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Περιεχόμενα 

Εκδότες 

Στην επόμενη μας έκδοση, σας περιμένει η μεγάλη Δημοσκόπηση 
της ann-news για την «Παιδεία» από Μαθητές Γυμνασίου!!! 

Οδηγίες μάσκας για 

μαθητές 

 

• Φοράω τη μάσκα για να 

προστατεύσω εσένα 

• Φοράς τη μάσκα για να 

προστατεύσεις εμένα 

• Φοράμε τη μάσκα για 

να προστατευτούμε και 

οι δύο 

 

Γιατί οι άνθρωποι φοράνε μάσκες ; 
 
• ΓΙΑΤΙ ο νέος κορωνοϊός ή αλλιώς SARS- CoV-2 μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη του 
αναπνευστικού ή άλλες σοβαρές εκδηλώσεις. 
• ΓΙΑΤΙ η λοίμωξη αυτή μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα ή τα συμπτώματα να 
είναι πολύ ήπια. Μερικοί όμως άνθρωποι, κυρίως αυτοί που είναι υψηλού κινδύνου 
(όπως είναι οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι) μπορεί να νοσήσουν πολύ σοβαρά, να 
χρειαστούν μακρόχρονη νοσηλεία στο νοσοκομείο ή να κινδυνεύσει και η ζωή τους. 
• ΓΙΑΤΙ παρά το γεγονός ότι κυρίως νοσούν σοβαρά άτομα που έχουν και άλλα 
προβλήματα υγείας ή είναι μεγάλης ηλικίας, καμιά φορά μπορεί να αρρωστήσουν βαριά 
ακόμα και παιδιά ή νεαρά άτομα που δεν έχουν πρόβλημα υγείας. 
• ΓΙΑΤΙ ακόμη και άτομα που δεν έχουν συμπτώματα μπορούν να μεταδώσουν τον ιό 
μέσω των σταγονιδίων που εκπέμπονται όταν μιλούν, φωνάζουν, τραγουδούν και 
ιδιαίτερα όταν φτερνίζονται ή βήχουν. 
• ΓΙΑΤΙ η μετάδοση του ιού είναι πολύ εύκολη όταν η απόστασή μας είναι μικρότερη από 
το ενάμιση μέτρο. 
 
Γιατί η μάσκα είναι ένα σημαντικό όπλο για να περιορίσουμε τη διασπορά του 
νέου κορωνοϊού; 

• ΓΙΑΤΙ περιορίζει την έκθεση μας στα σταγονίδια που εκπέμπουν αυτοί που 
έχουν κολλήσει και «φιλοξενούν» τον ιό στον φάρυγγά τους. Έτσι μας 
προφυλάσσει από το να κολλήσουμε τον ιό. 

• ΓΙΑΤΙ προστατεύει τους γύρω μας από εμάς που μπορεί να έχουμε κολλήσει 
αλλά δεν το ξέρουμε επειδή νιώθουμε καλά. 

• ΓΙΑΤΙ η χρήση μάσκας από όλους μας θα αποτρέψει νέο μεγάλο κύμα 
πανδημίας και την ανάγκη για τη λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην 
περιοχή όπου ζούμε. 

• ΓΙΑΤΙ η μάσκα, η διατήρηση της απόστασης και η υγιεινή των χεριών είναι το 
χρυσό τρίπτυχο για να συνεχίσουμε ήρεμα τη ζωή μας Οδηγίες για τη σωστή 
χρήση της μάσκας 

 
Α. Πώς φοράω τη μάσκα 
 

• Πριν εφαρμόσω τη μάσκα στο πρόσωπό μου: 
• Πλένω προσεκτικά τα χέρια μου με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. 
Ξεπλένω με τρεχούμενο νερό, σκουπίζω τα χέρια με χειροπετσέτα μιας χρήσης, κλείνω 
με αυτήν την βρύση και την πετάω στον κάδο απορριμμάτων. ή 
• Τρίβω καλά τα χέρια με αλκοολούχο αντισηπτικό υγρό μέχρι αυτό να στεγνώσει. ΔΕΝ 
ξεχνώ κανένα σημείο των χεριών και επιμένω ανάμεσα στα δάκτυλα. 
• Με στεγνά και καθαρά χέρια αφαιρώ τη καθαρή μάσκα μου από το σακουλάκι που τη 
φυλάω, πιάνοντάς τη από το λαστιχάκι. 
• Φέρνω τη μάσκα προσεκτικά στο πρόσωπό μου ώστε η ανοιχτόχρωμη πλευρά 
(εσωτερική) να ακουμπήσει τη μύτη και το στόμα μου κρατώντας το λαστιχάκι ακόμη με 
το χέρι. 
• Με το άλλο χέρι εφαρμόζω το ένα λάστιχο στο αυτί μου και με αργή και προσεκτική 
κίνηση περνάω το δεύτερο λάστιχο και στο άλλο αυτί. 
• Όταν τοποθετήσω και τα δύο λαστιχάκια στα αυτιά μου, φέρνω τα δάκτυλά μου στις 
δύο πλευρές της μύτης, πιέζω το έλασμα που έχει η μάσκα, ώστε να αγκαλιάσει τη μύτη 
μου και συνεχίζω την απαλή κίνηση προς και πάνω στα ζυγωματικά μου. 
• Τραβώ με ήπιες κινήσεις τη μάσκα από την κάτω πλευρά ώστε να ξεδιπλώσει και να 
αγκαλιάσει το πηγούνι μου. 
• Ελέγχω ότι η μάσκα έχει εφαρμόσει καλά στο πρόσωπό μου και την νιώθω άνετα. 
Δοκιμάζω να μιλήσω για να καταλάβω ότι όταν χρειαστεί να το κάνω, αυτή δεν θα πέσει 
από τη μύτη μου. 
• Θυμάμαι πάντα ότι, εάν η μάσκα δεν εφαρμόζει απόλυτα στο στόμα και τη μύτη μου και 
αφήνει κενά στο πρόσωπο μου, δεν προσφέρει καμία προστασία, αντιθέτως απλά με 
δυσκολεύει Tip!!Κάντε εφαρμογή μπροστά στον καθρέπτη τις πρώτες φορές ώστε να 
είστε σίγουροι για τις κινήσεις όταν δεν θα έχετε αυτήν την δυνατότητα 
 
Β. Πώς χειρίζομαι τη μάσκα τα πρέπει .. 
• Φορώ μάσκα σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους, όταν υπάρχει 
συνωστισμός. 



  
Ιούλιος - Αύγουστος 2020 – Παιδεία 

3 

• Έχω πάντα μαζί μου στο σχολείο τουλάχιστον δύο μάσκες (σε ξεχωριστά σακουλάκια η καθεμιά). 
• Φορώ μάσκα που δεν είναι χαλαρή στο πρόσωπό μου. 
• Χρησιμοποιώ πάντα καθαρή και χωρίς φθορές μάσκα. 
• Φυλάω κάθε μάσκα χωριστά σε καθαρό σακουλάκι, πριν την φορέσω. 
• Αφαιρώ τη μάσκα από το πρόσωπο πάντα τραβώντας ταυτόχρονα και τα δύο λαστιχάκια. 
• Την τοποθετώ κρατώντας από το ένα λάστιχο μέσα σε σακουλάκι. 
• Τρίβω τα χέρια μου με αντισηπτικό διάλυμα μετά την αφαίρεση της μάσκας. 
• Διαχειρίζομαι σωστά τη μάσκα που θέλω να αφαιρέσω για λίγο. 
Αφαιρώ τη μάσκα όπως περιεγράφηκε παραπάνω, την κρατώ από τα λαστιχάκια και τη διπλώνω με την εσωτερική πλευρά προς τα μέσα, την 
τοποθετώ στο σακουλάκι της. 
• Πλένω τις μάσκες που έχω χρησιμοποιήσει κάθε μέρα Πλένω τη μάσκα καλά στο χέρι ή σε πλυντήριο, χρησιμοποιώ νερό σε υψηλή 
θερμοκρασία, τουλάχιστον 60οC βαθμούς, και όταν στεγνώσει τη σιδερώνω καλά και την τοποθετώ σε καθαρό σακουλάκι. 
Η μάσκα είναι το πιο προσωπικό μου αντικείμενο 
• Tip!! Χρησιμοποιείστε σακουλάκια μεγαλύτερων διαστάσεων από τη μάσκα για να διευκολύνονται οι κινήσεις σας. Τα σακουλάκια τροφίμων 
είναι μια εύκολη λύση 
Β. Πως χειρίζομαι τη μάσκα τα ΔΕΝ .. 
• Δεν αφαιρώ τη μάσκα μου όταν βρίσκομαι σε εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους όταν η απόσταση είναι μικρότερη του ενάμιση 
μέτρου από άλλο άτομο. Αυτές ακριβώς είναι οι καταστάσεις που χρειάζεται να προστατευθώ με τη μάσκα. 
• Δεν κατεβάζω τη μάσκα όταν θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Όταν μιλάω απελευθερώνονται σταγονίδια, αυτή τη διαδικασία θέλω να σταματήσω 
με τη χρήση της μάσκας 
• Δεν αγγίζω το μπροστινό μέρος της μάσκας. 
Η μάσκα συγκρατεί σταγονίδια που φέρουν τον ιό, έτσι ο ιός μπορεί να περάσει στα χέρια μου και στη συνέχεια να αγγίξω και να μολύνω το 
πρόσωπό μου και άλλα αντικείμενα και επιφάνειες 
• Δεν αφήνω την μάσκα να πέσει από τη μύτη μου. 
Εάν κατέβει η μάσκα και θέλω να τη διορθώσω, πιέζω ξανά το έλασμα και τραβώ σε καλύτερη θέση τα λαστιχάκια. 
Εφαρμόζω υγιεινή των χεριών αμέσως μετά από αυτήν την κίνηση 
• Δεν κατεβάζω τη μάσκα στο πηγούνι μου ούτε αφήνω έξω μύτη ή στόμα. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνω την προστασία που δίνει η μάσκα, 
ενώ η εξωτερική πλευρά της μάσκας βρίσκεται πολύ κοντά στο στόμα μου και υγραίνεται. Επιπλέον όταν την ανεβάσω θα επιμολύνω τα χέρια 
μου και το πρόσωπό μου. 
• Δεν φορώ μάσκα που νιώθω υγρή. 
Η υγρή μάσκα δυσκολεύει την αναπνοή και παύει να προσφέρει προστασία 
• Δεν φορώ μάσκα που είναι βρώμικη ή έχει φθορές (σχισίματα ή οπές). 
Η βρώμικη μάσκα είναι περισσότερο επικίνδυνη παρά προστατευτική ενώ η φθαρμένη δεν προστατεύει και δίνει ψευδές αίσθημα ασφάλειας. 
• Δεν μοιράζομαι τη μάσκα μου με κανέναν άλλο ακόμη και εάν αυτός είναι το πιο κοντινό μου άτομο και δεν την αφήνω εκτεθειμένη στα 
αγγίγματα άλλων. 
Η κοινή χρήση ή η ανταλλαγή μάσκας δεν επιτρέπεται. Αν γίνει, σημαίνει αυτόματα ότι μοιράζομαι τα μικρόβια που αυτή έχει συγκρατήσει 
• Δεν αφήνω τη μάσκα μου σε επιφάνειες (καρέκλες, θρανία, τραπεζάκια κλπ). 
Η μάσκα επιμολύνεται και ταυτόχρονα μολύνει τις επιφάνειες 
• Δεν χρησιμοποιώ ποτέ το ίδιο σακουλάκι για διαφορετικές μάσκες, η κάθε μάσκα έχει το δικό της σακουλάκι. 
Τα μικρόβια από τις βρώμικες μάσκες μολύνουν το σακουλάκι, επιβιώνουν μέσα σε αυτό για πολλές ώρες και θα μολύνουν και άλλη μάσκα, 
εάν τοποθετηθεί εκεί. 

