
  Είναι όντως τα σχολεία εστίες υπερμετάδοσης 

του SARS-CoV-2;  σελ. 2  
 

 Τάμπλετ σε αδύναμους οικονομικά Μαθητές για 

τις ανάγκες τηλεκπαίδευσης από το Δήμο Πειραιά 

σελ. 3 
 

 Το Ίδρυμα Ευγενίδου υποδέχεται τον Νοέμβριο 

με νέα πρωτοποριακά διαδικτυακά προγράμματα 

για παιδιά όλων των ηλικιών! σελ. 3 
 

 Προκήρυξη 2ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 

«Μαριλένα Λασκαρίδη» για Ελληνικά Σχολεία του 

Εξωτερικού σελ. 5 
 

 Πώς να διατηρήσετε το κλίμα ήρεμο κι 

εποικοδομητικό σελ. 6 
 

 Αυτά είναι τα 12 πράγματα που κάθε έφηβος σε 

καραντίνα θέλει να ξέρουν οι γονείς του σελ. 6-7 
 

 Ποιο είναι το παιχνίδι Among Us, που κάνει 

θραύση (του Φωτιάδη Κώστα Γ’ Γυμνασίου) σελ. 7 
 

 Τώρα lockdown, μετά τι? (της Νάγιας 

Κουναλάκη Γ’ Γυμνασίου) σελ. 8 
 

 Η τραγική ιστορία των δύο παιδιών που 

σκοτώθηκαν (του Απόστολου Ζαρίφη Γ’ 

Γυμνασίου) σελ. 8 
 

 Στίβεν Χόκινγκ: Οι μαύρες τρύπες είναι πύλες 

σε άλλα σύμπαντα (του Απόστολου Ζαρίφη Γ’ 

Γυμνασίου) σελ. 8-9 
 

 Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε 

Ευρώπη και αναπτυσσόμενες χώρες (της Βίβιαν 

Τσουβαλά Γ’ Γυμνασίου) σελ. 9 
 

 Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας και Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών σελ. 10 
 

 Αστρονόμοι ανακάλυψαν αστεροειδή γύρω από 

τον Άρη που έχει παρόμοια χημική σύνθεση με τη 

Σελήνη σελ. 11 
 

 Ο ψηλότερος ξύλινος ουρανοξύστης  σελ. 12 
 

 Ξενοδοχείο από χρυσό 24 καρατίων!  σελ. 12 
 

 Από την αποχή στην επανεκκίνηση σελ. 13 
 

 World Athletics: οι υποψήφιες για την 

Παγκόσμια Αθλήτρια της Χρονιάς του 2020 σελ. 13 
 

 PS-5 σελ. 16 
 

 Χαμός με τα ηλεκτρικά ποδήλατα «Κινούμαι 

Ηλεκτρικά» σελ. 16 

 
 

  

Μηνιαία Μαθητική – Εκπαιδευτική Εφημερίδα 

 

Φύλλο 6o ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Οκτώβριος 2020 

Στείλτε μας άρθρα 
σας να τα 

δημοσιεύουμε  
(με τη συγκατάθεση 

των 
Γονέων/Κηδεμόνων 

σας) 

Στείλτε μας τις 

εκδηλώσεις του 

σχολείου σας να 

τις 

επικοινωνήσουμε  

Πώς να 

διατηρήσετε το 

κλίμα ήρεμο κι 

εποικοδομητικό 

 

 

Οι επιπτώσεις 

της κλιματικής 

αλλαγής  

 
της Βίβιαν 

Τσουβαλά 

Αυτά είναι τα 12 

πράγματα που 

κάθε έφηβος σε 

καραντίνα θέλει 

να ξέρουν οι 

γονείς του

 

 

Είναι όντως τα 
σχολεία εστίες 
υπερμετάδοση

ς του SARS-
CoV-2 

 

Τώρα 

lockdown, μετά 

τι? 

