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 Στην Ελλάδα μόνο 3 στους 10 μαθητές 

επιλέγουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση ενώ στην Ευρώπη 5 στους 10 σελ. 3 
 

 Σαν σήμερα… σελ. 4 
 

 Βίνσεντ βαν Γκογκ σελ. 5-7 
 

 Η Μάχη των Θερμοπυλών σελ. 8 
 

 Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας σελ. 8-9 
 

 11 Τιπς από τον Λούκα Λαμπαριέλο για να 

μπορέσεις να μάθεις γρήγορα μια ξένη γλώσσα 

σελ. 10 
 

 Οι 5 γλώσσες που πρέπει να μιλά κάποιος για 
να βρει δουλειά στο εξωτερικό σελ. 10 
 

 Ποιες είναι ο Ξένες γλώσσες που αποτελούν 
«διαβατήριο» για μία θέση εργασίας σελ. 10 
 

 Η Ευρώπη, ο δορυφόρος του Δία, θα μπορούσε 
να φιλοξενεί ζωή στον τεράστιο ωκεανό της σελ. 11 
 

 Επιστήμονες ξεκλειδώνουν το μυστικό του πώς 
ο εγκέφαλος κωδικοποιεί τον λόγο σελ. 11 
 

 Η πιο θεαματική «κρεμαστή» πεζογέφυρα στον 
κόσμο! σελ. 12 
 

 Το Παυλοπέτρι: Η βυθισμένη «Πομπηία» της 
Ελλάδας απέναντι από την Ελαφόνησο  σελ. 12 
 
 

 Το πιο παράξενο και δυνατό πλοίο που έγινε 
ποτέ! σελ. 12 

 

 Οι καταρράκτες των μπλε νερών σελ. 12 
 

 Παλάτι χτισμένο πάνω σε βράχο από το 1920 
σελ. 12 
 

 Αθλητικά ποτά : Είναι ασφαλή για τους 
εφήβους; σελ. 13 
 

 Έφηβος αθλητής και αποτυχία! σελ. 13 
 

 Κατερίνα Δράκου: Μία Πειραιώτισσα που κάνει 
τον Πειραιά μας υπερήφανο σελ. 15 

 

 Ρομπότ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για 
τον κοροναϊό στο Ελ. Βενιζέλος σελ. 16 

 

 Ο «Neos» τρόπος ψηφιακών πληρωμών είναι 
ελληνικός  σελ. 16 

 

 Πώς μπορείς να αναβαθμίσεις δωρεάν τα 
Windows 7 ή 8.1 σε Windows 10 σελ. 16 
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Παιδεία: Η επιλογή του 
να είσαι άνθρωπος! 

 
της Ρενέ Βαρεντζάκη: Αριστούχος 

στη σχολή Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  

 

Παιδεία θα πει να είσαι άνθρωπος. N’ αγαπάς, να προσφέρεις, να σέβεσαι, να είσαι ελεύθερος, 
να έχεις επιλογές, να ζεις έντονα κάθε στιγμή, να κλαις και να γελάς, να πέφτεις και να 
σηκώνεσαι, να κάνεις λάθη και να χαίρεσαι που δεν είσαι τέλειος. Η παιδεία είναι επιλογή και 
δεν έχει να κάνει με πτυχία που κοσμούν τους τοίχους, αλλά με εμπειρίες και γνώσεις που 
ομορφαίνουν τη ζωή μας.  
 

Στη σημερινή θηριώδη κοινωνία μόνο ένας άνθρωπος με ουμανιστική παιδεία, αξίες και ιδανικά 
θα μπορούσε να διακρίνει την κατάντια που υφίστανται όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι φοίτησαν 
για χρόνια στα θρανία επωφελούμενοι από τον εκδημοκρατισμό και τον δημόσιο χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης και το μόνο που κατάφεραν να γίνουν, είναι ανταγωνιστικές μηχανές χρημάτων. 
Το αποτέλεσμα του σύγχρονου υλιστικού κόσμου είναι ο πόλεμος, η τρομοκρατία, η βία, η 
απάτη και ο ρατσισμός που ισοπεδώνουν οποιαδήποτε πνευματική και ηθική αξία βρίσκεται 
στον δρόμο τους. 
 

Και ενώ κάποτε ο ρόλος της εκπαίδευσης συνδεόταν άρρηκτα με την έννοια της παιδείας, 
σήμερα καταλύεται κάθε έννοια ποιοτικής κατάρτισης και αυτό που μετράει είναι η ποσότητα. 
Πόσα πτυχία έχουμε, δηλαδή, τι βαθμό γράψαμε στις πανελλήνιες και λίγο αργότερα πόσα 
χρήματα κερδίζουμε από την εκάστοτε εργασιακή μας θέση. Η αριστεία που από μόνη της είναι 
μια ουτοπιστική προσέγγιση, καταφέραμε με τον κυνισμό μας να την ορίσουμε αυστηρά από 
έναν βαθμό που γράψαμε μια δεδομένη χρονική στιγμή και καμία σημασία δεν έχει η ηθική και 
 

ο ανθρωπισμός με τον οποίο πορευόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Τι ειρωνεία που είναι βασισμένη σε αυτήν τη λογική να ονομάζουμε άριστο 
κάποιον βαθμολογικά άρτιο, που δεν είναι απαραίτητο όμως ότι ακολουθεί έναν έντιμο και ενάρετο βίο. 
 

Και αντί να παίρνουμε δύναμη από τη γνώση που αποκτούμε με τη σημερινή εκπαίδευση γινόμαστε όλο και πιο αδύναμοι να αντιδράσουμε 
στην αδικία του "πολιτισμένου μας κόσμου" με τη φθορά κάθε πολιτικής ιδεολογίας και την καταστρατήγηση των πανανθρώπινων δικαιωμάτων 
για την τυπική απόκτηση των οποίων χύθηκε αίμα στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού.  
 

Πολλοί λένε πως είναι δύσκολο να αλλάξει η εξευτελιστική πραγματικότητα  που βιώνουμε όλοι μαρτυρικά. Ποτέ όμως δεν σκεφτήκαμε πως  όλοι 
αναγκαστήκαμε συνειδητά ή υποσυνείδητα να αποτινάξουμε την ανθρώπινή μας ταυτότητα για να γίνουμε ανταγωνιστικά  θηρία στην 
κτηνώδη κοινωνία μας και πως η παιδεία και η ανθρωπιά εξακολουθούν να φωλιάζουν κάπου μέσα μας και να μας διακρίνουν από τα άλογα 
ζώα της οικουμένης. Γιατί μπορεί να γινόμαστε παράλογοι ορισμένες φορές, αλλά η λογική εξακολουθεί να υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους 
ως έμφυτο χαρακτηριστικό και ως η μοναδική λύση για την αποτίναξη κάθε αυθαίρετης συμπεριφοράς. Ίσως, λοιπόν, ο αγώνας  κατά της 
δεσπόζουσας κοινωνικής κατάστασης και η απάντηση στη λεγόμενη κρίση αξιών να είναι αρχικά μια προσωπική προσπάθεια που θα 
αποκτά συλλογικό χαρακτήρα μέσω της συντονισμένης πνευματικής αφύπνισης κάθε ατόμου. 
 

Έτσι προκύπτει η δυνατότητα επιλογής κάθε ατόμου να ακολουθήσει τις επιταγές της 
παιδείας και ποιοτικής καλλιέργειας μέσω της απόκτησης γνώσεων που θα χρησιμεύουν 
ως εφαλτήριο για την επίλυση κάθε κίνησης ατίμωσης της ανθρώπινης υπόστασης. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση ενδείκνυται να λειτουργήσει και η σχολική και η πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση με το να ωθεί τα νέα μέλη της κοινωνίας σε πρακτική μετουσίωση γνώσεων. 
 
Γιατί ενώ μέσα στους πυλώνες της εκπαίδευσης χτίσαμε μια ιδανική νοητή 
πραγματικότητα, αυτή περιορίστηκε μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και δεν αποτέλεσε 
κομμάτι της σημερινής παιδείας των ανθρώπων καθώς δεν έγινε σωστή ερμηνεία της και 
κατ’ επέκταση αξιοποίηση της. Και ενώ η κυριαρχούσα ελίτ και το συστημένο πρόγραμμα 
που αυτή υπέδειξε και υπέβαλε στους ανθρώπους, πασχίζουν να  διαπεράσουν την ιδέα 
ενός παράδοξου συνδυασμού οικονομικής ανωτερότητας και ομογενοποίησης, η λύση 
είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή το να ζούμε ισότιμα σεβόμενοι τη διαφορετικότητα και 
θαυμάζοντας την ποικιλομορφία, υπηρετώντας τον ρόλο μας ως νοήμονες άνθρωποι 
και  επιλέγοντας την αξιοκρατία, την ελευθερία, την αγάπη, ακόμα και το λάθος, αν αυτός 
είναι ο μόνος τρόπος να δούμε το σωστό. Επιλέγοντας εν τέλει την ουσιαστική παιδεία 
και εφαρμόζοντας ένα σύστημα που συνάδει με αυτήν, αποστασιοποιημένο από 
φιλοχρήματες και ματαιόδοξες πολιτικές. 
 
Ας μην ξεχνάμε, λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η έμπρακτη προσέγγιση γνώσεων στον 
στίβο της ζωής. Γιατί εκεί μαθαίνουμε πόσο άπιαστη είναι η ιδέα της αριστείας που μικρή 
διαφορά έχει από την τελειομανία με την νεωτεριστική σημασία που έχουμε προσδώσει 
σε αυτές τις λέξεις. Ενώ αντιθέτως κατανοούμε την αξία ενός αγαθού ανθρώπου που 
προσανατολίζεται με πνευματικά και όχι υλιστικά κριτήρια και θέτει ως στόχο την ηθική 
κερδοσκοπία. Στον στίβο της ζωής  καταπιανόμαστε με  επιζήμιες ή σωτήριες 
δραστηριότητες, πολλές φορές σφάλουμε και αυτό είναι που μας κάνει να εκτιμήσουμε 
περισσότερο μια σωστή μας ενέργεια και να προβούμε στη διαδικασία της αξιολόγησης, 
της κριτικής, της αυτογνωσίας και αργότερα, της  βελτίωσης. 
 

Στην επόμενη μας έκδοση, σας περιμένει η μεγάλη Δημοσκόπηση 
της ann-news για την «Παιδεία» από Μαθητές Γυμνασίου!!! 
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Στην Ελλάδα μόνο 3 στους 10 μαθητές επιλέγουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση ενώ στην Ευρώπη 5 στους 10 

 

 

 

Α. Στην Ελλάδα, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
(ΕΕΚ)  δεν έχει πετύχει ουσιαστικά, ούτε την ένταξη των αποφοίτων 
της στην αγορά εργασίας, ούτε την κάλυψη των αναγκών των 
επιχειρήσεων. Αναπόφευκτα θεωρείται δεύτερη, αν όχι ύστατη 
επιλογή μετά από χρόνια ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμισης, 
αλλά και κοινωνικής απαξίωσης. 
Β. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για εργαζόμενους μεσαίου 
επιπέδου προσόντων ήταν ανέκαθεν υψηλή, ο δρόμος της ΕΕΚ για 
τους νέους δεν αναγνωρίζεται ως ελκυστική και πειστική 
εκπαιδευτική διαδρομή. Η παγιωμένη αντίληψη ότι η γενική, και 
κυρίως, η τριτοβάθμια εκπαίδευση διασφαλίζει καλύτερες 
προοπτικές απασχόλησης, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 
γονέων και μαθητών. 
 Τα παραπάνω αναφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε μελέτη που δημοσιοποίησε 

 

Σύμφωνα με στοιχεία των ετών 2015-2017 , στην Ελλάδα, το 2017, μόνο το 28,8% των σπουδαστών της ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (έναντι 29,9 %, το 2015) επιλέγει την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 
47,8%. 
 

Επίσης, στην Ελλάδα η απασχόληση των αποφοίτων της αρχικής ΕΕΚ είναι σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από την 
αντίστοιχη των αποφοίτων της γενικής εκπαίδευσης, όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι απόφοιτοι της αρχικής ΕΕΚ απολαμβάνουν 
υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Αυτό αναδεικνύει και τη δυσκολία κάλυψης κενών θέσεων εργασίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις . 
 
Λόγοι της υστέρησης της ΕΕΚ στην Ελλάδα 
 
Σύμφωνα με τη μελέτη: 
 

1. Η απουσία των επιχειρήσεων από το σχεδιασμό και την οργάνωση της ΕΕΚ, κυρίως στο επίπεδο επιλογής των ειδικοτήτων και καθορισμού 
του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, και η εν γένει περιορισμένη αλληλεπίδραση και συνεργασία των υπευθύνων χάραξης και 
εφαρμογής στρατηγικής με την επιχειρηματική κοινότητα περιορίζουν τη διασύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της 
οικονομίας και της αγοράς εργασίας και τελικά απομακρύνουν την ΕΕΚ από την κεντρική θεσμική αποστολή της. 
 
2. Οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, αντί μίας εθνικής στρατηγικής μεταρρύθμισης, ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης, δημιουργούν ακόμα 
μεγαλύτερη σύγχυση για τις δυνατότητες που, θεωρητικά, θα μπορούσε να παρέχει. 
 
3. Ο κατακερματισμός των επιμέρους συστημάτων (Επαγγελματικά Λύκεια –ΕΠΑΛ, Επαγγελματικές Σχολές –ΕΠΑΣ, Κέντρα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης –ΚΕΕ, Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ), η απουσία αξιόπιστων εκπαιδευτικών διαδρομών για την απόκτηση 
αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων μεσαίου επιπέδου και η ατελής μεταξύ τους επικοινωνία, οδηγούν σε διαρκή απαξίωση των 
σπουδών αλλά και σε δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας, αφού κενές θέσεις απασχόλησης αντίστοιχου επιπέδου ζητούμενων γνώσεων και 
δεξιοτήτων καλύπτονται συχνά από αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία 
θέση της ΕΕ-28, όσον αφορά στο ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων της αρχικής ΕΕΚ, ηλικίας 20-34 ετών και μεσαίου επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 3-4), με σημαντική απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (63,1% έναντι 80,5%, το 2018). 
 
4. Η μαθητεία, αν και προσφέρεται πλέον μέσω τριών εκπαιδευτικών διαδρομών ΕΕΚ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 
ΕΠΑΛ), παραμένει περιθωριακή, ενώ η πρακτική άσκηση, παρά την χρησιμότητά της, έχει επίσης εξαιρετικά περιορισμένη εφαρμογή. 
 
5. Η απουσία ολοκληρωμένου Εθνικού Πλαισίου για τη Διασφάλιση Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με 
συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες για το σύνολο των χαρακτηριστικών της (εισροές, διαδικασίες, εκροές) περιορίζει την αποτελεσματικότητα 
της όποιας, αποσπασματικής, προσπάθειας για την ενίσχυση της ελκυστικότητάς της. 
 
6. Οι ατελείς μηχανισμοί σύζευξης ζήτησης και προσφοράς δε διασφαλίζουν επάρκεια ποιοτικών θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, 
ενώ δημιουργούν δικαιολογημένες επιφυλάξεις και ως προς το τελικό αποτέλεσμα για τους αποφοίτους. 
 
7. Η συγκεντρωτική δομή και οργάνωση της αρχικής ΕΕΚ και ο κεντρικός σχεδιασμός της συνοδεύονται από εξαιρετικά δύσκαμπτο και 
γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας, που δυσχεραίνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων συντελεστών (κράτος, πάροχοι ΕΕΚ, 
επιχειρήσεις) και ταυτόχρονα απαιτεί μεγάλη προσπάθεια συντονισμού για τη λήψη αποφάσεων, πόσο μάλλον για την υλοποίησή τους. 

Ο ΣΕΒ  προτείνει τη ριζική μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, βασισμένη σε τέσσερεις κεντρικούς άξονες: 

1. Βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση αποτελεσματικής διοίκησης, για 
ενίσχυση της ευελιξίας και της εξωστρέφειας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

2. Ενίσχυση της μάθησης με βάση την εργασία (μαθητεία και πρακτική άσκηση) εντός του συστήματος τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

3. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Πλαισίου Ποιότητας για την ΕΕΚ και αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με στόχο τη 
συστηματική ανατροφοδότηση του συστήματος και τη συνεχή αναβάθμισή του. 

4. Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων σπουδών κλαδικού/τομεακού χαρακτήρα, με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και των επιχειρήσεων. 
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1944 

 
Αρχίζει η Σύνοδος του 
Μπρέτον Γουντς 

 

 

1912 

 
Ελλάδα, Βουλγαρία 
και Σερβία συνάπτουν 
συμμαχία κατά 
τηςΟθωμανικής 
Αυτοκρατορίας 

 

 

1884 

 
Εγκαινιάζεται ατύπως 
στο χρηματιστήριο της 
Νέας Υόρκης ο 
δείκτης Dow Jones 
 
 

1776 

 
Ο Τόμας Τζέφερσον 
διαβάζει τη Διακήρυξη 
της Ανεξαρτησίας. 
 

 

1687 

 
Ο Ισαάκ Νεύτων εκδίδει 
το κυριότερο έργο του, 
τις τρίτομες 
«Μαθηματικές Αρχές της 
Φυσικής Φιλοσοφίας» 

1932 

 
Η θερινή 
ώρα εφαρμόζεται για 
πρώτη φορά στην 
Ελλάδα 

 

 

1947 

 
Αγνώστου ταυτότητος 
αντικείμενο 
εντοπίζεται στην 
περιοχή Ρόζγουελ του 
Νέου Μεξικού 

1921 

 
Ο Ελληνικός Στρατός 
σημειώνει μεγάλη νίκη 
στο Εσκί Σεχίρ της 
Μικράς Ασίας 
 

 

1877 

 
Αρχίζει το τουρνουά 
τένις 
του Γουίμπλεντον, 
 

 

1964 

 
Η Μαίρη Κουάντ 
προκαλεί 
επανάσταση στη 
μόδα με τη μίνι 
φούστα στην Αγγλία 

 

 
2003 

 
Εντοπίζεται η 
άγνωστη ωδή του 
Ανδρέα 
Κάλβου «Ελπίς 
Πατρίδος» 
 

1843 

 
Με Βασιλικό 
Διάταγμα ξεκινάει η 
έκδοση τραπ/τίων 
από την Εθνική 
Τράπεζα. 

1908 

 
Γυναίκες αθλήτριες 
αγωνίζονται για 1η 
φορά σε 
Ολυμπιακούς, στο 
Λονδίνο. 

1789 

 
Πέφτει η Βαστίλη, 
σηματοδοτώντας την 
έναρξη της Γαλλικής 
Επανάστασης 

2006 

 
Αρχίζει τη λειτουργία 
του o ιστότοπος 
κοινωνικής 
δικτύωσης Twitter. 

1969 

 
Εκτοξεύεται το 
διαστημόπλοιο Apoll
o 11. 

1989 

 
Το B-2 Stealth, 
γνωστό και ως 
«αόρατο 
αεροπλάνο», εκτελεί 

την 1η πτήση του. 

1870 

 
Η Α’ Βατικάνεια 
Σύνοδος υιοθετεί το 
δόγμα του Παπικού 

Αλάθητου. 

1870 

 
Η Γαλλία κηρύσσει 
τον πόλεμο στην 
Πρωσία.. 

1870 

 
Ο Νιλ 
Άρμστρονγκ γίνεται 
ο πρώτος άνθρωπος 
που πατά το πόδι 

του στη Σελήνη 

1904 

 
Ολοκληρώνεται 
ο Υπερσιβηρικός 
Σιδηρόδρομος,Έχει 
μήκος 4.607 μίλια 

1980 

 
Ο Στ.Μυγιάκης 
κατακτά το χρυσό 
μετάλλιο στα 62 κιλά 
στους Ολυμπιακούς 
της Μόσχας 

1833 

 
Η Εκκλησία της 
Ελλάδος 
ανακηρύσσεται 
αυτοκέφαλη και 
υπάγεται στο κράτος 

1923 

 
Υπογράφεται η 
Συνθήκη της 
Λωζάνης, που 
καθορίζει τα 
ελληνοτουρκικά 
σύνορα 

1814 

 
Ο άγγλος μηχανικός 
Τζορτζ Στέφενσον 
πατεντάρει την 
ατμομηχανή. 

1822 

 
Μάχη στα 
Δερβενάκια. 
Καταστροφή 
του Δράμαλη  

1922 

 
Θεσπίζονται για 
πρώτη φορά 
οι εισαγωγικές 
εξετάσεις. 
  

1914 

 
Αρχή του Α’ 
Παγκοσμίου 
Πολέμου. 

1938 

 
Εξέγερση ξεσπά στα 
Χανιά εναντίον 
του καθεστώτος 
Μεταξά.  

1920 

 
Δολοφονική απόπειρα 
κατά του Ελευθέριου 
Βενιζέλου / Ο Ίων 
Δραγούμης δολοφονείτ
αι 

https://www.sansimera.gr/reviews/1944
https://www.sansimera.gr/reviews/1944
https://www.sansimera.gr/articles/1254
https://www.sansimera.gr/articles/1254
https://www.sansimera.gr/articles/914
https://www.sansimera.gr/articles/914
https://www.sansimera.gr/reviews/1944
https://www.sansimera.gr/reviews/1944
https://www.sansimera.gr/reviews/1944
https://www.sansimera.gr/articles/164
https://www.sansimera.gr/reviews/1944
https://www.sansimera.gr/articles/798
https://www.sansimera.gr/articles/798
https://www.sansimera.gr/articles/644
https://www.sansimera.gr/articles/644
https://www.sansimera.gr/articles/545/87
https://www.sansimera.gr/articles/545/87
https://www.sansimera.gr/articles/799
https://www.sansimera.gr/articles/296
https://www.sansimera.gr/articles/296
https://www.sansimera.gr/articles/647
https://www.sansimera.gr/articles/647
https://www.sansimera.gr/biographies/1436
https://www.sansimera.gr/biographies/1436
https://www.sansimera.gr/articles/296
https://www.sansimera.gr/articles/296
https://www.sansimera.gr/articles/296
https://www.sansimera.gr/articles/1166
https://www.sansimera.gr/articles/1166
https://www.sansimera.gr/articles/295
https://www.sansimera.gr/articles/295
https://www.sansimera.gr/articles/299
https://www.sansimera.gr/articles/299
https://www.sansimera.gr/biographies/1049
https://www.sansimera.gr/articles/774
https://www.sansimera.gr/articles/774
https://www.sansimera.gr/articles/802
https://www.sansimera.gr/articles/802
https://www.sansimera.gr/articles/802
https://www.sansimera.gr/articles/957
https://www.sansimera.gr/articles/957
https://www.sansimera.gr/articles/301
https://www.sansimera.gr/articles/301
https://www.sansimera.gr/articles/301
https://www.sansimera.gr/biographies/178
https://www.sansimera.gr/biographies/178
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Η γωνία των μαθητών 

Βίνσεντ βαν Γκογκ 

της Νάγιας Κουναλάκη 

 

 

Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1853 στο Ζίντερτ της Νότιας Ολλανδίας. 
Δούλεψε  αρχικά σε μια εταιρία εμπορίου πινάκων στη Χάγη, το Λονδίνο και το Παρίσι, 
στο Μπορινάζ, στο Βέλγιο, και τελικά, το 1880 έγινε ο ίδιος  ζωγράφος. Πρόκειται για έναν 
αυτοδίδακτο καλλιτέχνη, που έμαθε ορισμένα τεχνικά στοιχεία της ελαιογραφίας και της 
υδατογραφίας από έναν τοπιογράφο, εξάδελφό του. 
 

Το 1886, έφυγε από την Ολλανδία και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου και έζησε μαζί 
με τον αδελφό του Τεό, έμπορο τέχνης και προστάτη καλλιτεχνών όπως ο Εμίλ Μπερνάρ, 
ο Εντγκάρ Ντεγκά, ο Πολ Γκογκέν, ο Ζορζ Σερά και ο Τουλούζ- Λοτρέκ. 
 

Η προσωπικότητα των ζωγράφων αυτών, επηρέασε τον Βαν Γκογκ, ο οποίος  συνέλαβε 
την ιδέα ενός «εργαστηρίου του Νότου», στην πόλη Αρλ, όπου θα δούλευαν από κοινού 
οι πρωτοπόροι καλλιτέχνες της εποχής. Μόνο όμως ο ζωγράφος Γκωγκέν τον 
ακολούθησε. 

  

Το έργο του 
Μέσα σε σχεδόν μια δεκαετία ο βαν Γκογκ ζωγράφισε 2.100 πίνακες, μεταξύ αυτών και 
860 ελαιογραφίες, τις πιο πολλές στα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του. Το έργο του 
περιλαμβάνει τοπία, νεκρές φύσεις, πορτρέτα και αυτοπροσωπογραφίες. 
 

Τα έργα της ολλανδικής περιόδου του (1880-1886) είναι βαριά, με χρώματα 
πλούσια αλλά σε χαμηλούς τόνους και με όχι ιδιαίτερη εκλέπτυνση. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της τέχνης του της πρώτης αυτής περιόδου 
είναι ο πίνακας «Οι πατατοφάγοι». 
 
Όταν, στο Παρίσι, ήρθε σε επαφή με τους άλλους νεωτεριστές ζωγράφους της 
εποχής, τις γιαπωνέζικες στάμπες και τα έργα μεγάλων κολοριστών του 
παρελθόντος όπως ο Ντελακρουά, το ύφος του άλλαξε ριζικά, για να καταλήξει 
στα εκθαμβωτικά χρώματα και τις παχιές, ξέφρενες πινελιές της περιόδου του 
Αρλ. 
 
Τα δυόμισι τελευταία χρόνια της ζωής του, ζωγράφισε εκατοντάδες πίνακες, 
ανάμεσα στους οποίους και τα πασίγνωστα έργα του «Αυτοπροσωπογραφία», 
«Ηλιοτρόπια», «Νύχτα με άστρα» κ.α. Οι υδατογραφίες του και τα σχέδιά του 
χαρακτηρίζονται από ανάλογη ένταση και παρουσιάζουν επίσης μεγάλο 
ενδιαφέρον. 
 
