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ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: 

ΟΙ ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Πρώτος είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος του 
1 με την ιδιότητα οι μοναδικοί διαιρέτες του 

να είναι το 1 και ο εαυτός του. 

Σελίδα 1 

 

Ελιά, η ευλογημένη 
 
  
 
 

Η ελληνική σημαία 
και ο Αυστραλός 

 

Από το παρελθόν στο παρόν 

Η ζαχαροπλαστική  
στα χρόνια του Όθωνα  

 

Εντυπώσεις από το 24ο Θερινό 
σχολείο Αστροφυσικής.  

 

Στην Πελοπόννησο, οι 
Γερμανοί αντιφασίστες  
παρείχαν πληροφορίες 

στον ΕΛΑΣ. 

… οι στρατιώτες 
αναπτύσσουν μια 
ιδιαίτερη σχέση με 

τη σημαία τους. 

Εδώ στον ίσκιο μου μ’ 

αποκάτου ήρθε  ο Χριστός  

να αναπαυθεί κι ηκούστηκε 

η γλυκειά λαλιά του λίγο 

προτού να σταυρωθεί. 

Κωστής Παλαμάς 

Πολύτιμες πηγές μάς αναφέρουν 
τον ερχομό του Όθωνα στο 
Ναύπλιο με αφορμή να δοκιμάσει 
τα νόστιμα γλυκά του. 

Ορισμένες στιγμές, πραγματικά 
ήταν σαν να ήμασταν και εμείς 
στο διάστημα. 
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Γερμανοί αντιφασίστες στην Εθνική Αντίσταση 
 
Γράφει ο Τάσος Καραμπίνης 

 
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής στην 
Ελλάδα, σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή 
της Αντίστασης διαδραμάτισαν οι 
Γερμανοί αντιφασίστες που οργάνωναν 
προπαγανδιστικές δράσεις εναντίον της 
Βέρμαχτ.  
 

Αρχή του ναζιστικού καθεστώτος ήταν η στρατιωτική πειθαρχία με 
αγωνιστές στρατιώτες. Παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν λίγοι οι 
αυτόμολοι, που ήταν αντιφασίστες, κομμουνιστές, φιλελεύθεροι, 
δημοκράτες  και ανήκαν κυρίως στους κατώτερους αξιωματικούς, 
στους στρατιώτες και στους ναύτες στους οποίους είχε αποδοθεί 
θανατική ποινή λόγω εσχάτης προδοσίας. Αυτοί που τελικά έζησαν 
έφτασαν τους 100.000. Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν τα 
τάγματα 999 που απαρτίζονταν από φυλακισμένους, στρατιώτες 
χωρίς πολιτικά δικαιώματα και γενικώς από αυτούς που τους είχε 
αφαιρεθεί το δικαίωμα να υπηρετήσουν σε μάχιμες μονάδες. Στην 
Πελοπόννησο, οι Γερμανοί αντιφασίστες  παρείχαν πληροφορίες 
στον ΕΛΑΣ για τους Γερμανούς αξιωματικούς και ασκούσαν 
αντιχιτλερική προπαγάνδα στις γερμανικές μονάδες. Μετά την 
απελευθέρωση της Ελλάδας η τύχη τους ήταν να παραδοθούν 
στους Βρετανούς και να μεταφερθούν σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στην Αίγυπτο.  
[Ν. Κεφαλληνού, «Γερμανοί Αντιφασίστες στον ΕΛΑΣ», Ιστορικά 
Θέματα 160 (2016) 38-49] 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
 
 
 
 

 Από το παρελθόν στο παρόν 

28 Οκτωβρίου, 2019 

Σαν σήμερα... 
 

 
 

Επιμέλεια: Άννα-Μαρία Γεωργιάδου 

 
312: Ο Μ. Κων/νος νικά τον 
Μαξέντιο στη Μιλβία Γέφυρα και 
γίνεται μονοκράτορας. 
 
1940: Η φασιστική Ιταλία 
επιτίθεται κατά της Ελλάδας. 
 
