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Από ηελ μεθνύξαζε ζηα ζξαλία
Παηδηά, ηειείωζαλ νη δηαθνπέο ηωλ Χξηζηνπγέλλωλ. Ειπίδω λα ζαο έθεξε ωξαίν δώξν ν Άγηνο
Βαζίιεο. Παίμαηε, γειάζαηε, μεθνπξαζηήθαηε, κα ηώξα ήξζε ε ώξα λα γπξίζεηε ζηα ζξαλία θαη λα
ζπλερίζεηε ηελ εληαηηθή πξνζπάζεηα γηα λα βειηηώλεζηε κέξα κε ηελ κέξα θαη λα κάζεηε θαηλνύξγηα
πξάγκαηα πνπ ζα ζαο θαλνύλ ρξήζηκα αξγόηεξα. Επίζεο ζα δείηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο θαη ζα
πεξάζεηε όκνξθα κε ηνπο θίινπο θαη δαζθάινπο ζαο. Εζείο νη κεγάινη ζα μαλαγπξίζεηε ζηηο δνπιεηέο
ζαο. Όκωο όινη, κηθξνί θαη κεγάινη, πηζηεύω όηη πεξηκέλεηε λα έξζνπλ νη επόκελεο δηαθνπέο ηνπ
Πάζρα.
Αιέμαλδξνο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ο πρϊτοσ μινασ του χρόνου
πιρε το όνομά του από τον
κεό των ωμαίων, τον Λανό
(Janus). Ο Λανόσ ιταν κεόσ με
δφο πρόςωπα, τα οποία
κοίταηαν ςε αντίκετεσ
κατευκφνςεισ, γι αυτό τον
αποκαλοφςαν και Janus
bifrons δθλαδι διπρόςωπο
Λανό. Τα δυο του πρόςωπα
ςυμβόλιηαν τθν αρχι και το
τζλοσ, τθ νιότθ και το γιρασ,
τθν είςοδο και τθν ζξοδο. Γι
αυτό και του αφιζρωςαν τον
Λανουάριο που ςαν πρϊτοσ
μινασ του χρόνου, κοίταηε
προσ τον προθγοφμενο χρόνο
και προσ τον επόμενο.
ΓΛΟΤΕΣ
1.Βαςίλθσ – Βαςιλικι
6.Φϊτθσ – Φωτεινι
7.Λωάννθσ – Λωάννα –
Ρρόδρομοσ
17.Αντϊνθσ – Αντωνία

18.Ακανάςιοσ – Ακαναςία
22.Αναςτάςιοσ – Αναςταςία
25.Γρθγόριοσ – Γρθγορία
30.Των τριϊν Λεραρχϊν
(Ο Λανόσ, ο διπρόςωποσ Κεόσ)

Λευτζρθσ Κουτ.

Ιωάννθσ ο Πρόδρομοσ
Ο Λωάννθσ ο Βαπτιςτισ, επικαλοφμενοσ και Λωάννθσ ο Ρρόδρομοσ , είναι
άγιοσ και προφιτθσ του Χριςτιανιςμοφ. Ο Λωάννθσ ιταν γιοσ του ιερζα
Ηαχαρία και τθσ Ελιςάβετ που ιταν ςυγγενισ τθσ Κεοτόκου. Κεωρείται
ότι με τθν διδαςκαλία του προετοίμαςε τον κόςμο για να υποδεχτεί τον
Μεςςία Λθςοφ, εξ ου και ο χαρακτθριςμόσ ϋϋΡρόδρομοσϋϋ. Θ διδαςκαλία
του υπιρξε καυςτικι ιδιαίτερα προσ τισ ανθκικότθτεσ τθσ εξουςίασ,
γεγονόσ που εξόργιςε τελικά τον τότε τετράρχθ τθσ Γαλιλαίασ Θρϊδθ τον
Αντφπα. Αρχικά τον φυλάκιςε
και αργότερα τον ςκότωςε με
αποκεφαλιςμό. Αρκετοί λζνε ότι το όνομά του το πιρε επειδι ο
Αρχάγγελοσ Μιχαιλ είπε ςτο Ηαχαρία, που πίςτευε ότι θ Ελιςάβετ είναι
ςτείρα, ότι περιμζνει παιδί..Του είπε λοιπόν να ονομάςει το παιδί Λωάννθ.
Αυτόσ όμωσ δεν το πίςτεψε και του κόπθκε θ μιλιά. Τθν θμζρα τθσ
βάπτιςθσ ο Ηαχαρίασ ζγραψε ςε μια ταμπζλα Λωάννθσ και ξαφνικά θ μιλιά
του ιρκε ξανά. Εμείσ τον γιορτάηουμε ςτθσ 7 Ιανουαρίου και είναι μια
ςθμαντικι γιορτι για τθν κρθςκεία μασ.
Μαρία Μπ.

Οι Σρεισ Ιεράρχεσ
Οι Τρεισ
Λεράρχεσ
ιταν
επιφανείσ άγιοι και κεολόγοι
τθσ χριςτιανικισ εκκλθςίασ και
προςτάτεσ των γραμμάτων και
των μακθτϊν. Θ ςοφία και θ
δράςθ τουσ, τουσ ζδωςε τον
τίτλο των μζγιςτων φωςτιρων.

Ασ γνωρίςουμε τον τόπο μασ

Οι Τρεισ
Λεράρχεσ, που
γιορτάηουν ςτισ 30 Λανουαρίου
ιταν ο Βαςίλειοσ ο Μζγασ, ο
Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ και ο
Γριγοριοσ ο κεολόγοσ. Για τθ
ςοφία τουσ και τθ χριςτιανικι
τουσ ηωι, θ ορκόδοξθ εκκλθςία
τουσ ονόμαςε αγίουσ.
Ο Βαςίλειοσ ο Μζγασ ιταν από
τθν Καιςάρεια και κεωρείται
ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ
κεολόγουσ
τθσ
ορκόδοξθσ
εκκλθςίασ. Ο Μζγασ Βαςίλειοσ
ςποφδαςε ςτθν Ακινα και
γιορτάηει ςτισ 1 Λανουαρίου.
Ο Ιωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ
μιλοφςε τόςο ωραία, που λζνε
ότι θ γλϊςςα του ζςταηε μζλι.
Υπιρξε ο πιο
χαριςματικόσ
ριτορασ τθσ εποχισ του. Ζγινε
πατριάρχθσ τθσ Κων/πολθσ και
αφιζρωςε τθ ηωι του ςτθ
φιλανκρωπία.
Μάλιςτα
τα
θμεριςια
ςυςςίτια
που
οργάνωνε
ζτρεφαν
7.000
ανκρϊπουσ. Ο Λωάννθσ ο
Χρυςόςτομοσ γιορτάηει ςτισ 27
Λανουαρίου.
Ο Γρθγόριοσ ο Θεολόγοσ, που
λεγόταν και Ναηιανηινόσ υπιρξε
και αυτόσ πατριάρχθσ τθσ
Κων/πόλθσ τον 4ο αιϊνα μ.Χ.
Ιταν
φίλοσ του Μεγάλου
Βαςιλείου και γιορτάηει ςτισ 25
Λανουαρίου.