Πότε οι απουσίες των μαθητών δεν 
προσμετρώνται, λόγω Κορωνοϊού 

 

 

1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, 
αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα της Κοινή 
Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης: 

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί 
στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί 
από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον 
θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών 
αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες: 

 i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει 
λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της. 
ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες. 
iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες. 
iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία. 
v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500). 
vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα). 
vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νε- φρική ανεπάρκεια. 
viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια. 
ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο 
άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου. 
x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα. 
 

γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του 
αποτελέσματος. 
 

2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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1939 

 
Η Γερμανία εισβάλλει 
στην Πολωνία. Αρχή 
του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. 

31 Π.Χ. 

 
Λαμβάνει χώρα 
η Ναυμαχία του Ακτίου, 
μεταξύ του Οκταβιανού 
και της συμμαχίας 
Μάρκου Αντωνίου 
και Κλεοπάτρας. 

1974 

 
Ο Ανδρέας 
Παπανδρέου ιδρύει 
το Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κίνημα 
(ΠΑΣΟΚ). 

1998 

 Δύο 
φοιτητές ο Λάρι Πέιτζ 
και ο Σεργκέι Μπριν, 
ιδρύουν την εταιρεία 
παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών με την 

ονομασία Google Inc. 

1899 

 
Ο Κωστής Παλαμάς 
ολοκληρώνει το 
ποίημά του «Ο 
Δωδεκάλογος του 
Γύφτου». 

1959 

 
Εγκαινιάζεται το γήπεδο 
της Τούμπας στη 
Θεσσαλονίκη, που 
αποτελεί την έδρα του 
ΠΑΟΚ. 

1999 

 
Ισχυρός σεισμός, 
μεγέθους 5,9 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ, 
πλήττει την Αθήνα 

1822 

 
Διεξάγεται η 
Ναυμαχία των 
Σπετσών, υπό την 
αρχηγία του Ανδρέα 
Μιαούλη 

1984 

 
Ενοποιούνται η 
Χωροφυλακή και η 
Αστυνομία Πόλεων 
και δημιουργείται η 
ΕΛΑΣ. 

1898 

 
H αυτοκράτειρα 
Ελισάβετ, γνωστότερη 
ως Σίσσυ, δολοφονείται 
στη Γενεύη από τον 
αναρχικό Λουίτζι 
Λουκένι. 

Πηγή: 
https://www.sansimer
a.gr/almanac/1009 
 
© SanSimera.gr 

1961 

 
Ιδρύεται η 
περιβαλλοντική 
οργάνωση «Παγκόσμιο 
Ταμείο για τη Φύση», 
γνωστή με τα αρχικά 
WWF. 

1967 

 
Η Αστυνομία και ο Δήμος 
Πειραιώς προβαίνουν στο 
κλείσιμο των κακόφημων 
μπαρ και των οίκων ανοχής 
στην περιοχή της 
Τρούμπας. 

1503 

 
Ο Μιχαήλ Άγγελος 
αρχίζει την κατασκευή 
του «Δαυίδ», του 
γλυπτού 
αριστουργήματός του. 

1503 

 
ο Νικόλαος Σκουφάς, 
ο Εμμανουήλ Ξάνθος 
και ο Αθανάσιος 
Τσακάλωφ, ιδρύουν 
στην Οδησσό τη 
«Φιλική Εταιρεία». 

1961 

 
Ο Αλεξάντερ 
Φλέμινγκ 
ανακαλύπτει την 
πενικιλίνη. 

1934 

 
Ο Ντόναλντ Ντακ, 
εμφανίζεται για πρώτη 
φορά και σε κόμικ-
στριπ εφημερίδας. 

1176 

 
Ο βυζαντινός στρατός υπό 
τον αυτοκράτορα Μανουήλ 
Α’ Κομνηνό υφίσταται 
δεινή ήττα στο 
Μυριοκέφαλο της Μικράς 
Ασίας, από τους Τούρκους 

1834 

 
Η Αθήνα ονομάζεται 
πρωτεύουσα του 
ελληνικού κράτους, με 
διάταγμα της 
αντιβασιλείας. 

1931 

 
Ο χρηματιστηριακός 
πανικός σε Αμερική 
και Ευρώπη 
επηρεάζει και την 
Ελλάδα. 

1960 

 
Εγκαινιάζεται στη 
Θεσσαλονίκη το 
Φεστιβάλ 
Ελληνικού 
Κινηματογράφου. 

480 Π.Χ. 

 
Ο Στρατηγός του 
Ξέρξη Μαρδόνιος 
καταλαμβάνει την 
Αθήνα. 

1994 

 
Μεταδίδεται το 
πρώτο επεισόδιο της 
αμερικανικής 
τηλεοπτικής σειράς 
«Τα Φιλαράκια». 

1999 

 
Αρχίζει η πτώση της 
τιμής των μετοχών στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, 
που θα οδηγήσει στο 
αποκληθέν «Σκάνδαλο 
του Χρηματιστηρίου». 

1828 

 
Ο Ιωάννης 
Καποδίστριας 
οργανώνει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα 
ταχυδρομική Υπηρεσία 

1976 

 
Το συγκρότημα των 
U2 αποκτά «σάρκα 
και οστά» στο σπίτι 
του ντράμερ Λάρι 
Μάλεν στο Δουβλίνο. 

1989 

 
Η τρομοκρατική 
οργάνωση «17 
Νοέμβρη» δολοφονεί 
στο Κολωνάκι τον 
βουλευτή της Νέας 
Δημοκρατίας Παύλο 
Μπακογιάννη. 

2008 

 
Η Μαντόνα δίνει 
συναυλία στο 
ΟΑΚΑ, παρουσία 
75.637 θεατών. 

1864 

 
Ιδρύεται στο 
Λονδίνο η Διεθνής 
Ένωση Εργατών, 
που αποτέλεσε 
την Πρώτη Διεθνή. 

480 Π.Χ. 

 
Λαμβάνει χώρα η 
Ναυμαχία της 
Σαλαμίνας, κατά μία 
εκδοχή. Ο Αθηναϊκός 
στόλος υπό τον 
Θεμιστοκλή συντρίβει 
το Περσικό Στόλο του 
Ξέρξη. 

1791 

 
Η όπερα του 
Βόλφγκανγκ 
Αμαντέους Μότσαρτ 
«Ο Μαγικός Αυλός» 
κάνει πρεμιέρα στη 
Βιέννη. 

https://www.sansimera.gr/articles/820
https://www.sansimera.gr/articles/820
https://www.sansimera.gr/articles/974
https://www.sansimera.gr/biographies/1422
https://www.sansimera.gr/articles/821
https://www.sansimera.gr/articles/821
https://www.sansimera.gr/articles/821
https://www.sansimera.gr/articles/821
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Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείο σου 

• Να φοράς προστατευτική μάσκα στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου καθώς 
και στους εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός. Μάθε τον τρόπο της σωστής 
χρήσης μάσκας. Η μάσκα είναι αυστηρά προσωπικό αντικείμενο. 

• Να αποφεύγεις να έρχεσαι σε κοντινή επαφή με παιδιά του σχολείου σου, ιδιαίτερα 
όσα δεν πηγαίνουν στο Τμήμα που πας εσύ. Το ίδιο ισχύει και με τους μεγάλους. Να 
φροντίζεις να κρατάς τις μέγιστες δυνατές αποστάσεις από φίλους και γνωστούς σου 
έξω από το σχολείο. 

• Να πλένεις συχνά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν δεν 
υπάρχει σαπούνι και νερό, μπορείς να χρησιμοποιείς αντισηπτικό χεριών. 

• Να βήχεις ή να φτερνίζεσαι στον αγκώνα σου ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετάς 
αμέσως σε κάδο απορριμμάτων. 

 

 

• Να μην βάζεις τα χέρια σου στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια σου. . 

• Να μην ανταλλάσσεις αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ.) με τους συμμαθητές σου. 

• Εάν εμφανίσεις πυρετό, βήχα ή άλλα συμπτώματα να ενημερώσεις άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες σου ή τον καθηγητή ή δάσκαλό σου και να 
μείνεις σπίτι μέχρι να νιώσεις τελείως καλά. Με τους γονείς σου θα κρίνετε εάν χρειάζεται ιατρική συμβουλή ή εξέταση. 

 Επισκεφθείτε το νέο μας site www.ann-news.gr 
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Καλλιτεχνικά - Εκδηλώσεις 

Ημέρες Θάλασσας 2020

 

 

 

Ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει από τις 17 έως τις 20 
Σεπτεμβρίου για 6η συνεχόμενη χρονιά τις «Ημέρες 
Θάλασσας 2020», ένα πανόραμα εκδηλώσεων με 
επίκεντρο τη θάλασσα, την ιστορία και τον 
πολιτισμό του Πειραιά, με τη συμμετοχή φορέων και 
συλλόγων της πόλης.  
 

Ο εφετινός εορτασμός των Ημερών Θάλασσας 
προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί εξαιτίας του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, 
όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με την 
αυστηρή  τήρηση των μέτρων προστασίας που έχει 
θέσει ο ΕΟΔΥ και οι αρμόδιες αρχές προς αποφυγή της 
διασποράς του COVID-19 και με γνώμονα την ασφάλεια 
όλων. 
 

Οι «Ημέρες Θάλασσας 2020» αποτελούν έναν από τους 
πλέον επιτυχημένους θεσμούς για τον Πειραιά και 
προσφέρουν ένα τετραήμερο δωρεάν εκδηλώσεων για 
όλους.  
Περιλαμβάνουν μουσικοχορευτικές παραστάσεις, 
συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, 
ξεναγήσεις, συνέδρια και άλλες εκπαιδευτικές και  

 

 

αθλητικές δράσεις  
Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών και των μέτρων ασφαλείας, οι πολίτες που επιθυμούν να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις των «Ημερών Θάλασσας 
2020», θα πρέπει να κάνουν κράτηση θέσης (δωρεάν όπως πάντα) όπου χρειάζεται, προς αποφυγή συγχρωτισμού. (Αναλυτικά οι πληροφορίες και 
οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα της διοργάνωσης). 
 

Ακολουθήστε τη διοργάνωση με το #ImeresThalassas και στα κοινωνικά δίκτυα, facebook.com/ImeresThalassas και Instagram.com/ImeresThalassas, για να 
είστε συνεχώς συντονισμένοι για κάθε νέο που αφορά στη διοργάνωση, με φωτογραφίες και live μεταδόσεις. 
 

Ποδηλατικός Γύρος Πειραιά! 

Δήλωσε συμμετοχή… 

 
O 1oς Ποδηλατικός γύρος στον Πειραιά είναι 
γεγονός και θα είμαστε όλοι εκεί για να δούμε τον 
Πειραιά από μια άλλη οπτική γωνία! 

• Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 

• Εκκίνηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 
Τερματισμός στην πλ. Αλεξάνδρας με BIKE IN 
συναυλία με τους REC! 

 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο 

Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη 
Οι εγγραφές στα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη ξεκινούν την 
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη  προσφέρει 10 
υποτροφίες μουσικοκινητικής αγωγής orff (5 για τη δημοτική ενότητα Νίκαιας και 
5 για τη δημοτική ενότητα Αγ.Ι. Ρέντη). 
 

Εκμάθηση κλασικών οργάνων, τραγούδι, Πιανιστικό Νηπιαγωγείο,  μουσικοκινητική 
αγωγή orff , Μουσική Δωματίου και μαθήματα θεωρητικών  μπορεί κανείς να 
παρακολουθήσει στο Δημοτικό Ωδείο Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη το οποίο  λειτουργεί από 
το 1989 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα Δημοτικά Ωδεία στην Ελλάδα. Αριθμεί 
περισσότερους από 350 μαθητές  προσφέροντας  υψηλή μουσική εκπαίδευση και 
δίνοντας αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. 
 

