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Φύλλο 1o ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Απρίλιος 2020 

Στείλτε μας 

άρθρα σας να 

τα 

δημοσιεύουμε 

Στείλτε μας τις 

εκδηλώσεις του 

σχολείου σας να 

τις 

επικοινωνήσουμε  

Stop Bullying 

 

Ποιοι κάνουν 

Bullying στα 

σχολεία;  
 

 

6 εκπληκτικά οφέλη 
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Τι κινδύνους 

κρύβουν οι 

ιστοσελίδες 

κοινωνικής 
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παιδιά και τους 

νέους

 

 

Εσύ, πόση αλήθεια 

αντέχεις? 
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Κουναλάκη 

Γαλλικό Ινστιτούτο 

– Κλείδωσαν οι 

ημερομηνίες 

εξετάσεων 

 

Υγειονομικό υλικό 

σε όλες τις σχολικές 

μονάδες 

 

από το Δήμο 

Πειραιά 

 

Αυτός είναι ο 

πρώτος 

ολοκληρωμένος 

γεωλογικός χάρτης 

της Σελήνης 

Επιστήμονες 

ανακάλυψαν 

αντίσωμα που 

μπλοκάρει την 

μόλυνση από 

κορονοϊό 
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Γυμνάσιο & Λύκειο 

Δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση 

μάσκας στα σχολεία 

Ανοιχτό το θέμα βιντεοσκόπησης 

των μαθημάτων 

Ωράρια διαλλειμάτων – 

Διαρρύθμιση των αιθουσών 

Διαδικασία καθημερινής 

καθαριότητας 

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος 

σε σχολεία 
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Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την επαναλειτουργία των σχολείων 
περιλαμβάνει εκ περιτροπής μαθήματα. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια θα γίνονται εκ περιτροπής:  
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και Τρίτη – Πέμπτη. 

  

 

Εκ περιτροπής μαθήματα και αποστάσεις 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολεία σε εκ περιτροπής υπο-τμήματα (που θα 
προκύψουν από τη διαίρεση του τμήματος στα δύο) με στόχο τη μείωση του συγχρωτισμού εντός 
της ίδιας αίθουσας. 
Η απόσταση μεταξύ μαθητών θα πρέπει να είναι 1,5 μ. και απώτατος αριθμός μαθητών εντός 
τάξης τα 15 άτομα. 
Υποτμήματα 

Εκ περιτροπής διδασκαλία στα δύο υπο-τμήματα: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα πηγαίνει 
σχολείο το μισό τμήμα και Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το 
αντίστροφο. 
Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15 άτομα) θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά. 
Θα υπάρχει πρόγραμμα για μελέτη στο σπίτι για τις ημέρες που οι μαθητές δεν θα είναι σχολείο. 
 

Κεραμέως : Δεν θα 
είναι υποχρεωτική η 
χρήση μάσκας στα 

σχολεία 

  

 

 

Η υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως  τόνισε 
πως «το θέμα έχουν συζητήσει εκτενώς οι ειδικοί 
και τους ακούμε ευλαβικά». 
Η άποψη των ειδικών της Εθνικής Επιτροπής 
Δημόσιας Υγείας ήταν να μην είναι υποχρεωτική η 
μάσκα στα σχολεία, αλλά μόνο προαιρετική, εάν το 
επιθυμούν εκπαιδευτικοί ή μαθητές. Δεν υπάρχει 
καν σύσταση για τη. 
 

χρήση μάσκας στους χώρους του σχολείου, συμπλήρωσε. «Θα πηγαίνουμε βήμα - βήμα» 

Για τις ηλικίες των καθηγητών και το αν εμπίπτουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων, η υπουργός Παιδείας υπενθύμισε ότι στις ευπαθείς 
ομάδες περιλαμβάνοντα τα άτομα άνω των 65 ετών. 
Έχει σημασία να τονίσουμε ότι το σχέδιο που παρουσιάσαμε έχει την ομόφωνη στήριξη της Επιτροπής και η διαδικασία θα είναι δυναμική, 

Περιεχόμενα 

Εκδότες 

Εκ περιτροπής τα 
μαθήματα σε Γυμνάσια 

και Λύκεια 

 

«θα πηγαίνουμε βήμα βήμα» είπε σε άλλο σημείο και όλα θα αξιολογούνται με βάση τα 
επιστημονικά δεδομένα. 
 

Επιλέξαμε μια μετριοπαθή και συντηρητική στάση -χωρίς να ανοίξουν Δημοτικά και 

Νηπιαγωγεία- και για αυτό γιατί πάμε σταδιακά, ανάλογα με τις συστάσεις 

«Πρώτο μέλημά μας είναι η δημόσια υγεία και τα ατομικά μέτρα προστασίας» 

 
Δεν θα γίνουν οι 

προαγωγικές εξετάσεις - Πώς 
θα αξιολογηθούν οι μαθητές 

Δεν θα διεξαχθούν οι προαγωγικές και 

απολυτήριες εξετάσεις, για τις τάξεις του 

Γυμνασίου και του Λυκείου, σύμφωνα 

με την ενημέρωση της υπουργού 

Παιδείας, Νίκης Κεραμέως για το 

άνοιγμα των σχολείων. 

Σύμφωνα με όσα είπε οι μαθητές θα 

προαχθούν στις επόμενες τάξεις 

βάσει των βαθμών των τετραμήνων. 

 

 

Σ. Ζαχαράκη: 
Ανοιχτό το θέμα της 
βιντεοσκόπησης 
των μαθημάτων 

 «Απαιτητική», χαρακτήρισε τη 

διαδικασία επαναλειτουργίας των 

σχολικών μονάδων η υφυπουργός 

Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη  «Είναι 

σημαντικό να γνωρίζουν όλοι ότι 

δεν αυτενεργούμε»  «Για εμάς 

είναι εξαιρετικά σημαντικό το να 

επιστρέψουν τα παιδιά και όταν 

επιστρέψουν αν τους δοθεί 

ισότητα ευκαιριών» αφήνοντας την 

ίδια ώρα όλα τα σενάρια ανοιχτά, 

αναφορικά με το ενδεχόμενο 

βιντεοσκόπησης των παραδόσεων 
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Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης στα 
σχολεία προσαρμοσμένες στις έκτακτες 

συνθήκες 
Η φετινή Ημέρα της Ευρώπης είναι διαφορετική, λόγω των ειδικών συνθηκών 
επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας      -1 . Ενθαρρύνουμε συνεπώς 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της 
επετείου, προσαρμοσμένες στις έκτακτες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε και 
την ειδική μέριμνα που πρέπει να λαμβάνουμε 
για την προστασία της δημόσιας υγείας.   Προτείνεται ιδίως η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 

 

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Τα παραπάνω τονίζει το υπουργείο Παιδείας σε σημερινή εγκύκλιό του, με αφορμή την  η  α ου, η ημέρα εορτασμού της ενωμένης 

Ευρώπης. 
 

Ενδεικτικά, το υπουργείο Παιδείας προτείνει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να επισκεφθούν τη «Γωνιά της  άθησης» στην ιστοσελίδα της 

Ευρωπα κής Ένωσης https://europa.eu/learning-                η οποία παρέχει εκτενές ενημερωτικό υλικό αλλά και δυνατότητες δικτύωσης 
με σχολεία σε άλλα κράτη της Ευρωπα κής Ένωσης. 
 

Στην ίδια κατεύθυνση το υπουργείο Παιδείας συνιστά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες της Ευρωπα κής Επιτροπής και του Ευρωπα κού 

Κοινοβουλίου, καθώς και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
 

Με e-mail θα παραλάβουν οι 
γονείς τις βαθμολογίες των 

παιδιών τους 

 

 
Με e-mail, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας 
των των γονέων στις σχολικές μονάδες, θα 
σταλούν φέτος οι βαθμολογίες των μαθητών, 
σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το 
υπουργείο Παιδείας. 
 

Ειδικότερα το υπουργείο Παιδείας λαμβάνοντας 
υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση 
του νέου κορωνο ού      -1  ενημέρωσε σήμερα 
τους Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων ότισ στο 
Π.Σ. του          έχει ήδη υλοποιηθεί 
λειτουργικότητα που επιτρέπει τη δημιουργία ενός 
αρχείου       με όλα τα στοιχεία που χρειάζονται οι 
εκπαιδευτικοί για την δημιουργία ηλεκτρονικού 
μηνύματος ( -    ), ώστε να σταλεί η βαθμολογία 
όλων των μαθητών τριών στους κηδεμόνες τους 
ηλεκτρονικά χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας 
τους στις σχολικές μονάδες. 

 

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος σε 
σχολείο 

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 
ύποπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική 
μονάδα; 
 

  Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ορίζεται ένας 
υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων 
     -1 , με τον αναπληρωτή του. 
  Ο υπεύθυνος ενημερώνει το προσωπικό σχετικά 
με την αναγνώριση   διαχείριση υπόπτων 
κρουσμάτων COVID-19 
 

 Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που μαθητής 
εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 
COVID-19; 
 

 

  Ο μαθητής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει 
προβλεφθεί σε κάθε μονάδα 
  Ειδοποιείται ο γονέας   κηδεμόνας για να παραλάβει τον μαθητή κατά προτίμηση με μάσκα 
  Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο μαθητής 
εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη      - 1 , θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό 
διαγνωστικό τεστ 
  Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής παραμένει στο σπίτι του με μάσκα, σε καλά αεριζόμενο 
δωμάτιο, σε απόσταση από τους συγκατοίκους του (οδηγίες στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr) 
 

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Εκπαιδευτική Μονάδα (μαθητής, 
εκπαιδευτικό ή άλλο προσωπικό); 
 

Αν το τεστ βγει θετικό: 
 

  Ενημερώνεται άμεσα η εκπαιδευτική μονάδα και ο ΕΟΔΥ 
  Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο στην μονάδα για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και 
ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (εκπαιδευτικοί μαθητές στην ίδια τάξη, συμμαθητές σε 
εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο βιβλιοθήκη, κ.λπ.), 
  Ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε το 
κρούσμα (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr) 
  Ο μαθητής θα επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο   ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και 
την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑ  την παρέλευση τουλάχιστον 1 ημέρου από την έναρξη των 
συμπτωμάτων 
  Οι συμμαθητές του τμήματος θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση 
της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 1  
ημέρες. 
Αν το τεστ βγει αρνητικό: 
 

  Ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον   ημερών από την υποχώρηση του 
πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του. 
Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε συρροή κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19; 
 ς συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
λοίμωξης      -1  μεταξύ μαθητών ή και εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένο τμήμα μέσα σε διάστημα 14  
 

ημερών. 
  Διακοπή της λειτουργίας του τμήματος για 1  ημέρες. 
  Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκαν τα 
κρούσματα (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr) 
  Οι μαθητές (ή το προσωπικό) που νόσησαν θα επιστρέψουν στο σχολείο μετά την πάροδο   ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των 
συμπτωμάτων του ΚΑ  την παρέλευση τουλάχιστον 1 ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων 
  Οι συμμαθητές του τμήματος θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο 
σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 1  ημέρες. 
   μεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση επαφών. 
  Σε περίπτωση εμφάνισης   ή περισσοτέρων σποραδικών κρουσμάτων στην εκπαιδευτική μονάδα σε διάστημα 1  ημερών, άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για 
επιδημιολογική διερεύνηση. 

https://europa.eu/learning-
http://www.eody.gov.gr/
http://www.eody.gov.gr/
http://www.eody.gov.gr/
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Ωράρια Διαλειμμάτων, Διαρρύθμιση των αιθουσών, Προσέλευση στη 
σχολική μονάδα, Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων 

 
Εγκύκλιο που ορίζει τα ωράρια διαλειμμάτων, τη διαρρύθμιση των αιθουσών, την 

προσέλευση στη σχολική μονάδα και τις συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων, μετά 

την απόφαση επαναλειτουργίας των σχολείων, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας 

σήμερα σε όλα τα Λύκεια και Γυμνάσια της χώρας. 
Ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής: 
 
Α. Προσέλευση στη σχολική μονάδα 

Περιορίζεται ο συνωστισμός κατά την προσέλευση - αποχώρηση στη σχολική μονάδα 
φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. 
Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του 
ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των 
αιθουσών. 
 

