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Χαιρετισμός της Διευθύντριας του Γυμνασίου και του Συλλόγου των διδασκόντων για την 

έκδοση της σχολικής εφημερίδας από τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. 
 

Αγαπητοί αναγνώστες 
 

Για μια ακόμη φορά οι μαθητές μας, στο πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας με 

θέμα «Έκδοση Σχολικής εφημερίδας ποικίλης ύλης», συγκέντρωσαν με προσωπική συμμετοχή 

το υλικό για την έκδοση αυτής της εφημερίδας. Νιώθουμε υπερήφανοι για τους μαθητές μας 

αυτούς, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση και τη στήριξη των καθηγητριών τους, επωμίστηκαν το 

μεγαλύτερο βάρος και μόχθησαν για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
 

«Αιέν αριστεύειν » και πάντα ψηλά τη σημαία της γνώσης και των υψηλών ιδεών. 
 

Η διευθύντρια                                                           Ο Σύλλογος 
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
 

Μαθητές Γ Τάξης Γυμνασίου Θεσπρωτικού 
 

Υπεύθυνοι καθηγητές 
 

Φίντζος Γεώργιος 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής  
Υπεύθυνος Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας 
με θέμα «Έκδοση Σχολικής Εφημερίδας Ποικίλης Ύλης». 

Οικονόμου Έλλη 

Φιλόλογος ΠΕ02.50, Συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα. 
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Φιλαρμονικός Σύλλογος Θεσπρωτικού  

‘’ΑΠΟΛΛΩΝ’’ 
1964-2016  -  

 52 χρόνια προσφοράς  

Τα παιδιά της τάξης του 2009 την ονόμασαν 

‘’μουσική μπάντα της καρδιάς μας’’. 
 

 

Η ίδρυση του Φιλαρμονικού 

Συλλόγου «Απόλλων» έγινε τον 

Νοέμβριο του 1964 με εμπνευστή της 

ιδέας τον κο Αναστάσιο Πάτση. 

Στην υλοποίηση της ιδέας αυτής 

βοήθησε και ο τότε Πρόεδρος του 

Συλλόγου κος Χρυσόστομος Κίτσος. Για 

την αγάπη και τη μεγάλη προσφορά του 

στο Σύλλογο του απονεμήθηκε ο τίτλος 

του "Επίτιμου Προέδρου". 

Ο σύλλογος γνώρισε πολλές 

οικονομικές δυσχέρειες σε όλα τα χρόνια 

της λειτουργίας του και περισσότερο 

φάνηκε όταν σταμάτησε η λειτουργία της 

φιλαρμονικής από το 1995 έως το 2000. 

Η επαναλειτουργία της αλλά και η 

διατήρηση της μέχρι σήμερα οφείλεται 

στην αγάπη και την προσφορά με 

ποικίλους τρόπους τόσο των πολιτών 

αυτού του τόπου, της εκάστοτε δημοτικής 

αρχής αλλά και των απόδημών της σε 

όλον τον κόσμο. 

Ο φιλαρμονικός σύλλογος με την 

έναρξή του το 1964 είχε ως σκοπό να 

καλύψει με την παρουσία του τις εθνικές 

εορτές της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης 

Μαρτίου, τη συνοδεία του Επιταφίου τη 

Μεγάλη Παρασκευή και την λιτανεία της 

8ης Σεπτεμβρίου, ημέρα περιφοράς της 

εικόνας της Πολιούχου του χωριού, 

Παναγίας της Λαμποβίτισσας, δίνοντας 

στη πομπή περισσότερη μεγαλοπρέπεια. 

Η φιλαρμονική αποτελείται από 

ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ μουσικά όργανα 

όπως ‘’τρομπέτες, τρομπόνια, κόρνα, 

αλτικόρνα, βαρύτονα’’ ΞΥΛΙΝΑ 

ΠΝΕΥΣΤΑ όπως ‘’κλαρινέτα, φλάουτα-

πίκολο, σαξόφωνα’’ ΚΡΟΥΣΤΑ όπως  

‘’ταμπούρα [snare drum], τύμπανα [base 

drum], κύμβαλα, drum set, μεταλόφωνα, 

μαράκες, τρίγωνα, ντέφια, claves, guiro, 

καμπάνες κ.α…. ΕΓΧΟΡΔΑ όπως 

‘’κιθάρες ακουστικές, κλασικές, 

ηλεκτρικές καθώς και ηλεκτρικό μπάσο’’ 

ΠΛΗΚΤΡΑ όπως ‘’πιάνο-αρμόνιο’’ και 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. 

Το σύνολο των μουσικών 

εκτελεστών αποτελείται από περίπου 30 

με 40 άτομα από τα οποία ο πυρήνας 

προέρχεται από την περιοχή του 

θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου,  Παππα-

δάτων, Γαλατά, Μελιανών,  Τύριας,  

Κρανιάς, καθώς και από συνεργάτες 
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μουσικούς από  Πρέβεζα, Άρτα και 

Ιωάννινα. 

Η Απόλλων Band  όπως είναι 

γνώστη σήμερα από τις αμέτρητες 

εμφανίσεις της πραγματοποιεί συναυλίες-

εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα σε 

εσωτερικά και εξωτερικά θέατρα αλλά και 

σε διάφορες κατάλληλα διαμορφωμένες 

μουσικές σκηνές. Το ρεπερτόριο της 

ποικίλο και σπάνιο με αρκετές θεματικές 

ενότητες τόσο σε υπηρεσίες ‘’παρελάσεις, 

λιτανείες, πομπές ‘’όσο και σε αφιερώματα 

σε συνθέτες, κινηματογράφο, εποχής, 

θέατρο και χορό. 