Το 1889 εισάγεται στο ψυχιατρικό κέντρο του μοναστηριού του Αγίου Παύλου 
στον Σαιν Ρεμύ, όπου και παραμένει συνολικά για ένα περίπου χρόνο 
πάσχοντας από κατάθλιψη. Κατά την παραμονή του εκεί, συνεχίζει να 
ζωγραφίζει. Τον Μάιο του 1890 εγκαταλείπει την ψυχιατρική κλινική και ζει για 
ένα διάστημα σε μία περιοχή κοντά στο Παρίσι, όπου παρακολουθείται από τον 
γιατρό Πωλ Γκασέ, στον οποίο είχε συστήσει τον βαν Γκογκ ο ζωγράφος Καμίλ 
Πισαρό. Στο διάστημα που παρακολουθείται ιατρικά, ο βαν Γκογκ παράγει ένα 
μόνο έργο, που αποτελεί προσωπογραφία του Γκασέ. 
 
Τον Ιούλιο του 1890, ο βαν Γκογκ εμφανίζει συμπτώματα έντονης κατάθλιψης 
και τελικά αυτοπυροβολείται στο στήθος στις 27 Ιουλίου ενώ πεθαίνει δύο 
ημέρες αργότερα. Δεν είναι απολύτως βέβαιο ποιο ήταν το τελευταίο του έργο,  
 
 

 

αλλά πρόκειται πιθανά για το έργο με τον τίτλο Ο κήπος του Ντωμπινύ ή για τον πίνακα Σιτοχώραφο με κοράκια. 
 
Μετά το θάνατο του βαν Γκογκ, η φήμη του εξαπλώθηκε ραγδαία, με αποκορύφωμα μεγάλες εκθέσεις έργων του που πραγματοποιήθηκαν στο 
Παρίσι (1901), το Άμστερνταμ (1905), την Κολωνία (1912), τη Νέα Υόρκη (1913) και το Βερολίνο (1914). 
 
Συνολικά δημιούργησε σε διάστημα περίπου δέκα ετών περισσότερα από 800 πίνακες και 1000 μικρότερα σχέδια. Σώζεται ακόμα εκτενής 
αλληλογραφία του με τον αδελφό του, που περιλαμβάνει περισσότερα από 700 γράμματα. Επίσης ο βαν Γκογκ είναι διάσημος για τις πινελιές 
του οι οποίες πολλές φορές παρουσιάζουν μια κίνηση. 
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Οι πίνακες του 

 «ΟΙ ΠΑΤΑΤΟΦΑΓΟΙ» 

O βαν Γκογκ είδε τους «Πατατοφάγους» ως έκθεμα για το οποίο εσκεμμένα 
επέλεξε μία δύσκολη σύνθεση για να αποδείξει ότι εξελισσόταν σε καλό 
ζωγράφο προσώπων. Ο πίνακας έπρεπε να απεικονίσει την σκληρή 
πραγματικότητα της αγροτικής ζωής, έτσι ζωγράφισε τους χωρικούς με άγρια 
πρόσωπα και κοκαλιάρικα χέρια, ταλαιπωρημένα από τη σκληρή δουλειά. 
Ήθελε να δείξει με αυτό τον τρόπο ότι «είχαν οι ίδιοι, με αυτά τα χέρια, 
καλλιεργήσει το φαγητό που είχαν στο πιάτο τους και έτσι το είχαν κερδίσει με 
τιμιότητα».  
 

«ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ» 

.  

 

 

 

 Τα μεγάλα ανθισμένα κλαδιά σαν κι αυτά με φόντο τον 
γαλάζιο ουρανό ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα 
του βαν Γκογκ. Τα λουλούδια της αμυγδαλιάς που 
ανθίζει νωρίς την άνοιξη γίνονται το σύμβολο της 
καινούργιας ζωής. Ο βαν Γκογκ δανείστηκε το θέμα, τα 
έντονα περιγράμματα και την τοποθέτηση των δέντρων 
στο πλάνο από τη γιαπωνέζικη χαρακτική 

 

«ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΟΥ 

ΦΛΕΡΤΑΡΟΥΝ» 
Ερωτευμένα ζευγάρια σουλατσάρουν στα μονοπάτια 
κάτω από νεαρές καστανιές και κάθονται στα παγκάκια. 
Χρησιμοποίησε μια πιο ελεύθερη παραλλαγή της 
τεχνικής των πουαντιλιστών (έφτιαχναν τις συνθέσεις 
τους με κουκίδες χρώματος).   Ο Βαν Γκογκ 
χρησιμοποίησε μικρές πινελιές από χρώματα σε 
διαφορετικά μήκη και κατευθύνσεις. Αυτό τον βοήθησε 
να δημιουργήσει το εφέ μιας αστραφτερής ανοιξιάτικης 
μέρας, το οποίο ταίριαξε με την αίσθηση της οικειότητας 
και της συντροφικότητας που ήθελε να εκφράσει. Κι ο 
ίδιος λαχταρούσε να έχει σύζυγο και να κάνει 
οικογένεια, αλλά είχε τις «πιο απίθανες ερωτικές 
σχέσεις». Τελικά παραιτήθηκε από την ιδέα και 
αφοσιώθηκε στην τέχνη του.    

 

«ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ» 
Ο Βίνσεντ ζωγράφισε συνολικά πέντε 

μεγάλους καμβάδες με ηλιοτρόπια σε 

βάζο, με τρεις αποχρώσεις του 

κίτρινου «και τίποτα άλλο». Με αυτόν 

τον τρόπο έδειξε ότι ήταν δυνατό να 

δημιουργήσεις μία εικόνα με αμέτρητες 

παραλλαγές ενός μόνο χρώματος, 

χωρίς καθόλου να χαθεί η ποιητική 

έκφρασή της.  

«ΤΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ» 
Τα φθαρμένα παπούτσια ήταν μια 

ασυνήθιστη επιλογή για πίνακα. Ένας 

γνωστός του Βαν Γκογκ περιέγραψε 

πώς ο Βίνσεντ αγόρασε τα παλιά 

εργατικά παπούτσια σε μία υπαίθρια 

αγορά. Μετά τα φόρεσε και περπάτησε 

στις λάσπες μέχρι να βρομίσουν. Τότε 

μόνο θεώρησε ότι έχουν ενδιαφέρον 

για να τα ζωγραφίσει. Ο Βαν Γκογκ 

έκανε αρκετές νεκρές φύσεις με αυτό 

το θέμα.  

 

 

 

 

«ΤΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ» 
Την περίοδο που ήταν στην Αρλ, ο Βαν 

Γκογκ έφτιαξε αυτό τον πίνακα με το 

υπνοδωμάτιό του στο Κίτρινο Σπίτι. Το είχε 

«διακοσμήσει» ο ίδιος, με απλά έπιπλα και 

με δικά του έργα στους τοίχους. Με τα 

έντονα χρώματα ήθελε να εκφράσει 

«ανάπαυση» και «ύπνο». Οι έρευνες 

δείχνουν ότι οι έντονες αντιθέσεις στα 

χρώματα που βλέπουμε στο έργο σήμερα 

είναι αποτέλεσμα του αποχρωματισμού του 

με τα χρόνια. Οι πόρτες και τα παράθυρα,  

 

 

για παράδειγμα, ήταν μοβ και όχι το 

γαλάζιο που βλέπουμε πλέον.   H 

παράξενη γωνία του πίσω τοίχου, 

ωστόσο, δεν ήταν λάθος του Βαν Γκογκ, 

ήταν όντως στραβή.  

Οι κανόνες της προοπτικής φαίνεται ότι 

δεν έχουν εφαρμοστεί με ακρίβεια σε 

όλο τον πίνακα, αλλά ήταν εσκεμμένη 

επιλογή. 



  
Ιούνιος 2020 – Οι μαθητές γράφουν 

7 

«ΣΙΤΑΡΟΧΩΡΑΦΟ ΜΕ 

ΚΟΡΑΚΙΑ» 
Το «Σιταροχώραφο με τα κοράκια» είναι από τους 

διάσημους πίνακες του Βαν Γκογκ. Λέγεται ότι ήταν ο 

τελευταίος που ζωγράφισε. Λέγεται επίσης πως ο 

απειλητικός ουρανός, τα κοράκια και ο δρόμος που δεν 

πάει πουθενά αναφέρονται στο τέλος της ζωής του που 

έβλεπε να πλησιάζει. Στην πραγματικότητα, έφτιαξε 

πολλούς ακόμη πίνακες μετά από αυτόν. Ωστόσο, με τα 

χωράφια του σταριού κάτω από τον θυελλώδη ουρανό, 

ήθελε όντως να εκφράσει «τηνθλίψη και την ακραία 

μοναξιά», αλλά ταυτόχρονα ήθελε να δείξει αυτό που 

θεωρούσε ότι ήταν η εξοχή: «κάτι υγιές που σου δίνει 

δύναμη».  

 

Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ» 
Ο Βαν Γκογκ ήθελε να δείξει τη ζωή των χωρικών και τη 

δουλειά τους με τη γη –ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην 

τέχνη του– και ζωγράφισε αρκετά στάδια του θερισμού. 

Βλέπουμε ένα μισοκομμένο χωράφι σταριού, σκάλες και 

αρκετά κάρα. Ένας θεριστής με δρεπάνι δουλεύει στο 

βάθος, γι' αυτό ονόμασε τον πίνακα «La moisson» ή «Ο 

Θερισμός».  

 

 

«ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΑΙΤΟ» 
Σε ένα από τα αυτοπορτρέτα του, εδώ παρουσιάζεται ως ζωγράφος, κρατώντας 

την παλέτα και τα πινέλα, μπροστά στο καβαλέτο. Έδειχνε ότι ήταν ένας 

μοντέρνος ζωγράφος χρησιμοποιώντας ένα νέο στυλ ζωγραφικής, με φωτεινά, 

ξεκάθαρα χρώματα. Η παλέτα περιέχει τα συμπληρωματικά χρωματικά ζευγάρια 

κόκκινο/πράσινο, κίτρινο/μοβ και μπλε/πορτοκαλί. Τα έχει βάλει το ένα δίπλα στο 

άλλο για να τονίζουν το ένα το άλλο: το γαλάζιο της ποδιάς του και το 

πορτοκαλοκόκκινο της γενειάδας του.   Αυτός ο πίνακας είναι ο τελευταίος που 

ζωγράφισε στο Παρίσι, την πόλη τον είχε εξουθενώσει πνευματικά και σωματικά. 

Στην αδερφή του, Wil, είχε πει πώς ζωγράφισε τον εαυτό του: «ρυτίδες στο 

μέτωπο και γύρω από στόμα, ανέκφραστο πρόσωπο, πολύ κόκκινα γένια, αρκετά 

ατημέλητος και θλιμμένος».  

 

 

 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
Το Μουσείο Βαν Γκογκ περιλαμβάνει κυρίως έργα του Ολλανδού ζωγράφου Βίνσεντ βαν Γκογκ αλλά και άλλων σύγχρονών του καλλιτεχνών. 

Περιέχει τη μεγαλύτερη συλλογή πινάκων του βαν Γκογκ σε όλο τον κόσμο. Το 2017 ήταν το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην 

Ολλανδία, με 2,26 εκατομμύρια επισκέπτες. Website: https://www.vangoghmuseum.nl/   

 

Επισκεφθείτε το  

νέο μας site www.ann-news.gr 

 

 

 

https://www.vangoghmuseum.nl/
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Η Μάχη των Θερμοπυλών 

  
 

 

 

Διεξήχθη στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. (παράλληλα με τη ναυμαχία του 
Αρτεμισίου) μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών, κατά την δεύτερη περσική εισβολή στην 
Ελλάδα. Οι Πέρσες, κύριοι της Μικράς Ασίας και κυρίαρχοι των εκεί ελληνικών πόλεων, είχαν 
ηττηθεί στον Μαραθώνα δέκα χρόνια νωρίτερα (490 π.Χ.), την εποχή του Πέρση βασιλιά 
Δαρείου, με επί κεφαλής τους στρατηγούς του Δάτη και Αρταφέρνη. Το σχέδιο όμως της 
υποταγής και των πόλεων της Ελλάδας παρέμενε και γι’ αυτό ετοίμασαν μια δεύτερη 
εκστρατεία στην ελληνική χερσόνησο, αρχηγός της οποίας ήταν τώρα ο ίδιος ο βασιλιάς των 
Περσών, γιος του Δαρείου, ο Ξέρξης. 

Το εκστρατευτικό σώμα του Ξέρξη ήταν τεράστιο και στελεχωνόταν όχι μόνον από τους 
Πέρσες αλλά κι από όλους τους υποταγμένους στην περσική αυτοκρατορία λαούς της 
Ανατολής. Οι αρχαίες ελληνικές πηγές αριθμούν τη δύναμή του πέραν του εκατομμυρίου, 
αλλά και σύγχρονες εκτιμήσεις το ανεβάζουν και έως τις περίπου 300.000 άνδρες (πεζικό και 
ιππικό). Παράλληλα ένας ισχυρότατος στόλος συνόδευε και υποστήριζε την εξέλιξη της κατά 
ξηρά εκστρατείας. 

