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Νικήτα Ρεβύθη Γ’ Γυμνασίου) σελ. 8 
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 Επιστήμονες του Yale ανοίγουν νέους δρόμους 
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Εισαγωγικές εξετάσεις «Ταλέντων» σχολικού 
έτους 2020 - 2021 

Τη διενέργεια των εξετάσεων, για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή στο Α ́ έτος των 
Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής), υποψηφίων σπουδαστών 
που δεν κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου (εφόσον 
έχουν διακόψει οριστικά το σχολείο) και είναι προικισμένοι στη δραματική τέχνη 
(ταλέντα), οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρετικές και ειδικές προϋποθέσεις της παρ. 3 
του άρθρου 12 του ν. 1158/1981 για το σχολικό έτος 2020-2021, προκήρυξε το 
υπουργείο Πολιτισμού. 
 Ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν από τη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης με ανακοίνωση, η οποία 

θα αναρτηθεί στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Α. www.culture.gr (στη διαδρομή: Για τον 
Πολίτη/Πληροφορίες για τον Πολίτη -Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). 
Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 30.6.2020. 
Τα δικαιολογητικά 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις: 
α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου www.culture.gr(στη διαδρομή: Για τον Πολίτη/Πληροφορίες για τον Πολίτη -Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις 
Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως 
αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 
διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει. 
β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει 
διακόψει οριστικά τις σπουδές του στο Λύκειο (έτος και τάξη διακοπής της φοίτησης). 
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με τίτλο σπουδών της ημεδαπής, η 
οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Διεύθυνσεις Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. 
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα 
πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο). 
δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιουιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό 
με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ). 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020: 
i. Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση teth.dthh@culture.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση (υπογεγραμμένη από 
τον ενδιαφερόμενο) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - 
«σκαναριστούν»). 
 

Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχείων pdf, doc, docx. ή 
ii. Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και τις 20-10-2020 
φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον υποψήφιο) 
iii. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών 
με τους προαναφερό- μενους τρόπους, είναι δυνατή η κατάθεση με φυσική παρουσία του 
ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο κεντρικό πρωτόκολλο του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22 και ώρες 09:00-15:00) 
απαραιτήτως μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στα τηλέφωνα 213-13-22418, -22537 και 
αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων κοινωνικής απόστασης λόγω της 
πανδημίας COVID-19. 
Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει 
υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την 
κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της). 
Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι υποψήφιοι 
Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, είναι: 
α. Υποκριτική (δύο μονόλογοι της επιλογής των υποψηφίων). 
β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ενός τραγουδιού (της επιλογής των υποψηφίων). 
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά). 
Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, 
δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση 
και έλαβαν σε καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη 
δεκάβαθμη κλίμακα. 
Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για 
οποιαδήποτε αιτία λαμβάνει μονάδα. 
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την κύρωση από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του ονομαστικού πίνακα των εισαγομένων, που θα 
καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή. 
Ο πίνακας ανακοινώνεται στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό 
τόπο www.culture.gr (στη διαδρομή: Για τον Πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/ Θέατρο και 
Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). 
Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. 
Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους 

την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους. 
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Τα 4 επίπεδα έκτακτων προληπτικών μέτρων στα 
σχολεία, ΑΕΙ, Φροντιστήρια κλπ 

Τα τέσσερα  επίπεδα (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) έκτακτων 
προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού στις 
δομές   και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, ιδιωτικής και δημόσιας, 
αποτυπώνονται σε έναν πίνακα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 

 

 

Το Πρώτο Μαζικό Ανοικτό 
Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) 

του υπ. Παιδείας για τους 
εκπαιδευτικούς

 
Το υπουργείο Παιδείας  σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, τον υπεύθυνο φορέα 
της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και 
καινοτομίας στην εκπαίδευση, σχεδίασαν το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Ψηφιακά - 
Διδάσκουμε Ψηφιακά» που απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

Στόχος του προγράμματος είναι η παιδαγωγικά 
αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης ώστε οι μελλοντικoί 
πολίτες να είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες 
ικανότητες για την προσωπική και επαγγελματική τους 
ολοκλήρωση και κοινωνική ευημερία. 
 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι 
εκπαιδευτικοί θα είναι πιο εξοικειωμένοι με τις 
αποκαλούμενες 4Cs δεξιότητες: της Συνεργασίας 
(Collaboration), της Επικοινωνίας (Communication), 
της Κριτικής Σκέψης (Critical Thinking) και της 
Δημιουργικότητας (Creativity), και περισσότερο σε 
θέση να διαμορφώνουν εκπαιδευτικές εμπειρίες που 
αξιοποιούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Το 
πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων της Πλατφόρμας 21+. 
 

Συγχρόνως, στους μαθησιακούς στόχους του 
προγράμματος εντάσσεται η ανάπτυξη επιπλέον 
σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση 
προβλημάτων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η 
πρωτοβουλία, η κατανόηση και συνολικά, ο ψηφιακός 
και τεχνολογικός εγγραμματισμός. 
 

Δεν θα γίνουν οι μαθητικές 
παρελάσεις της 28ης 

Οκτωβρίου 

 
Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη δεν θα γίνουν μαθητικές και στρατιωτικές 
παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου, λόγω της επιδημίας 
του κορωνοϊού.. 

  

 

ΟΠΑ: Επίδοση βραβείων στους 
διακριθέντες μαθητές του 1ου 
Μαθητικού Διαγωνισμού στα 
Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» 

 
 

Διαδικτυακή   Εκδήλωση για τη 
βράβευση   των διακριθέντων μαθητών  του 
1ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Οικονομικά 
«ΕΡΜΗΣ» , πραγματοποιήθηκε στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών . 
Στον Διαγωνισμό, ο οποίος υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «100 
Χρόνια από την Ίδρυση του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών», συμμετείχαν 518 
μαθητές Γ’ Λυκείου οι οποίοι εξετάστηκαν με 
εξ αποστάσεως μεθόδους στο γνωστικό 
αντικείμενο των Οικονομικών, όπως αυτό 
προσδιορίζεται από τη σχετική διδακτέα ύλη 
του Λυκείου, αλλά και τις ευρύτερες γνώσεις 
και αναφορές που περιέχονται σε άλλα 
παρεμφερή βιβλία του Λυκείου. 
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1960 

 
Η Κύπρος κηρύσσει και 
επισήμως την 
ανεξαρτησία της από τη 
Μεγάλη Βρετανία. (εθνική 
εορτή) 

1836 

Ο Κάρολος Δαρβίνος γύρισε 
από ένα πενταετές ταξίδι για 
την αναζήτηση στοιχείων, 
που τον βοήθησαν στη 
διατύπωση της θεωρίας της 
φυσικής επιλογής. 

1866 

 
Θεμελιώνεται το 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αθηνών. 

 

1957 

 
Εκτοξεύεται στο διάστημα, 
για πρώτη φορά στην 
ιστορία του ανθρώπου, ο 
σοβιετικός μη επανδρωμένος 
δορυφόρος «Σπούτνικ 1» 

1962 

 
Οι Beatles κυκλοφορούν 
το πρώτο τους τραγούδι 
«Love Me Do». 

 

1951 

 
Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι 
η Ρωσία διαθέτει ατομική 
βόμβα. 

1831 

 
Ο δολοφόνος του Ιωάννη 
Καποδίστρια, Γεώργιος 
Μαυρομιχάλης, 
καταδικάζεται σε θάνατο 
στο Ναύπλιο. 

1838 

 
Ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης εκφωνεί 
στην Πνύκα την 
περίφημη ομιλία του 
«Παραινέσεις προς τη 
νέα γενιά». 

325 π.Χ. 

Ο Νέαρχος, 
αρχηγός του στόλου του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
καταπλέει στη Σαγγάδα 
των Ινδιών και τη 
μετονομάζει σε Λιμένα 

Αλεξάνδρου. 

1964 

 
Εγκαινιάζεται στη Σύμη 
η πρώτη εγκατάσταση 
αφαλάτωσης 
θαλασσινού νερού 
στην Ελλάδα. 

1944 

 
Η Αθήνα και ο Πειραιάς 
απελευθερώνονται από 
τους Γερμανούς. 

1923 

Η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της 
Τουρκίας κηρύσσει 
την Άγκυρα 
πρωτεύουσα της 
χώρας, αντί της 
Κωνσταντινούπολης. 

1863 

 
Ο σουηδός χημικός 
Άλφρεντ Νόμπελ 
πατεντάρει την 
παρασκευή της 
νιτρογλυκερίνης. 

1837 

 
Ιδρύεται η Σχολή 
Καλών Τεχνών στην 
Αθήνα (Σχολείο των 
Τεχνών). 

1961 

 
Η Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ ψηφίζει 
μομφή κατά της Νοτίου 
Αφρικής για το 
Απαρτχάιντ. 

1979 

 
Η Σουηδική Ακαδημία 
βραβεύει με το Νόμπελ 
Λογοτεχνίας τον ποιητή 
Οδυσσέα Ελύτη. 

1864 

 
Ψηφίζεται το νέο 
Σύνταγμα της Ελλάδας, 
που καθιερώνει το 
πολίτευμα της 
Βασιλευομένης 
Δημοκρατίας. 

1923 

 
Ο Γουόλ Ντίσνεϊ 
ιδρύει την 
κινηματογραφική 
εταιρία Disney 

1980 

 
Η Ελλάδα επιστρέφει 
στο στρατιωτικό 
σκέλος του ΝΑΤΟ, 
από το οποίο 
αποχώρησε το 1974, 
μετά την εισβολή του 
«Αττίλα» στην Κύπρο. 

1888 

 
Εγκαινιάζεται το 
Ζάππειο Μέγαρο στην 
Αθήνα. 

1879 

 
Ο Τόμας Έντισον 
δοκιμάζει με επιτυχία 
τον πρώτο ηλεκτρικό 
λαμπτήρα 
πυράκτωσης 

1950 

 
Αρχίζει το πρώτο 
Μουντομπάσκετ στο 
Μπουένος Άιρες. Θα 
ολοκληρωθεί στις 3 
Νοεμβρίου, με νικήτρια 
την ομάδα της 
Αργεντινής. 

1914 

 
Η Μεγάλη Βρετανία 
κηρύσσει τον πόλεμο 
στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και 
προσαρτά την Κύπρο. 

1945 

 
Τίθεται σε ισχύ ο 
Χάρτης των Ηνωμένων 
Εθνών. (Παγκόσμια 
Ημέρα του ΟΗΕ) 

1959 

 
Αρχίζει επισήμως το 
πρωτάθλημα της Α’ 
Εθνικής Κατηγορίας 
στο ποδόσφαιρο. 

1880 

 
Ο Αλέξανδρος 
Κουμουνδούρος 
αναλαμβάνει 
Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας για 10η φορά 

1833 

 
Ιδρύεται το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ένα από τα 
τρία ανώτατα 
δικαστήρια της 
Ελλάδας. 

1912 

 
Η Θεσσαλονίκη 
παραδίδεται στους 
Έλληνες. Επίσημη 
είσοδος του διαδόχου 
Κωνσταντίνου στην 
πόλη 

1863 

 
Ιδρύεται ο Διεθνής 
Ερυθρός Σταυρός από 
τον ελβετό Ερρίκο 
Ντινάν. 

