
Μεζόγεημξ: Μηα ζάιαζζα Αζηνμκμμίαξ - 

Τμ Πείναμα ημο Γναημζζέκε 

Άιιε μηα ζεμακηηθή εθπαηδεοηηθή - επηζηεμμκηθμύ εκδηαθένμκημξ - δνάζε 

έιαβε πώνα ζημ ζπμιείμ μαξ πμο γέμηζε ηόζμ ημοξ μαζεηέξ αιιά θαη ημ 

εθπαηδεοηηθό πνμζςπηθό με πμιύηημεξ εμπεηνίεξ. Ε πανμοζίαζε λεθίκεζε με 

ημ θαιςζόνηζμα ημο θ. Βαζίιε Παππά θαη ηεξ Σπμιηθήξ Σομβμύιμο Φοζηθώκ 

Γπηζηεμώκ θ. Αζεμίκα Κμκημγεςνγίμο από ηεκ Δηεοζύκηνηα ημο ΣΔΓ, Μανία 

Δηώγθμο. 

 
 

Ο ιόγμξ πιέμκ ζημκ θ.Βαζίιε Παππά…. 

 



 

Μηα «αζηνμκμμηθή» μαηηά ζημκ ανπαίμ θόζμμ γύνς από ηε Μεζόγεημ…  

 

 

… μέπνη ηα βάζε ηεξ ακαημιήξ. 

 

 

 

 



 

Από ηεκ πιάθα ηεξ Βαβοιώκαξ (με ζθεκμεηδή γναθή, γκςζηή θαη ςξ Enuma 

Anu Enlil)… 

 

 

 

… ζηα ειηαθά παναηενεηήνηα ηεξ Μεζζμπμηαμίαξ. 

 

 

 

 

 



 

 

Πενζηθό πεηνόγναθμ με ζπέδημ ημο αι-Μπηνμοκί (Al-Biruni) πμο επελεγεί ηηξ 

θάζεηξ έθιεηρεξ ηεξ ζειήκεξ. Γίπε παναηενήζεη ηε ζειεκηαθή έθιεηρε ηεξ 

17εξ Σεπηεμβνίμο ημο 1019. 

 

 

 

 

Ο μεπακηζμόξ ηςκ Ακηηθοζήνςκ (μ πνώημξ θμνεηόξ οπμιμγηζηήξ, 150 π.π.) 

Τμ ανπαηόηενμ ζςδόμεκμ μεπάκεμα με γνακάδηα, θαη μάιηζηα πμιύ πμιύπιμθμ 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1


 

Από ηεκ Γπηζηεμμκηθή Γπακάζηαζε ζηεκ Γονώπε με ημκ Γαιηιαίμ (Galileo 

Galilei, 1564 –1642) 

 

 

 

 

… ζηηξ παναηενήζεηξ ημο Νεύηςκα… 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1564
http://el.wikipedia.org/wiki/1642


 

… αιιά θαη ζηεκ ηδημθοία ημο Ασκζηάηκ. 

 

 

 

Γπίδεηλε ηεξ θίκεζεξ ηεξ Γήξ γύνς από ημκ Ήιημ.   

 

 

 

 



 

 

Τμ πείναμα ημο Γναημζζέκε. 

 

 

 

Έκα «παηπκίδη» με ημ θώξ θαη ηεκ ζθηά!!! Μηα μμκαδηθή ζύιιερε από έκακ 

ζπμοδαίμ Ανπαίμ Έιιεκα Μαζεμαηηθό-Αζηνμκόμμ θαη όπη μόκμ…   

 



 

Τμ πείναμα ημο Γναημζζέκε ζηεκ πνάλε… 

 

 

 

… ζημκ πνμαύιημ πώνμ ημο ζπμιείμο με απιά όνγακα μέηνεζεξ θαη ηεκ 

πμιύηημε βμήζεηα ημο θ. Βαζίιε Παππά… 

 

 



 

… μη μαζεηέξ γκώνηζακ ζηεκ πνάλε πςξ μ Γναημζζέκεξ ζθέθηεθε θαη 

οπμιόγηζε… 

 

 

 

… ηεκ πενηθένεηα θαη θαηά ζοκέπεηα ηεκ αθηίκα ηεξ Γήξ!!! 

