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Οι πρώτες αποστολές στην σημερινή περιοχή της Νέας Υόρκης πρωτοέγιναν το 1524 και το 1609. 
Από το 1610 ξεκίνησαν Ολλανδοί έμποροι ένα επικερδές εμπόριο γούνας με τους εκεί κατοικούντες 
Ινδιάνους. Στις 27. 3. 1614 ιδρύθηκε η εταιρεία των Καινούριων Κάτω Χωρών. Οι πρώτοι άποικοι 
άρχισαν να φθάνουν στην Νέα Υόρκη το 1624 και ήταν Ολλανδοί. Το 1626 αγοράστηκε το νησί 
Μανχάταν από τους Ινδιάνους για 24 δολάρια και έτσι εγκαταστάθηκαν περισσότεροι Ολλανδοί. 
Η νέα αυτή αποικία πήρε το όνομα Νέο Αμστερνταμ. Με το πέρασμα των χρόνων χτίστηκε το 
πρώτο νοσοκομείο, το πρώτο σχολείο και η πρώτη φυλακή. Το 1652 χτίστηκε, εκεί που σήμερα 
βρίσκεται η περίφημη Wall Street, ένα προστατευτικό τείχος. Το 1664 η εξουσία πέρασε από τους 
Ολλανδούς στους Άγγλους, οι οποίοι επιτέθηκαν στην πόλη και την κατέλαβαν αναίμακτα. Τότε 
μετονομάστηκε σε Νέα Υόρκη προς τιμήν του δούκα της Υόρκης, αδελφό του τότε Βασιλέα της 
Αγγλίας. Το 1673 η αποικία πέρασε και πάλι στα χέρια των Ολλανδών, για λίγο όμως , καθώς από το 
1674 η Νέα Υόρκη βρέθηκε οριστικά στα χέρια των Άγγλων.

Στον 17ο αιώνα η Νέα Υόρκη συμμετείχε έντονα στον Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας των Αμερικανών. Το 1776 έγινε το κυρίως 
καταφύγιο του Τζόρτζ Ουάσινγκτον. To 1783 οι τελευταίοι 
Άγγλοι εγκατέλειψαν την Νέα Υόρκη, καθώς αναγνωρίστηκε 
η Ανεξαρτησία της Αμερικής. Από το 1788 ως το 1790 η 
Νέα Υόρκη ήταν η πρωτεύουσα των (τότε) Η.Π.Α. Το 1792 
ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Στις αρχές του 19ου αιώνα η πόλη άρχισε 
να μεγαλώνει όσο ποτέ πριν. Το 1811 
κατασκευάστηκαν σε ολόκληρο το Μανχάταν 
δρόμοι. Το 1825 εγκαινιάστηκε το κανάλι 
της λίμνης Ήρι, και έτσι οι Μεγάλες Λίμνες 
συνδέονταν με την Νέα Υόρκη και τον 

Ήδη στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, 
η Νέα Υόρκη έγινε το κέντρο του 
διεθνούς εμπορίου και της βιομηχανίας. 
Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική 
κρίση του 1929, επηρέασε πολύ 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ομοσπονδιακή ένωση πενήντα 
πολιτειών. Οι αρχικές δεκατρείς αποικίες ήταν οι διάδοχοι των 
δεκατριών αποικιών που εξεγέρθηκαν εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας. 
Στην πρώιμη ιστορία της χώρας, τρεις νέες πολιτείες οργανώθηκαν σε 
έδαφος που διαχωρίστηκε από τα εδάφη των υπαρχουσών πολιτειών: 
το Κεντάκι από την Βιρτζίνια· το Τενεσσί από την Βόρεια Καρολίνα· και 
το Μέιν από τη Μασαχουσέτη. Οι περισσότερες από τις άλλες πολιτείες 
δημιουργήθηκαν από εδάφη που αποκτήθηκαν μέσω πολέμων ή αγοράς 
της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Μια ομάδα εξαιρέσεων περιλαμβάνει το 
Βερμόντ, το Τέξας, και τη Χαβάη· κάθε μία ήταν ανεξάρτητη δημοκρατία 
πριν εισέλθει στην ένωση. Κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, 
η Δυτική Βιρτζίνια αποχωρίστηκε από την Βιρτζίνια. Η πιο πρόσφατη 
πολιτεία—η Χαβάη—επέτυχε την προαγωγή της σε πολιτεία στις 21 
Αυγούστου 1959. Οι πολιτείες δεν έχουν το δικαίωμα να αποσχισθούν 
από την ένωση. Οι πολιτείες αποτελούν χονδρικά τον κύριο όγκο 
της μάζας γης των ΗΠΑ· οι δύο άλλες περιοχές που θεωρούνται 
ολοκληρωμένα μέρη της χώρας είναι περιλαμβάνουν την Περιφέρεια 
της Κολούμπια, την ομοσπονδιακή περιφέρεια όπου βρίσκεται η 
πρωτεύουσα, η Ουάσινγκτον· και η Ατόλλη Παλμύρα, ένα ακατοίκητο 
αλλά ενσωματωμένο έδαφος στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες επίσης κατέχουν πέντε μεγάλα υπερπόντια εδάφη: το 
Πουέρτο Ρίκο και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους στην Καραϊβική· 
και την Αμερικανική Σαμόα, το Γκουάμ, και τις Βόρειες Μαριάνες 
Νήσους στο Ειρηνικό. Όσοι γεννήθηκαν στις μεγάλες περιοχές 
(εκτός από την Αμερικανική Σαμόα) κατέχουν ιθαγένεια των ΗΠΑ.
Αμερικανοί πολίτες που κατοικούν στα εδάφη έχουν πολλά από τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις ως πολίτες που διαμένουν στις πολιτείες· 
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Θέλεις να χορέψεις μαζί μου;

