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Μόνο τηλεοπτικά και διαδικτυακά 
 

ΘΕΜΑ: Η Επίδραση των επιδημιών στην Παγκόσμια Ιστορία 

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεολόγης Ανδρονίδης, Χημικός 
 

Ο Μαύρος Θάνατος αποτέλεσε την μεγαλύτερη πανδημία πού έπληξε τον 
κόσμο σκοτώνοντας το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού της 
εποχής, 
Και ενώ η απειλή πλησίαζε την Κωνσταντινούπολη οι οικογένειες των 
ευγενών αλληλοσπαράσσονταν για τον αυτοκρατορικό θρόνο μετά την 
ανακατάληψη της Πόλης . Όταν  τελικά  κτυπά την εναπομείνασα 
αυτοκρατορία την βρίσκει σε πλήρη κατάρρευση. Τι έμεινε άραγε να 
νικήσει ο Μωάμεθ ο Πορθητής; 
Από που, όμως, ήρθε αυτή η κατάρα και πως διαδόθηκε στον τότε 
γνωστό κόσμο. Ποιες  συνέπειες είχε και πως επέδρασε στην εξέλιξη της 
ανθρώπινης ιστορίας; 
Υπάρχει και στον Νέο Κόσμο μια ανάλογη Ιστορία; Ποιο ήταν το αόρατο 
όπλο των Ισπανών conquistadores  με το οποίο υπέταξαν μια ολόκληρη 
ήπειρο;  
Με το επόμενο μάθημα, τρίτο στη σειρά, κλείνουμε αυτήν την ενότητα 

δηλαδή πως οι επιδημίες επέδρασαν στον ρου της Ιστορίας. Οι επιδημίες 
ήταν , είναι και θα είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας της κίνησης 
της Ιστορίας που , όμως, τις περισσότερες φορές τον αγνοούμε. 

 

Ο Θεολόγης Ανδρονίδης, καθηγητής χημείας στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, πλην της πολύτιμης παιδαγωγικής του λειτουργίας, είναι 
βασικός συνεργάτης στον πνευματικό μας συμπόσιο εδώ και δεκαπέντε 

(15) χρόνια, με εξαιρετικά ενδιαφέροντα για τον ελληνικό και 



πανανθρώπινο πολιτισμό, πλουτίζει και αναβαθμίζει το πνευματικό μας 
συμπόσιο με θέματα φιλοσοφίας, επιστήμης, τεχνικών επιτευγμάτων του 
ελληνικού πολιτισμού καθώς και με θέματα ιστορικά και κοινωνικά στα 
ανθρώπινα πράγματα. 
 

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη 7-8 το απόγευμα σε ζωντανή 
μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών 
(live streaming μέσα από το κανάλι του ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Σερρών στο 

YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=GyJxpz9D_WU&feature=emb_title) 

οπότε μπορεί να γίνεται και ζωντανή συζήτηση με τους τηλεθεατές.  
Επίσης θα αναρτώνται στο διαδίκτυο σε διάφορες ιστοσελίδες όπως 

πχ.  Ζήσης Μητλιάγκας πρώην Δήμαρχος Σερρών  

https://www.facebook.com/zisis.mitliagas/  

Ανδρονίδης  Θεολόγος  
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA 

       Κλασσική παιδεία     https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-

OkM9SHw7CznMSQw 

και τηλεοπτικά 

 Χορηγοί:  Η Α.Ε Θέρμη Σερρών (Τηλεθέρμανση) 
 η TOYOTA ΟΥΣΤΡΙΑΣ Α.Ε. ΣΕΡΡΕΣ-ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ 

  και η ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α. και η ΑΕ ΜΕΤΡΟΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

Ζήσης Μητλιάγκας 

Φιλόλογος 

Συντονιστής των φορέων υλοποίησης 
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