
Ανάλυση Συμβόλων του σήματος 

 
431 π.Χ. 
Έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου 
Ο Ευριπίδης ανεβάζει στην Αθήνα την τραγωδία Μήδεια
 
480 π.Χ. 
Μάχη των Θερμοπυλών 
Κατάληψη της Αθήνας από τους Πέρσες και καταστροφή της Ακρόπολης 
Ναυμαχία του Αρτεμισίου  
Ναυμαχία της Σαλαμίνας  
Μάχη της Ιμέρας 
 
334π.Χ. 
Ο Αλέξανδρος ο Μέγας ξεκινά την εκστρατεία του στην Ασία  
Μάχη του Γρανικού ποταμού  
 
1821 
Ελληνική Επανάσταση ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία
 
Άπειρο 
Με την έννοια “άπειρο” εννοούμε συνήθως κάτι το οποίο αντίκειται στο πεπερασμένο, κάτι 
χωρίς πέρας, κάτι έξω από το οποίο δεν υπάρχει τίποτα, κάτι το οποίο δεν επιδέχεται 
περαιτέρω αύξηση. 
 
Τροχός 
Μια από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του ανθρώπου. Σύμβολο κίνησης, εργατικότητας, 
παραγωγής, εφευρετικότητας. 
 
CO2 

Χημικό Σύμβολο του Διοξειδίου του Άνθρακα 
 
He2  
Χημικό Σύμβολο του Ηλίου. Ήλιο: αδρανές, μονοατομικό, εύφλεκτο αέριο
 
E=mc2 

Η εξίσωση που παρουσίασε ο Άλμπερτ Aϊνστάιν το 1905 για τη Θεωρία της Σχετικότητας και 
ανέτρεψε όλο το οικοδόμημα της Φυσικής.  
 
C2

Χημικό Σύμβολο του Άνθρακα  
 
HH2O
Ο χημικός τύπος του νερού  
 
Ne 
Χημικό στοιχείο «Νέον». Συναντάται κυρίως στο διάστημα, σπανίως στη γη.  
 
@ - ποντίκι 
Νέες τεχνολογίες, Διαδίκτυο, Επικοινωνία 
 
Πυθαγόρειο θεώρημα  
Σχέση της Ευκλείδειας γεωμετρίας  
(το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός ορθογώνιου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των 
τετραγώνων των 2 κάθετων πλευρών)  
Η ευκλείδεια γεωμετρία έθεσε τις βάσεις της μαθηματικών. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF


U 232  
Χημικό στοιχείο ουράνιο, όπου 238 ο ατομικός του αριθμός (δηλαδή πόσα πρωτόνια έχει στον 
πυρήνα).  
 
Άτομο  
Στη χημεία και φυσική το μικρότερο δυνατό σωματίδιο ενός χημικού στοιχείου το οποίο 
διατηρεί χημικές ιδιότητες.  
 
Μέλισσα 
Έντομο γνωστό για την εργατικότητά του και για το ότι δημιουργεί μεγάλες οικογένειες με 
σαφή ιεράρχηση. Από οικονομικής απόψεως θεωρείται το πιο σπουδαίο έντομο για τον 
άνθρωπο (παραγωγή μελιού – πολλαπλές χρήσεις) 
 
Ναύς 
Αρχαίο ελληνικό πλοίο. Βάση της ναυτιλίας. Χρησιμοποιείται σε πολλά αρχαία κείμενα και 
ιστορικές περιγραφές.  
 
Κλαδιά ελιάς (κότινος) 
Το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων αναδεικνύει τις τέσσερις αξίες κληρονομιά, γιορτή, 
συμμετοχή και ανθρώπινο μέτρο. Το κεντρικό σύμβολο, το κλαδί της ελιάς, ο κότινος, το 
έπαθλο των Ολυμπιονικών στην αρχαιότητα, πρεσβεύει την κληρονομιά των Αγώνων. Η ελιά 
ήταν το ιερό δένδρο της πόλης των Αθηνών και το σύμβολο της Αθηναϊκής Πολιτείας. Το 
κυκλικό σχήμα του στεφανιού, αποτελεί μια πρόσκληση την ανθρωπότητα να συμμετάσχει σε 
μια κοινή προσπάθεια, μέσα από την μεγαλύτερη ειρηνική εκδήλωση του κόσμου. 
Ταυτόχρονα εκφράζει και μια υπόσχεση για συμμετοχή σε μια οικουμενική γιορτή χωρίς 
διακρίσεις.  
 
Δούρειος ίππος 
Ο δούρειος ίππος (δούρειος=ξύλινος) στην ελληνική μυθολογία είναι κατασκευή εμπνευσμένη 
από τον Οδυσσέα, ένα ξύλινο άλογο-κρύπτη. Σκοπός του Οδυσσέα ήταν να παραπλανηθούν 
οι Τρώες και να το εκλάβουν ως δώρο και ως δείγμα καλής θελήσεως και ειρήνης από τους 
Αχαιούς.  
 
Περικεφαλαία – Κίονας  - Αρχαίος Ναός 
Αρχαία Ελληνική Ιστορία - Αρχιτεκτονική 
 
Άνθρωπος 
Ανθρωποκεντρική προσέγγιση  
 
Ανακύκλωση 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
 

 Tick , % Ποσοστό, √ Τετραγωνική Ρίζα, & και, ( Παρένθεση, ? Ερωτηματικό,          
, Κόμμα 
Σημεία Στίξης - Σύμβολα 
 
π≈3,14 
Αριθμητικά Σύμβολα 
 
 
1+1=2  
Αριθμητικές πράξεις 
 
α , φ, ς, ψ, κ, λ, ζ, θ, ρ, γ, β 
Ελληνικά Γράμματα 
 
Abc 
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Λατινική Αλφάβητος  
 
w, g, s, e, x 
Λατινικοί Χαρακτήρες 
 
Ισοσκελές Τρίγωνο, Κύβος 
Γεωμετρικά Σχήματα 
 
Μπάλα μπάσκετ, Μπάλα ποδοσφαίρου 
Αθλητισμός & Παιδεία 
 
Μουσικό Κλειδί του Σολ, νότα 1/8, νότα τρίηχο 
Νότες μουσικής  
 
Ζωγραφική παλέτα, Θεατρικές μάσκες, Πινέλο 
Τέχνες – Πολιτισμός & Παιδεία 
 
Μοιρογνωμόνιο, Βιβλία, Σελίδα σημειώσεων, Χάρακας, Μολύβι, Συνδετήρας, 
Τετράδιο  
Σχολικά Είδη 
 
Μικροσκόπιο, Δοκιμαστικοί σωλήνες, Θερμόμετρο, Μοριακή δομή 
Μάθημα Χημείας 
 
Πλανητική Τροχιά 
Το σύμπαν 
 
Ρολόι 
Έννοια του χρόνου 
 
Λουλούδι, Χιονονιφάδα 
Στοιχεία της φύσης 
 
Αποτύπωμα ζώου, Πεταλούδα 
Ζωολογία 
 
Γρανάζια 
Μηχανική 
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