Απέναντι σ’ αυτή την απειλή και πραγματοποιούμενη πλέον εισβολή οι ελεύθερες ελληνικές 
πόλεις, υπό την αρχηγία της Σπάρτης (παραδοσιακά ισχυρότερης κατά ξηρά) και της Αθήνας 
(ήδη ισχυρής κατά θάλασσα), κατόρθωσαν να συνασπισθούν σε μια ενιαία συμμαχία, 
συνεδρίασαν στην Κόρινθο κι αποφάσισαν τελικά να προτάξουν αντίσταση στους εισβολείς 
στην αμυντικά κατάλληλη περιοχή των Θερμοπυλών, όπου στην αρχαία εποχή υπήρχε 
μόνον ένα στενό πέρασμα ανάμεσα στη θάλασσα του Ευβοϊκού και την οροσειρά του 
εσωτερικού. 

Μετά από τέσσερις μέρες αναμονής, οι Πέρσες επιτέθηκαν, αλλά οι Έλληνες αντιστάθηκαν 
με επιτυχία για δύο μέρες. Την τρίτη μέρα, ο Εφιάλτης οδήγησε τους Πέρσες πίσω από τις 
γραμμές των Ελλήνων. Όταν έμαθε την περικύκλωση, ο επί κεφαλής Σπαρτιάτης βασιλιάς 
Λεωνίδας προτίμησε μάλλον να στείλει τις κύριες συμμαχικές δυνάμεις νοτιότερα, για να 
οργανωθεί εκεί νέα άμυνα των Ελλήνων, και να διατηρήσει μαζί του στις Θερμοπύλες μονάχα 
επίλεκτες και εθελοντικές δυνάμεις, τελικά δηλ. οπωσδήποτε τους θρυλικούς 300 Σπαρτιάτες 
και 700 Θεσπιείς, ώστε να προτάξουν μια τελευταία ηρωική αντίσταση και να επιβραδύνουν 
κατά ένα στρατηγικά κρίσιμο χρονικό διάστημα την αναπότρεπτη προέλαση στρατού και 
στόλου των Περσών προς τον νότο. Έπεσαν μέχρις ενός, αλλά και δύο αδελφοί του Ξέρξη 
έμειναν στο πεδίο της τελικής μάχης. 

Η αυτοθυσία και η μέχρις εσχάτων γενναιότητα των αγωνιστών των Θερμοπυλών κατέστησε 
την ήττα τους μια απαράμιλλη ηθική νίκη που η σημασία και το παράδειγμά της μένουν βαθιά 
χαραγμένα στην παγκόσμια μνήμη. 

 Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας 

  

  
 

 

Η ναυμαχία αυτή, από τις σημαντικότερες της παγκόσμιας ιστορίας, έλαβε χώρα στα 
τέλη Σεπτεμβρίου του 480 π. Χ. στο νοτιότερο στενό μεταξύ Σαλαμίνας και Αττικής. 
Σ’ αυτήν οι Έλληνες, με συγκριτικά πολύ μικρότερες δυνάμεις (περίπου τριακόσια 
πενήντα πλοία), αλλά με ενότητα κι ευφυή τακτική, συνέτριψαν τον αριθμητικά 
πολλαπλάσιο περσικό στόλο (πάνω από χίλια πλοία). 
 

Μετά την τελική έκβαση της μάχης των Θερμοπυλών, οι Πέρσες του Ξέρξη 
προχώρησαν προς την Αθήνα, την οποία κατέλαβαν εύκολα, γιατί οι Αθηναίοι την 
είχαν εγκαταλείψει. Χρησμός του μαντείου των Δελφών ανέφερε ότι μόνο «τα ξύλινα 
τείχη» θα τους έσωζαν. Ως τέτοια κατά την ερμηνεία του Θεμιστοκλή θεώρησαν τα 
πλοία τους, στα οποία και κατέφυγαν. Μερικοί μόνο γέροντες, μη πειθόμενοι στον 
Θεμιστοκλή, έμειναν στην Αθήνα, κλείστηκαν στην Ακρόπολη κι έφτιαξαν γύρω 
πραγματικά ξύλινα τείχη. Οι Πέρσες εύκολα τους εξόντωσαν κι έκαψαν την Αθήνα. 
Σχεδόν ταυτόχρονα, αγκυροβόλησε στον όρμο του Φαλήρου και ο περσικός στόλος, 
αφού είχε παραπλεύσει την Εύβοια και το Σούνιο. 
 
Οι Αθηναίοι, αφού μετέφεραν τα γυναικόπαιδα για περισσότερη ασφάλεια στην Σαλαμίνα, την Αίγινα και την Τροιζήνα, μπήκαν στα καράβια 

τους και προετοιμάστηκαν για την αναμέτρηση με τους Πέρσες. Στο πολεμικό συμβούλιο των Ελλήνων, που έγινε στη Σαλαμίνα, ο 

Σπαρτιάτης ναύαρχος Ευρυβιάδης πρότεινε να υποχωρήσουν προς τον Ισθμό της Κορίνθου, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας να καταφύγουν 

στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα. Μαζί του συντάχθηκαν και οι Κορίνθιοι. Ο Αθηναίος Θεμιστοκλής 

επέμενε να γίνει η ναυμαχία στη Σαλαμίνα και μαζί του συντάχθηκαν οι Μεγαρείς και οι Αιγινήτες. Πίστευε ότι αν ο ελληνικός στόλος 

αγωνίζονταν σε ανοιχτή θάλασσα με τον συντριπτικά μεγαλύτερο περσικό, η ήττα θα ήταν βέβαιη, ενώ αντίθετα στο στενό της Σαλαμίνας τα  
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πολυάριθμα περσικά πλοία θα υστερούσαν αποφασιστικά σε άνεση κινήσεων. Η άποψη του Θεμιστοκλή συναντούσε ισχυρή αντίδραση. Σε 

μια στιγμή έντασης, ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης, τυπικά ο αρχηγός των ελληνικών δυνάμεων, πήγε να χτυπήσει τον Θεμιστοκλή που 

αντέδρασε με την περίφημη φράση: «Πάταξον μεν, άκουσον δε» (χτύπα με αλλά άκουσέ με). 

Για να επιταχύνει έγκαιρα τη ναυμαχία ο Θεμιστοκλής μεταχειρίσθηκε ένα τέχνασμα: Έστειλε κρυφά στους Πέρσες τον παιδαγωγό του Σίκινο 
να τους παραπληροφορήσει ότι δήθεν οι Έλληνες ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τη Σαλαμίνα και, αν θέλουν να τους νικήσουν, πρέπει να 
επισπεύσουν τη σύρραξη. Ό Ξέρξης ξεγελάσθηκε και διέταξε να κυκλώσουν τον ελληνικό στόλο αποκλείοντας και τη βόρεια δίοδο 
υποχώρησής του προς τον Ισθμό της Κορίνθου. Στις κρίσιμες αυτές ώρες, ο πολιτικός αντίπαλος του Θεμιστοκλή κι εξόριστος στην Αίγινα 
Αριστείδης πέρασε με κίνδυνο τις γραμμές των Περσών, έφθασε στο πλοίο του Θεμιστοκλή, τον ενημέρωσε για τις κινήσεις του περσικού 
στόλου, κι αποδέχθηκε να πολεμήσει ως απλός στρατιώτης υπό τις διαταγές του. 

Με τις παραπάνω ασύμμετρες δυνάμεις, μια αυγή του τέλους Σεπτεμβρίου  του 480 π.Χ. οι δύο στόλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι στο νότιο στενό 
της Σαλαμίνας. Ο Ξέρξης είχε στήσει χρυσό θρόνο πάνω στο όρος Αιγάλεω, για να απολαμβάνει το πολεμικό θέαμα της νίκης του. 

Πρώτοι όρμησαν οι Έλληνες, ψάλλοντας τον περίφημο παιάνα: «Ω παίδες Ελλήνων ίτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παίδας, 
γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων·νυν υπέρ πάντων αγών». Στη σκληρή σύγκρουση τα πολεμικά άσματα των Ελλήνων, 
οι σάλπιγγες, οι πολεμικές κραυγές, οι κρότοι από τα τρομερά έμβολα, που μπήγονταν και καθήλωναν τα περσικά πλοία, μετατρέποντας εν 
μέρει τη ναυμαχία σε πεζομαχία, γενικότερα η όλη ναυτική ικανότητα και γενναιότητα των Ελλήνων, ιδίως των εμπειρότερων Αθηναίων και 
Αιγινητών, έκαμψαν τους Πέρσες και τους συμμάχους τους Φοίνικες. Ήδη το μεσημέρι η ελληνική νίκη διαφαινόταν. Η μάχη συνεχίστηκε 
ολοήμερη κι ως το βράδυ ο περσικός στόλος είχε υποστεί πανωλεθρία. Αναφέρεται ότι οι Πέρσες έχασαν 200 πλοία και οι Έλληνες 40. Κατά 
τη διάρκεια της ναυμαχίας, ο Αριστείδης σε μια παράλληλη επιχείρηση αποβιβάστηκε στην Ψυττάλεια με ομάδα επίλεκτων Αθηναίων οπλιτών 
και εξόντωσε την εκεί εγκατεστημένη περσική φρουρά. 

Ο Ξέρξης κατέφυγε με τα υπολείμματα του στόλου του στον Ελλήσποντο κι από κει στην Περσία. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας έδωσε αργότερα 
(472 π. Χ.) στον συμμαχητή της Αισχύλο την ύλη έμπνευσης για τη μνημειώδη τραγωδία του «Πέρσαι». Η νίκη οφειλόταν κυρίως στη 
στρατηγική ικανότητα του Θεμιστοκλή και στην ανώτερη ναυτική τέχνη και το ελεύθερο φρόνημα των Ελλήνων, που ανέτρεψαν πάλι τη 
λογική των αριθμών κι έγραψαν ιστορία. 

 

Το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το 
Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου, δημιουργεί το πλαίσιο του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες – Σαλαμίνα 2020». 
Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυρία Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη ορίστηκε Πρόεδρος της Τιμητικής Κοσμητείας του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες 
– Σαλαμίνα 2020». 
Το Eπετειακό ‘Eτος τιμούν με τη συμμετοχή τους στην Τιμητική Κοσμητεία επιφανείς 
προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μεταφέροντας το μήνυμα του εορτασμού σε 
ολόκληρο τον κόσμο.  

Ταυτόχρονα διαπρεπείς επιστήμονες και καλλιτέχνες, όπως επίσης και σημαντικοί φορείς της χώρας, γίνονται σύμμαχοι της προσπάθειας μέσα 
από τη συμμετοχή τους στις ποικίλες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες. 
Το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να τιμήσει την Επέτειο των 25 αιώνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών 
και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας:  
Στον χώρο της παιδείας, το Ίδρυμα υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθητικούς διαγωνισμούς και συνέδρια που σκοπό έχουν 
να αναδείξουν τη δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από τη ζωγραφική, το γραπτό κείμενο και τη θεατρική έκφραση. 
Επίσης, διοργανώνει διεθνή συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με τη συμμετοχή καταξιωμένων καθηγητών και ιστορικών που θα 
αναδείξουν την ιδιαίτερη σημασία των μαχών. 
Ο κόσμος του πολιτισμού και του αθλητισμού, η Ομογένεια και το Πολεμικό Ναυτικό θα συμμετάσχουν επίσης στον κύκλο της 
Επετείου με σημαντικές εκδηλώσεις. 
Επιπλέον σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες των αντίστοιχων περιοχών, το Ίδρυμα θα δημιουργήσει ανθρωπιστικά έργα για την στήριξη 
των πολιτών στην καθημερινή τους ζωή. 

 του Ζαρίφη Απόστολου 
 

 



 

  

Πρώτα τα Κινέζικα 
Τα κινεζικά, με τις 12 γλωσσικές παραλλαγές του, με κύρια εξ αυτών τα μανταρίνικα --ομιλείται από 845 εκατ. ανθρώπους και παραμένει η πιο διαδεδομένη 
μητρική γλώσσα στον κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό: στην Κίνα καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός χρηστών του διαδικτύου στον κόσμο. 
Ισπανικά-Γαλλικά-Γερμανικά Όσον αφορά τη Γηραιά Ήπειρο, τα πρωτεία στην εκμάθηση καταλαμβάνουν τα ισπανικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Τα γαλλικά 
εξόν του ότι αποτελούν παραδοσιακά τη γλώσσα της διπλωματίας και ομιλούνται σε 51 χώρες του κόσμου, είναι σημαντικά γιατί οι γαλλικές επιχειρήσεις είναι 
ιδιαίτερα παρούσες σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας -όπως η ενέργεια, τα οπλικά συστήματα, η βιομηχανία μετάλλου και η αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ 
ηγετικό ρόλο έχουν σε τομείς όπως η κοσμητική και η μόδα. Τα ισπανικά είναι από τις πιο δημοφιλής γλώσσες για εκμάθηση, φερ' ειπείν είναι η πρώτη γλώσσα 
προς εκμάθηση στη Βρετανία, και σύμφωνα με τους επιλεγόμενους head hunters (όσους αναζητούν τους κατάλληλους υποψήφιους για επαγγελματικά στελέχη) 
αποτελεί εχέγγυο για την εύρεση εργασίας. 
Ρωσικά Στην έκτη θέση του Power Language Index Ranking 2059 βρίσκουμε τη γλώσσα που πραγματικά αποτελεί lingua franca σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα 
για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τον τουρισμό: τα ρωσικά 
Η γερμανική γλώσσα Τελευταία, αλλά ουχί εσχάτη, είναι η θέση που έχει στην κατάταξη του Power Language Index Ranking 2059 η γερμανική γλώσσα. 
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Ξένες Γλώσσες 

O  Λούκα Λαμπαριέλο γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, 
Δανέζικα, Σουηδικά, Ρώσικα, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Κινέζικα και 
Ιαπωνικά. χρειάστηκε να ταξιδέψει, να διαβάσει βιβλία, να γνωρίσει 
ανθρώπους από άλλες χώρες και φυσικά να διαβάσει με τις ώρες. 

