 

Ελλάδα? 

- Εεεε,έχω πάει σε όλες τις χώρες του 

κόσμουξεκινώντας από την Κίνα και είπα να 

επισκεφθώ και την Ελλάδα, όπου εκεί πάνε 

συχνά η φίλη μου η γρίππη και η ίωση 

- Εεε και είπατε να έρθετε κι εσείς για να 

έχουμε παραπάνω ιώσεις 

- Ορίστε, τι είπατε? 

- Τίποτα, τίποτα, κάτι δικά μου 

- οκ 

- Θέλω να κλείσω τώρα την συνέντευξη 

ρωτώντας κάτι που το κοινό μας θα ήθελε 

πολύ να μάθει. Σκοπεύετε γρήγορα να 

φύγετε από τον πλανήτη? 
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- Για να είμαι ειλικρινής σκοπεύω να κάτσω 

για κάνα χρόνο ακόμη 

- Εντάξει  

- Σας ευχαριστούμε πολύ για την 

συνέντευξη που μας δώσατε και έτσι 

βοηθήσατε και τον κόσμο να μάθει λίγα 

παραπάνω πράγματα για εσάς 

- Εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που τα 

είπαμε  

- Άμα θέλετε μπορώ να σας ξανά έρθω 

- Μπα, δεν πειράζει.Μία φορά είναι αρκετή. 

 

 

 

Κείμενο :Πηνελόπη  Ιωάννου 

Εικονογράφηση: Μυρτώ Βόγκλη 

 

 

 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Ο αθλητισμός είναι η συστηματική 

σωματική καλλιέργεια και δράση με 

συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία 

και παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη 

σωματική απόδοση, ως επίδοση σε 

αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι  . 

 Παράλληλα ο αθλητισμός είναι ένας 

κοινωνικός θεσμός ο οποίος αντικατοπτρίζει 

τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό 

της. Για παράδειγμα στην Αρχαία Ελλάδα, ο 

αθλητισμός στην Αθήνα θεωρούταν 

κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό και είχε 

παιδαγωγικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα στην 

Σπάρτη ο αθλητισμός χρησιμοποιούταν για 

την στρατιωτική εκπαίδευση.  

Ωστόσο σημαντική είναι η στρωματική 

διάσταση του αθλητισμού στο πέρασμα του 

χρόνου. Η γενική τάση ήταν ιδίως τον 18ο 

και 19ο αιώνα τα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα να ασχολούνται με τα «λαϊκά 

παιχνίδια» όπως το ποδόσφαιρο, ενώ τα 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα με τα 

«ευγενή αθλήματα» όπως ήταν η ιππασία 

και η ξιφασκία.Η έννοια του αθλητισμού 

δεν συνάδει απαραίτητα με την εργασία, 

όπως αυτή δηλώνεται υπό τηνστενή έννοια 

του όρου. Έτσι, υπάρχουν άτομα που 

ασχολούνται επαγγελματικά με τον 

αθλητισμό, ενώ κάποιοι άλλοι επιδιώκουν 

τη συμμετοχή τους σε αθλοπαιδιές, 

προκειμένου απλά να διατηρούνται σε 

καλήφυσική κατάσταση. 

Τα σωματικά προσόντα που απαιτούνται για 

κάθε άθλημα ποικίλουν. Το ίδιο και οι 

αμοιβές. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, όσο μεγαλύτερη φήμη έχει ο 

αθλητής ή η ομάδα στην οποία ανήκει, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αμοιβή που 

απολαμβάνει. 
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Οι επαγγελματίες αθλητές διακρίνονται, 

συνήθως, για την έντονη επιθυμία τους για 

διακρίσεις, δυναμισμό, αυστηρή πειθαρχία, 

αυτοκυριαρχία  και απόλυτη υπακοή στις 

υποδείξεις των προπονητών τους σε θέματα 

που αφορούν στην άσκηση και τη διατροφή 

τους. Η έντονη σωματική άσκηση και ο 

ιδιαίτερος τρόπος ζωής που ακολουθεί ένας 

αθλητής θα πρέπει να συνοδεύεται από 

αρκετή δόση υπομονής και επιμονής, ώστε 

να καταφέρει να φθάσει στα επιθυμητά για 

εκείνον αποτελέσματα.  

https://el.wikipedia.org/wiki 

 

 

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Κρίστιαν Έρικσεν 

 

 

Ο Κρίστιαν ΝτάνεμανΈρικσεν είναι Δανός 

επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που 

αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός στην Σέριε Α 

για την Ίντερ και στην Εθνική 

Δανίας.Γεννημένος στο Μίντελφαριτης 

Δανίας, ξεκίνησε την επαγγελματική του 

καριέρα στον Άγιαξ, το 2010. Το 2011, 

ονομάστηκε Καλύτερος Δανός Παίχτης, 

Καλύτερο Ταλέντο του Ολλανδικού 

Πρωταθλήματος και Καλύτερο Ταλέντο του 

Άγιαξ. Με τον Άγιαξ κατάκτησε, έως και το 

2013, τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Από 

το 2013 έως και σήμερα αγωνίζεται στην 

Ίντερ . Το 2013-14, ονομάστηκε Καλύτερος 

Παίχτης της ομάδας, ενώ το 2015, κέρδισε 

για τρίτη συνεχόμενη φορά τον τίτλο του 

Καλύτερου Δανού Ποδοσφαιριστή.Τον 

Μάρτιο του 2010, έκανε ντεμπούτο με την 

Εθνική Δανίας.  

