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Φύλλο 2o ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μάιος 2020 

Στείλτε μας άρθρα 
σας να τα 

δημοσιεύουμε  
(με τη συγκατάθεση 

των 
Γονέων/Κηδεμόνων 

σας) 

Στείλτε μας τις 

εκδηλώσεις του 

σχολείου σας να 

τις 

επικοινωνήσουμε  

Η εφηβεία και 

το δικαίωμα 

στην τεμπελιά 

 
Ι. Παπανδρέου 

 
 

Βία και 
επιθετικότητα 
στην εφηβεία 

 
Έφηβοι και 
ναρκωτικά 

 

Κατερίνα 
Δράκου: Μια 
Πειραιώτισσα 
που κάνει τον 
Πειραιά μας 
περήφανο! 

 

 

Marc Chagall: 

Μια μορφή της 

Μοντέρνας 

Τέχνης 

 

Νάγια 

Κουναλάκη 
 

Ψηφιακό ταξίδι 

στην αρχαία 

Ρώμη 

 

Νάγια 

Κουναλάκη 

Ανρί ντε 

Τουλούζ-

Λωτρέκ 

 

Νικήτας Ρεβύθης 

 

Πώς να 
πετύχεις 

καλύτερους 
βαθμούς στο 

σχολείο; 

 
Κ. Φωτιάδης 

 

567 χρόνια από 

την Άλωση της 

Κωνστ/πολης 
 

 
 

Ζαρίφης 

Απόστολος 

 

Συνέντευξη  

 

Ασπασία 

(Σίσσυ) 

Αλιγιζάκη 

Αντιδήμαρχος 

Παιδείας & Δια 

Βίου Μάθησης 

Δήμου Πειραιά  
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Τι αλλάζει στα σχολεία από την επόμενη χρονιά: Εξετάσεις σε 
περισσότερα μαθήματα - Τράπεζα θεμάτων - Λατινικά 

 

 

 

Επιστροφή των Λατινικών, της Τράπεζας Θεμάτων, της Διαγωγής σε 
Γυμνάσια και Λύκεια, αλλά και νέα δεδομένα για τις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις, τις μετεγγραφές φοιτητών (βάση ακαδημαϊκού κριτηρίου), την 
αξιολόγηση σχολείων και των εκπαιδευτικών, τα εξεταζόμενα μαθήματα 
στο Γυμνάσιο και τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, προβλέπει μεταξύ 
άλλων το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη 
Βουλή. 
 
Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά 

 
Οι αλλαγές που θα εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά, προβλέπουν:  

• Επαναφορά της της διαγωγής στους τίτλους σπουδών. Επαναφορά των αποβολών 3, 4 και 5ημερών. 

• Εισάγονται νέα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

• Στο Νηπιαγωγείο εισάγεται πιλοτικά το μάθημα των Αγγλικών μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, η Πληροφορική και η 
Φυσική Αγωγή. 

• Στο Δημοτικό, αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Αγγλικών στις μικρότερες τάξεις και εισάγονται πιλοτικά 
νέες θεματικές. 

• Στο Γυμνάσιο, αυξάνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα από 4 που είναι σήμερα σε 7, ενώ για την προαγωγή από τη μια τάξη 
στην άλλη θα απαιτείται ο βαθμός 10 σε κάθε μάθημα ή 13 στο μέσο όρο μέχρι 4 μαθήματα κάτω από τη βάση. Οι επαναληπτικές 
εξετάσεις θα διεξάγονται μόνο τον Σεπτέμβριο. 

• Στο Λύκειο, επανέρχεται η Τράπεζα Θεμάτων από την επόμενη σχολική χρονιά. Αυξάνεται ο μέσος όρος προαγωγής/απόλυσης 
από 9,5 σε 10. Οι επαναληπτικές εξετάσεις για τη Γ΄ Λυκείου θα γίνονται Ιούνιο, ενώ στις υπόλοιπες τάξεις τον Σεπτέμβριο. 

• Αυξάνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ και τη Γ΄ Λυκείου, εκτός από την Α’ Λυκείου που παραμένουν 8. Στη Β΄ Λυκείου οι 
μαθητές θα εξετάζονται σε 7 μαθήματα (από 6) και στη Γ’ Λυκείου σε πέντε από τέσσερα που είναι σήμερα. Το επόμενο διάστημα 
επανέρχονται με υπουργικές αποφάσεις οι συντελεστές βαρύτητας στις πανελλαδικές. 

• Μειώνονται σε τρεις από τέσσερις οι ομάδες προσανατολισμού: α) Ανθρωπιστικές Επιστήμες, β) Θετικές Σπουδές και 
Σπουδές Υγείας και γ) Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής. 

 • Στη θεωρητική κατεύθυνση η Κοινωνιολογία αντικαθίσταται από τα 
Λατινικά (2021-2022 ) 

• Οι μαθητές της Θεωρητικής πρέπει να κάνουν και Μαθηματικά και οι μαθητές 
της Θετικής να κάνουν και Ιστορία. Το μάθημα θα εξετάζεται "ενδοσχολικά" και 
δεν θα είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. 

• Αλλάζει το καθεστώς των μετεγγραφών. Καθιερώνεται βάση ακαδημαϊκού 
κριτηρίου και δεν θα εισέρχονται σε τμήματα αιτούντες μετεγγραφών που 
έχουν γράψει λιγότερα από 2.750 μόρια από τη βάση εισαγωγής του κάθε 
τμήματος. Θα προβλέπεται και δεύτερος κύκλος μετεγγραφών σε τμήματα του 
ίδιου πεδίου χωρίς τον παραπάνω περιορισμό. Θεσπίζονται νέα κριτήρια, 
όπου για παράδειγμα θα εξετάζεται ο μ.ο. των εισοδημάτων τριετίας. 

• Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο 2021, 
αλλά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας και σταδιακά η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

• Για τους αναπληρωτές προβλέπεται διπλή μοριοδότηση στα δυσπρόσιτα και 
ποινές διετούς/τριετούς αποκλεισμού σε όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία. 

• Στα ΑΕΙ αλλάζει το καθεστώς διοίκησης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ενιαίο 
ψηφοδέλτιο στις πρυτανικές εκλογές και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν θα έχουν 
δικαίωμα ψήφου οι φοιτητές. Προβλέπεται επίσης η ίδρυση ξενόγλωσσων 
προπτυχιακών, θερινών προγραμμάτων και κοινών προγραμμάτων σπουδών 
ελληνικών – αλλοδαπών ΑΕΙ. 
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Συνέντευξη της Αντιδημάρχου Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου 

Πειραιά κας Ασπασίας (Σίσσυ) Αλιγιζάκη. 

 

 
Ασπασία (Σίσσυ) Αλιγιζάκη 

Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης 

Δήμου Πειραιά 

Κυριά Αλιγιζάκη είναι μεγάλη μας τιμή που μας δεχτήκατε χωρίς δεύτερη σκέψη 

αφιερώνοντας από τον πολύτιμο χρόνο σας στη συνέντευξη αυτή. 
 

Η τιμή είναι δική μου! 

Με εντυπωσιάσατε ευχάριστα με την πρωτοβουλία σας αυτή. Χαιρετίζω τη προσπάθειά 

σας και θα ήθελα να είμαι αρωγός της, εφόσον το επιθυμείτε και εσείς! 

Όπως πολύ πιθανό να γνωρίζεται μία από τις επαγγελματικές μου ενασχολήσεις είναι 

πως είμαι Καθηγήτρια. Για το λόγο αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα μαθητές όπως εσείς, 3 

Γυμνασιόπαιδα εν μέσω καραντίνας δεν κάθισαν καθηλωμένα μπροστά από ένα PC ή 

ένα κινητό να σερφάρουν άσκοπα στα Social και να σπαταλάνε την ώρα τους παίζοντας 

διαδικτυακά παιχνίδια με τις ώρες, αλλά αξιοποίησαν το χρόνο τους παραγωγικά 

ξεκινώντας την έκδοση αυτής της εφημερίδας! 

Με χαροποιεί επίσης που είστε Πειραιωτάκια όπως και εγώ! 

Δεσμεύομαι πως θα είμαι δίπλα σας όπου μπορώ να φανώ χρήσιμη! 
 

Ποιες είναι οι κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης? 
 

Η Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης έχει ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα γεωγραφικά όρια του 

Δήμου Πειραιά και την αξιοποίηση των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. 

Δεν θα σας κουράσω με το οργανόγραμμα της Διεύθυνσης καθώς είναι πολύ μεγάλο με  

πλήθος αρμοδιοτήτων, απλώς θα σας αναφέρω τις κύριες εργασίες μας: 

Συνεργαζόμαστε με τις Σχολικές Επιτροπές και τις Δημοτικές επιτροπές Παιδείας και συμμετέχουμε σε συσκέψεις με αρμόδιους φορείς της 

εκπαίδευσης, παρακολουθώντας τη σωστή λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της πόλης του Πειραιά. 
 

Καταρτίζουμε, επεξεργαζόμαστε, εισηγούμαστε και υλοποιούμε προγράμματα επιμορφωτικού, πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, προς 

όφελος των διδασκόντων, των γονέων, του μαθητικού πληθυσμού και της νεολαίας γενικότερα. 

Συνεργαζόμαστε επίσης και τηρούμε Μητρώο των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και με την Κοινωνική Λειτουργό υποστηρίζουμε κοινωνικά 

τους μαθητές και τις οικογένειές τους σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων όπου φοιτούν τα παιδιά. 
 

Τι εργασίες κάνατε για την επαναλειτουργία των σχολείων? 

Κύριο μέλημα μας είναι η ασφαλής επαναλειτουργία όλων των βαθμίδων της εκπαιδευτικής κοινότητας.  Για το λόγο αυτό έχουμε φροντίσει να 

εξασφαλίσουμε το απαραίτητο υγειονομικό υλικό για όλους! Μαθητές, Εκπαιδευτικούς και Καθαρίστριες. 

Πιστεύω πως μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει, έχοντας υλοποιήσει περισσότερες ενέργειες από όσες προέβλεπαν οι σχετικές εγκύκλιοι του 

Υπουργείου.  

Ενδεικτικά αναφέρω πως έχουμε προβεί στην απολύμανση όλων των σχολικών εγκαταστάσεων και έχουμε όλες τις απαραίτητες προμήθειες 

σε γάντια, μάσκες, αντισηπτικά για την κάλυψη των αναγκών. 
 

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας? 

Όπως προανέφερα κύριος στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων μας. Για το λόγο αυτό έχουμε προχωρήσει σε ενέργειες 

αναβάθμισης τόσο σε κτηριακές υποδομές, όσο και στο εκσυγχρονισμό τους, δημιουργώντας νέα τμήματα με υπολογιστές που μας 

παραχωρούν μεγάλες εταιρίες. Το βάρος μας έχει πέσει περισσότερο σε παλιές σχολικές μονάδες που έχουν κτηριακά προβλήματα, καθώς 

και στην αντικατάσταση όσον το δυνατόν περισσοτέρων παλαιών πινάκων με διαδραστικούς. Επίσης έχουμε εστιάσει, στα σχολεία ειδικής 

αγωγής προσφέροντας βοήθεια στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Τέλος, προσπαθούμε όπως πάντα να είμαστε κοντά στις ευάλωτες ομάδες στα 

πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Στα άλλα πεδία αρμοδιότητάς μου είναι και η «Δια Βίου εκπαίδευση»  

Είχαμε ξεκινήσει ένα κύκλο παρουσιάσεων βιβλίων με στόχο να φέρουμε τον Πειραιώτη δίπλα στο ξεχασμένο βιβλίο, το πιο σημαντικό εργαλείο 

για τη γνώση, πάνω στο οποίο όμως, δυστυχώς, έχει κυριαρχήσει και το έχει εκτοπίσει, ενδεχομένως, ο ηλεκτρονικός τύπος και η κυριαρχία 

της εικόνας. Πρέπει λοιπόν να το ξαναπιάσουμε στα χέρια μας και να εντρυφήσουμε σε αυτό. Δυστυχώς όμως, λόγω της κατάστασης το έχουμε 

«παγώσει» ευελπιστώντας να το επαναφέρουμε μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

Είχαμε ξεκινήσει ένα κύκλο παρουσιάσεων με θέματα που άπτονται της καθημερινότητας, άκρως εποικοδομητικά τόσο για τους μαθητές, όσο 

και για τους γονείς τους όπως «η σχέση του παιδιού με το διαδίκτυο» αλλά και πάλι σταμάτησαν λόγω των έκτακτων αναγκών! Ευελπιστούμε 

να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό και με ενδιαφέρον θεματολογία όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα. 

Για τους μεγαλύτερους έχουμε «Τα πολυάριθμα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης», τα οποία εντάσσονται σε μια συντονισμένη προσπάθεια 

συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ενηλίκων, μέσω Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και Διαλέξεων. 

Τέλος ξεκινήσαμε μία δράση που επιδίωξή μας είναι να γίνει θεσμός. Είναι η «Γιορτή Παιδείας» όπου καλούμε όλους τους μαθητές και 

εκπαιδευτικούς να βγουν από το στενό κύκλο του σχολείου τους και να εξωτερικεύσουν και αναδείξουν άλλες δεξιότητες τους προβάλλοντάς 

τες στην κοινωνία. 

