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Αγαπεηνί αλαγλώζηεο,
Κξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο ην 4ν ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ Σρνιείνπ καο
« Δκπνξείνπ δξάζεηο θαη απνδξάζεηο » , πξώηε έθδνζε γηα ηελ εθεηηλή ζρνιηθή ρξνληά.
Η έθδνζε ελόο καζεηηθνύ εληύπνπ απνηειεί έλα δύζθνιν εγρείξεκα, ε
ζπιινγή ηνπ πιηθνύ, ν ζπληνληζκόο όισλ ησλ ελεξγεηώλ, αιιά θαη ε εμεύξεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ απνηεινύλ δπζθνιίεο, πνπ όκσο μεπεξληνύληαη
όηαλ ππάξρεη ην κεξάθη θαη ε δηάζεζε γηα « θάηη παξαπάλσ».
Δπηζπκνύκε λα κνηξαζηνύκε ηελ εκπεηξία καο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο
εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο γνλείο, ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θνξείο θαη όινπο εθείλνπο πνπ αγσληνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία
αληηκεησπίδεη ην ζύγρξνλν ζρνιείν.
Σην πεξηνδηθό πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο, παξνπζηάδνπκε εξγαζίεο
από όια ηα ηκήκαηα ηνπ Σρνιείνπ καο θαη δξαζηεξηόηεηεο από εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σηα πιαίζηα πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ εληάμακε ηελ έθδνζε ηνπ
πεξηνδηθνύ γηα ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά.
Σπγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ Σρνιείνπ,
γηα ην « παξάζπξν ζηνλ θόζκν », γηα ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο,
ηηο δξάζεηο ηνπο θαη ζηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ γηα ην όκνξθν
απνηέιεζκα.

Λάβαξεο Φξαγθίζθνο

Σπληαθηηθή νκάδα: Βαιηάλνπ Σηέιια

Γ/ληήο 12/ζ Γεκ.Σρ. Δκπνξείνπ

Βεξγίδνπ Κσλ/λα
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Ιςτορία Πολεμικήσ
Αεροπορίασ
Σν ζαπκαζηό όπιν ησλ
αηζέξσλ, ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία, κε ην δπλακηθό παξόλ θαη ην ιακπξό
κέιινλ, έρεη λα επηδείμεη
κηα έλδνμε ηζηνξία πνπ
πεξηιακβάλεη ζπλερείο
αγώλεο γηα ηελ ειεπζεΟ Υποιοταγός
ξία θαη ηελ αλεμαξηεζία
Γεκ.Κακπέρος
ηεο ρώξαο.
Σν 1911 ε Διιεληθή Κπβέξλεζε αλέζεζε ζε
Γάιινπο εηδηθνύο ηε δεκηνπξγία ηεο Διιεληθήο
Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο. ηα πιαίζηα απηήο
ηεο πξνζπάζεηαο έμη
Bleriot 50 ίππωλ
ζπλνιηθά Αμησκαηηθνί
ζηάιζεθαλ ζηε Γαιιία
γηα λα εθπαηδεπζνύλ σο
ρεηξηζηέο, ελώ παξαγγέιζεθαλ ηα πξώηα
ζηξαηησηηθά αεξνπιάλα
Ο Αλζσποιοταγός
ζην γαιιηθό νίθν FarΠαλ. Νοηαράς
man.
ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ
1912 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα ε πξώηε πηήζε από ηνλ αεξνπόξν Δκκαλνπήι Αξγπξόπνπιν κε αεξνπιάλν
ηύπνπ Nieuport 50
ίππσλ. ηε δεύηεξε
Το Henry Farman
πηήζε πνπ εθηέιεζε ν
Αξγπξόπνπινο ηελ ίδηα
"Γαίδαιος"
κέξα, πέηαμε κε ηνλ ηόηε
πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο Διεπζέξην Βεληδέιν.
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ηηο 13 Ματνπ 1912 ν Τπνινραγόο Γεκήηξηνο Κακπέξνο
πξαγκαηνπνίεζε κε ην πξώην
ζηξαηησηηθό αεξνπιάλν ηύπνπ
Henry Farman ηελ πξώηε πηήζε ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηείρε ζηα κεγάια
ζηξαηησηηθά γπκλάζηα.
Σνλ Ηνύλην ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη
ελώ είρε αξρίζεη ήδε λα κειεηάηαη ε δεκηνπξγία Ναπηηθήο Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο, ν Κακπέξνο κεηαηξέπνληαο ην πξώην Henry Farman, ζην νπνίν είρε δνζεί ην όλνκα «Γαίδαινο»,
ζε πδξνπιάλν πέηαμε κε κέζε
ηαρύηεηα 110 ρικ. ηελ ώξα, επηηπγράλνληαο λέν παγθόζκην ξεθόξ.
Σελ ίδηα επνρή έλαο άιινο
πξσηνπόξνο, ν Αιέμαλδξνο
Καξακαλιάθεο, επηρεηξώληαο
πηήζε από ην Παιαηό Φάιεξν
ζηελ Πάηξα, κε αεξνπιάλν ηύπνπ Bleriot 50 ίππσλ, πξαγκαηνπνίεζε αλεπηηπρή αλαγθαζηηθή πξνζζαιάζζσζε ζηνλ Κνξηλζηαθό Κόιπν θαη βξήθε ην
ζάλαην, αλνίγνληαο ην Πάλζενλ
ησλ ζπζηώλ ηεο ειιεληθήο
έπνπνηίαο ησλ αηζέξσλ.
ηα ηέιε επηεκβξίνπ ηνπ 1912
δεκηνπξγήζεθε ζηε Λάξηζα ν
«Λόρνο Αεξνπόξσλ» από ηέζζεξηο Έιιελεο αμησκαηηθνύο αεξνπόξνπο. Ζ πξώηε πνιεκηθή
αεξνπνξηθή κνλάδα ήηαλ γεγνλόο.
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Μέζα απ ό ηελ ελζνπζ
ηώδε θαη
δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζ
ία ησλ
καζεηώλ ησλ δπν ηκεκ
άησλ ηεο
Β΄ηάμεο θαηαζθ επάζηε
θαλ νη
παξαθάησ ρεηξνηερλίε
ο κε ζηόρν
ηελ πξνζέγγηζε ησλ κέ
ζσλ
ζπγθ νηλσλίαο, ηε ζσζη
ή ρξήζε ηνπο
θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζ
ε ηεο ζσζηήο
θπθινθνξηαθήο θαη νδ
ηθήο
ζπκπ εξηθνξάο.
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Μη άκζνςπμη θαζεμενηκά θηκμύκηαη ζημοξ δνόμμοξ. Άιιμη είκαη πεδμί, άιιμη επηβάηεξ θη άιιμη μδεγμί.
Λένεηε ηη πνέπεη κα πνμζέπμομε γηα κα θοθιμθμνμύμε με αζθάιεηα?

