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ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
ε ί ν α ι
αθλητική
διοργάνωση πολλ
ώ
ν
αγωνισμάτων που γίνεται
κάθε τέσσερα χρόνια. Η καταγωγή των
αγώνων είναι η Αρχαία Ελλάδα, και έχουν
αναβιωθεί από τον Γάλλο βαρώνο Πιέρ ντε
Κουμπερτέν στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι
Αγώνες της Ολυμπιάδας, γνωστοί και ως
Θερινοί Ολυμπιακοί, τελούνται κάθε τέσσερα χρόνια από το 1896 και μετά, με εξαίρεση τους Ολυμπιακούς του 1916 που δεν
έγιναν λόγω Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και
του 1940-1944 λόγω Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Το 1924 άρχισαν ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί, για χειμερινά
αθλήματα. Από το 1994 οι χειμερινοί αγώνες δεν γίνονται πια την ίδια χρονιά με τους
Θερινούς Ολυμπιακούς.
Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες
Στην αρχαία Ολυμπία καταγράφηκε το 776
π.Χ. ο πρώτος εορτασμός των Αγώνων,
αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπήρχαν και
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ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ...

ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ

Ένα όμορφο κυριακάτικο μεσημεριανό στο πανέμορφο και φιλόξενο καφέ Μπάκας στη
Πεντέλη βρεθήκαμε με την κυρία Άννα Ανδριανού και μιλήσαμε για το πως
μεγάλωσε, για το πως τα πήγαινε στο σχολειο, για το πατέρα
της, αν ποτέ είχε συγκρουστεί με τους γονείς της, για τις
τρεις της δραστηριότητες (σεναριογράφος, συγγραφέας και ηθοποιός), τη γνώμη της για την ελληνική
τηλεόραση καθώς και για την πολιτική και επίσης
για την αγάπη της για τα ζώα.
Διαβάστε την αποκλειστική συνέντευξη που μας
παραχώρησε:

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΟΥ
κα Ανδριανού θα θέλατε να μας πείτε πού
γεννηθήκατε και πού μεγαλώσατε;
Γεννήθηκα στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν
ηθοποιός κι αυτός, γνωστός μάλιστα πολύ, ο
Νίκος Βασταρδής. Το πρώτο μου σπίτι ήταν
κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μεγάλωσα σε
τρία διαφορετικά μέρη. Το ένα ήταν κοντά στα
Εξάρχεια, στην πλατεία Βικτωρίας. Όταν έγινα δέκα
- έντεκα χρονών η μητέρα μου με πήρε και πήγαμε
και μείναμε στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, γιατί είχε
συγγενείς εκεί. Να σας πω σ’ αυτό το σημείο ότι οι γονείς
μου είχαν χωρίσει από τότε που ήμουν πολύ μικρή. Έμεινα λοιπόν στο Πειραιά μέχρι τα δεκατέσσερα όπου και τελείωσα και το Γυμνάσιο. Ακολούθησε
η Γλυφάδα, όπου έμεινα μέχρι που τελείωσα και το Λύκειο.
Εχω λοιπόν ζήσει και στο κέντρο της Αθηνάς και στο κέντρο του Πειραιά κοντά στη θάλασσα και στη Γλυφάδα επίσης πάνω στη θάλασσα.
Τώρα το πώς βρέθηκα τώρα να κατοικώ στα βόρεια προάστια; Αυτό οφείλεται στο ότι
εδώ έμενε ο πατέρας μου και κάποια στιγμή ήρθα προς τα εδώ για να είμαστε κοντά.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ
Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια;
Πώς ήταν τα παιδικά μου χρόνια; Περίεργα ήταν. Δεν ήταν και πολύ ευχάριστα, γιατί οι
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TO ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
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H ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Η Γέφυρα ΡίουΑντιρρίου είναι
καλωδιωτή γέπου ολοΟΙ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΣΤΟΙ ΠΥΡΓΟΙ φυρα
κληρώθηκε το
Σελίδα 5 2004 μεταξύ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
του
Ρίου
(κοντά στην
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Σελίδα 5 Πάτρα) και του
Αντιρρίου, που
συνδέει την ΠελοΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Σελίδα 8
πόννησο με τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και προς τα πάνω
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ με το υπόλοιπο της Ευρώπης. ΚατασκευάΣελίδα 10 στηκε από την Γαλλική εταιρία Vinci.
Ενώ συχνά το μήκος μιας γέφυρας τέτοιου
ΕΣΚΙΜΩΟΙ & ΛΑΠΩΝΕΣ Σελίδα 10 τύπου αναφέρεται ότι είναι το σύνολο των

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
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καταστρωμάτων
της,
στην πραγματικότ η τ α
επιστημονικά κατά
την στατική ανάλυση (και
σε
κάποιες
διεθνείς λίστες
μεγαλύτερων γεφυρών), το ενεργό της
μήκος θεωρείται μόνο το μεγαλύτερο από
τα οδοστρώματα κάτω από ένα "κατάρτι"
(κάνοντας έτσι την γέφυρα "μικρότερη").
Το μήκος της γέφυρας που στηρίζεται σε
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