 
 Ανάκριση Έλληνα αξιωματικού 
 

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδάκης 
 

 
 
Μετά την πολιορκία των οχυρών 
Μεταξά τον Απρίλιο του 1941 οι 
Γερμανοί θέλησαν να μάθουν τα 
μυστικά της κατασκευής τους από 
τους Έλληνες που απέκρουσαν 
επιτυχώς όλες τις σφοδρές επιθέσεις 
τους. Αυτή η σπάνια λήψη έγινε σε 
μια ταβέρνα στο Κάτω Νευροκόπι, 
που απεικονίζει τον Γερμανό 
στρατηγό Μάτενκλοτ (δεύτερος 
από αριστερά) να συζητά με τον 
ταγματάρχη Γεώργιο Δετοράκη 
(τρίτος από αριστερά). Παρά την 
αφόρητη ψυχολογική πίεση δεν 
κατάφεραν να του αποσπάσουν 
καμία πληροφορία για τον τρόπο 
κατασκευής και το σχέδιο άμυνας.   
 

 
 

Η ελληνική σημαία και ο Αυστραλός  
 

Επιμέλεια: Αντώνης Οικονομίδης 
 

Στις εμπόλεμες  ζώνες οι στρατιώτες 
αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση με 
τη σημαία τους. Κάτι τέτοιο συνέβη και 
με τον Αυστραλό στρατιώτη Reginal 
Tresise όταν πήρε την ελληνική 
σημαία μαζί του απ’ την Κοζάνη για 
να μην πέσει στα χέρια των Ναζί. 
Χρειάστηκε 19 χρόνια για να μάθουμε 
ότι περιπλανήθηκε σε όλα τα μέτωπα 
του πολέμου και δεν την 
αποχωρίστηκε ποτέ θεωρώντας τη 
φυλαχτό του. Τελικά την επέστρεψε 
στην Κοζάνη τον Ιούνη του 1959. 
(ΑΠΕ-ΜΠΕ) 
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    ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: ΟΙ ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
 

Στα μαθηματικά, πρώτος είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος του 1 με την ιδιότητα οι 
μοναδικοί διαιρέτες του να είναι το 1 και ο εαυτός του.   
 
Ειρήνη Ζησιμοπούλου (Α1) & Μαριαδώρα Κρυσταλλίδου (Α2) 

 

 
 

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
Η ακολουθία των 25 πρώτων αριθμών είναι η εξής:  
 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 
59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ... 
 
Ο αριθμός 2 είναι ο μόνος άρτιος (ζυγός) πρώτος 
αριθμός. Όλοι οι άλλοι πρώτοι είναι περιττοί 
(μονοί).  
 
   Μια απλή αλλά αργή μέθοδος για να επαληθευτεί 
αν ένας δοθείς αριθμός n είναι πρώτος είναι η 
λεγόμενη δοκιμαστική διαίρεση. Η δοκιμαστική 
διαίρεση συνίσταται στον έλεγχο αν ο n είναι 
πολλαπλάσιο κάποιου ακέραιου αριθμού μεταξύ 
του 2 και του √n. Οι αλγόριθμοι που είναι πολύ πιο 
αποτελεσματικοί από τη δοκιμαστική διαίρεση 
έχουν επινοηθεί για να ελέγχουμε αν μεγαλύτεροι 
αριθμοί είναι πρώτοι. Ιδιαίτερα γρήγορες μέθοδοι 
είναι διαθέσιμες για αριθμούς ειδικών μορφών, 
όπως είναι αριθμοί Μερσέν. Ο μεγαλύτερος 
γνωστός πρώτος αριθμός από τον Δεκέμβριο του 
2017 είναι ο M77232917 με 23.249.425 ψηφία.  
 
    Υπάρχουν άπειροι σε πλήθος πρώτοι αριθμοί, 
όπως απέδειξε ο Ευκλείδης περίπου στο 300 π.Χ. 
Δεν υπάρχει κανένας γνωστός τύπος ο οποίος να 
διαχωρίζει όλους τους πρώτους αριθμούς από τους 
σύνθετους. Ωστόσο, η κατανομή των πρώτων 
αριθμών, όπως λέμε τη στατιστική συμπεριφορά 
των πρώτων γενικά, μπορεί να μοντελοποιηθεί. Το 
πρώτο αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
το θεώρημα πρώτων αριθμών, που αποδείχτηκε στα 
τέλη του 19ου αιώνα, το οποίο λέει ότι η 
πιθανότητα ενός τυχαία επιλεγμένου αριθμού n να 
είναι πρώτος είναι αντιστρόφως ανάλογη του 
πλήθους των ψηφίων ή του λογαρίθμου του n.  
 