Όλγα

Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ Γορίτςασ
Θ Γορίτςα είναι ςυνοικιςμόσ του Κουτςελιοφ. Ζχει υψόμετρο 580
μζτρα και ςιμερα υπάγεται ςτον διμο Λωαννιτϊν. Το όνομα του
χωριοφ , ςφμφωνα με το βιβλίο του Κ. Σιόντθ ” Ο διμοσ Ραμβϊτιδασ
και τα δθμοτικά διαμερίςματά του”, πικανόν να προζρχεται από τθ
ςλάβικθ λζξθ “γόρα” που ςθμαίνει βουνό, λόφοσ, φψωμα και τθ
ςλάβικθ υποκοριςτικι κατάλθξθ – ιτςα. Με τθν αποβολι του α για
ευφωνία προζκυψε το όνομα Γορίτςα.
Θ πζτρινθ εκκλθςία του χωριοφ είναι αφιερωμζνθ ςτον Άγιο
Δθμιτριο το Μυροβλφτθ. Ζχει υπζροχεσ αγιογραφίεσ, παλιζσ
εικόνεσ και ιερά βιβλία. Στισ 26 Οκτωβρίου, που γιορτάηει ο
πολιοφχοσ του χωριοφ πραγματοποιείται πανθγφρι ςτθν πλατεία.
Το καφμα του αγίου
Θ χάρισ του Αγίου Δθμθτρίου, που ςκζπει πάντα τθ Γορίτςα, φφλαξε τουσ
κατοίκουσ τθσ από βζβαιο ομαδικό κάνατο, όταν τα γερμανικά
ςτρατεφματα, κατά τθν υποχϊρθςι τουσ ςτα τζλθ του Σεπτεμβρίου 1944,
βομβάρδιηαν τθ Γορίτςα για πζντε ολόκλθρεσ ϊρεσ
Οι κάτοικοι ςτθ δφςκολθ αυτι ςτιγμι κατζφυγαν ςτο ναό του Αγίου για
να προςτατευκοφν. Μζςα ςτθν πεντάωρθ πφρινθ δίνθ δφο βόμβεσ ζπεςαν
ςτθ ςτζγθ τθσ εκκλθςίασ χωρίσ να εκραγοφν. Από το καφμα αυτό του
Αγίου ςϊκθκαν όλοι, αλλά και ο ναόσ του που είναι ζνα μνθμείο.
Λευτζρθσ Κωςτ.

MΤΘΟΙ – ΘΡΤΛΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ
Πϊσ πιρε το όνομά
του το Χαροκόπι
Το Χαροκόπι είναι ζνα από τα
χωριά του Διμου Λωαννιτϊν.
Υπάρχουν διάφορεσ ιςτορίεσ
για το πϊσ ονομάςτθκε ζτςι.
Δφο τζτοιεσ ιςτορίεσ μου τισ
αφθγικθκαν οι μεγαλφτεροι:

Θ Βάβω
Στο Νθςί τθσ Λίμνθσ των Λωαννίνων, μετά τθν εκκλθςία του Αγίου
Λωάννθ και κοντά ςτον Άγιο Ραντελειμονα, υψϊνονται κάποια
απότομα βράχια, ςχθματίηοντασ ζνα είδοσ βακουλϊματοσ. Από
παλιά οι νθςιϊτεσ, αλλά και οι Γιαννιϊτεσ, γνωρίηουν τθν τοποκεςία
με το όνομα "βάβω". Σε αυτό το μζροσ, λζνε πωσ κατοικοφςε μια
γριά, θ οποία ανταπζδιδε τισ κραυγζσ και τισ φωνζσ των
περαςτικϊν, περιπαίηοντάσ τουσ. Θ μυκοπλαςία αυτι κυμίηει τον
αρχαίο ελλθνικό μφκο τθσ Θχοφσ και του Νάρκιςςου, με τθ διαφορά
ότι θ αρχαία Θχϊ ιταν μια πανζμορφθ Νφμφθ. Θ λαϊκι φανταςία
απζδωςε το φυςικό φαινόμενο τθσ θχοφσ ςε μια βάβω, κρυμμζνθ
ςτα ζγκατα τθσ λίμνθσ.

Σο τοιχειό τθσ λίμνθσ Λαψίςτασ
Θ πρϊτθ:
Λζγεται ότι πριν από πολλά
χρόνια, τον καιρό τθσ
τουρκοκρατίασ, κάποιοσ
Τοφρκοσ που ιταν άρρωςτοσ
ιπιε νερό από τθ βρφςθ του
Χαροκοπίου. Μετά από αυτό
ζγινε καλά και οι Τοφρκοι
ζκαναν γλζντι και ονόμαςαν
το μζροσ Bradvar, ςτα
Τοφρκικα, που ςτα ελλθνικά
ςθμαίνει Χαροκόπι από τθ
χαρά και το κόπι δθλαδι το
ποτό.
Θ δεφτερθ ιςτορία:
Ζνασ άνκρωποσ ιταν
άρρωςτοσ και ςφμφωνα με
τθν τελευταία επικυμία του
τον πιγαιναν ςτο Συρράκο να
πεκάνει ςτο ςπίτι του. Ιπιε
όμωσ νερό από τθ βρφςθ του
Χαροκοπίου και μζχρι να
φτάςουν ςτο χωριό του δεν
ιταν πλζον άρρωςτοσ. Τότε
ονόμαςαν το χωριό
Χαροκόπι, από τθν κοπι του
Χάρου.
Μαρία Δ.

Στθ λίμνθ τθσ Λαψίςτασ πολλζσ φορζσ ακουγόταν από τα ζγκατά τθσ κάτι
που ζμοιαηε με υποχκόνιο, υπόκωφο, μακρόθχο μουγκρθτό κάποιου
υπερφυςικοφ όντοσ. Ο ιχοσ αυτό διαρκοφςε ζνα με δφο λεπτά και
επαναλαμβανόταν αρκετζσ φορζσ. Δεν είχε κακοριςμζνεσ θμζρεσ ι ϊρεσ,
οφτε μινεσ ι εποχζσ. Μποροφςε να ακουςτεί οποιαδιποτε θμζρα ι νφχτα
και οποιαδιποτε εποχι, πάντα όμωσ επαναλαμβανόμενο δφο ι τρεισ
φορζσ. Το ςθμείο από το οποίο προερχόταν δεν ιταν με ακρίβεια
κακοριςμζνο, γιατί δεν επρόκειτο για ςθμείο αλλά για ολόκλθρθ τθν
ζκταςθ του βυκοφ. Άλλεσ φορζσ το εντόπιηαν κάπου ανάμεςα ςτο Στόμα
τθσ Λίμνθσ και τθν Κάτω ι Άνω Γόλιανθ, άλλοτε μεταξφ Κρυονερίου και
Ρροχϊματοσ, και κάποιεσ φορζσ προσ το μζροσ των χωνευτρϊν των
Μφλων. Οι κάτοικοι, επειδι δεν μποροφςαν να δϊςουν μια εξιγθςθ για
το φαινόμενο αυτό, το μυκοποίθςαν. Κεϊρθςαν ότι κάποιο υπερφυςικό
ον, άγνωςτθσ ταυτότθτασ, κατοικοφςε ςτα ζγκατα τθσ λίμνθσ και, όταν
ξυπνοφςε από το λικαργό του, άρχιηε να μουγκρίηει παρατεταμζνα. Ζτςι
το αποκάλεςαν «Στοιχειό τθσ λίμνθσ».
οφία