 

 

 

Ήταν ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που 

αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 2010. Πιο 

πριν είχε αγωνιστεί και στις μικρές ομάδες 

της Εθνικής του ομάδας, ενώ το 2011, 

συμπεριλήφθηκε στην Καλύτερη Ομάδα του 

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2011. Με 

την Εθνική ανδρών έχει κάνει 80 επίσημες 

συμμετοχές, πετυχαίνοντας πάνω από 20 

γκολ. Έχει συμμετάσχει επίσης στο Euro 

2012 και στο Μουντιάλ του 2018 και στο 

Euro 2020.Επίσης απίστευτο σοκ στην 

Κοπεγχάγη,σχεδόν με την λήξη του πρώτου 

μέρους μεταξύ της Δανίας και της 

Φινλανδίας, την ώρα που ο Κρίστιαν 

Έρικσεν πήγε να κάνει κοντρόλ λιποθύμησε 

στον αγωνιστικό χώρο. Αμέσως μετά οι 

πάντες έτρεξαν να βοηθήσουν τους παίκτη 

της Τότεναμ, ενώ οι γιατροί που έτρεξαν 

προς το μέρος του έκαναν αμέσως τεχνική 

αναπνοή, αλλά και προσπάθησαν να τον 

https://el.wikipedia.org/wiki
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επαναφέρουν με απινιδωτή μιας και 

φαινόταν ότι δεν αναπνέει,. Επίσης αυτός ο 

αθλητής δεν τα παράτησε και συνέχισε να 

παίζειποδόσφαιρομέχρι και τώρα. Τέλος το 

μήνυμαμετάαπόαλλάαυτά που 

έγινανθέλουμεόλα τα παιδιά που αθλούνται 

να προσέχουν την υγεία τους.

 

https://el.wikipedia.org/wiki 

 

FernandoTorres 

 

Ο Φερνάντο Τόρρες είναι Ισπανός πρώην 

ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν ως 

επιθετικός. Γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου του 

1984 στη Φουενλαμπράδα της Μαδρίτης και 

από πολύ μικρός ασχολήθηκε με το 

ποδόσφαιρο. Στην πρώτη του ομάδα 

εντάχθηκε, με το όνομα Parque 84, στην 

ηλικία των πέντε ετών. Είναι 37 χρονών και 

για τον λόγο αυτό έχει σταματήσει το 

ποδόσφαιρο. Έχει περάσει από μεγάλους 

ποδοσφαιρικούς συλλόγους όπως Μίλαν, 

Τσέλσι, Λίβερπουλ και την ομάδα την οποία 

αγάπησε και έκλεισε την καριέρα του 

Ατλέτικο Μαδρίτης. 

Επίσης, ο Φερνάντο Τόρρες είχε ένα 

τραγικό ατύχημα σε αγώνα πρωταθλήματος. 

Το 2017 σε αγώνα ισπανικού 

πρωταθλήματος της Ατλέτικο Μαδρίτης με 

την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, στο 85ο 

λεπτό της αναμέτρησης ο Φερνάντο Τόρρες 

είχε μια εναέρια μονομαχία με έναν από 

τους αντιπάλους του με αποτέλεσμα να 

χάσει τις αισθήσεις του. Ο τότε ισπανός 

επιθετικός της Ατλέτικο μετά το ατύχημα 

που έπαθε έχασε έναν ολόκληρο χρόνο 

μακριά από τα γήπεδα για το καλό της 

υγείας του. 

 

 

 

Στέργιος Ανδρίτσος 

Σπύρος Βασιλάκης 

Μάριος Γεώργαρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki
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Η επιλογή μου για το ΕΠΑΛ είναι ότι 

μπορώ να αποκτήσω Απολυτήριο Λυκείου 

ισότιμο Γενικού Λυκείου και ταυτόχρονα να 

μπορώ να αποκτήσω και να ακολουθήσω 

την ειδικότητα την οποία θέλω καθώς και να 

ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Το Επαλ 

σου δίνει την δυνατότητα να δώσεις 

πανελλήνιες και να ακολουθήσεις την σχολή 

και το Πανεπιστήμιο που θέλεις. Επίσης σε 

περίπτωση που δεν καταφέρω να περάσω τις 

εξετάσεις θα μπορώ να ακολουθήσω ένα 

ΙΕΚ με μια ειδικότητα την οποία αγαπώ και 

θέλω να ακολουθήσω . 

Σ.A 

Γιατί έχει την ειδικότητα που με ενδιαφέρει 

(Φαρμακευτική), γιατί δεν έχει Αρχαία 

Ελληνικά και τέλος γιατί είναι πιο εύκολα 

από το Γενικό Λύκειο. 

Σ. Β 

Ήρθα στο ΕΠΑΛ γιατί ήθελα να 

ακολουθήσω την φαρμακευτική σαν 

ειδικότητα και να κάνω μια αλλαγή στη ζωή 

μου. 

Γ.Δ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επέλεξα να έρθω στο ΕΠΑΛ επειδή ήταν 

επιλογή των γονιών μου αλλά τελικά μου 

αρέσει 

Είμαι πολύ ευχαριστημένη .  

