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Μόνο ηηλεοπηικά και διαδικησακά 
 

ΘΕΜΑ: Η Επίδραζη ηων επιδημιών ζηην Παγκόζμια Θζηορία 

   ΕΘΗΓΗΣΗ: Θεολόγης Ανδρονίδης, Υημικός 
 

Ση είλαη απηό πνπ θηλεί ηελ Ηζηνξία; 
Κάπνηνη ζα πνπλ:  νη  κεγάινη εγέηεο, άιινη ζα επηκέλνπλ ζηελ  πάιε ησλ 
ηάμεσλ , θάπνηνη άιινη ζα πξνηείλνπλ ηηο  παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη 
θάπνηνη ζα επηκέλνπλ ζηνπο ηπραίνπο παξάγνληεο. Αθξηβώο, ινηπόλ, ζ’ 
απηνύο ηνπο ηπραίνπο παξάγνληεο  ππάξρεη έλαο πνπ ελώ ζπάληα ηνλ 
ιακβάλνπκε ππ’ όςε καο,  ν ξόινο ηνπ πνιιέο θνξέο ζηελ Ηζηνξία ήηαλ 
θαηαιπηηθόο. Ο παξάγνληαο απηόο δελ είλαη άιινο από ηνλ ινηκό, ηηο 
επηδεκίεο, ηηο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. 
H ηζηνξία δελ γξάθεηαη κνλάρα από κεγάινπο άλδξεο ή κεγάιεο 
γπλαίθεο, από εξσηθνύο καρεηέο ή πξσηνπόξνπο δηαλνεηέο , από 
πνιπκήραλνπο ζηξαηεγνύο ή νξακαηηζηέο πνιηηηθνύο. Γξάθεηαη θαη από 
θάηη κηθξό θαη ακειεηέν: από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο νη νπνίνη 
απνηέιεζαλ αηηία αθαληζκνύ νιόθιεξσλ πιεζπζκώλ κε ηε κνξθή 
επηδεκηώλ ή παλδεκηώλ θαη ιεηηνύξγεζαλ θαηαιπηηθά ζηελ θαηάξξεπζε 
πνιηηηζκώλ, θνηλσληθώλ- πνιηηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ αιιαγή 
νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ ζρεδηαζκώλ. Αλ μαλαδηαβάζνπκε ηελ ηζηνξία 
ζα πξέπεη λα ηελ δηαβάζνπκε θαη κέζα από ηελ αξξώζηηα θαη ηελ πγεία 
θαζώο θαη ηελ δύλακε πνπ θέξλεη ε γλώζε θαη ε ηερλνινγία. 
ηα  επόκελα 3 καζήκαηα ζα παξνπζηάζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ 
επηδεκηώλ από ηελ πξντζηνξία έσο θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο Ακεξηθήο ηνλ 
16ν αηώλα.  

Ο Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, θαζεγεηήο ρεκείαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, πιελ ηεο πνιύηηκεο παηδαγσγηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, είλαη 



βαζηθόο ζπλεξγάηεο ζηνλ πλεπκαηηθό καο ζπκπόζην εδώ θαη δεθαπέληε 

(15) ρξόληα, κε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα γηα ηνλ ειιεληθό θαη 
παλαλζξώπηλν πνιηηηζκό, πινπηίδεη θαη αλαβαζκίδεη ην πλεπκαηηθό καο 
ζπκπόζην κε ζέκαηα θηινζνθίαο, επηζηήκεο, ηερληθώλ επηηεπγκάησλ ηνπ 
ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ θαζώο θαη κε ζέκαηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζηα 
αλζξώπηλα πξάγκαηα. 
 

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζε δσληαλή 
κεηάδνζε ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο από ην ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ εξξώλ 
(live streaming κέζα από ην θαλάιη ηνπ ΓΖ. ΠΔ. ΘΔ. εξξώλ ζην 

YouTube, 

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

νπόηε κπνξεί λα γίλεηαη θαη δσληαλή ζπδήηεζε κε ηνπο ηειεζεαηέο.  
Δπίζεο ζα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο όπσο 

πρ.  Εήζεο Μεηιηάγθαο πξώελ Γήκαξρνο εξξώλ  

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

Αλδξνλίδεο  Θενιόγνο  
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA 

       Κιαζζηθή παηδεία     https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-

OkM9SHw7CznMSQw 

θαη ηειενπηηθά 

 Υνξεγνί:  Ζ Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΗΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ 

  θαη ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. θαη ε ΑΔ ΜΔΣΡΟΝ 
ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ 
 

Ζήζης Μηηλιάγκας 

Φιλόλογος 

σνηονιζηής ηων θορέων σλοποίηζης 
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