 . Διαρρύθμιση των αιθουσών 

 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνο ού      -1  ένα από τα βασικά μέτρα που πρέπει να 
εφαρμοστούν πριν την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων είναι η διαρρύθμιση των αιθουσών. 
 

Ειδικότερα: 
 

Οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, 
δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο. 
 

 έγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα ορίζεται στους (15).Τάξεις ή τμήματα τάξεων με περισσότερους των 
(15)μαθητών, χωρίζονται σε υποτμήματα ίσης δυναμικής και εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία, κατά τα οριζόμενα στην 
υπ’αριθμ.5188/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ. Εφόσον σε κάποια σχολική μονάδα πλεονάζουν κατάλληλες, ιδίως για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ 
των μαθητών, σχολικές αίθουσες η διδασκαλία σε υποτμήματα που προκύπτουν μετά την ως άνω κατανομή , μπορεί να είναι και καθημερινή. 
 

Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ωρολογίων προγραμμάτων ανά υποτμήμα ώστε το ήδη υφιστάμενο 
εκπαιδευτικό προσωπικό να αξιοποιείται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ανά υποτμήμα και διδακτική ώρα. 
 
Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρ  
μήκος. 
 

Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της 
απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, χωρίζεται 
σε υποτμήματα κατά τα παραπάνω. 
 

Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να 
μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια 
από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με περιορισμένο χώρο 
(βλ. σχήμα που ακολουθεί). 
 
 

 

Επισημαίνεται ότι εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών, σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών. 
 

Γ. Προτεινόμενα Ωράρια Διαλειμμάτων 

Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων υποτμημάτων είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού 
διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλείμματα. 
Προτείνεται η υιοθέτηση του ακόλουθου ωραρίου διαλειμμάτων για κάθε υποτμήμα εκάστου τμήματος. 
Το ωράριο διαμορφώνεται κατά τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα λειτουργούν περισσότερα τμήματα υποτμήματα. 
 ε ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το ωράριο των Εσπερινών Σχολείων. 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών το πρόγραμμα εφημεριών αναπροσαρμόζεται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών 
σε κάθε χώρο του σχολείου. 
Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών στο σχολείο, καθώς και στην αίθουσα διδασκαλίας, να 
τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις. 
Τι θα πρέπει να προσέξουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα διαλείμματα 

1. Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο 
2. Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος  υποτμήματος στο προαύλιο 
3.  υσικός αερισμός των αιθουσών στο διάλειμμα 
4. Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλε ) 

 
Δ. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων 
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων 
σε συνεδρίαση σε χώρο που πληροί τις προ ποθέσεις της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη μετακίνηση της Συνεδρίασης του Συλλόγου σε άλλο χώρο από 
εκείνο που συνήθως χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό. 
 
Ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνουν σε 
αναδιαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος όπου απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας. 
ΣΤ. Ειδικότερα για τους καθηγητές Γυμνασίου, η καθημερινή παρουσία στο σχολείο δύναται, έως την 
επανέναρξη των Γυμνασίων, να ορίζεται από τον Διευθυντή σύμφωνα με τις διοικητικές ανάγκες σε κάθε 
περίσταση. 
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Απρίλιος 2020 – Παιδεία 

Διαδικασία καθημερινής καθαριότητας 
των σχολείων 

 

 

 

1.    Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια των εργασιών του θα πρέπει 

να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει 
προστατευτική μάσκα, κατά προτίμηση χειρουργική, προστατευτικά γάντια μιας 
χρήσης και στολή εργασίας με πλαστική ποδιά μιας χρήσης. Αμέσως μετά την 
αφαίρεση των γαντιών τα χέρια θα πρέπει να πλένονται πολύ καλά με νερό και 
σαπούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (τουλάχιστον 6 % αλκοόλη). 
2.    Όλες οι αίθουσες του σχολείου θα πρέπει να αερίζονται πολύ καλά ιδιαίτερα 

πριν αλλά και κατά την διάρκεια της καθαριότητάς τους. 
3.    Η καθαριότητα των επιφανειών με κοινό απορρυπαντικό ή υγρό σαπούνι 

προηγείται της χρήσης απολυμαντικών, ιδιαίτερα δε όταν αυτές είναι εμφανώς 
λερωμένες. 
4.    Ο συστηματικός και καθημερινός καθαρισμός επιφανειών (πόμολα, 

διακόπτες, πάγκοι, γραφεία, θρανία κ.ά) με κοινά καθαριστικά απαιτεί την τριβή 
των λείων επιφανειών και ιδιαίτερα αυτών που αγγίζονται πιο συχνά από τα μέλη 
της σχολικής κοινότητας. 
5.    Ο καθαρισμός υλοποιείται με προ όντα οικιακής χλωρίνης που είναι 

αποτελεσματικά έναντι του κορονο ού, όταν αραιωθούν κατάλληλα. Εναλλακτικά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντισηπτικά  αλκοολούχα διαλύματα (με 7 % 
ελάχιστη συγκέντρωση αλκοόλης) ή οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο ενεργό 
σκεύασμα έναντι των ελυτροφόρων ιών από τον ΕΟ . 
6.    Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού και ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών συσκευών 

πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες οδηγίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα 
(τουλάχιστον 7 % αλκοόλης) σε μαντηλάκια ή ψεκασμούς, ενώ οι επιφάνειες θα 
πρέπει να στεγνώσουν καλά πριν χρησιμοποιηθούν από άλλο μαθητή ή 
εκπαιδευτικό. 
Σχετικά με τα απολυμαντικά επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
     η χλωρίνη δεν αναμειγνύεται με απορρυπαντικά ή διαλύματα αμμωνίας. 
     τα διαλύματα χλωρίνης εφαρμόζονται σε επιφάνειες για τουλάχιστον 1 λεπτό 
και η αποτελεσματικότητα της δράσης τους διαρκεί για τουλάχιστον 2  ώρες. 
     η χρήση των απολυμαντικών θα πρέπει να γίνεται όπου επιτρέπεται ανάλογα 
με το είδος της επιφάνειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
     η αραίωση των απολυμαντικών, ο χρόνος εφαρμογής τους, ο χρόνος 
αερισμού του χώρου και ο εξοπλισμός του προσωπικού καθαριότητας θα πρέπει 
να εκτελούνται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης του κάθε προ όντος. 
     Αποθηκεύστε τα απολυμαντικά με τον κατάλληλο τρόπο  και κρατήστε τα 
μακριά από παιδιά. 
Η προετοιμασία του διαλύματος αραιωμένης χλωρίνης γίνεται αναμιγνύοντας: 
Τέσσερα ( ) κουταλάκια (2   ) πυκνής χλωρίνης ανά λίτρο νερού (αραίωση 
1 5 ). Η συγκέντρωση του πυκνού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 
(αδιάλυτη χλωρίνη) να κυμαίνεται μεταξύ  % και 5% κατά βάρος. Προσοχή: Να 
μην χρησιμοποιηθεί διάλυμα χλωρίνης μικρότερης αραίωσης καθώς μπορεί να 
είναι ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα κυρίως των παιδιών. 
7.    Οι μοκέτες πρέπει να καθαρίζονται συχνά με ηλεκτρική σκούπα που 

περιλαμβάνει φίλτρο HEPA, αργά και προσεκτικά και προς τις δύο κατευθύνσεις 
και δεν πρέπει να τινάζονται γιατί υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού στον αέρα. 
Για τις υπόλοιπες μεγάλες επιφάνειες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοινή 
σκούπα. 
8.    Ο προαύλιος χώρος καθαρίζεται με κοινά απορρυπαντικά και νερό. 
9.    Υπάρχουν πολλά ζητήματα που προκύπτουν και δεν σχετίζονται με το 

COVID-1 , όταν ανοίγουν ξανά δημόσια κτίρια και χώρους που έχουν κλείσει για 
παρατεταμένες περιόδους. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
διασφαλίσετε την ασφάλεια του συστήματος νερού του κτιρίου. Δεν είναι 
απαραίτητο να καθαρίσετε συστήματα εξαερισμού, εκτός από τη συνήθη 
συντήρηση, ως μέρος της μείωσης του κινδύνου για       1 . 
 

Υγειονομικό υλικό σε όλες τις 
Σχολικές Μονάδες 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
από το Δήμο Πειραιά 

Ο Δήμος Πειραιά εν όψει της έναρξης των μαθημάτων 
μετά από την απόφαση της κυβέρνησης,  της Γ΄ 
Λυκείου  τη Δευτέρα 11  α ου 2 2  και των υπολοίπων 
τάξεων του Λυκείου και του Γυμνασίου τη Δευτέρα 18 
 α ου 2 2 , θα  προμηθεύσει όλες τις σχολικές 
μονάδες  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης με 
υγειονομικό υλικό, για την προστασία της υγείας 
μαθητών και εκπαιδευτικών. 
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Πειραιά, μέσω της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  θα 
προσφέρει στους μαθητές μάσκες πολλαπλών 
χρήσεων, καθώς και αντισηπτικά για τους σχολικούς 
χώρους, ενώ θα προμηθεύσει με σύγχρονα θερμόμετρα 
για την εξ αποστάσεως μέτρηση της θερμοκρασίας, τα 
φαρμακεία των Γυμνασίων και των Λυκείων της πόλης 
μας. 
Παράλληλα, τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, θα 
πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους προκειμένου να 
καταγράφουν τυχόν ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, έτσι 
ώστε αυτό να αναπληρώνεται. 
Στην περίπτωση που αποφασίσει η κυβέρνηση την 
επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Δήμος Πειραιά θα 
προμηθεύσει με υγειονομικό υλικό τα νηπιαγωγεία και 
τα δημοτικά σχολεία της πόλης. 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε 
δήλωσή του, τόνισε πως ο Δήμος Πειραιά από την 

πρώτη στιγμή που έπληξε η πανδημία του κορωνο ού 
τη χώρα μας, αναλαμβάνει καθημερινά μια σειρά 
κοινωνικών  πρωτοβουλιών   με στόχο την προστασία 
της δημόσιας υγείας, προσθέτοντας: « ε την 
επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την 
απόφαση της κυβέρνησης, είμαστε  έτοιμοι να 
εξοπλίσουμε τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της πόλης μας 
με μάσκες, αντισηπτικά κ.ά., προκειμένου να 
προφυλάσσουν την υγεία τους οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί. Η προσφορά αυτή αποτελεί για εμάς 
αυτονόητη  υποχρέωση, καθώς οφείλουμε να 
στηρίξουμε την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία 
επηρεάζεται αυτή την περίοδο από την υγειονομική 
κρίση.  ς Δημοτική Αρχή θα καταβάλλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την ομαλή επαναλειτουργία των 
σχολείων και την ασφάλεια των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών». 
 