Γηα λα πεξάζσ
απέλαληη ειέγρσ ην δξόκν
δεμηά θη αξηζηεξά.

Όηαλ πεγαίλσ
εθδξνκή κε ην
ιεσθνξείν,
ζεθώλνκαη από ηε ζέζε
κνπ θαη πεξπαηάσ ζην
δηάδξνκν.

Παίδσ ζηνπο
δξόκνπο θαη
ζηα πεδνδξόκηα.

Οομθςκώ

Πεξλάσ απέλαληη όηαλ ζην θαλάξη αλάβεη ην
θόθθηλν αλζξσπάθη.

Όηαλ βξίζθνκαη
ζην απηνθίλεην
θάζνκαη ζην πίζσ θάζηζκα θαη
θνξάσ ηε δώλε
αζθαιείαο.

Δηαθςκώ

Αλ κέζα από ηης προζπάζεηες ασηές
ωζεί έζηω θαη κηα αλζρώπηλε δωή
ζα έτοσκε αληακεηθζεί !!!

Γηα λα πεξάζσ ηε δηάβαζε έμσ από ην ζρνιείν,
αθνινπζώ ηηο νδεγίεο ηνπ
ζρνιηθνύ ηξνρνλόκνπ.

Οη δαζθάιεο ηωλ ηάμεωλ
Βάιηζε Επγελία & Κωλζηαληνπνύινπ Επαγγειία.
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Οημ ζπμιείμ μαξ ήδε γίκεηαη ακαθύθιςζε μπαηανηώκ με επηηοπία , ςζηόζμ μη μαζεηέξ ηεξ Γ‟ ηάλεξ εθθνάδμοκ ηεκ ακάγθε κα
γίκεη ακαθύθιςζε θαη άιιςκ ακηηθεημέκςκ όπςξ πανηί, γοαιί
θαη αιμομίκημ.
To λέναηε όηη:
Γηεζίςξ ζηεκ Γιιάδα πεηημύκηαη 300.000 ηόκμη πανηημύ;
Ιε θάζε ηόκμ πανηημύ ζώδεηαη ε δςή 17 δέκηνςκ.
Γηα θάζε ηόκμ ακαθοθιςμέκμ πανηί, ελμηθμκμμμύμε εκένγεηα ακηίζημηπε με 135 ιίηνα πεηνειαίμο.
Πα μνγακηθά ζθμοπίδηα (απμμεηκάνηα ηνμθίμςκ) ακ πνεζημμπμηεζμύκ ζςζηά, δίκμοκ ημ θαιύηενμ είδμξ ιηπάζμαημξ γηα ηα πςνάθηα ζε ζπέζε με ηα πεμηθά ιηπάζμαηα πμο πανάγμοκ μη βημμεπακίεξ.

Πη μπμνμύμε κα θάκμομε;
Μνίζηε μενηθέξ ιύζεηξ:
- Κα μεηώζμομε ηε πνήζε πιαζηηθώκ πνμσόκηςκ μηαξ πνήζεςξ, πνμηημώκηαξ ηηξ επηζηνεθόμεκεξ θηάιεξ θαη ζοζθεοαζίεξ .
- Κα απμθεύγμομε ηε πνήζε πιαζηηθήξ ζαθμύιαξ, όηακ
αοηή δεκ είκαη απαναίηεηε. Κα πνμηημμύμε πάκηκε ζαθμύια.
- Κα πηέζμομε ημ Δήμμ μαξ κα λεθηκήζεη πνμγνάμμαηα
ακαθύθιςζεξ θαη κα οπάνλεη ζε θάζε γεηημκηά έκαξ
Ιπιε Ηάδμξ.
- Κα πνεζημμπμημύμε επακαθμνηηδόμεκεξ μπαηανίεξ θαη κα
βάδμομε ηηξ παιηέξ πνεζημμπμηεμέκεξ μπαηανίεξ ζηα εηδηθά
ζεμεία ακαθύθιςζεξ.
- Κα πνεζημμπμημύμε γηα μηθνέξ απμζηάζεηξ ημ πενπάηεμα
γηα κα μεκ γίκεηαη οπενθαηακάιςζε θαοζίμςκ.
- Κα ειέγπμομε ακ ε ζοζθεοαζία είκαη θηιηθή πνμξ ημ πενηβάιιμκ.
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ΟΡΗΕΟΝΣΗΧ

ΚΑΘΔΣΧ

1. Σν λα ρξεζηκνπνηείο θάηη μαλά
γηα

7. Πνιιά από ηα πξάγκαηα πνπ βξί-

ηνλ ίδην ή γηα δηαθνξεηηθό ιόγν θαη

θισζνύλ θαη λα γίλνπλ πνιύηηκα λέα

ζθνπό.

πξντόληα.

2. Απηό πνπ θάλσ σο πνιίηεο ή σο

8. Ο θόζκνο ζνπ, ν πεξίγπξόο ζνπ πνπ

ηα κπνπθάιηα θαη ηα άιια αληηθείκελα.
3. Μπνξώ λα ην θάλσ κε παιηά παηρλίδηα, έπηπια, βηβιία, ξνύρα θιπ δίλνληάο
ηα ζε ζρνιεία, βηβιηνζήθεο θαη θίινπο
αληί λα ηα πεηάμσ.
4. Σα ςπγεία, νη ηειενξάζεηο, ηα πηζηνιάθηα καιιηώλ, ηα ραιηά θαη ηα ιάζηηρα
απηνθηλήησλ είλαη ηέηνηα θαηαλαισηηθά
αγαζά.
5. Διαηηώλσ ηελ πνζόηεηα
ζθνππηδηώλ πνπ πεηάσ.
6. Μίγκα απνζπληεζεηκέλσλ ππνιεηκκάησλ ηξνθήο, θύιισλ θαη άιισλ νξγαληθώλ νπζηώλ πνπ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ιίπαζκα ζηνλ