Μ. Β 

Ο λόγος που επέλεξα να πάω σε επαλ ήταν 

επειδή ήθελα μια νέα αρχή και γενικότερα 

ένα νέο περιβάλλον. Επιπλέον διάλεξα να 

έρθω σε επαλ επειδή σκεφτόμουν να 

διαλέξω την ειδικότητα μηχανικής αλλά στο 

σχολείο που ήρθα δεν την έχει οπότε δεν 

είμαι πολύ σίγουρη στο τι θα διαλέξω. Για 

αυτούς τους λόγους διάλεξα να έρθω σε 

επαλ. 

Β. Γ 

 

Ο λόγος που διάλεξα το συγκεκριμένο 

ΕΠΑΛ είναι ο προορισμός που σκοπεύω να 

ακολουθήσω (προγραμματιστής) και επειδή 

είναι ένα πολύ καλό σχολείο σε σχέση με 

άλλα ΕΠΑΛ με βάση αυτά που έχω 

ακούσει. 

Α. Ε 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΛΕΞΑ ΝΑ ΕΡΘΩ  ΣΤΟ ΕΠΑΛ ; 

Οι απόψεις των μαθητών 
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Ήρθα στο επαγγελματικό λύκειο διότι θέλω 

μόλις το τελειώσω να μπορώ να δουλέψω 

ελευθέρα. Επίσης δεν είμαι καλή στα αρχαία 

η γαλλικά όποτε ήταν ένα ακόμα θέμα. Μου 

φάνηκε πιο εύκολο να ενταχτώ στον 

επαγγελματικό χώρο.     

Δ.Γ 

Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που 

επέλεξα να έρθω στο ΕΠΑΛ είναι επειδή 

είχα από καιρό αποφασίσει τι θέλω και 

θεώρησα πως το ΕΠΑΛ θα με βοηθήσει 

πολύ. Επίσης στο Γυμνάσιο ήρθαν και μας 

μίλησαν για το ΕΠΑΛ και αυτά που μας 

είπαν μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα και 

κάθισα και έψαξα για τα ΕΠΑΛ και 

σκέφτηκα πως θα ήταν πολύ καλύτερο από 

το Γενικό και πως θα με βοηθήσει πολύ 

μελλοντικά.                                                                                                                                                

Π. Ι 

 

Ο λόγος που επέλεξα να πάω στο ΕΠΑΛ, 

είναι επειδή τα μαθήματα εκεί είναι πολύ 

λίγα και πολύ εύκολα σε σχέση με το γενικό 

λύκειο. Επίσης, ένας άλλος λόγος που 

επέλεξα το ΕΠΑΛ, είναι για να αποκτήσω 

περισσότερες εμπειρίες και να καταφέρω να 

πετύχω τους στόχους μου πιο εύκολα. 

Τέλος, θέλω οι καθηγητές να μου έχουν 

μεγάλη εμπιστοσύνη έτσι ώστε να μπορώ να 

τους βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ.. 

Μ. Γ 

 

Επέλεξα να έρθω  στο ΕΠΑΛ επειδή από 

όσο γνωρίζω μπορείς να περάσεις με 

χαμηλότερη βάση. Επιπλέον μου αρέσει το 

γεγονός ότι δεν έχει σχετικά τυχαία 

μαθήματα όπως μουσική ,αρχαία και 

Γαλλικά. 

Μ. Θ

 

Ο λόγος που επέλεξα να πάω σε ΕΠΑΛ είναι 

γιατί από τι ξέρω μπορώ να περάσω πιο 

εύκολα τις τάξεις και τα μαθήματα είναι 

πιο εύκολα. Eπίσης θέλω να ακολουθήσω 

την ειδικότητα του φαρμακοποιού  που θα 

με βοηθήσει να βρω πιο εύκολα δουλειά.  

Κ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επέλεξα να έρθω στο ΕΠΑΛ γιατί θέλω να 

ακολουθήσω την φυσικοθεραπεία και μου 

φαίνονται πιο ενδιαφέροντα  τα μαθήματα.  

Μ. Γ  
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ΟΜΟΦΟΒΙΑ  

 

 

Η ομοφοβία μπορεί να περιλαμβάνει μίσος, 

εχθρότητα ή αποδοκιμασία των 

ομοφυλόφιλων ανθρώπων, της 

ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς, που οδηγεί 

στην εκδήλωση μισαλλοδοξίας. Συχνά 

φτάνει ως το σημείο να εκδηλώνεται πολύ 

επικίνδυνα, όπως μέσω λεκτικής βίας και με 

ομοφοβικά εγκλήματα μίσους όπως 

επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, ακόμη και φόνους. 

 

Τα άτομα που ενεργούν με τέτοιους τρόπους 

περιγράφονται ως ομοφοβικά. Αισθήματα 

κοινωνικής ανασφάλειας ή ως 

αυτοεπιβεβαίωση του σεξουαλικού 

προσανατολισμού. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να 

παρατηρηθούν φαινόμενα ομοφοβίας 

προερχόμενα από τους ίδιους τους 

ομοφυλόφιλους. Σε κάποιες από αυτές τις 

περιπτώσεις αίτιο είναι το σοκ που 

παθαίνουν (οι έφηβοι ομοφυλόφιλοι) όταν 

συνειδητοποιούν για πρώτη φορά ότι ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός τους είναι 

αυτός. Εφόσον δεν έχουν συνηθίσει αυτή 

την εικόνα για τον εαυτό τους μπορεί, 

διάφορα σχόλια για την ομοφυλοφιλία (π.χ. 