 

 



 

Όιμη είπακ ηεκ εοθαηνία κα πεηναμαηηζημύκ κα νςηήζμοκ θαη κα ιύζμοκ ηηξ 

απμνίεξ ημοξ. 

 

 

Γοηοπώξ μ ήιημξ μαξ ηίμεζε με ηεκ πανμοζία ημο θαη ημ πείναμα ζηέθζεθε με 

απόιοηε επηηοπία!!! 

 

 



 

Ε έθπιελε θοζηθά ήηακ ηα εηδηθά γοαιηά πμο έθενε μαδί ημο μ θ. Βαζίιεξ 

Παππάξ … 

 

 

 

… θαη έηζη μπμνέζαμε όιμη κα θμηηάλμομε θαηάμαηα ημκ Ήιημ. 

 

 



 

 

 

 

Γοπανηζημύμε ζενμά ημκ οπεύζοκμ ημο ΓΚΦΓ θ. Βαζίιε Παππά γηα ηεκ 

πανμοζία ημο ζημ ζπμιείμ μαξ θαη ηεκ επίδεηλε εκόξ ηόζμ επημμνθςηηθμύ 

πεηνάμαημξ αιιά θαη ηεκ Σπμιηθή Σύμβμοιμ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ θ. Αζεμίκα 

Κμκημγεςνγίμο πμο μαξ ηίμεζε με ηεκ πανμοζία ηεξ. Γθείκε ηεκ εμένα πμο 

επηζθέθζεθακ ημ ζπμιείμ μαξ ήηακ ε Παγθόζμηα Εμένα Πμίεζεξ.  

Ε θ.Κμκημγεςνγίμο μαξ έζηεηιε ηηξ εκηοπώζεηξ ηεξ …: 

21 Μαν 2017 Παγθόζμηα Ημένα Πμίεζεξ 

Από ημ Ιζπαπάκ ζηηξ θιεηζηέξ θοιαθέξ Τνηθάιςκ 

Ο Φαιίι, πμο ζοκάκηεζα ζήμενα ζηηξ θοιαθέξ ηςκ Τνηθάιςκ, ζα παναμείκεη 

εθεί γηα πμιύ θαηνό αθόμα. Σήμενα έηοπε κα είκαη θαη ε μένα ηεξ πμίεζεξ γηα 

όιμοξ ημοξ ακζνώπμοξ θαη γηα όιεξ ηηξ πώνεξ, άνα θαη γηα ημκ Φαιίι από ημ 

Ιζπαπάκ. Μηα όμμνθε μεγάιε πμιηηεία, παιηά πνςηεύμοζαξ ηεξ Πενζίαξ με 

ηζημνία πμο ανπίδεη από ηεκ Παιαημιηζηθή Γπμπή. Όμςξ, μη μεγαιόζαονμη 

πμο εκηοπςζηάδμοκ ημκ Φαιίι με ημ μέγεζόξ ημοξ έδεζακ πμιύ πημ πνηκ. 

«Γθαημμμύνηα πνόκηα κςνίηενα», μμο είπε. «Γίπακ μήθμξ εκκέα μέηνα, ύρμξ 

ηνία θαη δύγηδακ ζπεδόκ έκα ηόκμ». 

Μεηά από αοηή ηε θμοβέκηα θαη ηα πμιιά πμηήμαηα πμο άθμοζα ζημ 

ναδηόθςκμ επηζηνέθμκηαξ ζημ πςνηό μμο με ημ δηθό μμο αοημθίκεημ, 



ζομήζεθα ημ πμίεμα ημο Ακδνέα Γμπεηνίθμο «Ιζπαπάκ». Με είπε 

εκηοπςζηάζεη όηακ ημ πνςημδηάβαζα! Δεκ μμο είπε λακαζομβεί, έκα πεδό 

θείμεκμ πμο έμμηαδε με πμίεμα κα είκαη ηόζμ αθαηακόεημ, αιιά θαη ηόζμ 

ζοκανπαζηηθό!  