απνηειείηαη από αέξα, λεξό, γε, θπηά,
δώα θαη αλζξώπνπο.
9. Όηαλ αγνξάδεηο όζπξηα ή άιια ηξόθηκα κε ην θηιό θαη όρη ζπζθεπαζκέλα,
κεηώλνληαο ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα
απνξξίκκαηα.
10. Μπνξεί λα είλαη κηαο ρξήζεο ή επαλαθνξηηδόκελεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη
ζε αζύξκαηα ηειέθσλα, θνξεηά ξαδηόθσλα, θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη θαθνύο.
11. Σα νξπθηά θαύζηκα όπσο ην θάξβνπλν, ην αξγό πεηξέιαην, ην θπζηθό
αέξην πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα παξαρζνύλ αγαζά θαη λα ζεξκάλνπλ ηα
ζπίηηα καο πξνέξρνληαη από εθεί. Δπίζεο, ην αινπκίλην, ην ζηδεξνκεηάι-

ΓΝΑΚΑΞΕΟΖΙΜΝΜΖΕΟΕ 2.ΑΚΑΗΡΗΘΩΚΩ 3.ΔΩΞΖΔΩ 4.ΔΖΑΞΗΕ 5.ΙΓΖΩΚΩ 6. ΗΜΙΝΜΟΠ
7.ΠΓΚΓΗΓΟ 8. ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚ 9. ΡΙΑ 10.ΙΝΑΠΑΞΖΓΟ 11.ΓΕ
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1.
2.

δήκνο κε ηηο εθεκεξίδεο, ηηο θνλζέξβεο,

ζθνληαη κέζα εθεί κπνξνύλ λα αλαθπ-
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Απμθςδηθμπμηήζηε αοηά
ηα απόννεηα μεκύμαηα.
Νενηέπμοκ οπμδείλεηξ
θαη ζομβμοιέξ γηα πνάγμαηα πμο μπμνείηε κα
θάκεηε ζημ ζπίηη ζαξ γηα
κα μεηώζεηε, κα επακαπνεζημμπμηήζεηε θαη κα
ακαθοθιώζεηε.

A=O , B = E , Γ =Ν , Δ = Ζ , Γ = Ρ , Δ = Ο , Ε =Η , Θ =Δ , Ζ = Π , Η = Ξ , Θ
=Α , Ι =Θ , Κ =Ω , Λ =Φ , Μ = , Ν =Β , Ξ = Δ , Ο =Θ , Π= Σ , Ρ =Ι , Φ =Γ
,  =Κ, Σ =Λ , Ω =Ε

ΜΖΝ ΛΒΟΦΟΑΟΦΤ ΣΖΝ ΦΕΥΓΚ ΑΓΟΡΑΕΟΝΣΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ
ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΣΔ .
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΤΒΟΧΟΝΕΚΛΣΘΥΒΥΣΚΛΣΘ ΒΣΟΦΟ ΚΑΗ ΒΣΕΥΜΧΣΟ
ΣΑ ΠΗΚΝΗΚ Α ΚΑΗ ΣΗ ΔΚΓΡΟΜΔ Α
ΝΕΚΛΣΘΥΒΒΥΣΚΛΦΤ ΡΟΣ ΒΟΑΣ ΣΗ ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑ ΣΑ ΦΧΝΗΑ ΑΝΣΗ ΝΑ
ΣΗ ΒΤΦΟΦΤ ΣΑ ΚΟΤΠΗΓΗΑ
ΘΥΣΕΟΛΦΤΣΦΤ ΣΑ ΠΑΛΗΑ Α ΒΤΕΗΥΗΣΡΟ ΜΔ ΣΟΤ ΦΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΗ
ΦΗΛΔ Α

ΛΕΞΟΠΑΙΧΝΙΔΟ
Ναίδς πανημπόιεµμ,

ΠΡΟΠΑΘΖΣΔ ΝΑ ΑΓΟΡΑΕΔΣΔ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΟΧΟΡΜΡΑΖΛΣΘΟ
ΟΠΥΕΟΛΦΤ ΟΠΟΓΟ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΑ ΑΠΟ ΟΧΟΡΜΡΑΖΘΤΧΟ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΤΛΔ.

έζηεζα θακόκηα
ζε πανημθηβώηηα
θάζηνα από πανηόκηα!
ανημµπάιεξ βιήµαηα
πάνηηκμ µπανμύηη
µειεηώ ημοξ πάνηεξ µμο
µ’ έκα πανημθμύηη.
Πύιηλα έκα πανηί,
ημ „θακα ηνμµπέηα
θη έδεζα ηα ηναύµαηα
µε πανημπεηζέηα!
Οοκάπη θόιιεζα, ζαννώ,
πανηόζθμκε µονίδς,
δεηάς πανημµάκηηιμ,
γενόξ λακά κα γίκς.
Θάθονα παιηόπανηα
ζημ πανηί είµαη πήπηνα,
ζα ‟µμηαζα ζηε ζεία µμο,
πμο είκαη πανημνίπηνα!
Αθμύ δηαβάζεηξ ημ πμίεµα,
πνμζπάζεζε κα θοθιώζεηξ
ηηξ ιέλεηξ πμο‟ πμοκ ζπέζε µε ημ “πανηί”
π.π. πανημπόιεµμ, παιηόπμνηα θ.ι.π.
(Από ημ βηβιίμ ηεξ μνηηάηε Θ.
«Ναηπκηδόιελα», εθδ.
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Δ 2

Μέζα κεηαθνξάο θαη ζπγθνηλσλίαο…
άιινηε θαη ζήκεξα.
ηα πιαίζηα δηεθπεραίωζες προγράκκαηος κε ζέκα «Μέζα κεηαθοράς θαη ζσγθοηλωλίας
άιιοηε θαη ζήκερα» οη καζεηές ηοσ ηκήκαηος Δ2 δεκηούργεζαλ θοιάδ κε εηθόλες ποσ βρήθαλ
από ηο δηαδίθησο, εθεκερίδες, περηοδηθά θαη άιιες πεγές.