Οι μουσικοί-καλλιτέχνες που 

λαμβάνουν μέρος στην φιλαρμονική 

συνήθως συμμετέχουν όλα τα μέλη, 

ανάλογα βέβαια και το επίπεδο δυσκολίας 

της εκάστοτε παράστασης. Οι  ηλικίες του 

φυτωρίου της μπάντας ξεκινάνε από 9-10 

ετών και φθάνουν μέχρι όσο ο μουσικός 

μπορεί να ανταπεξέλθει παιχτικά στο 

σύνολο. 

Στόχος όλων ‘’μουσικών και 

συλλόγου’’ είναι να επενδύσουμε στο 

πνεύμα μας και να χαρίσουμε με τις νότες 

και τους ρυθμούς μας έναν τόνο αγάπης 

και ευτυχίας σε όλο τον κόσμο… 

 

ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 
 

 

Συνέντευξη από τον κ. Αλέξανδρο Δ. Ζορμπά, αρμοδίου για τις δημόσιες σχέσεις και 

την ξενάγηση του Λαογραφικού Μουσείου Θεσπρωτικού. 

 
 

Πότε και από ποιον ιδρύθηκε το μουσείο; 

Το Λαογραφικό Μουσείο ιδρύθηκε 

και άρχισε να δέχεται επισκέψεις από το 

έτος 1985. Εννοείται ότι δαπανήθηκε 

πολύς χρόνος, κόπος και χρήματα για τη 

συντήρηση και τη διευθέτηση των 

τεσσάρων αιθουσών του πεπαλαιωμένου 

κτιρίου, πριν ακόμα αρχίσουν οι 

επισκέψεις. Ανάλογος χρόνος και χρή-

ματα απαιτήθηκαν για την προμήθεια, και 

την αρχική συντήρηση του μουσειακού 

υλικού. 

Πώς συγκεντρώθηκαν τα δείγματα του 

Μουσείου; 

Για τη συγκέντρωση των 

αντικειμένων του μουσείου απαιτήθηκε 

μεγάλος αγώνας. Η αρχή έγινε με τα 

παλιά αντικείμενα του συγγενικού 

περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, αγορά-

στηκαν πολλά αντικείμενα από τα 

Ιωάννινα. Αξιόλογη ποσότητα τέτοιων 



~ 5 ~ 
 

μουσειακών αντικειμένων ήταν οι δωρεάν 

προσφορές από πολλούς κατοίκους του 

Θεσπρωτικού και της γύρω περιοχής. 

 

Πώς τα διατηρούν και ποιοι; 

Ο φθοροποιός χρόνος αφήνει 

συνεχώς τη ζημιογόνο επίδραση και 

αλλοίωση σε όλα τα εκθέματα του 

μουσείου. (ξύλινα, σίδηρα, υφασμάτινα, 

δερμάτινα και φυτικά). Ο αείμνηστος 

ιδρυτής του μουσείου υπήρξε κατ’ εξοχήν  

επαγγελματίας της ξυλουργικής τέχνης. 

Αυτό τον βοήθησε να ασχοληθεί με τη 

συντήρηση των εκθεμάτων, πάντα με τη 

βοήθεια της ακούραστης συζύγου του, 

Παναγιώτας. Σημειώνουμε ότι η συντή-

ρηση απαιτεί και οικονομική δαπάνη. Από 

το έτος 2007, που έφυγε από τη ζωή ο Γ. 

Γιάννος, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. 

Ποιος αναλαμβάνει τη ξενάγηση των 

επισκεπτών; 

Η ξενάγηση γίνεται δωρεάν από τον 

κ. Αλέξανδρο Δ. Ζορμπά, πρώην 

γραμματέα του παλιού (μικρού) Δήμου 

Θεσπρωτικού από το 2007 μέχρι σήμερα. 

Αποτελεί μια προσφορά στη λαογραφία 

του τόπου μας. 

 

 
 

Πείτε μας, τι εκθέματα περιέχει το 

μουσείο; 

Στον χώρο των τεσσάρων 

αιθουσών αναβιώνουν οι πτυχές της 

καθημερινής ζωής των κατοίκων της 

περιοχής τουλάχιστον του περασμένου 

αιώνα. Συνοπτικά, αναφέρουμε ποια 

εκθέματα υπάρχουν : 

-Τα εργαλεία και τα υλικά από τα 

παραδοσιακά επαγγέλματα : του γεωργού, 

κτηνοτρόφου, καλαθά, μελισσοκόμου, 

πεταλωτή, μαραγκού, σιδερά, τσαγκάρη, 

ράφτη, μπαρμπέρη (κουρέα), σαμαρά και 

γανωτή. 

-Είδη οικιακής χρήσης, στολές, υφαντά 

και άλλα χειροποίητα κεντήματα και 

ενδύματα που φυλάσσονταν μέσα σε 

ολοσκάλιστα σεντούκια, καθώς και 

αργαλείσια χειράμια (χειροποίητα 

υφαντά). 

-Εκκλησιαστικά βιβλία και σκεύη, στολές 

ανδρικές και γυναικείες, σχολικά βιβλία 

και είδη, παιχνίδια χειροποίητα, παλιά 

χαρτονομίσματα και κέρματα, όπλα, 

σφαίρες, υφαντά, κεντητά κτλ. 

 

Πόσο γνωστό είναι το μουσείο στους 

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ; 

Η ύπαρξη και η λειτουργιά του 

Λ.Μουσείου Θεσπρωτικού 

«Γ.ΓΙΑΝΝΟΥ» είναι σίγουρα γνωστή 

στους κατοίκους του Θεσπρωτικού, της 

γύρω περιοχής και ολόκληρου του Νομού 

Πρέβεζας. Η από τετραετίας δίωρη 

συνέντευξη του αρμόδιου δημοσίων 

σχέσεων του Μουσείου κ .Αλέξανδρου 

Ζορμπά στο τηλεοπτικό κανάλι της 

Άρτας, που αναμεταδόθηκε πέντε φορές, 

ήταν η αιτία να γίνει γνωστό το μουσείο 

σε ολόκληρη την Ήπειρο. 
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Υπάρχει επισκεψιμότητα σήμερα στο 

μουσείο; 

Η επισκεψιμότητα του μουσείου 

βασικά περιορίζεται στον μαθητόκοσμο 

των Δημοτικών Σχολείων του Νομού 

Πρέβεζας περισσότερο και λιγότερο των 

υπόλοιπων Νομών της Ηπείρου. 