Πληροφορίες και εγγραφές: 
 

Δημοτικό Ωδείο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, (Καρακουλουξή 44) 
Τηλ. & Fax 2104913025, email: donire@hotmail.com, 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Στέλιος Γκόλγκαρης 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ρέντη (ΔΗΚΕΝΙΡ)  
Κύπρου 7 Ρέντης   
τηλ.  2104819007, 210 4826223  Fax 2104822370, email: donire@hotmail.com, 
Υπεύθυνος Μουσικού Εργαστηρίου: Βασίλης Μαστοράκης 
 

Πρότυπο Μουσικό 

Κέντρο Πειραιά 

 

 

 

Το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά συνεχίζοντας μια πορεία 27 ετών στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης στην πόλη του Πειραιά, ανοίγει 
τις πόρτες του τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους που επιθυμούν να ανακαλύψουν τα μυστικά της μουσικής 
τέχνης. 
Αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που παρέχει υψηλής ποιότητας μουσικές σπουδές και θεωρείται το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δήμου 
που δίνει αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών με προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης. 
Παράλληλα λειτουργούν τμήματα Παραδοσιακής, Λαϊκής και Μοντέρνας Μουσικής. 
Το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά στεγάζεται σε ένα κτίριο 1.000 τ.μ. Διαθέτει αίθουσα συναυλιών, studio ηχογραφήσεων και κατάλληλους 
χώρους διδασκαλίας, που εγγυώνται την ασφαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Σημειώνεται ότι, το σχολικό έτος 2020-2021 θα δοθούν 20 υποτροφίες φοίτησης στα τμήματα του Π.Μ.Κ.Π., που δύναται να καλύπτουν έως 
και το 100% των διδάκτρων. Οι υποτροφίες θα παρέχονται βάσει οικονομικών και εκπαιδευτικών κριτηρίων, σε σπουδαστές που προέρχονται 
από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολίτες με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία) και αριστούχους 
σπουδαστές κατόπιν εισήγησης του καλλιτεχνικού διευθυντή του Π.Μ.Κ.Π. 

Στο Π.Μ.Κ.Π. λειτουργούν τα εξής μουσικά σύνολα: Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Πειραιά, Παιδική Χορωδία και Κιθαριστική Ορχήστρα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους τους 
σπουδαστές του Ωδείου, ενώ κατόπιν ακροάσεως μπορούν να συμμετέχουν και σπουδαστές εκτός Ωδείου. Οι πρόβες θα γίνονται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στην αίθουσα 
συναυλιών του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου. 
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.  
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται κάθε ημέρα, 9:00 - 21:00, στη γραμματεία του Ωδείου. 
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: 9.00 – 21.00 (Δευτέρα με Παρασκευή) 
Αντ/χου Π.Ν. Παναγιώτη Βλαχάκου 34, Αγία Σοφία Πειραιά 
210 4205663 dimotikoodeiopeiraia@gmail.com 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Βασίλης Μαστοράκης 
Διεύθυνση Μουσικών Εργαστηρίων: Στέλιος Γκόλγκαρης 
 Εξαιρούνται του αντίτιμου της εγγραφής οι παρακάτω κατηγορίες: ΑΜΕΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι, πολίτες χαμηλού εισοδήματος (έως 10.000 ευρώ).  
Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά στο site του Ο.Π.ΑΝ.: www.opanpireas.gr 
 

 

tel:2104913025
mailto:donire@hotmail.com
tel:2104819007
tel:2104822370
mailto:donire@hotmail.com
http://www.opanpireas.gr/
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Η γωνία των μαθητών 

Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν στα ζώδια; 

 
 

Για ποιους λόγους οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν στα ζώδια; 
Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για αυτό; Και αν ναι τότε 
ποιοι παράγοντες το καθορίζουν; 
 
Πολύ συχνά οι φόβοι, τα απωθημένα, οι στόχοι και οι επιθυμίες μας, 
η ανασφάλεια, η ανάγκη των ανθρώπων να επιμερίσουν κάπου 
αλλού τις ατομικές τους ευθύνες αλλά και τις αποτυχίες τους, η 
επιθυμία για γνώση και επιβεβαίωση μερικών καταστάσεων, είναι το 
κλειδί για να αναζητήσουν πολλά άτομα λύση για πράγματα που 
τους απασχολούν στον κόσμο της αστρολογίας. 
 
Οι αστρολογικές προβλέψεις ωστόσο παρουσιάζουν μια δομή με 
ασαφείς και αόριστες προτάσεις, έτσι ώστε να καλέσει το άτομο να 
‘’συμπληρώσει τα κενά του’’, ψάχνοντας στην αρχή τις ομοιότητες 
μεταξύ χαρακτήρα και συμπεριφοράς των ατόμων παρομοιάζοντας 
και προσαρμόζοντάς τα στα χαρακτηριστικά του ζωδίου. 
 

Ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα ανθρώπινα συναισθήματα είναι ο 
φόβος (της ήττας, της απώλειας, ακόμα και του θανάτου). Κινούμενος με 
τη μεταφυσική λογική ο άνθρωπος  προσπαθεί να εμποδίσει το ‘’κακό’’ 
που ασυναίσθητα ανησυχεί ότι θα πάθει. Σε αυτήν λοιπόν τη φάση 
έρχονται να παίξουν τον ρόλο τους όσα ξέρει και έχει αντιληφθεί για τον 
εαυτό του και τον υπόλοιπο κόσμο.  
 
Έχουμε ουσιαστικά συνηθίσει να πιστεύουμε σε κάτι μεταφυσικό ή σε μία 
θρησκεία στηρίζοντας σε αυτό την ανάγκη μας για το αίσθημα της 
παρηγοριάς, της ενθάρρυνσης και της ενδυνάμωσης. Άλλο ένα 
θεμελιώδες συναίσθημα μας είναι η επιθυμία για γνώση και κατά 
συνέπεια έλεγχο των πραγμάτων. Κάποιος που ξέρει τι πρόκειται να 
συμβεί στο μέλλον, δρα με ελάχιστες πιθανότητες λάθους, 
αντιμετωπίζοντας πιθανές δυσκολίες, κινδύνους αποτυχίες, απώλειες  
και ήττες. Σε κάποια άτομα η τάση για έλεγχο και επιτυχία υπερβαίνει την 
λογική και επιστημονική σκέψη. 
 
 

 

 
Μέσα στον καθέναν μας ( και αναφέρομαι σε άτομα με 
φυσιολογική ψυχολογία) υπάρχουν προσδοκίες και επιθυμίες οι 
οποίες σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν, το άτομο 
νιώθει ματαίωση, κάτι που το οδηγεί σε πόνο, πικρία και θλίψη. 
Όσο λοιπόν καταλαβαίνει πως τα θέλω του δεν 
πραγματοποιούνται με τρόπο λογικό και μεθοδευμένο, καταφεύγει 
στη μεταφυσική. Η αναζήτηση της ευτυχίας συχνά ενδέχεται να 
ωθήσει το άτομο από την απλή ενασχόληση με την αστρολογία 
μέχρι τις πιο περίπλοκες μεταφυσικές μεθόδους. 
 
Όταν αποτυχαίνει κάποιος χρειάζεται έναν μηχανισμό άμυνας για 
να μετριαστεί η εσωτερική του ένταση και αρνητισμός (κάτι που θα 
προσφέρει μια αστρολογική πρόβλεψη). Για παράδειγμα ένας 
ανάδρομος Ερμής ή μια ανάδρομη Αφροδίτη μπορούν να 
δικαιολογήσουν και να σκεπάσουν πολλά λάθη, αποτυχίες και 
αναβλητικές συμπεριφορές μας. Κάποιες άλλες φορές μία 
αρνητική ή θετική αστρολογική πρόβλεψη μπορεί να αποδειχθεί 
αληθινή. ενεργοποιώντας το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης  
 
 

 

προφητείας, όπου μία προφητεία, ισχυρή πεποίθηση ή αυταπάτη, η οποία δηλαδή δεν ισχύει ή αποτελεί πιθανότητα, ωστόσο το άτομο  τη 
θεωρεί πραγματική, έχει τη δύναμη να ασκήσει επιρροή στα συμβάντα τόσο πολύ, για να συμμορφωθούν οι αντιδράσεις του  ανθρώπου προς 
την πρόβλεψη –προφητεία μέχρι τελικά να αποδειχθεί αληθινή.  
 
Πιο απλά, μία αστρολογική πρόβλεψη του στυλ :’’Προσοχή στα ατυχήματα’’ για κάποιον που πιστεύει βαθιά στην αστρολογία ίσως βγει αληθινή, 
καθώς το άτομο πιστεύει ότι πράγματι θα έχει ατύχημα και μπαίνει σε μία κατάσταση αγωνίας και ψυχικής έντασης, οπότε αποσπάται η 
προσοχή του γενικά. Όταν πλέον το ατύχημα (που προκλήθηκε εξαιτίας της αρνητικής του ψυχολογίας) θα έχει συμβεί, θα έχει πειστεί πως η 
αστρολογική πρόβλεψη επαληθεύτηκε. 
 
Κι όσο η εμπλοκή μας με τα ζώδια σταματάει στην απλή ανάγνωσή τους με πρόθεση να αστειευτούμε και να διασκεδάσουμε, τα πράγματα –
θεωρώ- είναι λειτουργικά.  
 
Όταν όμως η ψευδοεπιστήμη γίνεται ο τρόπος και η στάση του ατόμου να ζει μέσα στον κόσμο. τότε θέλει προσοχή από μέρους του και 
εκλογίκευση, καθώς μπορεί η αφέλεια να οδηγήσει στην αποχαύνωση και την οικονομική εκμετάλλευση. 

 

Νάγια Κουναλάκη Β’ Γυμνασίου 
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Το Κραβ Μαγκά είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που διδάσκει πώς να αποφεύγονται, 
να αντιμετωπίζονται και να ξεπερνιούνται όλων των ειδών οι επιθέσεις και η βία.  
 

Προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους στα αντικείμενα της αυτοάμυνας, 
αυτοπροστασίας, στις ικανότητες της μάχης και της αναμέτρησης, όπως επίσης και 
στην ικανότητα να υπερασπίζονται άλλους, με έναν μοναδικό και κατανοητό τρόπο 
διδασκαλιών. 
 

Προέρχεται από την πολεμική εμπειρία του Ούγγρου- Ισραηλινού Imi Lichtenfeld, ο 
οποίος έκανε χρήση της εκπαίδευσής του ως πυγμάχος και παλαιστής, για να 
υπερασπιστεί την εβραϊκή συνοικία κατά των φασιστικών ομάδων στην 
Μπρατισλάβα, στα μέσα του 1930. 
 

Η αρχική ιδέα του Krav Maga ήταν να υιοθετήσει τις πιο απλές και πρακτικές τεχνικές  
 

Krav maga 

 

 
άλλων στυλ μάχης (European boxing, wrestling και street fighting) και να τις 
καταστήσει γρήγορα διδακτέες σε στρατιώτες. 
 

Το Krav Maga αποτελείται από έναν συνδυασμό τεχνικών οι οποίες προέρχονται 
από την πυγμαχία, την πάλη, το Aikido, το Judo, το Karate, μαζί με την ρεαλιστική 
εκπαίδευση μάχης. Θεωρείται επίσης μια πρώιμη ιδέα του ΜΜΑ (Mixed Martial Arts) 
καθώς περιλαμβάνει στοιχεία wrestling και striking. 
 

Η φιλοσοφία του Krav Maga δίνει έμφαση στην επιθετικότητα και τους ταυτόχρονα 
αμυντικούς και επιθετικούς χειρισμούς. Επίσης είναι γνωστό για την επικέντρωσή 
του στις πραγματικές καταστάσεις μάχης, την εξαιρετική αποτελεσματικότητά του 
και τις βίαιες αντεπιθέσεις. Είναι ένα μοντέλο με εκπαίδευση στην αύξηση της 
ικανότητας του ατόμου, στο να αναγνωρίζει και να ελέγχει τα ευάλωτα σημεία του 
αντιπάλου, τα οποία ονομάζονται σημεία πίεσης (pressure points) και να 
ανταποδίδει. 
 