 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΩΝ 
 

Οι μαθηματικοί της σχολής του Πυθαγόρα είναι οι 

πρώτοι που ενδιαφέρθηκαν για τις ιδιότητες των 

πρώτων αριθμών. Παρακάτω αναφέρονται 

σημαντικές προσωπικότητες που συνέβαλαν στην 

εξέλιξη των πρώτων αριθμών.  

 

 

 Ερατοσθένης (Κυρήνη 276- 
π.Χ. – Αλεξάνδρεια 194 π.Χ.) 
 

Ο Ερατοσθένης ήταν αρχαίος  Έλληνας  
μαθηματικός, γεωγράφος και αστρονόμος. Εφηύρε 
έναν τρόπο υπολογισμού των πρώτων 
αριθμών γνωστό ως το κόσκινο του Ερατοσθένη. 
Αφαιρώντας πρώτα το 1 κι έπειτα τα πολλαπλάσια 
των αριθμών 2, 3, 5, 7 εκτός από τους ίδιους, μας 
μένουν οι πρώτοι αριθμοί. 
 
 

 Κρίστιαν  Γκόλντμπαχ  
(Καίνιξμπεργκ 1960-1764) 
 

Είναι γνωστός για την εικασία που έλαβε το όνομά 
του.  
 
Η θεωρία του Κρίστιαν Γκόλντμπαχ ήταν ότι κάθε 
ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 1 μπορεί να γραφεί ως 
γινόμενο πρώτων κατά μοναδικό τρόπο, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η σειρά των παραγόντων. Η 
μοναδικότητα σε αυτό το θεώρημα προϋποθέτει την 
εξαίρεση του 1 ως πρώτου αριθμού επειδή ένας 
πρώτος μπορεί να περιέχει αυθαίρετα πολλές φορές 
το 1 σε κάθε γινόμενο, για παράδειγμα 3, 1 x 3, 1 x 1 
x 3, κ.ο.κ. είναι όλοι παράγοντες του 3.  
 
 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΩΝ (συνέχεια) 
 

 Τέρι Τάο (1975-σήμερα)            
                     

Ο Τέρι Τάο είναι Αυστραλός κινεζικής καταγωγής 
που ζει στις ΗΠΑ. Απέδειξε ένα καταπληκτικό 
συμπέρασμα για τους πρώτους αριθμούς. 
Απέδειξε ότι μπορούν να βρεθούν ακολουθίες 
πρώτων αριθμών οποιουδήποτε μήκους, στις 
οποίες κάθε αριθμός στην ακολουθία να έχει μια 
σταθερή απόσταση με τον επόμενο.  
Για παράδειγμα, η ακολουθία 3, 7, 11, έχει τρεις πρώτους 
αριθμούς σε απόσταση ίση με 4. Η ακολουθία 11, 17, 23, 
29 έχει τέσσερις πρώτους αριθμούς σε απόσταση ίση με 6. 
Ο συγκεκριμένος μαθηματικός ασχολήθηκε με το 
θέμα για σχεδόν 2 χρόνια. Έγινε γνωστός το 2000 
που τότε έγραψε και το πρώτο του βιβλίο. Ο Τέρι 
Τάο ζει ακόμα και είναι περίπου στα 44 του 
χρόνια.  
 
Ανδρέου Αναστασία &   
Λαχανά Καλλιόπη (τάξη Α3) 
 

 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 

Πολλά ερωτήματα γύρω από τους πρώτους 

αριθμούς παραμένουν ανοιχτά, όπως για 

παράδειγμα «η εικασία του Γκόλντμπαχ», η οποία 

λέει ότι κάθε άρτιος ακέραιος μεγαλύτερος του 2 

μπορεί να γραφεί ως άθροισμα δύο πρώτων και η 

«εικασία των διδύμων πρώτων», η οποία λέει ότι 

υπάρχουν άπειρα σε πλήθος ζευγάρια πρώτων των 

οποίων η διαφορά είναι 2. Τέτοιες ερωτήσεις 

οδήγησαν στην ανάπτυξη διάφορων κλάδων της 

θεωρίας αριθμών, που έχει πολύ μεγάλες 

εφαρμογές στην ασφάλεια των επικοινωνιών, στην 

κρυπτογραφία, στην ασφάλεια στοιχείων στο 
internet κ.λπ. 