          1918-1922 

 
*Τέλος του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. 
*Αρχίζει η Δίκη των «6» 
που θεωρήθηκαν 
υπεύθυνοι για τη 
μικρασιατική καταστροφή 
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https://www.sansimera.gr/reviews/1944
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Πλανητάριο 
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Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν 

Έναρξη Προγραμμάτων Ιανουάριος 2021 

 

Γ Λ Ω Σ Σ Α 
 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗ 
ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Αθανάσιος Καρασίμος, Δρ. 
Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, 
Ερευνητής στο DARIAH-GR/ Ακαδημία 
Αθηνών 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Αργυρώ Πιπίνη, Συγγραφέας 
 
Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 
 
COMICS ΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ; Ή 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ COMICS; Ιδού η 
απορία… 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Νίκος Μαθιουδάκης, 
Διδάκτορας Υφογλωσσολογίας 
 

ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ, ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, 
SELFIE: Media, Λογοτεχνία και Τέχνη 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Μελίνα Σιδηροπούλου, 
Δημοσιογράφος- Συγγραφέας 

 

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Ι Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α 
Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η 
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Μαρίζα Ντεκάστρο, 
Συγγραφέας 
 

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 
(Β΄ + Γ΄ τάξεις) Ομάδα 30 μαθητές, 
διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας 
 

H ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 
(Β΄ + Γ΄ τάξεις) Ομάδα 30 μαθητές, 
διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Νικολοπούλου, 
Μέλος Εργαστηριακού & Διδακτικού 
Προσωπικού, Τμ. Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 
 

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΓΙΑΤΙ 
Η ΠΟΛΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 
(Γ΄ τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 
- 90΄ Εισηγήτρια: Πέπη Πιερρουτσάκου, 
Ιστορικός 
 

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821- Ο 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ 19ος ΑΙΩΝΑΣ 
(Γ΄ τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 
- 90΄ Εισηγήτρια: Μαρίζα Ντεκάστρο, 
Συγγραφέας 
 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α - Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ 
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
(Α΄+ Β΄ τάξεις) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 
90΄Εισηγητές: Στέφανος Μίλεσης, Ιστορικός 
ερευνητής, Συγγραφέας Χριστίνα Μίλεση, Δρ. 
Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγός 
 

Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 
(Β΄ τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Ειρήνη Πάνου, Δρ Βυζαντινολόγος 
 

ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΡΕΤΗ; 
Πόλεμοι, κρίσεις, δημοκρατίες και δικτατορίες 
στη νεότερη Ελλάδα 
(Γ΄ τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Δημήτρης Μπαχάρας, Δρ. Ιστορίας, 
Διδάσκων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
του Ιονίου Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος 
ιστορικών αρχείων ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ 
 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
(Γ΄ τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα – Ελένη Μαντανίκα, Δρ. 
Ανθρωπολογίας & Κοινωνιολογίας, 
Πανεπιστήμιο PARIS VII 
 

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ 
ΤΩΡΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Ρέα Κακάμπουρα, Αναπλ. 
Καθηγήτρια Λαογραφίας ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ 
 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α 
 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ: Τα 
μαθηματικά και ο φυσικός κόσμος  
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 

Εισηγητής: Ηρακλής Βογιατζής, 
Υποψήφιος Διδάκτωρ Ψηφιακών 
Ανθρωπιστικών Επιστημών 
 

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» Διασύνδεση 
μαθηματικών, επιστήμης και 
τεχνολογίας μέσα από μηχανικές 
κατασκευές στο πνεύμα του STEM 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 90’ 
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Άρης 
Μαυρομμάτης, Μαθηματικός, Διδάσκων 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Απόστολος Παπανικολάου, 
Μαθηματικός, Ερευνητής της 
Διδακτικής Μαθηματικών Msc 
 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΓΡΙΦΟΥΣ 
(Β΄ + Γ΄ τάξεις) Ομάδα 30 μαθητές, 
διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Χαράλαμπος Ευαγγελάρας, 
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πειραιώς 
 

Φ Υ Σ Ι Κ Η - Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α 
 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΟΡΕΤΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτριες: Μαριλένα Γεωργαντζή, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π, Msc in 
Advanced Architecture Iaac 
Δάφνη Αρνέλλου, Αρχιτέκτων 
Μηχανικός Ε.Μ.Π, Msc in Advanced 
Architecture Iaac 
 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Χάρης Καβακάκης, 
Φυσικός, ΜSc Διαχείρισης αποβλήτων, 
Εκπαιδευτικός 

ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ 
ΜΑΣ ΑΣΤΡΟ, Ο ΉΛΙΟΣ: Γέννηση, εξέλιξη και 
θάνατος των άστρων, κατηγοριοποίηση άστρων, 
Ήλιος, ηλιακά φαινόμενα Ομάδα 30 μαθητές, 
διάρκεια 90’ Εισηγήτρια: Εύα Λέφα, Φυσικός, 
Δρ. Αστροφυσικής, Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών 
 

Χ Η Μ Ε Ι Α 
 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 
ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Μιχάλης Γκέκος, Χημικός, MSc 
Διδακτικής της Χημείας, MSc Αναλυτικής 
Χημείας, Εκπαιδευτικός 
 

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
 

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 90’ 
Εισηγήτρια: Ελένη Κόνιαρη, Μεταδιδακτορική 
ερευνήτρια, Μοριακή Βιολόγος 
 

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν 
 

Η ΓΗ ΓΥΡΙΖΕΙ… ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΜΑΣ 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Κώστας Θωμόπουλος, Γεωλόγος 
MSc, Εκπαιδευτικός περιβαλλοντικής αγωγής 
 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ: Virtual 
Art Creation 
Ομάδα 20-25 μαθητές, διάρκεια 90’ 
Εισηγητές: Ομάδα Alpha labs 
Υπεύθυνη προγράμματος: Φλέρη Ρουσάκη, 
MSc Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με 
χρήση Νέων Τεχνολογιών 

 

Συνεχίζεται ….. 
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Η γωνία των μαθητών 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο - Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η Α Γ Ω Γ Η 
 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΗΛΙΟΙ. ΧΩΡΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Αναστασία Κουμίδου, Σκηνοθέτις, Καθηγήτρια 
Υποκριτικής, Ιστορίας και Δραματολογίας 
 

ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΙΜΩΛΙΑ Κάπως έτσι γεννήθηκε το 
θέατρο 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Νίκος Νίκας, Φιλόλογος, Καθηγητής Υποκριτικής, 
Ηθοποιός 
 

Η ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ Ή ΤΟΥ ΤΩΡΑ ΕΛΕΝΗ του Ευριπίδη 
(Γ΄ τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Μάνια Παπαδημητρίου, Φιλόλογος, Ηθοποιός, 
Σκηνοθέτης 
 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η 
 

«ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΤΕ ΟΣΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ» 
Ανακαλύπτοντας τη δυναμική της μουσικής και πώς αυτή 
λειτουργεί ως μέσο έκφρασης 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Θοδωρής Οικονόμου, Συνθέτης, Royal College of Music 
Λονδίνου 
 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α – Μ M E 
 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ: ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΙΔΗΣΗΣ 
 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγήτρια: Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, Δημοσιογράφος 
 

ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: Fake news και 
παραπληροφόρηση 
(Γ΄ τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Ανδρέας Παναγόπουλος, Δημοσιογράφος, Υποψήφιος 
Διδάκτωρ ΑΠΘ 
 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Η – Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η 
 

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ; 
Η οργάνωση των συνελεύσεων στην τάξη και στο σχολείο 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 
Εισηγητής: Γιώργος Μόσχος, Νομικός, Εμπειρογνώμονας 
δικαιωμάτων του παιδιού, Συνήγορος του Παιδιού (Ιούλιος 2003 - 
Ιανουάριος 2018) 
 

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
 

SOCIAL MEDIA ΚΙ ΕΓΩ ‘Η ΕΓΩ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA; ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΠΑΝΩ ΧΕΡΙ; 
Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90’ 
Εισηγήτρια: Κατερίνα Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, 
ΨυχολόγοςΨυχοθεραπεύτρια γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 
προσέγγισης 

  

Οι άνθρωποι που δεν μας 

αξίζουν  

)  

 

Πόσους συμβιβασμούς πρέπει να κάνουμε καθημερινά, προκειμένου να 
συνυπάρχουμε σε σχέσεις της καθημερινότητας; Στο σχολείο, στο φροντιστήριο, 
στις παρέες, στις δουλειές τους οι ενήλικοι, μέσα στις οικογένειες και στις 
διαπροσωπικές μας σχέσεις. 
 

Αρκετούς, θα ήταν ίσως η απάντηση. 
 

Δεν είναι απαραίτητα κακό να συμβιβαζόμαστε με τους άλλους, όταν αυτό δεν 
βλάπτει εμάς, τη λειτουργικότητά μας πρακτικά, συναισθηματικά και ψυχικά και 
δεν υπερβαίνει τα προσωπικά μας όρια. 
 

Υπάρχουν όμως άνθρωποι γύρω μας, όπου η συνύπαρξή μας μαζί τους 
αποδεικνύεται ένας δύσκολος, εξουθενωτικός και εντέλει εξοντωτικός αγώνας, 
προκαλώντας μας να γνωρίσουμε τελικά οι ίδιοι τα όριά μας. Οι ψυχολόγοι τους 
αναφέρουν ως «τοξικούς ανθρώπους».  
Τι μας προκαλούν όμως αυτοί οι άνθρωποι και γιατί μας αναστατώνουν τόσο 
ψυχικά; 
 

Αρχικά, ίσως επειδή χρησιμοποιούν άλλους ανθρώπους, προκειμένου να πετύχουν τα δικά τους σχέδια, αγνοώντας τους γύρω 
τους και το πώς αισθάνονται. Είναι χειριστές συμπεριφορών σε σχέσεις χωρίς ισοτιμία και ενσυναίσθηση. 
 

Οι τρόποι είναι: 
 

α) Άνθρωποι που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για οτιδήποτε κάνουν, αλλά τη μετακινούν και τη σπρώχνουν οπουδήποτε 
αλλού, σχολιάζοντας αρνητικά τους γύρω τους, φέρνοντας τους υπόλοιπους σε μειονεκτική θέση και σε κατάσταση απολογίας. 
 

β) Άνθρωποι που προσποιούνται τα θύματα προκειμένου να κερδίσουν τη συμπόνια και την προσοχή των άλλων. 
 

γ) Άνθρωποι που δεν δείχνουν συναισθήματα για τους άλλους, μόνο βρίσκουν λάθη και ψεγάδια πάνω τους. 
 

δ) Άνθρωποι που διαρκώς ζητούν την προσοχή και μετατρέπουν τους γύρω τους σε συναισθηματικό «δεκανίκι» για να τα 
καταφέρουν και θυμώνουν ή θλίβονται όταν οι άλλοι δεν είναι πάντα διαθέσιμοι. 
 

ε) Άνθρωποι που μας βγάζουν έναν κακό εαυτό και μας κάνουν να σχολιάζουμε τους άλλους ή να αποδεικνύουμε την αξία μας 
διαρκώς. 
 

στ) Άνθρωποι που δεν δέχονται το όχι για απάντηση, αγνοούν τις ανάγκες του απέναντι και ρουφούν και την τελευταία σταγόνα  
ενέργειάς τους. 
 