Της Βίβιαν Τσουβαλά Β’ Γυμνασίου 
 

 

 

 

Το Φαινόμενο της 

Πεταλούδας 

Το φαινόμενο της πεταλούδας είναι μια ποιητική 
μεταφορά, στη θεωρία του χάους για το φαινόμενο της 
ευαίσθητης εξάρτησης ενός συστήματος από τις αρχικές 
συνθήκες. Σύμφωνα με μια από τις διατυπώσεις, λέγεται 
ότι "αν μια πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον 
Αμαζόνιο, μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα". 
Διαφορετικές παραλλαγές εκφράζουν ουσιαστικά την 
ίδια ιδέα: μια απειροελάχιστη μεταβολή στη ροή  

 
των γεγονότων οδηγεί, μετά από την πάροδο αρκετού χρόνου, σε μια εξέλιξη της ιστορίας του συστήματος δραματικά διαφορετική από 
εκείνη που θα λάμβανε χώρα, αν δεν είχε συμβεί η μεταβολή. 

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά (καταγεγραμμένα) από τον μετεωρολόγο Έντουαρντ Λόρεντζ κατά τη δεκαετία του 1960, όταν 
μελετούσε, μέσω αριθμητικής επίλυσης σε υπολογιστή, ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων που προσομοίωνε τα καιρικά φαινόμενα ενός 
εξιδανικευμένου, απλουστευμένου μοντέλου "ατμόσφαιρας". Ο Λόρεντζ παρατήρησε, σχεδόν τυχαία, ότι όταν εισήγαγε στον υπολογιστή του 
τις τιμές του προγράμματος από μια προηγούμενη εκτέλεση και "έτρεχε" ξανά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα απέκλιναν σημαντικά με την 
πάροδο του χρόνου από τα προηγούμενα, ώσπου, μετά από έναν "χρονικό ορίζοντα" δεν είχαν πρακτικά καμιά ομοιότητα. Δεδομένου ότι το 
πρόγραμμα ήταν ντετερμινιστικό (η ίδια είσοδος έδινε πάντα την ίδια έξοδο, αποκλείοντας φυσικά τις μηχανικές βλάβες), η απόκλιση των 
αποτελεσμάτων οφειλόταν στο γεγονός ότι τα νούμερα που ξανα-εισήγαγε "με το χέρι" ο Λόρεντζ είχαν μικρότερη ακρίβεια (λιγότερα δεκαδικά 
ψηφία) από εκείνα που εσωτερικά αποθήκευε ο υπολογιστής. Ο Λόρεντζ συμπέρανε ότι, στο συγκεκριμένο μοντέλο, και η ελάχιστη ακόμη 
έλλειψη ακρίβειας είναι καθοριστική - κάτι που αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είναι γενικό χαρακτηριστικό μιας ολόκληρης κλάσης συστημάτων, 
των λεγόμενων χαοτικών. 

 

 

Αργότερα, ο Λόρεντζ επινόησε ένα ακόμη απλούστερο σύστημα τριών μόλις διαφορικών εξισώσεων που 
περιείχαν δύο μη γραμμικούς όρους και περιέγραφαν, στην ουσία τους, ρεύματα μεταφοράς θερμότητας 
μέσα σε ένα ρευστό. Το σύστημα αυτό επιδείκνυε επίσης χαοτική και ευαίσθητη συμπεριφορά: οι τροχιές 
του, σε έναν χώρο τριών διαστάσεων, παραμένουν παγιδευμένες σε μια πεπερασμένη περιοχή και 
"κουλουριάζονται" χωρίς ποτέ να τέμνονται ή να κλείνουν (δηλ. να επαναλαμβάνονται περιοδικά). Όλες 
οι τροχιές, μετά από αρκετό χρόνο, συγκεντρώνονται τελικά σε μια περιοχή με φράκταλ διάσταση που 
ονομάστηκε παράξενος ελκυστής. Είναι ενδιαφέρον ότι τα "πορτρέτα" του χώρου των φάσεων του 
ελκυστή του Λόρεντζ, όταν σχεδιαστούν σε 3 διαστάσεις, μοιάζουν κάπως με ένα ζεύγος συμπλεγμένων 
φτερών πεταλούδας (μερικοί το παρομοιάζουν επίσης με "κουκουβάγια"). Ωστόσο, ο Λόρεντζ 
χρησιμοποίησε τον όρο αρκετά αργότερα, και στις πρώτες δισδιάστατες προβολές του ελκυστή που πήρε 
το σχήμα δεν μοιάζει ιδιαίτερα με πεταλούδα. Η επιλογή της πεταλούδας θυμίζει ακόμη την "καταγωγή" 
του ελκυστή από τη μετεωρολογία - η μεταφορά ενός γλάρου αντί πεταλούδας είχε επίσης 
χρησιμοποιηθεί νωρίτερα. 

του Ζαρίφη Απόστολου Β’ Γυμνασίου 
 

 



 

 

Για αυτό το λόγο ας φροντίζουμε την εξής ιεραρχία κανόνων όπως Γνώση – Ενημέρωση – Πρόληψη. Αν πετάς τα σκουπίδια ή το σακουλάκι 
με τα πατατάκια έξω στο ύπαιθρο, αυτομάτως  το περιβάλλον γίνεται εστία  μικροβίων και το περιβάλλον είναι λιγότερο φιλικό για το 
οικοσύστημα. Δηλαδή η φυσική ισορροπία διαταράσσεται, τα ζώα πεθαίνουν και γενικά η φύση δεν είναι πλέον φύση, αλλά ένας σκουπιδότοπος 
και ένα νεκροταφείο της ανθρώπινης ασυδοσίας και απληστίας. 
Όταν τα παιδιά βλέπουν καθημερινά στις ειδήσεις εμπρησμούς, θανάτους ζώων, είδη προς εξαφάνιση, βανδαλισμούς, χαοτική αυθαιρεσία και 
ασυνέπεια χάνεται η οποιαδήποτε ελπίδα για κοινωνική ανάκαμψη… 
Ας φροντίσουμε λοιπόν να προβάλλουμε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά ντοκιμαντέρ στους τηλεοπτικούς δέκτες, και 
διαφημιστικές καμπάνιες 

• Να χρησιμοποιούμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ενέργεια. 

• Να βάζουμε αμόλυβδη βενζίνη στις μετακινήσεις μας 

• Να παίρνουμε το ποδήλατο στις μετακινήσεις μας, 

• Να αντικαταστήσουμε τα πλαστικά από γυαλί. Ήδη απ’ όσο γνωρίζουμε σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία έχει καταργηθεί το πλαστικό. 

• Νόμοι υπάρχουν. Και ας σταματήσουμε αυτήν τη συνήθεια που έχει η πλειοψηφία του Έλληνα που λέει ότι μου φταίει το κράτος ή μου 
φταίει η νομοθεσία η ο δήμος ή η Greenpeace κοκ. 

Δεν αντιλέγω με σας απλά αν δεν πάρουμε την προσωπική ευθύνη για τον εαυτό μας, αλλαγή δεν πρόκειται να συμβεί στο τόπο μας και στην 
κοινωνία μας… Η αλλαγή υφίσταται από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις.  Ας  φροντίσουμε ο καθένας  ξεχωριστά να βάλει το δικό του λιθαράκι 
σε αυτήν τη προσπάθεια και να αρχίσουμε να υιοθετούμε υγιή πρότυπα και καλές συνήθειες και υπευθυνότητα εμπράκτως αν θέλουμε να 
δούμε αλλαγή σε αυτήν τη χώρα. 
Αλλά αυτά δεν γίνονται από το αύριο, αλλά από το σήμερα! Τώρα πρέπει να πετάξουμε τα σκουπίδια στο κάδο απορριμμάτων, να αρχίσουμε 
να καθαρίζουμε τις βρώμικες παραλίες, να προσέχουμε την καύτρα μην κάψει κάποιο δέντρο ή δάσος και να αποκτήσουμε υγιείς 
συμπεριφορές. Εμείς είμαστε η αλλαγή. Μέσα από εμάς διαμορφώνονται οι νέες γενιές. Εμείς δίνουμε το παράδειγμα στα νέα παιδιά να 
οικοδομήσουν ένα καλύτερο αύριο και ένα πιο υγιές περιβάλλον! 

Ζαρίφης Απόστολος Β’ Γυμνασίου 
 
 
 

Η οικολογική συνείδηση δεν είναι κάτι που ξεκινά  ως δια μαγείας από την ενήλικη 
ζωή… Είναι κάτι που καλλιεργείται και χτίζεται από την παιδική ηλικία. Από τα απλά 
και καθημερινά πράγματα όπως το να πετάξεις το κουτί του χυμού η τη σακούλα 
από το σάντουιτς στα σκουπίδια, μέχρι και να μην προκαλούμε υλικές ζημιές και 
εμπρησμούς στα δάση και να διατηρούμε τις ακτές καθαρές… 
 
Όμως αυτά δεν μπαίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη στην συνείδηση των παιδιών. 
Αν θέλουμε τα παιδιά να αποκτήσουν υγιείς συνήθειες πρέπει να γίνουμε το 
παράδειγμα αλλαγής στην ελληνική κοινωνία. Αν για παράδειγμα ο Νικολάκης με 
βλέπει να σβήνω την γόπα από το τσιγάρο στο έδαφος ή να πετάω το πακέτο στο 
δρόμο και να φεύγω ανενόχλητος, έ αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι και το υγιές 
παράδειγμα. Αν όμως του περάσω με την στάση μου τα στοιχειώδη, 
κάποιους κανόνες υπευθυνότητας θα γίνει και ο Νικολάκης υπεύθυνος. Όπως 
λένε και οι παλιοί το πρώτο σχολείο είναι το σπίτι και μετά το σχολείο. 

 

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου 

 

Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου χτισμένη εντός του πανέμορφου και ιστορικού 
κάστρου του Μέγα Μαγίστρου αποτελεί από το 1988 αναγνωρισμένο μνημείο 
πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO. 
 

Από το 1309, το νησί κυριαρχούσε το Τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ . Οι 
ιππότες αναλογιζόμενοι τη γεωγραφική θέση της Ρόδου μετέτρεψαν την τότε πόλη 
σε προπύργιό τους. Το Τάγμα των ιπποτών ήταν εγκατεστημένος στο νησί έως και 
το 1523 οπότε και η Ρόδος πέρασε στην οθωμανική κυριαρχία. 
 

Εντός της πόλης μπορούμε να διακρίνουμε πολλά ιστορικά μνημεία με τα κυριότερα 
να είναι το παλάτι των Μεγάλων Αρχόντων, το Νοσοκομείο και ο δρόμος των 
Ιπποτών του τάγματος. Το κάστρο της Ρόδου -ουσιαστικά πρόκειται για ολόκληρη 
μεσαιωνική πόλη περιβαλλόμενη από τείχη- είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα 
και πιο ιστορικά κάστρα του κόσμου. 
 

Το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου είναι κτίσμα του 14ου αιώνα που 
κατασκευάστηκε από τους Ιωαννίτες ιππότες, οι οποίοι κατείχαν τη Ρόδο και 
ορισμένα άλλα νησιά όπως το Καστελόριζο , στη θέση παλαιότερης βυζαντινής  
 

ακρόπολης του 7ου μ.Χ. αιώνα. Το παλάτι εκτός από διοικητικό κέντρο των Ιπποτών και κατοικία του Μεγάλου Μαγίστρου ήταν επίσης έδρα 
της άρχουσας κοινωνικής και πνευματικής τάξης της Ρόδου. 
 

Το κάστρο χωρίζεται σε δύο πολεοδομικά συγκροτήματα. Το ένα είναι η Άνω Πόλη που αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα αστικά κέντρα της 
γοτθικής περιόδου και το άλλο η Κάτω πόλη ,όπου η μεσαιωνική αρχιτεκτονική συνυπάρχει αρμονικά με τα τζάμια, τα δημόσια λουτρά και με 
άλλα κτίρια της οθωμανικής περίοδο. 
 