• Η ξένη γλώσσα δεν μπορεί να γίνει κτήμα σου μόνο μέσω της 
διδασκαλίας, πρέπει να διαβάσεις. 

• Μία ξένη γλώσσα είναι η «πόρτα» για έναν ολόκληρο κόσμο 
που σε περιμένει να τον ανακαλύψεις. Επομένως άφησε κάτω 
τις οδηγίες σου και ερωτεύσου. Ερωτεύσου με την γλώσσα, 
με την χώρα, με ένα άτομα ή ακόμη και με το φαγητό. Αυτό 
είναι το καλύτερο κίνητρο! 

• Αν βρεις μία μέθοδο που σου αρέσει, τότε αυτό θα είναι 
βολικό για σένα. Έτσι μπορείς ακόμη να μάθεις και μία ξένη 
γλώσσα μόνος σου. Υπάρχει, όμως, μόνο μία μέθοδος για  

 

  

  

 

11 Τιπς από τον Λούκα Λαμπαριέλο για να μπορέσεις να μάθεις γρήγορα 
μια ξένη γλώσσα 

 

 

 

 

               να μάθεις μία ξένη γλώσσα. Βρες κάτι που να είναι αποτελεσματικό και κυρίως... πειραματίσου. 

• Μέσα από μία ξένη γλώσσα μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα και για την μητρική σου. Ειδικά αν μπορείς να μάθεις μία γλώσσα 
που να έχει την ίδια βάση με την μητρική σου, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολη απ΄ ότι φαντάζεσαι. 

• Δεν υπάρχει γλώσσα που να είναι άχρηστη. Οποια κι αν διαλέξεις θα σου φανεί χρήσιμη αργά ή γρήγορα, οπότε μην αφήσεις τους 
άλλους να καθορίσουν τα ενδιαφέροντά σου και τι θέλεις. 

• Ξεκίνα να «δουλεύεις» με την προφορά από την αρχή, ώστε να αποφύγεις κακές συνήθειες. Να είσαι ευέλικτος. Αν μία γλώσσα έχει 
τη δική της ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία, αφιέρωσε πολλές ώρες στην αρχή. 

• Αν είσαι στο τσακ από το να παρατήσεις τα μαθήματα μιας ξένης γλώσσας, γίνε πιο ενεργητικός. Πήγαινε στην χώρα, γνώρισε 
κάποιον ντόπιο, δες ταινίες, βιντεάκια στο Youtube. 

• Αν θέλεις να μάθεις δύο ξένες γλώσσες ταυτόχρονα οργάνωσε τον χρόνο και την ενέργειά σου όσο καλύτερα μπορείς. 

• Το να ταξιδεύεις είναι ίσως η πιο σημαντική κινητήριος δύναμη. Ταξίδεψε όσο περισσότερο μπορείς, όπου μπορείς. Θα σε ωθήσει 
ακόμη περισσότερο στο να μάθεις την γλώσσα. 

• Μην κάνεις το λάθος και παρασυρθείς από την φήμη μίας γλώσσας ή χώρας. 

• Μερικές γλώσσες έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και κανόνες απ΄ ότι έχεις μάθει. Αν η προσέγγισή σου δεν βγαίνει, τότε 
άλλαξε την. Μην τα παρατήσεις. 

• Δεν προσπάθησα απλά να κάτσω στο γραφείο μου και να μάθω μία γλώσσα, γιατί το να μαθαίνεις κάτι τέτοιο είναι μία εμπειρία. 
Απλά πήγα εκεί έξω και το έζησα. 

 Οι 5 γλώσσες που πρέπει να 

μιλά κάποιος για να βρει 

δουλειά στο εξωτερικό 

 

Το μακρινό 1969 το διάσημο μηνιαίο περιοδικό Historia τιτλοφορούσε το εξώφυλλό του «Τα 
εγγόνια μας θα είναι άραγε Κινέζοι;». 
Αν και υποθετικό το ερώτημα, βασιζόμενο στα δημογραφικά δεδομένα εκείνης της εποχής, 
αποδείχθηκε διορατικό όσον αφορά τις προβλέψεις του για τις πολιτισμικές αλλαγές ενός 
απώτερου μέλλοντος. 
 
Ενός μέλλοντος, που σήμερα, με βάση την οικονομική ανάπτυξη του γίγαντα της Άπω 
Ανατολής, φαντάζει εφικτό δεδομένου ότι οι προβλέψεις τον θέλουν στην πρώτη θέση της 
παγκόσμιας οικονομίας έως το 2050 και καθιστούν τα κινεζικά μία από τις πιο αναγκαίες 
γλώσσες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις. 
 
Οι ομιλούμενες γλώσσες και τις ανταγωνιστικές οικονομίες 
Υψηλά στην ιεράρχηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τις προβλέψεις του έως το 
2050 υπάρχει μία μελέτη για τη σχέση ανάμεσα στις ομιλούμενες γλώσσες και τις 
ανταγωνιστικές οικονομίες (Power Language Index Ranking 2059), στην οποία αποφαίνεται 
ότι οι πέντε γλώσσες που κάποιος οφείλει να γνωρίζει αμέσως μετά τα αγγλικά είναι τα κινέζικα, 
τα ισπανικά, τα γαλλικά, τα αραβικά, τα ρωσικά και τα γερμανικά. 
Με βάση τις τάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομία, μπορεί κάποιος να εντοπίσει 
ποιες πρόκειται να είναι οι απαιτούμενες γλωσσικές εξειδικεύσεις για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των συναλλαγών. 
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Ιούνιος 2020 – Επιστήμη 

Η Ευρώπη, ο δορυφόρος του Δία, 
θα μπορούσε να φιλοξενεί ζωή 

στον τεράστιο ωκεανό της 

 
Ο τεράστιος ωκεανός νερού που πιστεύεται ότι υπάρχει 
στο εσωτερικό της Ευρώπης, του δορυφόρου του Δία, 
θα μπορούσε να είναι φιλόξενος για την ανάπτυξη ζωής. 
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μια νέα γεωχημική 
μελέτη μοντελοποίησης από επιστήμονες της 
Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), η οποία 
έρχεται να ενισχύσει ήδη υπάρχουσες εκτιμήσεις. 
Η Ευρώπη είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεγγάρια στο 
ηλιακό σύστημά μας, και από τότε που έκαναν κοντινές 
σε αυτή διελεύσεις τα διαστημικά σκάφη Voyager και 
Galileo συλλέγοντας στοιχεία, οι επιστήμονες θεωρούν 
πολύ πιθανό να διαθέτει κάτω από την παγωμένη 
επιφάνειά της ένα βαθύ ωκεανό. 
 

Όμως, η προέλευση και η σύνθεση του ωκεανού, καθώς 
και η πιθανότητα να φιλοξενεί ζωή, παραμένουν 
αντικείμενο συνεχιζόμενου επιστημονικού διαλόγου. 
Οι ερευνητές του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της 
NASA στην Καλιφόρνια, με επικεφαλής τον πλανητικό 
επιστήμονα Μοχίτ Μελγουάνι Ντασγουάνι, οι οποίοι 
έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο συνέδριο 
γεωεπιστημών Goldschmidt, μοντελοποίησαν τις πιθανές 
συνθήκες στον ωκεανό της Ευρώπης, με βάση -κυρίως- 
στοιχεία από το σκάφος Galileo. 
Η ύπαρξη υγρού, νερού σε ένα ουράνιο σώμα αποτελεί 
μια βασική -αλλά όχι τη μοναδική- συνθήκη ανάπτυξης 
ζωής. 
 

Όπως είπε ο Ντασγουάνι, «η σύνθεση του ωκεανού της 
Ευρώπης φαίνεται να έχει ομοιότητες με τους ωκεανούς 
της Γης. Πιστεύουμε ότι ο ωκεανός της θα μπορούσε να 
είναι αρκετά φιλόξενος για τη ζωή. Η Ευρώπη είναι μια 
από τις καλύτερες ευκαιρίες μας να βρούμε ζωή στο 
ηλιακό σύστημά μας». 
Πάντως, όπως διευκρίνισε ο ίδιος, «όταν λέμε ότι ένα 
μέρος είναι φιλόξενο για ζωή δεν εννοούμε ότι πράγματι 
κατοικείται, απλώς ότι διαθέτει συνθήκες που θα 
μπορούσαν δυνητικά να επιτρέψουν την επιβίωση 
ορισμένων σκληροτράχηλων μορφών ζωής, όπως 
ξέρουμε και από τη Γη». 
 

Η NASA ετοιμάζει την αποστολή Europa Clipper, που θα 
εκτοξευτεί σε λίγα χρόνια με προορισμό το δορυφόρο του 
Δία και με βασικό στόχο να αναζητήσει ίχνη ζωής. 
Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν να υπάρχουν μικρόβια, 
παρόμοια με ορισμένα γήινα βακτήρια που 
χρησιμοποιούν διοξείδιο του άνθρακα ως πηγή 
ενέργειας, στον ωκεανό της Ευρώπης, ο οποίος ίσως έχει 
βάθος 65 έως 160 χιλιομέτρων, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο 
από τους ωκεανούς του πλανήτη μας. 
 

 

Επιστήμονες ξεκλειδώνουν το μυστικό του πώς 
ο εγκέφαλος κωδικοποιεί τον λόγο 

  

 

 

Άτομα όπως ο Stephen Hawking μπορούν να 
σκέφτονται σχετικά με αυτό που θα ήθελαν να πουν, 
όμως δεν μπορούν να μιλήσουν επειδή οι μύες τους 
έχουν παραλύσει. Για να επικοινωνήσουν μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν συσκευές που «αισθάνονται» 
το μάτι ενός προσώπου ή ελέγχουν κινήσεις για να 
προφέρουν τις λέξεις με ένα γράμμα τη φορά. 
Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι αργή και αφύσικη. Οι 
επιστήμονες θέλουν να βοηθήσουν αυτά τα άτομα 
που έχουν παραλύσει τελείως, ή έχουν 
«εγκλωβιστεί», να επικοινωνήσουν ενστικτωδώς 
αναπτύσσοντας μια διεπαφή (interface) εγκεφάλου 
μηχανής (BMI) για να αποκωδικοποιεί τις εντολές 
που ο εγκέφαλος στέλνει σε γλώσσα, ουρανίσκο, 
χείλη και λάρυγγα. 