Το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε όρια, αφού πρώτα αντιληφθούμε πόσο δύσκολη είναι η 
συνύπαρξή μας μαζί τους. Όλοι έχουν ανάγκη από υποστηρικτικούς ανθρώπους με ενσυναίσθηση και χωρίς πρόθεση 
συναισθηματικής εκμετάλλευσης, για να είναι λειτουργικοί και ευτυχισμένοι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 
 

της Νάγιας Κουναλάκη Γ’ Γυμνασίου 
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Βυζαντινές Εκκλησίες - Μοναστήρια 

H ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 

 

  

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 16ος Αιώνας 
Βρίσκεται σε μικρό ύψωμα στους ανατολικούς 
πρόποδες του οικισμού.  
Είναι σταυροεπίσταγος ναός με τρίπλευρη 
εξωτερικά αιγίδα ιερού, της οποίας η βάση δεν 
φθάνει μέχρι το έδαφος. Στο εσωτερικό, 
τοιχογραφίες σώζονταν μόνο στο ιερό, με 
παράσταση Θείας Λειτουργίας και ιεραρχών 
στην αιγίδα που χρονολογούνται στον 17ο 
αιώνα. Το κτίσμα έχει χρονολογηθεί στον 16ο 
αιώνα από τον τύπο του ναού και τη μορφή της 
τοιχοποιίας του. 
 

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ) 

 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 11ος ή 13ος Αιώνας 
Ο Άγιος Δημήτριος βρίσκεται μέσα στον οικισμό του 
χωριού και είναι ερειπωμένος. Είναι μικρός 
μονόχωρος ναός, καμαροσκέπαστος, με νάρθηκα 
στα δυτικά. Στο ιερό διαμορφώνονται εσωτερικά 
τέσσερις κόγχες μέσα στο πάχος των τοίχων, ενώ 
πολλά ηχητικά αγγεία είναι τοποθετημένα επίσης 
στους τοίχους του. Ίχνη τοιχογραφιών διακρίνονται 
στην κόγχη του ιερού. Η χρονολόγηση του 
κτίσματος τοποθετείται, σύμφωνα με ορισμένους 
ερευνητές, στον 11ο ή στον 13ο αιώνα. 
 

ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟ - Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1537 
Είναι η μεγαλύτερη εκκλησία του 
χωριού και χρησιμεύει ως κεντρικός 
ναός. Έχει σταυροειδή στέγη με 
τρούλο, με πεντάπλευρη κόγχη, 
νάρθηκα και στη νότια πλευρά 
καλυμμένο προπύλαιο. . Οι 
τοιχογραφίες διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση και καλύπτουν το 
εσωτερικό της εκκλησίας. Σύμφωνα με 
την υπέρυθρη επιγραφή ο ναός 
χτίστηκε το 1537. 

 

 

ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 670 μ.Χ. (7ος 
Αιώνας) 
Η Μονή Μολυβδοσκεπάστου χτίστηκε από τον 
βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 
Πωγωνάτο. Σύμφωνα με την παράδοση ο 
Πωγωνάτος μπήκε υπεροπτικά στο λουτρό 
που βρισκόταν δίπλα στον αρχαίο ναό και 
βγήκε μαύρος από εκεί, μεταμελήθηκε για την 
περηφάνια του και έγινε καλά. Έτσι έφτιαξε την 
εκκλησία που σκεπάστηκε με μολυβδένιες 
πλάκες γι αυτό λέγεται και Μολυβδοσκέπαστη. 
Αφού καταστράφηκε πολύ αργότερα 
ανακαινίστηκε από τον Ανδρόνικο Κομνηνό 
Παλαιολόγο το 1341. Κατά την τουρκοκρατία 
στο μοναστήρι λειτούργησαν διάφορες σχολές 
που βοήθησαν το γένος (Χειρογραφική σχολή 
κ.α.). Υπήρξε μητρόπολη της επαρχίας 
Πωγωνιανής μέχρι το 1863 που καταργήθηκε 
με πατριατική εγκύκλιο. Το μοναστήρι είναι 
χτισμένο κάτω από το χωριό 
Μολυβδοσκέπαστη στους πρόποδες του 
επιβλητικού βουνού Νεμέρτσικα και απέχει 
400 μέτρα από τα σύνορα με την Αλβανία. 
Από μακριά φαίνεται ο ψηλός βυζαντινός 
τρούλος. Περιτριγυρίζεται από ψηλό πέτρινο 
τοίχο ενώ η ξύλινη εξώθυρα που είναι ντυμένη 
με λαμαρίνα έχει πάχος 10 εκατοστά. 
Μπαίνοντας στην αυλή αριστερά είναι τα κελιά 
που μένουν οι καλόγεροι και οι προσκυνητές. 
Μέσα η εκκλησία έχει καλλιτεχνικά 
ξυλόγλυπτα του 16ου αιώνα και παλιές 
αγιογραφίες. Η εικόνα της Παναγίας όπου είναι 
αφιερωμένη και η μονή είναι έργο του 6ου 
αιώνα μ.Χ. και λεγόταν Παναγία 
Πωγωνιανίτισσα. Η απόσταση της Μονής 
Μολυβδοσκεπάστου από την Κόνιτσα είναι 
17χιλ. 
**************************************************** 
 

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1842 
 
Είναι ο μητροπολιτικός ναός της Κόνιτσας. Ο ναός 
που υπήρχε πυρπολήθηκε από τον Καπλάν μπέη 
στις 22 Ιανουαρίου 1829 και μετά από τρία χρόνια 
αποφασίστηκε από τον επίσκοπο Βελλάς και 
Κονίτσης Ιωσήφ και τους προκρίτους της πόλης να 
ξαναχτιστεί . Η τοιχοποιία του ναού είναι περίτεχνη 
στο μεγαλύτερο μέρος της. Υπάρχει βέβαια το 
επάνω τμήμα που είναι πρόχειρα χτισμένο με 
πέτρες απελέκητες γεγονός που φανερώνει ότι 
κάποια εμπόδια παρουσιάστηκαν είτε από τους 
Τούρκους είτε τεχνικής φύσεως. Εξωτερικά ο ναός 
είναι ορθογώνιος. Εσωτερικά διαιρείται σε τρία 
κλίτη και έχει μικρούς και μεγάλους θόλους. Επίσης 
υπάρχουν δύο γυναικωνίτες σε διαφορετικά 
επίπεδα. Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο με 
οκτώ μεγάλες εικόνες και τριάντα μικρές σε δύο 
σειρές. Οι περισσότερες φορητές εικόνες που 
φυλάσσονται σήμερα στο ναό είναι της περιόδου 
1850 και μετά. Στην αυλή του Αγίου Νικολάου 
υπάρχει ένας μεγάλος πολύκλωνος πλάτανος που 
σκιάζει όλο το χώρο. 
********************************************************* 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ 

 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1816 
Το εξωκλήσι του Οσίου Νικάνορα είναι 
χτισμένο σε μια εντυπωσιακή κορυφή. 
Μοιάζει με μετέωρο που σμίγει με τα 
σύννεφα. Για να φτάσεις στο ναό πρέπει 
να ανέβεις 60 σκαλοπάτια. Μόλις τα 
ανέβεις υπάρχει η εκκλησία, το 
καμπαναριό, ένα προσκυνητάρι και τα 
νεόδμητα κελιά που είναι σχεδόν 
κρεμασμένα στο βράχο. Ο ναός 
χρονολογείται από το 1816. Είναι πολύ 
μικρός. Ο βράχος δεν επέτρεπε να γίνει 
μεγαλύτερος. Πρόκειται για ένα ναΐσκο 
θολωτό κατά μήκος και με τρούλο στο 
μέσον. Πάνω από τη μικρή είσοδο 
εσωτερικά υπάρχει μια ενδιαφέρουσα 
επιγραφή από την οποία 
πληροφορούμαστε ότι οι τοιχογραφίες 
έγιναν το 1826. 
 

Νικήτας Ρεβύθης – Γ’ Γυμνασίου 

Βρίσκεται στα ανατολικά του ναού της Αγίας 
Τριάδας. Είναι μικρός μονόχωρος ναός στον 
οποίο σώζονται τοιχογραφίες στο ιερό. Στους 
πλάγιους τοίχους εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι και 
στο αέτωμα της ανατολικής πλευράς η Ανάληψη 
του Χριστού. Σύμφωνα με την εγχάρακτη 
επιγραφή στην ανατολική εξωτερική πλευρά, ο 
ναός κτίστηκε το έτος 1604 ή 1605. 

 

 

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ή 

ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ) 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1604 ή 1605 
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Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός 

 
 
 

Η επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι μία σύνθετη διαδικασία. Ζούμε σε μια 

κοινωνία με μεγάλη κινητικότητα και χρειάζεται να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση 

σε πολλά επίπεδα προκειμένου να συμβαδίσουμε με τις απαιτήσεις της. Σήμερα 

γνωρίζουμε ότι ορισμένοι τομείς επαγγελμάτων (όπως τα οικονομικά, η νομική, η 

πληροφορική και η ιατρική) είναι στην πρώτη κατηγορία ζήτησης όμως δε μπορούμε 

να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβαίνει μετά από μια δεκαετία όταν οι σημερινοί 

μαθητές θα βγουν στην αγορά εργασίας. H ανάπτυξη της τεχνολογίας, η εξέλιξη της 

επιστήμης και η τάση παγκοσμιοποίησης των επιχειρήσεων αυξάνουν τόσο τον αριθμό 

και την ποικιλία των επαγγελμάτων (στην Αμερική αριθμούνται γύρω στις 40.000 

διαφορετικές ειδικότητες) όσο και τις απαιτήσεις του κάθε επαγγέλματος. H γνώση δύο 

τουλάχιστον ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικού υπολογιστή σε συνδυασμό με την 

κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος θεωρούνται σήμερα sine qua non στοιχεία μίας  

επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Είναι θετικό ότι οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται κοντά στις εξελίξεις της εποχής τους και ότι οι γονείς είναι 

πλέον πολύ ευαισθητοποιημένοι και δεν αφήνουν στην τύχη τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των παιδιών τους. 

 
Το εκπαιδευτικό σύστημα ασκεί μία πρόωρη πίεση για επιλογή σπουδών. Στην ηλικία των 15 -16 χρόνων που θα πρέπει να πάρουν καθοριστική 
απόφαση για το μέλλον τους πολλά παιδιά δεν διαθέτουν ανάλογη ωριμότητα, γνώση του εαυτού τους και των δυνατοτήτων τους, γνώση των 
ευρύτερων κοινωνικών συνθηκών και της αγοράς εργασίας και συχνά δεν γνωρίζουν τα διάφορα επαγγέλματα και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
τους. Γίνεται έτσι φανερή η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και σχεδιασμού της σταδιοδρομίας. Οι γονείς ανησυχούν ιδιαίτερα για την 
πιθανότητα να επιλέξει το παιδί τους λάθος επάγγελμα. Δυστυχώς η επιλογή κατεύθυνσης που γίνεται στην B’ Λυκείου είναι σχετικά 
καθοριστική- για τις πρώτες σπουδές τουλάχιστον. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη σημασία του έγκαιρου και προγραμματισμένου 
προσανατολισμού από τα χρόνια του Γυμνασίου και ιδιαίτερα στη Γ’ Γυμνασίου. Η τάση για “δια βίου εκπαίδευση” προσφέρει τη δυνατότητα να 
ξεκινήσει κανείς με σπουδές σε ένα αντικείμενο πιο γενικό και να προσδιορίσει το αντικείμενο εξειδίκευσής του αργότερα. Εκείνο που πρέπει 
να αποφευχθεί με κάθε τρόπο είναι να επενδύσει ο νέος (και μαζί με εκείνον και η οικογένειά του) χρόνο, χρήμα και ενέργεια για να σπουδάσει 
κάτι που θα αποδειχθεί τελικά ότι δεν του άρεσε ή δεν είχε ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. 
 