από την οικογένειά τους) παλιότερα, να τους 

επηρεάσουν έτσι ώστε να γίνουν 

ομοφοβικοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η 17η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως διεθνής 

ημέρα κατά της ομοφοβίας. Ο λόγος  

που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη 

ημερομηνία, οφείλεται στο γεγονός ότι στις 

17 Μαΐου 1990, η ομοφυλοφιλία έπαψε να 

θεωρείται ασθένεια από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας. Στις 19 Ιανουαρίου 2006 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική 

πλειοψηφία αναγνώρισε το συμβολισμό της 

ημέρας αυτής και με ψήφισμά του κάλεσε 

τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

αναλάβουν δράσεις για την εξάλειψη των 

διακρίσεων λόγω ομοερωτικού 

προσανατολισμού. 

https://el.wikipedia.org/wiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki
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Πού οφείλεται η ομοφοβία; 

 

 

Η ίδια ερώτηση θα μπορούσε να τεθεί για 

οποιοδήποτε είδος ρατσισμού. Ένα βασικό 

αίτιο που ισχύει για όλα τα είδη ρατσισμού 

είναι η έλλειψη επαφής με τον «άλλο», τον 

«ξένο», τον οποίο θεωρούμε βρώμικο, 

αφύσικο, υποδεέστερο, τρομακτικό κ.ο.κ.  

Σε αντίθεση, όμως, λόγου χάρη με τις 

διακρίσεις κατά των γυναικών ή των 

μαύρων, που έχουν μειωθεί ως ένα βαθμό, 

την ομοφοβία τη στηρίζουν και την τρέφουν 

πολλοί θεσμοί: η εκκλησία, το εκπαιδευτικό 

σύστημα, οι νόμοι, τα ΜΜΕ, κτλ. Αξίζει να  

 

τονιστεί ότι υπήρχε μια εποχή που οι εν 

λόγω θεσμοί υποστήριζαν και 

δικαιολογούσαν τις διακρίσεις εναντίον των 

γυναικών και των μαύρων. 

Η αποδοκιμασία της ομοφυλοφιλίας 
συνδέεται με την ηλικία, το φύλο, την 

κοινωνική τάξη, το μορφωτικό επίπεδο, τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις. Κάποιοι από 

τους παράγοντες που επιτείνουν την 
ομοφοβία είναι το χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο και κοινωνικό στάτους, η 

θρησκοληψία, η έλλειψη επαφής με 
ομοφυλόφιλους και η έλλειψη παιδείας. 

Ιδιαίτερα ομοφοβικά είναι τα αγόρια στην 
εφηβεία, καθώς αισθάνονται τεράστιο άγχος 

μην τα νομίσει κανείς γκέι. Ο λόγος είναι 

ότι στην εφηβεία η σταδιακή κατασκευή της 
ετεροφυλοφιλικής ταυτότητας βασίζεται 

ακριβώς στο να μη σε νομίζει κανείς γκέι.. 

Ο υπερβολικός τονισμός της 

αρρενωπότητας σε αυτή την ηλικία 
αποσκοπεί στην εκμάθηση και υιοθέτηση 

των στοιχείων που σε κάνουν «άντρα» σε 
αντίθεση με «αδερφή» 

 

https://www.10percent.gr/periodiko/teyxos1

9/475-2008-10-10-10-57-36.html 

Αθηναίου Κατερίνα 

Γεωργίου Μαρίνα 

Γιαννάκη Δήμητρα 

 

 

 

 

https://www.10percent.gr/periodiko/teyxos19/475-2008-10-10-10-57-36.html
https://www.10percent.gr/periodiko/teyxos19/475-2008-10-10-10-57-36.html
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Ξεκίνησε η κατασκευή της πόλης χωρίς δρόμους και αυτοκίνητα 

 

 
Neom 

Ένας χάρτης του άξονα της νέας οικολογικής 

πόλης που κατασκευάζεται στην Σαουδική 

Αραβία. 

 

Είχε γίνει γνωστό ότι η Σαουδική Αραβία 

ήθελε να κατασκευάσει σε μια βορειοδυτική 

περιοχή της χώρας μια πόλη βγαλμένη από 

ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η πόλη 

έχει ονομαστεί Neom και το σχέδιο είναι να 

μην διαθέτει δρόμους και αυτοκίνητα και 

γενικότερα να λειτουργεί ενεργειακά αλλά 

και σε κάθε της πτυχή με τρόπο απόλυτα 

φιλικό στο περιβάλλον. Το εγχείρημα 

θεωρείται ως μια προσπάθεια απεξάρτησης 

της  

Σαουδικής Αραβίας από τα ορυκτά καύσιμα 

αν και εξακολουθεί να είναι η χώρα με τις 

μεγαλύτερες εξαγωγές πετρελαίου στον 

κόσμο. 

Η πόλη αυτή θα δημιουργηθεί στην 

βορειοδυτική πλευρά της Σαουδικής 

Αραβίας, θα ξεκινά από μια ορεινή περιοχή 

και θα καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. 