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια  ίου Μάθησης κ. 
Ασπασία Αλιγιζάκη, σε δήλωσή της, σημείωσε: 

« ς Δήμος Πειραιά θεωρούμε αδήριτη υποχρέωση μας, 
στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των σχολείων, να 
εξοπλίσουμε τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με όλα τα πρόσφορα, αναγκαία μέσα για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασφάλιση της υγείας 
του μαθητικού και εκπαιδευτικού κόσμου. Για αυτό 
αποφασίσαμε σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Πρόεδρο  κα 
Δέσποινα Αρβανίτου, να προβούμε στον εφοδιασμό 
των σχολείων  με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό». 
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Απρίλιος 2020 – Οι μαθητές γράφουν 

Μαθήτρια Α' Γυμνασίου γράφει για το bullying 

  

 

Είναι ένα τραύμα που ο μαθητής θα κουβαλάει για όλη του τη ζωή όσο κι αν θέλει να το "ξεφορτωθεί" 
Το bullying   ή αλλιώς σχολικός εκφοβισμός είναι όταν ο Α' που ονομάζεται θύτης εξευτελίζει και μειώνει τον  Β' που άθελα του 
γίνεται το θύμα. 
Δεν έχει φταίξει σε κάτι ούτε έχει κάνει κάτι κακό. 
Δεν υπάρχει κάποιος λόγος που βιώνει αυτή την κατάσταση. 
Από την  άλλη ο θύτης μπορεί να έχει βιώσει κάποια σωματική ή λεκτική κακοποίηση από μικρή ηλικία. 
Ακόμη μπορεί να θέλουν να φανούν ανώτεροι στα υπόλοιπα παιδιά που ονομάζονται θεατές. 
Οι θεατές ενοχλούνται με την κατάσταση όμως τις περισσότερες φορές λόγω του φόβου μην γίνουν θύματα δεν αντιδρούν ή πηγαίνουν με τον 
θύτη. 
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και κύρια βοήθεια πρέπει να δοθεί από τους γονείς και τους 
δασκάλους του θύματος. 
Το σχολείο του παιδιού πρέπει να καταπολεμήσει γενικώς το φαινόμενο του εκφοβισμού και όχι μόνο ένα συγκεκριμένο περιστατικό. 
Δεν χρειάζονται φωνές και άμεσες παρατηρήσεις στον θύτη επειδή τις περισσότερες φορές θεωρώντας κάτι φυσιολογικό αυτό που κάνει τα 
πράγματα γίνονται χειρότερα. 
Οι γονείς δεν χρειάζεται να πάρουν παρορμητικές αποφάσεις. 
 ε ηρεμία θα πρέπει να υποστηρίξουν το παιδί και να το ενθαρρύνουν ώστε να μην χάσει την  αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση του. 
Σε σοβαρές περιπτώσεις ίσως χρειαστεί και βοήθεια ψυχολόγου. 
Όταν αυτή η κατάσταση τελειώσει δυστυχώς κακές αναμνήσεις ‘’στοιχειώνουν’’ την καρδιά και το μυαλό του θύματος. 
Τις περισσότερες φορές παρουσιάζει κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις. 
Είναι ένα τραύμα που θα κουβαλάει για όλη του τη ζωή όσο κι αν θέλει να το ΄΄ξεφορτωθεί΄΄. 
Σε αυτήν  την περίπτωση πρέπει να επέμβει ψυχολόγος ώστε να αποφευχθούν χειρότερες καταστάσεις. 
Επομένως το bu     g είτε σωματικό είτε ψυχικό επιφέρει δυσάρεστες καταστάσεις και δεν είναι κάτι απλό. 

ΜΑΡ. Σ. 
ΜΑΘΗΤΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Ποιοι κάνουν Bullying στα σχολεία;  
(της εκπαιδευτικού Τάνιας Χριστοδουλίδου) 

"Byllying στα ελληνικά αποδίδεται με τον όρο σχολικός εκφοβισμός - θυματοποίηση είναι η πραγμάτωση σκόπιμων, 

επαναλλαμβανόμενων βλαβερών ενεργειών από ένα παιδί (θύτη) ενάντια σε ένα άλλο παιδί" 

Όλο και συχνότερα ακούμε τον όρο “bullying” και όχι αδίκως καθώς τα τελευταία χρόνια παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις τόσο σε 

παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Όμως λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ακριβώς τί είναι και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην 
ενήλικη ζωή κάθε παιδιού. Byllying λοιπόν, στα ελληνικά αποδίδεται με τον όρο σχολικός εκφοβισμός – θυματοποίηση είναι η πραγμάτωση 

σκόπιμων, επαναλλαμβανόμενων βλαβερών ενεργειών από ένα παιδί (θύτη) ενάντια σε ένα άλλο παιδί, πιο αδύναμο σωματικά ή ψυχικά. 
(Θύμα).  πορεί να είναι χτυπήματα, σπρωξίματα, κορο δία για τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία κτλ, απειλές και κλοπές, κοινωνικός 
αποκλεισμός μέχρι και σεξουαλική παρενόχληση. 
Ως εκπαιδευτικός παρατηρώ να συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά τέτοια περιστατικά στα σχολεία κάτι που δεν μου επιτρέπεται να μένω 

απλός παρατηρητής και να τα βλέπω απλώς να εξελίσσονται.  αθητές που βγάζουν παρατσούκλια και κορο δεύουν συμμαθητές τους για την 
εξωτερική τους εμφάνιση ή κάποιο άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους (π.χ. την προφορά).  αθητές που επιβάλλουν τους δικούς τους 
κανόνες σε μικρότερης τάξης μαθητές.  λλοι που  συστηματικά εκφοβίζουν και απειλούν… 
Πέρα από την προσοχή  που σίγουρα χρειάζεται να δώσουμε στα παιδιά που δέχονται την οποιαδήποτε μορφή βίας, πρέπει αδιαμφισβήτητα 

να εστιάσουμε και σε αυτούς που ασκούν τη βία.  πορεί να φαίνονται «δυνατοί», χρειαζόνται όμωςτη βοήθεια και την καθοδήγησή  μας όσο 
και τα θύματα. 
Συχνά έρχονται γονείς και με ρωτούν με εμφανή ανησυχία γιατί είναι χαμηλές οι επιδόσεις του παιδιού τους στο σχολείο ή γιατί είναι τόσο 

εχθρικά και αντιδραστικά απέναντί τους. 
Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν ένα παιδί να ασκήσει  βία ποικίλλουν. Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί αποτέλεσμα μίμησης 

συμπεριφορών πού ενυπάρχουν στην κοινωνία. Σημαντικό ρόλο παίζει η τηλεόραση, οι ταινίες και τα βιντεοπαιχνίδια που προβάλλουν τη 
βία και φυσικά  το οικογενειακό περιβάλλον. Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, συναισθηματική παραμέληση, κακοποίηση, έλλειψη 
ορίων όπως και λανθασμένα πρότυπα από τους γονείς οδηγούν σε παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών. 
Η παραβατική συμπεριφορά του παιδιού σε μικρή ηλικία είναι προπομπός για παραβατική συμπεριφορά και στην ενήλικη ζωή του με 

δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή του, τις εργασιακές του σχέσεις, εμπλοκή με τον Νόμο, χρήση εθιστικών ουσιών (ναρκωτικά, αλκοόλ), 
κακοποίηση συντρόφου και παιδιών. 
Επομένως, καλό είναι οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους και να αναπτύξουν μαζί τους μία σχέση εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό να 

προσεγγίσουν το παιδί τους και να εκμαιεύσουν με υπομονή τη δική του “αλήθεια”,  αποφεύγοντας τον καταλογισμό ευθυνών. Είναι σημαντικό 
να γίνουν οι ίδιοι πρότυπο συμπεριφόρας,  να εξηγήσουν ότι όλοι έχουν δικαίωμα στη διαφορετικότητα, να του μιλήσουν για την 
ενσυναίσθηση και για τον σχολικό εκφοβισμό. Να εμπλακούν στις δραστηριότητες του σχολείου και να έχουν τακτή επικοινωνία με τους 
καθηγητές. 
Με λίγα λόγια… όλα ξεκινούν με το να είμαστε  κοντά στα παιδιά μας. 
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Απρίλιος 2020 – Ξένες Γλώσσες 

Αναβολή εξετάσεων 
Κρατικού 

Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας 

 
 

Λόγω των εξελίξεων στο χώρο της υγείας, 
καθώς και των εκτάκτων μέτρων 
πρόληψης  που λαμβάνονται  από το 
Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, δεν 
μπορεί τη δεδομένη στιγμή να καθοριστεί ο 
χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
στις εξετάσεις του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 
Μαΐου 2020. 
 

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από  
το υπουργείο Παιδείας. 
 

 ε νεότερη ανακοίνωση του υπ. Παιδείας θα 
υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία 
διεξαγωγής των εξετάσεων. 
 

Ξένες Γλώσσες 

Διδασκαλία της 2ης 
ξένης γλώσσας στα 

Δημοτικά Σχολεία για το 
σχολικό έτος 2020-2021 

 
 

 

 
Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 
 .52 6  1287  Γ1 6-2-2 12 ( ΕΚ 25 , 
τ. ’ 1 - 2-2 12), όπως τροποποιήθηκε με τη 
με αριθ. πρωτ.  12 657 7 6 1 26-  -2 16 Δ1 
Υπουργική Απόφαση ( ΕΚ 1 2 , τ. ’ 11- 5-
2 16), η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, 
Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για 
δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε    ΣΤ   τάξεις 
των   θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του 
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού 
Σχολείου. 

 

Φροντιστήρια και κέντρα 
ξένων γλωσσών: Πότε 
ανοίγουν και ποια μέτρα 

θα τηρούνται 
Η επαναλειτουργία των φροντιστηρίων 
καθώς και των κέντρων ξένων γλωσσών θα 
γίνει σταδιακά ακολουθώντας το πρόγραμμα 
που έχει ανακοινωθεί για τα σχολεία. 
Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως, τα τμήματα της Γ’ Λυκείου 
ξεκινούν στις 11 Μαΐου, ενώ τα τμήματα 
της Α',  ' Λυκείου και Γυμνασίου καθώς και 
τα μαθήματα ξένων 
γλωσσών επανεκκινούν στις 18  α ου. 

Όπως και στα σχολεία, έτσι και στα 
φροντιστήρια θα ισχύουν τα μέτρα 
πρόληψης, δηλαδή η απόσταση 1,5 μέτρου 
μεταξύ μαθητών, και το όριο 15 μαθητών ανά 
τμήμα. 
Υπάρχει ωστόσο ισχυρή σύσταση 
για τηλεκπαίδευση. 

Την ίδια σύσταση απηύθυνε και 
η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών 
Φροντιστών Ελλάδας καλώντας τα μέλη της 

να συνεχίσουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως. 

 
 Τσιόδρας: Καλό είναι τα 

Φροντιστήρια να 
συνεχίσουν διαδικτυακά τα 

μαθήματα 

 
 

Στα φροντιστήρια υπήρχε ισχυρή σύσταση 
από την Επιτροπή μας να συνεχίσουν να 
λειτουργούν διαδικτυακά με τηλεμάθηση και 
τηλεκπαίδευση, το οποίο ήταν κάτι πολύ 
σημαντικό για τη συνεχή λειτουργία των 
φροντιστηρίων και θεωρούμε ότι και σε αυτή  
 

 
τη φάση είναι πολύ καλό να συνεχίσει έτσι η δραστηριότητα αυτή, δήλωσε ο κος Τσιόδρας. 
Για την η επαναλειτουργία των ωδείων ο κ. Τσιόδρας δήλωσε: “Για το ωδείο συγκεκριμένα, 

επειδή είχαμε συγκεκριμένα παραδείγματα επιδημιών που είχαν σχέση, υπάρχει εκφορά του 
αέρα με μεγάλη ένταση πολλές φορές και είχαμε επιδημίες στην Ελλάδα στην πρώτη φάση που 
αφορούσαν μονωδούς και χορωδίες, χρειάζεται λιγάκι περισσότερη προσοχή. Ένας ιός 
μεταδίδεται με τον αέρα, με τα αεροσταγονίδια και δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό και εκεί να 
υπάρχει μια τηλεκπαίδευση”. 
 