 

Η επιλογή του χώρου, όπου χτίστηκε το 

μουσείο έχει ιστορική σημασία ή ήταν 

τυχαία επιλογή; 

Η επιλογή του κτιρίου, που 

στεγάζεται σήμερα το μουσείο δεν είναι 

τυχαία. Το κτίριο και ο αύλειος χώρος 

του, δένει αρμονικά με τα αντικείμενα που 

φιλοξενεί. Συγκεκριμένα, το κτίριο είναι 

λιθόκτιστο και ανώγειο. Είναι χτισμένο το 

1850 από τον Ιερέα Ιωάννη Γιώτη ή 

Παπαγιάννη και αποτελεί δείγμα της 

ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Πριν τρία 

χρόνια χαρακτηρίστηκε διατηρητέο, από 

το αρμόδιο Υπουργείο. 

 

Πώς αποφασίσατε να ιδρύσετε το 

συγκεκριμένο μουσείο; 

Ο αείμνηστος ιδρυτής του μουσείου 

Γεώργιος Δ. Γιάννος, με τη μόνιμη 

συμπαράσταση και πολύτιμη βοήθεια της 

συζύγου του Παναγιώτας, αποφάσισαν να 

προβούν στην ίδρυση του μουσείου από 

την αγάπη τους στη λαογραφία και στην 

ιδιαίτερη πατρίδα τους το Θεσπρωτικό, 

αφήνοντας έτσι μια σπάνια παρακαταθήκη 

στις νεότερες γενιές. Αυτό αποδείχτηκε 

περίτρανα, από το γεγονός ότι για τον 

αγώνα τους αυτόν (πολυετής, προσωπική 

εργασία και οικονομική δαπάνη) δε 

βοηθήθηκαν από κανένα και παρέχουν 

πάντα δωρεάν την επίσκεψη και τη 

ξενάγηση. 

 

Και κάτι τελευταίο, ποια είναι τα 

συναισθήματά σας για το Λαογραφικό 

Μουσείο; 

Η εξηνταπεντάχρονη και πλέον 

ζωή μου στο Θεσπρωτικό με 

ευαισθητοποίησε να ασχοληθώ με την 

παράδοση και τη λαογραφία του τόπου 

μας με διάφορους τρόπους, σαν ζωντανό 

κύτταρο της τοπικής κοινωνίας. 

Οι σκέψεις μου αυτές μου έδωσαν 

το έναυσμα να καλύψω οικειοθελώς και 

με ανιδιοτέλεια τα καθήκοντα του 

αρμοδίου για τις δημόσιες σχέσεις και τη 

ξενάγηση του Λαογραφικού Μουσείου, 

από τότε που ο ιδρυτής έφυγε από τη 

ζωή. 
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Συνέντευξη με την Ιατρό κ. Ματίνα Σιώρου, Αντιπροέδρου και Υπεύθυνη Αιμοδοσίας 

του Συλλόγου Γυναικών Θεσπρωτικού  
 

 

Ποιος μπορεί να είναι αιμοδότης; 

Αιμοδότης μπορεί να γίνει ο 

καθένας από μας, αρκεί να πληροί 

κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να: 

• είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών.  

Μπορείς σε ειδικές  περιπτώσεις και 

εφόσον ο ιατρός το επιτρέπει να δώσεις 

αίμα εάν είσαι 17 ετών ή πάνω από 65. 

• ζυγίζεις πάνω από 50kg.  Στις 

περισσότερες περιπτώσεις εάν είσαι 

κάτω από 50 Kg, μπορεί να μην είναι 

ασφαλές να προσφέρεις αίμα.  

• είσαι υγιής. Το αίμα από έναν 

άρρωστο άνθρωπο ή κάποιον που παίρνει 

φάρμακα μπορεί να έχει αρνητικές 

συνέπειες για αυτόν που θα το πάρει. Δεν 

θα μπορέσεις να προσφέρεις αίμα εάν 

είχες στο παρελθόν ίκτερο ή ηπατίτιδα, ή 

εάν είχες κάποια μορφή καρκίνου, 

καρδιοπάθειας, επιληψία η κάποια 

αιμορραγική διαταραχή. Εάν έχεις 

ερωτήσεις για κάποια συγκεκριμένα 

φάρμακα που παίρνεις επικοινώνησε με 

τον υπεύθυνο της αιμοδοσίας  

• έχεις ασφαλή τρόπο ζωής. 

Πράγματα και συμπεριφορές που 

θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως η 

λήψη ουσιών, πολλαπλοί ερωτικοί 

σύντροφοι, τατουάζ ή  piercings που 

έγιναν τους τελευταίους 6 μήνες. Για την 

δική σου ασφάλεια δεν μπορείς να 

προσφέρεις αίμα εάν κάνεις 

πρωταθλητισμό και προετοιμάζεσαι για 

κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός ή εάν 

κάνεις κάποιο επικίνδυνο επάγγελμα.  

• είσαι αποφασισμένος να βοηθάς 

τους άλλους.  Τόσο απλά.  

 

Κάθε πότε μπορεί να δίνω αίμα; 

Το μεσοδιάστημα μεταξύ δύο 

αιμοδοσιών πρέπει να είναι τρείς μήνες, 

το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να δίνεις 

αίμα τέσσερεις φορές τον χρόνο. Οι 

γυναίκες μπορούν να δίνουν αίμα τρείς 

φορές τον χρόνο. Οι δότες αιμοπεταλίων 

μπορούν να δίνουν αιμοπετάλια  

συχνότερα. 