Σας ευχαριστούμε πολύ!  

Εγώ ευχαριστώ!  

Σας εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και η εφημερίδα σας να έχει «εύπλοιαν»! 
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Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, με 

έδρα τη Φραγκφούρτη. 

Γερμανοί 

αλεξιπτωτιστές εκτελούν 

τους άρρενες κατοίκους 

του χωριού Κοντομαρί 

των Χανίων 

Ο Λάμπρος 

Κατσώνης νικά τον 

τουρκικό στόλο έξω 

από την Τήνο. 

Οι Οθωμανοί Τούρκοι 

κυριεύουν την Αθήνα. 

Ο Οδυσσέας 

Ανδρούτσος δολοφονεί-

ται μέσα στην 

Ακρόπολη των Αθηνών 

από τον Γκούρα. 

Ο Λιβάι Στράους 

παρουσιάζει το 

πρώτο παντελόνι 

τζιν. 

Ο Κωνσταντίνος 

Κανάρης πυρπολεί την 

τουρκική ναυαρχίδα του 

Καρά Αλή στη Χίο. 

Ο βρετανός συγγραφέας 

Τζορτζ Όργουελ εκδίδει 

το εμβληματικό 

μυθιστόρημά του 

«1984». 

Η Μ. Βρετανία 

«νοικιάζει» το Χονγκ 

Κονγκ από την Κίνα για 

99 χρόνια. 

 

Ιδρύεται ο 

Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός, με 

πρωτοβουλία της 

βασίλισσας Όλγας 

Ιδρύεται η Πάντειος 

Σχολή Πολιτικών 

Επιστημών, με 

κληροδότημα του 

Αλέξανδρου Πάντου. 

Aρχίζει η απομάκρυνση 

των τραμ από την 

Αθήνα, οι οποίοι 

αντικαθίστανται από τα 

τρόλεϊ. 

Οι Έλληνες 

επαναστάτες νικούν 

τους Τούρκους 

στη Μάχη του Λάλα. 

Τελειώνει ο Πόλεμος στα 

Φόκλαντς, με την 

παράδοση των δυνάμεων 

της Αργεντινής. 

Ο Ιωάννης ο Ακτήμων 

υπογράφει τη Μάγκνα 

Κάρτα (ανθρώπινα 

δικαιώματα) 

Αρχίζει ο Β’ Βαλκανικός 

Πόλεμος, με την 

επίθεση της Βουλγαρίας 

εναντίον της Σερβίας 

και της Ελλάδας. 

Η Ελλάδα εισέρχεται 

επισήμως στον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ιδρύεται στη Γενεύη η 

FIBA, η παγκόσμια 

ομοσπονδία 

του μπάσκετ. 

Ο Ερατοσθένης 

υπολογίζει την 

περίμετρο της Γης. 

 

Οι Τούρκοι 

καταστρέφουν τα 

Ψαρά. 

 

H Dow Chemical 

κατασκευάζει την 

πρώτη συσκευή 

αφαλάτωσης 

θαλάσσιου ύδατος. 

Εμφανίζεται για πρώτη 

φορά ο όρος 

«προπαγάνδα» στην 

εγκύκλιο του Πάπα 

Γρηγορίου ΙΕ’ 

Ιδρύεται στο Παρίσι από 

τον βαρόνο Πιερ Ντε 

Κουμπερτέν η Διεθνής 

Ολυμπιακή Επιτροπή 

Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν 

στην Κωνσταντινούπολη 

τον νεομάρτυρα 

Παναγιώτη από την 

Καισαρεία 

Ο Κωνσταντίνος 

Τσικλητήρας κερδίζει 

χρυσό στο μήκος 

στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες στη Στοκχόλμη 

50 κράτη υπογράφουν 

στο Σαν Φρανσίσκο τον 

καταστατικό χάρτη του 

Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών. 

Το 

πρώτο ATM εγκαθίστατ

αι σε τραπεζικό 

υποκατάστημα στο 

Ένφιλντ του Λονδίνου. 

 

Υπογράφεται στο Παρίσι 

η Συνθήκη των 

Βερσαλλιών, με την 

οποία τερματίζεται ο Α’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος 

Το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο 

αναγνωρίζει τελικά το 

αυτοκέφαλο της 

Εκκλησίας της Ελλάδος 

Εγκαινιάζεται ο 

σιδηροδρομικός σταθμός 

Πελοποννήσου στην 

Αθήνα, σε σχέδια του 

Ερνέστου Τσίλερ 

https://www.sansimera.gr/articles/935
https://www.sansimera.gr/articles/935
https://www.sansimera.gr/articles/935
https://www.sansimera.gr/articles/935
https://www.sansimera.gr/biographies/255
https://www.sansimera.gr/biographies/255
https://www.sansimera.gr/articles/778
https://www.sansimera.gr/articles/778
https://www.sansimera.gr/biographies/840
https://www.sansimera.gr/biographies/840
https://www.sansimera.gr/biographies/541
https://www.sansimera.gr/articles/100
https://www.sansimera.gr/articles/100
https://www.sansimera.gr/biographies/341
https://www.sansimera.gr/biographies/341
https://www.sansimera.gr/articles/1248
https://www.sansimera.gr/articles/1248
https://www.sansimera.gr/articles/22
https://www.sansimera.gr/articles/22
https://www.sansimera.gr/articles/111
https://www.sansimera.gr/articles/452
https://www.sansimera.gr/articles/153
https://www.sansimera.gr/articles/153
https://www.sansimera.gr/articles/939
https://www.sansimera.gr/articles/939
https://www.sansimera.gr/articles/631
https://www.sansimera.gr/articles/631
https://www.sansimera.gr/articles/802
https://www.sansimera.gr/articles/802
https://www.sansimera.gr/articles/44
https://www.sansimera.gr/articles/156
https://www.sansimera.gr/articles/156
https://www.sansimera.gr/articles/156
https://www.sansimera.gr/biographies/1671
https://www.sansimera.gr/biographies/1671
https://www.sansimera.gr/biographies/851
https://www.sansimera.gr/biographies/851
https://www.sansimera.gr/biographies/851
https://www.sansimera.gr/biographies/301
https://www.sansimera.gr/biographies/301
https://www.sansimera.gr/articles/545/88
https://www.sansimera.gr/articles/545/88
https://www.sansimera.gr/articles/1252
https://www.sansimera.gr/articles/802
https://www.sansimera.gr/articles/802


Βέβαια, τα μέλη της ρωμαϊκής αριστοκρατίας απολαμβάνουν ιδιωτικά το δείπνο τους με παρέα 

και με τη συνοδεία χορού και μουσικής. Θα σας καλέσουν να συμμετάσχετε σε αυτά και θα 

εντυπωσιαστείτε από τα ιδιαίτερα, σπάνια και ακριβά εδέσματα που έφταναν από κάθε άκρη της 

αυτοκρατορίας. 
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Η γωνία των μαθητών 

Ψηφιακό ταξίδι στην 

αρχαία Ρώμη 

 

 

Το Βρετανικό Μουσείο «δημιουργεί» πόλεις της αρχαιότητας σε μορφή ταξιδιωτικού 

οδηγού. 

Στο blog του Βρετανικού Μουσείου κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες κάποιοι 

«τουριστικοί οδηγοί» με συμβουλές και προτάσεις για διαδικτυακά ταξίδια σε διάφορες 

πόλεις του παρελθόντος.  

Σε αυτό το τεύχος όμως θα αναφερθώ στην αρχαία Ρώμη του 1ου μΧ αιώνα. 

Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αξιοθέατα της πόλης, τα φεστιβάλ της εποχής, 

προορισμοί για αγορές, τοπικές σπεσιαλιτέ και περιοχές που αξίζει να «επισκεφθείς» 

μέσω διαδικτύου. 

Κυρίαρχη θέση κατέχουν οι αγώνες με άμαξες, τα χαλαρωτικά λουτρά και τα ιδιαίτερα 

τοπικά εδέσματα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο περίπλοκο δίκτυο δρόμων που συνέδεε 

ολόκληρη την αυτοκρατορία με τη Ρώμη. Καθένας μπορούσε από όλες τις επαρχίες 

της Ρώμης να φτάσει στην πρωτεύουσα, επαληθεύοντας τη φράση «όλοι οι δρόμοι 

οδηγούν στη Ρώμη». 

 Τι να δεις: 

Η πρωτεύουσα κοσμείται από εντυπωσιακά κτίρια 

και μνημεία: η ρωμαϊκή αγορά με τη Sacra Via, ο 

ιππόδρομος είναι μέρη που τραβούν το ενδιαφέρον. 

Ο Μέγας Ιππόδρομος χωρούσε 150.000 θεατές και 

μπορεί να «πετύχεις» διάσημους πρωταθλητές σε 

αρματοδρομίες  

 

Φαγητό – Διασκέδαση: 

Ο επισκέπτης μπορεί να «περιπλανηθεί» στους δρόμους της 

αρχαίας πόλης και να συναντήσει σημεία που προσφέρουν 

φαγητά και ποτά. Ένα ποτηράκι νερωμένο κρασί, κρέατα, 

όσπρια, λουκάνικα και γλυκά αποτελούν διαδικτυακό κέρασμα. 

Τιμητική θέση στη ρωμαϊκή κουζίνα είχαν τα ψάρια και τα 

οστρακοειδή οπωσδήποτε. 

 

 

 

Λουτρά: 

Οι Ρωμαίοι, όπως φαίνεται, ήξεραν να περνούν καλά. Λίγο οι αρματοδρομίες, λίγο 

η διασκέδαση, τα εκλεκτά φαγοπότια, σίγουρα λάτρευαν την καλοπέραση. Μία 

άλλη εστία χαλάρωσης αποτελούσαν και τα λουτρά. Δημόσια είτε ιδιωτικά λουτρά 

τα λουτρά ήταν ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες και περιλάμβαναν ατμόλουτρα, 

κολύμπι σε δροσερό νερό και μασάζ με λάδια. Η τιμή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή και η 

είσοδος δωρεάν τις ημέρες των αργιών. 

Τελικά, σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι αρέσκονταν στην όμορφη ζωή, τις ανέσεις 

και την πολυτέλεια. 

 

 

 

Για περιήγηση, αντιγράψτε το παρακάτω σύνδεσμο: 

https://blog.britishmuseum.org/category/museum-stories 

Νάγια Κουναλάκη 

 

https://blog.britishmuseum.org/category/museum-stories


2.Ήταν αριστοκράτης 
Το ολοκληρωμένο ονομά του: Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa προδίδει εύκολα την αριστοκρατική του καταγωγή. Ο γιος του Κόμη Αλφόνσου 
και της Κόμισσας Αντέλ ντε Τουλούζ – Λωτρέκ αντέκρουσε ολότελα τη συμβατική κοινωνική ζωή που πρόσταζε το οικογενειακό του περιβάλλον και αφοσιώθηκε 
στη ζωγραφική, ενώ η σωματική του διάπλαση ήταν ένας ακόμη λόγος που στράφηκε στην καλλιτεχνική λύτρωση. 
3.Ήταν φίλος του Oscar Wilde 
Σε ένα ταξίδι του στο Λονδίνο, ο Ανρί γνώρισε τον Oscar Wilde από τη φιλία των οποίων προέκυψαν αρκετά πορτρέτα του διάσημου συγγραφέα. Ένα βράδυ 
πριν τη δίκη του Oscar σχετικά με την προσβολή δημοσίας αιδούς λόγω της ομοφυλοφιλίας του, ο Ανρί του ζήτησε να ζωγραφίσει ένα τελευταίο πορτρέτο του, 
όμως ο Oscar αρνήθηκε λόγω της ψυχολογικής κατάπτωσης από τα γεγονότα και έτσι το έργο δημιουργήθηκε με βάση τη μνήμη του Ανρί. Την επόμενη μέρα ο 
Oscar κρίθηκε ένοχος και φυλακίσθηκε. 
4.Εφηύρε ένα κοκτέιλ 
Ο κοινωνικός αφορισμός που τον κυνηγούσε σε κάθε του βήμα τον οδήγησε γρήγορα στον αλκοολισμό και έτσι πέρασε τα νεανικά του χρόνια πίνοντας μπύρα 
και κρασί. Μεγαλώνοντας ο ίδιος μεγάλωσε και η περιεκτικότητα του οινοπνεύματος που περιείχαν τα ποτά του και πιο συγκεκριμένα έγινε καλός φίλος με το 
αψέντι. Φήμες λένε ότι κουβαλούσε πάντα πάνω του ένα φλασκί ενώ στην πορεία ήρθε η στιγμή που «υπέγραψε» τη δική του συνταγή στο κοκτέιλ Earthquake, 
η ονομασία του οποίου αποδίδεται στο έντονο κούνημα που προκαλεί η ισχυρή δόση αλκοόλ που περιέχει. Πιο συγκεκριμένα, για όσους αναρωτιούνται πώς 
φτιάχνεται: 3 δόσεις αψέντι και 3 δόσεις κονιάκ σε ένα κολωνάτο κρασοπότηρο. (δεν το συνιστούμε…) 
5.Πέθανε σε ηλικία 36 ετών από αλκοολισμό και σύφιλη 
Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1901 ο οργανισμός του δεν άντεξε την ταραχώδη ζωή του αλκοολισμού και των πορνείων και υπέκυψε διακόπτοντας την πολλά 
υποσχόμενη καριέρα του. Στο σανατόριο όπου εισήχθη για 3 μήνες κατάφερε να ζωγραφίσει 39 πορτρέτα. Με την επιστροφή του στο σπίτι όμως, επέστρεψε και 
στις παλιές του συνήθειες γεγονός που λειτούργησε καταλυτικά στον ήδη ταλαιπωρημένο οργανισμό του. Στα 36 χρόνια ζωής του ζωγράφισε σε 737 καμβάδες, 
δημιούργησε 275 έργα με νερομπογιές, 363 αφίσες και 5,084 σχέδια, κεραμικά και υαλογραφήματα αλλά και πολλές ακόμη δημιουργίες που μέχρι σήμερα 
παραμένουν άγνωστες. 