Καη ηώξα αο παίμνπκε…
ΒΡΔ ΣΖ ΛΔΞΖ??????
ΣΝΟΔΡ=
ΡΣΑΜ=

…………………
………………..

ΟΡΑΔΟΝΑΛΠ=……………
ΗΞΜΑΑ=
………………
ΡΑΒΑΗΚ= ..…………..
ΗΟΚΑΣ= …..……………

Οη εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηώλ.

Σώξα...

Κάπνηε...
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Η δφή ζηο αγρόθηεκα
Ποηα είλαη ηα δώα ηοσ αγροθηήκαηος; Ποηο είλαη ηο θαζεκερηλό πρόγρακκα ελός αγρόηε; Πόζο δύζθοιε είλαη ε
δοσιεηά ελός αγρόηε; Ο θύρηος Μαλώιες θαη ο θύρηος Θάθφβος , δύο αγρόηες ηες αληορίλες , κας απαληάλε
γηα όια ασηά θαη αθόκε περηζζόηερα.
Από ηοσς καζεηές θαη ηης καζήηρηες ηοσ Ε΄1

( θ. Ζάθςβμξ)

(θ. Ιακώιεξ)

-Από πότε έχετε το αγρόκτημα;
« Τν αγξόθηεκα ην έρω εδώ θαη 50
ρξόληα»

-Πόσα σπόνια έσετε το αγπόκτεμα;
«Τν έρω 15 ρξόληα»
-Πώρ σςμπεπιυέπονται τα δώα
όταν σαρ βλέποςν;
«Μόιηο κε δνπλ ηα δώα πεξηκέλνπλ
λα ηα ηαΐζω»

-Τι ώπα ξςπνάτε;
«Σεθώλνκαη πνιύ λωξίο ην πξωί,
ζηηο 5:00»
-Πότε πεγαίνετε στα δώα;
«Σηα δώα πεγαίλω θαη ην πξωί θαη
ην βξάδπ»

-Τι τα ταΐδετε;
«Τα ηαΐδω πίηνπξα, θαιακπόθη, θξηζάξη θαη ζαλό .
-Ποια δώα είναι άγπια και ποια
ήμεπα;
«Όια είλαη ήκεξα άκα ζε γλωξίζνπλ».

-Τι δώα έσετε;
«Έρω θνπλέιηα, θόηεο, γνπξνύληα,
θαηζίθεο, έλα ζθύιν θαη κηα γάηα»
-Τι ταΐδετε τα δώα;
«Σηα δώα δίλω γηα θαγεηό ζαλό,
ρόξηα, μεξά ηξνθή θαη θνλζέξβα.»

-Κουράζεστε στο αγρόκτημα;
«Κνπξάδνκαη ιηγάθη, αιιά ην βξάδπ
έρω ρξόλν λα μεθνπξαζηώ κέρξη ηηο
6:00 ην πξωί πνπ ζα μαλαπάω»

-Ποιερ ώπερ ξεκοςπάδεστε;
«Ξεθνπξάδνκαη ην βξάδπ»
-Ευχαριστούμε και καλό χειμώνα.

-Εςσαπιστούμε πολύ
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-Δρξ γάιδαοξι μαλώμαμε ζε νέμξ αςροώμα.
-Άλλα ηα μάηια ηξρ λαγξύ κι άλλα ηεπ κξρκξρβάγιαπ.
-Εκεί πξρ μαπ ςοωζηξύζαμε μαπ πήοαμ και ηξ βόδι.
-Όπξιξπ αμακαηεύεηαι με ηα πίηξροα ηξμ ηοώμε ξι κόηεπ.
-Ήλιξπ και βοξςή παμηοεύξμηαι ξι θηωςξί,
ήιημξ θαη θεγγάνη πακηνεύμκηαη μη γασδάνμη.
-Φάγαμε όλξ ηξ γαϊδξύοι και μαπ έμειμε ε ξροά.
-Είπε ξ γάιδαοξπ ηξμ πεηειμό κεθάλα.
-Τι γροεύει ε αλεπξύ ζηξ παδάοι.
-Γξροξύμι ζηξ ζακί.

Σξαγνύδηα...κε δώα
ηνπ αγξνθηήκαηνο

-Όπξρ λαλξύμ πξλλξί κξκόοξι αογεί μα νεμεοώζει
-Έβαλαμ ηξ λύκξ μα θρλάει ηα ποόβαηα

Σώξα δσγξάθηζε ην
δηθό ζνπ αγξόθηεκα!

Ήηαλ έλας γάηδαρος κε
κεγάια ασηηά...
Όηαλ ζα πάω θσρά κοσ
ζηο παδάρη…
Η θαιή κας αγειάδα…
Τα παπάθηα…
Ατ! θοσλειάθη…
Καηζίθα είζαη γιύθα…
Η θόηα κας ε Βαρβάρα...
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...

Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1

Ημενμμεκία

Τάξαλδνη, γθη, ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα, μσηηθά θαη Άγηνη Βαζίιεδεο ζε πνιιέο… νλνκαζηηθέο παξαιιαγέο
απνηεινύλ, γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από εκάο ηηο θιαζζηθέο ρξηζηνπγελληάηηθεο εηθόλεο. Καη θάπνπ εθεί, ιέεη ε
επξύηαηα δηαδεδνκέλε αληίιεςε, εμαληινύληαη θαη ηα ρξηζηνπγελληάηηθα έζηκα –κε κεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα
παξαδνζηαθά εδέζκαηα ησλ θαηά ηόπνπο θνπδηλώλ. Σσζηά;
Λάζνο. Γηόηη κπνξεί ηα Χξηζηνύγελλα λα απνηεινύλ γηα ηνλ απνθαινύκελν δπηηθό θόζκν πξσηαξρηθά ζξεζθεπηηθή
γηνξηή –ή, έζησ, γηνξηή κε ζξεζθεπηηθή αθνξκή–, γηνξηάδνληαη όκσο παγθνζκίσο, κε δηαθνξεηηθά έζηκα θαη
εθδειώζεηο πνπ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, δελ έρνπλ θακία απνιύησο ζρέζε κε ην ζξεζθεπηηθό ηνπο ραξαθηήξα.
Οη θπληθνί ζα ην πνπλ εκπνξεπκαηνπνίεζε, ή δπηηθή επηξξνή, νη ξνκαληηθνί ζα ην θαηαηάμνπλ ζηα θνηλά ζηνηρεία πνπ
ελώλνπλ ηνπο ιανύο ηεο πθειίνπ. Τν βέβαην, πάλησο, είλαη όηη, όπνπ θαη λα ηαμηδέςεηε ηα θεηηλά Χξηζηνύγελλα, ζα
ζπλαληήζεηε ενξηαζκνύο θαη εθδειώζεηο πνπ, αλ δε ζαο ζπκίζνπλ ηηο παξαδόζεηο ηεο Γεξαηάο Ηπείξνπ, ζίγνπξα δε ζα
ζαο αθήζνπλ λα μεράζεηε ην πλεύκα ηεο γηνξηήο. Αο ξίμνπκε κηα ζύληνκε καηηά ζηα πην παξάμελα γηα καο
ρξηζηνπγελληάηηθα έζηκα.
Γηαηί δελ ζηνιίδνπλ όινη ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν νύηε ηξώλε γαινπνύια.