 
Γεώργιος Μασούρος &  
Ευαγγελία Κανέλλου (τάξη Α3) 
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ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: ΟΙ ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  

 
Θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής 

 

Η τεράστια σημασία των πρώτων αριθμών για τη 
θεωρία αριθμών και τα Μαθηματικά γενικότερα 
πηγάζει από το θεμελιώδες θεώρημα της 
αριθμητικής, το οποίο αναφέρει ότι κάθε θετικός 
ακέραιος μεγαλύτερος του 1 μπορεί να γραφεί ως 
γινόμενο ενός ή περισσότερων πρώτων κατά ένα 
μοναδικό τρόπο εκτός από τη σειρά διάταξης των 
παραγόντων που είναι πρώτοι αριθμοί. Οι πρώτοι 
μπορούν έτσι να θεωρηθούν βασικά δομικά 
στοιχεία των φυσικών αριθμών.  

Για παράδειγμα:  

23244 = 2 · 2 · 3 · 13 · 149 = 22 · 3 · 13 · 149  

(22 συμβολίζει το τετράγωνο ή τη δεύτερη δύναμη 
του 2).  

Όπως και στο παραπάνω παράδειγμα, ο ίδιος 
παράγοντας πρώτου αριθμού μπορεί να 
συναντηθεί πολλές φορές.  

Μια αποσύνθεση:  n = p1 · p2 · ... · pt  ενός αριθμού 
n σε (πεπερασμένου πλήθους) πρώτους παράγοντες 
p1, p2, ..., pt ονομάζεται παραγοντοποίηση του n σε 
πρώτους παράγοντες. Το θεμελιώδες θεώρημα της 
αριθμητικής μπορεί να επαναδιατυπωθεί έτσι, ώστε 
να λέει ότι κάθε παραγοντοποίηση σε πρώτους 
αριθμούς θα είναι πανομοιότυπη εκτός από τη 
σειρά διάταξης των παραγόντων. Έτσι, μολονότι 
υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι παραγοντοποίησης 
με παράγοντες πρώτους αριθμούς για να το 
κάνουμε αυτό στην πράξη για μεγαλύτερους 
αριθμούς, στο τέλος όλοι οι αλγόριθμοι θα 
αποδίδουν το ίδιο αποτέλεσμα.  

Αν p είναι ένας πρώτος αριθμός και ο p διαιρεί ένα 
γινόμενο αb, όπου α, b είναι ακέραιοι, τότε ισχύει 
ότι ο p διαιρεί τον α ή ο p διαιρεί τον b. Αυτή η 
πρόταση είναι γνωστή ως το λήμμα του Ευκλείδη. 
Το λήμμα του Ευκλείδη χρησιμοποιείται σε μερικές 
αποδείξεις για να αποδειχθεί η μοναδικότητα της 
παραγοντοποίησης ενός αριθμού σε πρώτους 
παράγοντες.  

Μαριθέα Βρακατσέλη (τάξη Α2) 