Καηαηγίξ μλοηάηεξ μμνθήξ εζθέπαζε ηε πώνα. Βνάπμη ςνοόμεκμη επέπεζακ 

θαηά ηςκ πιαηογύνςκ ιημκώκ θαη ημ πμκεμέκμ ράνη ζύνζεθε ςξ ημ ζηαζμό 

ηςκ ακαπςνεηώκ.  

Μηα ηέημηα θαηαηγίδα ζθέπαζε ζίγμονα θαη ηε δςή ημο Φαιίι θαη ηςκ άιιςκ 

ζογθναημύμεκώκ ημο, ζθέθημμαη θαζώξ μδεγώ, βνάπμη ςνοώμεκμη δηέιοζακ 

ηηξ ιίμκεξ ημοξ, ζθόνπηζακ ηα κενά ημοξ μιόγονα θαη αοημί πμκεμέκα ράνηα 

πμο πάιεοακ γηα ηε δςή ημοξ ζύνζεθακ ςξ ημ ζηαζμό ηςκ ακαπςνεηώκ, 

εημύηε εδώ ηε θοιαθή πμο ημοξ αγθάιηαζε ζθηπηά. Ακαπώνεζακ από ηε δςή 

ημοξ ζημ θοζηθό ημο πενηβάιιμκ θαη βνέζεθακ κα παιεύμοκ κα επηβηώζμοκ με 

ιίγα θνμύηα θαη ιαπακηθά, πμο ημοξ ηα θένκεη μ μακάβεξ μηα θμνά ηεκ 

εβδμμάδα… Σήμενα πέναζε ηεκ ώνα πμο ήμαζηακ εθεί με ημκ ζοκάδειθό μμο, 

ημ Βαζίιε. Κάπμημη από ημοξ μαζεηέξ ημο Σπμιείμο Δεύηενεξ Γοθαηνίαξ 

απμοζίαδακ, γηαηί πήγακ κα αγμνάζμοκ ηηξ πνμμήζεηεξ… 

Τα πναγμαηηθά γεγμκόηα πμο ημοξ μδήγεζακ εδώ πανεζηςπήζεθακ, γηα δεκ 

επηηνέπεηαη κα ημοξ νςηάξ ηέημηεξ ιεπημμένεηεξ. Μόκμ γηα ημ Πείναμα ημο 

Γναημζζέκε μπμνέζαμε κα ημοξ μηιήζμομε, βγήθαμε μάιηζηα ζηεκ αοιή θαη 

μεηνήζαμε όιμη μαδί ηε ζθηά μηαξ νάβδμο, γηα κα οπμιμγίζμομε ηεκ πενίμεηνμ 

ηε γεξ πάιη. Ο πιακήηεξ μαξ ςξ γκςζηόκ δεκ είκαη κέμξ. Η πενίμεηνόξ ημο 

μεηά ημκ Γναημζζέκε μεηνήζεθε πμιιέξ θμνέξ, γηα κα δηαπηζηώζμομε όηη δεκ 

έθακε ιάζμξ. Αθόμα θαη ηώνα ηεκ οπμιμγίδμοκ πηιηάδεξ μαζεηέξ θάζε πνόκμ 

ζηεκ ανπή ηεξ άκμηλεξ θαη ημο θζηκμπώνμο θαη βνίζθμοκ ζπεδόκ πάκηα ημ 

ίδημ απμηέιεζμα ζανάκηα πηιηάδεξ πηιηόμεηνα. Τμ ίδημ βνήθε θαη μ Φαιίι από 

ημ Ιζπαπάκ. Ήηακ πμιύ πενήθακμξ, γηαηί μ Βαζίιεξ είπε ζε όιμοξ, όηη μ 

Γναημζζέκεξ ζηε Βηβιημζήθε ηεξ Αιελάκδνεηαξ βνήθε θαη μειέηεζε με 

πνμζμπή όιεξ ηηξ παναηενήζεηξ θαη ηηξ ζθέρεηξ ηςκ Πενζώκ πνμγόκςκ ημο 

Φαιίι, πνηκ θαηαθένεη κα οπμιμγίζεη με ηέημηα επηηοπία ηεκ πενίμεηνμ ηεξ 

γεξ μαξ. 