Ο Αράπθσ
Στα χρόνια των παπποφδων μασ όλα τα ςπίτια αςχολοφνταν με τθν
γεωργία και τθν κτθνοτροφία. Οι άντρεσ και οι γυναίκεσ ιταν όλθ μζρα
ςτα χωράφια. Τθν βοςκι των ηϊων τθν είχαν αναλάβει τα παιδιά και τα
βοςκοτόπια των ηϊων ιταν ο λόφοσ πίςω από το ςχολειό μασ (λζγεται
Μάντρεσ) και το ξερό βουνό βόρεια του ςχολειοφ μασ. Το ςυγκεκριμζνο
βουνό ζχει από πίςω ζναν μεγάλο γκρεμό με δυο χαρακτθριςτικοφσ
βράχουσ τουσ οποίουσ ονόμαηαν Μικρό και Μεγάλο Αράπθ και ζλεγαν ςτα
παιδιά, για να τα φοβίςουν, ότι αν πάνε προσ εκεί κα βγει ο Αράπθσ και
κα τουσ πάρει για πάντα. Με αυτό τον τρόπο προςτάτευαν και τα παιδιά
και τα ηϊα για να μθν πζςουν από τον γκρεμό.
Χριςτοσ Σςιμ.

Θπειρϊτεσ Ευεργζτεσ και
Δάςκαλοι του Γζνουσ
Από τον 17ο αιϊνα πολλοί
ζμποροι από τα Λωάννινα,
το Μζτςοβο,
το Ηαγόρι και
άλλεσ περιοχζσ, ςυνζβαλαν με
τα ευεργετιματά τουσ ςτθν
πνευματικι ανάκαμψθ του
τόπου, με τθν ανζγερςθ
ςχολείων και βιβλιοκθκϊν.
Οριςμζνοι από αυτοφσ ιταν
ο Απόςτολοσ Αρςάκθσ, οι
αδελφοί Μάνκοσ και Γεϊργιοσ
ιηάρθσ, ο Μιχαιλ Τοςίτςασ,
ο Σίμων Σίνασ, οι αδελφοί
Ηωςιμάδεσ,οι
αδελφοί Ευάγγελοσ και Κωνςτ
αντίνοσ Ηάππασ, ο Χρθςτάκθσ
Ηωγράφοσ και πολλοί άλλοι.
Αξιομνθμόνευτθ είναι και θ
ςυμβολι πολλϊν Θπειρωτϊν
διδαςκάλων
τθσ
εποχισ
(Μπαλάνοσ
Βαςιλόπουλοσ, Νεόφυτοσ
Δοφκασ, Ακανάςιοσ
Ψαλίδασ κ.α.). Θ Ιπειροσ
υπιρξε από τισ περιοχζσ που
καλλιζργθςαν ζντονα τισ ιδζεσ
του Νεοελλθνικοφ
Διαφωτιςμοφ.
Δεν
είναι
υπερβολικι θ ζκφραςθ που
αναφζρεται
ςτα Γιάννενα (Λωάννινα)
εκείνθ τθν εποχι, ότι είναι
«πρϊτα ςτα άρματα, ςτα
γρόςια και ςτα γράμματα».

Θπειρϊτεσ Ευεργζτεσ
Επιφάνιοσ Θγοφμενοσ (15681648)
Γκιοφμασ (Γγίονμασ)
Εμμανουιλ (1608-1688)
Ηϊθσ Καπλάνθσ (1736-1806)
Λάμπροσ και Σίμων
Μαροφτςθσ (1742 περίπου)
Γεϊργιοσ Χατηθκϊνςτασ
(1753-1845)
Αδελφοί Ηωςιμάδεσ
(1754….1762-1791….1842)
Τριαντάφυλλοσ Λ. Δομπόλλθσ

(Ρερίπου 1750-1820)
Λωάννθσ Τρ. Δομπόλθσ (1769-1850)
Μάνκοσ και Γεϊργιοσ ιηάρθσ (1764-1824) (1769-1841)
Γεϊργιοσ Σίμωνοσ Σίνασ (1783-1853)-Σίμων Γεωρ. Σίνασ (1810-76)
Μιχαιλ Αναςταςίου Τοςίτςασ (1787-1856) και θ ςφηυγοσ Ελζνθ
Γεϊργιοσ Σταφρου (1787-1869)
Απόςτολοσ Αρςάκθσ (1792-1874)
Ευάγγελοσ Ηάππασ (1800-1865)
Ελιςάβετ Καςτριςόγια (1800-1863)
Νικόλασ Στουρνάρασ (1806- 1853)
Κωνςταντίνοσ Ηάππασ (1814-1892)
Αγγελικι Ραπάηογλου (Ρερί το 1810-1891)
Κωνςταντίνοσ Α. Φιλίππου (18Λ2-1894)
Γεϊργιοσ Αβζρωφ (1815-1899)
Κωνςταντίνοσ και Ραφλοσ Ραςχάλθσ (1848 περίπου)
ωξάνδρα Βάγια
Χρθςτάκθσ Ηωγράφοσ (1872 περίπου)
Γεϊργιοσ Τοφλθσ (ΜΕΤΣΟΒΟ;- Λ888)
Λωάννθσ Ράγκασ (Μπάγκα) (1883 περίπου)
Ειρινθ