ηελ Πνισλία, ην πξώην αζηέξη
πνπ ζα εκθαληζηεί ζηνλ νπξαλό
ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο
γηνξηήο. Ζ νλνκαζία ηνπ, Gwiazdka,
δόζεθε πξνο ηηκήλ ηνπ άζηξνπ ηεο
Βεζιεέκ. Άηππνη δηαγσληζκνί δηνξγαλώλνληαη κεηαμύ θίισλ θαη νηθνγελεηώλ, κε ληθεηή ηνλ πξώην πνπ ζα
θαηαθέξεη λα δηαθξίλεη ην αζηέξη.
Αθνύ απηό εκθαληζηεί, ην δείπλν ησλ
12 (!) πηάησλ, πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο
δώδεθα απνζηόινπο, μεθηλά κε κία
βάθια, πνπ ιέγεηαη Oplatek, από
ηελ νπνία θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θόβεη έλα θνκκάηη, θάλνληαο κηα
επρή γηα ηνλ επόκελν ρξόλν ζην
άηνκν πνπ θάζεηαη δίπια ηνπ.

πμίμ ζενβίνεηαη γύνς ζηηξ 6-7
ημ απόγεομα, ζα δεη έκα πνοζό
γμονμύκη. Ιεηά ημ εμνηαζηηθό

δείπκμ, ηα μήια θόβμκηαη ζε ζπήμα ζηαονμύ, όπςξ ε βαζηιόπηηα, θαη ημ
ζπήμα πμο δεμημονγείηαη ζημ θμοθμύηζη –ζηαονόξ ή αζηένη– ζεςνείηαη
ακηίζημηπα θαθόξ ή θαιόξ μηςκόξ γηα ηεκ επόμεκε πνμκηά. Ακάιμγεξ
”πνμβιέρεηξ” γηα ηεκ επόμεκε πνμκηά γίκμκηαη ηεκ παναμμκή ηςκ
Χνηζημογέκκςκ θαη ζηεκ Πμιςκία, με ηε βμήζεηα εκόξ δμπείμο με
κενό, ζημ μπμίμ νίπκεηαη θενί μειηζζώκ πμο δεμημονγεί δηάθμνα ζπήμαηα.
ηε Νέα Εειαλδία, ηα Υξηζηνύγελλα έξρνληαη ζηε κέζε ηνπ θαινθαηξηνύ. Παξαδνζηαθά, νη νηθνγέλεηεο γηνξηάδνπλ ηα Υξηζηνύγελλα ζηελ παξαιία.
Καη ζηελ Απζηξαιία, κεηά ην ρξηζηνπγελληάηηθν γεύκα, όινη πεγαίλνπλ κηα βόιηα
ζηελ παξαιία ή πάλε γηα έλα παηρλίδη θξίθεη. Σν αζηείν είλαη πσο ην έιθεζξν ηνπ
Άε Βαζίιε δελ ην ζέξλνπλ ηάξαλδνη αιιά νρηώ θαγθνπξώ ή ζπρλά ν Άγηνο Βαζίιεο εκθαλίδεηαη κε καγηό θαη ηδεη ζθη, αληί γηα έιθεζξν, θαη κνηξάδεη δώξα ζηνπο
παξεπξηζθνκέλνπο πνπ εηνηκάδνπλ ην ρξηζηνπγελληάηηθν γεύκα ζε απηνζρέδηα
κπάξκπεθηνπ

Γηα ηνπο Σζέρνπο, ε παξακνλή
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη κέξα
λεζηείαο. Λέγεηαη, κάιηζηα, όηη
όπνηνο θαηαθένεη κα με θάεη

Αλ ηαμηδέςεηε ζηηο Φηιηππίλεο γύξσ ζηα κέζα επηεκβξίνπ, κελ εθπιαγείηε
αθνύγνληαο ηα θάιαληα. Οη ενξηαζκνί ησλ Υξηζηνπγέλλσλ εδώ θξαηνύλ 3 κήλεο,
θαη μεθηλνύλ λσξίο. Πνιύ λσξίο. ηηο 4 ην πξσί ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ μεθηλνύλ νη
πξσηλέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ελλέα ζπλερόκελεο κέξεο. Ζ
παξάδνζε ιέεη πσο αλ θάπνηνο παξαθνινπζήζεη θαη ηηο ελληά, ηόηε νη επρέο ηνπ ζα

ηίπμηα μέπνη ημ δείπκμ, ημ μ-

εθπιεξσζνύλ.

Πξώελ Γηνπγθνζιαβία: Οη
λνηθνθπξέο έρνπλ έλα επγεληθό
αιιά βξώκηθν έζηκν: Ραληίδνπλ
ηα ηξαπεδνκάληειά ηνπο κε
θξαζί γηα λα κε ληξαπνύλ νη
θηινμελνύκελνί ηνπο αλ ιεξώζνπλ θάπνην.
ηθειία: Οη ρσξηθνί βγάδνπλ ηα
κεζάλπρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ
λεξό από ηα πεγάδηα θαη ξαληίδνπλ ηα δώα ηνπο, γηαηί πηζηεύνπλ όηη ην λεξό απηό είλαη αγηαζκέλν, επεηδή ηελ ίδηα ώξα

γελληέηαη θαη ν σηήξαο ηνπ θόζκνπ.