τέχνες, τον πολιτισμό,  
και πολλά μνημεία της

Ήλιος n. ar. شمس [Sẖms] en. sun tm. சூரியன் 
[Cūriyaṉ] 7 ο κεντρικός πλανήτης του ηλιακού 
συστήματος η δύση η ανατολή του ήλιου 8 το φως 
του ήλιου Μπαίνει ήλιος από το παράθυρο.

சிறகு ச�ற்கள்
கலை கண்ணாடிகள்

poteĩ, pokõi, pohapy

La vie de bohème
One seems to be suspended between two heavens.

Thermodynamic equilibrium

إن رسقت، ارسق جمل، وإن عشقت، اعشق قمر

هامت الرياضيات

Ϋποπτη συνωμοσίας
Το τέρας του Φρανκενστάιν

Με τον όρο θερμοδυναμική ισορροπία 
χαρακτηρίζεται γενικά η κατάσταση ενός 
θερμοδυναμικού συστήματος κατά την 
οποία δεν μεταβάλλονται οι ιδιότητές του 
με το χρόνο. Τούτο σημαίνει ότι οι όποιες 
μεταβολές που μπορεί να επέλθουν θα είναι 
αποτέλεσμα κατόπιν αλληλεπίδρασης με 
άλλο σύστημα και μόνο. Σύστημα ορισμένης 
ενέργειας ευρισκόμενο σε θερμοδυναμική 
ισορροπία χαρακτηρίζεται με τη μεγαλύτερη 
τιμή εντροπίας από οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση με την αντίστοιχη ενέργεια. Γενικά 
η θερμοδυναμική ισορροπία ως κατάσταση, 
παρουσιάζει στις διάφορες συνθήκες πίεσης και 
θερμοκρασίας τη χαμηλότερη τιμή ενθαλπίας 
σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση υπό τις αυτές 

Θερμοδυναμική ισορροπία

Som beskrevet af den antikke græske 
filosof Thales fra Milet omkring 600 fvt., 
kunne ladning (eller elektricitet) ophobes 
ved at gnubbe pels mod forskellige ma-
terialer. Grækerne bemærkede at ladede 
ravklumper kunne tiltrække lette objekter 
som hår. De bemærkede også at hvis de 
gnubbede rav længe nok, kunne de få en 
gnist til at springe. Denne egenskab kom-
mer fra den triboelektriske effekt. I 1600 
vendte den engelske videnskabsmand 
William Gilbert tilbage til emnet i De 
Magnete, og var ophavsmand til det mod-
erne latinske ord electricus fra ηλεκτρον 
(elektron), det græske ord for "rav", som 
hurtigt blev afledt til elektrisk og elektricitet. 

Termodynamisk ligevægt



(this does not)

(mean what)

(it says)

(in the brackets)

quart

καλός

ஏன்டி

شجاعة

¡No me moleste mosquito!

Wise or silly or nothing at all

Baby Precious & Mr. Cuddle-Wuddle

But there was no cake-walk hyperbole in it!

One seems to be suspended between two heavens.

செரு விளக்கு

An experiment of wasted energies and baffled thoughts

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Mamihlapinatapai

رائع والعقل تهب