Το Κάστρο είναι ένα πολύ σπουδαίο αξιοθέατο το οποίο ο καθένας μας αν έχει την ευκαιρία θα πρέπει σίγουρα να το επισκεφτεί. 
 

Ρεβύθης Νικήτας Β΄ Γυμνασίου 

Οικολογική συνείδηση σε νέους 
και νέες 
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Ξένες Γλώσσες 
Το Νοέμβριο οι εξετάσεις για το 

Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας, 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. 
 
 

Με μάσκα υποχρεωτικά σε 
φροντιστήρια και κέντρα 

ξένων γλωσσών

 

  

 

Υποχρεωτική θα είναι και στα 
φροντιστήρια και τα κέντρα 
ξένων γλωσσών η χρήση 
μάσκας από εκπαιδευτικούς και 
μαθητές σύμφωνα με απόφαση 
που εκδόθηκε σε ΦΕΚ 
 

Από την έναρξη του σχολικού 

και εκπαιδευτικού έτους 2020-

2021 η οποία ανακοινώθηκε 

πριν από λίγη ώρα για τις 14 

Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί 

και οι εκπαιδευτές, οι μαθητές, 

καταρτιζόμενοι, 

εκπαιδευόμενοι, 

μαθητευόμενοι, το κάθε είδους  

προσωπικό, καθώς και οι επισκέπτες σε όλες τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παροχής εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και μαθητείας υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα 

σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των ως άνω δομών.  

Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων 
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και 
ιδιωτικών γίνεται τηρουμένων των ακόλουθων κανόνων: 
 α. Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας στους 
εσωτερικούς χώρους. 
β. Αποφυγή συγχρωτισμού. 
γ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο 
αντισηπτικό διάλυμα. 
δ. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση και 
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών. 
ε. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. 
2. Οι διοικήσεις των πάσης φύσεως φορέων και δομών φροντίζουν, ώστε να 
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, 
καταρτιζόμενων, εκπαιδευόμενων, μαθητευόμενων, εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. 
 

H δεύτερη γλώσσα αλλάζει το 

πώς βλέπουμε τον κόσμο 

 
 

Το να μιλάει κανείς μία ή περισσότερες γλώσσες, πέρα από την μητρική του, διευρύνει 
τους ορίζοντές του, επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο… καθώς κάθε 
γλώσσα δίνει διαφορετική έμφαση στις πράξεις και στις συνέπειες τους. 
 
Έτσι, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που, εκτός από ελληνικά, μιλάει και γερμανικά, είναι σε 
θέση να κατανοήσει καλύτερα την οπτική γωνία και των δύο χωρών. 
 
Αυτό είναι το συμπέρασμα -για πρώτη φορά διεθνώς- μιας νέας επιστημονικής μελέτης που 
διεξήχθη στη Βρετανία, με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής ψυχογλωσσολόγο καθηγητή 
Πάνο Αθανασόπουλο του Πανεπιστημίου Λάνκαστερ και η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
ψυχολογίας «Psychological Science», σύμφωνα με το «Science». Η έρευνα δείχνει ότι 
οι δίγλωσσοι έχουν πιο ευέλικτη σκέψη και αξιοποιούν καλύτερα τα θετικά στοιχεία από 
κάθε κουλτούρα. 
 
 

Οι επιστήμονες συζητάνε ήδη από τη δεκαετία του ’40 σε ποιο βαθμό η μητρική γλώσσα καθορίζει τον τρόπο που κάποιος σκέφτεται. Τις τελευταίες δεκαετίες 
διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι, ανάλογα με την μητρική γλώσσα ενός ανθρώπου, αυτός τείνει να εστιάζει και να προσέχει διαφορετικά πράγματα γύρω του. 
Για παράδειγμα, οι ρωσόφωνοι ξεχωρίζουν πιο γρήγορα τις αποχρώσεις του μπλε από τους αγγλόφωνους. Οι σκεπτικιστές έχουν αντιτείνει ότι οι όποιες διαφορές 
δεν αφορούν την επίδραση της ίδιας της γλώσσας, αλλά αντανακλούν ευρύτερες πολιτισμικές διαφορές. 
 

Όμως η νέα μελέτη, που μελέτησε δίγλωσσους (αγγλόφωνους και γερμανόφωνους), δείχνει ότι η γλώσσα όντως επηρεάζει τον τρόπο σκέψης. Όπως είπε ο 
Πάνος Αθανασόπουλος, στο ερώτημα «αν μπορούν δύο μυαλά να συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο;» η απάντηση είναι κατά κάποιο τρόπο θετική, εφόσον αυτός 
ο άνθρωπος μιλάει δύο γλώσσες καλά. 
 

Μέσα από πειράματα με εθελοντές, διαπιστώθηκε ότι οι γλωσσικές διαφορές επηρεάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα γύρω τους. 
Για παράδειγμα, αν ένας γερμανόφωνος δει ένα βίντεο με κάποιον να περπατά, είναι πολύ πιθανότερο, από ό,τι ένας αγγλόφωνος, να εκτιμήσει ότι αυτός ο 
άνθρωπος έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και εκεί πηγαίνει. Γενικότερα, οι γερμανόφωνοι εστιάζουν περισσότερο στην πιθανή έκβαση (αποτέλεσμα – στόχο) μιας 
πράξης ή δραστηριότητας, ενώ οι αγγλόφωνοι στην ίδια την πράξη. 
 

Όταν κάποιος είναι δίγλωσσος (ή πολύγλωσσος), τότε αλλάζει οπτική γωνία για τα πράγματα -σαν να πατάει ένα διακόπτη- ανάλογα με τη γλώσσα που κάθε 
φορά χρησιμοποιεί και η οποία είναι πιο ενεργή στο μυαλό του. Τα πειράματα έδειξαν ότι ένας δίγλωσσος είναι σε θέση να αλλάζει τον τρόπο θέασης των 
πραγμάτων γύρω του τόσο γρήγορα, όσο αλλάζει γλώσσα ομιλίας. 
 

Σύμφωνα με τον έλληνα ψυχογλωσσολόγο καθηγητή, η δεύτερη γλώσσα μπορεί να παίξει σημαντικό υποσυνείδητο ρόλο στη δημιουργία διαφορετικών πλαισίων 
αντίληψης για τον κόσμο. «Έχοντας άλλη μία γλώσσα, έχει κανείς μια εναλλακτική θέαση του κόσμου. Μπορείς να ακούσεις μουσική από ένα ηχείο ή να την 
ακούσεις στέρεο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γλώσσα», όπως είπε. 
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Μαθηματικοί παρέχουν 
επίσημη απόδειξη της 
εικασίας του Κέπλερ

 

  

 

Μια ομάδα μαθηματικών παραθέτει στην επιστημονική επιθεώρηση Forum of 
Mathematics Pi, μια επίσημη απόδειξη της εικασίας του Κέπλερ (Kepler Conjecture), η 
οποία αποτελεί την οριστική επίλυση ενός προβλήματος που είχε παραμείνει άλυτο για 
περισσότερο από 300 χρόνια. 
 

Η απόδειξη αυτή της εικασίας του Κέπλερ, δεν ρυθμίζει μόνο ένα μαθηματικό πρόβλημα 
αιώνων, αλλά αποτελεί επίσης σημαντική πρόοδο στην επαλήθευση των σύνθετων 
μαθηματικών αποδείξεων. 
 

Η εικασία του Κέπλερ ήταν ένα διάσημο πρόβλημα στη διακριτή γεωμετρία, το οποίο 
αναζητούσε ον πιο αποτελεσματικό τρόπο να τοποθετηθούν σφαίρες σε ένα συγκεκριμένο 
χώρο. 
 

Η απάντηση αν και δεν είναι δύσκολο να υπολογιστεί (είναι ακριβώς το πως τα πορτοκάλια 
στοιβάζονται σε μια υπεραγορά), ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί. Οι μαθηματικοί 
ανακοίνωσαν αρχικά μια απόδειξη το 1998, αλλά η λύση ήταν τόσο μακρά και περίπλοκη 
που μια ομάδα δώδεκα μαθηματικών πέρασε χρόνια προσπαθώντας να την ελέγξει πριν 
εγκαταλείψει την προσπάθεια. 
 

“Η ετυμηγορία των μαθηματικών αυτών, ήταν ότι η απόδειξη φάνηκε να λειτουργεί, αλλά απλά δεν είχαν το χρόνο ή την ενέργεια για να 
επαληθεύσουν τα πάντα εκτενώς. Αν και η απόδειξη δημοσιεύθηκε το 2005 όπου δεν εντοπίστηκαν ποτέ λάθη, εντούτοις ήταν μια μη 
ικανοποιητική κατάσταση για τους μαθηματικούς, καθότι η απόδειξη ήταν φαινομενικά πέρα από την ικανότητα της κοινότητας των μαθηματικών 
να την ελέγξει διεξοδικά”, αναφέρουν οι μαθηματικοί στην επιστημονική επιθεώρηση. 
Για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και να καθιερώσουν την βεβαιότητα, οι μαθηματικοί στράφηκαν στους υπολογιστές 
χρησιμοποιώντας τεχνικές επίσημης επαλήθευσης. Ομάδα συνεργατών έγραψε ολόκληρη την απόδειξη σε εξαιρετικές λεπτομέρειες 
χρησιμοποιώντας αυστηρή λογική, την οποία το πρόγραμμα στον υπολογιστή έλεγξε με απόλυτη αυστηρότητα. 
 

 
Οι εκπομπές ηφαιστειακού διοξειδίου του 

άνθρακα συνέβαλαν στη κλιματική 
αλλαγή κατά τη Τριασική περίοδο 

 
Μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική 
επιθεώρηση Nature Communications,  διαπιστώνει ότι η 
ηφαιστειακή δραστηριότητα έπαιξε άμεσο ρόλο στην 
πρόκληση ακραίων κλιματικών αλλαγών στο τέλος της 
Τριασικής περιόδου πριν από 201 εκατομμύρια χρόνια, οι 
οποίες προκάλεσαν την εξαφάνιση σχεδόν του ήμισυ όλων 
των υπαρχόντων ειδών.  
Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώθηκε 
στην ατμόσφαιρα από αυτές τις ηφαιστειακές εκρήξεις είναι 
συγκρίσιμη με την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα 
που αναμένεται να παραχθεί από όλη την ανθρώπινη 
δραστηριότητα κατά τον 21ο αιώνα. 
Η τελική εξαφάνιση θεωρείται από καιρό ότι προκλήθηκε 
από δραματική αλλαγή του κλίματος και την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας. Ενώ υπήρχε ηφαιστειακή 
δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας εκείνη την εποχή, γνωστή 
ως Central Atlantic Magmatic Province eruptions, συζητείται 
ο ρόλος που διαδραμάτισε άμεσα στο συμβάν εξαφάνισης.  
Στη νέα μελέτη, μια διεθνής ομάδα ερευνητών, βρήκε 
στοιχεία φυσαλίδων διοξειδίου του άνθρακα παγιδευμένων 
σε ηφαιστειακά πετρώματα που χρονολογούνται από το 
τέλος της Τριασικής Περιόδου, υποστηρίζοντας τη θεωρία 
ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνέβαλε στην 
καταστροφική κλιματική αλλαγή που πιστεύεται ότι 
προκάλεσε τη μαζική εξαφάνιση. 

Νέοι υπολογισμοί δείχνουν ότι ο πυρήνας της Γης 
είναι πολύ νεότερος από ότι νομίζαμε 

 

 

Ερευνητές από την Δανία, έχουν 

υπολογίσει τις σχετικές ηλικίες 

της επιφάνειας της Γης σε σχέση 

με τον πυρήνα της και 

διαπίστωσαν ότι ο πυρήνας είναι 

2,5 χρόνια νεότερος από τον 

φλοιό. Στη μελέτη τους η οποία 

δημοσιεύθηκεστην επιστημονική 

επιθεώρηση European Journal 

of Physics, οι ερευνητές  

περιγράφουν τα μαθηματικά που εμπλέκονται στη προσπάθειά τους και τα 

αποτελέσματα τους. 