θαγεηό απηό ηνπο ζπκίδεη ηηο δύζθνιεο θαη θησρέο επνρέο θαη
ηελ ηξώλε γηα λα έρνπλ ηύρε ην Νέν Έηνο.

ηελ Ηηαιία δελ ππάξρεη Άε Βαζίιεο αιιά ε Strega Buffana ε νπνία
πεηά πάλσ από ηελ Ηηαιία κε κηα
ζθνύπα θαη κνηξάδεη δώξα ζηα
θαιά παηδηά θαη θάξβνπλν ζηα
άηαθηα παηδηά. Μηα άιιε ηηαιηθή
παξάδνζε είλαη λα δίλνπλ έλα ζαθνπιαθη μεξέο θαθέο ζηνπο θίινπο
ηνπο γηα λα θηηάμνπλ ζνύπα. Σν

ηε Μ.Βξεηαλία, ηα παηδηά δελ ηαρπδξνκνύλ ην γξάκκα ηνπο
ζηνλ Father Christmas. Σν ξίρλνπλ ζηε θσηηά ζην ηδάθη ώζηε
λα αλέβεη από ηελ θακηλάδα γηα λα ηαμηδέςεη σο ην Βόξεην
Πόιν. Αλ ην γξάκκα θαεί ακέζσο πξέπεη λα ην μαλαγξάςνπλ.
Δπίζεο ην ρξηζηνπγελληάηηθν ”θξάθεξ” είλαη έλαο θύιηλδξνο από ραξηόλη, ηπιηγκέλν κε πνιύρξσκν ραξηί, ην νπνίν
πεξηέρεη κηθξά δσξάθηα, γιπθά θαη έλα γλσκηθό ή κηα πξόβιεςε γηα ην κέιινλ, όπσο απηέο ησλ θηλέδηθσλ fortune cookies.
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παηρλίδη είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιέο ζηε Βξεηαλία –ιέγεηαη, κάιηζηα, όηη γλσξίδεη κεγάιε
απήρεζε ζηνπο θύθινπο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, όπνπ ην πεξηερόκελό ηνπ αληηθαζίζηαηαη από αληηθείκελα κεγαιύηεξεο αμίαο –
ζπλαληάηαη όκσο θαη ζε θάπνηεο πνιηηείεο
ησλ ΖΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά.. ε κεξηθέο βξεηαληθέο πεξηνρέο ην έζηκν ηνπ γιεληηνύ ζε
θήπνπο κε κειηέο ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη κηα παξαιιαγή κηαο εηδσινιαηξηθήο ηειεηήο. Αθνύ ζθνηεηληάζεη, νη
αγξόηεο πεγαίλνπλ ζηα πεξηβόιηα, ζρεκαηίδνπλ παξέεο γύξσ από ηα παιαηόηεξα δέληξα θαη πίλνληαο κπύξα ηξαγνπδνύλ ηα
θάιαληα. Ππξνβνινύλ ζηα θιαξηά γηα λα
δηώμνπλ ηα θαθά πλεύκαηα θαη πξηλ από
ρξόληα άθελαλ ηξηγύξσ γιπθίζκαηα γηα λα
θαινπηάζνπλ ηα πλεύκαηα θαη λα εμαζθαιίζνπλ θαιή ζνδεηά.
ηνλ Καλαδά, ιίγεο εκέξεο πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα πξαγκαηνπνηείηαη ε εηήζηα παξέιαζε ησλ Άγησλ Βαζίιεδσλ, ή Santa Claus
Parade, πνπ ζπκίδεη αξθεηά ην concept ησλ

επξσπατθώλ απνθξηάηηθσλ θαξλαβαιηώλ –
επηθεληξσκέλε, βέβαηα, ζην ρξηζηνπγελληάηηθν ζηνηρείν θαη κε απόιπην πξσηαγσληζηή
ηνλ παππνύ κε ηελ θόθθηλε ζηνιή θαη ηελ
άζπξε γελεηάδα πνπ κνηξάδεη δώξα ζηνπο
παξεπξηζθνκέλνπο.

θεθαιηνύ θαη ηα βιέπεη όια.
Γεξκαλία
Οη Γεξκαλνί ιαηξεύνπλ λα ζηνιίδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο κε δηάθνξα παξαδνζηαθά κπηριηκπίδηα. Ηδηαίηεξε ζέζε έρνπλ ηα θαλαξάθηα,
πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηα παξάζπξα αιιά
θαη έλα ζηεθάλη από θύιια κε ηέζζεξα
θπζηθά θεξηά. Ο Παηέξαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θέξλεη ηα δώξα αξγά ην απόγεπκα ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ,
κεηά ηε Λεηηνπξγία. Έλα από ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο ρηππά έλα θνπδνύλη θαη θαιεί
ηνπο ππόινηπνπο λα αλνίμνπλ ηα δώξα.
Φάξη θαη ρήλα είλαη θάπνηα από ηα παξαδνζηαθά εδέζκαηα. Δπίζεο, ζηε Γεξκαλία
ζπλαληάηαη ζπρλά ε ην έζηκν ηνπ ιεγόκελνπ 'Adventskranz'. Πξόθεηηαη γηα έλα
θεξνπήγην κε ηέζζεξηο ζέζεηο, πνπ ζπκβνιίδεη ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο
πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα. Κάζε Κπξηαθή
ηνπνζεηνύλ έλα θεξί ζην θεξνπήγην
απηό, κεηξώληαο αληίζηξνθα ην ρξόλν
πνπ απνκέλεη γηα ηνλ εξρνκό ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.

ηελ Ηαπσλία, ηα Υξηζηνύγελλα δελ απνηεινύλ επίζεκε γηνξηή
αθνύ κόλν ην 1% ηνπ
πιεζπζκνύ ηεο είλαη
Υξηζηηαλνί. Χζηόζν, νη
Ηάπσλεο έκαζαλ ηα
Υξηζηνύγελλα από ηνπο
δπηηθνύο θαη πιένλ
ηξώλε θαη εθείλνη γαινπνύια θαη ζηνιίδνπλ
ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν. Σα δώξα όκσο
ηνπο ηα θέξλεη ν Hoteiosho, κηα ζεόηεηα
ηνπ ηαπσληθνύ πάλζενλ. Πώο μέξεη πνηα παηδηά ήηαλ θαιά θαη
πνηα όρη; Έρεη κάηηα θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ

Οη κηθξνί καζεηέο ηεο θσηνγξαθίαο θάζνληαη ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα ληπκέλνη σο
Άγηνη Βαζίιεδεο, ζηε δηάξθεηα Υξηζηνπγελληάηηθεο εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πόιε ηεο Ηλδίαο.