Όσον αφορά στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, τα κριτήρια επιλογής που διαθέτουν είναι ποικίλα και το ζήτημα της επιλογής ιδιαίτερα περίπλοκο. 
Εδώ υπεισέρχεται και το θέμα της ιδιαιτερότητας των κριτηρίων ανά άτομο (έχουμε δηλαδή κριτήρια οικονομικής φύσεως, οικογενειακής 
παράδοσης, προσωπικών ενδιαφερόντων και ικανοτήτων πληροφόρησης για επαγγέλματα κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη 
συστηματικής υποστήριξης κατά τη διαδικασία επιλογής. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η τελική επιλογή είναι υπόθεση και ευθύνη ατομική 
και να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να υιοθετήσουν μία ενεργή και υπεύθυνη στάση απέναντι στο ζήτημα. Είναι βασικό να θυμόμαστε ότι μαζί 
με το επάγγελμα επιλέγουμε και συγκεκριμένο τρόπο ζωής. 
 

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεν εξαντλείται στην ώρα του μαθήματος. Ο ρόλος των γονέων είναι κι εδώ σημαντικός καθώς μπορούν 
να συζητούν επαγγελματικά θέματα με το παιδί τους δηλαδή να μοιράζονται εμπειρίες από τη δική τους δουλειά, να συζητούν για τα 
επαγγέλματα των ατόμων του περιβάλλοντός τους και να σχολιάζουν πληροφορίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι γονείς θα μπορούσαν 
να ενθαρρύνουν τους μαθητές να απασχοληθούν για μερικές εβδομάδες το καλοκαίρι σε ένα ταιριαστό επαγγελματικό χώρο και γενικά να 
αναπτύξουν ενδιαφέροντα και να εμπλακούν σε ομάδες δραστηριοτήτων στο σχολείο ή σε εθελοντικές οργανώσεις. Η κινητικότητα των εφήβων 
και η συμμετοχή τους σε διακρατικά προγράμματα για τη νεολαία όπως είναι οι Ανταλλαγές Νέων και τα Σεμινάρια Κατάρτισης στο εξωτερικό 
ή με φιλοξενούμενους από το εξωτερικό εξοπλίζουν τους νέους με πολύτιμες διαπροσωπικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες. 
Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ο κατάλληλος ειδικός για να υποστηρίξει όλα τα θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία 
του ατόμου. Ο ρόλος του αφορά στον καλύτερο δυνατό συνδυασμό των χαρακτηριστικών του ατόμου με τις συνθήκες του κοινωνικού 
περιβάλλοντος με στόχο την επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος. Ο συνδυασμός αυτός προϋποθέτει αυτογνωσία (στοιχεία 
προσωπικότητας, ικανότητες, ενδιαφέροντα, αξίες, δεξιότητες κ.λπ.), γνώση του περιβάλλοντος (εκπαιδευτικού και εργασιακού) και κατάλληλη 
συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να καταλήξει ο μαθητής στη λήψη εκπαιδευτικής (και περαιτέρω επαγγελματικής) απόφασης. 
Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού προετοιμάζει το άτομο να αναζητήσει εργασία. 
 

Στις μέρες μας η αναζήτηση εργασίας είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις των μεθόδων αναζήτησης και των τρόπων 
αποτελεσματικής παρουσίασης του εαυτού μας. Ο Σύμβουλος εκπαιδεύει τα άτομα στη σύνταξη του Βιογραφικού Σημειώματος και της 
Συνοδευτικής Επιστολής καθώς και στο χειρισμό τη Συνέντευξης είτε αυτή γίνεται για εισαγωγή σε πανεπιστήμιο, είτε για επιλογή προσωπικού. 
 

Η αναζήτηση εργασίας είναι η πρώτη μας απαιτητική εργασία πλήρους ωραρίου. 
 

Η αγορά εργασίας είναι τόσο απαιτητική σήμερα που η αποστολή ενός βιογραφικού σημειώματος δεν αρκεί για να μας εξασφαλίσει εργασία. Η 
εξεύρεση επαγγέλματος απαιτεί μία σειρά από δεξιότητες- κλειδιά οι οποίες είναι ακριβώς εκείνες που αξιολογούνται κατά την επιλογή 
προσωπικού. Απαιτεί συνέπεια, ακρίβεια, μεθοδικότητα, μελέτη και διαπροσωπικές ικανότητες. 
 

Επιπλέον, ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού υποστηρίζει άτομα που ήδη εργάζονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν στην εργασία τους και τα άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους να προσανατολισθούν ξανά προκειμένου να βρουν καινούρια 
δουλειά. Ο Σύμβουλος ενημερώνει για ευκαιρίες εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης ώστε να μπορεί το άτομο να έχει πάντοτε τα προσόντα 
που ζητούνται από την αγορά εργασίας και να εξασφαλίσει τη θέση που ήδη κατέχει ή να βρει μία καινούρια. 
 

Ζαρίφης Απόστολος - Γ’ Γυμνασίου 

 
Επισκεφθείτε το νέο μας site www.ann-news.gr 
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Σεπτέμβριος 2020 – Ξένες Γλώσσες 

Ξένες Γλώσσες 

Οι ξένες γλώσσες και η σημασία τους στον πολιτισμό μας 

 

 

 

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών προσφέρει πολλά και ποικίλα πλεονεκτήματα, ένα εκ 
των οποίων είναι και η άμεση επαφή και καλύτερη κατανόηση μεταξύ πολιτισμούς. 
Μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών ο άνθρωπος είναι σε θέση να κατανοεί 
λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα σε ξένες γλώσσες και με τον τρόπο αυτό 
καλύτερα να αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό των χωρών αυτών. 
 

Εξάλλου, οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις γλώσσες, και ειδικότερα οι 
διαφορές σε ιδιωματισμούς και φράσεις, προσφέρουν διαφορετική αντίληψη κάποιου 
καλλιτεχνικού έργου, ιδιαίτερα λογοτεχνικού, απ’ότι είναι σε θέση να προσφέρει 
κάποια μετάφραση από ξένη γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό, η εκμάθηση ξένων 
γλωσσών επιτρέπει στον άνθρωπο την ανάγνωση κλασικών έργων λογοτεχνίας στην 
πρωτότυπη γλώσσα γραφής τους, το οποίο είναι προφανώς διαφορετική εμπειρία 
απ’ότι η ανάγνωσή τους σε μεταφρασμένο κείμενο. 
 

Με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, φερειπείν, ο άνθρωπος είναι σε θέση να  
 

απολαμβάνει την ανάγνωση κειμένων κλασικών συγγραφέων στην πρωτότυπή τους γλώσσα και συνεπώς να μπορεί να απολαμβάνει τις 
ιδιότυπες φράσεις και χρήσεις της ξένης γλώσσας του συγγραφέα χωρίς να χρειάζεται επεξηγήσεις, ή υποσημειώσεις. 
Ο λυρισμός του Shakespeare, φερειπείν, ή λογοπαίγνια του Proust δεν είναι πάντα εφικτό να αποδοθούν ικανοποιητικά σε μετάφραση, λόγω 
της ιδιαιτερότητας της εκάστωσε ξένης γλώσσας και των διαφορετικών νοημάτων που λέξεις της ξένης γλώσσας μπορεί να έχουν. Έτσι, με την 
εκμάθηση ξένων γλωσσών ο άνθρωπος μαθαίνει τις ιδιαιτερότητες της ξένης γλώσσας και όχι μόνο είναι σε θέση να απολαύσει τα λογοτεχνικά 
κείμενα στο πρωτότυπό τους, αλλά, παράλληλα, διευρύνει σφαιρικά τις γνώσεις του. 
Επιπροσθέτως, η εκμάθηση ξένων γλωσσών απαιτεί την ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων, δεδομένου ότι πολλές φορές η εκμάθηση ξένων 
γλωσσών γίνεται ευκολότερη εάν συνδυάζεται με συσχετισμούς σχεδίων/εικόνων με τις καινούργιες λέξεις, αλλά και δεξιότητες λογικής, για την 
καλύτερη κατανόηση των κανόνων γραμματικής και συντακτικού της ξένης γλώσσας, το οποίο σημαίνει πως η εκμάθηση ξένων 
γλωσσών συντελεί στην συνολική εξέλιξη του ανθρώπου που μαθαίνει ξένες γλώσσες. 
Όμως, το πιο σημαντικό κέρδος από την εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι η δυνατότητα που αποκτά ο άνθρωπος να επικοινωνεί με άλλους 
ανθρώπους στην μητρική τους γλώσσα και κατά συνέπεια να έρχεται σε άμεση επαφή με τον δικό τους πολιτισμό. 
Η εκμάθηση ξένων γλωσσών, συνεπώς, δεν αποτελεί μονάχα επιπρόσθετο προσόν για την αναζήτηση εργασίας - παρόλο που, αναμφίβολα, 
οι ξένες γλώσσες πλέον είναι περιζήτητες στην αγορά εργασίας – αλλά και μοναδικό τρόπο εξέλιξης του ανθρώπου, καθώς οι ξένες 
γλώσσες διευρύνουν τους ορίζοντές του. Επιπλέον, η γνώση ξένων γλωσσών επιτρέπουν στον άνθρωπο να ταξιδέψει και να επικοινωνήσει 
στην τοπική γλώσσα, με αποτελέσμα να βιώσει διαφορετικές εμπειρίες στα ταξίδια του, καθώτι η γνώση ξένων γλωσσών επιτρέπει την άμεση 
επικοινωνία με ντόπιους και άρα αμεσότερη και καλύτερη επαφή με τον τοπικό πολιτισμό. 
Εξάλλου, η γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού οποιασδήποτε χώρας, ή και περιοχής με ιδιαίτερη διάλεχτο, και για αυτό 
η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί το πρώτο, και βασικό, στάδιο ως προς την απόκτηση γνώσης, αλλά και καλύτερης κατανόησης, άλλων 
πολιτισμών. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών τοιουτοτρόπως διευρύνει τους ανθρώπινους ορίζοντες, καθώς επιτρέπει στον άνθρωπο που 
μαθαίνει ξένες γλώσσες να σκέφτεται και να εκφράζεται σε ξένες γλώσσες, το οποίο σημαίνει την δυνατότητα έκφρασης σε περισσότερες 
γλώσσες, και εντέλει την διεύρυνση του μυαλού του ανθρώπου, καθώς, μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών, είναι σε θέση να επικοινωνεί με 
περισσότερους ανθρώπους, αλλά και να κατανοεί καλύτερα τον κόσμο γύρω του. 
Φυσικά, και η επιλογή της ξένης γλώσσας που επιθυμεί να μάθει ο άνθρωπος έχει σημασία. Δημοφιλείς ξένες γλώσσες, όπως τα Αγγλικά, τα 
Γαλλικά, και τα Ισπανικα, προσφέρουν την δυνατότητα επικοινωνίας με μεγάλο αριθμό ανθρώπων και συνεπώς με την άμεση επαφή με 
ποικίλους πολιτισμούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Συνεπώς, η εκμάθηση δημοφιλών ξένων γλωσσών, εκτός του πρακτικού όφελους, 
διευρύνουν και αισθητά τους ορίζοντες του ανθρώπου που γνωρίζει τις ξένες γλώσσες αυτές. 
Παράλληλα, όμως, ακόμα και η εκμάθηση λιγότερο δημοφιλών ξένων γλωσσών προσφέρει πολλά οφέλη, κυρίως την δυνατότητα επαφής με 
πολιτισμούς που είναι αρκετά διαφορετικοί απ’αυτόν που γνωρίζει ο άνθρωπος. Παραδείγματος χάρην, η εκμάθηση ξένων γλωσσών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας προσφέρει άμεση επαφή στον άνθρωπο με πολιτισμούς αισθητά διαφορετικούς από τον Δυτικό κόσμο, επιτρέποντας 
έτσι στον άνθρωπο που γνωρίζει αυτές τις ξένες γλώσσες να κατανοήσει καλύτερα τις διαφορές, αλλά και τις ομοιότητες, που υπάρχουν 
ανάμεσα στους ανθρώπους. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών συνεπώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλύτερη κατανόηση άλλων 
πολιτισμών, το οποίο σημαίνει και την καλύτερη κατανόηση του κόσμου. Δια ταύτα, η εκμάθηση ξένων γλωσσών συντελεί στην αυτοβελτίωση 
του ανθρώπου και του επιτρέπει να βλέπει και να κατανοεί τον κόσμο γύρω του καλύτερα και με μεγαλύτερη συνέπεια. 
Επιπροσθέτως, η γνώση ξένων γλωσσών συντελεί και στην αύξηση της κατανόησης του πολιτισμού που περιβάλλει τον άνθρωπο. Η 
γνώση ξένων γλωσσών προσφέρει διαφορετική οπτική ως προς τον πολιτισμό στον οποίο έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος, το οποίο έχει ως 
αποτέλεσμα ο άνθρωπος που γνωρίζει ξένες γλώσσες να είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα, και να κρίνει με διαφορετικά κριτήρια, την 
τοπική του κοινότητα και τον πολιτισμό στον οποίο μεγάλωσε. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών επιτυγχάνει τα παραπάνω αποτελέσματα με την 
διεύρυνση των οριζόντων του ανθρώπου, κυρίως λόγω της έκθεσης του ανθρώπου που γνωρίζει ξένες γλώσσες σε πολιτιστικά έργα άλλων 
πολιτισμών, τα οποία του προσφέρουν διαφορετική οπτική ως προς τον κόσμο σαν σύνολο. 
Δεδομένου ότι διαφορετικοί λαοί αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον κόσμο, οι ξένες γλώσσες επιτρέπουν την διείσδηση του ανθρώπου που 
γνωρίζει ξένες γλώσσες στην οπτική σφαίρα άλλων ανθρώπων και πολιτισμών, με το συνολικό αποτέλεσμα να είναι η συνεχής εξέλιξη του 
ανθρώπου.Οι ξένες γλώσσες, λόγω του ότι επιτρέπουν στον άνθρωπο την συνεχή διεύρυνση των οριζόντων και γνώσεών του, καθώς οι ξένες 
γλώσσες επιτρέπουν την επαφή με έργα λογοτεχνίας και τέχνης, που χωρίς γνώσεις ξένων γλωσσών θα παρέμεναν άγνωστα ή δυσανάγνωστα 
στον άνθρωπο, και τα οποία προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και οπτικές που δύσκολα μπορούσε να αποκτήσει ο άνθρωπος χωρίς να 
γνωρίζει ξένες γλώσσες. Συνεπώς, ακόμα κι όταν η εκμάθηση ξένων γλωσσών γίνεται κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, δηλαδή την 
ανάπτυξη και βελτίωση του βιογραφικού, η διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών και τα οφέλη που αυτή αποδίδει είναι πολύ μεγαλύτερα και 
πολλές φορές γίνονται εμφανή ακόμη κι όταν ο άνθρωπος συνειδητά δεν τα επιδιώκει. 
Η διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών, που συχνά διαθέτει ανάγνωση κειμένων στην ξένη γλώσσα ή επικοινωνία με ανθρώπους που μιλάνε 
την ξένη γλώσσα αυτή, συντελεί, έστω κι ασυναίσθητα, στην διεύρυνση των οριζόντων του ανθρώπου, καθώς τον φέρνουν σε επαφή με τον 
πολιτισμό της χώρας όπου η ξένη γλώσσα είναι μητρική.  
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Σεπτέμβριος 2020 – Επιστήμη 