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Πρίγκιπας 

Μοχάμεντ μπινΣαλμάν διάδοχος του θρόνου 

της Σαουδικής Αραβίας που εκτελεί χρέη 

πρωθυπουργού και υπουργού αμύνης της 

χώρας σε τηλεοπτικό του διάγγελμα είχε 

ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσουν σύντομα οι 

εργασίες κατασκευής της Neom. Όπως είχε 

πει αρχικά θα κατασκευαστεί η 

«ραχοκοκαλιά» της πόλης η οποία 

ονομάζεται «TheLine». 

Όπως λέει και το όνομα της πρόκειται για 

ένα ευθύγραμμο άξονα μήκους 170 χλμ. ο 

οποίος θα αποτελείται από τρία επίπεδα, ένα 

επιφανειακό και δύο υπόγεια. Στο πρώτο 

επίπεδο, αυτό πάνω στο έδαφος, θα 

κατασκευαστούν οι χώροι και οι 

εγκαταστάσεις που θα ζουν οι κάτοικοι και 

οι επισκέπτες της πόλης. Στο δεύτερο 

επίπεδο θα κινούνται τα μέσα μεταφοράς 

των κατοίκων και επισκεπτών της Neom οι 

οποίοι με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να 

μετακινούνται από οποιοδήποτε σημείο της 

πόλης σε οποιοδήποτε άλλο σε μάξιμουμ 

χρόνο 20 λεπτών. Στο τρίτο επίπεδο της 

πόλης θα είναι εγκατεστημένες όλες οι 

απαραίτητες υποδομές για την λειτουργία 

της πόλης. 

Το συνολικό κόστος της κατασκευής της 

Neom έχει υπολογιστεί στα 500 δισ. 

δολάρια και το κόστος της Line στα 100-

200 δισ. δολάρια. Τα έργα για την 
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δημιουργία της Line ξεκίνησαν με τις 

πρώτες μπουλντόζες και μηχανήματα να 

σκάβουν το έδαφος και να αρχίζουν να 

δημιουργούν τα τούνελ μέσα από τα βουνά 

από όπου θα περνά αυτή η γραμμή. 

Μάλιστα οι εργασίες πιθανότατα δεν θα 

γίνουν από την μια πλευρά προς την άλλη 

αλλά θα δημιουργηθούν δύο ομάδες 

εργασίας που θα ξεκινήσουν τα έργα από τα 

αντίθετα σημεία του άξονα και θα 

προχωρούν ώστε να συναντηθούν στο 

κέντρο του. Στόχος των κατασκευαστών 

είναι τα έργα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 

2023 και η Neom να είναι έτοιμη να 

υποδεχτεί τους πρώτους κατοίκους της το 

2024. 

Οι κατασκευαστές λένε μάλιστα ότι το 

φυσικό τοπίο της περιοχής θα παραμείνει 

ίδιο σε ποσοστό 95% που είναι ένας ακόμη 

φιλόδοξος στόχος. Σύμφωνα με τον 

σχεδιασμό η πόλη θα μπορεί να φιλοξενήσει 

ένα εκατομμύριο άτομα. Η Neom θα 

διαθέτει σχολεία, εστιατόρια, εμπορικά 

καταστήματα και ότι άλλο διαθέτει μια 

σύγχρονη πόλη τα οποία θα 

κατασκευαστούν με λογική μικρών 

κυψελών που κάθε μια θα διαθέτει όλα όσα 

χρειάζεται ένα κάτοικος για να διαμένει εκεί 

και όσα βρίσκονται σε μια κυψέλη θα είναι 

προσβάσιμα με τα πόδια σε χρόνους που δεν 

ξεπερνούν τα πέντε λεπτά περπάτημα 

Η κατασκευή της πόλης θα δημιουργήσει 

περίπου 380 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας 

κάτι που αναμένεται να έχει θετικό 

αντίκτυπο στην οικονομία της Σαουδικής 

Αραβίας. 

«Γιατί πρέπει να θυσιάζουμε την φύση προς 

όφελος της ανάπτυξης; Γιατί πρέπει να 

χάνουν την ζωή τους κάθε χρόνο επτά εκατ. 

άνθρωποι εξαιτίας της μόλυνσης; Γιατί 

πρέπει να χάνουν την ζωή τους ένα εκατ. 

άνθρωποι κάθε χρόνο σε τροχαία 

ατυχήματα;» είχε πει στο διάγγελμα του ο 

ΜπινΣαλμάν θέλοντας να εξηγήσει την 

απόφαση για την δημιουργία της Neom.  

Απομένει τώρα να δούμε αν το πρότζεκτ 

αυτό θα υλοποιηθεί και θα έχει φυσικά 

τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πως θα είναι 

μια τέτοια πόλη και πώς θα λειτουργεί. 
 

 

 

https://m.naftemporiki.gr/story/1795658/kse

kinise-i-kataskeui-tis-polis-xoris-dromous-

kai-autokinita 

Γεωργιόπουλος Δημήτρης 

Γκλιάου Βασιλική 

Ηλιόπουλος Γρηγόρης 

Θεοδωρίδου Νατάσσα 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.naftemporiki.gr/story/1795658/ksekinise-i-kataskeui-tis-polis-xoris-dromous-kai-autokinita
https://m.naftemporiki.gr/story/1795658/ksekinise-i-kataskeui-tis-polis-xoris-dromous-kai-autokinita
https://m.naftemporiki.gr/story/1795658/ksekinise-i-kataskeui-tis-polis-xoris-dromous-kai-autokinita
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Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε 

 

Με αυτό το σύνθημα κάθε 8 του Φλεβάρη οι 

οπαδοί  του Ολυμπιακού αποτίουν φόρο 

τιμής στις 21 ψυχές που τέτοια μέρα το 

1981 «πέταξαν» από τα σκαλιά της Θύρας 7 

για τον παράδεισο. 