Με άλλα λόγια, το άτομο θα προσπαθεί απλά να λέει τη λέξη και η διεπαφή (BMI) θα τη 
μεταφράζει σε λόγο. Νέα έρευνα [σε Northwestern Medicine και Weinberg College of Arts 
and Sciences] έχει φέρει την επιστήμη πλησιέστερα στο να δημιουργήσει διεπαφές λόγου 
εγκεφάλου μηχανής, ξεκλειδώνοντας νέες πληροφορίες σχετικές με το πώς ο εγκέφαλος 
κωδικοποιεί το λόγο.  
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο εγκέφαλος ελέγχει την παραγωγή λόγου με έναν τρόπο 
παρόμοιο με τον τρόπο που ελέγχει την παραγωγή των κινήσεων των χεριών. Για να το 
πετύχουν αυτό, οι ερευνητές κατέγραψαν σήματα από τα δυο μέρη του εγκεφάλου και 
αποκωδικοποίησαν τι αντιπροσώπευαν αυτά τα σήματα. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι ο 
εγκέφαλος αναπαριστάνει τόσο τους στόχους αυτών που προσπαθούμε να πούμε (ήχους 
φωνημάτων όπως «πα» και «μπα») όσο και τις μεμονωμένες κινήσεις που χρησιμοποιούμε 
για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους (πώς κινούμε τα χείλη, τον ουρανίσκο, τη γλώσσα 
και το λάρυγγά μας). Στα δυο διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου συμβαίνουν διαφορετικές 
αναπαραστάσεις. 
«Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να κατασκευάσουμε καλύτερους αποκωδικοποιητές λόγου 
για τις BMIs, πράγμα που θα μας πάει πιο κοντά στο στόχο για βοήθεια στους ανθρώπους 
που είναι εγκλωβισμένοι, ώστε να μιλήσουν και πάλι», αναφέρει ο Dr. Marc Slutzky, 
επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.  
Η μελέτη δημοσιεύθηκε 26 Σεπτεμβρίου στο Journal of Neuroscience. Η ανακάλυψη θα 
μπορούσε δυνητικά να βοηθήσει επίσης τους ανθρώπους με άλλες διαταραχές λόγου, όπως 
η λεκτική απραξία, η οποία εμφανίζεται σε παιδιά καθώς και μετά από εγκεφαλικό στους 
ενήλικες. Στη λεκτική απραξία, ένα άτομο έχει δυσκολία στη μετάφραση λεκτικών μηνυμάτων 
από τον εγκέφαλο στη γλώσσα που μιλάει. 
Πώς μεταφράζονται οι λέξεις από τον εγκέφαλο σε λόγο 
Ο λόγος συγκροτείται από μεμονωμένους ήχους, που καλούνται φωνήματα, που παράγονται 
από συντονισμένες κινήσεις (gestures) χειλιών, γλώσσας, ουρανίσκου και λάρυγγα. Ωστόσο, 
οι επιστήμονες δεν γνώριζαν ακριβώς πώς αυτές οι κινήσεις, που αποκαλούνται αρθρωτικές, 
σχεδιάζονται από τον εγκέφαλο. Ιδιαιτέρως, δεν ήταν πλήρως κατανοητό πώς ο εγκεφαλικός 
φλοιός ελέγχει την παραγωγή λόγου και δεν είχε εμφανιστεί κανένα στοιχείο αναπαράστασης 
κίνησης στον εγκέφαλο. «Υποθέταμε ότι οι περιοχές ενεργοποίησης λόγου του εγκεφάλου 
θα είχαν μια οργάνωση παρόμοια με τις περιοχές του εγκεφάλου για την ενεργοποίηση του 
χεριού», αναφέρει ο Slutzky. «Ο προκεντρικός φλοιός θα αναπαριστά κινήσεις των χειλιών, 
της γλώσσας, του ουρανίσκου και του λάρυγγα και το υψηλότερο επίπεδο της φλοιώδους 
περιοχής θα αναπαριστά σε μεγαλύτερη έκταση τα φωνήματα». 
Αυτό ακριβώς είναι που βρήκαν. «Μελετήσαμε τα δυο μέρη του εγκεφάλου που βοηθούν για 
την παραγωγή του λόγου», είπε ο Slutzky. «Ο προκεντρικός φλοιός αναπαριστούσε τις 
κινήσεις σε μεγαλύτερη έκταση από ότι τα φωνήματα. Ο κάτω μετωπικός φλοιός, που είναι 
υψηλότερου επιπέδου περιοχή λόγου, αναπαριστούσε τόσο τα φωνήματα, όσο και τις 
κινήσεις». 
Κουβεντιάζοντας με ασθενείς σε εγχείρηση εγκεφάλου για την αποκωδικοποίηση των 
εγκεφαλικών τους σημάτων 
Οι επιστήμονες κατέγραψαν εγκεφαλικά σήματα από τη φλοιώδη επιφάνεια 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια τοποθετημένα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση 
εγκεφάλου για την απομάκρυνση όγκων στον εγκέφαλο. Οι ασθενείς έπρεπε να είναι ξύπνιοι 
κατά τη διάρκεια του χειρουργείου τους και έτσι οι ερευνητές τους ζήτησαν να διαβάσουν 
λέξεις από μια οθόνη. Μετά το χειρουργείο, οι επιστήμονες σημείωσαν τους χρόνους όταν οι 
ασθενείς παρήγαγαν φωνήματα και κινήσεις (gestures). Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τα 
εγκεφαλικά σήματα που κατέγραψαν από κάθε φλοιώδη περιοχή για να αποκωδικοποιήσουν 
ποια φωνήματα και ποιες κινήσεις παράγονταν και μέτρησαν την ακρίβεια 
αποκωδικοποίησης. 
Τα εγκεφαλικά σήματα στον προκεντρικό φλοιό ήταν περισσότερο ακριβή στην 
αποκωδικοποίηση των κινήσεων από ότι στην αποκωδικοποίηση των φωνημάτων, ενώ αυτά 
στον κάτω μετωπικό φλοιό ήταν το ίδιο καλά στην αποκωδικοποίηση τόσο των φωνημάτων 
όσο και των κινήσεων. Η πληροφορία αυτή βοήθησε να υποστηριχθούν γλωσσικά μοντέλα 
παραγωγής λόγου. Θα βοηθήσουν επίσης για να οδηγήσουν μηχανικούς στο σχεδιασμό 
διεπαφών εγκεφάλου μηχανής (BMI) για να αποκωδικοποιηθεί λόγος από αυτές τις 
εγκεφαλικές περιοχές. 
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Ιούνιος 2020 – Περίεργα 

ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
Η πιο θεαματική 

«κρεμαστή» πεζογέφυρα 
στον κόσμο! 

 
Η Trift Bridge, όπως ονομάζεται, είναι μία από 
τις πιο θεαματικές πεζογέφυρες των Άλπεων, 
μήκους 170 μέτρων, η οποία διασχίζει το 
φαράγγι πάνω από τη λίμνη Triftsee, στην 
περιοχή Gadmen της Ελβετίας, προσφέροντας 
μοναδικές εικόνες στους τολμηρούς 
πεζοπόρους. 
 

Η εν λόγω γέφυρα κατασκευάστηκε το 2009 
κοντά στον παγετώνα Trift, προσφέροντας 
εύκολη πρόσβαση στο τοπικό καταφύγιο, 
δεδομένου ότι η παράκαμψη μέσα από τα 
βράχια θα ήταν σημαντικά πιο δύσκολη και 
μεγαλύτερη χρονικά από ό,τι εάν οι πεζοπόροι 
διέχιζαν το φαράγγι με μια κρεμαστή 
κατασκευή. 
 

Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό από 
πλευράς φυσικού τοπίου, καθώς η θέα κόβει 
την ανάσα από κάθε σημείο της γέφυρας, αφού 
το κατά μήκος πέρασμα του φαραγγιού πάνω 
από τη λίμνη και ανάμεσα στα βουνά δεν 
αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο 
αμφισβήτησης! 
 

Ειδικό σύστημα ανάρτησης για να 
σταθεροποιηθεί η «λεπτεπίλεπτη» κατασκευή 
και εξειδικευμένη στήριξη σε περίπτωση 
ακραίων ταχυτήτων ανέμου καθιστούν την 
γέφυρα Trift απόλυτα ασφαλής. Αν τώρα είστε 
και από τους τυχερούς που δεν φοβούνται τα 
ύψη, τότε η διέλευση πραγματικά αξίζει τον 
κόπο! 

Το Παυλοπέτρι: Η 
βυθισμένη «Πομπηία» 
της Ελλάδας απέναντι 
από την Ελαφόνησο 

 

Απέναντι από τη γνωστή και 

πολυσύχναστη τους καλοκαιρινούς  

μήνες Ελαφόνησο, βρίσκεται μια μικρή νησίδα, το Παυλοπέτρι. 

Ανάμεσα στη νησίδα και στην ξηρά, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι θαμμένη 
μια αρχαία πόλη εδώ και σχεδόν 5.000 χρόνια. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 
αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν ότι κάποτε ήταν γεμάτη ζωή. Το Παυλοπέτρι 
αποτελεί την αρχαιότερη βυθισμένη πόλη στον κόσμο ενώ τη μοναδική της 
ταυτότητα ενισχύουν οι δρόμοι, τα κτίρια ακόμα και το νεκροταφείο. 
 

Πρώτος την ανακάλυψε το 1967 ο Νίκολας Φλέμινγκ και χαρτογραφήθηκε το 1968 από 
ομάδα του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Σύμφωνα με καταγραφές υπάρχουν τουλάχιστον 
15 κτίρια σε βάθος 3 με 4 μέτρων ενώ έρευνες του 2009 αποκάλυψαν ότι εκτείνεται σε 9 
στρέμματα. Παρά τις αλλοιώσεις και τη φυσική φθορά που έχει προκαλέσει το νερό με την 
πάροδο των αιώνων, το γεγονός ότι βυθίστηκε έχει βοηθήσει να διατηρηθούν τα σημερινά 
ευρήματα εφόσον δεν χτίστηκε ξανά διατηρώντας τη διάταξή της σε μεγάλο βαθμό ακέραιη. 
 

Το Παυλοπέτρι έχει αποτελέσει θέμα για εκτενή ρεπορτάζ ξένων μέσων, όπως του BBC 
ενώ έχει εντάξει τη χώρα στους κορυφαίους προορισμούς καταδύσεων της Μεσογείου. Οι 
ομορφιές της Ελλάδας δεν περιορίζονται μόνο στην επιφάνεια. Αντίθετα, ο βυθός κρύβει 
μαγικές εικόνες και ταξίδια στο παρελθόν. 
 

Κατά την επίσκεψή σας στην Ελαφόνησο, αξίζει να κάνετε κατάδυση ή snorkeling στο 
Παυλοπέτρι. 
 

 Το πιο παράξενο και δυνατό 
πλοίο που έγινε ποτέ! 

 
  
 

Το Blue Marlin είναι ένα εντυπωσιακό 
πλοίο που, παραδόξως, πλέει 
ημιβυθισμένο και χρησιμοποιείται για τη 
μεταφορά φορτίων που άλλα πλοία είναι 
αδύνατο να μεταφέρουν. Το σχήμα του και 
ο τρόπος πλεύσης το καθιστούν ένα από 
τα πιο περίεργα πλεούμενα ενώ τα 
γιγαντιαίων διαστάσεων φορτία που 
μεταφέρει το κάνουν ένα από τα πιο 
«δυνατά». Ποια είναι όμως αυτά τα φορτία 
που δεν μπορούν να μετακινηθούν με άλλο 
τρόπο; Ένα πολεμικό πλοίο ή μια 
ντουζίνα μεταφορικά ή μια πλατφόρμα 
άνλησης πετρελαίου, ένα γιγάντιο 
ραντάρ ή γεωτρύπανα 
 

Οι καταρράκτες των μπλε νερών 
Βρίσκονται στην Αριζόνα των ΗΠΑ, στη γη των 
Ινδιάνων Havsuw’ Baaja (άνθρωποι των μπλε 
νερών), σε ένα κομμάτι του Grand Kanyon 
γνωστό και σαν φαράγγι των καταρρακτών. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι το έντονο 
χρώμα των υδάτων καθώς πέφτουν από ύψος 
35 μέτρων σε μια γαλάζια λιμνούλα. 
Το τοπίο προσφέρει μια πανδαισία χρωμάτων 
καθώς τα γηαλάζια νερά συνδυάζονται υπέροχα 
με την πράσινη βλάστηση και το κοκκινωπό 
βραχώδες τοπίο. 
   

        

 

Παλάτι χτισμένο πάνω σε 
βράχο από το 1920 

 
 

Το παλάτι που θα δείτε είναι ίσως μια από τις 
πιο εντυπωσιακές κατασκευές στον κόσμο. 
 

Το Νταρ αλ Χαρ (Dar al-Hajar) της Υεμένης – ή 
«πέτρινο σπίτι» – είναι μια πρώην βασιλική 
κατοικία υψώνεται εντυπωσιακή στην κορυφή 
ενός βράχου. 
Το πενταώροφο κτίριο είναι εντυπωσιακό από 
κάθε άποψη ενώ κοσμεί ένα από τα 
χαρτονομίσματα της περιοχής. Το παλάτι 
βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα από την 
πρωτεύουσα, τη Σαναά, στην κοιλάδα Βάντι 
Νταρ. 
Το Νταρ αλ Χαρ χρονολογείται από τη δεκαετία 

του 1920, που κατασκευάστηκε ως θερινή 

κατοικία για τον πνευματικό ηγέτη και μονάρχη  

της Υεμένης, Γιαχά Μοχάμεντ Χαμιντίν, το οποίο ανεγέρθηκε πάνω σε μια δομή που είχε χτιστεί στο 

βράχο το 1786 από τον Ισλαμικό μελετητή Ιμάμ Μανσούρ Αλί Μπιν Μεχντί Αμπάς. 

Στο εσωτερικό υπάρχουν πολλά δωμάτια, κουζίνες, αποθηκευτικοί χώροι και αυλές ενώ έχει 

σχεδιαστεί για να αντέχει τις επιθέσεις. 

Ο Γιαχά Μοχάμεντ Χαμιντίν δεν είχε πολύ χρόνο για να απολαύσει τη ζωή στο Νταρ αλ-Χατζάρ 
καθώς ο εγγονός του τον δολοφόνησε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος στην Υεμένη το 1948. Αλλά 
το παλάτι παρέμεινε στην κυριότητα της βασιλικής οικογένειας της Υεμένης μέχρι την επανάσταση 
του 1962 της χώρας. Τώρα είναι ένα μουσείο και οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα δωμάτια. 
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Ιούνιος 2020 – Αθλητικά 

Αθλητικά ποτά : Είναι 
ασφαλή για τους εφήβους;

 
  
 

Η επαρκής ενυδάτωση αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της 
υγείας και εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού, σε όλες τις ηλικίες. 
 