 
Νικήτας Ρεβύθης (Β’ Γυμνασίου) 
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Ανρί ντε Τουλούζ-Λωτρέκ 

 

Ο Ανρί ντε Tουλούζ-Λωτρέκ γεννήθηκε στο Ταρν της Γαλλίας στις 24 Νοεμβρίου του 1864. 
Αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους ζωγράφους και σχεδιαστές στα τέλη του 19ου αιώνα.  
Στα καλλιτεχνικά ρεύματα που εργάστηκε εντάσσονται ο πόστ Ιμπερισιονίσμος και η νέα τέχνη.  
Ήταν επίσης κύριος εκπρόσωπος του Μεταϊμπερισιονισμού στη Γαλλία. 
Ο ίδιος μεγάλωσε με ένα εμφανής πρόβλημα στα πόδια .Έζησε κυρίως στη Μονμάρτη που 
αποτελούσε το καλλιτεχνικό κέντρο του Παρισιού.  
Από αυτά τα τοπία εμπνεύστηκε και τους περισσότερους πίνακες του.  
Τα βράδια σύχναζε στα καμπαρέ και αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού.  
Ο Τουλουζ πέθανε το Σεπτέμβριο του 1901 από σύφιλη σε ηλικία 37 ετών. 
Τα έργα του αποτελούν μέχρι σήμερα πολύ διάσημα λόγω της μοναδικής τεχνικής που 
χρησιμοποίησε. 

      

  

5 Πράγματα που δε γνωρίζεις για τον Ανρί Ντε Τουλούζ-Λωτρέκ 

 
1.Ήταν Νάνος 
Μέχρι το 1864 δεν υπήρχε επίσημη ονομασία για την πάθηση που τον ταλαιπωρούσε. Σε ηλικία 13 ετών 
υπέστη ρήξη στο δεξί του μηριαίο οστό και ένα χρόνο αργότερα, στο αριστερό, κατάγματα που δεν 
επουλώθηκαν ποτέ ολοσχερώς. Γενιές αργότερα οι γιατροί απέδωσαν το γεγονός σε κάποια άγνωστη 
γενετική διαταραχή που βαφτίστηκε με το όνομά του (Σύνδρομο Toulouse – Lautrec).  Το 1 μέτρο και 46 
εκατοστά του ύψους του, πολύ πιθανόν, να ήταν αποτέλεσμα της αιμομιξίας από την οποία προήλθε, 
καθώς οι γονείς του ήταν πρώτα ξαδέρφια. 
 

 

Κώστας Φωτιάδης, Β' Γυμνασίου 

visikostasfotiadhis@gmail.com 

Πώς να πετύχεις καλύτερους βαθμούς 
στο σχολείο; 

 

Πολλοί από μας φρικάρουμε όταν βλέπουμε τον Γ.Μ.Ο. στους ελέγχους. Ναι, 
γνωρίζουμε πώς δεν είναι και η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της ζωής μας. Αλλά 
πρώτον, πώς θα πάτε σε πανεπιστήμια όπως Harvard, Stanford, Yale, κ.α. Και 
δεύτερον, αν θέλετε αύξηση στο χαρτζιλίκι που δίνουν οι γονείς σας, θα πρέπει να 
τους δείξετε ότι μπορείτε να τους ανταποδώσετε την ανταμοιβή τους από εσάς, 
δηλαδή τους ελέγχους. 
 

1. Καλό πρόγραμμα από την αρχή της χρονιάς: Αυτό είναι 

ουσιαστικά το κλειδί για καλύτερους βαθμούς. Καλύτερη οργάνωση ισοδυναμεί με 
χρόνο για διάβασμα, που μετά μπορείς να έχεις ελεύθερο χρόνο για σένα. 
Παραδείγματος χάριν, να τοποθετήσεις την Δευτέρα αθλητικές δραστηριότητες, 
όπως ποδόσφαιρο, μπασκετάκι, βόλεϊ κλπ., ενώ την Τρίτη να τοποθετήσεις 
πνευματικές όπως ωδείο, φροντιστήριο, ξένες γλώσσες κ.α.  

Το άρθρο συνεχίζεται… 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει να οργανώσεις το πρόγραμμα ανάλογα με τις δικές σου ανάγκες και προτεραιότητες. Επίσης καλό είναι να μην 
υπερβαίνει 4 δραστηριότητες την εβδομάδα, διότι μετά θα βαρεθείτε πάρα πολύ. 

2.Επένδυση στο διάβασμα: Θα ακουστώ σαν τους γονείς σας, αλλά 1-2 ώρες διάβασμα, δεν υφίσταται. Πρέπει να πάρεις 

σοβαρά το σχολείο. Κυριολεκτικά. Και Αρχαία να ναι, πρέπει να διαβάζεις σκληρά. Άμα με μισή ώρα λες ότι διάβασες, έ τότε πάρε 14. 

3.Ποιοτική ύλη: Δεν θα σχολιάσω πολύ το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Απλά δεν μαθαίνεις. Και 1 μέρα να διαβάσεις, πάλι δεν θα 

καταλάβεις. Ο λόγος είναι διότι οι καθηγητές, δεν διδάσκουν καλά την ύλη απ' όσο θα' πρεπε. Είναι γεγονός αυτό στην Ελλάδα. Ευτυχώς, 
υπάρχουν και άλλες πηγές για να μάθεις. Υπάρχει το YouTube για βιντεο-μαθήματα, υπάρχουν βιβλία για περαιτέρω εξάσκηση (Σαββάλας 
κυρίως) και τόσα πολλά! Άμα ούτε με αυτά μπορείς, τότε θα πρέπει να πας στα ακραία.  
Φροντιστήρια και Ιδιαίτερα. Δεν είναι οι καλύτερες λύσεις, αλλά κάτι κάνουν γι' αυτές τις περιπτώσεις. 

4.Χαλάρωσε λιγάκι: Εντάξει το διάβασμα δεν θα είναι όλη την ημέρα, οπότε κάνε κάτι ωραίο στον ελεύθερο σου χρόνο. Πήγαινε 

βόλτες, κάψε το LoL (ή το PS4), βρες καμιά κοπελίτσα, κάνε κάτι. Το άγχος δεν βοηθάει, αν δίνεις εξετάσεις απλώς γράφε. Μη σε νοιάζει για 
βάση. 
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567 χρόνια από 
την Άλωση της 
Κωνσταντινούπο
λης - Αποφράδα 
ημέρα για τον 
ελληνισμό 

 
 

567 χρόνια έχουν περάσει από την σημαντικότερη ίσως για την ιστορία του ελληνισμού πολιορκία. Ήταν Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Τότε 
πέρασε στην ιστορία η   Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αυτοκράτορας της Βυζαντινής πρωτεύουσας ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, και 
επικεφαλής του Οθωμανικού στρατού ο σουλτάνος Μωάμεθ ο ΄Β. Ήταν τότε μόλις 21 ετών. 
Ίσως να θεωρείται βέβαιο από τις πηγές ότι ο στρατός του Μωάμεθ Β΄ ήταν τουλάχιστον 150.000 άντρες. Σύμφωνα όμως με νεότερους 
ιστορικούς τα τακτικά στρατεύματα πρέπει να έφταναν τους 35.000-45.000 στρατιώτες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από τις ευρωπαϊκές και 
ασιατικές επαρχίες. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν το επίλεκτο σώμα 11.000 γενιτσάρων και αρκετοί χριστιανοί υποτελείς των Οθωμανών. 
Από την άλλη πλευρά 4.937 βυζαντινοί και περίπου 2000 ξένοι. Το αποτέλεσμα ήταν θέμα χρόνου. Η πολιορκία ξεκίνησε στις 6 Απριλίου και 
η πόλη έπεσε σχεδόν δύο μήνες μετά. 
Απόρροια της Άλωσης ήταν η ανελέητη συνέχιση της εδαφικής προώθησης των Τούρκων στην Β. Αφρική και στην Κεντρική Ευρώπη. Κατά 
τα τέλη του 17ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της, απειλώντας την Βιέννη. Πολλές φορές η Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς ως γεγονός που σηματοδοτεί το τέλους του Μεσαίωνα και την έναρξη της 
Αναγέννησης και της Εποχής των Ανακαλύψεων. Η μαζική μετακίνηση πολλών Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία λόγω της 
Άλωσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της φιλοσοφίας που ακολούθησαν τα πρόσωπα της Αναγέννησης. 
Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου οι Τούρκοι όρμησαν μέσα στην πόλη, αρχίζοντας μαζικές λεηλασίες. Ένα μεγάλο πλήθος πολιτών 
κατέφυγε στην Αγία Σοφία, ελπίζοντας να βρει εκεί ασφάλεια. Αλλά οι Τούρκοι διέρρηξαν την κεντρική πύλη και όρμησαν μέσα στην εκκλησία 
όπου έσφαξαν το πλήθος. Την ημέρα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης, ή πιθανόν την επόμενη, ο Σουλτάνος εισήλθε επίσημα στην πόλη 
και πήγε στην Αγία Σοφία, όπου και προσευχήθηκε. Κατόπιν ο Πορθητής εγκαταστάθηκε στα αυτοκρατορικά ανάκτορα των Βλαχερνών. 
Θρύλοι και παραδόσεις 
Ο τρόπος που θυσιάστηκε ο τελευταίος Αυτοκράτορας, καθώς και ότι δεν διασώθηκαν πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές του στο πεδίο 
της μάχης, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για ποικίλους θρύλους με κυριότερο αυτόν του «μαρμαρωμένου βασιλιά» που περιμένει την στιγμή 
να ανακτήσει την Πόλη και την Αυτοκρατορία του. 
Μια λαϊκή χριστιανική παράδοση, αναφέρει ότι τη στιγμή που διέρρηξαν οι Τούρκοι την πύλη της Αγίας Σοφίας τελούνταν η θεία λειτουργία 
και ο ιερέας τη στιγμή που είδε τους μουσουλμάνους να ορμούν στο πλήθος των πιστών, εισήλθε και εξαφανίσθηκε μέσα στον τοίχο, πίσω 
από το Άγιο Βήμα, που άνοιξε μπροστά του κατά τρόπο θαυμαστό. Λέγονταν ότι όταν η Κωνσταντινούπολη θα επανέλθει στα χέρια των 
Χριστιανών, ο ιερέας θα βγει από τον τοίχο για να συνεχίσει την λειτουργία. Ένας άλλος θρύλος λέει ότι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος στο 
ένα του χέρι είχε έξι δάχτυλα και αν βρεθεί κάποιος Έλληνας που έχει έξι δάχτυλα τότε θα ανακτήσει (ο Κωνσταντίνος) την Πόλη και την 
αυτοκρατορία του. 
 

Σημαίνει ο Θιος, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει κ' η αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, με τετρακόσια σήμαντρα κ' εξηνταδυό καμπάνες, κάθε 
καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. 
Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, κι' απ' την πολλή την ψαλμουδιά εσειόντανε οι κολόνες. 
Να μπούνε στο χερουβικό και νά βγη ο βασιλέας, φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι' απ' αρχαγγέλου στόμα. 
«Πάψετε το χερουβικό κι' ας χαμηλώσουν τ' άγια, παπάδες πάρτε τα γιερά, κ' σεις κεριά σβηστήτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψη. 
Μόν στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ρτουνε τριά καράβια· το 'να να πάρη το σταυρό και τ΄άλλο το βαγγέλιο, το τρίτο, το καλύτερο, την άγια τράπεζά μας, μη μας 
την πάρουν τα σκυλιά και μας την μαγαρίσουν». 
Η Δέσποινα ταράχτηκε, κ' εδάκρυσαν οι εικόνες. 
«Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζης, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά σας είναι». 
[πηγή: Ν.Γ. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Βιβλιοπωλείον Ε.Γ. Βαγιονάκη & Τ. Γρηγορόπουλου, Αθήνα 1958 (4η έκδ.), σ. 12-13] 

Ζαρίφης Απόστολος Β’ Γυμνασίου 
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Αφιέρωμα στον πολιτισμό 

 Marc Chagall:  

Μια μορφή της Μοντέρνας 

Τέχνης 
 

O Μαρκ Σαγκάλ γεννήθηκε στις  7 Ιουλίου 1887 και θεωρείται μία από τις μεγάλες 

μορφές της μοντέρνας τέχνης.  