Μεηά μη μαζεηέξ – ακαπςνεηέξ μαξ εοπήζεθακ «Καιό μεζεμένη!» θαη έθογακ 

ζπεμαηίδμκηαξ πμμπή ζίγμονα όπη γαμήιημ. Η επηζηνμθή ημοξ ζηα εκδόηενα 

ηεξ θοιαθήξ οπήνπε ςξ μκηόηεξ πναγμαηηθή, όπςξ θαη ε ζιηβενή εζοπία, 

πμο επηθνάηεζε μέζα μμο. 

Σηεκ ορηθάμηκμ ημο θάμπμο ηεξ ζεζζαιηθήξ γεξ ηα ιίγα πενηζηένηα εθμπίαδακ 

κα πεηάλμοκ. Φακηαδόμμοκα ηηξ μακάδεξ ηςκ θοιαθηζμέκςκ κα πενημέκμοκ ημ 



επόμεκμ επηζθεπηήνημ, πηζακώξ αιιόθνμκεξ. Ο Βαζίιεξ θη εγώ ζπεδηάδαμε 

ημ δηθό μαξ γηα ημκ Απνίιημ, μεηά ημ Πάζπα. Θα πάμε ζηεκ επέηεημ γηα ημ 

αηύπεμα ζημ Τζένκμμπηι. Καη από αοηό επέδεζακ θάπμημη, ζα ημοξ ζομίζμομε. 

Απμθαζίζαμε κα ημοξ επηζθεπηόμαζηε ζημ ζπμιείμ ημοξ ζοπκά, ώζηε μ 

όιεζνμξ ηεξ δςήξ ημοξ κα παιηκαγςγείηαη θάπςξ… Αοηό, άιιςζηε, μαξ 

δήηεζακ θαη μη ίδημη. 

 

Ακδνέαξ Γμπεηνίθμξ, Ιζπαπάκ 

Καηαηγίξ μλοηάηεξ μμνθήξ εζθέπαζε ηε πώνα. Βνάπμη ςνοόμεκμη επέπεζακ 

θαηά ηςκ πιαηογύνςκ ιημκώκ θαη ημ πμκεμέκμ ράνη ζύνζεθε ςξ ημ ζηαζμό 

ηςκ ακαπςνεηώκ. Γθεί δε βνέζεθε θαμηά βμήζεηα γηαηί ημ βέιαζμα ηςκ 

μεγαιμζαύνςκ εζθόνπηζε ηα θηενμογίζμαηά ημο θη από δς θη από θεη θαη ηα 

μακηηάνηα πανεζηώπεζακ ηα πναγμαηηθά γεγμκόηα ζηεκ πενηηπηάμεκε γαμήιημ 

πμμπή ηςκ ζηεκαγμώκ εκόξ κέμο πιακήημο. Καηόπη δεκ είπε ηίπμηε ηεκ ίδηα 

ζεμαζία. Η εζοπία δεκ οπήνπε ςξ μκηόηεξ πναγμαηηθή. Ο όιεζνμξ 

επαιηκαγςγείημ από θαμήιμοξ. Οη θνόηαθμη ηςκ κεθνώκ ακζμύζακ. Τα ιίγα 

πενηζηένηα εθμπίαδακ γηαηί μ πμιηόξ ηεξ ιίμκεξ είπε ζπεμαηίζεη δηώνογα ζημ 

ζηεκόηαημ ζεμείμ ημο πενάζμαηόξ ημοξ από πηιηόζημμεξ ύβνεηξ 

θαηαπαηεμέκεξ με γδμύπμ αιιμθνμζύκεξ μακάδςκ θαη μηθνώκ παηδηώκ 

ηζπκμηένςκ θαη από ηα θόθαια μηαξ κοπηενίδμξ.  

 

Από ηε ζοιιμγή Υρηθάμηκμξ (1935)» 

 