Γαλλικό Ινστιτούτο 
Κλείδωσαν οι 

ημερομηνίες των 
Εξετάσεων - 

Αποκλειστικό!!! 

 
Εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες 
περίμεναν την απόφαση του Γαλλικού 
 νστιτούτου  για μέρες .Το περιβόητο  
email  στάλθηκε  το πρωί της   5 2 2  σε 
όλους τους καθηγητές και εκπαιδευτικούς 
με τις κλειδωμένες πλέον  ημερομηνίες. 
 ε βάση την απόφαση αυτή  οι μαθητές 
που πάνε σε  φροντιστήρια θα δώσουν τα 
γραπτά 2   ουνίου και τα προφορικά στις  
    ουλίου ενώ οι μαθητές που κάνουν 
ειδιαίτερο θα δώσουν  21  ουλίου και 25 
αντίστοιχά. 

 Οι πιο χρήσιμες ξένες 
γλώσσες, μετά από τα 
αγγλικά -Τις μιλούν οι 

περισσότεροι στον πλανήτη 

 
 Οι πιο χρήσιμες ξένες γλώσσες, μετά 
από τα αγγλικά -Τις μιλούν οι 
περισσότεροι στον πλανήτη 
Το Bu           d   δημοσίευσε δύο 
σχετικές λίστες, προκειμένου να γίνει πιο 
εύκολη- και κυρίως πιο σωστή- η επιλογή 
της πιο «χρήσιμης» ξένης γλώσσας. 
Οι 10 γλώσσες που μιλιούνται 
περισσότερο στον κόσμο (με εξαίρεση 
τα αγγλικά) 

 ανδαρίνικα *  σπανικά * Χίντι * Αραβικά 
* Πορτογαλικά *  πενγκάλι * Ρωσικά 
* Γιαπωνέζικα * Πουντζάμπι * Γερμανικά  
Οι 10 πιο διαδεδομένες χώρες, ανά 
αριθμό χωρών στις οποίες 
χρησιμοποιούνται 

Γαλλικά * Αραβικά *  σπανικά * 
Πορτογαλικά * Γερμανικά *  ταλικά * 
 ανδαρίνικα *  αλαισιανά * Σουαχίλι * 
Ρωσικά 
Οι έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ 

Αραβικά * Κινέζικα * Αγγλικά * Γαλλικά * 
Ρωσικά *  σπανικά 
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Απρίλιος 2020 – Επιστήμη 

Αυτός είναι ο πρώτος 
ολοκληρωμένος γεωλογικός 

χάρτης της Σελήνης 

 

 

 

Ο νέος γεωλογικός χάρτης της Σελήνης θα χρησιμοποιηθεί ως το απόλυτο 
σχεδιάγραμμα για τη γεωλογική σύσταση της επιφάνειά της από μελλοντικές 
επανδρωμένες αποστολές. 
 

Αν είχατε ποτέ την περιέργεια να μάθετε τη γεωλογική σύσταση της Σελήνης, τώρα 
έχετε τη δυνατότητα χάριν στο νέο, ολοκληρωμένο χάρτη που δημοσίευσε η 
Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS) σε συνεργασία με 
τις NASA και Lunar Planetary Institute. 
 

Ο νέος γεωλογικός χάρτης της Σελήνης θα χρησιμοποιηθεί ως το απόλυτο 
σχεδιάγραμμα για τη γεωλογική σύσταση της επιφάνειά της από μελλοντικές 
επανδρωμένες αποστολές, αλλά και από οποιονδήποτε θέλει να ρίξει μια εξαιρετικά 
λεπτομερή ματιά στον δορυφόρο της Γης (κλίμακα 1:5.   .   ). 
 

Σύμφωνα με το Techgear, για τη δημιουργία του χάρτη, οι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν πληροφορίες από έξι περιφερειακούς χάρτες που είχαν στη 
διάθεση τους από την εποχή των αποστολών Ap    , σε συνδυασμό με πρόσφατες 
πληροφορίες από αποστολές δορυφόρων στη Σελήνη. Η συνένωση των παλιών και 
νέων χαρτών οδήγησε σε μια ολοκληρωμένη περιγραφή της στρωματογραφίας με 
ονομασίες, περιγραφές και ηλικίες. 
 
 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, κ. Corey Fortezzo, 

Αυτός ο χάρτης είναι το αποκορύφωμα ενός έργου δεκαετιών. Παρέχει ζωτικής σημασίας πληροφορίες για νέες επιστημονικές έρευνες διότι 
συνδέει την εξερεύνηση συγκεκριμένων περιοχών της Σελήνης με την υπόλοιπη επιφάνεια της. 

 
Επιστήμονες ανακάλυψαν 

αντίσωμα που μπλοκάρει την 
μόλυνση από κορονοϊό 

 
Ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που μπλοκάρει την μόλυνση των ανθρώπινων 
κυττάρων από τον κορονο ό, ανακάλυψαν Ολλανδοί επιστήμονες. Ελπίδες για 
πρόληψη και θεραπεία. 
Ολλανδοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι βρήκαν ένα ανθρώπινο 
μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο μπλοκάρει τη μόλυνση των ανθρώπινων 
κυττάρων από τον SARS-CoV-2 που προκαλεί την πανδημική νόσο Covid-19. 
Αν και χρειάζεται ακόμη αρκετός χρόνος για να φανεί κατά πόσο το αντίσωμα 
έχει ανάλογη δράση όχι μόνο σε καλλιέργειες κυττάρων αλλά και μέσα στο 
σώμα των ανθρώπων, η ανακάλυψη δημιουργεί ελπίδες. 
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης και του  ατρικού Κέντρου του 
Εράσμειου Πανεπιστημίου του Ρότερνταμ, με επικεφαλής τους καθηγητές 
 πέρεντ-Γιαν  πος και  ρανκ Γκρόσβελντ, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό "N tu       u    t    ", δήλωσαν αισιόδοξοι ότι 
η ανακάλυψη είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός πλήρως 
ανθρώπινου αντισώματος, το οποίο θα θεραπεύει ή θα προλαμβάνει την 
Covid-19. 
Το αντίσωμα, το οποίο διαπιστώθηκε ότι εμπόδισε τον κορονο ό να εισδύσει 
στα ανθρώπινα κύτταρα στο εργαστήριο, προσδένεται σε μια περιοχή που 
είναι κοινή στους κορονο ούς SARS-    και SARS-CoV-2. Συνεπώς μπορεί 
να ουδετεροποιήσει και τους δύο, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει το ίδιο και σε 
μελλοντικούς κορονο ούς. 
Το γεγονός ότι το αντίσωμα είναι πλήρως ανθρώπινο, επιτρέπει να 
προχωρήσει ταχύτερα η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του, μειώνοντας 
παράλληλα την πιθανότητα να προκαλεί ανοσολογικές παρενέργειες. 
Συνήθως τα θεραπευτικά αντισώματα αναπτύσσονται πρώτα σε ζώα και μετά 
από επιπρόσθετη εργασία «εξανθρωπίζονται». Χρειάζεται πάντως 
περισσότερη έρευνα έως ότου αξιολογηθεί κατά πόσο όντως το αντίσωμα 
προστατεύει από την   v d-1  ή μειώνει τη σοβαρότητα της λοίμωξης στους 
ασθενείς. 

Αϊνστάιν: Ο χορός του άστρου που τον 
επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά 

 
Ευρωπα κό τηλεσκόπιο είδε για πρώτη φορά τον "χορό" ενός άστρου γύρω 
από την κεντρική μαύρη τρύπα του γαλαξία μας, επιβεβαιώνοντας ξανά τον 
Α νστάιν.Οι μακρόχρονες παρατηρήσεις του Πολύ  εγάλου Τηλεσκοπίου 
( LT) του Ευρωπα κού Νοτίου Αστεροσκοπείου (ES ) στην έρημο Ατακάμα 
της Χιλής αποκάλυψαν για πρώτη φορά τον «χορό» ενός άστρου γύρω από 
την τεράστια μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας. Η τροχιά του 
άστρου συμφωνεί με τις προβλέψεις με βάση τη γενική θεωρία σχετικότητας 
του  λμπερτ Α νστάιν. 
 

Είχαν προηγηθεί παρατηρήσεις του συγκεκριμένου άστρου και μετρήσεις 
της κίνησής του που κράτησαν 27 χρόνια, μέχρι οι ερευνητές από διάφορες 
χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία), με επικεφαλής τον Ράινχαρντ 
Γκέντσελ, διευθυντή του γερμανικού  νστιτούτου Εξωγήινης  υσικής  αξ 
Πλανκ, να κάνουν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστρονομίας και 
αστροφυσικής «A t         A t  p      ». Το  LT συνδυάζει σε ένα ενιαίο 
υπερ-τηλεσκόπιο το φως τεσσάρων επιμέρους τηλεσκοπίων διαμέτρου οκτώ 
μέτρων το καθένα, αποκτώντας έτσι ανάλυση ισοδύναμη ενός τηλεσκοπίου 
με κάτοπτρο διαμέτρου 1   μέτρων. 
 

Η πρώτη επιβεβαίωση της θεωρίας του Α νστάιν είχε γίνει μέσω 
παρατήρησης της τροχιάς του Ερμή γύρω από τον Ήλιο. Τώρα, μετά από 
περίπου 1   χρόνια, οι επιστήμονες παρατήρησαν το ίδιο μοτίβο κίνησης 
ενός άστρου γύρω από την κεντρική μαύρη τρύπα, γνωστή ως «Τοξότης 
Α*» ή Sg *, που έχει τέσσερα εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη μάζα από τον 
Ήλιο, από τον οποίο απέχει 26.    έτη φωτός. 
Γύρω από την κεντρική μαύρη τρύπα υπάρχουν πολλά άστρα. Ένα από 
αυτά είναι το S2 που κινείται σε απόσταση έως 2  δισεκατομμύρια 
χιλιόμετρα από αυτήν (περίπου 12  φορές η απόσταση Γης-Ήλιου). Κατά 
την κοντινότερη διέλευσή του, το άστρο, υπό τη βαρυτική επίδραση της 
μαύρης τρύπας, κινείται με ταχύτητα σχεδόν  % της ταχύτητας του φωτός, 
ολοκληρώνοντας μία περιφορά κάθε 16 χρόνια. 
Τα περισσότερα άστρα και οι πλανήτες δεν ακολουθούν κυκλική τροχιά, 
αλλά πότε πλησιάζουν και πότε απομακρύνονται από το αντικείμενο γύρω 
από το οποίο περιστρέφονται. Η γενική θεωρία σχετικότητας παρέχει μία 
ακριβή πρόβλεψη πώς αλλάζει η τροχιά λόγω της λεγόμενης «μετάπτωσης 
S  w  z     d», ενός φαινομένου που δεν είχε μετρηθεί ποτέ έως τώρα για 
ένα άστρο πέριξ μίας μαύρης τρύπας. 
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Απρίλιος 2020 – Περίεργα 

ΠΕΡ ΕΡΓΑ 
Το σπάνιο σαλιγκάρι της 

φωτιάς 

 
Το σαλιγκάρι της φωτιάς ή αλλιώς f          

επιβιώνει σε μια συγκεκριμένη περιοχή στη 
χερσόνησο της  αλαισίας. Το όνομά του 
οφείλεται στο κόκκινο χρώμα του και είναι ένα 
από τα σπανιότερα είδη σαλιγκαριού στον 

κόσμο. 
 