Μνληέξλνη Άγηνη Βαζίιεδεο επηδίδνληαη ζε επνρηθά
αζιήκαηα ζηηο πιαγηέο ησλ ρηνληζκέλσλ βνπλώλ, ζηελ Διβεηία.

θαη ηελ Πξσηνρξνληά, έζηκν πνπ ζπλαληάκε
θαη ηε ρώξα καο, γλσζηό σο 'Υξηζηόμπιν'.
ηε Γαιιία ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηα παηδηά αθήλνπλ ηα παπνύηζηα ηνπο
ζην ηδάθη θαη πεξηκέλνπλ ηνλ Pere Noel ('Πεξ
Ννέι', Παηέξα ησλ Υξνζηνπγέλλσλ) λα ηνπο
ηα γεκίζεη κε δώξα. Σν πξσί βξίζθνπλ αθόκα γιπθά, θξνύηα, θαξύδηα θαη κηθξά δσξάθηα θξεκαζκέλα ζην Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν.
ηνπο θαζεδξηθνύο λανύο ηεο Γαιιίαο γίλεηαη
αλαπαξάζηαζε ηεο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνύ
ηόζν κε θνύθιεο, όζν θαη κε αλζξώπνπο.
ηε λόηηα Γαιιία, έλα κεγάιν θνύηζνπξν
θαίεη ζην ηδάθη από ηα Υξηζηνύγελλα κέρξη

ηε Ρσζία νη ξώζηθεο νηθνγέλεηεο έρνπλ ηε
ζπλήζεηα, ηε λύρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, λα
ληύλνπλ ζηα άζπξα κηα θνπέια ηνπ ζπηηηνύ,
ε νπνία θαη αλαπαξηζηά ηελ Παλαγία.
Ρνπκαλία
ηελ Σξαλζπιβαλία εληύπσζε πξνθαιεί ην
γεγνλόο όηη νη λνηθνθπξέο καγεηξεύνπλ γηα
ρξηζηνπγελληάηηθν έδεζκα γεκηζηό ιάραλν, ην
νπνίν εηνηκάδνπλ έλα 24σξν πξηλ, αθνύ
είλαη πην γεπζηηθό ηε 2ε θαη ηελ 3ε κέξα.
ηελ Ηζπαλία, ην αγαπεκέλν δώξν είλαη ε
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ζέζηα, δειαδή έλα κηθξό θαιαζάθη κε ζακπάληα, ιίγα ακπγδαισηά θαη έλα πηαηάθη
κε δώδεθα ζηαθίδεο πνπ πξέπεη λα θαγσζνύλ κία-κία ζε θάζε ρηύπν ηνπ ξνινγηνύ
πξηλ ηελ αιιαγή ηνπ ρξόλνπ, έηζη ώζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε επηπρία μερσξηζηά γηα θάζε
κήλα ηνπ ρξόλνπ. Οη Μάγνη είλαη ηδηαίηεξα
ζεβαζηά πξόζσπα ζηελ Ηζπαλία θαη πηζηεύεηαη όηη μαλαθάλνπλ ην ηαμίδη γηα ηε
Βεζιεέκ θάζε ρξόλν απηή ηελ επνρή. Σα
παηδηά αθήλνπλ ηα παπνύηζηα ηνπο ζηα
πεξβάδηα ησλ παξαζύξσλ γεκάηα κε
άρπξν, θαξόηα θαη θξηζάξη γηα ηα άινγα ησλ
Σξηώλ Μάγσλ. Ο αγαπεκέλνο ηνπο είλαη ν
Βαιηάζαξ πνπ νδεγεί έλαλ γάηδαξν θαη
ζεσξείηαη όηη είλαη απηόο πνπ αθήλεη ηα
δώξα.
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Μκεμεία ημο θόζμμο
Ιε αθμνμή ημ μάζεμα ηεξ Γεςγναθίαξ θαη ηεκ πνμζπάζεηά μαξ κα ημ
θάκμομε πημ εοπάνηζημ θαη δεμημονγηθό, ηαληδέραμε ζ‟ μιόθιενε ηε γε.
Οε δηάθμνα γεςγναθηθά πιάηε θαη μήθε ζοκακηήζαμε θάπμηα από ηα
πημ γκςζηά μκεμεία ημο θόζμμο θαη ζα ζαξ λεκαγήζμομε ζ΄αοηά.
Ννμζπαζήζαμε θαη κα ηα δςγναθίζμομε. Γιπίδμομε ε πνμζπάζεηά μαξ
κα ζαξ θηκήζεη ηεκ πενηένγεηα!
Μη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ ημο ΟΠ2
Ανπίδεη ε λεκάγεζε
Ε Οθίγγα

Σν ηεξάζηην άγαικα θαηαζθεπάζηεθε
ην 2520 π. Υ. Έρεη κνξθή αλζξώπνπ θαη
ζώκα ιηνληαξηνύ. Ήζειε λα δείμεη ηε δύλακε ησλ βαζηιηάδσλ ηεο Αηγύπηνπ.

Ο πύξγνο ηεο Πίδαο
Έπεη ύρμξ 55 μ. θαη βάνμξ 14.453 ημκ.
Γίκαη γκςζηόξ ζε όιμ ημκ θόζμμ γηα ηεκ
θιίζε πμο έπεη, ε μπμία μθείιεηαη ζηε ζύζηαζε ημο εδάθμοξ πμο δεκ ακηέπεη ηόζμ
βανηά μηθμδμμήμαηα.

Ιάηζμο Νίηζμο
Ζ αξραία πόιε Μάηζνπ Πίηζνπ βξίζθεηαη ζην λόηην Πεξνύ θαη είλαη ην αληηπξνζσπεπηηθόηεξν δείγκα πνιηηηζκνύ
ησλ Ίλθα.