Είναι ο άνθρωπος που μοιάζει σα να χαϊδεύει, όταν ζωγραφίζει.  

Όλα στους πίνακές του μοιάζουν με έναν ξέφρενο χορό, σάμπως να έχουν μεθύσει 

τα σχήματα και οι μορφές και στροβιλίζονται απολαμβάνοντας την ελευθερία τους. 

Κι εκείνα τα χρώματά του είναι μοναδικά, τόσο μοναδικά  λες και τα δημιούργησε ο 

ίδιος.  

Ένα ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων που σε παρασέρνει στον κόσμο της μουσικής, 

του χορού, φώτα , ένταση αλλά και ηρεμία της φύσης. Όλα ανθισμένα στον καμβά 

του. Λουλούδια ξεχύνονται από τις σκεπές των σπιτιών , κυκλώνουν τις ανθρώπινες 

μορφές και φωτίζουν τη ζωή τους.  

Στην άλλη πλευρά η γαλήνη της ρωσικής φύσης στη ρωσική επαρχία στις δυο πιο 

κρίσιμες ιστορικές καμπές της (τσαρική και σοβιετική). 

Λες κι ο άνθρωπος αυτός αποτυπώνει όλη την ομορφιά της ανθρώπινης ζωής μέσα 

από απλά υλικά! 

 

 

 

  

 ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο  CHAGALL.  

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ… 

Ο Σαγκάλ γεννήθηκε στο Βιτέμπσκ της σημερινής Λευκορωσίας, πρωτότοκος γιος πολυμελούς εβραϊκής οικογένειας. Έδειξε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον από νωρίς για την τέχνη και τη ζωγραφική. Το χειμώνα του 1906, εγκαταστάθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου κατάφερε να 

κερδίσει υποτροφία για σπουδές στη γνωστή σχολή Svanseva. 

Τα πρώτα έργα του Σαγκάλ χαρακτηρίζονταν από θέματα που επανήλθαν και σε μεταγενέστερους πίνακές του, όπως αγροτικές σκηνές ή 

θέματα εμπνευσμένα από τη ζωή στην ύπαιθρο και την επαρχία. Το φθινόπωρο του 1909 γνώρισε την Μπέλα  Ρόζενφελντ, , την οποία 

παντρεύτηκε τελικά το 1915 και στην οποία είναι αφιερωμένοι αρκετοί από τους πίνακές του. 
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ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΤΕΜΠΣΚ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ… 
Το 1910, με τη βοήθεια του προστάτη του, Max Winawer, ταξίδεψε στο Παρίσι όπου ήρθε σε επαφή με το έργο πρωτοπόρων καλλιτεχνών της 

εποχής, όπως των ιμπρεσιονιστών, του Πωλ Γκωγκέν, του Βίνσεντ βαν Γκογκ ή του Ανρί Ματίς. Εξίσου επιδραστική υπήρξε και η επίσκεψή 

του στο Λούβρο, η οποία όπως ο ίδιος σημειώνει στα απομνημονεύματά του, τον «σημάδεψε».  

Στο Παρίσι ο Σαγκάλ συνδέθηκε επίσης με τον Γάλλο ποιητή Γκιγιώμ Απολλιναίρ, ο οποίος προσπαθούσε να του εξασφαλίζει ευκαιρίες να 

εκθέτει τα έργα του. Εκείνος του αφιέρωσε με τη σειρά του τον πίνακα Φόρος τιμής στον Απολιναίρ Μπρακ, και την Άνοιξη του 1914, μετά από 

πρόταση του Απολιναίρ, ο εκδότης του περιοδικού Der Sturm (Η Θύελλα) Χέρβαρτ Βάλντεν, ανέλαβε την οργάνωση της πρώτης ατομικής 

έκθεσης του Σαγκάλ στο Βερολίνο. 

   

Ο Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΛΩΒΙΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, επισκέφτηκε το Βιτέμπσκ. Η έναρξη του Α' Παγκοσμίου πολέμου και το κλείσιμο των συνόρων παρέτειναν τελικά 

την παραμονή του στη Ρωσία. Μετά τα γεγονότα της ρωσικής επανάστασης, ο Λένιν διόρισε ως υπεύθυνο για θέματα πολιτισμού τον Ανατόλι 

Λουνατσάρσκι, ο οποίος ήταν γνωστός του Σαγκάλ από την περίοδο που ζούσε στο Παρίσι. Χάρη στη γνωριμία τους, το Σεπτέμβριο του 1918, 

διορίστηκε επίτροπος Καλών Τεχνών στο Βιτέμπσκ.  

Ωστόσο οι επιχορηγήσεις που αποσπούσε ο Σαγκάλ ήταν πενιχρές, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα, γεγονός που 

συνέβαλε στην απόφασή του να εγκατασταθεί στο Βερολίνο, όπου παλαιότερα ο Βάλντεν είχε πουλήσει πίνακές του. Τα χρήματα που είχε 

κερδίσει ο Σαγκάλ από τις πωλήσεις αυτές είχαν ωστόσο χάσει την αξία τους. 

       

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ…ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Το Σεπτέμβριο του 1923 κατάφερε και  εγκαταστάθηκε εκ νέου στο Παρίσι και τον επόμενο χρόνο παρουσιάστηκε η πρώτη αναδρομική έκθεση 

έργων του και ακολούθησε η πρώτη του ατομική έκθεση στη Νέα Υόρκη. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο Σαγκάλ στα απομνημονεύματά του, η 

δεκαετία 1923-1933 υπήρξε η πιο ευτυχισμένη της ζωής του. 

Όταν η γαλλική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία συνθηκολόγησης με τη ναζιστική Γερμανία, ο Σαγκάλ δεν μπορούσε να παραμείνει ασφαλής 

στη Γαλλία. Συνελήφθη στη Μασσαλία και επρόκειτο να παραδοθεί στους Γερμανούς, ωστόσο τελικά σώθηκε από αμερικανική παρέμβαση. 

Χάρη στη φήμη του, ο ίδιος κατόρθωσε να ξεφύγει από την προοπτική των στρατοπέδων συγκέντρωσης και στις 7 Μαΐου 1941 επιβιβάστηκε 

με την οικογένειά του σε πλοίο που τους μετέφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εγκατασταθούν τελικά στην πόλη της Νέας Υόρκης. Στις 2 

Σεπτεμβρίου 1944 πέθανε η σύζυγός του Μπέλα Ρόζενφελντ και δύο χρόνια αργότερα ο Σαγκάλ επέστρεψε στην Ευρώπη. 

Μετά την επιστροφή του στη Γαλλία η φήμη του άρχισε να αυξάνεται σταθερά. Το 1959 έγινε επίτιμο μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας 

Τεχνών και Γραμμάτων και στα επόμενα χρόνια διοργανώθηκαν αναδρομικές ή ατομικές εκθέσεις του σε διάφορες πόλεις. 

Πέθανε στις 28 Μαρτίου 1985 σε ηλικία 97 ετών, στην κοινότητα του Αγίου Παύλου, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Το 1997 ιδρύθηκε το 

Μουσείο Σαγκάλ στη γενέτειρά του, το οποίο περιλαμβάνει αντίγραφα των έργων του. 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ… 
Τα έργα του Σαγκάλ χαρακτηρίζονται έντονα από προσωπικά στοιχεία καθώς και από την «απλοϊκή» ιδιομορφία τους. Η θεματολογία του, 

κατά βάση ποιητική και φανταστική, είναι βασισμένη κυρίως σε προσωπικά βιώματα, άρρηκτα συνδεδεμένη επίσης με την εβραϊκή του 

καταγωγή, τη ρωσική παράδοση και την αρχαία Ελλάδα. 

Αν και έζησε παράλληλα με την εξέλιξη πολλών κινημάτων της μοντέρνας τέχνης, το έργο του χαρακτηρίζεται μοναδικό.  

Πηγή: Wikipedia                                                                                                                                                              Νάγια Κουναλάκη 
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Ξένες Γλώσσες 

Το Νοέμβριο οι εξετάσεις για το 
Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας, έτους 2020 

 
 Οι εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020, 
πρόκειται να διενεργηθούν κατά το μήνα Νοέμβριο 
2020 για την πιστοποίηση της γνώσης όλων των 
εξεταζόμενων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, 
Γερμανικής, Ιταλικής, Τουρκικής και Ισπανικής) 
για τα επίπεδα: 
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») 
σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις 
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και 
Ισπανική 
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε 
ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες 
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και 
Ισπανική 
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε 
ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες 
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και 
Ισπανική. 
Προσεχώς θα ανακοινωθεί η Προκήρυξη των 
εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, έτους 2020, και θα καθορισθεί ο 
χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 

 

 

Δωρεάν online μαθήματα ξένων γλωσσών από 
τον Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) 

  

 

 

Από το 2014 μέχρι 
σήμερα ο Σύνδεσμος 
Ελληνίδων Επιστημόνων 
(ΣΕΕ) αναδύθηκε σε μια 
επιτυχημένη 
επιμορφωτική 
προσπάθεια και 
προσέφερε 
δωρεάν μαθήματα ξένων 
γλωσσών σε 2.500 
φίλους/φίλες του. 

Το ανοιξιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, λόγω του κορωνοϊού, θα 
πραγματοποιείται μακρόθεν, μέσω του facebook και της πλατφόρμας zoom. 
Για πρώτη φορά θα μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευόμενοι από την 
περιφέρεια, αρκεί να διαθέτουν σύγχρονους υπολογιστές, tablet ή/και κινητά, που 
έχουν κάμερα, μικρόφωνο, δυνατότητα βιντεοκλήσεων και όλα τα σχετικά. 
Τα μαθήματα θα διαρκέσουν από 25/4/2020 μέχρι 27/6/2020 και 
περιλαμβάνουν γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά. Είναι αποκλειστικά 
για αρχαρίους και θα γίνονται ένα δίωρο τα Σάββατα. 
Παρέχεται δωρεάν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι/ες 
φίλοι/ες ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να αποστείλουν 
σχετικό e-mail στο see1924@otenet.gr, για να λάβουν γραπτώς αναλυτικά τους 
όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και την σχετική αίτηση. 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 

 
Ποιες είναι οι ξένες γλώσσες που αποτελούν 

«διαβατήριο» για μία θέση εργασίας 
Αναμφίβολα, τα τελευταία χρόνια, οι ξένες γλώσσες αποτελούν σημαντικό 
διαβατήριο για να ενταχθεί κάποιος στην αγορά εργασίας, γιατί προσφέρουν 
μεγαλύτερο εύρος επικοινωνίας τόσο στο εργασιακό περιβάλλον, όσο και στο 
χειρισμό υπαρχόντων και εν δυνάμει πελατών.  
Μάλιστα στις μέρες μας, η μία γλώσσα δεν αρκεί, είναι απαραίτητες οι δύο ξένες 
γλώσσες. 

 

 

Ενώ, την ίδια στιγμή, οι νέοι άνθρωποι προχωρούν στην εκμάθηση και τρίτης ξένης 
γλώσσας, για να διευρύνουν τις πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. 
Αναλογισθείτε πως πλέον η μεγαλύτερη πλειοψηφία των νέων υποψηφίων γνωρίζει 
χειρισμό Η/Υ, έχει ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση και γνωρίζει σε ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο συνήθως Αγγλικά. Έτσι, εφόσον ο εν λόγω υποψήφιος δεν διαθέτει μεγάλη 
προϋπηρεσία κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω του νεαρού της ηλικίας- πρέπει να 
μπορεί να διαφοροποιήσει το βιογραφικό του σημείωμα και αυτό το πετυχαίνει 
επενδύοντας σε περισσότερες της μίας γλώσσες. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 
αντίστοιχα κέντρα και κολέγια εκμάθησης ξένων γλωσσών, όπως και το δικό μας, δίνει στον 
υποψήφιο ένα σημαντικό οικονομικό αντιστάθμισμα εφόσον επιλέξει να εκπαιδευθεί σε 
περισσότερες από μία γλώσσες. Τώρα οι γλώσσες που οι εταιρείες θεωρούν περιζήτητες 
είναι κατά κύριο λόγο τα αγγλικά, που εξακολουθούν να κατέχουν την πρωτοκαθεδρία. 

Η γνώση των αγγλικών και μάλιστα σε άριστο γνωστικό επίπεδο δεν θεωρείται πλέον επιθυμητή αλλά απαιτείται από τις επιχειρήσεις σε 
ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 100%. Παράλληλα, όμως με την Αγγλική ζητούνται και οι ακόλουθες γλώσσες: η Γαλλική γλώσσα, η Γερμανική, 
η Ισπανική και η Ιταλική γλώσσα. 
 

Όμως, το τελευταίο διάστημα, ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ζήτηση της Κινεζικής γλώσσας -ας μην ξεχνούμε πως η Κίνα 
είναι η υπερδύναμη της επόμενης δεκαετίας-, της Αραβικής και αρκετά πλέον και της Ρωσικής γλώσσας. Οι προοπτικές συνεργασίας του 
ελληνικού κράτους, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου με αυτές τις χώρες, είναι κίνητρο για την επιλογή εκμάθησης των αντίστοιχων 
γλωσσών. Φυσικά το να εργαστεί κάποιος σε ανάλογο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα στη Μέση Ανατολή, τα Αραβικά Εμιράτα, την Κίνα 
κ.α., αυτό μπορεί να καλυφθεί με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, αλλά σίγουρα η εντόπια γλώσσα, καλύπτει τις ανάγκες της 
καθημερινής  επικοινωνίας και οπωσδήποτε τις κοινωνικές επαφές και κατά κάποιο τρόπο και τις δημόσιες σχέσεις. 
 