Η Γη ήταν κάποτε ένας υδάτινος κόσμος σύμφωνα με επιστημονική μελέτη 

 

 

 

Έχει διαπιστωθεί ότι η Γη δεν ήταν πάντοτε όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, 
αλλά πέρασε διάφορες γεωλογικές φάσεις μέχρι να καταλήξει στην τωρινή 
μορφή της. Γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή έκανε την εμφάνισή της στεριά σε 
διάφορα σημεία του πλανήτη, η οποία ενώθηκε και διασπάστηκε αρκετές 
φορές μέχρι να δημιουργηθούν οι ήπειροι όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. 
Ερευνητές στις ΗΠΑ, με δημοσίευση τους επιστημονική στην 
επιθεώρηση Nature Geoscience, προσθέτουν ένα νέο κομμάτι στο puzzle 
της ιστορίας του πλανήτη. 
 

Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, ο πλανήτης μας πριν από περίπου 3 
δισεκατομμύρια χρόνια ήταν καλυμμένος μόνο με νερό. Η περιοχή 
Panorama στη Βορειοδυτική Αυστραλία αποτελεί διαχρονικό πεδίο 
γεωλογικών ερευνών, αφού έχει διαπιστωθεί ότι κρύβει μυστικά για το  
 

μακρινό παρελθόν της Γης. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Boswell Wing του Πανεπιστημίου του Colorado, Boulder, εντόπισε στην 
περιοχή ένα κομμάτι πλάκας, το οποίο, όπως διαπίστωσαν, ήταν πριν από 3,2 δισ. έτη μέρος του φλοιού της Γης κάτω από τον πυθμένα της 
θάλασσας. 
Από τη μελέτη και τη χημική ανάλυση αυτής της πλάκας προέκυψαν στοιχεία τα οποία οδήγησαν τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι εκείνη την 
περίοδο ο πλανήτης μας ήταν ένας αποκλειστικά υδάτινος κόσμος. Ένας παγκόσμιος ωκεανός κάλυπτε ολόκληρη την επιφάνεια της Γης. 
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Guardian, εφόσον τα ευρήματα αυτής της μελέτης επιβεβαιωθούν από επόμενες έρευνες, οι 
επιστήμονες θα έχουν στη διάθεση τους νέα πολύτιμα στοιχεία για το πού και το πώς έκαναν την εμφάνισή τους στον πλανήτη οι 
μονοκύτταροι οργανισμοί, αλλά και επίσης ποιοι άλλοι κόσμοι μακριά από τη Γη μπορεί να είναι φιλικοί στη ζωή. 
 

«Αν η νεαρή Γη δεν είχε ηπείρους και ήταν ένας υδάτινος κόσμος, τα εμπόδια θα ήταν μεγάλα για την εμφάνιση αλλά και εξέλιξη της ζωής και 
αυτό ισχύει για αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλους κόσμους» ανέφεραν στο άρθρο τους οι ερευνητές, οι οποίοι επικέντρωσαν την προσοχή 
τους στο να εντοπίσουν τα ίχνη του οξυγόνου. Έχει διαπιστωθεί ότι η παρουσία σύνθετων μορφών ζωής συνδέεται με αυξημένα επίπεδα 
συγκεκριμένων ισοτόπων οξυγόνου. Στην πλάκα υπήρχαν σε αυξημένα επίπεδα ισότοπα οξυγόνου που δεν συνδέονται με την παρουσία της 
ζωής και ειδικά της πιο εξελιγμένης, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα την απουσία ηπείρων και γενικότερα στεριάς στον πλανήτη τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. 
 
 Η επίλυση προβλημάτων 

βοηθάει τους μαθητές να 
μάθουν σωστά μαθηματικά

 
 

Ένας κύριος λόγος που σχετίζεται με το γιατί οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
μαθαίνοντας μαθηματικά είναι η υπερβολική έμφαση σε διαδικασίες μάθησης και η εργασία 
με δράσεις ρουτίνας. Η γνώση των μαθητών θα βελτιωνόταν αν μεγαλύτερη έμφαση δινόταν 
στη λύση προβλημάτων. Στη διδακτορική του διατριβή ο Johan Sidenvall προσεγγίζει τις 
αιτίες που σχετίζονται με το γιατί η διαδικαστική διδασκαλία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο 
σήμερα στα σχολεία και πώς η διδασκαλία θα μπορούσε να βελτιωθεί. 
«Οι δυνατότητες να μάθουν οι μαθητές μαθηματικά είναι περιορισμένες από τη διδασκαλία 
που τυπικά προσφέρεται στο σχολείο. Για να βελτιωθούν οι δυνατότητες των μαθητών να 
μάθουν μαθηματικά, ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων χρειάζεται να αφιερωθεί στην επίλυση 
προβλημάτων. Οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην εργασία τους 
προσαρμόζοντας την υποστήριξη που παρέχουν στις δυσκολίες των μαθητών», λέει ο Johan 
Sidenvall από το Τμήμα Επιστήμης και Εκπαίδευσης Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Umeå. 
Γενικά, υπάρχει μια υπερ-έμφαση στη διδασκαλία με μαθησιακές διαδικασίες από μνήμης, 
χωρίς μια καθαρή σύνδεση με τη μαθηματική κατανόηση. Ως ένα παράδειγμα, αυτό συμβαίνει 
όταν οι μαθητές εργάζονται αποκλειστικά με εργασίες ρουτίνας και ο δάσκαλος τους λέει πώς 
να λύσουν προβλήματα με παρουσιάσεις ή με μεμονωμένους υπολογισμούς. Αυτός ο τύπος 
διδασκαλίας εξελίσσεται, σε έναν βαθμό, σε βάρος της μάθησης μέσω της επίλυσης 
προβλημάτων, που έχει αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσματική στην εκμάθηση των 
μαθηματικών. Η γνώση των μαθηματικών διεργασιών είναι ένα σημαντικό μέρος των 
μαθηματικών, όμως οι μαθητές δεν κερδίζουν μια βαθύτερη μαθηματική κατανόηση 
διαχειριζόμενοι απλά αυτές τις διαδικασίες. 

Ένας από τους στόχους της διατριβής του Johan Sidenvall ήταν η κατανόηση του γιατί η διδασκαλία κυριαρχείται από την μάθηση από μνήμης 
και η εργασία από τις δράσεις ρουτίνας. Για να το πετύχει, μελέτησε τη διδασκαλία όπως αυτή γίνεται σε μαθητές του λυκείου και ανέλυσε τα 
εγχειρίδιά τους, μελετώντας την έκταση στην οποία οι μαθητές αντιμετώπιζαν εργασίες με επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας 
και πώς εργάζονται με εργασίες επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 
Ένας δεύτερος στόχος της διατριβής ήταν να διερευνήσει πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η διδασκαλία. Για το σκοπό αυτό, καταστρώθηκε μια 
υποστηρικτική διαδικασία για τους δασκάλους με πρόθεση να υποστηρίξει το δάσκαλο στη βοήθεια που προσφέρει στους μαθητές του σε 
διεργασίες επίλυσης προβλημάτων χωρίς να απομακρύνονται από την πρόκληση. 
Τα αποτελέσματα έχουν επιπτώσεις στο πώς μπορεί να σχεδιαστεί η διδασκαλία για να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν μαθηματικά με 
περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο, πώς τα εγχειρίδια μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να σχεδιαστούν και πώς τα αποτελέσματα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στη συνεχιζόμενη και την κανονική επιμόρφωση των δασκάλων. 