 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8E%CE%BD
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Η Ελαία η ευρωπαϊκή (Olea 
europaea) ή κοινή ελιά ή 
ελαιόδενδρο ή λιόδεντρο είναι 
γένος καρποφόρων δέντρων της 
οικογένειας των Ελαιοειδών 
(Oleaceae), το οποίο συναντάται 
πολύ συχνά στην Ελλάδα. Ως 
σύμβολο ειρήνης, σοφίας, 
γονιμότητας, ευημερίας, 
ευφορίας, τύχης, νίκης, κανένα 
καρποφόρο δέντρο στον τόπο μας 
δεν υμνήθηκε, δε ζωγραφίστηκε, 
δεν τραγουδήθηκε όσο το 
λιόδεντρο. Η ιστορία της ελιάς 
ξεκίνησε πριν από περίπου 7000 
χρόνια, στην περιοχή της 
Μεσογείου και κυρίως στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Στην 
αρχαία Ελλάδα οι νικητές των 
Ολυμπιακών αγώνων στέφονταν 
με τον κότινο, ένα στεφάνι ελιάς. 
Ο καρπός της ελιάς, που είναι 
βασικός για τη μεσογειακή 
διατροφή, τόσο ως εδώδιμος όσο 
και επειδή από αυτόν παράγεται 
το ελαιόλαδο, παρέχει πολύτιμα 
ακόρεστα λιπαρά οξέα, φυτικές 
ίνες, απαραίτητα ιχνοστοιχεία για 
τον οργανισμό και είναι πηγή της 
βιταμίνης Ε, που είναι φυσικό 
αντιοξειδωτικό.  
Η χρήση του ελαιολάδου για 
θεραπευτικούς σκοπούς ήταν 
γνωστή από το 4000 π.Χ. Ο 
Ιπποκράτης, ο πατέρας της 
Ιατρικής, το περιγράφει σαν το 
τέλειο θεραπευτικό, και στις 
διασωθείσες εργασίες του 
αναφέρονται περισσότερες από 60 
φαρμακευτικές και ιατρικές 
χρήσεις του ελαιολάδου [3]. 
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Ο κρίνος ή κρίνον ή λείριον ή λίλιον (Lilium), της οικογένειας των Liliaceae, 
παρουσιάζεται στη βοτανική με 90 περίπου είδη. Στην Ελλάδα υπάρχουν πέντε είδη 
κρίνων, τα περισσότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Το είδος περιλαμβάνει μονοετή, διετή 
και πολυετή φυτά με ύψος που αγγίζει και το 1 μέτρο. Αναπτύσσονται σε μέσα ή 
μεγάλα υψόμετρα. Τα κρίνα είναι βολβώδη φυτά. Έχουν συνήθως ψηλό βλαστό με 
άνθος στην κορυφή. Το άνθος τους αποτελείται συνήθως από έξι πέταλα και είναι 
στραμμένο με μία ελαφριά κλίση προς το έδαφος. Έχει έντονα χρωματισμένους 
κίτρινους ανθήρες. Τα περισσότερα είδη κρίνων ανθίζουν κατά τη διάρκεια της 
άνοιξης και κάποια προς το τέλος του καλοκαιριού. 
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Ο καρπός της ελιάς ωριμάζει στα μέσα προς τέλη του φθινοπώρου, 
οπότε και ξεκινάει η συγκομιδή ή το λιομάζωμα, όπως πολύ 
όμορφα αποτυπώνει ο λαϊκός μας ζωγράφος Θεόφιλος 
Χατζημιχαήλ. Το παραδοσιακό μάζεμα της ελιάς αποτελεί εδώ και 
αιώνες σημαντική αγροτική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της 
Μεσογείου. Η καλλιέργεια, η παραγωγή του ελαίου, του πολύτιμου 
αυτού αγαθού με τους ιερούς όρους φύλαξης-προστασίας, και η 
χρήση του (που φέρνει τη συνείδηση αυτής της ιερότητας) 
μετατρέπεται σε ενέργεια θρεπτική, κατευναστική και θεϊκή πάνω 
στο σώμα και την ψυχή [1]. Το έλαιον συμβολίζει τη μεγάλη χαρά 
της Εκκλησίας με την οποία χρίεται ο βαπτιζόμενος και για τούτο 
ονομάζεται «έλαιον αγαλλιάσεως» [2].    Δικαίως λοιπόν ο λαός μας 
τραγουδά «ευλογημένο να ’ναι ελιά το χώμα που σε θρέφει και 
ευλογημένο το νερό που πίνεις απ’ τα νέφη και ευλογημένος τρεις φορές 
’Κείνος που σ’ έχει στείλει, για το λυχνάρι του φτωχού και τ’ Άγιου το 
καντήλι.» 
 
 
  
 
 
 

Ελιά, η ευλογημένη 

Γράφουν οι μαθήτριες Αναστασία Ανδρέου, Μαριθέα Βρακατσέλη, Ειρήνη Ζησιμοπούλου, Αργυρώ Καλοφύρη, Ευαγγελία Κανέλλου, 
Βικτωρία Πολυχρονίου, Λουκία Ράπτη και οι μαθητές Απόστολος Άζαρ, Γεώργιος Αποσπόρης, Νικόλαος Τσαντήλας και Στάθης 
Χουντάλας. 

Εδώ στον ίσκιο μου μ’ αποκάτου 

ήρθε  ο Χριστός  να αναπαυθεί 

κι ηκούστηκε η γλυκειά λαλιά του 

λίγο προτού να σταυρωθεί. 

Το δάκρυ του, δροσιά αγιασμένη, 

έχει στη ρίζα μου χυθεί. 