Σι είναι το kickboxing;
Το kickboxing είναι μαχθτικό
άκλθμα που ςυνδυάηει πυγμαχία
και λακτίςματα και απευκφνεται
ςε άνδρεσ, γυναίκεσ, ακόμα και ςε παιδιά.
Τα τελευταία χρόνια, το kickboxing ζχει εξελιχκεί ςε ζνα άκλθμα
ςυναγωνιςμοφ, αλλά και ωσ μθχανιςμόσ προπόνθςθσ και
αυτοάμυνασ.
Ανεξάρτθτα από το τι κα ςασ ωκιςει ςτο kickboxing, αυτι θ
δραςτικι μορφι τθσ άςκθςθσ, μπορεί να ωφελιςει τθν υγεία και
τθν ποιότθτα ηωισ ςασ με πολλοφσ ςθμαντικοφσ τρόπουσ, κακϊσ
γυμνάηει ουςιαςτικά ολόκλθρο το ςϊμα κινθτοποιϊντασ πολλζσ
αρκρϊςεισ και μεγάλεσ μυϊκζσ ομάδεσ.
Ππωσ και άλλεσ πολεμικζσ τζχνεσ, ακόμθ και το cardio kickboxing ι
το kickboxing ςτο γυμναςτιριο, μπορεί να βοθκιςει ςτθν
αυτοάμυνα.
Ανάλογα με τον τφπο και τθν ζνταςθ τθσ άςκθςθσ, ποικίλλει και ο
αρικμόσ των κερμίδων που καταναλϊνονται.
Σφμφωνα με ζρευνεσ, με το kickboxing μποροφμε να κάψουμε 350
με 450 κερμίδεσ ςε μια ϊρα, ι ακόμθ περιςςότερεσ αν
ςυνδυάςουμε κινιςεισ του πάνω και κάτω μζρουσ του ςϊματοσ.
Με τα γριγορα ςτριφογυρίςματά του, το kickboxing μπορεί να
βελτιϊςει τθ ςτακερότθτα και τθν ιςορροπία ςασ. Κακϊσ

μεγαλϊνουμε, ο βθματιςμόσ
μασ γίνεται λιγότερο
ανάλαφροσ και χάνουμε ςιγά
ςιγά τθ ςτακερότθτά μασ.
Τα ποςοςτά πτϊςθσ επίςθσ
αυξάνονται με τθν θλικία
λόγω τθσ μειωμζνθσ
ςτακερότθτασ. Μια καλι
ιςορροπία, κα μασ βοθκιςει
να προλάβουμε προβλιματα
ςτθ ςτακερότθτά μασ ςτο
μζλλον, αλλά και ςτθν
πρόλθψθ καταγμάτων των
οςτϊν.
Κωνςταντίνοσ

ΟΙ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΙ;
Ο χιονάνκρωποσ είναι ζνα
ανκρωπομορφικό γλυπτό από
χιόνι. Φτιάχνεται τον
χειμϊνα, ςυνικωσ από
παιδιά. Συχνά αποτελείται
από τρεισ ςφαίρεσ χιονιοφ,
τοποκετθμζνεσ θ μία πάνω
ςτθν άλλθ, ενϊ δεν λείπουν
προςκικεσ χαρακτθριςτικϊν
με υλικά άλλα εκτόσ από
χιόνι, όπωσ καρότα, ξφλα ι
κάρβουνα. Ρικανι είναι
επίςθσ θ προςκικθ ροφχων,
όπωσ καπζλα, ςκοφφοι και
καςκόλ. Οι χιονάνκρωποι
ςυνικωσ ζχουν περιοριςμζνθ
διάρκεια ηωισ, κακϊσ
λιϊνουν με τθν άνοδο τθσ
κερμοκραςίασ και τθν
βελτίωςθ των καιρικϊν
ςυνκθκϊν. Ρολλζσ φορζσ τα
παιδιά κάνουν αγϊνεσ για τον
ψθλότερο χιονάνκρωπο. Είναι
γφρω ςτο 1,5 μζτρο ςυνικωσ.
Νικολζτα Μ.

Χειμωνιάτικα ροφήματα από όλο τον κόςμο
Θ κερμοκραςία ζχει πάρει τθν κατιοφςα και ο χειμϊνασ είναι θ
κατεξοχιν εποχι που κζλει ηεςτό ρόφθμα ςε κοφπα, κουβζρτα και
καλι μουςικι υπόκρουςθ. Και επειδι ο ηεςτόσ καφζσ για τουσ
μεγάλουσ, το ηεςτό κακάο, το γάλα και το τςάι είναι αυτά με τα
οποία μεγαλϊςαμε και ίςωσ κάποιοι να τα ζχουμε βαρεκεί, καλό
είναι να ανοίξουμε τουσ γευςτικοφσ μασ ορίηοντεσ και να
δοκιμάςουμε ροφιματα εμπνευςμζνα από… άλλεσ κουλτοφρεσ και
χϊρεσ.
Αίγυπτοσ: αλζπι Το παραδοςιακό ςαλζπι φτιάχνεται από τον
αλεςμζνο βολβό ςυγκεκριμζνθσ ποικιλίασ ορχιδζασ. Θ ςκόνθ
ανακατεφεται με βραςμζνο γάλα και ηάχαρθ, ενϊ το άμυλο από τον
ςπόρο τθσ ορχιδζασ είναι αυτό που πιηει το ρόφθμα. Το πλοφςιο
χορταςτικό ρόφθμα ςυνοδεφεται από κανζλα.
Νότια Αςία: Masala Chai Το δυνατό ρόφθμα masala chai
περιλαμβάνει μαφρο τςάι, ηεςτό γάλα και νερό, αρωματιςμζνο με
μπαχαρικά όπωσ κάρδαμο, γαρίφαλο, κανζλα, τηίντηερ και πιπζρι.

Ολλανδία:
Anijsmelk
Ο
ςυνθκζςτεροσ
τρόποσ
παραγωγισ του περιλαμβάνει
κφβουσ
ηάχαρθσ
από
γλυκάνιςο, που διαλφονται ςε
ηεςτό γάλα.

άμεςθσ παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ».
Εναλλακτικά μπορεί να οριςκεί ότι θ καινοτομία ςυνίςταται ςτθν
παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν εκμετάλλευςθ με επιτυχία των
νζων επιτευγμάτων ι ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό τομζα.
Μια Καινοτόμα Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι

Θνωμζνο
Βαςίλειο:
Hot
Toddy Ρεριζχει ουίςκι, λεμόνι,
μαφρθ ηάχαρθ, μζλι και
βραςτό νερό, ενϊ πολλοί το
προτείνουν και ςαν ςπιτικό
φάρμακο για το κρυολόγθμα.
Μαρόκο:
Πράςινο
τςάι
μζντασ Στο Μαρόκο, το
πράςινο τςάι πίνεται κακ’ όλθ
τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και
κεωρείται
κομμάτι
τθσ
τοπικισ
κουλτοφρασ.
Το
πρϊτο φλιτηάνι είναι ςυχνά
πολφ δυνατό και πικρό, ενϊ
ςτο δεφτερο φλιτηάνι, θ ζξτρα
ηάχαρθ και μζντα του δίνει
γλυκιά και δροςερι αίςκθςθ.
Μεξικό:
Atole
Το
παραδοςιακό
ποτό
του
Μεξικοφ φτιάχνεται από
πολτό καλαμποκιοφ, νερό,
ηάχαρθ, κανζλα και βανίλια.
Ιςλανδία:
Kúmenkaffi
Ουςιαςτικά είναι καφζσ ςτον
οποίο
ζχουν
προςτεκεί
ςπόροι κφμινου, δίνοντάσ του
ζτςι μια πιο πικάντικθ γεφςθ.
Βαςίλθσ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Θ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Θ Καινοτομία ορίηεται ωσ «θ
εφαρμοςμζνθ