 
Επιστήμονες του Yale 
ανοίγουν νέους δρόμους 
για βιολογικά φάρμακα – 
μέσα στο κύτταρο 

 

 

Η τεράστια πλειονότητα των υψηλών πωλήσεων φαρμάκων είναι βιολογικά – γνωστά επίσης και ως 
πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται σήμερα για να θεραπεύσουν πολλές εξουθενωτικές 
ασθένειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αρθρίτιδα, η νόσος του Crohn. Έχουν βοηθήσει να 

βελτιωθούν οι ζωές πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Οι πρωτεΐνες έχουν τη δυνατότητα να 
βοηθήσουν πολλά περισσότερα εκατομμύρια, όμως δεν μπορούν, επειδή οι περισσότερες δεν μπορούν να 
περάσουν μέσω του ορίου του κυττάρου για να φτάσουν στις περιοχές του κυττάρου όπου απαιτούνται: στο 
εσωτερικό του. 
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ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
Η πόλη - φάντασμα της 

Ιαπωνίας που κατοικείται από 
σκιάχτρα 

  
Αυτό είναι ένα έρημο χωριό, το οποίο κατοικείται σχεδόν 
αποκλειστικά από δεκάδες κούκλες, που φτιάχτηκαν 
στη μνήμη των ανθρώπων που κάποτε ζούσαν εκεί. 
Αγρότες, ταχυδρόμοι, δάσκαλοι, αστυνομικοί, είναι 
τώρα στωικοί γείτονες που δημιουργήθηκαν από μία 
μοναδική και ακούραστη κάτοικο που αρνείται να αφήσει 
τους ανθρώπους της να ξεχαστούν στη λήθη. 
Ένας ταξιδιώτης βρέθηκε να περιπλανιέται σε ένα 
εγκαταλελειμμένο χωριό της Ιαπωνίας που o 
πληθυσμός του αποτελείται από… σκιάχτρα. 
Ο 36χρονος Νόρμαν Νακαμούρα ταξιδεύει στην 
Ιαπωνία αναζητώντας μοναδικά και κρυμμένα μέρη 
αυτής της χώρας. 
Στον δρόμο του για το χωριό Ναγκόρο, στην περιοχή 
Σικόκου, ο Νόρμαν βρέθηκε κάπου, που με μία πρώτη 
ματιά, φαινόταν σαν μία ήσυχη και πυκνοκατοικημένη 
κοινότητα. 
Ωστόσο, παρατηρώντας προσεκτικότερα, ο ταξιδιώτης 
συνειδητοποίησε ότι ήταν ένας από τους ελάχιστους 
ζωντανούς ανθρώπους σε ολόκληρο το χωριό, καθώς 
όλος ο πληθυσμός του αποτελείται από ανατριχιαστικές 
κούκλες. 
Όλοι οι «άνθρωποι» του χωριού δημιουργήθηκαν από 
την μία και μοναδική κάτοικο, την Τσουκίμι Αγιάνο, στη 
μνήμη των ανθρώπων που κάποτε ζούσαν στην 
ξεχασμένη και έρημη σήμερα κοινότητα. 

 
 

Το ακριβότερο πρόβατο 
του κόσμου πουλήθηκε 

έναντι 408.000 ευρώ 

 
Η δημοπρασία για το Double Diamond 
ξεκίνησε από τις 10.500 λίρες και 
«εκτοξεύτηκε» στις 364.000. 
Η συγκεκριμένη είδηση αποτελεί φαβορί για 
μία από τις πιο περίεργες της χρονιάς. 
Άλλωστε δεν συναντάς και πολύ συχνά 
κάποιο πρόβατο που η αξία του να φτάνει τις 
408.000 ευρώ. Ναι καλά διαβάσατε: 
408.000. 
Πρόκειται βέβαια για ένα της ράτσας 
«Texels», που θεωρούνται τα πιο ακριβά της 
αγοράς και έχουν πάρει το όνομά τους από 
την ομώνυμη νήσο της Ολλανδίας. 
Η δημοπρασία 
Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, διάφοροι 
κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν για την 
δημοπρασία  εκτρεφόμενων ζώων Scottish 
National Texel στο Λάναρκ της κεντρικής 
Σκωτίας και όταν ξεκίνησε η διαδικασία για 
το «Double Diamond», τα πράγματα... 
ξέφυγαν. 
Η τιμή εκκίνησης ήταν 10.500 λίρες και οι 
προσφορές έπεφταν η μία μετά την άλλη, με 
αποτέλεσμα το τελικό ποσό να φτάσει τις 
364.000 λίρες, δηλαδή τα 408.000 ευρώ. 
Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε με 231.00 
λίρες από τον Αύγουστο του 2009 ένα 
οκτάμηνο αρνί της ράτσας Τexel! 

Βιετναμέζος δεν έχει 
κόψει τα μαλλιά του 
εδώ και 80 χρόνια 

 

 
Πέντε μέτρα μήκος έχουν τα μαλλιά 
ενός Βιετναμέζου ο οποίος δεν τα 
έχει κουρέψει εδώ και σχεδόν 80 
χρόνια. 
 

Ο 92χρονος Nguyen Van Chien 
από την πολιτεία Mekong 
μεγαλώνει τα μαλλιά του γιατί 
πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι 
πρέπει να αφήνουν ανέγγιχτα  και 
χωρίς παρέμβαση όλα τα 
χαρακτηριστικά με τα οποία 
γεννιόνται. 
 

Τα μαλλιά του τα έχει μάλιστα 
χτενισμένα σε στυλ dreadlocks. 
 
 
15χρονη έτρωγε τα 

μαλλιά της από 
παιδί-Υποβλήθηκε 

σε επέμβαση 
 

 
 
Τρία κιλά μαλλί από το στομάχι 
15χρονης έβγαλαν γιατροί στην 
επαρχία Ούταρ Πραντές, στην Ινδία. 
 

Η έφηβη έτρωγε τα μαλλιά της από 
την παιδική της ηλικία. Με τα χρόνια, 
οι τούφες συγκεντρώθηκαν στο 
στομάχι της, προκαλώντας 
προβλήματα στην πέψη. 
 

Η 15χρονη Σιβάνι έφτασε να ζυγίζει 
μόλις 29 κιλά, βάρος πολύ μικρό 
δεδομένης της ηλικίας της. Σήμερα, 
αναρρώνει, μετά από χειρουργική 
επέμβαση και συνεχίζει τη θεραπεία 
της στο νοσοκομείο Lohia. 
 

Με τον καιρό, η κατανάλωση 
μαλλιών μπορεί να φτάσει σε 
ακραίες καταστάσεις και να 
οδηγήσει στη συσσώρευση στο 
στομάχι μεγάλης ποσότητας από 
τρίχες. 

 

 

Πλοίο «φάντασμα» ξεβράστηκε 
στην Ιρλανδία 

 
 

Για πάνω από ένα χρόνο έπλεε ακυβέρνητο στον 

Ατλαντικό Ωκεανό, εγκαταλελειμμένο από το 

πλήρωμά του, χωρίς να διαφαίνεται ότι θα έπιανε 

ποτέ λιμάνι.  

Ο λόγος για το φορτηγό πλοίο φάντασμα MV Alta, η 

περιπλάνηση του οποίου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 

του 2018. Τη Δευτέρα, ωστόσο, το μοναχικό του 

ταξίδι έλαβε τέλος, αφού το πλοίο ξεβράστηκε στις 

ακτές του ανατολικού Κορν της Ιρλανδίας. Όπως 

γράφουν οι Irish Times, οι κάτοικοι στο Ballycotton 

ειδοποίησαν το κέντρο συντονισμού της 

Ακτοφυλακής της Ιρλανδίας όταν εντόπισαν το  

 
φορτηγό πλοίο πάνω στα βράχια, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ντένις.ικού Κορκ της Ιρλανδίας 

Το 77 μέτρων πλοίο βρισκόταν σε πλου από την Ελλάδα στην Αϊτή αλλά βρέθηκε σε αδυναμία και έπλεε 
ακυβέρνητο για σχεδόν 20 ημέρες, όταν το δεκαμελές πλήρωμα ζήτησε βοήθεια καθώς οι προμήθειες 
τροφίμων και νερού άρχισαν να λιγοστεύουν. 
 

Το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σκάφος από την αμερικανική ακτοφυλακή τον 
Οκτώβριο του 2018, ενώ αυτό βρισκόταν 2.220 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βερμούδων, κι έκτοτε 
συνέχισε να πλέει ακυβέρνητο προς τα ανατολικά, παρασυρμένο από τους ανέμους. 
 

Το περιπολικό HMS Protecto του Βασιλικού Ναυτικού είχε συναντήσει το εγκαταλελειμμένο σκάφος 
ανοιχτά της Αφρικής στις 30 Αυγούστου του 2019, καθώς κατευθυνόταν προς τις Μπαχάμες. Αυτό ήταν 
και το τελευταίο στίγμα του. 
Μια ομάδα της ακτοφυλακής πραγματοποίησε έλεγχο του πλοίου από ελικόπτερο, ενώ αναμένεται να 
γίνει και επιτόπιος έλεγχος άμεσα. Εκτιμάται πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής από το πλοίο, 
το οποίο κατά τα άλλα είναι φαινομενικά άθικτο. 
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το σώμα τους χωρίς υπερβολές Ταυτόχρονα, ο αθλητισμός εμπνέει στα παιδιά και στους εφήβους υγιή πρότυπα συμπεριφοράς. Πρότυπα που 
αγαπούν και σέβονται την προσωπικότητά τους και το σώμα τους χωρίς υπερβολές. Αυτού του είδους τα πρότυπα απομακρύνουν τα παιδιά 
από τις διάφορες καταχρήσεις που μαστίζουν την κοινωνία μας, όπως η κατανάλωση αλκοόλ και καπνού καθώς και άλλων ουσιών, καθώς και 
από την υπερβολική και άσκοπη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Internet. 
 

Ο αθλητισμός όταν χάσει την πρωταρχική του αξία, της χαράς και της ευεξίας, και μετατραπεί σε κυνήγι δόξας, πρωταθλητισμού, κοινωνικής 
καταξίωσης και οικονομικού κέρδους οδηγεί σε σωματική και ψυχική καταπόνηση του οργανισμού. 
 

Όταν συμβεί αυτό, το παιδί ή ο έφηβος αποκτά ένα μόνιμο άγχος επίδοσης, και απόδοσης, το οποίο συνοδεύεται και από φόβο αποτυχίας. 
Αυτό το χρόνιο άγχος έχει επιπτώσεις στη σωματική και στην ψυχική υγεία του παιδιού. Οι έφηβοι συχνά, για να μπορέσουν να αυξήσουν τις 
σωματικές του επιδόσεις και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προπονητών ή των γονιών, μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάποιες 
απαγορευμένες ουσίες προκειμένου να επιτύχουν τον προσδοκώμενο στόχο. 
 

Οι υψηλές προσδοκίες που έχουν οι γονείς ή οι προπονητές από το παιδί έχουν αντίκτυπο στην ψυχική υγεία του. Το παιδί ενηλικιώνεται 
γρήγορα, αφού δεν χαίρεται μικρές και σημαντικές στιγμές της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας, συχνά μειώνει τις κοινωνικές του 
συναναστροφές, αφού ο ελεύθερος χρόνος του καταναλώνεται στις προπονήσεις, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σ' ένα μοναχικό παιδί, και 
αποκτά ένα μόνιμο άγχος επίδοσης, το οποίο θα επηρεάσει και την ενήλικη ζωή του. 
 

Εν κατακλείδι, ο ρόλος του αθλητισμού στη ζωή του παιδιού και του εφήβου είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Προκείμενου να μη χάσει την αξία του, 
οι γονείς και οι προπονητές θα χρειαστεί να περιορίσουν τις προσωπικές φιλοδοξίες τους και να επιτρέψουν στο παιδί να ξεδιπλώσει τα δικά 
του μοναδικά χαρίσματα. 
 

Συμβουλές για τους γονείς 

• Να επιτρέψουν στο παιδί τους να επιλέξει το ίδιο το άθλημα που επιθυμεί, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. 