Δύο λεπτά πριν τις πέντε το απόγευμα. Η 

Θύρα 7 του γηπέδου είχε μετατραπεί σε 

τόπος λατρείας του ποδοσφαίρου, αφού ο 

Ολυμπιακός είχε μόλις συντρίψει την ΑΕΚ 

με σκορ 6-0. 

Η μοίρα όμως είχε αντίθετη άποψη και 

έπαιξε στους φίλους της ομάδας το πιο 

σκληρό παιχνίδι. Τα τουρνικέ δεν ήταν 

ανοιχτά με αποτέλεσμα ο κόσμος να 

συσσωρεύεται και η κατάσταση να γίνεται 

ασφυκτική από το πλήθος που βρίσκεται 

στα σκαλάκια που οδηγούν στην έξοδο. 

Μετά την εμφατική νίκη της ομάδας του 

Πειραιά ξεκινάει μια γιορτή από τους 

οπαδούς του Ολυμπιακού που φεύγουν λίγο 

πριν τη λήξη εκστασιασμένοι προκειμένου 

να φτάσουν στη θύρα 1 και να αποθεώσουν 

τους ποδοσφαιριστές. 

Το πρώτο στραβοπάτημα φέρνει το χάος. 

Την ώρα που οπαδοί βρίσκονται πεσμένοι 

στα σκαλιά της Θύρας 7, συνεχώς 

καταφθάνει νέο πλήθος που τους πατάει 

οδηγώντας κάποιους στον θάνατο. Κανείς 

δεν ακούει τις κραυγές απόγνωσης, αφού το 

κλίμα είναι πανηγυρικό και επικρατεί χαμός. 

Άλλοι φωνάζουν για την ομάδα τους, άλλοι 

για την ίδια τους τη ζωή. Η ασφυξία 

παραμονεύει για πολλούς. Εκατοντάδες 

άτομα ποδοπατιούνται γράφοντας ένα από 

τα χειρότερα κεφάλαια στην ιστορία του 

αθλητισμού της χώρας μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αστυφύλακες μετά κόπων και βασάνων 

καταφέρνουν να ξηλώσουν ένα τουρνικέ και 

να απελευθερωθεί ο κόσμος, όμως ο Χάρος 

έχει προλάβει να κάνει τη δουλειά του. Οι 

στιγμές που ακολουθούν είναι απερίγραπτες 

Ξεψυχισμένα κορμιά, κραυγές απελπισίας 

και τραυματιοφορείς που τρέχουν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

Αστυνομικοί και οπαδοί που προσπαθούν να 

βοηθήσουν τους τραυματίες. Έξω από τη 

θύρα 7 του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» 

επικρατεί πανικός. 

Η είδηση μεταδίδεται αμέσως στα 

ραδιόφωνα και την τηλεόραση με έκτακτο 

δελτίο. Μια πραγματική γιορτή για την 

οικογένεια του Ολυμπιακού εξελίχθηκε στη 

μεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισαν ποτέ τα 

ελληνικά γήπεδα. 

Η κοινή γνώμη είναι σοκαρισμένη από το 

συμβάν. 21 νεκροί και περισσότεροι από 50 

τραυματίες. Στο Τζάνειο και στο Κρατικό 

Πειραιώς επικρατεί το απόλυτο χάος, αφού 

πέρα από τους αστυνομικούς και τους 
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εθελοντές που πήγαν να δώσουν αίμα, εκεί 

βρίσκονται και συγγενείς των θυμάτων που 

κλήθηκαν για την αναγνώριση. 

Φρίκη και τρόμος. Σε κάθε όνομα νεκρού οι 

συγγενείς του προσπαθούν να 

συνειδητοποιήσουν το δράμα που ζούνε. Η 

απόγνωση είναι ζωγραφισμένη στα 

βλέμματά τους, όπως και η φρίκη για το 

γεγονός ότι δεν θα δουν ποτέ ξανά τα 

αγαπημένα τους πρόσωπα από κοντά. 

Όσο περνούσε η ώρα και το δράμα 

γιγαντωνόταν, η τηλεόραση και τα 

ραδιόφωνα έπαιζαν πένθιμη μουσική, 

σταματώντας τα προγράμματά τους. 

Εκείνη την ημέρα 21 ψυχές ξεκίνησαν το 

ταξίδι τους για τον παράδεισο στα σκαλάκια 

της Θύρας 7. Από τότε μέχρι σήμερα δεν 

τους έχει ξεχάσει κανείς. 