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την Τουρκική και τις υπόλοιπες πιο ειδικές γλώσσες. Όμως σήμερα σε μία τόσο ανταγωνιστική και 
παγκοσμιοποιημένη αγορά, τόσο οι νέοι άνθρωποι όσο και οι επαγγελματίες έχουν αντιληφθεί πώς μόνο με την καλή χρήση της Αγγλικής 
γλώσσας δεν διαφοροποιούν αισθητά το βιογραφικό τους σημείωμα. Καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θέλοντας, λοιπόν, να 
γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας επενδύουν και σε μία δεύτερη γλώσσα, η οποία συνήθως είναι τοπική γλώσσα, 
χωρών που, στην παρούσα φάση, παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και προσελκύουν διεθνείς επενδύσεις. 
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Πείραμα για τη μετάδοση ηλιακής ενέργειας από 

το διάστημα στη Γη 
Πείραμα για τη μετάδοση ηλιακής ενέργειας από το διάστημα στη Γη περιλαμβάνει η 
νέα αποστολή του μη επανδρωμένου διαστημοπλάνου X-37B των αμερικανικών 
ενόπλων δυνάμεων, που εκτοξεύτηκε την Κυριακή. 
 

Το πείραμα πραγματοποιείται από μηχανικούς του US Naval Research 
Laboratory, και στην «καρδιά» του βρίσκεται το PRAM (Photovoltaic Radio-
frequency Antenna Module). Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ερευνών πάνω στη 
χρήση ηλιακής ενέργειας που συλλέγεται από το διάστημα, στη Γη. 
«Από όσο γνωρίζουμε, το πείραμα αυτό είναι η πρώτη δοκιμή σε τροχιά εξοπλισμού  

που έχει σχεδιαστεί ειδικά για δορυφόρους ηλιακής ενέργειας, που θα μπορούσαν να παίξουν επαναστατικό ρόλο στο ενεργειακό μας μέλλον» 
είπε ο Πολ Τζάφε, επικεφαλής ερευνητής του PRAM. 
 

To συγκεκριμένο εξάρτημα θα πραγματοποιήσει δοκιμές ως προς τη δυνατότητα συλλογής ενέργειας μέσω των ηλιακών του συλλεκτών και 
μετατροπής της σε μικροκύματα ραδιοσυχνοτήτων. 
 

«Το PRAM μετατρέπει το ηλιακό φως για μετάδοση ενέργειας μέσω μικροκυμάτων. Θα μπορούσαμε επίσης να το μετατρέψουμε και για οπτική 
μετάδοση ενέργειας» είπε ο Κρις Ντεπούμα, program manager για το PRAM. «Η μετατροπή σε οπτική θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο νόημα 
για σεληνιακές εφαρμογές επειδή δεν υπάρχει ατμόσφαιρα στη Σελήνη. Το μειονέκτημα της οπτικής είναι πως μπορείς να χάσεις πολλή 
ενέργεια μέσω νεφών και ατμόσφαιρας». 
 

Η χρήση ηλιακής ενέργειας για τη λειτουργία δορυφόρων είναι κάτι που υπάρχει εδώ και χρόνια, από τον Vaguard I ακόμα, τον πρώτο 
δορυφόρο που είχε ηλιακές κυψέλες. Το πείραμα αυτό εστιάζει στη μετατροπή της ενέργειας και τις θερμικές επιδόσεις που προκύπτουν από 
αυτήν. Από το πείραμα θα προκύψουν δεδομένα θερμοκρασίας και στοιχεία για την αποδοτικότητα του PRAM στην παραγωγή ενέργειας, που 
με τη σειρά τους θα ανοίξουν τον δρόμο για μελλοντικά πρωτότυπα δορυφόρων. 
 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα, οι ερευνητές αποσκοπούν στην κατασκευή ενός πολυλειτουργικού συστήματος σε διαστημόπλοιο ειδικά για 
αυτόν τον σκοπό, για δοκιμή μετάδοσης ενέργειας πίσω στη Γη. Η ανάπτυξη τέτοιων δυνατοτήτων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη ως προς την 
τροφοδοσία με ενέργεια εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες ή που έχουν πληγεί από καταστροφές. 
 

Λύθηκε το μυστήριο «ροών 
λάβας» στον Άρη 

 
Το μυστήριο κάποιων ροών που παρέπεμπαν σε λάβα 
στον Άρη έλυσαν επιστήμονες, οι οποίοι λένε πως δεν 
πρόκειται για λάβα, μα για λάσπη. 
 

Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες τέτοιοι σχηματισμοί στην 
επιφάνεια του Άρη, και συχνά βρίσκονται σε μεγάλα 
κανάλια στην επιφάνεια που σχηματίστηκαν από αρχαία 
υγρά. Τα κανάλια αυτά είναι πολύ μακριά, με μήκη 
εκατοντάδων χιλιομέτρων και πλάτη συνήθως δεκάδων 
χιλιομέτρων. Θεωρείται πως ήταν το αποτέλεσμα 
μεγάλων πλημμυρών, με τεράστιους όγκους νερού, 
συγκρίσιμων με τις μεγαλύτερες πλημμύρες της Γης. 
Όταν το νερό εισέρχεται στο υπέδαφος, μπορεί να βγει 
ξανά έξω σαν λάσπη- και μια ευρωπαϊκή επιστημονική 
ομάδα προσομοίωσε την κίνηση της λάσπης στην 
επιφάνεια του Άρη, με τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται 
στο Nature Geoscience. 
 

Της έρευνας ηγήθηκε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής στην 
Τσεχική Ακαδημία Επιστημών, και σε αυτήν συμμετείχαν 
το Lancaster University, το Open University και 
το Rutherford Appleton Laboratory στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, το CNRS στη Γαλλία, το DLR και το Münster 
University στη Γερμανία και το CEED στη Νορβηγία. 
 

 

Υλικό που 

«μεταμορφώ

νεται» και 

γίνεται πιο 

ανθεκτικό 

όταν του 

ασκούνται 

δυνάμεις 

  

 

Εμπνεόμενοι από τον τρόπο που τα ανθρώπινα οστά και οι κοραλλιογενείς 
ύφαλοι τροποποιούν τα αποθέματα ορυκτών τους αντιδρώντας στα 
περιβάλλοντά τους, ερευνητές του Johns Hopkins University δημιούργησαν ένα 
αυτοπροσαρμοζόμενο υλικό το οποίο μπορεί να μεταβάλλει την ακαμψία του, 
αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην εφαρμογή δύναμης πάνω του. 
Η εξέλιξη αυτή μπορεί κάποια στιγμή να ανοίξει τον δρόμο σε υλικά που μπορούν 
να αυτοενισχύονται προκειμένου να ετοιμάζονται για άσκηση μεγαλύτερης 
δύναμης πάνω τους, ή για να σταματήσουν την πρόκληση περαιτέρω ζημιάς. 
Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο Advanced Materials. «Φανταστείτε ένα 
οστικό εμφύτευμα ή μια γέφυρα που μπορούν να αυτοενισχύονται όταν ασκείται 
μεγάλη δύναμη πάνω τους, χωρίς να απαιτείται επιθεώρηση και συντήρηση. Θα 
επέτρεπε ασφαλέστερα εμφυτεύματα και γέφυρες με ελάχιστες περιπλοκές, 
κόστη και χρόνο» λέει ο Σουνγκ Χουν Κανγκ, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών (Hopkins Extreme Materials Institute) του 
πανεπιστημίου και senior author της έρευνας. 
 

Ενώ άλλοι ερευνητές έχουν επιχειρήσει στο παρελθόν να δημιουργήσουν 
παρόμοια συνθετικά υλικά, αποτελούσε πάντα πρόκληση, καθώς τέτοιου είδους 
υλικά είναι δύσκολα και δαπανηρά ως προς τη δημιουργία τους, ή απαιτούν 
ενεργή συντήρηση όταν δημιουργούνται- επίσης έχουν περιορισμούς ως προς το 
πόση πίεση μπορούν να αντέξουν. Η χρήση υλικών με προσαρμοστικές ιδιότητες, 
όπως πχ στο ξύλο ή στα οστά, θα επέτρεπε ασφαλέστερα κτίρια, εξοικονόμηση 

χρήματος και πόρων και θα μείωνε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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Μάιος 2020 – Περίεργα 

ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
Ο χρόνος περνά γρηγορότερα 

σε ουρανοξύστες και ψηλά 
κτήρια απ΄ ότι στο έδαφος 

 
Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο 
έδειξε ότι ο χρόνος περνά πιο γρήγορα, δηλαδή με 
διαφορετική ταχύτητα, στην κορυφή των 
ουρανοξυστών και άλλων ψηλών κτηρίων. 
 
Μια ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Κβαντικής 
Χιντετόσι Κατόρι, ανέβηκε στην κορυφή του Tokyo 
Skytree, του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο στα 634 
μ., και διαπίστωσε ότι ο χρόνος περνούσε 
τέσσερα νανοδευτερόλεπτα πιο γρήγορα από 
ότι στο έδαφος. 
 
Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι ο χρόνος περνά 
πιο γρήγορα στην ανώτερη ατμόσφαιρα όπου οι 
δορυφόροι GPS περιστρέφονται γύρω από τη Γη, 
αλλά η πρόσφατη έρευνα που έγινε από το 
Πανεπιστήμιο του Τόκιο είναι η πρώτη για την οποία 
έγιναν μετρήσεις σε ουρανοξύστες ή σε άλλους 
χώρους που είναι ανοιχτοί στο κοινό. 
 
Σύμφωνα με έκθεση του Ασάσι Σιμπαν (Asahi 
Shimbun), η διαφορά στην έλευση του χρόνου 
εξηγείται από τη θεωρία της σχετικότητας του 
Αϊνστάιν, η οποία έδειξε ότι ο χρόνος συνδέεται με 
τη δύναμη της βαρύτητας στο σημείο όπου 
μετριέται. 
 
Αυτό το φαινόμενο επηρεάζει τη σχετική κίνηση 
ηλεκτρονίων που περιστρέφονται γύρω από τον 
πυρήνα ενός ατόμου, τα οποία εκπέμπουν 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όταν αλλάζουν τα 
επίπεδα ενέργειας που χρησιμοποιούν οι 
επιστήμονες για τη μέτρηση του χρόνου. Αυτές οι 
εκπομπές ποικίλλουν σε διαφορετικά επίπεδα 
βαρύτητας και μπορούν να μετρηθούν από 
συσκευές που ονομάζονται ρολόγια ατομικού 
πλέγματος, οι οποίες χρησιμοποιούν έναν ειδικά 
διαμορφωμένο θάλαμο κενού για την 
παρακολούθηση της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας. Οι θάλαμοι κενού συνήθως πιάνουν 
ένα ολόκληρο δωμάτιο, αλλά ο Καθηγητής Κατόρι 
και η ομάδα του κατάφεραν να σχεδιάσουν μια 
μονάδα στο μέγεθος ενός μεγάλου ψυγείου και να 
τη μεταφέρουν στην κορυφή του Skytree. 
 
Για τον Κατόρι, τα αποτελέσματα δεν έχουν τόση 
αξία για τη μελέτη του χρόνου, αλλά για το τι θα 
μπορούσαν να σημαίνουν για την πρόβλεψη 
μελλοντικών φυσικών καταστροφών. Πιστεύει στο 
μέλλον ότι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ρολόι ατομικού 
πλέγματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ανίχνευση σεισμών ηφαιστειακής δραστηριότητας 
κάνοντας μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας. 
 

 

Μύλος 1.000 
ετών παράγει και 

πάλι αλεύρι 
Ένας αρχαίος μύλος στο 
Ηνωμένο Βασίλειο που 
χρονολογείται από το 1016 
ξεκινά να λειτουργεί και πάλι 
μετά από πολλά χρόνια ώστε 
να βοηθήσει στην παραγωγή  
 

αλευριού, η ζήτηση του οποίου έχει αυξηθεί λόγω της πανδημίας. 
Ο μύλος Στερμίνιστερ Νιούτον βρίσκεται στη νότια Αγγλία και σταμάτησε τις 
βιομηχανικές δραστηριότητές του στη δεκαετία του 1970, ενώ μετατράπηκε σε μουσείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέρος της ξενάγησης στο χώρο του παλιού μύλου, που πια 
είχε γίνει μουσείο, ήταν να παράγεται αλεύρι για τους επισκέπτες. Τα μηχανήματα 
λειτουργούσαν μόνο για δυο ημέρες το μήνα, παράγοντας αρκετή ποσότητα για τους 
επισκέπτες. 