• Να μην πιέζουν το παιδί να αποδώσει περισσότερο απ' ό,τι το ίδιο μπορεί. 

• Να στηρίξουν το παιδί τους σε πιθανές αποτυχίες και να το επιβραβεύουν στις επιτυχίες του, χωρίς υπερβολές. 

 

 

Ο ρόλος του αθλητισμού στην 
παιδική και εφηβική ηλικία 

 
 

Η άθληση συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής, ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα, προλαμβάνει την παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, καταπολεμά το 
άγχος και την κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή. 
 

Επίσης επιδρά θετικά στην προσωπικότητα του παιδιού, αφού του διδάσκει την 
αυτοπειθαρχία, την ομαδικότητα, τον θεμιτό ανταγωνισμό και αλτρουισμό, του 
ενισχύει το αίσθημα της άμιλλας και της συνεργασίας. Βοηθά το παιδί να αντιμετωπίζει 
με τον ίδιο τρόπο την ήττα και τη νίκη, να αναγνωρίσει το προσωπικό του λάθος, να 
δημιουργήσει θετική εικόνα εαυτού. 
 

Ένα άλλο σημαντικό όφελος που προσφέρει ή άθληση στη ζωή του παιδιού είναι ότι 
του δίνεται η ευκαιρία να εκτονώσει την ενεργητικότητά του από το επιβαρημένο 
σχολικό πρόγραμμα. Αυτές ελάχιστες ώρες οι εβδομαδιαίως αποτελούν στιγμές 
χαλάρωσης, χαράς και διασκέδασης για το παιδί. 
 

Ταυτόχρονα, ο αθλητισμός εμπνέει στα παιδιά και στους εφήβους υγιή πρότυπα 

συμπεριφοράς. Πρότυπα που αγαπούν και σέβονται την προσωπικότητά τους και  

Η επίδραση των αρνητικών 
συναισθημάτων στην 
αθλητική απόδοση

 

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι αθλητές αναφέρουν ότι χάθηκε κάποιος αγώνας ή εμφάνισαν 
μειωμένη  απόδοση εξαιτίας του αισθήματος του θυμού που ένιωσαν, με συνέπεια την 
απόσπαση και την εστίαση της προσοχής τους σε λάθος στόχο. Επιπλέον πολλές φορές και 
ως θεατές έχουμε διακρίνει διάφορα περιστατικά θυμού, οργής ακόμη και βίας στους 
αγωνιστικούς χώρους τα οποία ξεκινούν από τον άμεσα εμπλεκόμενο που είναι ο αθλητής, 
με οδυνηρές συνέπειες κάποιες φορές, με χαρακτηριστικότερη ίσως περίπτωση αυτή του 
Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, αλλά και του Ζιντάν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006 
μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. 
 

Διάφορα θεωρητικά μοντέλα έχουν αναδείξει την επίδραση των συναισθημάτων τόσο στις 
γνωστικές διαστρεβλώσεις των αθλητών όσο και στην επιρροή των επιπέδων της προσοχής 
με συνέπεια τη χαμηλότερη απόδοση. Αρκετές έρευνες στο χώρο της αθλητικής ψυχολογίας 
και όχι μόνο, έχουν δείξει ότι τα συναισθήματα επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη σκέψη 
και κατ’ επέκταση τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Αρνητικά συναισθήματα όπως ο θυμός 
και η οργή φαίνεται να έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα στη ζωή του αθλητή και να του 
δημιουργούν προβλήματα τόσο στην τοποθέτηση στόχων όσο και στη μεγιστοποίηση της 
απόδοσης του. Συνέπεια των παραπάνω είναι να υπάρχει αρνητική διάθεση στην καθημερινή 
  

αθλητική διαδικασία, τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο και στις διαπροσωπικές σχέσεις με τον προπονητή και τους συναθλητές. 
 

Η σωστή αξιολόγηση των γεγονότων, η ρύθμιση και ο έλεγχος των συναισθημάτων με στόχο τη μείωση της έντασης και την ισορροπημένη 
συναισθηματική κατάσταση τόσο στην προπόνηση όσο και στους αγώνες μόνο θετική επίδραση μπορούν να έχουν στην προπονητική 
διαδικασία. Ειδικότερα στους νεαρούς αθλητές ο θυμός φαίνεται να έχει καθοριστική επιρροή στη σκέψη, την αντίδραση και την αθλητική 
απόδοση. Το να κατανοήσει κανείς πως επιδρούν τα συναισθήματα στο μυαλό και κατ’ επέκταση στη συμπεριφορά των αθλητών και ειδικά 
των νεαρών σε ηλικία ατόμων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εφαρμοστούν κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης των συναισθημάτων, 
να αναδιατυπωθούν δυσλειτουργικές σκέψεις με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και τη βελτίωση των διαπροσωπικών 
σχέσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες, το αθλητικό επίπεδο και τα χαρακτηριστικά του αθλητή καθώς, επίσης και τη φύση του 
αθλήματος. 

Φρόσω Πατσού Μ.Sc Ψυχολόγος - Αθλητική Ψυχολόγος - Επιστημονική συνεργάτιδα Εθνικής Ομάδας Στίβου 
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1 → γ 

2 → β 

3 → β 

4 → α 

5 → α 

6 → β 

7 → γ 

8 → β 

Αν γράφαμε διαγώνισμα Γεωγραφίας σήμερα, πόσες πρωτεύουσες θα βρίσκαμε; Ας το ανακαλύψουμε! 

 

 

9 → β 

10 → α 

11 → β 

12 → β 

13 → γ 

14 → α 

15 → β 
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Τα "Wolfenstein", "Dishonored" 
& "Prey" μάλλον θα έρθουν σε 

Xbox Series X και S 

 
Οι συλλογές των" Wolfenstein", "Dishonored" και 
"Prey" φαίνεται πως θα περάσουν και στην επόμενη 
γενιά και συγκεκριμένα στα Xbox Series X και S 
(σύμφωνα με τα ESRB ratings). 
Μπορείτε να δείτε τη σελίδα της ESRB για 
τα "Dishonored" και "Prey" εδώ, αλλά και 
την Wolfenstein Alt History Collection. Το 'Xbox Series' 
είναι η μόνη πλατφόρμα που εμφανίζεται στα ratings 
κάτι που ίσως σημαίνει πως θα έρθουν αποκλειστικά 
στις κονσόλες νέας γενιάς της Microsoft. 
Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε για τέσσερις τίτλους 
από τις σειρές Dishonored & Prey The Arkane. Τα 
παιχνίδια αυτά λογικά θα είναι τα "Dishonored", 
"Dishonored 2", "Dishonored: Death of the Outsider" 
και "Prey". Όσον αφορά τη συλλογή Wolfenstein Alt 
History πάλι διαβάζουμε για τέσσερα games, τα οποία 
μάλλον θα είναι τα "Wolfenstein: The New Order", 
"Wolfenstein: The Old Blood", "Wolfenstein II: The New 
Colossus" και "Wolfenstein: Youngblood". 
Είναι απόλυτα λογικό να δούμε τις παραπάνω 
συλλογές στο Xbox Series Χ, ειδικά αν σκεφτούμε πως 
πρόσφατα η Microsoft απέκτησε έναντι 7.5 
δισεκατομμυρίων δολαρίων την Zenimax Media, 
φέρνοντας την Bethesda Softworks στην... ομάδα της. 
 
  
 

Το "Payday 3" βρίσκεται υπό ανάπτυξη σε Unreal Engine 

  

 

Η Overkill Software επιβεβαίωσε πως 
το "Payday 3" βρίσκεται σε στάδιο 
ανάπτυξης σε Unreal Engine. 
Τα νέα ανακοινώθηκαν από τον 
λογαριασμό του Payday στο Twitter, 
μέσω ενός εορταστικού tweet για τους 
100.000 followers. Η ύπαρξη του 
"Payday 3" επιβεβαιώθηκε από το 
μακρινό 2016 όμως το συγκεκριμένο  
 

tweet μας έδωσε επιτέλους περισσότερες πληροφορίες με το παιχνίδι να βρίσκεται 
στο design phase και πως αναπτύσσεται σε Unreal Engine. Η αλλαγή σε Unreal είναι 
πολύ σημαντική ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως το "Payday 2" φτιάχτηκε στην Diesel 
Engine της Overkill. 
Όπως είναι λογικό δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία κυκλοφορίας του "Payday 3", 
καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε κάτι παραπάνω για το παιχνίδι. Τα 
νέα είναι εξαιρετικά και έρχονται μετά από την προβληματική κυκλοφορία του "The 
Walking Dead" (το οποίο ανέπτυξε η Overkill και εξέδωσε η Starbreeze) που έφερε 
τεράστια οικονομικά προβλήματα για την Starbreeze, για την οποία οι έρευνες 
έδειχναν rπως ίσως δεν επιβιώσει μετά από αυτό. 
Θυμίζουμε πως το μυστικό φινάλε του "Payday 2" αποκαλύφθηκε το 2018, περίπου 
πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού. 
 

 

 

Το BlackWidow V3 είναι το νέο πληκτρολόγιο της Razer 

Η τεχνολογία doubleshot ABS ουσιαστικά σημαίνει ότι για την κατασκευή κάθε 
πλήκτρου χρησιμοποιούνται δύο στρώσεις πλαστικού. Αυτό εξυπηρετεί διπλό 
σκοπό. Η επιπλέον στρώση τα κάνει πιο ανθεκτικά ενώ ταυτόχρονα τα προστατεύει 
από το να σβηστούν οι ενδείξεις τους, οι οποίες βρίσκονται στο κατώτερο στρώμα 
πλαστικού. 
 

“Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φωτιζόμενα πλήκτρα που χρησιμοποιούν στοιχεία 
τυπωμένα πάνω σε αυτά, η διαδικασία παραγωγής doubleshot τοποθετεί το 
σύμβολο μέσα στη δομή του πλήκτρου, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα ξεθωριάσει 
ποτέ, ακόμα και μετά από χιλιάδες ώρες χρήσης. Και για επιπρόσθετη αντοχή και 
σταθερότητα, τα doubleshot ABS πλήκτρα έχουν κατασκευαστεί με επιπλέον πάχος 
που τα κάνει αρκετά σκληρά ώστε να αντέξουν ακόμα και τα πιο βαριά χέρια” 
αναφέρει η Razer. 
 

Τα παραπάνω ισχύουν πράγματι για τα πλήκτρα doubleshot ABS γενικά. Ωστόσο, 
μπορούν ακόμη να αναπτύξουν μια ανεπιθύμητη γυαλάδα με τον καιρό λόγω λιπών 
και ελαίων από τα δάχτυλά σας και το επανειλημμένο τρίψιμο της πληκτρολόγησης, 
κάτι το οποίο δεν παρουσιάζεται ως πρόβλημα στα πλήκτρα PBT. Όπως και να έχει 
όμως, τα doubleshot ABS είναι μια αναβάθμιση από τα κανονικά ABS. Σε σύγκριση 
με προηγούμενα μοντέλα BlackWidow, η Razer ισχυρίζεται ότι τα μοντέλα V3 
χρησιμοποιούν βελτιωμένα key switches κι έχουν εντονότερο φωτισμό RGB, κάτι 
που επιτυγχάνεται χάρη στις νέες διάφανες υποδοχές των switches. 
Η Razer διαθέτει το BlackWidow V3 σε κανονικό μέγεθος και σε μοντέλο 
‘tenkeyless’. Το μοντέλο κανονικού μεγέθους διαθέτει dedicated media keys κι ένα 
digital roller πολλαπλών χρήσεων, τα οποία θυσιάζει το tenkeyless μοντέλο για χάρη 
ενός πιο μαζεμένου σχεδιασμού. Και τα δύο προσφέρουν πλήρως 
προγραμματιζόμενα πλήκτρα με δυνατότητα καταγραφής macro on-the-fly, N-key 
roll-over και την επιλογή gaming mode. 
 