ΑΘΑΝΑΤΟΙ 

!https://www.onsports.gr/afieromata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελής Αντώνης  

Ζαπάντης Βαγγέλης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.onsports.gr/afieromata
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 

Οι πρώτες ηλεκτρονικές ψηφιακές 
υπολογιστικές μηχανές άρχισαν να 

κατασκευάζονται λίγο μετά το 1940. Οι 

πλέον γνωστοί υπολογιστές εκείνης της 

εποχής ήταν: 

 

Mark I: σχεδιάστηκε το 1941 από τους 

μηχανικούς της εταιρείας IBM. Οι 

διαστάσεις του ήταν μήκος 15 μέτρα, 
πλάτος 2,5 μέτρα. Περιελάμβανε 500 

χιλιόμετρα καλώδια. Οι επιδόσεις του ήταν: 

πρόσθεση με 23 ψηφία σε 3 δέκατα του 

δευτερολέπτου, πολλαπλασιασμός σε 6 
δευτερόλεπτα και διαίρεση σε 12 

δευτερόλεπτα. 

ENIAC: σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε 
στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια  Οι 

διαστάσεις του ήταν μήκος 25 μέτρα ύψος 

2,5 μέτρα, πλάτος 1 μέτρο. Περιελάμβανε 
18.000 λυχνίες, 10.000 πυκνωτές, 65.000 

αντιστάσεις, 1.500 ηλεκτρονικούς 

διακόπτες. Κατανάλωνε 140KW. Οι 
επιδόσεις του ήταν: 5000 προσθέσεις το 

δευτερόλεπτο, 500 πολλαπλασιασμοί το 

δευτερόλεπτο. Θεωρείται ως ο πρώτος 

ηλεκτρονικός υπολογιστής. Συνέβαλε πολύ 
στην ανάπτυξη των επιστημών. 

Χρησιμοποιήθηκε στη πρόβλεψη καιρού και 

σε υπολογισμούς, στο πεδίο της έρευνας για 
την ατομική ενέργεια. Η εκτέλεση των 

υπολογισμών ήταν χρονοβόρα, καθώς 

απαιτούσε ειδικές ρυθμίσεις με τη χρήση 

διακοπτών. 

 

UNIVAC I: To 1947 

βραβεύεταιη EckertMauchly Computer Cor

poration για το συμβόλαιό της να 
κατασκευάσει τον BINAC για την εταιρεία 

αεροσκαφώνNorthrop, ενώ ξεκινά και την 

κατασκευή του πρώτου εμπορικού 

υπολογιστή UNIVAC I. 

 

EDVAC (Electronic Discrete Variable Cal

culator): Δημιουργήθηκε το 1952 στο 

Καιμπριτζ και είναι ο πρώτος υπολογιστής 
με αποθηκευμένο πρόγραμμα. Επινοήθηκε 

από τον μαθηματικό John Von Neuman. 

Αυτός είχε την ιδέα, ότι στην μνήμη του 

υπολογιστή θα μπορούσαν να 
υπάρχουνταυτόχρονα τόσο το πρόγραμμα 

όσο και τα δεδομένα.  
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Άβακας 

 

 

Γύρω στο 2200 π.Χ. οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι 

είχαν αναπτύξει πολύ το εµπόριο και 

χρειάζονταν κάτι να τους βοηθά στους 

υπολογισμούς τους. Υπάρχει  ένα ρητό που 

λέει ‘Η ανάγκη είναι η µητέρα της 

δηµιουργίας’. Αυτή ηανάγκη τους οδήγησε 

στο να δηµιουργήσουν τον πρώτο 

υπολογιστή, που δεν ήταν άλλος από το 

γνωστό Αριθµητήριο που χρησιμοποιούν όλα 

(σχεδόν) τα παιδιά στην πρώτη τάξη 

τουΔημοτικού, αλλά και σε µεγαλύτερες. 

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, 150 με 

100 μ.Χ 

 

 

 

Θεοδοσίου Μιχαήλ Άγγελος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο μηχανισμός την Αντικυθήρων 

 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει 

τεράστιο πολιτισμό και φυσικά 

ενδιαφέρθηκαν για τις επιστήμες όπωα 

Μαθηματικά, Αστρονομία κα. Οι 

πληροφορίες που έχουμε για τυην αρχαία 

ελληνική τεχνολογία είναι κυρίως γραπτές. 

Οι μόνοι μηχανισμοί που έχουμε μέχρι 

στιγμής είναι ο μηχανισμός των 

Αντικυθήρων και ο Βυζαντινός μηχανισμό. 

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι 

συσκευή αστρονομικών υπολογισμών που 

χαρακτηρίζεται  παγκοσμίως ο 

¨Αρχαιότερος Υπολογιστής¨. 

Κατασκευάστηκε γύρω στο 87πΧ στη Ρόδο 

και διέθετε 32 οδοντωτά γρανάζια . Κατά τη 

μεταφορά του στη Ρώμη το πλοίο που τον 

μετέφερε βυθίστηκε κοντά στα Αντικύθηρα 

και ανακαλύφθηκε γύρω στα 1900 από 

ομάδα σφουγγαράδων. Σήμερα βρίσκεται 

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.  Οι 

διαστάσεις του είναι 16 x 13 x9 cm. ίδιες μ 

αυτές ενός σύγχρονου υπολογιστή. 