 

Πείτε μας λίγα λόγια για τη διαδικασία 

της αιμοδοσίας. 

Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 

20-30 λεπτά, εάν υπολογίσει κανείς  και 

το χρόνο συμπλήρωσης του ερωτη-

ματολόγιου και του ιατρικού ελέγχου. Η 

πράξη της αιμοδοσίας από μόνη της 

διαρκεί μόνο δέκα λεπτά. 
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Μόλις φθάσεις στην αίθουσα 

αναμονής θα πρέπει να συμπληρώσεις το 

ερωτηματολόγιο του αιμοδότη  

• Αυτό συμπληρώνεται κάθε φορά 

που δίνεις αίμα.  

• Μετά, θα ελέγξουν την αιμοσφαι-

ρίνη σου (με ένα μικρό τσίμπημα στο 

δάκτυλο).  

• Έπειτα, θα ελέγξουν την πίεση και 

τις σφίξεις σου. Μπορεί να χρειαστεί να 

ερωτηθείς για μερικά πράγματα που 

αφορούν το ιατρικό σου ιστορικό  

• Εάν όλα είναι καλά, θα περάσεις 

στην αίθουσα αιμοληψιών, όπου θα 

ξεκινήσεις να δίνεις αίμα.  

• Στην διάρκεια της αιμοδοσίας θα 

ξαπλώσεις στις ειδικές καρέκλες, και θα 

χαλαρώσεις για 10 λεπτά. Σε αυτόν τον 

χρόνο θα δώσεις περίπου 450 ml αίμα –

ούτε καν μισό λίτρο. Μόνο με αυτό θα 

έχεις καταφέρει να σώσεις τρείς ζωές. 

Δεν είναι καταπληκτικό !  

• Μετά την αιμοδοσία δεν θα πρέπει 

να βιαστείς. Θα σου προσφέρουν κάτι να 

φας και να πιείς. Πρέπει να είμαστε 

βέβαιοι ότι αισθάνεσαι τελείως καλά πριν 

φύγεις. 

 

Επιπλέον είναι σημαντικό να γνωρίζεις  

ότι πριν την αιμοδοσία  επιβάλλεται : 

• να έχεις φάει κάτι  τις προη-

γούμενες τρείς με τέσσερις ώρες.  

•  να αυξήσεις την κατανάλωση 

υγρών  τόσο πριν όσο και μετά την αιμο-

δοσία. Προσοχή όμως, ΟΧΙ αλκοόλ από 

την προηγούμενη ημέρα της αιμοδοσίας. 

• να έχεις κοιμηθεί καλά το προη-

γούμενο βράδυ. 

 

 

 

 

Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης; 

Όχι. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας 

κίνδυνος μόλυνσης από ιούς ή άλλα 

μικρόβια. Όλα τα σετ που χρησι-

μοποιούνται είναι μίας χρήσης, από-

στειρωμένα και αχρηστεύονται μετά από 

κάθε χρήση. 

 

 

Στην Ελλάδα καλύπτονται οι ανάγκες για 

αίμα 

Η Ελλάδα χρειάζεται ετησίως περίπου 

650.000 μονάδες αίματος για να καλύψει 

τις ανάγκες της. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Υπουργείου Υγείας, μέχρι πριν από 

δύο χρόνια το 43% των αναγκών 

κάλυπταν οι Εθελοντές Αιμοδότες (αίμα 

Α’ διαλογής), το 5% οι ένοπλες Δυνάμεις, 

το 2% ο Ελβετικός Ερυθρός Σταυρός 

(αγορά του ελληνικού κράτους) και το 

υπόλοιπο 50%, δυστυχώς, καλύπτονταν  

μετά τεράστια ψυχολογική πίεση  από 

συγγενείς και φίλους των ασθενών (αίμα 

Β’ διαλογής). 

Όμως ,τα τελευταία δύο χρόνια-εν μέσω 

κρίσης-διαφαίνεται μια ελπιδοφόρα 

αλλαγή  στον τομέα αιμοδοσίας στη χώρα 

μας: περισσότερες από τις μισές μονάδες 

που συλλέγονται πλέον είναι από 

εθελοντές αιμοδότες και έχουν ξεπεράσει 

σε «επιδόσεις» τούς συγγενείς και φίλους 

ασθενών που καλούνται να προσφέρουν 

αίμα, όταν ο δικός τους άνθρωπος 

χρειαστεί να χειρουργηθεί. Μπορεί η 
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κεφαλή να είναι ιδιαίτερα «βραχεία», 

ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντική.  

 

Ο σύλλογός σας διοργανώνει τακτικά 

ημέρες αιμοληψίας; 

Ο σύλλογος Γυναικών Θεσπρωτικού 

δραστηριοποιείται ενεργά με την αιμο-

δοσία εδώ και πολλά χρόνια. Διατηρεί  

δική του Τράπεζα Αίματος που καλύπτει 

τις ανάγκες για αίμα των τακτικών 

εθελοντών αιμοδοτών  του και των 

συγγενών τους ,των κατοίκων του 

Θεσπρωτικού και των γύρω χωριών αλλά 

και όπου αλλού παραστεί ανάγκη, κατόπιν 

συνεννόησης. Ο σύλλογος πραγματοποιεί 

δύο φορές τον χρόνο ημέρα εθελοντικής 

αιμοδοσίας, μια τον Δεκέμβριο και μια τον 

Ιούνιο, οι οποίες συνήθως γίνονται στον 

χώρο του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού 

με τη συνεργασίας της Αιματολογικής 

μονάδας του Νοσοκομείου Πρεβέζης. Οι 

ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται 

περίπου ένα μήνα πριν, ώστε να υπάρχει 

επαρκής χρόνος να ενημερωθούν όσοι 

ενδιαφέρονται. 