χριςθ

τθσ

γνϊςθσ

ςκοπό

τθν

με

παραγωγι και παροχι νζων ι
ουςιαςτικά

βελτιωμζνων

προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και
υπθρεςιϊν

που

βρίςκουν

(ανάλογα με τισ αλλαγζσ ςε υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ
επιχείρθςθσ) και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν ι μια νζα
υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που
χρθςιμοποιείται, όπωσ και ςτθν διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ
(εςωτερικά ι εξωτερικά ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι καταναλωτζσ).
Ελζνθ

Πϊσ παράγεται το τςίπουρο;
Το τςίπουρο είναι απόςταγμα από ςτζμφυλα δθλαδι από τα ράκθ
των ςταφυλιϊν που μζνουν μετά το πάτθμα και τθν εξαγωγι του
μοφςτου. Τα ςτζμφυλα για να δϊςουν αλκοολοφχο απόςταγμα κα
πρζπει αφενόσ να μθν ζχουν αποςτραγγιςτεί εντελϊσ (τα ςτζμφυλα
από μθχανόπρεςςεσ περιζχουν ελάχιςτο μοφςτο και δεν κάνουν)
και αφετζρου να ζχουν υποςτεί αλκοολικι ηφμωςθ ϊςτε τα
ςάκχαρα του εναπομζνοντοσ μοφςτου να μετατραποφν ςε αλκοόλθ.
Με άλλα λόγια πρζπει να μείνουν για κάποιεσ μζρεσ ςε δοχείο.
Άλλεσ φορζσ ηυμϊνονται μόνα τουσ ςτο δικό τουσ δοχείο και άλλεσ
μαηί με τον μοφςτο που πάει για κραςί (επιπλζουν ςτθν επιφάνεια
των κάδων), όταν κζλουμε να πάρουμε κραςί πλοφςιο ςε τανίνεσ.
Το δεφτερο ςυνικωσ ςυμβαίνει ςτθν ερυκρι οινοποίθςθ. Τςίπουρο
μποροφμε να πάρουμε τόςο από λευκά όςο και από κόκκινα
ςταφφλια. Θ ηφμωςθ διαρκεί περίπου 30 μζρεσ όταν τα ςτζμφυλα
ηυμϊνονται μόνα τουσ και πολφ λιγότερο όταν ηυμϊνονται μαηί με
το μοφςτο.
Θ απόςταξθ του τςίπουρου είναι ολόκλθρθ επιςτιμθ. Στον
αποςτακτιρα προςτίκενται εκτόσ από τα ςτζμφυλα και διάφορεσ
αρωματικζσ φλεσ ςε ποςότθτεσ και αναλογίεσ που ςυνικωσ είναι

μυςτικά του κάκε μάςτορα.
Υπάρχει όμωσ και τςίπουρο
χωρίσ καμία άλλθ πρόςμιξθ.
Χριςτοσ Σςιωτ.

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ
ΖΩΩΝ
ΣΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα ηϊα ηουν και ςτθν ξθρά και
ςτον αζρα και ςτθ κάλαςςα.
Ζτςι,
τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά κάκε ηϊου είναι
προςαρμοςμζνα ανάλογα με το
περιβάλλον που ηουν.
Το χρϊμα του ςϊματοσ των
ηϊων, το ςχιμα τουσ αλλά και θ
ςυμπεριφορά τουσ είναι τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των
ηϊων που τα βοθκοφν ςτο να
προςαρμόηονται ςτο περιβάλλον
και να επιβιϊνουν ςε αυτό.
Για παράδειγμα το χρϊμα τθσ
ςαφρασ βοθκάει να μθν γίνεται
ορατι από τουσ εχκροφσ τθσ.
Κάποια άλλα ηϊα χρθςιμοποιοφν
αντίκετα το χρϊμα τουσ ϊςτε να
κρφβονται από τθ λεία τουσ και
να τθν ςυλλαμβάνουν εφκολα.

Τζλοσ ο ςκαντηόχοιροσ, είναι το ηϊο που χρθςιμοποιεί απζναντι ςτουσ
εχκροφσ του τα αγκάκια του. Ζτςι μόλισ καταλαβαίνει ότι απειλείται,
κουλουριάηει και δε μπορεί κανζνα ηϊο να του επιτεκεί.
Ρολλά ηϊα δείχνουν προςαρμογι ςτο κρφο, ζχοντασ ωσ προςτατευτικό
μζςο το δζρμα τουσ. Ζχουν τρίχωμα με πλοφςια γοφνα και παχφ ςτρϊμα
λίπουσ όπου λειτουργεί ωσ κερμομονωτικό. Τζτοια ηϊα είναι θ πολικι
αρκοφδα, θ φϊκια κλπ.
Ρροςαρμογι ςτο είδοσ τθσ τροφισ παρατθροφμε ςτα διάφορα πτθνά,
όπου αυτά που τρϊνε ςπόρουσ ζχουν κοντό και ςκλθρό
ράμφοσ(ςπουργίτι) ενϊ άλλα που τρϊνε ψάρια ζχουν κάτω από το
ράμφοσ μια ςακοφλα για να αποκθκεφουν τθν τροφι τουσ (πελεκάνοσ) και
άλλα που ζχουν γαμψό ράμφοσ για να αρπάηουν τθ λεία τουσ (αϊτόσ).
Τα ηϊα που ηουν ςτθν ζρθμο, είναι προςαρμοςμζνα ςτο περιβάλλον ζτςι
ϊςτε να αντιμετωπίηουν τθν ζλλειψθ του νεροφ. Ζνα τζτοιο ηϊο είναι θ
καμιλα που αποκθκεφει ςτισ καμποφρεσ τθσ μεγάλεσ ποςότθτεσ νεροφ.
Λδιαίτερθ ςυμπεριφορά παρουςιάηουν τα χελιδόνια και άλλα
αποδθμθτικά πουλιά, που για να βρουν τθν τροφι τουσ, λόγω του κρφου
του χειμϊνα, μετακινοφνται προσ τα νότια και ςε κερμότερεσ χϊρεσ
διανφοντασ τεράςτιεσ αποςτάςεισ.
Άλλα πάλι ηϊα που δε μποροφν να ταξιδζψουν μακριά, πζφτουν ςε βακφ
φπνο το χειμϊνα και ξυπνοφν τθν άνοιξθ (χειμερία νάρκθ). Τότε οι χτφποι
τθσ καρδιάσ τουσ μειϊνονται πολφ, ϊςτε να περιορίηονται και οι ανάγκεσ
για τροφι. Τζτοιο ηϊο είναι θ αρκοφδα, που ηθτάει μια αςφαλι ςπθλιά
για να ξεχειμωνιάςει, ενϊ ιδιαίτερθ αναφορά πρζπει να γίνει για το
ςαλιγκάρι, που όπωσ είναι προςαρμοςμζνο να ηει με πολφ νερό, πζφτει ςε
κερινι νάρκθ, ςφραγίηοντασ το καβοφκι του με μια μεμβράνθ μζχρι να
ζρκουν τα πρωτοβρόχια του φκινοπϊρου και να εμφανιςτεί και πάλι ςτθ
γθ.
Λαμπρινι

Ηϊα - Οι πολφτιμοι μικροί μασ φίλοι

Το ςχιμα του δελφινιοφ είναι
υδροδυναμικό, ϊςτε να μπορεί
να κινείται με άνεςθ ςτο νερό.
Ανάλογο αεροδυναμικό ςχιμα
ζχουν και τα πτθνά, ϊςτε να
πετοφν με ευχζρεια.