Το P  t     tw  d   , όπως είναι η 
επιστημονική του ονομασία, ανακαλύφθηκε για 
πρώτη φορά το 1  8, στην περιοχή Κάμερον 
Χάιλαντς της  αλαισίας. Από τότε, έχει 
εντοπιστεί μόνο σε δυο ακόμα περιοχές στον 
κόσμο επιβεβαιώνοντας τη σπανιότητά του. 
Σύμφωνα με τον επιστήμονα Τζουν Κιν  ουτ, 
από το Πανεπιστήμιο Σάμπα της  αλαισία το 
σπάνιο είδος σαλιγκαριού ευδοκιμεί μόνο σε 

πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή σε υγρό 
και δροσερό περιβάλλον, όπως παραδείγματος 
χάρη δάση που βρίσκονται τουλάχιστον 1.    
μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
 

Λόγοι που συμβάλλουν στη σπανιότητα του 
είδους είναι η αποψίλωση των δασών αλλά και 
το λαθρεμπόριό τους. 

 

  

 

Ξενοδοχείο χτίζεται στις ράγες τρένου πάνω 
σε γέφυρα! 

 
Αναμφίβολα πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχειακά του 2020 καθώς 
μια σειρά από 1  ανακαινισμένες αμαξοστοιχίες θα στεγάσουν  1 πολυτελή δωμάτια 
που θα βρίσκονται πάνω σε μια γέφυρα μέσα στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ της Νότιας 

Αφρικής. 
Η θέα από κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου αναμένεται να είναι εντυπωσιακή ενώ οι 
επικεφαλείς του ξενοδοχείου πιστεύουν ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν 
ακόμα και κροκόδειλους, ιπποπόταμους βουβάλια και ελέφαντες. 
Το παράξενο ξενοδοχείο ονομάζεται Κρούγκερ Σελάτι και βρίσκεται υπό κατασκευή στη 

γέφυρα Σελάτι σε ύψος     μέτρων, η οποία χτίστηκε κατά μήκος του ποταμού Σάμπιε το 
1 12 και ήταν μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής Σελάτι που δεν χρησιμοποιείται πλέον. 
Η γέφυρα με τα τρένα έφεραν τους πρώτους επισκέπτες στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ τη 
δεκαετία του 1 2 . 
Τα δωμάτια του περίεργου ξενοδοχείου πάνω σε γέφυρα θα διαθέτουν παράθυρα 

από το δάπεδο μέχρι την οροφή για να επιτρέπουν απεριόριστη θέα κατά μήκος του 
ποταμού Σάμπιε. Κάθε βαγόνι που θα αποτελεί και δωμάτιο θα δίνει την εντύπωση ενός 
πολυτελούς κρησφύγετου, διακοσμημένο με διαφορετικά έπιπλα, μοτίβα και υφές. 
Το περίεργο ξενοδοχείο πάνω στη γέφυρα θα διαθέτει επίσης πισίνα ενώ οι τιμές θα 

ξεκινούν από  28 δολάρια ανά διανυκτέρευση. 

 

 

Σοκολάτα που αντέχει στη ζέστη 
και δε λιώνει! 

 

 

Η σοκολάτα είναι ένα αγαπημένο 
αλλά ευαίσθητο στη ζέστη γλυκό, 
γεγονός που δυσκολεύει τη 
μεταφορά αλλά και την αποθήκευσή 
της κατά τους καλοκαιρινούς  
 

 

μήνες. Η θερμοκρασία στην οποία μπορεί να διατηρηθεί μια 
σοκολάτα και να μην αλλοιωθεί είναι περίπου οι 30-37 
βαθμοί Κελσίου. 

 
 στόσο, η εταιρία M    δημιουργεί μια νέα σοκολάτα που είναι 
ακόμα πιο ανθεκτική στη ζέστη χωρίς να αλλοιώνεται η γεύση 
και η υφή της. Πρόκειται για μια πατέντα της εταιρίας, για την 
οποία μάλιστα έλαβε διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 
 
Ο λόγος που μια σοκολάτα λιώνει βρίσκεται στη σύστασή της, 
δηλαδή στο βούτυρο και το κακάο. Η διαφορετική σύσταση της 
νέας σοκολάτας της M    θα έχει μία πολυόλη, όπως η 
γλυκερίνη, που έχει υψηλό σημείο βρασμού, ενώ 
θα περιλαμβάνει επίσης ένα σάκχαρο (π.χ. δεξτρόζη, γλυκόζη ή 
φρουκτόζη), ενισχύοντας την απέναντι στη ζέστη και στις 
υψηλές θερμοκρασίες.  
 

Επίσης, η εταιρία έχει σχεδιάσει μια καινούρια, καινοτόμα 
συσκευασία που θα αποτελείται από   επίπεδα θωρακίζοντας 
περαιτέρω το προ όν της. 

 

 

Η μπλε πόλη της Ινδίας 

 
Το όνομά της το έχει πάρει από τα κτήρια που είναι βαμμένα μπλε, 
θυμίζοντας το χρώμα του ουρανού. Οι αποχρώσεις του μπλε διαφέρουν και 
σίγουρα δεν πρέπει να περιμένει κανείς να δει μια γραφική και άκρως 
προσεγμένη μπλε πόλη. Οι κάτοικοι δε βάφουν μπλε τα σπίτια τους για να 
προσελκύσουν τουρίστες, αλλά περισσότερο ως μια συνήθεια και μέρος του 
πολιτισμού και της καθημερινότητάς τους, για αυτό δεν υπάρχει η τελειότητα. 
 

 στόσο, τα προστατευμένα από ένα τεράστιο τείχος εντυπωσιακά μπλε κτίρια 
της Τζοντπούρ δημιουργούν μία αντίθεση με τη γειτονική έρημο Ταρ. Τα 
ανάκτορα, τα φρούρια και οι ναοί συμβάλλουν στην ξεχωριστή της ταυτότητα 
που είναι πλούσια και συνοδεύεται από μακρά ιστορία. Οι ντόπιοι είναι 
ιδιαίτερα φιλικοί και φιλόξενοι και συνηθίζουν να στήνουν παζάρια πουλώντας 
υφάσματα, κεντητά δερμάτινα είδη, σκεύη, αντίκες, χαλιά και κούκλες. 
 

Σήμερα το Τζοντχπούρ είναι διάσημος τουριστικός προορισμός ιδανικός για 
ταξίδια το χειμώνα ή την άνοιξη που ο ουρανός είναι πιο καθαρός και δίνει ένα 
πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τα μπλε κτήρια. 
 

Η πόλη έχει 8 6.    κατοίκους. 

 

 

T  Τζοντπούρ ή 
Τζοντχπούρ, είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη στο  νδικό 
κρατίδιο του Ράτζασταν στην 
 νδία.  ρίσκεται   5 
χιλιόμετρα δυτικά της 
πρωτεύουσας Τζα πούρ. Οι 
ντόπιοι αναφέρονται στο 
Τζοντπούρ ως «η μπλε 
πόλη». 
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Απρίλιος 2020 – Cyber Safety 

 Παρόλο που το να συνομιλεί κανείς στο Διαδίκτυο είναι αρκετά διασκεδαστικό, οι 
νέοι μπορεί σε κάποιες καταστάσεις να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Κίνδυνοι 
αρχίζουν να εμφανίζονται όταν δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία σε αγνώστους. 
Ο διαδικτυακός κόσμος είναι συχνά πολύ διαφορετικός από τον πραγματικό και οι 
νέοι μπαίνουν στον πειρασμό να κάνουν και να λένε πράγματα που δε θα 
διανοούνταν να κάνουν και να πουν σε κάποιον έχοντας τον μπροστά τους. 

Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει και το να εμπιστεύονται προσωπικές πληροφορίες όπως 
για παράδειγμα αριθμούς κινητών τηλεφώνων ή φωτογραφίες. Εάν συνομιλούν με 
κάποιον συνομήλικό τους, τότε υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιήσουν τις 
πληροφορίες αυτές απρόσεχτα- για παράδειγμα, στέλνοντας προσβλητικά 
μηνύματα, ή ανεβάζοντας κάποια εικόνα σε μια ιστοσελίδα. Όμως, ο κίνδυνος είναι 
φανερά μεγαλύτερος εάν το άτομο με το οποίο συνομιλούν είναι ενήλικας. 

Δυστυχώς, παιδόφιλοι- ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν νέους για να 
ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους ανάγκες- χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να 
τον προσεγγίσουν ενδεχομένως με τελικό σκοπό μια συνάντηση στον πραγματικό 
κόσμο. Οι νέοι άνθρωποι μπορεί να επιδείξουν αφέλεια μπροστά σε τέτοιους  

 

Τι κινδύνους κρύβουν οι 
ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης για τα παιδιά και 
τους νέους; 

 

 
κινδύνους και συνήθως νοιώθουν αόρατοι ή ότι «θα το καταλάβαιναν αν κάποιος έλεγε ψέματα». Οι νέοι άνθρωποι ανταλλάσουν φίλους 
μέσω υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων και με τον τρόπο αυτό συνομιλούν με αγνώστους, τους οποίους νοιώθουν ότι μπορούν να 
εμπιστευτούν επειδή «ένας φίλος ενός φίλου» τους γνωρίζει. Οι υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων είναι μια πολύ προσωπική μέθοδος 
επικοινωνίας –περισσότερο από ένα δωμάτιο συνομιλίας με πολλούς συμμετέχοντες- και έτσι οι παιδόφιλοι χρησιμοποιούν αυτό το μέσο για 
να αποσπάσουν πληροφορίες από ένα νεαρό άτομο. 

 
Τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι άκρως διασκεδαστικά για τα παιδιά όμως όπως και 
σε άλλες δραστηριότητες που προσφέρει η διαδικτυακή τεχνολογία, υπάρχουν 
κίνδυνοι. Οι τρεις σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι: 
 

 Εθισμός. Τα διαδικτυακά παιχνίδια μπορούν συχνά να εθίσουν τα παιδιά. 

Απορροφούνται τόσο πολύ από τις κοινότητες των παιχνιδιών που χάνουν 
την επαφή με τους φίλους τους στο φυσικό κόσμο και διαθέτουν το χρόνο 
τους στους διαδικτυακούς τους φίλους. Πολλοί σπαταλούν πολλές ώρες τη 
νύχτα παίζοντας, ειδικά μετά που κοιμούνται οι γονείς τους. Για το λόγο 
αυτό συστήνεται ο υπολογιστής να τοποθετείται σε επιβλέψιμο χώρο. Έτσι 
οι γονείς θα μπορούν να ελέγχουν τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά 
τους ώστε να σιγουρεύονται ότι αυτά είναι κατάλληλα για την ηλικία τους. 

 Παρενόχληση.  ερικά παιδιά που παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια 

μπορούν να βασανίσουν άλλους παίχτες. Η εκάστοτε επιθετική 
συμπεριφορά εμφανίζει ποικιλομορφία.  πορεί να είναι απλά δυσάρεστα 
σχόλια στο δωμάτιο συνομιλίας του παιχνιδιού μέχρι τη μόνιμη νίκη και την 
άρνηση γνώσεων στο πώς να προχωρήσει κάποιος στο επόμενο επίπεδο.  

 

Τι είδους κίνδυνοι υπάρχουν 
όταν τα παιδιά παίζουν στο 

Διαδίκτυο; 
 

 
Συνιστάται στα παιδιά να συμπεριφέρονται στους αντιπάλους τους στα διαδικτυακά παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο που θα ήθελαν να τους 
συμπεριφέρονται. 