Αποτελούνταν από ένα κέλυφος με 

ενδεικτικούς πίνακες στην εξωτερική του 

όψη και ένα πολυσύνθετο μηχανισμό 32 

τροχών στο εσωτερικό του. Ο πίνακας 

έδειχνε την ετήσια μετακίνηση του ήλιου 

στο ζωδιακό κύκλο καθώς και τις ανατολές 

και τις δύσεις των λαμπρών άστρων και 

αστερισμών κατά τη διάρκεια του έτους.   

https://sites.google.com/site/oiprotoiypologi

stes/ 

https://sites.google.com/site/oiprotoiypologistes/
https://sites.google.com/site/oiprotoiypologistes/
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«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 

ΤΣΕΠΗΣ» 

Τον 13ο αιώνα αναπτύχθηκαν τα πρώτα 

μηχανικά ρολόγια δαπέδου στην Ευρώπη 

αλλά η ακρίβεια τους ήταν περιορισμένη. 

Το 1500 ο Π.Χένλαϊν στην Γερμανία 

κατασκευάζει το πρώτο μηχανικό κουρδιστό 

ρολόι τσέπης. Η κατασκευή των σύγχρονων 

μηχανικών ρολογιών καθυστέρησε ιδιαίτερα 

γιατί όσοι το προσπαθούσαν είχαν σαν 

στόχο να αντιγράψουν την κίνηση των 

μεγαλύτερων πλανητών και ξεκινώντας με 

γεωκεντρικές αντιλήψεις πώς να βγάλουν 

άκρη. 

Γύρω στα 1700, η βασίλισσα της Αγγλίας 

Anne, θέλοντας να επεκτείνει την δυναμική 

του ισχυρού της ναυτικού, πρόσφερε 20.000 

λίρες Αγγλίας σε όποιον θα ανακάλυπτε 

έναν τρόπο ώστε να υπολογίζεται με τη 

μέγιστη ακρίβεια το γεωγραφικό μήκος. 

Δέκα χρόνια αργότερα, ο ωρολογοποιός 

JohnHarrison, ανακάλυψε ότι για τον 

ακριβή προσδιορισμό του γεωγραφικού 

μήκους απαιτείται η ακριβής μέτρηση του 

χρόνου. Έτσι εφεύρε τον Ναυτικό 

Χρονομέτρη Harrison 

(HarrisonMarineChronometer) ο οποίος 

μετρούσε τον χρόνο με μεγάλη ακρίβεια και 

μετά από δοκιμές από γνωστούς 

θαλασσοπόρους όπως ο CaptainCook, 

κέρδισε το βραβείο της βασίλισσας και την 

πρωτοκαθεδρία στην κατασκευή του 

πρώτου ρολογιού ακριβείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τον επόμενο αιώνα με την πρόοδο της 

τεχνολογίας άρχισαν να πρωτοεμφανίζονται 

τα πρώτα ρολόγια χειρός, τα οποία φοριόταν 

μόνο από γυναίκες, ενώ οι άντρες 

χρησιμοποιούσαν μόνο ρολόγια τσέπης. 

Αυτή η κατάσταση ανατράπηκε στον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο όπου κατανοήθηκε η 

μεγάλη ανάγκη για τη συνέπεια στην ώρα 

και έτσι το ρολόι χειρός φορέθηκε και από 

τους άντρες. 

https://toptime.gr/ 

Αθανασάκης Νικόλας

https://toptime.gr/
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ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ  

 

Στην Αλβανία συνηθίζουν να φτιάχνουν 

μπακλαβά για την Πρωτοχρονιά και τον 

τρώνε το βράδυ της παραμονής, για να είναι 

γλυκιά η χρονιά που έρχεται. Φτιάχνουν 

επίσης διάφορες πάστες και για φαγητό 

ψήνουν κρέας στη σχάρα. 

Ένα άλλο πρωτοχρονιάτικο έθιμο, είναι η 

ανταλλαγή δώρων πριν τον ερχομό της νέας 

χρονιάς, γιατί υπάρχει μια παλιά ιστορία 

που λέει πως αν δώσουμε το δώρο μας σε 

κάποιον με τον ερχομό της νέας χρονιάς, 

τότε η νέα χρονιά θα στερήσει πολύτιμα 

αγαθά απ’ τη ζωή μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παλιότερα στην Αλβανία το φλουρί το 

έβαζαν μέσα στον μπακλαβά, αλλά στις 

μέρες μας το βάζουν στη βασιλόπιτα. 

Επίσης τα παιδιά τραγουδούν κάλαντα και 

στα σπίτια στολίζουν δέντρο, όπως σε κάθε 

βαλκανική χώρα. Συνηθίζουν, τέλος,  να 

επισκέπτονται τους συγγενείς, ακόμη κι αν 

ζουν πολύ μακριά, για να τους ευχηθούν 

«ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ» και να τσουγκρίσουν τα 

ποτήρια μαζί τους. 

http://6schoolcomenius.blogspot.com/2013/

01/blog-post_28.html 

 

ΑγιασλάρηΆγγελος 

 

 

 

 

http://6schoolcomenius.blogspot.com/2013/01/blog-post_28.html
http://6schoolcomenius.blogspot.com/2013/01/blog-post_28.html
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Υπέροχα μοσχοβολιστά μπισκότα από την Πηνελόπη Ιωάννου 
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 Ιωάννου Πηνελόπη 
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Η συντακτική ομάδα και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός σας εύχονται 

 Καλές Γιορτές με ΥΓΕΙΑ 

 

 

                                                                                                                                                   

Βόγκλη Μυρτώ 
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