Οι άνκρωποι πάντα επικυμοφςαν να περικάλπουν ηϊα. Στθ
ςφγχρονθ κοινωνία ςυνεχίηεται θ δζςμευςθ ανκρϊπων προσ τθ
φροντίδα των ηϊων. Αλλά ποια είναι τα οφζλθ ςτον άνκρωπο από
τθ ςυντροφιά ενόσ ηϊου;
Θ αξιόπιςτθ και ανιδιοτελισ ςυντροφιά που προςφζρει ζνα
κατοικίδιο μπορεί να δϊςει ςε κάποιον μεγάλθ ικανοποίθςθ. Οι
ςχζςεισ μεταξφ ανκρϊπων και ηϊων δεν απαιτοφν τθν ίδια
προςπάκεια όπωσ οι ςχζςεισ μεταξφ των ανκρϊπων, ενϊ θ
ανταμοιβι είναι θ αγάπθ, θ ευγνωμοςφνθ, θ διαςκζδαςθ και θ
ςυντροφιά.
Τα ηϊα ςυντροφιάσ βοθκοφν να αντιμετωπιςτοφν αυτά τα
προβλιματα. Οι ιδιοκτιτεσ κατοικίδιων, ςφμφωνα με διεκνι
μελζτθ, είναι λιγότερο πικανό να αναφζρουν αιςκιματα μοναξιάσ
ςε ςχζςθ με όςουσ δεν ζχουν κάποιο κατοικίδιο, ενϊ ποςοςτό 58%

των ιδιοκτθτϊν δθλϊνουν ότι
ςυνάντθςαν και απζκτθςαν
φίλουσ μζςω του ηϊου.
Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι
ενιςχφεται θ κοινωνικι επαφι
αν τα άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ ζχουν μαηί τουσ ζνα
ηϊο. Τα ηϊα καταργοφν τα
εμπόδια.
Τα ηϊα μποροφν να
επθρεάςουν κετικά τθν
ανάπτυξθ των παιδιϊν.
Ζρευνεσ ζχουν δείξει
βελτιωμζνεσ κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ και
αυτοπεποίκθςθ ςε παιδιά
που ζχουν ηϊα. Τα παιδιά
αυτά ζχουν και περιοριςμζνεσ
πικανότθτεσ για εγκλθματικι
ςυμπεριφορά, αργότερα ςτθ
ηωι τουσ.
Τα παιδιά μποροφν να μάκουν
να είναι υπεφκυνα, να
μεταχειρίηονται κάτι ευγενικά,
τθ ςυμπεριφορά των ηϊων και
το κάνατο. Οι γονείσ μπορεί
να χρθςιμοποιιςουν τα ηϊα
για να διδάξουν ςτα παιδιά
τουσ. Είναι καλό για τα παιδιά
να μάκουν να νοιάηονται για
κάποιον άλλο εκτόσ από τον
εαυτό τουσ.
Σα ηϊα ςαν βοθκοί
Τα ηϊα μασ χρθςιμεφουν με
πολλοφσ τρόπουσ - όχι μόνο
για ςυντροφιά αλλά και για
δουλειά ι κεραπεία.
Ζχουν αποδειχτεί πολφτιμα ςε
πολλοφσ ρόλουσ.
Χρθςιμεφουν ωσ οδθγοί
τυφλϊν, βοθκοί ατόμων με
περιοριςμζνθ κινθτικότθτα
και βοθκοί αςτυνομικϊν ι
τελωνειακϊν υπαλλιλων.
Σκυλιά βοθκάνε τουσ
βοςκοφσ, άλογα τουσ
ανκρϊπουσ περιοριςμζνθσ
κινθτικότθτασ, ενϊ οι γάτεσ
βοθκοφν ςτον ζλεγχο των
βλαβερϊν εντόμων. Ηϊα
ςυντροφιάσ βοθκοφν
αρρϊςτουσ, φυλακιςμζνουσ,

ανκρϊπουσ με ψυχικζσ διαταραχζσ.
Αυξθμζνθ κοινωνικι αξία των ηϊων
Στο ςφγχρονο τρόπο ηωισ φαίνεται
αυξθμζνθ θ αναςφάλεια, τα
αιςκιματα απϊλειασ ελζγχου και
αυτοπεποίκθςθσ, ενϊ παράλλθλα
αυξάνεται θ μοναξιά και το ςτρεσ.
Θ αντιμετϊπιςθ του ςτρεσ ζχει γίνει
ςθμαντικόσ ςτόχοσ ςτθν
κακθμερινότθτά μασ. Τα ηϊα αποτελοφν μια κεραπευτικι διζξοδο
ςτθ μείωςθ του ςτρεσ. Οι ιδιοκτιτεσ ηϊων, ςε γενικζσ γραμμζσ,
ζχουν υψθλότερα επίπεδα αυτοπεποίκθςθσ ςε ςχζςθ με όςουσ δεν
ζχουν κάποιο κατοικίδιο.
Τα παιδιά που ζχουν μεγαλϊςει ςε ςπίτι όπου υπιρχε κάποιο ηϊο,
εμφανίηουν καλφτερεσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και αιςκιματα
ςυμπόνιασ ςε ςχζςθ με τα παιδιά που μεγαλϊνουν χωρίσ ηϊο. Τα
ηϊα μπορεί να προςφζρουν αςφάλεια, να αποτελζςουν ζμπιςτο
ςφντροφο και πολφτιμθ ςυντροφιά.
Διμθτρα