Η έντονη σωματική δραστηριότητα οδηγεί σε αύξηση των απωλειών υγρών -
ειδικότερα όταν γίνεται σε θερμό περιβάλλον-, οι οποίες θα πρέπει να 
αναπληρώνονται, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση συμπτωμάτων αφυδάτωσης. 
 
Τα αθλητικά ποτά είναι μια συχνή επιλογή ενυδάτωσης μετά από προπόνηση. Κατά 
πόσο όμως είναι κατάλληλα για ….μικρούς αθλητές; 
 
Τα αθλητικά ή αλλιώς ισοτονικά ποτά, είναι ροφήματα που εκτός από νερό, 
περιέχουν ζάχαρη, ως πηγή ενέργειας, και ηλεκτρολύτες που χάνονται μέσω της 
εφίδρωσης. Εδώ, είναι χρήσιμο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ αθλητικών/ισοτονικών 
και ενεργειακών ποτών, καθώς τα δεύτερα περιέχουν υψηλά ποσά καφεΐνης και 
άλλων συστατικών, που δε θεωρούνται ασφαλή προς κατανάλωση κατά την παιδική 
και εφηβική ηλικία. 
 

Σε γενικές γραμμές, η κατανάλωση νερού μετά από μια τυπική προπόνηση είναι αρκετή για να αναπληρώσει τις απώλειες υγρών στα παιδιά. 
Παράλληλα, ένα φρέσκο ή αποξηραμένο φρούτο μπορεί να προσφέρει επαρκή ποσότητα υδατανθράκων και ηλεκτρολυτών. 
 

Συνεπώς, θα λέγαμε πως η επιλογή αθλητικών ποτών δε θεωρείται σκόπιμη, εκτός αν πρόκειται για ειδικές περιστάσεις παρατεταμένης 
άσκησης, όπως για παράδειγμα κάποιο τουρνουά, όπου πιθανόν να μην υπάρχει το χρονικό περιθώριο κατανάλωσης ενός μικρού σνακ. 
 

Όταν όμως η άσκηση δεν υπερβαίνει τη 1 ώρα κι έχει προηγηθεί κατανάλωση γεύματος ή σνακ, τότε το νερό αποτελεί το καλύτερο μέσο 
ενυδάτωσης. 
 

 Έφηβος αθλητής και 
αποτυχία!

 
  
 

Όσοι στην εφηβεία μας υπήρξαμε αθλητές, βρεθήκαμε αντιμέτωποι στην αθλητική 
μας εμπειρία με την αποτυχία. 
 
Με τη λέξη αποτυχία περιγράφουμε το αίσθημα της δυσαρέσκειας που βιώνουμε 
ή αισθανόμαστε όταν δεν εκπληρωθεί ένας προσωπικός σκοπός και προσπάθεια. 
Ο αθλητισμός είναι ένας χώρος ο οποίος μας προετοιμάζει για την ίδια μας τη ζωή, 
η οποία είναι ένα κράμα τόσο επιτυχιών όσο και αποτυχιών. Είναι βέβαιο πως στη 
ζωή μας όλοι κάποια στιγμή την αποτυχία. Όμως το ζητούμε δεν είναι να 
προσπαθούμε να την αποφύγουμε, αλλά να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούμε να την αξιοποιούμε σωστά, ώστε να επωφελούμαστε πνευματικά από 
αυτή την εμπειρία. 
 
Η αποτυχία αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για τη 
βελτίωση όχι μόνο της αθλητικής μας επίδοσης αλλά και για τη διάπλαση της ίδιας 
μας της προσωπικότητας. Ζώντας σε μία κοινωνία η οποία κρίνει αυστηρά και 
απόλυτα την αξία των ανθρώπων αποκλειστικά και μόνο από τις επιτυχίες τους,  

 
για την ενθάρρυνση της ψυχής του εφήβου, θα παίξει σημαντικό ρόλο η στήριξη τόσο του γονέα όσο και του προπονητή. 
Όσοι στην εφηβεία μας υπήρξαμε αθλητές, βρεθήκαμε αντιμέτωποι στην αθλητική μας εμπειρία με την αποτυχία. 
 

Πώς θα μπορούσε ο γονιός και ο προπονητής να βοηθήσουν και να εμψυχώσουν τον έφηβο αθλητή που απέτυχε χωρίς όμως 
εκείνος να αποθαρρυνθεί; 
 

Τι θα έπρεπε να αντιληφθεί ο έφηβος για τον αθλητισμό και την πραγματική του σημασία και ωφέλεια; 
 

• Είναι σημαντικό να τονίζουν στον ίδιο τον έφηβο πως αυτό που έχει πραγματική αξία δεν είναι τόσο η νίκη όσο η προσπάθεια και ο 
αγώνας για την κατάκτηση του στόχου μας. Είμαστε νικητές επειδή προσπαθήσαμε και όχι επειδή κερδίσαμε. 

• Μιλάμε στο παιδί για την ύπαρξη της αποτυχίας και του εξηγούμε πως στη ζωή πολλές φορές μπορεί η έκβαση των πραγμάτων να 
μην είναι η αναμενόμενη. 

• Να μη γινόμαστε εριστικοί ή επικριτικοί με τον αθλητή που απέτυχε. Πέραν του γεγονότος πως είναι αθλητής, παραμένει ένας νέος 
άνθρωπος σε μία κρίσιμη ηλικία, στον οποίο μπορεί μία σκληρή λέξη ή κριτική, να τον πληγώσει και να επηρεάσει αρνητικά ακόμα 
και την ίδια του την αυτοεκτίμηση. 

• Δε δίνουμε σημασία τόσο στο γεγονός της αποτυχίας, όσο στα αίτια τα οποία την προκάλεσαν και στους τρόπους με τους οποίους 
θα μπορούσαμε και εμείς οι ίδιοι να βελτιωθούμε. 

• Δε σταματάμε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να χαιρόμαστε το δώρο του αθλητισμού, όπως και να αντιληφθούμε το γεγονός πως 
αξίζουμε απλά και μόνο επειδή αθλούμαστε και ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε! Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να κερδίσουμε 
μετάλλια ή να γίνουμε οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές του κόσμου, όσο το να χαρούμε τη μαγεία του ταξιδιού! 

• Οι αθλητές καλό είναι να οριοθετούν ένα πρόγραμμα προπονήσεων και να κινούνται βάση αυτού, χωρίς να προβαίνουν σε 
εξουθενωτικές προπονήσεις και εξαντλητικές στερήσεις. 

• Αποδεχόμαστε το γεγονός πως και η αποτυχία υπάρχει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αθλητισμού και της ζωής μας. Δεν 
εστιάζουμε τόσο στο γεγονός, όσο στα αίτια που οδήγησαν εκεί. 

 

Ο αθλητισμός μας γαλουχεί, μας αναγεννά σωματικά και ψυχικά, μας διδάσκει και μας μυεί στην ευγενή άμιλλα και την πειθαρχία. Αν ο 
έφηβος αθλητής αγαπάει αυτό που κάνει και δεν ασχολείται με αυτόν επειδή προσδοκά χρήμα και δόξα, τότε θα εκμεταλλευτεί την όποια 
εμπειρία βιώσει ως μία ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. 
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Ιούνιος 2020 – Ψυχαγωγία 

Ποιος αριθμός 

λείπει; 

 
 

Το 6, για να κάνει 21 με το 

απέναντι του, όπως όλα τα 

υπόλοιπα κομμάτια. 

Ποιος αριθμός είναι μέσα στο 

τρίγωνο; 

 

 (6-5) Χ 3= 1 Χ 3 = 3 
 

Μπορείς να βρεις πόσο 

ζυγίζουν όλα τα ζώα μαζί; 

 
 
 
 

 Σ+Κ=19 
Σ+Γ=21=>Σ=21-Γ 
Γ+Κ=9=>Κ=9-Γ 
Σ+Κ=19=>21-Γ+9-Γ=19=>21+9-
19=Γ+Γ=>11=2Γ=>Γ=5,5 {ΓΑΤΑ:5,5 kgr} 
Κ=9-5,5=3,5 {ΚΟΥΝΕΛΙ:3,5 kgr} 
Σ=21-5,5=15,5 {ΣΚΥΛΟΣ:15,5Kgr} 
Συνολικό βάρος σκύλου, γάτας και κουνελιού: 24,5 
kgr 

Μπορείς να βρεις τη 
λογική ακολουθία;

 
 

49. Η σχέση ανάμεσα στον 
προηγούμενο και στον επόμενο 
αριθμό είναι η διαφορά τους επί 

δυο. 

Μπορείς να λύσεις τον 

γρίφο με τις κλεψύδρες; 

 

Ξεκινάς με την ταυτόχρονη ροή και των δύο. 
Όταν αδειάσει η κλεψύδρα των 7 λεπτών την 
ξαναγυρνάς. Μόλις τελειώσει των 11 ( δηλαδή 
μετά από 4 λεπτά ) ξαναγυρνάς την κλεψύδρα 
των 7 λεπτών μέχρι να τελειώσει ( ο χρόνος 
που μετράει η άμμος στο κάτω μέρος είναι 4 
λεπτά). Άρα 11 + 4 = 15. 

Μπορείς να λύσεις αυτήν τη 
μαθηματική πυραμίδα; 

 
Μελετήστε την πυραμίδα προσεκτικά και βρείτε 
τους αριθμούς που αντιστοιχούν στο Ε και το Δ. 

 

Δ=1345, Ε=2440, κάθε κελί ισούται με το άθροισμα 
των δυο κελιών από κάτω του μείον 15. 

5 γρίφοι που θα 
τεστάρουν το IQ σας 

 

Γρίφος 1 
Μερικοί μήνες έχουν 30 ημέρες 
ενώ άλλοι έχουν 31 ημέρες. 
Πόσοι μήνες έχουν 28 ημέρες; 
Γρίφος 2 
Έχουμε μία υπερταχεία ηλεκτρική 
αμαξοστοιχία που κινείται 
βορειοανατολικά με 100 χλμ/ώρα. 
Ο άνεμος πνέει νοτιοδυτικά με 50 
χλμ/ώρα. Προς ποια κατεύθυνση 
θα πηγαίνει ο καπνός της 
μηχανής και με ποια ταχύτητα; 
Γρίφος 3 
Ποιο ήταν το ψηλότερο βουνό 
στον κόσμο πριν ανακαλύψουν το 
Everest; 
Γρίφος 4 
Βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί, 
σύμφωνα με τους 
προηγούμενους: 
1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 
…………… 
Γρίφος 5 
Ένα σαλιγκάρι προσπαθεί να 
ανέβει στον τοίχο ενός σπιτιού 
που έχει ύψος 30 μέτρα. 
Τη μέρα ανεβαίνει 15 μέτρα. 
Τη νύχτα, κατεβαίνει 14 μέτρα 
επειδή κοιμάται και γλιστράει. 
Σε πόσες μέρες θα ανέβει τον 
τοίχο (30 μέτρα); 

 

1. Όλοι οι μήνες έχουν 28 ημέρες. 
 
2. Τα ηλεκτρικά τρένα δεν βγάζουν καπνό! 
 
3. Tο Everest, αφού ήταν πάντα το πιο ψηλό 
βουνό, ακόμη και πριν το ανακαλύψουν. 
 
4. Ο αριθμός 13112221, αφού ο κάθε αριθμός 
μας δείχνει πόσες φορές βλέπουμε πριν τον κάθε 
αριθμό. Δηλαδή, ξεκινάμε με το 1, μετά με το 11 
(1 φορά το 1), μετά με το 21 (2 φορές το 1), το 
1211 (1 φορά το 2 και 1 φορά το 1) κτλ. 
 