 

 

Ανθισμένη κερασιά 
1.000 ετών 

Σχεδόν κάθε άνοιξη, χιλιάδες 
τουρίστες διασχίζουν ένα 
μονοπάτι γύρω από τον κορμό 
μιας τεράστιας κερασιάς στο 
Μιχάρου της Ιαπωνίας. Το δέντρο 
είναι 1.000 ετών και είναι γνωστό 
με το όνομα Takizakura, που 
σημαίνει κερασιά-καταρράκτης. 
Φέτος ωστόσο, δεν υπάρχουν 
πλήθη γύρω από το αρχαίο, 
ανθισμένο δέντρο για να το 
θαυμάσουν. 
 

 

Το ψηλότερο 
ξενοδοχείο του 
κόσμου θα έχει 

ύψος 360,4 
μέτρα! 

Το 2018, το ξενοδοχείο 
Gevora των 356 μέτρων στο 
Ντουμπάι ήταν το ψηλότερο  
 ξενοδοχείο στον κόσμο, έχοντας λάβει την πιστοποίηση του ρεκόρ Γκίνες. 
Ωστόσο, η πρωτοκαθεδρία του Gevora έμελλε να είναι βραχύβια. Ο ουρανοξύστης των 
75 ορόφων θα βρεθεί στη σκιά του πύργου Ciel στη Μαρίνα του Ντουμπάι, που μόλις 
ολοκληρωθεί θα έχει ύψος 360,4 μέτρα, 82 ορόφους και 1.042 δωμάτια, κατακτώντας 
τον τίτλο του ψηλότερου ξενοδοχείου στον κόσμο.  
 

 

 

Μια σειρά από λαμπερά 
«δαχτυλίδια» επιπλέουν 

στη θάλασσα 
Μια σειρά από παράξενα λαμπερά 
«δαχτυλίδια» έχουν εντοπιστεί να επιπλέουν 
στα νερά στα ανοικτά των ακτών της  
 

Αυστραλίας. 
Επιστήμονες θεωρούν ότι αυτοί οι κύκλοι έχουν σχηματιστεί από χιλιάδες μικρούς οργανισμούς, 
που ονομάζονται σιφωνοφόρα. Ο εξωτερικός δακτύλιος των οργανισμών υπολογίζεται ότι έχει 
διάμετρο 47 μέτρα. 
Διάφορες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ώστε να μελετήσουν τη θαλάσσια περιοχή της Αυσταλίας 

και πρόσφατα η ομάδα που ασχολείται με την έρευνα είχε την ευκαιρία να δει αυτό το ασυνήθιστο 

θέαμα.«Όλοι εντυπωσιάστηκαν όταν είδαν τους λαμπερούς δακτυλίους», δήλωσαν οι βιολόγοι 

Νέριδα Ουίλσον και η Λίζα Κιρκεντάλε από το Μουσείο της Δυτικής Αυστραλίας. «Υπήρξε πολύς 

ενθουσιασμός. Έχουμε εντοπίσει και παλαιότερα σιφωνοφόρα  αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό». 
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Μάιος 2020 – Οι Ειδικοί γράφουν 

 

Βία και επιθετικότητα στην εφηβεία 
Η εφηβική ηλικία είναι η τελευταία φάση ανάπτυξης του ατόμου πριν την οριστική 
είσοδο σε αυτό που αποκαλούμε ενήλικη ζωή. Είναι η περίοδος κατά την οποία το 
άτομο, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν ανήκει πλέον ούτε στην παιδική ηλικία, ούτε στην 
κανονική ενήλικη ζωή. 
 

Αποτελεί μεταβατική περίοδο που διαθέτει εγγενή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
ψυχικές διεργασίες και αναπτυξιακούς στόχους. Κατά την περίοδο αυτή ο έφηβος 
επιτυγχάνει ανάπτυξη σε διάφορα επίπεδα, όπως τη σωματική, τη 
ψυχοσυναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη όπου δημιουργούνται αισθήματα 
αναστάτωσης, ρευστότητας, αμφιταλάντευσης και συγκρουσιακής διάθεσης σε 
ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο.   
Οι μεταβολές σε σχέση με το σώμα συμπαρασύρουν και μεταβολές σε σχέση με τους 

άλλους και τον κόσμο στο σύνολό του. Πρωτίστως όμως οδηγούν τον έφηβο στην 

ανάγκη για διαμόρφωση ταυτότητας ώστε να σταθεί στον κόσμο των ενηλίκων, 

πολλές φορές με αρνητικό και βίαιο τρόπο.     
Συχνά χαρακτηριστικά της εφηβείας είναι η εναντιωματική συμπεριφορά και η αποστασιοποίηση απέναντι στο οικογενειακό περιβάλλον, η 
αμφιθυμία, η ευερεθιστότητα, τα αισθήματα μοναξιάς, η ανάγκη του ανήκειν στην ομάδα των συνομηλίκων. Επίσης, το άτομο που διανύει την 
εφηβεία χαρακτηρίζεται από μια σύμφυτη παρορμητικότητα που το οδηγεί κάποιες φορές σε βίαιες, επιθετικές ή ριψοκίνδυνες συμπεριφορές 
ή πράξεις.    
Με την αντιδραστικότητα και την επιθετικότητα αυτή οι έφηβοι δηλώνουν με ένα τρόπο, εκτός των άλλων, ότι έχουν ανάγκη από την 
προσοχή, την παρουσία και τη βοήθεια των γονέων και είναι σημαντικό για τους ίδιους να μεγαλώνουν σε ένα σταθερό περιβάλλον που να 
μην καταλύεται από την επιθετικότητά τους.    
Οι γονείς σε αυτές τις εκδηλώσεις κάποιες φορές αντιδρούν επιδεικνύοντας αυστηρή και επικριτική στάση, με πολλές απαγορεύσεις ώστε να 
διατηρήσουν τον έλεγχο των καταστάσεων και να αποτρέψουν την οποιαδήποτε αρνητική έκβαση που σχετίζεται με τη συμπεριφορά των 
έφηβων παιδιών τους. Η αντίδραση αυτή είναι πιθανό να οδηγήσει τον έφηβο σε ακόμα πιο έντονα ξεσπάσματα και ριψοκίνδυνες 
συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα την αναζήτηση διεγέρσεων μέσα από τη χρήση ουσιών, επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά,  την 
επιθετική/βλαπτική συμπεριφορά απέναντι σε άλλα άτομα, το σχολικό εκφοβισμό και τη διαταρακτική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον, 
τις φυγές κ.α    
Οι παράγοντες που συντελούν στο να υιοθετήσει ένας έφηβος επικίνδυνες ή επιθετικές συμπεριφορές σχετίζονται με:  
● Βιολογικούς παράγοντες  
● Ατομικούς παράγοντες  
● Οικογενειακούς  παράγοντες  
● Κοινωνικούς  παράγοντες    
Η κατάλληλη γονεϊκή στάση και καθοδήγηση σε πρώιμες αναπτυξιακές ηλικίες (γονεϊκή φροντίδα, υπομονετική και βαθμιαία εδραίωση ορίων, 
προώθηση αυτονομίας παιδιού, αποφυγή τιμωρητικής στάσης, παροχή κατάλληλων και θετικών προτύπων ταύτισης, ζωτικός και ευέλικτος 
χώρος για διάλογο)συντελούν στην όσο το δυνατόν πιο ομαλή και εξέλιξη της εφηβικής περιόδου.     
 

 

Αρνητικά του Διαδικτύου 
Παιδική πορνογραφία 
Άτομα υπεράνω πάσης υποψίας αποκτούν την εμπιστοσύνη των παιδιών, 
προκαλούν συζητήσεις σεξουαλικής φύσεως και στέλνουν φωτογραφίες ως κάτι το 
αποδεκτό και φυσιολογικό. Είναι πραγματικά όμως αυτοί που παρουσιάζονται; 
Ψηφιακή παρενόχληση 
Παρενόχληση, δυσφήμιση, διάδοση ψευδών φημών από άτομα που προσπαθούν 
να ελέγξουν ψυχολογικά τα θύματά τους. 
Αυτοκτονίες 
Σε 5 χρόνια πάνω από 378 άτομα έχουν εκδηλώσει πρόθεση ν’ αυτοκτονήσουν. 
Chat room 
Η χρήση των ψευδωνύμων επιτρέπει τη διατήρηση της ανωνυμίας. Η ψευδαίσθηση 
της ασφάλειας, όμως, μπορεί να μετατρέψει τον τρόπο επικοινωνίας σε μία από τις  
 

μεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες παγίδες του Διαδικτύου. Οι μόνες αληθινές φιλίες βρίσκονται στην πραγματική ζωή και δοκιμάζονται στον 
πραγματικό κόσμο και τον πραγματικό χρόνο. 
Οικονομικές απάτες 
E-mail με παραπλανητικό περιεχόμενο, υποσχόμενα τεράστιες κληρονομιές, υποκλοπές κωδικών ασφαλείας και Pin πιστωτικών καρτών, 
υπέρογκες χρεώσεις, απατηλές αγορές! Στο Διαδίκτυο ίσως κάποιοι προσπαθούν να σας παραπλανήσουν! 
Παραβίαση προσωπικών δεδομένων 
Βομβαρδισμός διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω Διαδικτύου, αλόγιστη χρήση καμερών παρακολούθησης, παραβίαση δεδομένων υγείας και 
οικονομικών, υποκλοπή κωδικών και φωτογραφιών για λογαριασμούς χρηστών σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  
Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
Στους όρους χρήση αναγράφεται ότι οι χρήστες αποποιούνται τα πνευματικά δικαιώματά τους για περιεχόμενο που ανεβαίνει σε ιστοσελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, δεν παρέχεται εγγύηση για την ασφάλεια ούτε και για τη μυστικότητα των εφαρμογών! 
Εθισμός στο Διαδίκτυο 
Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αποτελεί ένα διαρκώς διογκούμενο φαινόμενο της εποχής μας, το οποίο πλήττει κυρίως τους εφήβους ή τους 
ενήλικες που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με το Διαδίκτυο και δεν έχουν αναπτύξει αντιστάσεις. Είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης, η 
οποία παρασύρει ενήλικες αλλά και μικρά παιδιά σε μια άλλη πραγματικότητα, δημιουργεί αποξένωση και μονομανία. Αποτέλεσμα είναι η 
παραμέληση των υποχρεώσεων, η αδιαφορία για τον πραγματικό κόσμο ή, ακόμη, πονοκέφαλοι και ξηρότητα στα μάτια, που δημιουργούνται 
από τις πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή. 
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Η γωνία των Ειδικών 

Η εφηβεία και το 

δικαίωμα στην 

τεμπελιά 

 

 

 
Ιωάννης Παπανδρέου 

Παιδίατρος Εφηβικής Ιατρικής 

Τζάνειο Γ.Ν.Πειραιά 

2104592772 & 2104592291 

-------------------------------------------- 

Η ανθρώπινη εφηβεία είναι ένα μοναδικό γεγονός. Οι αλλαγές που περιλαμβάνει για το σώμα και 

το πνεύμα σηματοδοτούν ψυχοκατακλυσμικά τη μετάβαση από την παιδικότητα στην ενήλικο ζωή. 
 

Τίποτα δεν μένει ίδιο και η μέχρι τώρα φυσιολογικότητα αμφισβητείται με τρόπο επιτακτικό. 
 

Ο έφηβος συγκρίνεται με τους συνομηλίκους του και επιθυμεί να είναι ενταγμένος και αποδεκτός. 
 

Οι γονείς και το σχολείο αποκτούν καινούργιους ρόλους, πολλές φορές συγκρουσιακούς. 
 

Οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος αυτού (σχολείο, φίλοι, γονείς, media) ειδικά στην εποχή μας 

παρουσιάζουν εκρηκτική αύξηση, την οποία ο έφηβος συχνά δεν μπορεί να ακολουθήσει και 

διαχειρισθεί. 
 

Πρόκειται για ένα περιβάλλον ιεραρχικά διαμορφωμένο με κύριο δομικό στοιχείο τον ανταγωνισμό 

γεγονός που κάνει την μετάβαση στην ενήλικη ζωή ακόμα πιο στρεσογόνο ακόμα πιο πιεστική. 
 

Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για ορισμένα επίπεδα στρες τα οποία όταν συμβαίνουν οξέως (πχ 

προετοιμασία για εξετάσεις, αγώνα κλπ) είναι βοηθητικά στην επίτευξη του στόχου. 

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι υπερβολικές απαιτήσεις του αυξάνουν υπερβολικά τα επίπεδα 

στρες για τον έφηβο με αποτέλεσμα την εκδήλωση παθολογικών εκδηλώσεων όπως προβλήματα 

στην σχολική επίδοση, εντάσεις στο σχολείο και την οικογένεια, επιθετική συμπεριφορά. 
 

Ο έφηβος εκτός από την εξελικτική διαδικασία που συμβαίνει αυτόματα έχει να αντιμετωπίσει και 

ένα πλέγμα υποχρεώσεων και στόχων, που πολλές φορές τον ξεπερνούν και του επιβάλλονται.  

 

Τα παιδιά σήμερα στην εφηβεία έχουν να δουλέψουν σε καταιγιστικούς ρυθμούς (σχολείο, 

φροντιστήριο, κλπ) με ελάχιστο ή καθόλου ελεύθερο χρόνο. Με τους γονείς και το εκπαιδευτικό 

σύστημα πολλές φορές να ασκούν ρόλο «πιεστικού προπονητή» λες και ο έφηβος είναι άλογο 

κούρσας που o μόνος σκοπός είναι η πρωτιά στον τερματισμό. Λες και η διαδρομή της ζωής και  

 
της «παιδεύσεως» δεν έχει σημασία .Ο πρώτος τα κερδίζει όλα και ο δεύτερος τίποτα. 
 