θ γθ μασ – το ςπίτι μασ
Ο Νείλοσ
Ο Νείλοσ είναι ο μεγαλφτεροσ ςε μικοσ ποταμόσ τθσ Αφρικισ, αλλά και
ςτον κόςμο. Ρθγάηει νότια του Λςθμερινοφ και ρζοντασ προσ Βορρά δια
μζςου τθσ βορειοανατολικισ Αφρικισ εκβάλλει ςτθ Μεςόγειο Κάλαςςα.
Ζχει μικοσ 6.648 περίπου χιλιόμετρα και αποςτραγγίηει ζκταςθ που
υπολογίηεται ςε 3.349.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Θ λεκάνθ του
καταλαμβάνει τμιματα τθσ Τανηανίασ, του Μπουροφντι, τθσ ουάντα, του
Ηαΐρ, τθσ Κζνυα, τθσ Ουγκάντα, τθσ Αικιοπίασ, το μεγαλφτερο τμιμα του
Σουδάν και το καλλιεργοφμενο μζροσ τθσ Αιγφπτου. Ο Νείλοσ ςχθματίηεται
από τρία κφρια υδάτινα ρεφματα, τον Κυανοφ Νείλου και τον Ατμπάρα,
που ρζουν από τα υψίπεδα τθσ Αικιοπίασ, και τον Λευκό Νείλο, που
πθγάηει ςτισ λίμνεσ Βικτωρίασ και Αλβζρτου.
Ο Νείλοσ είναι ο μόνοσ απ' τα ποτάμια τθσ Μεςογείου, που πλθμμυρίηει
το καλοκαίρι. Στισ αρχζσ του Λουνίου αρχίηει θ πράςινθ πλθμμφρα, ενϊ ςτθ
ςυνζχεια τα νερά του ποταμοφ γίνονται κόκκινα.

Μείωςθ τθσ πλθμμφρασ γίνεται το χειμϊνα, που τα νερά παίρνουν
το χρϊμα τθσ λάςπθσ. Ο Νείλοσ πλθμμυρίηει μεγάλεσ εκτάςεισ που
τισ καλφπτει με παχφ ςτρϊμα εφφορθσ λάςπθσ. Είναι πραγματικι
πθγι ηωισ για τθν Αίγυπτο. Θ λάςπθ του Νείλου οφείλεται ςτα
ορμθτικά νερά του Λευκοφ Νείλου, που διαβρϊνουν τουσ
θφαιςτειογενείσ βράχουσ και παραςφρουν γόνιμο χϊμα. Το πράςινο
κφμα είναι φαινόμενο που δεν ζχει αποςαφθνιςτεί ακόμα. Μςωσ
οφείλεται ςε μικροςκοπικά φφκια.
Σ' όλο ςχεδόν το μικοσ του Νείλου ζχουν καταςκευαςτεί διάφορα
αρδευτικά ζργα. Διάφοροι φράκτεσ για τθν ανφψωςθ τθσ ςτάκμθσ

του νεροφ, δεξαμενζσ και
τζλοσ ςτο Αςουάν ζχει
καταςκευαςτεί φράγμα, που
ζλυςε το αρδευτικό πρόβλθμα
τθσ αιγυπτιακισ εριμου και
το ενεργειακό τθσ Αιγφπτου. Ο
Νείλοσ ςτο μεγαλφτερο τμιμα
του είναι πλωτόσ, ενϊ ςτθν
Αίγυπτο θ ναυςιπλοΐα είναι
πολφ πυκνι. Ο Νείλοσ, αν κι
ιταν γνωςτόσ απ' τθν
αρχαιότθτα,
παράμεινε
ανεξερεφνθτοσ ςτισ πθγζσ του
ωσ το 19ο αιϊνα. Στθν
αρχαιότθτα οι Αιγφπτιοι τον
λάτρευαν ςαν Κεό και τ'
όνομά του ιταν Χάπι.
Μολονότι ιταν παράλογο, οι
Αιγφπτιοι νόμιηαν ότι ο Νείλοσ
πιγαηε από ζνα ςθμείο
νοτιότερα
του
νθςιοφ
Ελεφαντίνθ, που εκεί, κατά το
μφκο, κατοικοφςε ο Κεόσ, αν
κι ζβλεπαν ότι τα νερά
ζρχονταν
από
πολφ
μακρφτερα. Ο Νείλοσ, αν και
τα νερά του δεν είχαν τότε
αξιοποιθκεί όςο τϊρα, ιταν
μοναδικι πθγι ηωισ για τθν
αρχαία
Αίγυπτο
και
ςθμαντικόσ ςυντελεςτισ για
τθν
ανάπτυξθ
του
αιγυπτιακοφ πολιτιςμοφ.
Νικολζτα Α.

Ο φλοιόσ, αποτελείται από τεράςτια κομμάτια κάποιων πλακϊν,
που ονομάηονται τεκτονικζσ πλάκεσ. Οι τεκτονικζσ πλάκεσ λοιπόν
κινοφνται, επειδι το μάγμα μζςα ςτο μανδφα, βρίςκεται ςε διαρκι
κίνθςθ και ςταδιακά "τισ ςπρϊχνει". Πταν δφο τεκτονικζσ πλάκεσ
βρίςκονται ςε επαφι μεταξφ τουσ και τείνει θ μία να πλθςιάηει
ακόμα περιςςότερο τθν άλλθ, τότε δθμιουργείται μία πίεςθ
αναμεταξφ τουσ. Πςο εντείνεται αυτό το φαινόμενο, τότε εξαιτίασ
τθσ μεγάλθσ πίεςθσ που δθμιουργείται, κα υπάρξει ςπάςιμο, ι
καβάλθμα μεταξφ τουσ ι κα τριφτοφνε ςε μία ξαφνικι ςτιγμι για
μικρό χρονικό διάςτθμα, εκτονϊνοντασ τθν πίεςθ που ζχειδθμιουργθκεί!
Αυτι θ κατάςταςθ, δθμιουργεί ςειςμικι δονθςθ, δθλαδι
προκαλείται ζτςι ςειςμόσ!
Ο ςειςμόσ αυτόσ, κα διαρκζςει, όςθ ϊρα κινοφνται οι τεκτονικζσ
πλάκεσ ϊςτε να ζρκουνε ςτθν καινοφρια τουσ κζςθ, ζχοντασ
εκτονϊςει μζροσ τθσ ιςχυρισ πίεςθσ αναμεταξφ τουσ!
Βζβαια, ςειςμόσ γίνεται και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ που οι τεκτονικζσ
πλάκεσ ςυμπεριφζρονται λιγάκι διαφορετικά, όπωσ για
παράδειγμα, θ εκτόνωςθ μπορεί να μθ γίνει με κίνθςθ των
τεκτονικϊν πλακϊν παράλλθλα, αλλά θ μία να καβαλιςει τθν άλλθ!
Για τθν μελζτθ των ςειςμϊν χρθςιμοποιοφνται ακόμα δφο ςτοιχεία,
το μζγεκοσ και θ ζνταςθ. Το μζγεκοσ αντιπροςωπεφει το ςφνολο τθσ
ενζργειασ ποφ εκλφεται από τθν εςτία κατά τθ διάρκεια τθσ
ςειςμικισ δόνθςθσ. Αυτό προςδιορίηεται από μετριςεισ του
πλάτουσ, τθσ περιόδου και τθσ διάρκειασ των ςειςμικϊν κυμάτων
και μετρείται με διάφορεσ κλίμακεσ θ γνωςτότερθ των οποίων είναι
θ κλίμακα Richter.
Σειςμοί με μζγεκοσ μικρότερο των 4,0 Richter δεν προκαλοφν
ςυνικωσ ηθμιζσ, ενϊ αυτοί με μζγεκοσ μικρότερο των
2,0 Richter δεν γίνονται αιςκθτοί. Αντίκετα εκείνοι με μζγεκοσ
μεγαλφτερο
των
5,0 Richter μποροφν
να
προκαλζςουν
καταςτροφζσ.
Διονυςία

τθν κορυφι του κόςμου
Ιμαλάια - Ζβερεςτ

γιατί γίνονται σεισμοί;

Τα Ιμαλάια είναι όροσ ςτθ βορειότερθ περιοχι των Λνδιϊν, το
υψθλότερο ορεινό ςυγκρότθμα του κόςμου. Θ λζξθ ςθμαίνει
"κατοικία των χιονιϊν".