 

Θεωρείτε ότι οι Έλληνες είμαστε 

ευαισθητοποιημένοι στο συγκεκριμένο 

θέμα ; 

Οι Έλληνες είναι ευαίσθητος λαός. Όταν 

γίνονται καλέσματα για άτομα που έχουν 

ανάγκη, τρέχουν όλοι. Όμως αυτός δεν 

είναι ο σωστός τρόπος. Χρειαζόμαστε 

σταθερή ροή από τακτικούς εθελοντές 

αιμοδότες. Αυτό θέλουμε ως στρατηγικό 

σχέδιο. Να είναι οι εθελοντές όσο 

περισσότεροι γίνεται. Και γι’ αυτό 

χρειάζεται στρατηγική προσέλκυσης. Ως 

Έλληνες δεν είμαστε επαρκώς 

ενημερωμένοι τόσο για την διαδικασία της 

αιμοδοσίας αλλά ούτε και για το πόσο 

σημαντική βοήθεια μπορεί να προσφέρει ο 

καθένας από εμάς με είκοσι λεπτά από τη 

ζωή του. Για τον λόγο αυτό στις 

προτεραιότητές του Υπουργείου Υγείας 

και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας  

είναι να προωθήσουνε ένα εθνικό σχέδιο 

δράσης για την αιμοδοσία, βασικός άξονας 

του οποίου θα είναι η ενημέρωση-

ευαισθητοποίηση να ξεκινάει από τα 

σχολεία. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την 

πρόσκληση που μας κάνατε ώστε να 

συνδράμουμε και εμείς στον βαθμό που 

μπορούμε στην αξιόλογη προσπάθειά σας 

και στη ευαισθητοποίηση που δείχνετε για 

ένα τόσο σημαντικό θέμα αλλά και να 

γνωστοποιήσουμε και την δική μας 

προσπάθεια για εθελοντική αιμοδοσία. 

 

 

Ο Σύλλογος Γυναικών Θεσπρωτικού 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ. 
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Συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Ντάκουλας Ευάγγελος,  

Υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων και πρώην Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ 

Φιλιππιάδας. 

 
 

Πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος Μανιταρό-

φιλων ; 

Ο Σύλλογος Μανιταρόφιλων 

Ηπείρου ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 

2007 με σκοπό την μελέτη, την 

προστασία και την ανάδειξη της 

μυκοχλωρίδας της Ηπείρου.Η έδρα του 

βρίσκεται στην οδό Τσακάλωφ 13 στα 

Γιάννενα. Το γραφείο του Συλλόγου είναι 

ανοιχτό για όλους τους μανιταρόφιλους 

κάθε Τετάρτη και ώρες 19.30-21.00. 
 

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να 

επικοινωνήσει  με το σύλλογο στα :  

e-mail : manitarofiloi@gmail.com.    

Και στο τηλέφωνο  6995278814. Επίσης 

μπορεί να μάθει τα νέα του συλλόγου στο 

bloghttp://fungi.pblogs.gr/  

και στη σελιδα 

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

filoi/ 
 

Ποια ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του 

Συλλόγου ; 

 

Στην χώρα μας η ενασχόληση με 

τους μύκητες( Μανιτάρια)  δεν ήταν 

ιδιαιτέρα διαδεδομένη. Το  1999 ιδρύθηκε 

ο πρώτος σύλλογος μανιταρόφιλων στη 

Δυτική Μακεδονία. Στη συνέχεια λόγω 

της δράσης και της προβολής  άρχισαν να 

ιδρύονται σύλλογοι σε όλη την χώρα και ο 

τέταρτος σύλλογος ήταν ο δικός μας. 

 
 

Ποιοι είναι οι σκοποί του συλλόγου; 

 

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:  

 Η προστασία και ορθολογική 

αξιοποίηση του μυκητολογικού 

πλούτου της Ηπείρου. 

 Η μελέτη της μυκητοχλωρίδας της 

Ηπείρου και η διάδοση της 

μυκητολογικής γνώσης. 

 Η εκλαϊκευμένη παρουσίαση του 

ρόλου που παίζουν τα μανιτάρια και 

οι λοιποί μύκητες στη φύση και τη 

ζωή μας. 

 Η προβολή του μυκητολογικού 

θησαυρού της Ηπείρου. 

 Η καλλιέργεια της αγάπης, του 

σεβασμού και της προστασίας της 

φυσικής μας κληρονομιάς 

(μυκητοχλωρίδας, χλωρίδας και 

πανίδας) για την αποτροπή των 

καταστροφών που συντελούνται με 

την αλόγιστη εκμετάλλευση του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/manitarofiloi/
https://sites.google.com/site/manitarofiloi/
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Πείτε μας λίγα λόγια για τη δράση σας.   

 

Ο σύλλογος μας  εκτός από τις 

εβδομαδιαίες συναντήσεις στα γραφεία 

του συλλόγου οργανώνει  δράσεις με πιο 

γνωστή στην περιοχή σας αυτή ου γίνεται 

κάθε χρόνο στην λίμνη του Ζηρού, αλλά 

και συμμετέχει σε εκδηλώσεις που 

γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Επίσης 

εκδίδει φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, πρα-

γματοποιεί ομιλίες και προβάλλει  γενι-

κότερα την γνώση και ενασχόληση με 

τους μύκητες.  
 