 
Κατά τη διάρκεια μίας από τις διάσημες διαλέξεις του στο Caltech στη δεκαετία 
του 1960, ο Richard Feynman παρατήρησε ότι, λόγω της διαστολής του 
χρόνου, ο πυρήνας της Γης είναι στην πραγματικότητα νεότερος από τον 
φλοιό, μια διαφορά την οποία υπολόγισε σε πιθανόν μια ημέρα ή δυο. Από 
εκείνη τη στιγμή, οι φυσικοί έχουν αποδεχθεί τόσο την αντίληψη ότι ο πυρήνας 
είναι νεότερος από την επιφάνεια, στο χρονικό διάστημα που δίνεται από τον 
Feynman, χωρίς να ελέγξουν τα μαθηματικά. 
 
Η γενική σχετικότητα δείχνει ότι πραγματικά μεγάλα αντικείμενα, όπως οι 
πλανήτες και τα αστέρια, παραμορφώνουν τον χωρόχρονο, το οποίο οδηγεί 
σε μια βαρυτική έλξη που επιβραδύνει το χρόνο. Έτσι, ένα αντικείμενο πιο 
κοντά στο κέντρο της Γης, θα υφίσταται ισχυρότερη έλξη. 
 
Ένα ρολόι κοντά στον πυρήνα θα τρέχει πιο αργά από ό, τι ένα ρολόι 
τοποθετημένο στην επιφάνεια, πράγμα που σημαίνει ότι το υλικό που συνθέτει 
τον πυρήνα είναι στην πραγματικότητα νεότερο από το υλικό που συνθέτει τον 
φλοιό. Τέτοια παραδοξότητα θεωρείται εδώ και καιρό δεδομένη στη φυσική, 
όπως επίσης και ο βαθμός διαφοράς χρόνου που έθεσε ο Feynman κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του. 
 
Στην νέα μελέτη όμως, οι ερευνητές έκανε τα μαθηματικά για να ανακαλύψουν 
τον πραγματικό αριθμό της διαφοράς χρόνου. Διαπίστωσαν ότι κατά τη 
διάρκεια της ιστορίας των 4,5 δισεκατομμυρίων χρόνων της ηλικίας του 
πλανήτη μας, ο πυρήνας του πλανήτη μας είναι 2,5 χρόνια νεότερος από τον 
φλοιό λόγω της έλξης της βαρύτητας. 
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ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
Η πρώτη φωτογραφία στο ίντερνετ 

 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν ο Παγκόσμιος 
Ιστός ήταν ακόμη κάτι καινούριο, μια ομάδα κοριτσιών 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Έρευνας 
(CERN) – τον τόπο γέννησης του Παγκόσμιου Ιστού – 
είχαν δημιουργήσει ένα συγκρότημα και συνήθιζαν να 
παίζουν σε διάφορες εκδηλώσεις του οργανισμού. Το 
όνομα του συγκροτήματος ήταν «Les Horribles 
Cernettes» που μεταφράζεται ως τα «Απαίσια κορίτσια 
του CERN» ενώ και η θεματολογία των τραγουδιών 
τους σχετιζόταν με τον οργανισμό. 
 

Μετά από μια συναυλία τους το 1992, στο πλαίσιο ενός 
φεστιβάλ του CERN, ο Τιμ Μπερνερς Λι, (ο εφευρέτης 
του WWW που τότε εργαζόταν ως συνεργάτης στο 
CERN) ζήτησε από την Σιλβάνο ντε Τζενάρο, μέλος του 
συγκροτήματος, μερικές σαρωμένες φωτογραφίες από 
«Τα κορίτσια του CERN» για να τις δημοσιεύσει στο 
σύστημα πληροφοριών που είχε μόλις εφεύρει – το 
«World Wide Web». Η κυρία Τζενάρο αν και δεν 
κατανοούσε απόλυτα τι είναι το WWW, σάρωσε μερικές 
φωτογραφίες, οι οποίες ανέβηκαν στο διάσημο 
«info.cern.ch» του Τιμ.  
 
 

Το ψηλότερο ρομπότ στον κόσμο στα 18 μέτρα! 

  

 

 

Η Ιαπωνία προωθεί τη 

ρομποτική και αυτό 

αποτυπώνεται, εκτός των 

άλλων, και στο τελευταίο 

τεχνολογικό της επίτευγμα. 

Από τον Ιανουάριο του 2020, 

το εργοστάσιο Γκάνταμ στη 

Γιοκοχάμα έχει ξεκινήσει να 

κατασκευάζει το ψηλότερο  

ρομπότ στον κόσμο. Με ύψος 18 μέτρα, το γιγαντιαίο μηχάνημα βρίσκεται υπό 
κατασκευή στο λιμάνι της Γιοκοχάμα, ακριβώς νότια του Τόκιο. 
Το ρομπότ Γκάνταμ έχει κάνει τεράστια βήματα προς την ολοκλήρωσή του. Οι 
μηχανικοί δημοσίευσαν πρόσφατα ένα βίντεο, το οποίο δείχνει το τεράστιο ρομπότ 
να σηκώνει και να κουνά τα πόδια του, ως μέρος της προετοιμασίας για το ντεμπούτο 
του τον Οκτώβριο του 2020. 
Το ρομπότ Γκάνταμ, είναι ένας δημοφιλής φανταστικός χαρακτήρας επιστημονικής 
φαντασίας που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1979 σε μια τηλεοπτική εκπομπή. 
Από τότε, έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 50 τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, 
βιντεοπαιχνίδια και μάνγκα. 
Το βίντεο δείχνει τους μηχανικούς του εργοστασίου σε έναν γερανό να δοκιμάζουν 
τις κινήσεις του ρομπότ. Παρόλο που δεν είναι ακόμα έτοιμο βρίσκεται σε καλό 
επίπεδο και μόλις ολοκληρωθεί θα μπορεί να περπατήσει και να στηρίξει το τεράστιο 
βάρος του των 25 τόνων. 
 

Η μεγαλύτερη γυάλινη γέφυρα 
στον κόσμο 

 
Η μεγαλύτερη γυάλινη γέφυρα στον κόσμο μόλις 
άνοιξε στην Κίνα. 
 
Η νέα γέφυρα στο Χουαντσουάν στη νότια Κίνα 
θεωρείται η μεγαλύτερη γυάλινη γέφυρα στον 
κόσμο. Έχει μήκος  526 μέτρα και πλάτος αρκετά 
μεγάλο για να διασχίζουν και αυτοκίνητα. 
 
Η γέφυρα που βρίσκεται πάνω από τον ποταμό 
Λιαντζιάγνεκ έχει επίσης τέσσερα σημεία ανοιχτά για το 
κοινό, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν 500 
τουρίστες ταυτόχρονα προσφέροντας τη δυνατότητα να 
απολαύσουν τη θέα στη γύρω περιοχή. 
 
Χρειάστηκαν τρία χρόνια και 43 εκατομμύρια δολάρια 
για την κατασκευή της μεγαλύτερης γυάλινης γέφυρας 
στον κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής 
εφημερίδας South China Morning Post. Η γέφυρα 
άνοιξε επίσημα τις πύλες της φιλοξενώντας και 
εκπροσώπους του Γκίνες. 
 
Το θέαμα με τα αυτοκίνητα που τη διασχίζουν, όπως 
φαίνεται στο βίντεο, κόβει την ανάσα! 
 
  
 

Μάσκες… για 
μόνιμο χαμόγελο! 

 
Οι μάσκες θα συνεχίσουν να 
αποτελούν ζωτικό μέρος της 
καθημερινής μας ζωής. Αλλά 
αυτό σημαίνει ότι θα καλύπτουμε 
για καιρό το χαμόγελό μας κι 
αυτό μπορεί να καταστρέψει την 
όποια φιλική ατμόσφαιρα 
χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες. 
 

Το ιαπωνικό κατάστημα με 
Τακέϊα βρήκε μια δημιουργική 
λύση. Ξεκίνησαν την 
«εκστρατεία χαμόγελου» που 
στοχεύει να κάνει τους 
υπαλλήλους να φαίνονται πιο 
προσιτοί και φιλικοί. Για αυτό και 
κάθε μέλος του προσωπικού του 
καταστήματος φοράει μάσκα 
που έχει τυπωμένο 
ανθρώπινο χαμόγελο. Το 
κατάστημα ανακοίνωσε την 
πρωτοβουλία του στο Twitter: 
«Δεδομένου ότι η πανδημία έχει 
δημιουργήσει την ανάγκη 
για χρήση μάσκας, ξεκινάμε μια 
«εκστρατεία χαμόγελου »για να 
δείξουμε πώς μπορούμε να 
χαμογελάμε και μέσω μάσκας.» 

 

 

Το χιόνι στις Άλπεις έγινε ροζ! 

 
Το χιόνι στις ιταλικές Άλπεις έγινε ροζ λόγω 
μιας άλγης που απορροφά το φως του ήλιου. 
Οι άλγες είναι φύκια που αναπτύσσονται σε 
αποικίες σε υδάτινο περιβάλλον. 
Υπό κανονικές συνθήκες, ο πάγος αντανακλά 
περισσότερο από το 80% της ακτινοβολίας του 
ήλιου πίσω στην ατμόσφαιρα λόγω της λευκής 
όψης του. Αλλά οι επιστήμονες λένε ότι τα 
φύκια, που είναι αβλαβή, κάνουν το χιόνι πιο 
«σκοτεινό» λόγω της ροζ απόχρωσης με 
αποτέλεσμα να απορροφά περισσότερο φως. 
Αυτό λιώνει το χιόνι γρηγορότερα από το 
συνηθισμένο ρυθμό – μια διαδικασία που 
επιδεινώνει τις επιπτώσεις των υψηλών 
θερμοκρασιών που προκαλούνται από το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Καθώς ο πάγος λιώνει πιο γρήγορα, δίνει 
περισσότερο χώρο στα φύκια να αναπτυχθούν 
εντείνοντας το φαινόμενο δίνοντας μέχρι και 
κόκκινο χρώμα σε κάποιες περιπτώσεις. 
 
Ποια ζέβρα κοιτάζει την κάμερα; 
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Τα παιδιά, ο αθλητισμός, τα σπορ, 

η σωματική και η ψυχική υγεία 

 

Ο αθλητισμός, τα σπορ και το παιγνίδι είναι για τα παιδιά ένας τρόπος όχι 

μόνο για να εξασκηθούν και να αναπτύξουν νέες σωματικές ικανότητες 

αλλά και για να κάνουν νέους φίλους, να μάθουν να είναι μέλη μιας 

ομάδας, να ψυχαγωγούνται και να βελτιώσουν το αίσθημα 

αυτοπεποίθησής τους. 
 

Οι γονείς θα πρέπει να μεριμνούν για να μπορούν τα παιδιά τους να έχουν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες ή σε κάποιο σπορ. 
 

Οι συνήθειες που θα αποκτήσουν τα παιδιά δια μέσου μιας υγιούς 
απασχόλησης σε ένα άθλημα ή σε ένα σπορ, θα τα συνοδεύουν και θα τα 
ωφελούν σε όλη τους τη ζωή. 
 

Παράλληλα η σωματική εξάσκηση που θα κάνουν τα παιδιά με την ευκαιρία 
αυτής τους της απασχόλησης, θα έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για τη 
σωματική τους υγεία. 
 

Στη σημερινή εποχή, τα παιδιά μας ξοδεύουν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου 
τους, μπροστά σε οθόνες, στην τηλεόραση, στα κινητά τηλέφωνα, στα παιγνίδια 
βίντεο και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Η διατροφή τους κάθε άλλο παρά υγιεινή είναι και χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
περιεκτικότητα σε λιπαρά και σε υδατάνθρακες. 
 