 Επικίνδυνη συμπεριφορά. Υπάρχουν παιδιά που θέτουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο για να μπορέσουν να κλέψουν ή να 

ενημερωθούν για το πώς θα συνεχίσουν το παιχνίδι. Ενήλικες των οποίων οι σεξουαλικές τάσεις περιλαμβάνουν παιδιά, τα 
παροτρύνουν να εμπλακούν σε ακατάλληλες συμπεριφορές μέσω κάμερας ή συνομιλιών σεξουαλικού περιεχομένου 
ανταλλάσσοντας για τις συμπεριφορές αυτές ως επιβράβευση τις γνώσεις που έχουν. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι η 
συμπεριφορά τους στο Διαδίκτυο έχει συνέπειες και εκτός Διαδικτύου και ότι εάν κάποιος τα παροτρύνει να εμπλακούν σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες θα πρέπει αμέσως να ενημερώσουν κάποιον ενήλικα που εμπιστεύονται. 
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Απρίλιος 2020 – Οι μαθητές γράφουν 

Η γωνία των μαθητών 

Σκέψεις για την 

«επόμενη 

μέρα» 

Πριν από   μήνες ένας φονικός ιός εμφανίστηκε στην Κίνα.  

 ε την πάροδο του χρόνου ο ιός αυτός άρχισε να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, μέχρι που κάποια στιγμή έφτασε και στη χώρα του 

ήρωά μας, του Απόστολου. 

Ο Απόστολος όπως γνωρίζεται είναι «γυρίστρας» και θέλει να μην κάθετε στο σπίτι του ούτε ένα λεπτό, ειδικά τις ηλιόλουστες μέρες το 

μυαλό του είναι συνέχεια στο να βγει έξω, να παίζει και να τρέχει! 

Δυστυχώς όμως ήρθε η καραντίνα και ο Απόστολος ήταν σαν να είχε κλειστεί σε κλουβί και το μόνο που σκεφτόταν, ήταν πότε θα έρθει η 

μέρα να κάνει αυτά που του αρέσουν.  

 

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ? 

Εμείς οι άνθρωποι φαίνεται να διαθέτουμε αρκετούς αμυντικούς μηχανισμούς, που μας 

επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις της καθημερινότητάς μας. 

Ένας από αυτούς είναι, για παράδειγμα, η άρνηση της πραγματικότητας , γιατί όσο λιγότερα 

γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε, τόσο πιο ήρεμοι είμαστε.  Η άρνηση θεωρείται ένας από 

τους αρχέγονους αμυντικούς μηχανισμούς, που μας προστατεύουν από την ψυχική ένταση. Δε 

μας ωφελεί πάντα όμως αυτό!  

 

Εσύ, πόση αλήθεια 

αντέχεις? 
Της Νάγιας Κουναλάκη 

Β’ Γυμνασίου 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΑΤΑ? 

-Γιατί ίσως φοβόμαστε: Είναι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να πάρουν την απόφαση να αλλάξουν παλιές συμπεριφορές και να έρθουν σε 
επαφή με τις κρυφές τους σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 

-Γιατί έτσι έχουμε ανατραφεί: Καθένας από εμάς έχει μεγαλώσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, από το οποίο 

υιοθετεί ή απορρίπτει πράγματα.  

-Γιατί αναπτύξαμε συγκεκριμένες συμπεριφορές, πεποιθήσεις και έναν τρόπο σκέψης στη διάρκεια της ζωής μας: Διαμορφώνουν την 

προσωπικότητα και τον χαρακτήρα μας. 

-Γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες σε συναισθηματικό επίπεδο: Τι θα γίνει αν παραδεχτούμε την αλήθεια; Πόσο πρέπει 

να κινητοποιηθούμε και να αλλάξουμε μετά κάθε επίπεδο; 
 

ΠΟΤΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ? 

-’Όταν κάνουμε σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα: Η άρνηση μας εμποδίζει να αναγνωρίσουμε μια δύσκολη κατάσταση. 

-Όταν υποβαθμίζουμε το πρόβλημα λέγοντας στον εαυτό μας ότι  δεν είναι τόσο σοβαρό, υποτιμώντας μια κατάσταση , αρνούμενοι τη 

σοβαρότητα και τις πιθανές συνέπειές της.  

-Όταν δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ότι έχει γίνει . Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουμε τη δύσκολη κατάσταση, αλλά αρνούμαστε 

οποιαδήποτε εμπλοκή στο πρόβλημα  

-Όταν να λέμε ψέματα στον ίδιο μας τον εαυτό για να αποφύγουμε ή να ωραιοποιήσουμε την πραγματικότητα.  
 

ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;  

Η αλήθεια έρχεται με κάποιο αντίτιμο, το οποίο άλλοι μπορούν να το αντέξουν και άλλοι όχι. Έρχεται μαζί με αγωνίες, απογοητεύσεις και 

ευθύνες, που φυσικά προτιμάμε να αποφύγουμε. Η αλήθεια μπορεί να είναι επώδυνη και δύσκολη και συχνά απαιτεί από εμάς να βγάλουμε 

το κεφάλι από την άμμο, να ανοίξουμε τα μάτια και να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας, να αναλάβουμε δράση, να μεγαλώσουμε. 
 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ? 

Ίσως μπορούμε 

1.ΑΝ επεξεργαστούμε τι  είναι αυτό που κρύβεται πίσω από αυτήν και μας αναστατώνει; Ποια η σχέση του με το «εγώ» μας και γιατί μας 

δημιουργεί συγκεκριμένα συναισθήματα; 

2. ΑΝ συνειδητοποιήσουμε ότι η αλήθεια είναι κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούμε να αποδεχτούμε και δεν έχει μόνο μία πλευρά. Δεν 

είμαστε μόνο εμείς 

3. ΑΝ καταλάβουμε ότι πολλές «πικρές» αλήθειες ίσως κρύβουν μηνύματα που θα πρέπει να σημάνουν έναν συναγερμό μέσα μας για 

πράγματα και καταστάσεις που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε.  

4. ΑΝ δούμε την κατάσταση από άλλη οπτική γωνία, εξετάζοντας παράλληλα νέες προοπτικές και εφαρμόζοντας τεχνικές που θα το 

οδηγήσουν στην αποδοχή και τη διαχείριση της αλήθειας.  

Αυτό που είχε συνέχεια στο μυαλό του και του έδινε κουράγιο, ήταν η μέρα που θα τελειώσει η καραντίνα και σχεδίαζε πως θα την περάσει. Έκανε σχέδια ώστε να προλάβει σε μία 

μέρα να κάνει όσα δεν έκανε τον μήνα του εγκλεισμού του.  

Και να που η μέρα αυτή ήρθε.  

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως από το επόμενο πρωί θα είναι όλοι ελεύθεροι να κάνουν ότι θέλουν και να ξαναμπούν στην καθημερινότητά τους! 

Έτσι και ο Απόστολος έβαλε το ξυπνητήρι από τις 5 το πρωί για να προλάβει την ημέρα, έκανε τα τηλεφωνήματα στους κολλητούς του που θα βγαίνανε μαζί και ήταν έτοιμος για την 

υπερεξόρμηση! 

Όλα ξεκίνησαν ιδανικά γιατί ο καιρός ήταν τέλειος και οι φίλοι του διαθέσιμοι. 

 ε το που ξύπνησε ξεχύθηκε έξω από το σπίτι και τρέχοντας πήγαινε να βρει την παρέα του, με σκοπό να κάνουν όσα δεν είχαν κάνει όλο το διάστημα της απομόνωσης όπως είχαν 

συμφωνήσει. Καθώς συναντήθηκαν όμως, είδε (το είχε παρατηρήσει και όταν βγαίνοντας από το σπίτι χαιρέτησε κάποιους γείτονές του) πως όλοι ήταν διστακτικοί στο να 

αγκαλιαστούν, φιληθούν και γελάσουν.  

Το ίδιο ένοιωθε και αυτός αλλά δεν ήθελε να το εκδηλώσει. Σιγά-σιγά άρχισαν να ξεθαρρεύουν και μετά από λίγη ώρα έδειχναν να έχουν ξεχάσει το αρχικό μούδιασμα.  

Πήγαν για μπάλα, τρέξιμο, φαγητό όπως συνήθιζαν να κάνουν και κατέληξαν για ποδηλασία στο ίδρυμα Νιάρχου μέχρι που τους έπιασε το βράδυ και έπρεπε να γυρίσουν σπίτι. 

Κανείς τους δεν ήθελε να αποχωριστούν γιατί πίστευαν πως δεν είχαν ολοκληρώσει όσα ήθελαν να κάνουν. Ευτυχώς η μητέρα του, τους κάλεσε όλους στο σπίτι για πίτσα και gaming 

και μετά από συνεννόηση με τους γονείς τους, τους φιλοξένησαν για το βράδυ!  

Το χαμόγελο όλων ήταν τόσο μεγάλο! Όμως κάτι τους βασάνιζε και το συζήταγαν συνέχεια! Δεν είχαν καταφέρει να πραγματοποιήσουν το στόχο τους στο να κάνουν τα πάντα όπως 

είχαν σχεδιάσει σε μία μέρα. 

Τελικά συνειδητοποίησαν πως είχαν και την αυριανή και την μεθαυριανή και όλες τις επόμενες μέρες δικές τους να κάνουν τα ΠΑΝΤΑ καθώς πλέον ήταν «Ελεύθεροι» και ένοιωσαν 

ιδιαίτερη χαρά καθώς η «Ελευθερία» τους, που πάντα την είχαν δεδομένη, ήταν αυτό που τους πρόσφερε χαρά! 

Στη συνέχεια «κάηκαν» στα video games μέχρι που τους πήρε ο ύπνος… 

Αύριο θα συνεχίσουν τις υπερεξορμήσεις τους…                                                                                                                            Απόστολος Ζ. –  ’ Γυμνασίου - Πειραιάς 
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Απρίλιος 2020 – Αθλητισμός 

6 εκπληκτικά οφέλη του 
αθλητισμού για τους έφηβους 

 

 
 

Ο αθλητισμός βοηθά όχι μόνο στη σωματική ανάπτυξη και υγεία 
του εφήβου, αλλά και στην ψυχική και κοινωνική. 
Ο έφηβος σας, αγόρι ή κορίτσι, δεν ενδιαφέρεται για τον 
αθλητισμό και αυτό σας ανησυχεί; Περνάει τον περισσότερο 
χρόνο του μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή και δεν συμμετέχει 
σε καμία υπαίθρια δραστηριότητα; Αυτά είναι κάποια ζητήματα 
που οι περισσότεροι γονείς αντιμετωπίζουν σήμερα. Η ένταξη του 
εφήβου σε μια ομάδα, η ενασχόλησή του με κάποιο άθλημα 
αποτελεί μια πρόκληση για τους γονείς. 
Τα αθλήματα βοηθούν τα παιδιά να παραμείνουν σε φόρμα. Αλλά 
αυτό δεν είναι το μοναδικό όφελος που θα έχει ο έφηβος σας εάν 
ασχολείται με τον αθλητισμό. Διαβάστε και συζητήστε με τον 
έφηβό σας τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει αν ασχοληθεί με 
κάποιο ομαδικό άθλημα. 
 