Πού συνήθως βρίσκουμε  μανιτάρια και τι 

θα πρέπει να γνωρίζουμε γι΄ αυτά ; 
 

Μανιτάρια βρίσκουμε παντού. Εξ ου 

και η φράση “φυτρώνουν σαν τα 

μανιτάρια». Τα συναντούμε από τον  πιο 

αναμενόμενο βιότοπο, τα δάση και τα 

λιβάδια μέχρι και τις πιο αναπάντεχες 

τοποθεσίες όπως ανάμεσα σε πλάκες 

πεζοδρομίου ή ακόμα και πάνω σε κολώνα 

της ΔΕΗ. Αυτό που πρέπει να 

γνωρίζουμε είναι ότι, με τον ορό μανιτάρι, 

ορίζουμε το ορατό μέρος του μύκητα, το 

καρπόσωμα. Υπάρχει και  το μη ορατό 

που είναι το μυκήλιο. Επειδή τα μανιτάρια 

δεν ανήκουν στην οικογένεια των φυτών, 

όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά σε δικό 

τους βασίλειο, θα κάνουμε μια αδόκιμη 

αντιστοιχία. Αν το μανιτάρι είναι το μήλο  

το μυκήλιο είναι η μηλιά. 

Αυτό στο οποίο πρέπει να είμαστε 

ιδιαίτερα προσεκτικοί είναι ότι, όπως και 

σε πολλά αλλά θέματα, η έλλειψη γνώσης  

δημιουργεί κινδύνους. Υπάρχουν ορισμένα 

μανιτάρια τα οποία είναι δηλητηριώδη και 

δημιουργούν από απλά προβλήματα μέχρι 

θανάτους. Οι λαϊκές δοξασίες, οι φωτο-

γραφίες, ή το τηλέφωνο σε κάποιον που 

πιστεύουμε ότι γνωρίζει είναι λανθα-

σμένος τρόπος αναγνώρισης, πρέπει 

κάποιος να διαβάσει, να συλλέξει και  να 

αναγνωρίσει μανιτάρια με κάποιον που 

αποδεδειγμένα ξέρει, όπως πχ ο 

σύλλογος μανιταρόφιλων.  
 

Τι γνωρίζετε για τα  μανιτάρια στο Ζηρό 

και στη γύρω περιοχή ; 
 

Ο  Ζηρός λόγω του μικροκλίματος 

(Αυξημένη υγρασία και θερμοκρασία) είναι 

μια περιοχή, η όποια ευνοεί την ανάπτυξη 

μανιταριών, και κυρίως πολλών ειδών. 

Έτσι, το 2011 σε συνεργία του ΚΠΕ 

Φιλιππιάδας στο οποίο ήμουν υπεύθυνος 

με τον Σύλλογο μανιταρόφιλων Ηπείρου, 

οργανώθηκε η πρώτη  εκδήλωση η όποια 

πλέον έχει γίνει θεσμός και διοργα-

νώνεται κάθε χρόνο στα τέλη Νοεμβρίου. 

Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετέχουν 

πλήθος κόσμου, γνωρίζουν τα μανιτάρια 

αλλά και την περιοχή,  Οι εκδηλώσεις 

αυτές αποτέλεσαν  μια ευκαιρία για την 

προβολή της περιοχής σε όλη την Ήπειρο 

και ευρύτερα. Επίσης το ΚΠΕ έχει 

πρόγραμμα για τα μανιτάρια, στο οποίο οι 

μαθητές, αφού  ακούσουν τα θεωρητικά 

σχετικά με τα μανιτάρια, στη συνέχεια με 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών πηγαί-

νουν στο πεδίο, όπου συλλέγουν και 

αναγνωρίζουν μανιτάρια. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ. 
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Παραδοσιακή αρβανίτικη κοθρόπιτα-ΛΙΑΚΡΟΡΙ, όπως το έφτιαχνε η 

μητέρα μου 

Νάσση Φρειδερίκη 

 

Η λέξη κοθρόπιτα σημαίνει πίτα με στεφάνι (κόθρος-στεφάνι), ενώ η λέξη λιακρόρι 

είναι αρβανίτικη και σημαίνει χορτόπιτα, πράγμα που σημαίνει ότι η πίτα αρχικά 

γινόταν με χόρτα. 

Υλικά: 

 1 χωριάτικο κοτόπουλο, κότα ή κόκορας περίπου 1 ½ κιλό ή κρέας από αρνί 

ενός χρόνου (ζυγούρι). 

 2 κρεμμύδια ψιλοκκομμένα 

 Λίγο σκόρδο ψιλοκομμένο (προαιρετικά) 

 Αλάτι, πιπέρι 

 Ένα ποτήρι λάδι ή λιγότερο, αν το κοτόπουλο είναι παχύ και έχει λίπος 

 Δύο ποτήρια ρύζι (προτιμήστε το ρύζι για γεμιστά) 

 Δύο μεγάλα φύλλα χωριάτικα σπιτικά καλύτερα. 

Για το φύλλο: 

 2 ποτήρια αλεύρι μαλακό περίπου 

 ¾ φλυτζανιού λάδι, περ 50 γρ 

 1 φλυτζάνι του καφέ ξύδι, όχι γεμάτο 

 Αλάτι 

 Νερό χλιαρό όσο πάρει (περίπου 150 γρ) 

Εκτέλεση: 

Κόβουμε το κοτόπουλο σε μερίδες. Βάζουμε στη κατσαρόλα το λάδι, τα κρεμμύδια και 

τα τσιγαρίζουμε μέχρι να μαλακώσουν λίγο. Ύστερα ρίχνουμε το κρέας, το αλάτι, το 

πιπέρι και τα ανακατεύουμε να τσιγαριστεί κι αυτό. Κατόπιν ρίχνουμε νερό και το 

σκεπάζουμε μ’ αυτό, αφήνοντάς το να βράσει σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να μαλακώσει 

καλά. Το χωριάτικο κοτόπουλο δε βράζει εύκολα, ιδιαίτερα αν είναι μεγάλο σε ηλικία 

και ίσως χρειαστεί να ξαναρίξουμε νερό. Όταν βράσει, το κατεβάζουμε από τη φωτιά 

και το αδειάζουμε σε ένα μπολ. 