Και όμως ο δρόμος προς την Ιθάκη έχει αξία .Η μαγεία της διαδρομής μας δίνει την ανθρωπιά μας. Το παιχνίδι που η φύση μας χάρισε από τη 

στιγμή που γεννιόμαστε για να δραστηριοποιούμαστε και να εξελισσόμαστε. 
 

Ο άνθρωπος παίζει και μαθαίνει, δοκιμάζοντας πράγματα και εμπειρίες. Τροποποιεί το περιβάλλον και τον εαυτό του και εντάσσεται σε αυτό 

με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αυτό μας ακολουθεί δια βίου αλλά χαρακτηρίζει την εφηβεία. Ο καθένας μας έχει διαφορετικό ρολόι, 

διαφορετικούς ρυθμούς. Το διάλειμμα και ή ξεκούραση είναι απαραίτητα στοιχεία αποφόρτισης και ανάρρωσης από αυτή την πιεστική 

διαδικασία. 
 

Όλοι και προπαντός οι έφηβοι έχουν και αυτοί δικαίωμα στην τεμπελιά. 

 

 

Έφηβοι και ναρκωτικά 
Τα ναρκωτικά αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των γονέων κατά την περίοδο της 
εφηβείας. Είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τον εθισμό από την κατάχρηση ουσιών. Κάποιοι 
έφηβοι μπορεί να πειραματιστούν με ναρκωτικά αλλά να μην εθιστούν. Είναι σημαντικό αυτά τα 
θέματα να συζητηθούν από νωρίς με τα νέα παιδιά χωρίς έντονες συναισθηματικές εξάρσεις και 
κατηγορίες. 
Σχεδόν οι μισοί χρήστες ναρκωτικών είναι κάτω των 18 ετών. Ο πειραματισμός παίζει μεγάλο 
ρόλο στην εφηβική χρήση ναρκωτικών. Ταυτόχρονα όμως ο πειραματισμός είναι και ένα 
αναπόφευκτο γεγονός της ζωής. 
Αν και ένας έφηβος μπορεί να πειραματιστεί με ναρκωτικά και να μην εθιστεί, είναι σημαντικό να 
κατανοήσουμε τους λόγους που τον βάζουν στον πειρασμό να δοκιμάσει ναρκωτικά. Οι πιο 
συχνοί λόγοι που αναφέρουν οι ίδιοι οι έφηβοι και όπως προκύπτει από πληθώρα ερευνών, είναι 
η περιέργεια, η πίεση από τους φίλους, το στρες, οι συναισθηματικές δυσκολίες και η επιθυμία 
να ‘δραπετεύσουν’. 
 
 Υπάρχουν κάποια ανησυχητικά σημάδια που αποτελούν ενδείξεις για τη χρήση ναρκωτικών. Βέβαια στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε πως αυτά τα σημάδια 

δεν σημαίνουν απαραίτητα πως γίνεται χρήση ουσιών, αλλά καλό είναι σε κάθε περίπτωση ο γονέας να ενεργήσει προληπτικά και να επιδιώξει μία ανοιχτή 
συζήτηση με το παιδί του. Κάποια συνηθισμένα σημάδια είναι η πτώση της σχολικής επίδοσης, τα κόκκινα μάτια, το αναίτιο γέλιο, η απώλεια ενδιαφέροντος για 
αγαπημένες δραστηριότητες, η αποφυγή της βλεμματικής επαφής, η ύποπτη απόκρυψη πληροφοριών, η ασυνήθιστη κούραση, η έκπτωση της σωματικής 
εμφάνισης, οι ανεξήγητες απουσίες ή αργοπορίες. 
 
Είναι πολύ σημαντικό στο σημείο αυτό ο γονέας να πλησιάσει τον έφηβο με κατανόηση και ενσυναίσθηση, κάνοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις. Εάν ο έφηβος 
παραδεχτεί τη χρήση ναρκωτικών είναι καίριας σημασίας να μην αντιδράσει υπερβολικά ο γονέας, καθώς αυτό μπορεί να αποτρέψει τον έφηβο να μιλήσει 
ανοιχτά για τις εμπειρίες του. Εξίσου σημαντικό είναι να μη νιώσει ο έφηβος πως ο γονέας τον απορρίπτει ή αποσύρει την αγάπη του. Ο γονέας πρέπει να 
διαβεβαιώσει το παιδί πως θα είναι δίπλα του και να συζητήσουν πιθανές λύσεις. 
Υπάρχει φυσικά και η περίπτωση να αρνηθεί κάθε χρήση ναρκωτικών ο έφηβος. Σαφώς μπορεί να ψεύδεται αλλά επίσης μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο στη 
ζωή του που τον δυσκολεύει. Σε κάθε περίπτωση η υποστηρικτική συζήτηση μόνο οφέλη μπορεί να έχει. 
Εάν το πρόβλημα συνεχίζει και οι γονείς υποψιάζονται πως ο έφηβος δεν έχει πει την αλήθεια σε σχέση με τη χρήση ναρκωτικών, θα ήταν βοηθητικό οι γονείς 
να αναζητήσουν την συμβουλή και υποστήριξη των ειδικών. Όσο πιο νωρίς διαγνωστεί ο εθισμός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να έχει ο έφηβος πλήρη 
αποκατάσταση. 
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Μάιος 2020 – Αθλητισμός 

 

Η συμβολή του αθλητισμού 
στην ψυχολογία του εφήβου 

Είναι γεγονός πως οι σημερινοί έφηβοι απέχουν από 
έναν υγιεινό τρόπο ζωής και είναι 
αποστασιοποιημένοι από τον αθλητισμό. Ο 
αθλητισμός είναι ένας χώρος που φέρνει κοντά τον 
άνθρωπο στη γνώση του σώματός του, προάγει την  
 

υγεία και τον φέρνει κοντά με τους άλλους ανθρώπους. 
Η άθληση έχει διαπιστωθεί πως συμβάλλει στην απομάκρυνση του νέου ανθρώπου από βλαπτικές συνήθειες, όπως ποτό, ουσίες ή τσιγάρο. 
Ο έφηβος αισθάνεται πως ανήκει σε μία ομάδα που μοιράζονται ίδιους στόχους, προσπάθειες και όνειρα. Μαθαίνει να ακούει περισσότερο το 
σώμα του, να κοιμάται τις ώρες που ο οργανισμός το έχει ανάγκη, να ακολουθεί μία πιο δομημένη και σωστή διατροφή. 
Οι γονείς μπορούν να εμφυσούν στους εφήβους και να προσπαθούν να τους δίνουν ερεθίσματα για να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Το 
καλύτερο όμως που μπορούν να κάνουν είναι να αθλούνται και οι ίδιοι και να δίνουν έτσι στον έφηβο έναυσμα για να ασχολούνται με τη 
σωματική άσκηση, ακόμα και αν δεν είναι αυστηρά σε έναν σύλλογο ή με ένα άθλημα συγκεκριμένο. 
Ο έφηβος που ασχολείται με τον αθλητισμό, βρίσκει σε αυτόν ένα ξέσπασμα από τη δύσκολο ηλικία του ή από την πίεση που υφίσταται διαρκώς 
από εξωγενείς παράγοντες, όπως γονείς, σχολείο, εξετάσεις. Σίγουρα είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να διοχετεύσει κάποιος την 
ενέργειά του. 

Έναρξη του 
πρωταθλήματος το 
Σαββατοκύριακο 6-7 

Ιουνίου. 

 
 
Το "πράσινο φως" για την έναρξη του 
πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο 6-7 
Ιουνίου,όπως είχε προτείνει η Super 
League από την περασμένη εβδομάδα, με 
βάση και το πρωτόκολλο υγείας που θα 
ακολουθηθεί για όλα τα ματς και τις 
ομάδες, δόθηκε από την Κυβέρνηση. 
Οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία 
καθώς το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει και 
πάλι μετά από τρεις μήνες αφού είχε 
διακοπεί στα τέλη Φεβρουαρίου λόγω της 
ολοκλήρωσης της κανονικής διάρκειας του 
πρωταθλήματος και εν συνεχεία της 
πανδημίας. 
Ας θυμηθούμε το πρόγραμμα των playoffs: 
 
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 
Αρης-ΟΦΗ 
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 
 
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Ολυμπιακός-Αρης 
ΟΦΗ-ΑΕΚ 
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 
 
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΕΚ-Αρης 
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 

 

  

Κατερίνα Δράκου: 
Μια Πειραιώτισσα 

που κάνει τον 
Πειραιά μας 
περήφανο! 

 
Η Κατερίνα Δράκου γεννήθηκε 
τον Ιούνιο του 2004 στον 
Πειραιά. 
Ξεκίνησε να ασχολείται με την 
καλαθοσφαίριση στην ομάδα 
του Πορφύρα Πειραιά το 2009, 
όπου αμέσως αναγνωρίστηκε 
το ταλέντο της. 
Έκτοτε, αγωνίστηκε σε αρκετές 
σημαντικές ομάδες της 
ΕΚΣΑΝΑ όπως ο Ολυμπιακός 
Πειραιά, ο Φάρος Κερατσινίου 
και ο Πρωτέας Βούλας, 
έχοντας κατακτήσει πολλές 
διακρίσεις. 
Σήμερα ανήκει στο roster της 
ομάδας του Φοίνικα Πειραιά 
που αγωνίζεται στην Α2 Εθνική 
Κατηγορία. 
Πέραν όμως της κλίσης της 
στην καλαθοσφαίριση, η 
Κατερίνα μας έχει σημαντικές 
διακρίσεις και στο ατομικό 
άθλημα της άρσης βαρών, με 
τελευταίες το χρυσό μετάλλιο 
στην κατηγορία των 
Κορασίδων και το χάλκινο 
μετάλλιο στην κατηγορία 
Νεανίδων στο ανοικτό 
Πρωτάθλημα που 
διοργανώθηκε από την 
Ομοσπονδία Άρσης Βαρών 
στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 
στο ΟΑΚΑ. 
 

Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής 
Ελλάδος στο βόλεϊ γυναικών για 8η 

συνεχόμενη φορά 

 
Η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού, ανακηρύχθηκε 
πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2019-2020 κατακτώντας το 8ο 
διαδοχικό πρωτάθλημα, όπως αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. της 
Ε.Ο.ΠΕ. το οποίο επικύρωσε τη βαθμολογία όπως αυτή είχε 
διαμορφωθεί πριν τη διακοπή της Volleyleague λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού. 
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η φετινή σεζόν για το τμήμα 
βόλεϊ γυναικών το οποίο στόχευε φέτος στην κατάκτηση του 2ου 
τρεμπλ της ιστορίας του, αλλά έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει την 
πρόκριση στον τελικό (για 3η φορά σε 4 χρόνια) του Τσαλεντζ Καπ 
και εν συνεχεία τον 2ο ευρωπαϊκό τίτλο, αφού με απόφαση της CEV 
έχουν διακοπεί οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 
Παρά το γεγονός ότι η κατάκτηση του 8ου διαδοχικού 
πρωταθλήματος, δεν επετεύχθη στα γήπεδα, όπου ο 
Ολυμπιακός  όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση του ο 
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ήταν πρόθυμος να αγωνιστεί και να 
επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του, την απόφαση της ομοσπονδίας 
περιβάλλει το αίσθημα δικαίου και αποδίδει τον δέοντα σεβασμό 
στις προσπάθειες των αθλητριών και του προπονητικού επιτελείου 
σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, με δεδομένο ότι κρίθηκε 
επιβεβλημένη η οριστική διακοπή των διοργανώσεων. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑ 
ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ MARVIN MINSKY 

(1927-2016, Αμερικανός 

επιστήμων – Τεχνητή 

Νοημοσύνη, συνιδρυτής του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας της 

Μασαχουσέτης) 

Ενώστε όλες τις µπάλες µε 4 

µόνο γραµµές που θα χαράξετε 

χωρίς να σηκώσετε το µολύβι 

από το χαρτί 

 

 



Eternal και αυτό φαίνεται σε κάθε τομέα του. Η φρενήρης δράση του είναι το gaming 

ισοδύναμο μιας ένεσης αδρεναλίνης κατευθείαν στη καρδιά. Το DOOM Eternal είναι 

το νέο παιχνίδι που θα πρέπει να βάζουν σε test groups κλινικών δοκιμών για να 

μελετήσουν τις επιπτώσεις των video games στη χωρική αντίληψη και τα 

αντανακλαστικά. Ο πέμπτος απόγονος του μεγάλου «παππού» ίσως αποδειχθεί ο πιο 

προικισμένος και χαρισματικός μέχρι σήμερα, και θα κλείσω δανειζόμενος μια φράση 

από τη Marvel: All Ηail DOOM! 
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In Other Waters 
Εξερευνώντας την άβυσσο μέσα από τα μάτια μιας A.I. 