Κοινωνική Ανάπτυξη 

Ο αθλητισμός θα βοηθήσει πρώτα και κύρια τον έφηβο να 
αναπτυχθεί κοινωνικά. Καθώς ο έφηβος σας ξοδεύει περισσότερο 
χρόνο με τους συνομηλίκους του θα μάθει να αλληλοεπιδρά 
καλύτερα. Ο έφηβος μπορεί να είναι ντροπαλός ή με χαμηλή 
αυτοπεποίθηση αλλά καθώς θα συναντά και άλλους που 
αγαπούν τον αθλητισμό θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση. 
Ηγετικές ικανότητες 

Τα αθλήματα είναι μια εξαιρετική άσκηση για την 
οικοδόμηση ομαδικού πνεύματος και ηγετικών ικανοτήτων. Θα 

μάθει πώς να συντονίζει και να συνεργάζεται με τα μέλη της 
ομάδας του. Θα μάθει επίσης να διατηρεί το ενδιαφέρον 
ολόκληρης της ομάδας στην πρώτη προτεραιότητα αντί να 
σκέφτεται μόνο την ατομική του απόδοση. 
Μακροχρόνιες φιλίες 

Ο έφηβος θα σχηματίσει μερικούς από τους στενότερους 
δεσμούς του κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Καθώς ο έφηβος 

σας μοιράζεται τους φόβους και τα μυστικά του με τους 
συνομηλίκους του είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει κάποιους 
πολύ ισχυρούς δεσμούς που θα διαρκέσουν μια ζωή. 
Ο προπονητής ως πρότυπο 

Οι περισσότεροι προπονητές λειτουργούν ως πρότυπα για τους 
έφηβους. Ο έφηβος μπορεί να μην σας ακούει αλλά είναι πιθανό 
ότι θα πειθαρχεί στον προπονητή του. Ο προπονητής του έφηβου 
θα τον καθοδηγήσει και θα τον διδάξει για τη σημασία 
της πειθαρχίας στη ζωή. 
Αντοχή 

Καθώς οι έφηβοι σας εκπαιδεύονται στα αθλήματα χτίζουν αργά 
και σταθερά την αντοχή τους. Τα αθλήματα θα βοηθήσουν τον 
έφηβο να παραμείνει υγιής ενώ είναι ένας καλός τρόπος για να 

αυξήσουν την ψυχική υγεία και την αντοχή των εφήβων. 
Διαχείριση χρόνου 

Όταν ο έφηβος σας εμπλέκεται στον αθλητισμό θα αρχίσει επίσης 
να διαχειρίζεται καλύτερα τον χρόνο του. Ο έφηβος θα 
προσπαθήσει να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στα μαθήματα και 

τον αθλητισμό και αυτό θα σημαίνει ότι θα αρχίσει να ακολουθεί 
μια ρουτίνα και να χρησιμοποιεί τον χρόνο του παραγωγικά. 

 

 

Πέδρο Μαρτίνς έως το 2022 

 
Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με 
τον προπονητής της ομάδας κ. Πέδρο Μαρτίνς. Το νέο συμβόλαιο έχει 

διάρκεια δύο χρόνια και ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2 22. 
Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμπληρώσει  5 παιχνίδια στον πάγκο 
του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, 56 για το πρωτάθλημα, 12 για το Κύπελλο και 27 

για τις ευρωπα κές διοργανώσεις. 
Τη φετινή σεζόν ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπό τις οδηγίες του κ. Πέδρο 
Μαρτίνς ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος 

πρώτος και αήττητος, βρίσκεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος 
και στους «16» του UEFA Eu  p  L  gu . Επίσης, πέρσι το καλοκαίρι 
κατάφερε να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» από το μονοπάτι των μη 
πρωταθλητών, στους ομίλους του UEFA     p     
 

Τσιτσιπάς: «Με ενέπνευσε πολύ ο 
Φέντερερ» 

 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε με vlog και το θέμα αυτή τη φορά είναι η 
επίσκεψη του στο σπίτι της ομάδας «Yes Theory». 
Ο Έλληνας τενίστας έχει το δικό του κανάλι στο Y utub  και εκεί μοιράζεται με 
τους θαυμαστές του τις περιπέτειες του. Εντός και εκτός παρκέ. 
Αυτή τη φορά έκανε μια ξεχωριστή επίσκεψη (πριν από αρκετό καιρό) και άνοιξε 
την καρδιά του, ενώ μίλησε και για τη γνωριμία του με τον Ρότζερ  έντερερ. 
«Η πρώτη φορά ήταν απίστευτη. Νόμιζα πως ονειρεύομαι, ειλικρινά», είπε 
αρχικά ο Τσιτσιπάς και συνέχισε λέγοντας: 
« Αλλά όσο πιο πολλές φορές παίξεις μαζί του, τόσο πιο φυσιολογικό δείχνει και 
την ίδια στιγμή δεν είναι φυσιολογικό, γιατί είναι ο  έντερερ. Δεν είναι απλά ένας 
άλλος παίκτης. Είναι πολύ καλός τύπος.  πορείς να κάνεις πολύ ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις μαζί του». 
 άλιστα ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε προπόνηση με τον Ελβετό το 2 17, 
ωστόσο κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τη μεγάλη νίκη του Τσιτσιπά τον  ανουάριο 
του 2 1 , στον  ο γύρο του Au t        p  . 
Οι δύο τους συνυπήρξαν στην ομάδα του στο L v    up που διεξήχθη τον 
Σεπτέμβριο στη Γενεύη και μαζί κατέκτησαν τον τίτλο. Για αυτή τη… συνάντηση 
λέει: 
«Έμαθα να εκφράζω τον εαυτό μου περισσότερο. Πέρασα αρκετό χρόνο μαζί 
του στο L v    up τον Σεπτέμβριο και έμαθα πολλά πράγματα απ’ αυτόν. 
Ακόμα και ο τρόπος που υποστηρίζεις τον εαυτό σου, ο τρόπος που μιλάς, ο 
τρόπος που σκέφτεσαι, μπορείς να τα περάσεις αυτά σε κάποιον άλλον.  ε 
ενέπνευσε πολύ». 
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Όλοι οι άντρες του βγάζουν το καπέλο. Ποιο άτομο είναι αυτό; 
Ο κουρέας! 

Σε μία στροφή 5  μοιρών προς τα δεξιά, ένα αυτοκίνητο κινείται με 6  χιλιόμετρα 

την ώρα. Ποια ρόδα περιστρέφεται λιγότερο και είναι η πιο αργή;. 

Η ρεζέρβα! 

Αυτήν την στιγμή η μητέρα είναι 2  χρόνια μεγαλύτερη από το παιδί της. Σε 6 

χρόνια το παιδί θα είναι πέντε φορές μικρότερο από τη μητέρα του. Που είναι ο 

πατέρας; 

Λογικά στο νοσοκομείο, διότι γεννιέται το παιδί του! Το παιδί είναι   χρονών και 

σε 6 χρόνια θα είναι πέντε φορές νεότερο από την μητέρα του που θα είναι   . 

Γ7 – Ζ  – 2  – 8Ν – Ξ5 –  Χ – 1 Τ 

 ρες τη λέξη που κρύβεται… 

Η λέξη είναι «ΚΟΤΕΤΣ ». Όταν ο αριθμός είναι μετά το γράμμα προσθέτουμε, 

όταν είναι πριν αφαιρούμε. Για παράδειγμα, το «Γ7» είναι το 7
ο
 γράμμα μετά το 

«Γ» δηλαδή το «Κ», ενώ το «2 » είναι το 2
ο
 γράμμα πριν το « » δηλαδή το 

«Τ». 

 ας περιβάλλουν, είναι παντού. Δίνουν ζωή στα πάντα. Χωρίς αυτά ο κόσμος 

θα ήταν σκοτεινός σαν μια σκιά… Ποια είναι; 

Τα χρώματα! 

Η κεφαλή μου στο βουνό κι η ουρά μου στο γιαλό. Τι είμαι; 

Ποτάμι! 

Ποιο ήταν το ψηλότερο βουνό στον κόσμο πριν ανακαλυφθεί το Έβερεστ; 
Πάλι το Έβερεστ, απλά δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα. 

Το έχουν όλα τα πράγματα, το έχουν όλα τα ζώα, το έχουν όλα τα φυτά και όλοι 
οι άνθρωποι. Τι είναι; 
Το όνομα! 

Ένας πατέρας, δώδεκα γιοι. 
Κάθε γιος έχει τριάντα κόρες. 
Κάθε βράδυ πεθαίνει μια και το πρωί γεννιέται άλλη. 
Τι είναι; 
Ο χρόνος, οι 12 μήνες και οι    μέρες του μήνα. 

Είμαι αόρατος, στον αέρα ταξιδεύω κι ας μην έχω φτερά. Τι είμαι; 
Ο ήχος! 
 

Γρίφοι 

 
Ο E   t    έγραψε αυτό το γρίφο στον 2 ο αιώνα. 
Υποστήριξε ότι το  8% των ανθρώπων δεν μπορούν να 
το λύσουν 

Υπάρχουν 5 σπίτια, 5 διαφορετικών ανθρώπων. Σε 
κάθε ένα σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής 
εθνικότητας. Οι 5 ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο 
είδος ποτού ,καπνίζουν μια συγκεκριμένη μάρκα 
τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. Όλοι 
έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές 
μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών. 

Η ερώτηση είναι ποιος έχει το ψάρι; 

Στοιχεία: 

α) Ο  γγλος μένει στο κόκκινο σπίτι. 
β) Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο. 
γ) Ο Δανός πίνει τσάι. 
δ) Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι 
ε) Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ. 
ζ) Αυτός που καπνίζει P    M    τσιγάρα έχει πουλιά για 
κατοικίδια. 
η) Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει  u     . 
θ) Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα. 
ι) Ο Νορβηγός μένει στο 1ο σπίτι. 
κ) Αυτός που καπνίζει B   d μενει δίπλα σε αυτόν που 
έχει γάτες. 
λ) Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σε αυτόν που 
καπνίζει  unhill. 
μ) Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει B u    t    πίνει μπίρα. 
ν) Ο Γερμανός καπνίζει P     . 
ξ) Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι 
ο) Αυτός που καπνίζει B   d  εχει ένα γείτονα που πίνει 
νερό 

 

ΓΡΙΦΟΣ 
EINSTEIN 
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Απρίλιος 2020 – Gaming 

Λατρεύετε τα strategy; Eαν ναι, 
τότε κατεβάστε το ΔΩΡΕΑΝ 

Ashes of the Singularity: 
Escalation! 

 

Η αλήθεια είναι ότι τα καλά real-time 
strategy σπανίζουν στις μέρες μας, καθώς πριν από 

χρόνια αποτελούσαν το είδος που κυριαρχούσε στον 
κόσμο του P  g    g. Τα πράγματα άλλαξαν βέβαια 
και τα ποιοτικά RTS μάλλον σπανίζουν στις μέρες μας, 
ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ενεργή 
κοινότητα που λατρεύει τις strategy μάχες σε 
πραγματικό χρόνο! Εάν ανήκετε λοιπόν στους 
φίλους των RTS, τότε απλώς δε γίνεται να μην 
κατεβάσετε το ΔΩΡΕΑΝ Ashes of the Singularity: 

E     t   … 
  
 

Η EA ετοιμάζει 14 παιχνίδια για 
το 2021 (φήμη) 

 
 

Παρόλο που για το 2 2  υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα 
σχετικά με τα πόσα παιχνίδια θα κυκλοφορήσουν, η 
E   t      A t  φημολογείται ότι ετοιμάζει 14 
παιχνίδια για να προσφέρει στο g    g κοινό της 

μέχρι το  άρτιο του 2 21, όπου τελειώνει το 
οικονομικό έτος για τις εταιρείες. Η EA επίσης έχει ένα 
πολύ ισχυρό   b    g    g κοινό που θα ενισχύσουν 
τα οικονομικά νούμερα και θα τη βοηθήσουν να πιάσει 
τους στόχους μαζί και με τα σχέδια μεταφοράς 
αρκετών τίτλων της στο N  t  d  Sw t  . 
 