Παίρνουμε το ρύζι και το περιχύνουμε με λίγο από το ζωμό του κρέατος ρίχνοντάς 

του αλάτι και πιπέρι, αν χρειάζεται κι άλλο (συνήθως χρειάζεται). Στρώνουμε τα 

φύλλα που φτιάξαμε στο λαδωμένο ελαφρά ταψί, έτσι ώστε να περισσεύουν αρκετά 

γύρω γύρω από το ταψί. Το ένα το λαδώνουμε πριν βάλουμε το άλλο πάνω του, για 
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να μη κολλήσουν. Απλώνουμε το ρύζι στο ταψί και στις άκρες του κυκλικά 

τοποθετούμε τα κομμάτια του κρέατος. Ύστερα γυρίζομε τα φύλλα στις άκρες τους 

που περισσεύουν σχηματίζοντας ένα στεφάνι με δίπλες γύρω γύρω στο ταψί και 

αφήνοντας ένα κενό κυκλικό στη μέση να φαίνεται δηλαδή το ρύζι. Με μια κουτάλα 

ρίχνουμε λίγο ζωμό πάνω στα φύλλα, προσέχοντας να μη μας τρυπήσουν. Βάζουμε 

το ταψί στο φούρνο και, μόλις πιει το ζωμό και κοκκινίσει το φύλλο, είναι έτοιμο.  

Οι Αρβανίτες έβαζαν μέσα στην κοθρόπιτα το φλουρί την Πρωτοχρονιά, αφού δεν 

ήξεραν να φτιάχνουν βασιλόπιτα.  

Η κοθρόπιτα ή λιακρόρι μοιάζει με το γαμοπίλαφο της Κρήτης, απλώς η δική μας 

είναι πίτα σε φούρνο με φύλλο. Αν τη δουν οι Κρητικοί, είμαστε σίγουροι ότι θα τη 

ζηλέψουν! 

 

Καλή Επιτυχία ! 

 

 

Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν 
 

 
 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: 

Το πρόγραμμα  Ε.Υ.ΖΗ.Ν  σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας , για να 

δίνει στους μαθητές και τους γονείς – κηδεμόνες τους  πολύτιμες πληροφορίες , για 

το ρυθμό ανάπτυξης  των παιδιών , το επίπεδο της φυσικής κατάστασης  και την 

ποιότητα των διατροφικών τους συνηθειών. 

Μια από τις δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν  είναι  η διαχρονική καταγραφή των 

σωματομετρικών χαρακτηριστικών , της σωματικής δραστηριότητας  και της φυσικής 

κατάστασης όλων των μαθητών από τα νηπιαγωγεία έως και τα λύκεια όλης της 

χώρας. Το πρόγραμμα λειτουργεί προληπτικά για την διασφάλιση καλής υγείας των 

παιδιών και των εφήβων.  

Η διαδικασία των αξιολογήσεων και η δημιουργία των Ατομικών Αναφορών 

γίνεται αυτόματα στην Διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου χωρίς να εισάγεται 

το όνομα του μαθητή διασφαλίζοντας  έτσι τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών. 

Τα τεστ του προγράμματος: 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες : 

α) της σωματικής διάπλασης: 3 μετρήσεις   ΥΨΟΣ , ΒΑΡΟΣ , ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 

ΜΕΣΗΣ 
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β)  της φυσικής κατάστασης: 

 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ  20 Μ 

 ΆΛΜΑ ΣΕ ΜΉΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΌΡΑ  (μυϊκή ισχύς) 

 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΣΕ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ  (μυϊκή αντοχή) 

 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟ ΤΕΣΤ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10Χ5Μ (Ταχύτητα-Ευκινησία) 

 ΔΙΠΛΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΑ ΓΟΝΑΤΑ 

(Ευκαμψία)  

Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα: 

Στο πρόγραμμα, όπως προείπαμε, συμμετέχουν, έπειτα από συμπλήρωση 

υπεύθυνης δήλωσης των γονέων-κηδεμόνων, οι μαθητές όλων των βαθμίδων. Κατά 

την άποψη μου όμως, αρκετά παιδιά αποφεύγουν την συμμετοχή στο πρόγραμμα, 

οπότε δείγμα των μαθητών δεν είναι αντιπροσωπευτικό γιατί δεν έχουμε την μαζική 

συμμετοχή αυτών.   

Συνεπώς, για την μεγαλύτερη αξιοπιστία του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν θα 

έπρεπε  να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των μαθητών που συμμετέχουν 

στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε και τη συμμετοχή 

των μαθητών, που δεν αγαπούν την άσκηση και ψάχνουν αφορμές να την 

αποφύγουν. 

 
Φίντζος Γεώργιος 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 

 

 

 

Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Θεσπρωτικού 
 

Ο Αθλητικός Γυμναστικός 

Σύλλογος Θεσπρωτικού (Α.Γ.Ο.Θ.) 

ιδρύθηκε το 1984 από τους κατοίκους 

του Θεσπρωτικού που τους ένωνε η 

αγάπη για τον αθλητισμό. Πρωτεργάτες 

αυτής της προσπάθειας στα πρώτα 

πέτρινα  χρόνια του συλλόγου ήταν οι 

Θωμάς Παπακώστας και Παύλος 

Τσεκούρας, ο μεν πρώτος για τα 

διοικητικά του καθήκοντα, ο δε δεύτερος 

ως προπονητής της ομάδας επί σειρά 

ετών. 

Σιγά-σιγά η ομάδα, αφού πέρασε τις 

πρώτες δυσκολίες, βρήκε τον δρόμο της, 

δημιούργησε τμήματα παίδων και εφήβων, 

παίρνοντας μέρος στα τοπικά 

πρωταθλήματα. 