Το BlackWidow V3 κοστίζει 140 ευρώ και το BlackWidow V3 Tenkeyless 100. Και 
τα δύο είναι ήδη διαθέσιμα. Υπάρχει επίσης η ασύρματη παραλλαγή τους, το 
BlackWidow V3 Pro, με τιμή 230 ευρώ. 
 

Διαθέτει ανθεκτικότερα κουμπιά και 
εντονότερα φώτα. 
Την τελευταία δεκαετία, η Razer 
κατασκευάζει πληκτρολόγια για 
gaming με την ονομασία BlackWidow 
και το τελευταίο μοντέλο της σειράς, 
το BlackWidow V3, διαθέτει 
εντονότερα φώτα και πολύ πιο 
ανθεκτικά κουμπιά. 

 

Steam Game Festival: Autumn Edition 

 
Το Steam Game Festival, το οποίο είναι από τα λίγα 
gaming events που έγιναν πάνω από μία φορά μέσα 
στο 2020, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο 
Steam μεταξύ 7 και 13 Οκτωβρίου και θα σας επιτρέψει 
να παίξετε demοs επερχόμενων games ή που 
κυκλοφόρησαν πρόσφατα. 
 
Η συγκεκριμένη είναι η τέταρτη φορά που γίνεται 
το  Steam Game Festival, από όταν ξεκίνησε στα Game 
Awards τον περασμένο Δεκέμβριο και όπως και στα 
προηγούμενα, μεταξύ 7 και 13 Οκτωβρίου θα έχετε 
πρόσβαση σε εκατοντάδες δωρεάν demos στο Steam. 

 

 

https://gr.ign.com/the-elder-scrolls-6-tba/82957/news/to-xbox-agorazei-bethesda-kai-zenimax-media
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iPhone 12: Τι περιμένουμε να 
δούμε από την παρουσίαση των 

νέων μοντέλων της Apple 

 

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιήσει η Apple 
το event παρουσίασης των νέων προϊόντων της, μεταξύ των οποίων και του 
επόμενου μοντέλου iPhone. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου, λόγω των 
συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού. 
 

Εδώ και αρκετό καιρό οι διαρροές για τα νέα χαρακτηριστικά είναι 
συνεχείς. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τεχνολογικά ΜΜΕ, αναμένεται να 
παρουσιαστούν τέσσερα μοντέλα. Το πιο οικονομικό θα είναι το iPhone 12 Mini που 
θα διαθέτει οθόνη 5,4 ιντσών και κόστος από 699 δολάρια στην έκδοση 64 GB. 
 

Επίσης, αναμένεται να παρουσιαστεί iPhone 12 με κόστος από 799 δολάρια στα 64 
GB, αλλά και το iPhone 12 Pro με κόστος από 999 δολαρίων στα 128 GB (και τα δύο 
διαθέτουν οθόνες 6,1 ιντσών). Τέλος, θα αποκαλυφθεί -πιθανότατα- και η πιο 
premium συσκευή, το iPhone 12 Pro Max στις 6,7 ίντσες με κόστος 1.099 δολάρια 
στην έκδοση των 128 GB. 
 

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στον σχεδιασμό, όπως και 
σημαντικές βελτιώσεις στην κάμερα, σε έναν τομέα όπου ο ανταγωνισμός από 
τους άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς είναι πολύ μεγάλος. 
 

 
Οι διαρροές κάνουν λόγο για υποστήριξη βίντεο 4K στα 120 ή 240 fps, γρηγορότερη λειτουργία Face ID, προσθήκη νυχτερινής λειτουργίας 
στην κάμερα τηλεφακού και καλύτερη απόδοση χαμηλού φωτισμού για την υπεριώδη κάμερα, καθώς και πιθανή λειτουργία μακρο-κάμερας, 
όπως και λειτουργία βίντεο πορτρέτου στα μοντέλα Pro. 
 

Τα iPhone 12 Mini και iPhone 12 αναμένεται να είναι διαθέσιμα σε χωρητικότητες 128 και 256 GB σε μαύρο, λευκό, κόκκινο, μπλε και πράσινο 
χρώμα, ενώ τα iPhone 12 Pro και iPhone 12 Pro Max στα 256 και 512 GB, σε αποχρώσεις χρυσή, ασημί, γραφίτη και μπλε. 
Όσο για την ημέρα κυκλοφορία τους, για το iPhone 12 και το iPhone 12 Pro Max πιθανόν να είναι τα τέλη Οκτωβρίου (αναφέρεται η 23η 
Οκτωβρίου ως πιθανή ημερομηνία), αν όχι αρχές Νοεμβρίου, ενώ το iPhone 12 Mini ίσως να αργήσει λίγο ακόμη, με τα τέλη Νοεμβρίου να 
φαντάζουν ως τον πιθανότερο χρονικό ορίζοντα. 
 

Όλα τα νέα μοντέλα θα έχουν οθόνες Super Retina XDR και συνδεσιμότητα 5G, όπως μαρτυρά και το μότο στην πρόσκληση της 
παρουσίασης, «Hi Speed». Μάλιστα, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει τη λειτουργία Smart Data Mode, η οποία εναλλάσσεται μεταξύ 4G 
και 5G, με βάση το εύρος ζώνης της εφαρμογής, με στόχο τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. 
 

Η εταιρεία προχώρησε στη κυκλοφορία των νέων Apple Watches τον περασμένο μήνα, αλλά οι υπόλοιπες ανακοινώσεις μεταφέρθηκαν για 
αυτόν τον μήνα, λόγω της πανδημίας. Υπενθυμίζεται ότι, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός προχωρούσε στα αποκαλυπτήρια 
παραδοσιακά τον Σεπτέμβριο, αλλά φέτος όλα αυτά ανατράπηκαν. 
 
 Ο κωδικός που πρέπει να ξέρεις αν 

χαθεί ή κλαπεί το κινητό σου – 
Σημείωσέ τον, συμβουλεύει η ΕΛΑΣ 

 

«Γνωρίζεις ότι αν πληκτρολογήσεις *#06# στο κινητό σου μπορείς να δεις τον αριθμό IMEI της συσκευής 
σου; Σημείωσε τον κωδικό! Θα χρειαστεί σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής». 
Το παραπάνω μήνυμα έχει αναρτήσει η Ελληνική Αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter, μαζί με οδηγίες 
για την αποτροπή της κλοπής του κινητού μας τηλεφώνου. 
Ακολουθούν οι συμβουλές της ΕΛΑΣ για την ασφάλεια από κλοπή, ληστεία, απώλεια κινητών τηλεφώνων: 

• * Διατήρησε το κινητό σου τηλέφωνο αθέατο στην τσέπη σου ή την τσάντα σου όταν δεν το χρησιμοποιείς. 

• * Διατήρησε το κινητό τηλέφωνο κλειδωμένο με κωδικό κλειδώματος ή τον αριθμό PIN, όταν δεν το χρησιμοποιείς. 

• * Μη χρησιμοποιείς το κινητό τηλέφωνό σου όταν βρίσκεσαι σε μέρη που δεν αισθάνεσαι ασφαλής. 

• * Προσπάθησε να έχεις το κινητό σου όσο το δυνατόν πιο αθέατο, όταν το έχεις μαζί σου ή το χρησιμοποιείς στο 
δρόμο. 

• * Βάλε το κινητό σε ασφαλή τσέπη, όταν βρίσκεσαι σε στάση λεωφορείου, στα μέσα μεταφοράς, σε 
πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, γήπεδα, χώρους διασκέδασης και γενικά σε χώρους όπου επικρατεί 
συνωστισμός. 

• * Μην αφήνεις το κινητό σου χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεσαι σε καφετέρια χώρους διασκέδασης και σε άλλους 
πολυσύχναστους χώρους. Μη μπαίνεις στη θάλασσα, αφήνοντας το κινητό σου τηλέφωνο (και άλλα αντικείμενα) 
στην παραλία, χωρίς επιτήρηση 

• Στο σπίτι, μην αφήνεις το κινητό σου τηλέφωνο κοντά σε ανοικτά παράθυρα ή πάνω σε τραπέζια στην αυλή, κοντά στο δρόμο. 

• Μην αφήνεις το κινητό σου χωρίς επίβλεψη στο αυτοκίνητο. Σε περίπτωση που πρέπει να το αφήσεις μέσα στο αυτοκίνητο, τοποθέτησέ το σε σημείο, όπου δεν θα είναι ορατό. 

• Κατάγραψε και διατήρησε σε ασφαλές μέρος τον αριθμό ΙΜΕΙ της συσκευής σου. Κάθε κινητό τηλέφωνο έχει έναν 15ψήφιο ΙΜΕΙ αριθμό, ο οποίος είναι μοναδικός και προσδιορίζει 
την ταυτότητα της συσκευής. Μπορείς να δεις αυτόν τον αριθμό στην οθόνη του κινητού σου τηλεφώνου πληκτρολογώντας *#06# (Αστέρι-Δίεση-Μηδέν-Έξι-Δίεση) . 

• Κατέγραψε τον αριθμό σειράς της συσκευής σου, ο οποίος συνήθως αναγράφεται στο σημείο όπου αναγράφεται και ο αριθμός ΙΜΕΙ. 

• Ενημέρωσε εγγράφως τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κλοπή, προκειμένου να απαγορεύσει τη λήψη ή/και παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών απο τη συσκευή σου. 

• Δημιούργησε ένα σταθερό δικό σου σημάδι στη συσκευή, ώστε να είναι πιο εύκολη η αναγνώριση σε περίπτωση κλοπής. Ακόμα και μία φωτογραφία του κινητού μπορεί να φανεί 
χρήσιμη σε περίπτωση εντοπισμού του. (Μαρκάρισμα του κινητού μπορεί να γίνει με ένα μαρκαδόρο ή με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Υπάρχουν και ειδικά στυλό, με ακτίνες UV, οι 
οποίες είναι αόρατες με γυμνό μάτι και μόνο όταν φωτιστεί εμφανίζεται η εγγραφή). 

• Μη δίνεις εύκολα το κινητό σου σε κάποιον άγνωστο, ο οποίος σου ζήτησε να κάνει μία «επείγουσα κλήση», χωρίς να ερευνάς και να βεβαιώνεσαι για το ότι πράγματι υπάρχει 
τέτοια ανάγκη. 

• Μην εμπιστεύεσαι έναν άγνωστο, ο οποίος θα σου ζητήσει να δει το κινητό σου για να διαπιστώσει αν είναι αυτό που «έχασε» ή για να εξετάσει το μοντέλο ή για άλλη παρόμοια 
δικαιολογία. 

• Σε περίπτωση απειλής με οποιοδήποτε όπλο, μη διακινδυνεύεις τη ζωή ή τη σωματική σου ακεραιότητα, για να διατηρήσεις στη κατοχή σου το κινητό τηλέφωνο. 

• Διάβασε προσεκτικά και εφάρμοσε τις συμβουλές ασφάλειας του προμηθευτή του κινητού σου τηλεφώνου. 

• Ενημέρωσε αμέσως την πάροχο εταιρεία σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του κινητού τηλεφώνου. 

• Κατάγγειλε στην Αστυνομία την παράνομη αφαίρεση του κινητού σου. Κάλεσε το 100 σε οποιαδήποτε ύποπτη περίπτωση. 

 