Επιπροσθέτως, μεταξύ των 1  παιχνιδιών για το 2 2  
σχεδιάζει να έχει τα κλασσικά EA Sp  t  παιχνίδια της 
όπως F FA και M dd   στις νέες κονσόλες ενώ 
λάμπει δια της απουσίας του το νέο B tt  f   d αλλά 
και νέο παιχνίδι από τη B  W   , λόγω των πολλών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα από το 
A t    και την αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει 
γύρω από τα    g   Ag . Παρόλα αυτά εικάζεται ότι 
ετοιμάζει έναν H  τίτλο -όπως κάνει σχεδόν κάθε 
χρόνο- παρόμοιο με το U   v   ή A W    ut, όπου 
σύντομα θα μάθουμε περισσότερα για αυτό. 
 

Ας κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι το Su     G    
Fest και το επερχόμενο EA Play όπου εκεί θα 

μάθουμε τα σχέδια της κάθε εταιρείας ξεχωριστά. 

 

 

Ημερομηνία κυκλοφορίας για το Assassin’s 
Creed: Valhalla 

 
 Το Assassin’s  reed:  alhalla μπορεί να έχει κινήσει πολύ το ενδιαφέρον της 

g    g κοινότητας, όμως ακόμα δεν έχουμε λάβει μια σημαντική πληροφορία… την 
ημερομηνία κυκλοφορίας του. Στο πρόβλημα αυτό ίσως να δίνει λύση ένας χρήστης 
του R dd t, ο οποίος πρόσεξε στο τοπικό κατάστημα ότι έβαλε ως ημερομηνία 
κυκλοφορίας την 16η Οκτωβρίου 2020, ενώ στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με ένα 

απλό 2 2 . Ο χρήστης έστειλε τις φωτογραφίες μόνο στους   d   t    για να μην 
εκθέσει το κατάστημα και αυτοί το επιβεβαίωσαν. Η παραπάνω ημερομηνία είναι 
πολύ πιθανή, αφού σχεδόν όλα τα τελευταία Assassin’s  reed έχουν 
κυκλοφορήσει Οκτώβριο και μάλιστα Παρασκευή. Επίσης, δεν αποκλείεται λόγω 
συμφωνίας μάρκετινγκ με το Xbox να είναι και η μέρα κυκλοφορίας της κονσόλας 

επόμενης γενιάς. όλα τα παραπάνω φυσικά δεν αποτελούν καμία επιβεβαίωση, 
αλλά σίγουρα πιθανές ενδείξεις. 
 εθαύριο στο  v  t του Xbox δεν αποκλείεται να μάθουμε επίσημα την 

ημερομηνία κυκλοφορίας. 

 

 

Οι gaming κυκλοφορίες του Μαΐου 2020 
 

  
 

Ο  άιος βέβαια αποτελεί μια εξαίρεση, καθώς είναι παγερά αδιάφορος από άποψη 
κυκλοφοριών και δεν είναι εύκολο να γίνει ένα εκτενές κείμενο με τους μεγαλύτερους 
τίτλους αυτού του μήνα. Γι'αυτό λοιπόν θα αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα για τώρα και θα 
καταγράψουμε όλους τους τίτλους που θα κάνουν την εμφάνισή τους μέχρι τις  1  α ου. 
 

John Wick Hex (PS4) - 5  α ου * Void Bastards (NS, PS4) - 7  α ου * Star Wars 
Episode I: Racer (NS) - 12  α ου * Deep Rock Galactic (Win, XBOX) - 13  α ου 
* Super Mega Baseball 3 (Win, NS, PS4, XBOΧ) - 13  α ου * Hatsune Miku: Project 
DIVA Mega Mix (NS) - 15  α ου * Golf With Your Friends (Win, NS, PS4, XBOΧ) - 19 
 α ου * The Wonderful 101: Remastered (Win, NS, PS4) - 19  α ου * Crucible (Win) - 
20  α ου * Biped (NS) - 21  α ου * The Persistence (Win, NS, PS4, XBOΧ) - 21  α ου 
* Spirit Hunter: NG (NS) - 21  α ου * Maneater (Win, PS4, XBOΧ) - 22  α ου 
* Monstrum (NS, PS4, XBOΧ) - 22  α ου * Saints Row: The Third Remastered (Win, 
PS4, XBOΧ) - 22  α ου * Minecraft Dungeons (Win, NS, PS4, XBOΧ) - 26  α ου 
* Star Wars Episode I: Racer (PS4) - 26  α ου * Utawarerumono: Prelude to the 
Fallen (PS4, PSVita) - 26  α ου * Wildfire (Win) - 26  α ου * Ninjala (NS) - 27  α ου 
* Shantae and the Seven Sirens (Win, NS, PS4, XBOΧ) - 28  α ου * Umihara Kawase 
BaZooKa!! (Win, NS, PS4) - 28  α ου * Umihara Kawase Fresh! (Win) - 28  α ου 
* BioShock: The Collection (NS) - 29  α ου * Borderlands Legendary 
Collection (NS) - 29  α ου * XCOM 2 Collection (NS) - 29  α ου * Xenoblade 
Chronicles: Definitive Edition (NS) - 29  α ου * Fast & Furious Crossroads - TBA 
 

Στις αρχές του κάθε μήνα, 
το  GN G      συνηθίζει 
να κυκλοφορεί τη λίστα με 
τις πιο   t g    g 
κυκλοφορίες και 
ομολογουμένως, αν και οι 
τελευταίοι μήνες ήταν 
δύσκολοι, συνοδεύτηκαν 
από ορισμένους πολύ 
δυνατούς τίτλους. 
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Στροφή στο ίντερνετ τον καιρό του αυτοεγκλεισμού 

 Όπως επισημαίνουν σε άρθρο τους στους «Financial times» οι 
δημοσιογράφοι Κρις Κάμπελ, Πάτρικ Μαθούριν και Χάνα Μέρφι, η 

χρήση του Διαδικτύου έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες 

εβδομάδες 

 
Θυμάστε την πρώτη εικόνα από τον πραγματικό κόσμο που σήμανε την αύξηση 
καταναλωτικών αγαθών στην αρχή του κορωνο ού; Ναι, ήταν τα άδεια ράφια με το 
χαρτί υγείας, στιγμιότυπο που προκάλεσε έως και αναλύσεις για την ψυχολογία του 
πλήθους την ώρα της κρίσης. Κι ύστερα ήταν οι μάσκες, τα αντισηπτικά χεριών, τα 
ζυμαρικά και οι κονσέρβες. 

  

 

  

 

Τι συνέβαινε, άραγε, την ίδια στιγμή στον άυλο κόσμο, εκείνο των ψηφιακών υπηρεσιών; Δεν είναι να κομίζει κανείς γλαύκα στην Αθήνα 
τέτοιες ώρες ούτε να ανακαλύπτει την πυρίτιδα: τις ώρες του εγκλεισμού λοιπόν, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών στράφηκε στο 
streaming, απολαμβάνοντας ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ στο N tf   . Οταν έπρεπε δε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τηλεργασίας, 
η πλατφόρμα του Z    είχε την τιμητική της επιτρέποντας βιντεοσυσκέψεις με πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα. 

Οπως επισημαίνουν σε άρθρο τους στους «F         t    » οι δημοσιογράφοι Κρις Κάμπελ, Πάτρικ  αθούριν και Χάνα  έρφι, η χρήση του 
Διαδικτύου έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με την εταιρεία    S     που αναλύει τα δεδομένα του Διαδικτύου με 
βάση τις επισκεψιμότητες των σελίδων, η κίνηση έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 2 % σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Οπως είναι 
αναμενόμενο, αυτή η στροφή προς τον ηλεκτρονικό τρόπο ζωής έφερε μαζί της περαιτέρω αλλαγές στις συνήθειες των πολίτων στον 
ψηφιακό κόσμο. Ενας από τους τομείς που ενισχύθηκαν λοιπόν είναι κι αυτός της ενημέρωσης. 

Τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα συνεχίζουν να προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών που θέλουν να ενημερωθούν με 
εγκυρότητα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις της πανδημίας. Ειδικότερα, σε χώρες όπως η  ταλία και η  σπανία που χτυπήθηκαν περισσότερο 
από τον κορωνο ό, το κοινό στράφηκε προς τις παραδοσιακές εφημερίδες και την ηλεκτρονική τους έκδοση αφού είχαν τις πηγές αλλά και το 
κύρος για να αντιμετωπίσουν σωστά την κάλυψη της υγειονομικής κρίσης. 

 Ανοίγει ο δρόμος για την 
ανάπτυξη των δικτύων 5G 

στην Ελλάδα 

 

Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη 

των δικτύων 5G στην Ελλάδα 

έπειτα από κοινή απόφαση που 

υπέγραψαν οι υπουργοί Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης Κυριάκος 

Πιερρακάκης και ο υφυπουργός. 

στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας 
για τον νέο Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 
τηλεοπτικ  ε τον νέο Χάρτη Συχνοτήτων, τον συντονισμό για τη 
σύνταξη του οποίου είχε η γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την απόδοση στην κινητή 
τηλεφωνία και στα δίκτυα 5G του φάσματος των 7   MHz που 
σήμερα χρησιμοποιείται από την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. 
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ -  ΠΕ η διαδικασία σύνταξης του νέου 
Χάρτη Συχνοτήτων έλαβε επίσης υπ' όψιν της τη μικρότερη δυνατή 
όχληση των πολιτών, οι οποίοι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν 
στην προμήθεια νέων τηλεοπτικών δεκτών ή 
αποκωδικοποιητών. 

 ε την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων του νέου Χάρτη Συχνοτήτων 
θα απαιτηθεί μόνο ο επανασυντονισμός των δεκτών.  ετά τη 
δημοσίευση του νέου Χάρτη Συχνοτήτων στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως στο αμέσως προσεχές διάστημα η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών   Ταχυδρομείων μπορεί να προχωρήσει στον 
σχεδιασμό της για τη δημοπράτηση του φάσματος των 7   MHz για 
την ανάπτυξη των δικτύων 5G στη χώρα μας, βάσει και των 
προβλέψεων των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 

 

Τι να περιμένουμε από την τεχνολογία το 2020; 

 Η δεκαετία που μόλις τελείωσε θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις 
πιο σημαντικές από τεχνολογικής άποψης. 
 

Παρόλο δηλαδή που δεν σημειώθηκαν ουσιαστικές τεχνολογικές 
επαναστάσεις, όπως θεωρήθηκε κάποτε η γέννηση του Ίντερνετ, η 
ταχύτητα με την οποία συνέβησαν όλες οι ψηφιακές καινοτομίες ήταν 
τόσο μεγάλη, που είχε τελικά σημαντικές επιδράσεις στην κοινωνία. 
 

 Ανάμεσα λοιπόν στις τεχνολογίες που ξεχώρισαν από το 2 1 -2019 
ανήκει φυσικά το d  p        g, το    ud, οι "έξυπνοι ομιλητές" 
(    t  p  k   ), η σαρωτική επέλαση των          d  , οι 
 t      g πλατφόρμες για μουσική και ταινίες, το b   k      και τα 
κρυπτονομίσματα.    Για να καταλάβει κανείς καλύτερα την ταχύτητα 
με την οποία εξελίχθηκαν όλες οι παραπάνω τεχνολογίες τα 
τελευταία δέκα χρόνια, φτάνει να γνωρίζει ότι το 2 1  το F   b  k 
είχε 5   εκ. χρήστες (σήμερα ξεπερνά τα 2,  δις) και το    t g    
δεν είχε κανέναν! Παράλληλα, το N tf    ήταν διαθέσιμο μόνο στις 
Η.Π.Α., το Sp t f  θεωρούνταν ακόμη μια «περίεργη» καινοτομία 
που κανείς δε χρησιμοποιούσε, ενώ μόνο το 7% του παγκόσμιου 
πληθυσμού είχε     tp    !   
 