Στην συνέχεια προστίθενται και 

άλλα άτομα στον σύλλογο και προσφέρουν 

την βοήθειά τους όπως, Βασίλης 

Καινούριος, Αριστείδης Παπασπύρος, 
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Γεώργιος Τσάτσιος, Δημήτρης Φωτίου, 

Γεώργιος Γεωργαλής, Φώτης 

Παπαφωτίου, Απόστολος Κονταξής, 

Κώστας Σπυράκης και Ζήκος Ρεμπής. 

Οι προπονήσεις της παλιάς ομάδας 

γινόταν στο χώρο του μπάσκετ στο στάδιο 

του Κεραυνού Θεσπρωτικού (δίπλα στα 

σημερινά αποδυτήρια των διαιτητών). Οι 

μετέπειτα προπονήσεις καθώς και το 

προπονητικό κέντρο του συλλόγου ήταν 

στο παλιό γήπεδο μπάσκετ στις εργατικές 

κατοικίες.  

Την τριετία 1996-1998 ο σύλλογος 

έχοντας στο δυναμικό του παίκτες με 

ταλέντο και αγάπη για το μπάσκετ, 

δημιούργησε μία από τις καλύτερες 

ομάδες του πρωταθλήματος και κατά 

πολλούς την καλύτερη ομάδα όλων των 

εποχών που είχε ποτέ.  

Η ομάδα στην τριετία ανεβαίνει δύο 

κατηγορίες, γεγονός που τιμήθηκε από 

την Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. στο Παπαστράτειο 

Συνεδριακό Κέντρο στο Αγρίνιο, παρουσία 

του Γ.Γ. της ΕΟΚ (και νυν FIBA Europe)  

Γεώργιου Βασιλακόπουλου.  

Το βραβείο του συλλόγου παρέλαβε 

ο αρχηγός της θρυλικής αυτής ομάδας, 

Σταύρος Κολιός δια χειρός Παναγιώτη 

Γιαννάκη ενός από τους μεγαλύτερους 

Έλληνες μπασκετμπολίστες όλων των 

εποχών. 

Αυτή η ένδοξη πορεία του συλλόγου 

δε συνεχίστηκε καθώς πολλοί από τους 

παίκτες είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις 

σε άλλες πόλεις (εργασία, σπουδές), 

καθιστώντας έτσι δύσκολη την παραμονή 

της ομάδος στο πρωτάθλημα. 

Έτσι το 1999 ο σύλλογος 

αποχαιρετά οριστικά το παρκέ. 

Το 2013 μία ομάδα νεαρών παιδιών 

προσεγγίζουν τους παλαίμαχους με σκοπό 

την επανίδρυση του συλλόγου έτσι ώστε 

να δώσουν την δυνατότητα σε νέα παιδιά 

που αγαπούν το μπάσκετ να ασχοληθούν 

με αυτό. Πρωτεργάτες σε αυτήν την 

προσπάθεια ήταν οι Σωτήρης Βασιλείου 

και Κώστας Παπακωνσταντίνου. 

Η ομάδα έκλεισε φέτος τρία χρόνια 

συνεχούς παρουσίας στο πρωτάθλημα 

καταλαμβάνοντας την 4η θέση, 

κυριαρχώντας στον τελευταίο της εκτός 

έδρας αγώνα με την Φιλιππιάδα με σκορ 

63-59.  

  Εκτός από το τμήμα μπάσκετ, 

ενεργοποιήθηκε και το τμήμα τένις όπου 

απαρτίζεται από αθλητές όλων των 

ηλικιών. 

 Οι προπονήσεις διεξάγονται στον 

αθλότοπο του «Σιούρου» παρουσία 

προπονητή, στον ίδιο χώρο όπου 

παλιότερα και για αρκετά χρόνια 

προπονούσε τα μικρά παιδιά του 

Θεσπρωτικού ο κ Νίκος Κανταρτζής.  

 Η παρουσία του κ Κανταρτζή 

υπήρξε καταλυτική για πολλούς αθλητές 

τους οποίους δίδαξε, διαπαιδαγώγησε 

αλλά και ανέδειξε σε πανελλήνια 

πρωταθλήματα. 
 

Σταύρος Κολιός 

Τέως πρόεδρος του Α.Γ.Ο.Θ. 
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Ο Einstein έγραψε αυτό το γρίφο στον 20ο αιώνα. Υποστήριξε ότι το 98% των 

ανθρώπων δεν μπορούν να το λύσουν. 

 

Υπάρχουν 5 σπίτια, 5 διαφορετικών ανθρώπων. Σε κάθε ένα σπίτι ζει ένας 

άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας. Οι 5 ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος 

ποτού ,καπνίζουν μια συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο 

κατοικίδιο. Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες 

τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών. 

 

Η ερώτηση είναι ποιος έχει το ψάρι?  

 

Στοιχεία: 

α)Ο Άγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι. 

β)Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο. 

γ)Ο Δανός πίνει τσάι. 

δ)Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι. 

ε)Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ. 

ζ)Αυτός που καπνίζει Pall Mall τσιγάρα έχει πουλιά για κατοικίδια. 

η)Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill. 

θ)Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα. 

ι)Ο Νορβηγός μένει στο 1ο σπίτι. 

κ)Αυτός που καπνίζει Blendsμενει δίπλα σε αυτόν που έχει γάτες. 

λ)Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σε αυτόν που καπνίζει Dunhill. 

μ)Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει Bluemasters πίνει μπίρα. 

ν)Ο Γερμανός καπνίζει Prince. 

ξ)Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι. 

ο)Αυτός που καπνίζει Blendsεχει ένα γείτονα που πίνει νερό. 

 

Ο Einstein έγραψε αυτό το γρίφο στον 20ο αιώνα. Υποστήριξε ότι το 98% των ανθρώπων 

δεν μπορούν να το λύσουν. 

 

Εσείς ;;; 