 
Η τρομερή αισθητική του μαζί με την γοητευτική ιστορία 

του συναντιούνται σε μία υποθαλάσσια εξερεύνηση 

στο άγνωστο με ευφυέστατη χρήση ακουστικών 

ερεθισμάτων και ηλεκτρονικής μουσικής που 

ταιριάζουν απόλυτα στην ηρεμία του βυθού. Παρότι η 

διάρκεια του δεν αποτέλεσε πρόβλημα σε προσωπικό 

επίπεδο, ίσως θα χρειαζόταν ένα μικρό σπρώξιμο 

μερικών ωρών. Κυρίως όμως χρειαζόταν μεγαλύτερη 

χρήση των “αντικειμένων” που συλλέγουμε. Ενώ 

αρχικά η προσέγγιση του “In other waters” είναι η 

κατανόηση και χρήση της βιοποικιλότητας του πλανήτη 

προς όφελός μας, αργότερα μετατρέπεται σχεδόν κατά 

αποκλειστικότητα σε κυνήγι για την εύρεση πηγής 

καυσίμων και οξυγόνου για την επιβίωση μας και της 

Ellery. Η ιστορία του καλύπτει και τους πιο 

απαιτητικούς εξερευνητές και σίγουρα θα σας κινήσει 

το ενδιαφέρον το να φέρετε εις πέρας και την 

καταγραφή όλων των πλασμάτων που ζούνε σε αυτόν 

τον πλημμυρισμένο από νερό και κατά την φαντασία 

μου πανέμορφο πλανήτη. Άλλωστε, τελειώνοντας την 

καταγραφή, θα μπορείτε να δείτε και αν η φαντασία σας 

έπεσε κοντά στο πώς μοιάζει κάθε τι στον πλανήτη 

αυτό, από τις καταγραφές της Dr. Ellery. 

Final Fantasy VII Remake 
Η θριαμβευτική επιστροφή του Cloud και 

της παρέας του. 

 
Το remake του Final Fantasy VII αποτελεί το 
πρώτο κομμάτι μίας αγαπημένης ιστορίας, 
της οποίας τη συνέχεια ευελπιστούμε να 
βιώσουμε σύντομα. Ένας φόρος τιμής σε 
κάθε Final Fantasy με αρκετά νέα στοιχεία 
έρχεται και συναντάει τη δίψα του κοινού για 
παιχνίδια που βελτιώνουν συνεχώς κάθε 
τομέα gameplay και storytelling θέτοντας 
ισχυρές βάσεις για την επικείμενη συνέχεια 
μίας ιστορίας που στιγμάτισε την βιομηχανία 
και έθεσε πολύ υψηλά τον πήχη για τα 
δεδομένα της εποχής του. 

 

One Piece: Pirate 
Warriors 4 

Kaizoku Warrior Ou ni, ore wa naru! 

 
Σαν εμπειρία, το One Piece: Pirate 

Warriors 4 μας άφησε ιδιαίτερα 

καλές εντυπώσεις. Παρά την πολύ 

περιληπτική εξιστόρηση των 

γεγονότων, δεν παύει να βασίζεται 

στο έπος του Eiichiro Oda, οπότε 

ήταν ένα ικανοποιητικό 

φρεσκάρισμα καταστάσεων που 

είχαμε να δούμε πολλά-πολλά 

χρόνια. Σίγουρα όμως δεν είναι για 

κάποιον που δε ξέρει για το 

σύμπαν των Straw Hats. Το 

επαναλαμβανόμενο μεν, αλλά 

διασκεδαστικό και εθιστικό 

gameplay, που ουσιαστικά είναι 

ανελέητο και μηχανικό button 

mashing, κατέληξε να μας... 

χαλαρώσει με την απλότητά του. 

Είναι ένας τίτλος αδιάκοπου 

ξύλου, χωρίς πολλά γύρω-γύρω 

και αυτό μας παρουσιάζεται. Ούτε 

τακτική, ούτε σκέψη, ούτε 

σκοτούρες. Στα αρνητικά 

δυστυχώς, για το Switch 

τουλάχιστον, η απόδοση των 

γραφικών (ειδικά στο handheld) 

επ’ ουδενί δεν αξιοποιεί τις 

πραγματικές δυνατότητες της 

κονσόλας. Ακόμα, αμφιβάλλουμε 

κατά πόσο θα ασχοληθεί κάποιος 

περαιτέρω του campaign. 

 

 

Tom Clancy's Ghost Recon 
Breakpoint 

Νομαδικό φάντασμα εναντίον Λύκων. 

 
H προσθήκη του Ghost Experience 
μεταμορφώνει το Breakpoint και επουλώνει 
κάποιες από τις σημαντικότερες πληγές του. 
Πλέον ο τίτλος προσφέρει μια tactical εμπειρία 
εφάμιλλη με αυτή της προ Wildlands εποχής, 
οπότε σε γενικές γραμμές αφήνει πολύ πιο 
θετικές εντυπώσεις. Την ίδια στιγμή όμως 
κάποια προβλήματα παραμένουν άλυτα και 
πλέον είναι ακόμη πιο επιτακτική η επιστροφή 
της σειράς στις ρίζες της. Η πρωτοπορία δεν 
πρόκειται να επέλθει μέσω τις μίμησης και του 
“δανεισμού” στοιχείων από άλλους τίτλους της 
Ubisoft. Από εδώ και στο εξής, το κεφάλαιο 
Ghost Recon θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
αυτόνομα, όπως ακριβώς του αρμόζει. Αν 
υπάρξει αυτή η αντιμετώπιση ίσως στο μέλλον 
ζήσουμε ανάλογες στιγμές με αυτές που 
ζήσαμε στην προ Wildlands εποχή... 

 

Doom Eternal 
Ένας φάρος αγνού FPS 

 
Το DOOM Eternal είναι ένας φάρος αγνού FPS σε έναν 

gaming κόσμο που αλλάζει συνεχώς, στέκεται 

«ξεροκέφαλα» περήφανο αλλά σε καμία περίπτωση 

στάσιμο και για μια ακόμη φορά ανοίγει δρόμους και 

δείχνει «πως γίνεται». Η id παραδίδει σεμινάρια 

ισορροπημένου game design και βάθους gameplay σε 

ένα είδος που έχει κατηγορηθεί όσο λίγα για 

«ρηχότητα», αλλά και σε ένα είδος που θεωρώ πως 

γίνεται όλο και πιο δύσκολο να καινοτομήσεις. Το 

μεράκι ξεχειλίζει από τα… μπατζάκια του DOOM 
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Επτασφράγιστο μυστικό τι κάνει 
στο Διάστημα το σκάφος X-37B 

 
Το διαστημικό αεροπλάνο της αμερικανικής 
Πολεμικής Αεροπορίας εκτοξεύτηκε για έκτη φορά 
στο άγνωστο 
 

Παρά το γεγονός ότι όλοι μπορούσαν να δουν ζωντανά 
την εντυπωσιακή απογείωση του X-37B στις 17 Μαΐου, 
η ζωντανή μετάδοση κόπηκε νωρίς-νωρίς, έπειτα από 
απαίτηση της Αεροπορίας. 
 

Σε τροχιά γύρω από τη Γη ανακοινώθηκε πως θα τεθεί 
και ξανά η αποστολή του τηρείται άκρως μυστική. Η 
αμερικανική Αεροπορία είπε απλώς πως θα εκτελέσει 
μια σειρά από πειράματα σε αυτό το ταξίδι, ελέγχοντας 
και μια νέα σειρά συστημάτων. 
 

Αυτή η εκτόξευση έρχεται 6 μήνες μετά την τελευταία 
αποστολή του X-37B γύρω από τη Γη, όπου είχε 
παραμείνει για χρόνο-ρεκόρ 780 ημερών. 
 

Μέχρι στιγμής, το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος 
έχει παραμείνει στο Διάστημα για 7 χρόνια και 10 
μήνες. Τι έκανε τόσο καιρό εκεί πάνω, παραμένει 
επτασφράγιστο μυστικό. 
 

Το μόνο που έχει πει η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ 
είναι πως το X-37B «επιτρέπει στις ΗΠΑ να αναπτύξουν 
πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές διαστημικές 
ικανότητες ώστε να διατηρήσουν την υπεροχή τους στο 
Διάστημα». 
 

Ξέρουμε πάντως πως πάνω στο X-37B υπάρχει και ένας 
μικρός δορυφόρος (FalconSat-8) που θα αναπτυχθεί 
όταν το διαστημικό σκάφος μπει σε τροχιά. 
Το X-37B προσαρμόστηκε πάνω στον πύραυλο Atlas V 
της United Launch Alliance και όχι στον Falcon 9 
της SpaceX αυτή τη φορά. 
 

 

«Art Transfer»: Η εφαρμογή 
που μετατρέπει τις 

φωτογραφίες σε έργα τέχνης 
 

 
 
  
 

Τι μπορείτε να κάνετε για 
να αποκτήσουν 
καλλιτεχνική χροιά τα 
κλικς σας 
Στην περίπτωση που 
αναρωτιέται κάποιος πώς 
θα φαινόταν το πρωινό του 
αν το είχε ζωγραφίσει ο 
Καραβάτζο, τώρα υπάρχει 
ένα app για να λυθεί η 
απορία του. 
 

Η συνεχώς εξελισσόμενη 
εφαρμογή Arts & Cultures 
διαθέτει πλέον έναν 
καινούργιο εργαλείο - 
φίλτρο, στην ουσία- που  
 
 
 
 

επιτρέπει στον χρήστη να αναδημιουργήσει το περιβάλλον του στο ύφος ενός 
σπουδαίου έργου τέχνης: μπορεί πλέον να «επιστρώσει» τη θέα από το μπαλκόνι 
του -ενόσω ο ίδιος είναι σε εκούσια καραντίνα- με την «Έναστρη Νύχτα» του Βαν 
Γκογκ. Ή, να βγάλει μία selfie στο ύφος της πασίγνωστης αυτοπροσωπογραφίας 
της Φρίντα Κάλο. 
 

Το καινούριο εργαλείο ονομάζεται «Art Transfer» και αντλεί από τις 
συλλογές έργων τέχνης του J. Paul Getty Trust: πίνακες ζωγραφικής, έργα 
διακοσμητικής τέχνης, αρχαιότητες και σχέδια. 
 

Το διάστημα της καραντίνας λόγω της πανδημίας, η ενασχόληση με την τέχνη 
αναδείχθηκε σε πρώτης τάξεως χόμπι σε όλον τον κόσμο. 
 

Πρόσφατη πρόσκληση που απηύθυνε το Getty για αναδημιουργία κλασικών και 
σύγχρονων έργων ζωγραφικής, χρησιμοποιώντας αντικείμενα που βρίσκονταν στο 
σπίτι του καθενός, είχε ενθουσιώδη ανταπόκριση (και «αναδημιουργίες» που 
έβγαζαν πηγαίο γέλιο). «Η τέχνη είναι ένας σπουδαίος ενοποιητικός παράγοντας, 
μια υπενθύμιση ότι είμαστε όλοι μαζί μέσα σ' αυτό» τόνισε, μιλώντας στο 
Hyperallergic, η Lisa Lapin, αντιπρόεδρος του τμήματος επικοινωνίας του Getty. 
 

«Όταν η Google έφερε προς συζήτηση την ιδέα του ''Art Transfer", 
ενθουσιαστήκαμε με τη σκέψη να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία τεχνητής 
νοημοσύνης της Google για να δώσουμε στον κόσμο περισσότερα εργαλεία να 
παίξει. Μπορούν να διασκεδάσουν εξερευνώντας έργα από τις συλλογές του Getty, 
μαθαίνοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις και ύφη των μεγάλων καλλιτεχνών και 
μετά να γίνουν πρακτικοί, εφαρμόζοντας αυτές τις προσεγγίσεις στις προσωπικές 
δημιουργίες τους» σημείωσε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 
 
Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται η Google και το Getty. Το 2011, το 
Getty υλοποίησε πρότζεκτ με την Goggles, την εφαρμογή για έξυπνο κινητό της 
Google, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσους περιηγούνται το μουσείο να έχουν 
ταυτόχρονη πρόσβαση σε διαδικτυακές πηγές. 

 

 

 

Πλήρη ξενάγηση στην αρχαία Ελλάδα 
προσφέρει το Assassin’s Creed και 

μάλιστα δωρεάν 
 
Η υπέροχη εκπαιδευτική βόλτα στην Ελλάδα του παρελθόντος 
και όσα θα δεις στην οθόνη 
 

Η Ubisoft προσφέρει εντελώς δωρεάν τις εκπαιδευτικές γυροβολιές 
σε αρχαία Ελλάδα και Αίγυπτο. 
Τα δύο προγράμματα βασίζονται στην εκπληκτική δουλειά που έχει 
κάνει το στούντιο για την καθημερινότητα των αρχαίων τόσο στο 
Assassin’s Creed Origins όσο και το Assassin’s Creed Odyssey. 
 
Η Ubisoft θα μας μεταφέρει σε 29 περιοχές της αρχαίας Ελλάδας, 
φέρνοντάς μας σε επαφή με τη φιλοσοφία των Ελλήνων, τις 
περίφημες πόλεις τους, τη ζωή στην καθημερινότητα, αλλά και τους 
μύθους και την ιστορία τους. 
 