Είμαι  η ελιά η τιμημένη. 

 

Κωστής Παλαμάς 
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Εντυπώσεις από το 24ο Θερινό σχολείο Αστροφυσικής  
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

 

Συμμετείχαν  οι μαθητές:  Γιαμβριάς Φώτης & Χρήστος, Διαμαντόπουλος Νικόλας,  
    Πούτου Ελένη, Τσαντουλής Σταύρος, Τσέλιος Λάμπρος. 

Η συμμετοχή μου στο 24ο 
Θερινό σχολείο Αστροφυσικής 
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών και Πεντέλης ήταν από 
τις πιο  εντυπωσιακές και 
πρωτότυπες εμπειρίες που είχα 
μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι 
πως την περίμενα πώς και πώς 
όλο το καλοκαίρι! 
 

Μοναδική στιγμή 
ήταν η παρατήρηση 
με το τηλεσκόπιο. 
Πρώτη φορά 
αντίκρισα τους 
πλανήτες Δία και 
Κρόνο. 
 

Αναπαραστήσαμε ένα σεισμό. 
Με το χτύπο των ποδιών μας 
προκαλέσαμε μια δόνηση και  
ένα μηχάνημα την κατέγραψε 
και τη μέτρησε. 
 

Μας μίλησαν  για 
την μέτρηση του 
χρόνου μόνο με 
την βοήθεια των 
άστρων. 

Αυτό που στις ομιλίες, 
επίσης,  προσέλκυσε το 
ενδιαφέρον ήταν οι 
σπουδές που είχαν κάνει 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι. 
Ήταν εύκολα αντιληπτό 
πως αυτό που έκαναν τους 
άρεσε πάρα μα πάρα πολύ! 
 

Αντικρίζοντας  από κοντά το 
Αστεροσκοπείο στο Θησείο, 
ο  χώρος και, κυρίως,  ο 
θόλος του ήταν ακόμη πιο 
επιβλητικός! 
 

Η κεντρική ομιλία, τη 
δεύτερη μέρα, αφορούσε 
τη ζωή έξω από τη Γη και 
τους πλανήτες οι οποίοι 
θα μπορούσαν να 
φιλοξενήσουν ζωή. 
 

Τηλεσκόπιο Δωρίδη, με 
φακό διαμέτρου 40 
εκατοστά, μήκους 5 
μέτρων και βάρους 5 
τόνων! Κατασκευάστηκε 
το 1902. 
 

Οι μαθητές Λυκείου, 
επιπλέον, ετοίμασαν και μας 
παρουσίασαν εργασίες με 
κύριο θέμα τα νεφελώματα 
και τους εξωπλανήτες. 
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Γράφουν οι: Γνεσούλη Άννα-Μαρία & Τσαντήλας Δημήτρης 
 

       Ένα σπάνιο βιβλίο στη Βιέννη μας αποκαλύπτει τα πρώτα ελληνικά ζαχαροπλαστεία και τα μυστικά 
τους. Ο Βασιλιάς Όθωνας δεν είχε έρθει μόνος του στην Ελλάδα. Οι σύμβουλοι της βαυαρικής αυλής του 
συνέστησαν να πάρει μαζί του εκτός από τους Βαυαρούς στρατιώτες και έναν άλλο στρατό, το στρατό 
υπαλλήλων βαυαρικής προέλευσης. Ήταν φυσικό λοιπόν ο Όθωνας να χρειάζεται ανθρώπους για την 
κουζίνα. Ο ζαχαροπλάστης του, όπως και ο μάγειρός του, δε λεγόταν Τσελεμεντές αλλά ήταν γνήσιος 
Γερμανός και με περήφανο γερμανικό όνομα και τίτλο: «Φρειδερίκος Unger, Αυλικός ζαχαροπλάστης της 
Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως των Ελλήνων».       
                                                  
