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Οι πυραμίδες της Αιγύπτου
Οι πυραμίδες της Αιγύπτου είναι οι τάφοι
για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους
Φαραώ. Οι πυραμίδες αυτές ήταν σχεδιασμένες για να «στεγάσουν» τους νεκρούς
Φαραώ κατά τη διάρκεια της μεταθανάτιας
ζωής του. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι
όταν κάποιος πέθαινε ξεκίναγε μια καινούρια ζωή την οποία έλεγαν μεταθανάτια ζωή.
Γι’ αυτό το λόγο μέσα στον τάφο άφηναν
τα πιο χρήσιμα πράγματα τους. Αυτό συνεχίστηκε για πολλούς αιώνες.
Οι πυραμίδες αυτές ήταν φτιαγμένες από
πολλή σκληρή πέτρα ή με κομμάτια δολερίτη. Ο δολερίτης είναι κι αυτός ένα είδος
πολλή σκληρής πέτρας. Οι οικοδόμοι δούλεύαν την πέτρα με τα σκάρπελα. Τα άκρα
των σκαρπέλων τα θέρμαιναν για να είναι
πιο κοφτερά. Τα σκάρπελα τα χτυπούσαν
με σφυριά.
Οι πυραμίδες της Αιγύπτου έχουν μαγέψει
όλο τον κόσμο και μας κινούν το ενδιαφέρον για να τις επισκεφτούμε.
Οι Φαραώ
Με το όνομα φαραώ εκ της αρχαίας αιγυπτιακής λέξης "φερ-άα ή περ-άα" που σήμαινε ανάκτορο φέρονται στην Ιστορία οι
αρχαίοι ηγεμόνες της Αιγύπτου.
Σχετικά με την προέλευση του ονόματος
Φαραώ, δύο είναι οι επικρατέστερες θεωρίες.
Η πρώτη του Ιώσηπου που ανέφερε ότι
υπήρξε ένας Αιγύπτιος μονάρχης που έφερε
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Τα ερπετά είναι τετράποδα, σπονδυλόζωα
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αυτό το όνομα και μετά θάνατον πέρασε και
στους υπόλοιπους βασιλείς.
Η δεύτερη και πλέον αποδεκτή θεωρία
ισχυρίζεται ότι η ονομασία προέρχεται από
την Αιγυπτιακή λέξη per’αα που σημαίνει
παλάτι, ανάκτορο, μεγάλο οίκημα και κατάληξε να σημαίνει μεταφορικά τον βασιλιά.
Ο τίτλος καθιερώθηκε τυπικά την εποχή της
11ης δυναστείας (2060 - 1980 π.Χ.) και διατηρήθηκε έως την Περσική κατάκτηση το
525 π.Χ. από τον Καμβύση. Για πρώτη
φορά με το όνομα Φαραώ αναφέρονται οι
ηγεμόνες της 12ης δυναστείας.
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Φαραώ των Δύο Γαιών της Αιγύπτου.
Οι βασιλείς της Σάκαρα
Η Σακάρα, βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νότια
από το Κάιρο και φιλοξενεί τις νεκροπόλεις
της Μέμφιδας, που ήταν η Πρωτεύουσα της
Αιγύπτου την περίοδο του Αρχαίου Βασιλείου. Εντυπωσιάζει, λοιπόν, το γεγονός ότι
αυτός ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος, διάλεξε αυτή την περιοχή για να φτιάξει τον
τάφο του και όχι τη νέα Πρωτεύουσα που
ίδρυσε ο Ακενατόν στην περιοχή της
Αμάρνα.
Με το που ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου, ο Φαραώ Αμένοφις IV, ονειρευόταν
να αλλάξει τα πάντα, μέσα από μια σαρωτική μεταρρύθμιση. Το πρώτο που άλλαξε,
ήταν η θρησκεία, καταργώντας τη λατρεία
των θεών που λατρεύονταν μέχρι τότε και
στη θέση όλων αυτών, έβαλε ένα δικής του
έμπνευσης θεό, που τον ονόμασε Ατόν. Ο
Ατόν είναι η εικόνα του ήλιου.
Ελενη Πολυδώρου Βασιλική Τσουβαλιά

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ
Ο φύλακας της μεγάλης σφραγίδας
Πρόσφατα, μια ανασκαφή στην περιοχή της
Σακάρα, έφερε στο φως τον τάφο του
Σφραγιδοφύλακα του Φαραώ Ακενατόν.
Του ανθρώπου, που βρισκόταν πολύ κοντά
στην κορυφή της εξουσίας της Φαραωνικής
Αιγύπτου.