5. 16 ημέρες. Τη δεύτερη ημέρα, θα ξεκινήσει από 
το 1 μέτρο, θα φτάσει στα 16 μέτρα και θα κατέβει 
στα 2. Την τρίτη ημέρα, θα ξεκινήσει από τα 2, θα 
φτάσει στα 17 και θα κατέβει στα 3. Έτσι λοιπόν, 
την 16η μέρα, θα ξεκινήσει από τα 15 και θα 
φτάσει στα 30 (όσο και το ύψος του τοίχου). Γιατί 
λοιπόν να ξανακατέβει; 
 
 

 

Μπορείς να ανοίξεις το λουκέτο 
συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία; 

 
 
 

 

682 - Ένα ψηφίο είναι 
σωστό και είναι και στη 
σωστή θέση 
614 - Ένα ψηφίο είναι 
σωστό, αλλά είναι σε 
λανθασμένη θέση 
206 - Δύο ψηφία είναι 
σωστά, αλλά είναι και τα  
 δύο σε λανθασμένη θέση 

738 - Όλα τα ψηφία είναι λανθασμένα 
380 - Ένα ψηφίο είναι σωστό, αλλά είναι σε 
λανθασμένη θέση; 
 

 

Ο κωδικός είναι 042 

http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/06/arithmos-trigwno.html#ixzz6RDsoEDzM
http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/06/arithmos-trigwno.html#ixzz6RDsoEDzM
http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/06/arithmos-trigwno.html#ixzz6RDsoEDzM
http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/06/arithmos-trigwno.html#ixzz6RDsoEDzM
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Ιούνιος 2020 – Gaming 

Ένας άκρως σκοτεινός 
κόσμος έρχεται με το 

Cyberpunk 2077

 
To Cyberpunk 2077 είναι ένας τίτλος της CD 
Project Red που αναμφίβολα έχει τεράστιο 
hype και μπορούμε να πούμε πως το 
περιμένουμε με ανυπομονησία. Όπως ήταν 
προγραμματισμένο η εταιρεία είχε για σήμερα 
ένα special event όπου και μας έκανε μερικές 
ανακοινώσεις αλλά και μας έδωσε στη 
δημοσιότητα ένα ολόφρεσκο gameplay 
trailer από το παιχνίδι. 
Τώρα με το που το βλέπεις τι να πρωτοπεις 
και από που να αρχίσεις. Πραγματικά 
είναι χάος και έχει πολλά που θα μπορούσαν 
να σχολιαστούν. Σκηνές σεξ, βίας, ένας 
αρκετά μεγάλος και εντυπωσιακός κόσμος 
που φαίνεται πέρα για πέρα ζωντανός και 
εμείς πρέπει να εξερευνήσουμε. 
Στο παρακάτω Trailer λοιπόν θα δείτε και 
εσείς τους πρωταγωνιστές μας καθώς και τον 
υπέροχο κόσμο του παιχνιδιού. Τέλος εμείς να 
σας υπενθυμίσουμε πως ο τίτλος έρχεται 
στις 19 Νοεμβρίου σε PS4, Xbox One και PC 
ενώ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ο τίτλος θα 
γίνει διαθέσιμος και στην επόμενη γενιά με το 
λανσάρισμα των νέων κονσολών. Όσοι το 
αποκτήσουν σε αυτήν την γενιά η μετάβαση 
θα γίνει εντελώς δωρεάν. 
 

Πάνω από 60εκ. ενεργούς 
χρήστες το Epic Games 
Store σε μηνιαία βάση 

 
H Epic Games συνεχώς ανεβαίνει και αυτό 
είναι κάτι που φαίνεται παραέξω καθώς τα 
νούμερα συνεχώς μεγαλώνουν και το 
τελευταίο νούμερο όπως θα διαβάσατε και 
εσείς είναι αρκετά μεγάλο. Πάνω από 60 
εκατομμύρια ενεργούς χρήστες έχει το Epic 
Games Store μηνιαία έπειτα από 
ανακοίνωση της Epic. 
 
Φυσικά με την εβδομαδιαία προσθήκη των 
δωρεάν παιχνιδιών συμπεριλαμβανομένων 
και τα Grand Theft Auto V, Borderlands: The 
Handsome Collection, Civilization 6 και όχι 
μόνο φυσικά είναι λογικό τα νούμερα 
συνεχώς να αυξάνονται για την εν λόγω 
πλατφόρμα. 
 
Τέλος το Fortnite είναι επίσης κάτι που 
βοηθάει στην όλη εξέλιξη καθώς παραμένει 
ένα παιχνίδι με συνεχή ανανέωση ως προς το 
περιεχόμενο του. 
 

Η Activision παρουσίασε 
το Crash Bandicoot 4: It's 

About Time 

 
Είχαμε πολλές διαρροές τον τελευταίο 
καιρό για τον νέο Crash Bandicoot τίτλο 
μέχρι που η Activision το έκανε επίσημο. 
Ο τέταρτος τίτλος της σειράς λοιπόν έρχεται 
με έναν πιο ανανεωμένο Crash, την φίλη 
του την Coco και τον Neo Cortex σε μια νέα 
περιπέτεια μέσα στο χρόνο. 
Εκεί οι χαρακτήρες μας θα ταξιδέψουν στην 
εποχή των δεινοσαύρων, θα εξερευνήσουν 
το βυθό, θα πάνε σε παγωμένους τόπου 
και όχι μόνο φυσικά. Στο τέταρτο τίτλο θα 
πολεμήσουμε τις τέσσερις μάσκες τις 
οποίες κιόλας φοράμε και θα μπορούμε να 
παγώσουμε το χρόνο με ένα μοναδικό 
τρόπο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε και 
εσείς το Announcement trailer του εν 
λόγω τίτλου. 
Τέλος εμέις να σας πούμε πως το Crash 
Bandicoot 4: It's About Time θα 
κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου 
για PS4 και Xbox One. 
 
  
 

Έρχονται ανακοινώσεις από Square Enix 

 
Αφού φέτος λόγω κωρονοιού δεν είχαμε 
καμία απολύτως convention σχεδόν κάθε 
εταιρεία εκεί έξω κάνει το δικό της stream με 
σκοπό φυσικά να μας δείξει τα νέα της 
project και γενικά να μας δείξει τα προιόντα 
της. Όπως έχουμε δει πρόσφατα να κάνει 
η CD Project Red, Nintendo και όχι μόνο 
φυσικά ήρθε η ώρα και για την Square Enix 
να κάνει το ίδιο. 
Περιμένουμε λοιπόν πότε θα γίνει αυτό αλλά 
και τι ακριβώς θα δούμε εκεί. Ίσως κάποιο 
νέο Remaster για ένα Final Fanstasy, Deus 
Ex, Kingdom Hearts και οτιδήποτε άλλο 
φυσικά. 

 

 

Πάνω από 100 
levels στο 
επερχόμενο 
Crash Bandicoot 
4: Its About Time 

  

 

 
Το Crash Bandicoot 4: Its About Time έγινε γεγονός πριν από λίγο καιρό με 
την Activision να ανακοινώνει και επίσημα το νέο τίτλο Crash που έρχεται μάλιστα αυτόν 
τον Οκτώβρη. 
Πολλοί στην αρχή παραξενεύτηκαν καθώς δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογήσουν την τιμή του προιόντος όμως έγινε επίσημο πως στο παιχνίδι θα έχουμε 
πάνω από 100 επίπεδα. Φυσικά 100 επίπεδα με νέες δυνατότητες με το μεγαλύτερο από 
αυτά να είναι η επιβράδυνση του χρόνου. Τέλος να πούμε πως ο τίτλος θα έχει και μερικές 
In-game μικροσυναλλάγές οι οποίες δεν φαίνεται να αρέσουν και τόσο στους fans. 
 

Βάλε Την Ελληνική SuperLeague στο FIFA 20! 

  

 

 

Κάθε χρόνο, η EA προσθέτει στη σειρά FIFA και νέες 
λίγκες προκειμένου να ευχαριστήσει τους fans της, 
αποκτώντας τα δικαιώματά της, και δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να παίξουν με όλες τις αγαπημένους 
του, τοπικές ομάδες! 
Αυτή τη στιγμή στο φετινό voting list, η Ελληνική 
SuperLeague στο FIFA 20 βρίσκεται στην εικοστή  

θέση πίσω από την... λίγκα του Αζερμπαιτζάν! 
Αν θέλετε συνεπώς να κάνετε καριέρα με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, και όχι μόνο με τις 
2-3 που μας δίνει κάθε χρόνο η EA μέσω της κατηγορίας "Other Teams", υποστηρίξτε την 
ελληνική λίγκα ψηφίζοντάς την. 
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Ρομπότ ενημερώνουν 
το επιβατικό κοινό για 
τον κοροναϊό στο Ελ. 

Βενιζέλος 

 

Νέα εφαρμογή για τα ρομπότ Pepper ανέπτυξε η Mobile Technology, αυτή τη φορά για την 
ενημέρωση του επιβατικού κοινού ως προς τα μέτρα προστασίας από τον κοροναϊό που πρέπει να 
τηρούνται εντός του αεροδρομίου και κατά τη διάρκεια των πτήσεων. 
 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, με το μήνυμα «Προτεραιότητά μας η υγεία σας» το μεγαλύτερο 
αεροδρόμιο της χώρας επιστράτευσε τα δημοφιλή ρομπότ, Pepper, που ήδη είχε στη διάθεσή του για 
να ενημερώνουν (σε Ελληνικά και Αγγλικά) με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο τους ταξιδιώτες, οι 
οποίοι άρχισαν πάλι σταδιακά να επιστρέφουν από τις 15 Ιουνίου. 
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πρώτη εφαρμογή σχεδιάστηκε για τους Κινέζους επιβάτες στη 
μητρική τους γλώσσα, αναδεικνύοντας το «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε ένα από τα πρώτα «china-
ready» αεροδρόμια της Ευρώπης. 
 
Η δεύτερη εφαρμογή σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί ελληνόφωνους και αγγλόφωνους επιβάτες που 
θέλουν να ενημερωθούν για τον καιρό, τις πτήσεις κ.α. Επιπρόσθετα, τους διασκεδάζει με κουίζ 
πολλαπλών απαντήσεων για τον Παρθενώνα, καθώς και με παιχνίδι εκπαιδευτικού περιεχομένου, 
ενώ παράλληλα διεξάγει σύντομη έρευνα ικανοποίησης κοινού. 
Πλέον, στο νέο ξεκίνημα του αεροπορικού ταξιδιού, οι Pepper του αεροδρομίου συνεχίζουν να δίνουν 
τη δική τους νότα στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την τεχνολογική καινοτομία. 
 
Η Mobile Technology -ως πιστοποιημένος συνεργάτης της κατασκευάστριας εταιρείας SoftBank 
Robotics- έχει αναλάβει το σχεδιασμό και των τριών ενεργών εφαρμογών με τις οποίες λειτουργούν 
τα ρομπότ του ΔΑΑ από το 2018 μέχρι σήμερα, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του 
αεροδρομίου. 

 

  

 

 

Ο «Neos» τρόπος ψηφιακών 
πληρωμών είναι 

ελληνικός 

 
Σε συμφωνία με τη σουηδική Fidesmo, που 
εξειδικεύεται στην παροχή εξελιγμένων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και 
συνεργάζεται με τη Mastercard, προχώρησε η 
ελληνική start up εταιρία Neos, η οποία 
δραστηριοποιείται στη δημιουργία και κατασκευή 
κοσμημάτων ανέπαφων πληρωμών. 
Συνδυάζοντας τεχνολογίες αιχμής με την τέχνη 
της χειροποίητης κατασκευής κοσμημάτων, η 
Neos (πλήρης ονομασία Neos Beyond 
Payments), όπως αναφέρει το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, δημιουργεί και διαθέτει 
στην ευρωπαϊκή αγορά βραχιόλια και αξεσουάρ 
που λειτουργούν όπως μια κάρτα ανέπαφων 
πληρωμών. Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να πραγματοποιούν τις πληρωμές 
του σε οποιοδήποτε τερματικό (POS) ανέπαφων 
συναλλαγών, απλά με μία κίνηση του χεριού του, 
με το βραχιόλι που φορούν. 
 

Η Neos δραστηριοποιείται ήδη προς τις αγορές 
της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Δανίας (εκεί 
όπου η χρήση καρτών τείνει να οδηγήσει στην 
εξάλειψη των μετρητών), όπως επίσης και προς 
τη γερμανική αγορά, με προοπτικές επέκτασης σε 
Βρετανία, Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
 
Τα προϊόντα της κατασκευάζονται στην Ελλάδα. 
 

 

Πώς μπορείς να αναβαθμίσεις δωρεάν τα Windows 7 
ή 8.1 σε Windows 10 

 
Την ώρα που το free upgrade που έδινε η Microsoft στους χρήστες των Windows 7 και 
Windows 8.1 έληξε επισήμως πριν από μερικά χρόνια, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα της 
δωρεάν αναβάθμισης. 
 

Η Microsoft αφαίρεσε σταδιακά όλα τα σπέσιαλ upgrades, συνεχίζει ωστόσο να 
ενεργοποιεί άδειες για τα Windows 10 για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν από τα 7 ή τα 
8.1. 
 

Και μιας και η υποστήριξη για τα Windows 7 έχει τελειώσει, είναι μια καλή στιγμή να 
αναβαθμίσεις στα νέα Windows, φτάνει να τα σηκώνει το σύστημά σου. 
Το σημαντικό εδώ είναι πως η αναβάθμιση από Windows 7 θα εξαφανίσει όλες τις 
ρυθμίσεις και τις εφαρμογές. Υπάρχει η επιλογή να διατηρηθούν τα αρχεία, αυτό όμως 
δεν ισχύει αναγκαστικά για τις εφαρμογές. Για τα Windows 8.1, τα πράγματα είναι πιο 
απλά. 
 

Πηγαίνεις λοιπόν στην ιστοσελίδα για το κατέβασμα των Windows 10 και από το 
τμήμα «Create Windows 10 installation media», επιλέγεις το «Download tool now», 
τρέχοντας την εφαρμογή. 
 

Όταν ερωτηθείς, επιλέγεις «Upgrade this PC now». 
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, θα πρέπει να έχεις λάβει μια ψηφιακή άδεια για 
τα Windows 10, που θα τη βρεις στα Settings > Update & Security > Activation... 
 
 