       Σήμερα, με το άκουσμα της ζαχαροπλαστικής μάς έρχονται στο μυαλό: πάστες, προφιτερόλ και ό,τι 
άλλο ονειρεύεται ο καθένας, σε αντίθεση με τα χρόνια που βασιλιάς στην Ελλάδα ήταν ο Όθωνας, που τα 
προϊόντα ήταν λιγότερα και χαμηλότερης ποιότητας. Επίσης, στις μέρες μας διακρίνουμε την πολυτέλεια 
και την καθαριότητα σε οποιοδήποτε ζαχαροπλαστείο. Από την άλλη, στα τότε χρόνια η καθαριότητα 
απουσίαζε από  τα μαγαζάκια αυτών των ανθρώπων. Έτσι και στο εργαστήρι του κ. Λέρη, 
παρασκευάζονταν ελάχιστες λιχουδιές, πίσω από τα βρώμικα τζάμια παραθυριών. Θα αναρωτιέστε τώρα τι 
είδους γλυκά υπήρχαν εκείνη την εποχή. Πάμε να τα δούμε! Στο ζαχαροπλαστείο του κ. Λέρη υπήρχαν 
γυάλινα δοχεία που ήταν γεμάτα με κυδωνόπαστα και γλυκό από τριαντάφυλλο, βύσσινο, φλοιό κέδρου 
και πορτοκαλιού, από βερίκοκο και ροδάκινο, αχλάδι και καρύδι, καθώς και μερικά ευρωπαϊκά 
κουλουράκια με αμύγδαλο (χαλβά και πατισερί σε σχήμα καρδιάς). Στα τραπέζια υπήρχαν ακόμη εκτός 
από τα παραπάνω και πιάτα με μπακλαβά κι ένα είδος πάστας από ψίχουλα ζυμαρικού. Στα 
ζαχαροπλαστεία προσφέρονταν, εκτός από γλυκά, καφέδες, σοκολάτες, πουντς, λεμονάδα, αμυγδαλόγαλο 
και παγωτό. Με τα είδη αυτά μπορούμε να πούμε ότι εξαντλείται πάνω κάτω ο κατάλογος των προϊόντων 
της ελληνικής ζαχαροπλαστικής.       
    

Τελικά όμως η χαρά που προσφέρει το ζαχαροπλαστείο στους πελάτες του δεν είναι μόνο τα προϊόντα. 
Το γεγονός ότι κάθονταν οι πελάτες μπροστά από τα ζαχαροπλαστεία πάνω στο δρόμο ή στη βαθιά νύχτα 
ταυτόχρονα με τη ζωηρή κίνηση αποτελούσε τότε ένα διασκεδαστικό θέαμα. Αυτή είναι περίπου η εικόνα 
ενός ελληνικού ζαχαροπλαστείου στα χρόνια του Όθωνα. Πολύτιμες πηγές μάς αναφέρουν τον ερχομό του 
Όθωνα στο Ναύπλιο με αφορμή να δοκιμάσει τα νόστιμα γλυκά του. Μαζί λοιπόν με το ζαχαροπλάστη 
του, επισκέφθηκε τα ζαχαροπλαστεία του Ναυπλίου πηγαίνοντας και στο μαγαζί του κ. Δημητρίου Λέρη, 
εφόσον του το είχαν προτείνει, όπου μαγεύτηκε από τα λαχταριστά γλυκά του. Μετά από καιρό ταξίδεψε 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όμως καμία δεν είχε την απόλαυση που είχαν τα γλυκά του Λέρη. 

 
 

                 

Ο κρίνος ή κρίνον ή λείριον ή λίλιον (Lilium), της οικογένειας των Liliaceae, 
παρουσιάζεται στη βοτανική με 90 περίπου είδη. Στην Ελλάδα υπάρχουν πέντε είδη 
κρίνων, τα περισσότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Το είδος περιλαμβάνει μονοετή, διετή 
και πολυετή φυτά με ύψος που αγγίζει και το 1 μέτρο. Αναπτύσσονται σε μέσα ή 
μεγάλα υψόμετρα. Τα κρίνα είναι βολβώδη φυτά. Έχουν συνήθως ψηλό βλαστό με 
άνθος στην κορυφή. Το άνθος τους αποτελείται συνήθως από έξι πέταλα και είναι 
στραμμένο με μία ελαφριά κλίση προς το έδαφος. Έχει έντονα χρωματισμένους 
κίτρινους ανθήρες. Τα περισσότερα είδη κρίνων ανθίζουν κατά τη διάρκεια της 
άνοιξης και κάποια προς το τέλος του καλοκαιριού. 
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Η ζαχαροπλαστική στα χρόνια του Όθωνα 
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Κεραμική 

Ξιφασκία Μικροί αγρότες 
εν δράση 

Τέχνη και Γεωμετρία 