Ο τάφος του Σφραγιδοφύλακα, του αιρετικού Φαραώ Ακενατόν, είναι κάτι παραπάνω
από μια σημαντική ανακάλυψη. Γιατί, πολύ
απλά, ο Σφραγιδοφύλακας, είναι στην
πραγματικότητα το αφτί και το μάτι του
Φαραώ. Είναι ο φύλακας της Μεγάλης
Σφραγίδας του Οίκου του Φαραώ, που γνωρίζει τα πάντα, όσα έχουν να κάνουν με την
εξουσία του «Φαραώ, Ζωή, Υγεία, Δύναμη», όλα όσα έχουν να κάνουν με τους
νόμους, τις διαταγές και τις αποφάσεις του
που επιβιώνουν είναι: Κροκόδειλοι, Αλλιγάτορες, Καιμάν, Γαβιάλοι, Σφηνόδοντες,
Φίδια, Σαύρες, Χελώνες κ.α.
Σε αντίθεση με τα αμφίβια, τα ερπετά δεν
έχουν ένα υδάτινο στάδιο προνυμφών.
Κατά κανόνα, τα ερπετά είναι ωοτόκα δηλαδή, είναι ζώα που γεννούν αυγά με καθόλου ή με πολύ μικρή ανάπτυξη. Αν και
ορισμένα είδη φιδιών είναι σε θέση να γεννήσουν ζωντανά μικρά. Αυτή είναι η μέθοδος αναπαραγωγής σε περισσότερα ψάρια,
αμφίβια, ερπετά αλλά και σε όλα τα πτηνά.
Υπάρχουν ερπετά που κυμαίνονται σε μέγεθος από ένα μικροσκοπικό είδος μικρής
σαύρας που μπορεί να αναπτυχθεί μέχρι 1,7
εκατοστά σε μήκος μέχρι τους κροκόδειλους του αλμυρού νερού, οι οποίοι μπορεί
να φθάσουν τα 6 μέτρα σε μήκος και ζυγίζουν πάνω από 1.000 κιλά.
Η μελέτη των ερπετών και αμφιβίων ονομάζεται ερπετολογία.
Γρηγόρης Μαργαρίτης

Την Τρίτη 9 Οκτώβρη κάναμε εκλογές στην
τάξη μας για να αναδείξουμε το νέο συμβούλιο του τμήματος.
Ο κ. Βασίλης, ο δάσκαλός μας , ανακοίνωσε
στην τάξη ότι θα κάνουμε εκλογές και μας
εξήγησε τη διαδικασία που θα έπρεπε να
ακολουθηθεί.
Μας είπε ότι μπορούσαμε να είμαστε όλοι
υποψήφιοι και ότι μπορούσαμε να επιλέξουμε τρία άτομα μαζί με αυτά και τον
εαυτό μας, δηλαδή μπορούσαμε να βάλουμε μέχρι τρεις σταυρούς. Αφού είμαστε
βέβαιοι ότι όλοι γνώριζαν πλήρως τη διαδικασία προχωρήσαμε στις εκλογές.
Τυπώσαμε ψηφοδέλτια που περιείχαν όλα
τα ονόματα των παιδιών του τμήματος.
Βρήκαμε ένα κουτί για κάλπη. Ορίσαμε τη
εφορευτική επιτροπή που την αποτελούσαν
ο Δάσκαλος μας, ως πρόεδρος, η Εριφύλη
Βρυσά, η Εύα Μητροπούλου και ο Αλέξης
Κυριακόπουλος, ως μέλη.
Η εφορευτική επιτροπή καλούσε με αλφαβητική σειρά τα παιδιά. Αυτά έπαιρναν ένα
ψηφοδέλτιο και πήγαιναν σε μια άκρη και
ψήφιζαν βάζοντας ένα x στο κουτάκι αυτού
που ήθελαν να ψηφίσουν. Στη συνέχεια το
έριχναν στη κάλπη. Έτσι ψηφίσαμε όλοι.
Μόλις τελείωσε η ψηφοφορία η εφορευτική
επιτροπή έκανε την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και ολοκλήρωσε τη διαδικασία
με την καταμέτρηση των ατομικών ψήφων.
Μετα την ολοκλήρωση της καταμέτρησης
διαπιστώσαμε ότι ισοψηφούσαν οι τρεις
πρώτοι: Δρίβας Κωνσταντίνος, Κομινάτος
Γιώργος , και Τόλιας Φίλιππος. Για την κατανομή των αξιωμάτων έγινε κλήρωση και
από αυτή προέκυψε το νέο μαθητικό συμβούλιο για αυτή τη χρονιά, που αποτελείται
από:
Δρίβας Κωνσταντίνος, πρόεδρος
Κομινάτος Γιώργος, γραμματέας και
Τόλιας Φίλιππος, ταμίας
Καλή επιτυχία παιδιά στο έργο σας.
Στέλιος Μουλάϊ