Πμ άγαιμα ηεξ Γιεοζενίαξ

Επγίδεη 225 ηόλνπο θαη θαιύπηεηαη από έλα πεξίβιεκα ραιθνύ. Σν ύςνο ρσξίο ηε βάζε είλαη 46,5
κ. ελώ κε ηε βάζε δηπιαζηάδεηαη. ην εζσηεξηθό
ηνπ 168 ζθαιηά επηηξέπνπλ ηελ άλνδν ζην θεθάιη
θαη άιια 54 ζην ρέξη πνπ θξαηάεη ηνλ ππξζό.
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Παδ Ιαπάι
Γίκαη έκα θηηνηαθό ζογθνόηεμα πμο βνίζθεηαη ζηεκ
Ζκδία. Πμ ζογθνόηεμα ακαπηύζζεηαη γύνς από ημ
μαοζςιείμ πμο ακήγεηνε μ Ιμγγόιμξ αοημθνάημναξ
Πδαπακ γηα κα ηημήζεη ηεκ πμιοαγαπεμέκε ημο ζύδογμ
Ιμομηαδ Ιαπάι πμο πέζακε.

Ημιμζζαίμ

Πμ Ημιμζζαίμ ήηακ έκα αμθηζέαηνμ ζηε Ξώμε. Οήμενα
είκαη ενείπημ θαη έκα από ηα
δεμμθηιέζηενα αλημζέαηα
ηεξ Ξώμεξ.

Ιπηγθ Ιπεκ

Πμ πημ δηάζεμμ νμιόη ημο θόζμμο πμο ζεμαίκεη
ηεκ ώνα από ημκ πύνγμ, δίπια ζημ θμηκμβμύιημ.
Πμ νμιόη βνίζθεηαη ζε ύρμξ 106 μ. πήνε ηα
όκμμά ημο από ημκ Ιπέκηδαμηκ μι, ενγμδεγό
ηεκ επμπή ηεξ θαηαζθεοήξ ημο.

Μ Άγημξ Βαζίιεημξ
Γίκαη μηα εθθιεζία με πμιιμύξ θνεμμοδμεηδείξ ηνμύιμοξ,
ε μπμία βνίζθεηαη ζηεκ Ηόθθηκε Νιαηεία ηεξ Ιόζπαξ.

Πμ Οηκηθό ηείπμξ
Γίκαη μηα θηκεδηθή μπύνςζε πμο πηίζηεθε γηα κα
πνμζηαηεοζεί ε Ηίκα από επηδνμμέξ Ιμγγόιςκ θαη
Πμύνθςκ. Έπεη μήθμξ 8.851,8πιμ απμηειώκηαξ
ημ μεγαιύηενμ ζε δηαζηάζεηξ ακζνώπηκμ μηθμδόμεμα.

Ε Νοναμίδα ημο έμπα
Οήμα θαηαηεζέκ ηεξ Αηγύπημο. Γίκαη μη ηάθμη γηα
ημοξ βαζηιηάδεξ ηεξ Αηγύπημο, ημοξ Φαναώ.
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Πζίηζεκ Ίηδα
Γίκαη μηα μεγάιε ανπαημιμγηθή πενημπή πμο
πηίζηεθε από ημκ πμιηηηζμό ηςκ Ιάγηα θαη
βνίζθεηαη ζημ βόνεημ θέκηνμ ηεξ πενζμκήζμο
Γημοθαηάκ, ζημ ζεμενηκό Ιεληθό.

Μ Ζεζμύξ μ Θοηνςηήξ
Βνίζθεηαη ζηεκ θμνοθή ημο ιόθμο Ημνθμβάκημ, πάκς από ημ
Ξίμ κηε Πδακέηνμ. Οηέθεηαη με ηα πένηα απιςμέκα ζα κα θαιςζμνίδεη ημκ θόζμμ. Έπεη ύρμξ 32 μ. δογίδεη 1000 ηόκμοξ
θαη αηεκίδεη ηεκ πόιε ημο Ξίμ.

Αγάιμαηα ζημ Κεζί ημο Νάζπα
Πμ Κεζί ημο Νάζπα (Ξάπα Κμύη) είκαη έκα από ηα πημ
απμμςκμμέκα κεζηά ημο Κόηημο Γηνεκηθμύ θαη ακήθεη
ζηεκ ηιή. Πα ηενάζηηα μμκμιηζηθά αγάιμαηα απμηειμύκ ζήμα θαηαηεζέκ ημο θαη έπμοκ ακαθοηεπζεί Ικεμείμ Ναγθόζμηαξ Νμιηηηζηηθήξ Ηιενμκμμηάξ.

STONEHENGE

Κεμιηζηθό μκεμείμ ζημ Έηζμενη ηεξ Αγγιίαξ. Πμ όκμμα Οηόμοκπεκηδ
(Stonehenge) πνμένπεηαη από ηηξ ανπαίεξ αγγιηθέξ ιέλεηξ Stanhen
gist, πμο ζεμαίκμοκ 'θνεμαζημί ιίζμη' θαη έδςζακ ημ όκμμά ημοξ ζε
μηα μιόθιενε θαηεγμνία μκεμείςκ γκςζηώκ ςξ henge(s), δειαδή θοθιηθέξ ή μβάι ζπήμαημξ πενημπέξ με δηαθνηηά παναθηενηζηηθά ηνπο ην
θπθιηθό αλάρσκα θαη ηελ ηάθξν πνπ ην πεξηβάιιεη.

Νανζεκώκαξ
Μ Πανζεκώκαξ, καόξ πηηζμέκμξ πνμξ ηημήκ ηεξ
Αζεκάξ, πνμζηάηηδαξ ηεξ πόιεξ ηεξ Αζήκαξ,
οπήνλε ημ απμηέιεζμα ηεξ ζοκενγαζίαξ ζεμακηηθώκ ανπηηεθηόκςκ θαη γιοπηώκ ζηα μέζα ημο 5μο
π.. αηώκα

Νενζέπμιηξ
Ε Πενζέπμιε ήηακ ανπαία πνςηεύμοζα ηεξ δοκαζηείαξ ηςκ Απαημεκηδώκ. Βνίζθεηαη 70 πηιηόμεηνα
βμνεημακαημιηθά ηεξ ζύγπνμκεξ πόιεξ Οηνάδ ζημ
Ζνάκ. Πμ μεγαιύηενμ θαη πημ ζύκζεημ θηίνημ ζηεκ
Νενζέπμιε ήηακ ε Αίζμοζα Αθνμάζεςκ
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