Η παχυσαρκία στα παιδιά έχει γίνει μάστιγα που εξαπλώνεται και θέτει τις προϋποθέσεις για σημαντικά προβλήματα υγείας που θα 
προκύψουν αναπόφευκτα όταν τα παχύσαρκα παιδιά θα ενηλικιωθούν. 

Τα πιο πάνω δεδομένα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες, σε σπορ, σε 
διάφορα παιγνίδια έξω στον ανοικτό αέρα. 

Οι γονείς θα πρέπει να κοιτάξουν το θέμα της συμμετοχής των παιδιών τους σε αθλήματα ή σε σπορ με προσοχή. Θα πρέπει να τα 
ενθαρρύνουν και να τα βοηθούν για να λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες δραστηριότητες. 

Είναι επίσης καλό να πηγαίνουν και οι ίδιοι να παρακολουθούν αυτό που κάνουν τα παιδιά τους, να σχολιάζουν τη συγκεκριμένη αθλητική 
δραστηριότητα τους και να τους δίνουν κάθε μορφή υποστήριξης. 

Σε περίπτωση που τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε αγώνες, είτε μόνα τους είτε μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας, θα πρέπει να τα βοηθούν να 
έχουν λογικές προσδοκίες για τα αποτελέσματα και σε περίπτωση αποτυχιών να τα βοηθούν να αντεπεξέρχονται. 

Οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για την εξέλιξη και τις επιτυχίες του παιδιού θα πρέπει να διατηρούνται σε ρεαλιστικά επίπεδα. 

Το άθλημα και το σπορ θα πρέπει να διατηρήσουν και το ψυχαγωγικό χαρακτήρα για το παιδί και όχι να καταστούν μια επιπρόσθετη πηγή 
ψυχικής εξουθένωσης. 

Παράλληλα οι συμβουλές των γονιών θα πρέπει να καλύπτουν και τον τομέα της σωστής συμπεριφοράς του παιδιού μέσα στη 
δική του ομάδα αλλά και σαν θεατής ή σαν οπαδός της ομάδας του. 

Ο σεβασμός προς τους συμπαίκτες του παιδιού, η διατήρηση της ψυχραιμίας του τόσο σε καλές αλλά και σε κακές στιγμές 
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των βασικών αξιών που οι γονείς θα πρέπει να διδάξουν στα παιδιά τους. 

Η σημασία για τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού του χρόνου που αφιερώνει αυτό και εσείς στις εν λόγω δραστηριότητες είναι μεγάλη. 
Οι επιδράσεις που προκύπτουν θα διαρκούν για ολόκληρη τη ζωή του παιδιού. 

Σίγουρα για τους γονείς οι ώρες που απαιτούνται για την οργάνωση των αθλητικών δραστηριοτήτων του παιδιού είναι ακόμη ένα 
φορτίο για το βεβαρημένο πρόγραμμά τους. Σίγουρα πιθανόν να επηρεάζει τον τρόπο εργασίας τους. Όμως η επένδυση αυτή σε χρόνο 
πρέπει να γίνει λόγω των ευεργετημάτων που προκύπτουν για όλη τη ζωή του παιδιού. 

Οι γονείς θα πρέπει επιπρόσθετα να μιλούν με τους προπονητές του παιδιού τους, να βλέπουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο αθλείται το 
παιδί τους και να βλέπουν και τα άλλα παιδιά που είναι με το δικό τους παιδί. 

Οι συνομιλίες και η ανταλλαγή απόψεων με τον προπονητή του παιδιού και με τους άλλους γονείς αποβαίνουν πολύ χρήσιμες και 
εποικοδομητικές για τη συνέχιση και οργάνωση των δραστηριοτήτων των παιδιών. 

Η συμμετοχή των παιδιών σε αθλήματα, η τακτική προπόνησή τους, η ομάδα μέσα στην οποία θα μάθουν να λειτουργούν  κάτω από αυτές 
τις συνθήκες, αποτελούν όλα μαζί, μια σημαντική ασπίδα προστασίας εναντίον της μάστιγας των ναρκωτικών, του καπνίσματος και άλλων 
κακών συνηθειών που μπορούν να επικρατήσουν σε παιδιά που είναι αδρανή. 

Αναμφίβολα η ενεργός συμμετοχή των γονιών σε όλες τις πτυχές της ζωής των παιδιών τους έχει πρωταρχική σημασία. 

Τα μαθήματα που μπορούν οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους με την ευκαιρία των καταστάσεων που προκύπτουν από τη 
συμμετοχή τους σε αθλήματα και σε σπορ αποβαίνουν πολύτιμα για τα παιδιά όταν θα ενηλικιωθούν.  

 
Ο Μέσι μένει οριστικά 
στην Μπαρτσελόνα 

 

Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα, καθώς δεν θέλει να πάει μαζί της 
στα δικαστήρια. 
Τελικά βγήκε λευκός καπνός από το Καμπ Νόου. Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε μέσω 
μαγνητοσκοπημένου μηνύματος ότι ανακαλεί την απόφασή του και ότι επιλέγει να παραμείνει 
στη Μπαρτσελόνα. 
Η αλήθεια πως δεν πρόκειται ακριβώς για επιλογή, αλλά η πλευρά του Αργεντινού σούπερ σταρ 
κατανόησε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποχωρήσει και ότι θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 
έως τον Ιούνιο του 2021, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. 
Συγκεκριμένα ο Μέσι είπε: «Δεν είμαι ευτυχισμένος στην Μπαρτσελόνα. Ήθελα να φύγω τώρα, κάτι 
για το οποίο ενημέρωσα την διοίκηση. 
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Ποιο από τα παρακάτω 
κλάσματα είναι ίσο με το 1/2;

 
 

 

Ποιο από τα παρακάτω 
κλάσματα είναι ίσο με το 1/5; 

 

 

 

Ποιο Μετατρέψτε τα 2,1 κιλά 
σε γραμμάρια. 

 
 

 Ένα οικόπεδο πουλήθηκε για 4.000.000 
ευρώ. Ο μεσίτης χρέωσε 3% για την 
αμοιβή του. Πόσα πήρε ο μεσίτης; 

 
 

 

Ένα οικόπεδο πουλήθηκε για 4.000.000 
ευρώ. Ο μεσίτης πήρε το 3% ως αμοιβή. 
Πόσα πήρε ο πωλητής αφού πλήρωσε 

το μεσίτη; 

 
 

Μια πλατεία έχει επιφάνεια 
121 τ.μ. (m2). Ποιο είναι το 
μήκος της κάθε πλευράς; 

 
 

 
Οι κάτοικοι μιας πόλης είναι 12.000. Εάν 

το ένα δέκατο από αυτούς είναι κάτω 
των πέντε ετών πόσοι άνθρωποι είναι 

μεγαλύτεροι από πέντε; 

 
 

Ποια είναι η μέση τιμή των 
αριθμών 10, 25, 30, 35; 

 
 

 

Για 5 άτομα χρειαζόμαστε 500 γρ. 
ζυμαρικά. Πόσα κιλά ζυμαρικά 

θέλουμε για 15 άτομα; 

 
 

 Εάν το 6 είναι το 50% ενός 
αριθμού, ποιος είναι αυτός ο 

αριθμός; 

 
 

Υπάρχουν 24 μήλα σε ένα καφάσι. 
Το ένα τέταρτο από αυτά είναι 

κόκκινα. Πόσα δεν είναι κόκκινα; 

 
 

 

Πόσο κάνει 0,25 X 0,25? 
 

 
 

 
Πρέπει να βοηθήσεις 8 άτομα να 

κάτσουν γύρω από μια ροτόντα. Με 
πόσους διαφορετικούς τρόπους 

μπορούν να καθίσουν; 

 
 

Το 14553 δεν διαιρείται με το: 
 

 
 

 

Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει 
μήκος 2,5 μ. και πλάτος 80 εκ. Πόση 

είναι η επιφάνειά του; 

 
 

 

1–Α * 2–Β * 3-Γ * 4-Β * 5-Δ * 6-Α * 7-Δ * 8-Β * 9-Δ * 10-Β * 11-Γ * 12-Γ * 13-Β * 14-Γ * 15-Γ 

Να εξασκηθούμε λίγο στα Μαθηματικά? 

Επισκεφθείτε το νέο μας site www.ann-news.gr 
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Το πρώτο διαφημιστικό spot για το PS5 βγήκε 
στη δημοσιότητα 

Μας καλωσορίζει σ' έναν κόσμο με εμπειρίες που καθηλώνουν 

 
Το νέο διαφημιστικό για το PlayStation5 είναι εδώ και έχει έρθει για να μας 
μεταφέρει στο μαγικό κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών της νέας γενιάς. 
Το διαφημιστικό ξεκινάει με την ηρωίδα μας να διασχίζει ένα παγωμένο τοπίο. 
Αγγίζοντας τον πάγο με τα χέρια της είναι σε θέση να νιώσει ότι κάτι κινείται 
κάτω από την επιφάνεια του. Έτσι ώστε όταν το Κράκεν κάνει την εμφάνιση 
του η κοπέλα προλαβαίνει να του ξεφύγει. 
 

Στη συνέχεια η ηρωίδα μας είναι σε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Ήχοι 
έρχονται απ' όλες τις μεριές. Ξαφνικά ένα βλήμα πετάγεται προς την 
κατεύθυνσή της, το οποίο και αποφεύγει καθώς έχει προλάβει να το ακούσει. 
 

Τέλος, φτάνει σε μία σκοτεινή σπηλιά όπου συναντά μία πύλη. Ετοιμάζεται να 
ρίξει με το βέλος της αφού βρίσκει πρώτα την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στα 
δάχτυλά της και το βέλος. Το βέλος περνάει μέσα από την πύλη με εξαιρετική 
ακρίβεια και έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει ένα άλλο δωμάτιο στο οποίο την 
περιμένει ένα πέτρινο πλάσμα. Η κοπέλα δεν έχει τίποτα να φοβάται, στοχεύει 
ξανά και συνεχίζει την περιπέτεια της. 
 

Μέσα από το νέο σποτ ο θεατής αντιλαμβάνεται ότι το νέο PS5 είναι ικανό να 
προσφέρει μία πρωτόγνωρη εμπειρία παιχνιδιού η οποία απαιτεί και 
χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις. Δεν μας παρουσιάζει το ΤΙ θα παίξουμε αλλά 
το ΠΩΣ θα αισθανθούμε όταν θα παίξουμε. 
 

Αυτή είναι και η φιλοσοφία του PS5. Το θέμα δεν είναι μόνο το πόσο όμορφα 
φαίνονται τα γραφικά των παιχνιδιών αλλά και το πώς ακούγονται, πώς 
αισθάνεται το χειριστήριο στο χέρι του παίκτη και το πόσο γρήγορα γίνονται 
όλα. 
 

Με το σύνθημα "Καλωσορίσατε σ' έναν κόσμο όπου μπορείς να νιώσεις 
περισσότερα" η ομάδα του PlayStation ανεβάζει τις προσδοκίες των παικτών 
και εστιάζει σε τρεις άξονες με στόχο να μεταφέρει τον παίκτη στην καρδιά της 
δράσης. 
 

Το PlayStation έβαλε τα δυνατά του για να παρουσιάσει ένα υπερθέαμα 
αντάξιο προηγούμενων κυκλοφοριών. Για τη δημιουργία του διαφημιστικού 
εργάστηκαν πάνω από 70 ειδικοί οπτικών εφέ δημιουργώντας μία 
ατμοσφαιρική εμπειρία ικανή να συναρπάσει τους λάτρεις των video games 
παγκοσμίως. 
 

Το συγκεκριμένο σποτ είναι μόνο η αρχή καθώς η ομάδα του PlayStation έχει 
ετοιμάσει για τη συνέχεια νέες εκπλήξεις που θα παρουσιάσουν στον κοινό το 
μεγαλείο της διαδραστικής διασκέδασης την οποία είναι ικανό να προσφέρει το 
PlayStation 5. Παρά τα νέα χαρακτηριστικά στο επίκεντρο παραμένει το 
περιεχόμενο. Το PlayStation υπόσχεται ότι η νέα κονσόλα θα περιέχει την 
καλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα σειρά τίτλων στην ιστορία της. 
 