Θ γθ αποτελείται(από το
κζντρο προσ τθν επιφάνεια)
από τον εςωτερικό πυρινα,
τον εξωτερικό, τον μανδφα και
τον φλοιό ο οποίοσ βρίςκεται
κοντά
ςτθν
επιφάνεια.

Τα Λμαλάια είναι θ υψθλότερθ οροςειρά του κόςμου και
περιςςότερεσ από 100 κορυφζσ τθσ ξεπερνοφν το φψοσ των 7.300
μζτρων. Θ ψθλότερθ κορφι του, το Ζβερεςτ ζχει φψοσ 8.840 μζτρα
και είναι θ ψθλότερθ κορφι όλου του κόςμου, που ς' αυτιν
ςτρζφονταν τα βλζμματα όλων των αλπινιςτϊν για πολλά χρόνια.
Το όροσ Ζβερεςτ βρίςκεται ςτα ςφνορα του Νεπάλ και του Κιβζτ.
Μετά από πολυάρικμεσ προςπάκειεσ διάφορων αλπινιςτϊν, θ

κορυφι
του
Ζβερεςτ
πατικθκε ςτισ 29 Μαΐου του
1953 για πρϊτθ φορά, από το
Νεοηθλανδό Χίλαρι και τον
ικαγενι βοθκό του Τζντςιγκ
Μποφτια.
Τα Λμαλάια διαμορφϊκθκαν
πριν από εκατομμφρια χρόνια,
όταν ςυγκροφςτθκαν μεταξφ
τουσ δυο τμιματα του
εξωτερικοφ φλοιοφ τθσ Γθσ. Ο
εξωτερικόσ φλοιόσ τθσ Γθσ
αποτελείται από τεκτονικζσ
πλάκεσ, που ςχθματίηουν ζνα
γιγάντιο
ψθφιδωτό.
Τα
ρεφματα των πυρακτωμζνων
βράχων κάτω από τον
εξωτερικό
φλοιό
υποχρεϊνουν τισ τεκτονικζσ
πλάκεσ να μετακινοφνται.
Ρριν από 45 εκατομμφρια
χρόνια θ Λνδικι πλάκα
ςυγκροφςτθκε
με
τθν
Ευραςιατικι. Οι άκρεσ τουσ
ςυνζχιςαν
να
πιζηονται
μεταξφ τουσ, ϊςπου οι πλάκεσ
διαςτρεβλϊκθκαν
και
υψϊκθκαν, με αποτζλεςμα να
ςχθματιςτοφν τα βουνά. Θ
ορογζνεςθ των Λμαλαΐων
ςυνεχίηεται και ςιμερα. Το
όροσ Ζβερεςτ κερδίηει κάκε
χρόνο περίπου 5 χιλιοςτά
φψοσ.
Από τα Λμαλάια πθγάηουν
μερικοί
από
τουσ
μεγαλφτερουσ ποταμοφσ τθσ
γθσ. Οι ςπουδαιότεροι είναι ο
Λνδόσ, ο Γάγγθσ και ο
Βραχμαποφτρα, οι οποίοι
είναι πθγι ηωισ για τισ
περιοχζσ από τισ οποίεσ
περνάνε.
Χριςτίνα

Οι ςυνταγζσ μασ
CHEECECAKE
Υλικά
300 γρ. Μπιςκότα Digestive
150 γρ. Λιωμζνο βοφτυρο
400 γρ. τυρί κρζμα Philadelphia
2 (2*397 γρ.) ςυμπυκνωμζνο γάλα
400 ml. κρζμα γάλακτοσ
1 ζτοιμθ ςοσ από κεράςια ι ό,τι γεφςθ προτιμάτε
100 ml. φρζςκο χυμό λεμονιοφ
Ρροετοιμαςία
Αλζςτε τα μπιςκότα ςτο μπλζντερ και προςκζςτε το λιωμζνο βοφτυρο. Τα
ανακατεφετε και τα απλϊνετε ςτο πυρζξ. Χτυπάτε ςτο μίξερ με μζτρια
ταχφτθτα το τυρί κρζμα και το ςυμπυκνωμζνο γάλα μζχρι το μίγμα ςασ να
γίνει λείο. Ρροςκζτετε τθν κρζμα γάλακτοσ και τα χτυπάτε μζχρι να γίνει
μια μζτρια πθχτι κρζμα. Δεν πρζπει να τθν χτυπιςετε πολφ επειδι κα
κόψει.
Ρροςκζςτε ςιγά ςιγά τον χυμό λεμονιοφ ο οποίοσ κα πιξει τθν κρζμα και
ανακατεφετε ςυνεχϊσ με χαμθλι ταχφτθτα. Πταν βάλετε όλο τον χυμό
λεμονιοφ, περιχφνετε τθν κρζμα πάνω από τα μπιςκότα. Βάηετε από πάνω
τθν ςοσ φροφτων και τοποκετείτε τθν κρζμα ςτο ψυγείο για 2-3 ϊρεσ πριν
να τθν ςερβίρετε.
Χριςτοσ .

ΜΘΛΟΠΙΣΑ
Τλικά:
4 αυγά
1 μπζικιν πάουντερ
Λίγθ κανζλα
Μία κοφπα ςπορζλαιο
1 φλιτηάνι του τςαγιοφ ηάχαρθ
4 μιλα
3 φλιτηάνια αλεφρι
Εκτζλεςθ: Σε μία λεκάνθ ρίχνουμε τα αυγά και τθ ηάχαρθ , τα χτυπάμε
καλά και ρίχνουμε το λάδι. Τα χτυπάμε και ρίχνουμε το μπζικιν πάουντερ
και το αλεφρι, τα χτυπάμε και ρίχνουμε τα μιλα και τθν κανζλα. Το
βάηουμε ςε ζνα πυρζξ ι ταψί και το ψινουμε ςτουσ 180 βακμοφσ για 1
ϊρα. ΚΑΛΘ ΟΕΞΘ!!!!
Παναγιϊτα

Εικονογραφϊντασ τθν επικαιρότθτα