Η Sony δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, 
ωστόσο η κονσόλα αναμένεται να βρίσκεται στα ράφια των καταστημάτων τέλη 
του 2020. 

 

 

Το σύμπαν της Marvel ετοιμάζεται 
να εισβάλει στο Fortnite 

Η τέταρτη σεζόν θα γεμίσει σούπερ ήρωες 

 
Νέοι σούπερ ήρωες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή του 
στο Fortnite. 
 

Μετά τον Aquaman, η Epic Games ετοιμάζεται να υποδεχτεί 
τη Marvel, κάτι που φάνηκε και στο teaser trailer που 
δημοσιοποιήθηκε στο Facebook. 
 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές πληροφορίες 
για το Chapter 2 της τέταρτης σεζόν, αλλά μέσα από το εν 
λόγω βίντεο βλέπουμε να φιγουράρει ο Thor με την πλήρη 
αποκάλυψη να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου. 
 
GeForce RTX 30: Νέα γενιά ray tracing και

 AI gaming 

 
Οι πολυαναμενόμενες νέες κάρτες γραφικών της Nvidia είναι 
γεγονός. Η Nvidia ανακοίνωσε τις κάρτες γραφικών GeForce 
RTX 30, οι οποίες είναι βασισμένες στην αρχιτεκτονική 
Ampere. H εταιρεία υπόσχεται το μεγαλύτερο άλμα στην 
ιστορία των καρτών γραφικών της, με έως και διπλάσια 
απόδοση σε real-time ray tracing και AI gaming συγκριτικά 
με την προηγούμενη γενιά. Η σειρα GeForce RTX 30 
αποτελείται από την GeForce RTX 3080 που βγαίνει 17 
Σεπτεμβρίου με τιμή από 699 δολάρια, την GeForce RTX 
3090 που βγαίνει 24 Σεπτεμβρίου με τιμή 1499 δολάρια και 
την GeForce RTX 3070 που βγαίνει Οκτώβριο με τιμή από 
499 δολάρια.  

 

  

Mario 3D All-Stars: 
Υδραυλικός από τα παλιά 

Η φημολογούμενη εδώ και μήνες συλλογή Mariο 
είναι γεγονός. Στο πλαίσιο των 35 χρόνων Super  

  

 Mario,η Nintendo ανακοίνωσε το Super Mario 3D All-Stars, επετειακή 

συλλογή με τα κλασικά Super Mario 64, Super Mario Sunshine και Super 

Mario Galaxy. Τα παιχνίδια διαθέτουν υψηλότερη ανάλυση και 

βελτιστοποιημένο gameplay. Περιλαμβάνεται επίσης in-game music player με 

μουσική από τα τρία παιχνίδια. Το Super Mario 3D All-Stars βγαίνει 18 

Σεπτεμβρίου για Switch και θα είναι διαθέσιμο μέχρι τέλος Μαρτίου 2021.  
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Ο Έλον Μασκ παρουσίασε εμφύτευμα εγκεφάλου για τον έλεγχο Η/Υ και κινητών με τη σκέψη 

 

 

Tο λειτουργικό πρωτότυπο ενός εμφυτεύματος του κρανίου που θα μπορεί να 
επικοινωνεί με τα εγκεφαλικά κύτταρα παρουσίασε ο Έλον Μασκ κάνοντας επίδειξη 
της λειτουργίας του σε αρχικό στάδιο χρησιμοποιώντας τρία γουρούνια. 
 

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο η συσκευή της εταιρείας 
νευροτεχνολογίας Neuralink, της οποίας είναι συνιδρυτής, θα μπορεί κάποια μέρα να 
θεραπεύει ένα ευρύ φάσμα «σημαντικών εγκεφαλικών προβλημάτων και παθήσεων 
της σπονδυλικής στήλης», περιλαμβανομένης της απώλειας μνήμης και όρασης, 
των εγκεφαλικών επεισοδίων, ακόμη και την εξάρτηση από τα ναρκωτικά. 
 

«Σας παρουσιάζω με μεγάλο ενθουσιασμό αυτό που έχουμε αναπτύξει. Νομίζω ότι 
θα σας πάρει τα μυαλά», είπε στην αρχή της παρουσίας ο Μασκ συγκρίνοντας τη 
συσκευή μ’ ένα «Fitbit στο κρανίο σας με μικροσκοπικά καλώδια». Aφού έπεισε μια  

γουρούνα, ονόματι Γκέρτρουντ, να αφήσει το στυλό της, ο Μασκ προχώρησε στην «επίδειξη με τα τρία γουρουνάκια», όπως είπε, με το 
εμφύτευμα της Neuralink να «διαβάζει» σε πραγματικό χρόνο την εγκεφαλική δραστηριότητα του ζώου, ενώ ακούγονταν «μπιπ». Η συσκευή 
είχε τοποθετηθεί προηγουμένως και αφαιρέθηκε από ένα δεύτερο γουρούνι – πράγμα που αποδεικνύει κατά τον Μασκ ότι μπορεί να 
συνεχίσει κάποιος «υγιής και χαρούμενος» τη ζωή του μετά την αφαίρεση του εμφυτεύματος, ενώ στο τρίτο γουρούνι δεν είχε τοποθετηθεί 
συσκευή. Η τελευταία εκδοχή του Neuralink έχει πλέον μέγεθος «μεγάλου νομίσματος» κι είναι αρκετή λεπτή για χωρέσει κάτω από την 
επιδερμίδα του κρανίου. «Είναι αόρατο και το μόνο που βλέπει κανείς μετά την τοποθέτησή του είναι μια μικρή ουλή. Αν το σημείο είναι κάτω 
απ’ το τριχωτό της κεφαλής, δεν διακρίνεται τίποτε», πρόσθεσε. 
 

Η εταιρεία του Μασκ ελπίζει κάποια στιγμή το εμφύτευμα που «διαβάζει» τα εγκεφαλικά σήματα να αναλύει ταχύτατα τις πληροφορίες και 
μέσω Bluetooth να τις στέλνει σε κινητά με ειδικές εφαρμογές με στόχο τη θεραπεία σοβαρών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων. Ο 
Μασκ πιστεύει ότι το εμφύτευμα θα είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε διάστημα μικρότερο της ώρας: «Βασικά θα μπορεί κανείς να πάει στο 
νοσοκομείο το πρωί και να φύγει το απόγευμα και η διαδικασία μπορεί να γίνει χωρίς να υποβληθεί σε γενική νάρκωση». 
 

Η Neuralink, συνιδρυτής της οποίας είναι ο Μασκ, έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο. Ιδρύθηκε το 2016 με στόχο την ανάπτυξη 
ασύρματων εμφυτευμάτων ικανών να συνδέουν τον εγκέφαλο σε Η/Η με χιλιάδες ηλεκτρόδια, που θα μπορούν σε προηγμένο στάδιο να 
συνδέσουν τους ανθρώπους με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο εγχείρημα απασχολούνται περίπου 100 άτομα και έχουν επενδυθεί κάπου 158 
εκατ. δολάρια, τα εκατό εκ των οποίων έβαλε ο mr Tesla. 
 

Το Word θα προσφέρει νέα 
υπηρεσία που θα μετατρέπει 

την ομιλία σε κείμενο 

 
Το λύσιμο των χεριών σε πολύ κόσμο αναμένεται να 
προσφέρει μία νέα αναβάθμιση του Word, η οποία θα 
δίνει τη δυνατότητα άμεσης απομαγνητοφώνησης, 
μετατρέποντας την ομιλία σε κείμενο μέσα 
σε δευτερόλεπτα. Μάλιστα, θα υπάρχουν και... 
σελιδοδείκτες, μέσω των οποίων ο χρήστης θα μπορεί 
να εντοπίσει συγκεκριμένα κομμάτια του γραπτού. 
Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα gadgets.ndtv.com, 
το νέο εργαλείο της Microsoft θα είναι αρκετά ικανό για 
να ξεχωρίσει πότε μιλούν διαφορετικοί άνθρωποι και να 
χωρίζει αναλόγως τις απομαγνητοφωνήσεις. 
 

Επίσης, η φωνητική υπαγόρευση κειμένου είναι 
εμπλουτισμένη με φωνητικές εντολές για επεξεργασία, 
προσθήκη, αφαίρεση και μορφή κειμένου, που θα 
κάνουν ακόμη πιο εύκολη τη μορφοποίηση του κάθε 
κειμένου. 
 

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, θα 
υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, όπως η μέγιστη διάρκεια 
των 5 ωρών καταγραφών τον μήνα ή 200MB για κάθε 
μεταφόρτωση. Επίσης, προς το παρόν η δυνατότητα 
αυτή υπάρχει μόνο για τα αγγλικά, αλλά αναμένεται η 
γκάμα των γλωσσών να διευρυνθεί σύντομα. 

 

 

Η συσκευή που μετατρέπει κάθε κινητό σε… 
δορυφορικό τηλέφωνο 

Αν είσαι άνθρωπος της περιπέτειας, μπορεί να αποδειχθεί 
ιδιαιτέρως χρήσιμο, φτάνει να μπορείς να δεις ουρανό 

Εκεί στις εσχατιές του κόσμου που σε έφερε το περιπετειώδες πνεύμα σου. 
Το Stick προσφέρει συνδεσιμότητα έξω από τα καθιερωμένα, απαλλάσσοντάς σε από 
έννοιες για κάλυψη δικτύου και τέτοια πεζά πράγματα. 
Με το πάτημα ενός κουμπιού, το μικρό και πανάλαφρο Stick μετατρέπει το κινητό σε 
σύστημα δορυφορικής επικοινωνίας, επιτρέποντας την αποστολή και λήψη γραπτών 
μηνυμάτων εκεί που κανένα επίγειο δίκτυο δεν πιάνει. Η κάλυψή του αγγίζει το 100% 
παντού στη Γη. 
Όσο βλέπεις ουρανό, το gadget της Bivy σε κρατά σε επαφή με τον κόσμο, 
παρακολουθώντας ταυτοχρόνως το στίγμα σου, ώστε να ξέρει πού ακριβώς είσαι αν 
πατήσεις το κουμπί SOS, που ενημερώνει αμέσως την πλησιέστερη υπηρεσία έκτακτης 
ανάγκης. 
Ακόμα και προγραμματισμένα μηνύματα μπορεί να στέλνει όταν φτάνεις σε 
προκαθορισμένες τοποθεσίες, ώστε να ξέρουν οι δικοί σου ότι είσαι καλά. Όσο για την 
μπαταρία του, διαρκεί για 120 ώρες σε καθεστώς αναμονής. 
 

 

Είναι η μικρότερη και απλούστερη στη 
χρήση συσκευή δορυφορικής 
επικοινωνίας στον κόσμο, ζυγίζοντας 
μόλις 95 γραμμάρια. 
Και πιάνει παντού, φτάνει να είναι 
ορατός ο ουρανός. 
 
Τι κάνει το Stick της Bivy; Μετατρέπει 
κάθε smartphone σε δορυφορικό 
δέκτη, ώστε να καταφέρεις να 
επικοινωνήσεις όταν δεν έχεις σήμα.  

 

 

Τουρισμός μέσω… εικονικής πραγματικότητας για τους Ιάπωνες 
Τον καιρό της πανδημίας ταξιδεύουν σ’όλο τον κόσμο από το σπίτι τους 
 

Ο Ιάπωνας επιχειρηματίας Κατσούο Ινούε επέλεξε την Ιταλία για τις φετινές καλοκαιρινές 
του διακοπές και απόλαυσε την πολυτέλεια μιας θέσης business και τα αξιοθέατα της 
Φλωρεντίας και της Ρώμης· και όλα αυτά χωρίς ποτέ να φύγει από το Τόκιο. 