 

της Νάγιας 

Κουναλάκη  

Ποιο είναι το 

παιχνίδι 

Among Us, που 

κάνει θραύση  

 
του Κώστα 

Φωτιάδη 

Η τραγική 

ιστορία των 

δύο παιδιών 

που 

σκοτώθηκαν 

 

Στίβεν Χόκινγκ: 

Οι μαύρες τρύπες 

είναι πύλες σε 

άλλα σύμπαντα 

 
του Απόστολου 

Ζαρίφη  

Τάμπλετ σε αδύναμους οικονομικά Μαθητές για τις 
ανάγκες τηλεκπαίδευσης από το Δήμο Πειραιά 

 

 

#  # #  
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Εκδότες 

Είναι όντως τα σχολεία εστίες 
υπερμετάδοσης του SARS-CoV-2; 

 
  
 

Στις ΗΠΑ, τα κρούσματα σε μαθητές είναι περισσότερα στα λύκεια και ακολουθούν 

τα γυμνάσια και τα δημοτικά 
 

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Nature, τα μικρότερα 
παιδιά δεν είναι πιθανό να συμβάλουν σημαντικά στη μετάδοση του SARS-
CoV-2, ενώ τα μεγαλύτερα μπορεί να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι 
Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης 
Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα 
κυριότερα σημεία της δημοσίευσης. 
 

Τα διεθνή δεδομένα δείχνουν ότι τα σχολεία ενδεχομένως να μην αποτελούν εστίες 
υπερμετάδοσης της λοίμωξης COVID-19, παρά τους ενδοιασμούς κατά την 
επαναλειτουργία τους μετά το προηγούμενο lockdown. 
 

Ο συγχρωτισμός μεγάλου αριθμού ατόμων σε κλειστό χώρο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ευοδώνει τη μετάδοση των ιώσεων από άτομο σε άτομο. 
 Παρόλο που τα παιδιά μπορεί να μολυνθούν από τον SARS-CoV-2 και να 
παράγουν ιικά σωματίδια, ωστόσο δεν καταγράφονται σημαντικές συρροές 
κρουσμάτων σε περιπτώσεις θετικών κρουσμάτων σε σχολεία. Βεβαίως, σε  

 

 
 

περιοχές όπου η επιδημική δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα θεωρείται ασφαλέστερη η λειτουργία των σχολικών μονάδων. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ιταλία περισσότερο από 65.000 σχολεία άνοιξαν το Σεπτέμβριο, ενώ παράλληλα άρχισε να σημειώνεται άνοδος 
των κρουσμάτων στην κοινότητα. 
 

Κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας τους μόνο 1.212 σχολικές μονάδες ανέφεραν κρούσματα COVID-19 και μάλιστα στο 93% των περιπτώσεων 
αφορούσαν μεμονωμένα κρούσματα που απομονώθηκαν έγκαιρα. 
 

Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά στην Αυστραλία. Στις ΗΠΑ το ποσοστό των παιδιών που ήταν θετικά στον SARS-CoV-2 συνέχισε να αυξάνεται 
με το άνοιγμα το σχολείων και παράλληλα με τη συνολική επιδημική καμπύλη στην κοινότητα. 
Ωστόσο, δεν μπορεί να καθοριστεί η συμβολή των κρουσμάτων μεταξύ παιδιών στη μετάδοση του SARS-CoV-2 στην κοινότητα. 
  
Στο Ηνωμένο Βασίλειο η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων σε σχολεία αφορούν τους ενήλικες και όχι τα παιδιά. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια μετα-ανάλυση, η οποία έδειξε ότι ιδιαίτερα τα παιδιά κάτω των 12-14 ετών είναι λιγότερα ευάλωτα στη λοίμωξη 
συγκριτικά με τους ενήλικες. 
 
  
 

Ειδικά τα παιδιά κάτω των 5 ετών είναι λιγότερο πιθανό να μεταδώσουν τον ιό σε άλλα 
άτομα. 
 

Η πιθανότητα μετάδοσης αυξάνει με την ηλικία, ενώ οι έφηβοι έχουν την ίδια δυναμική 
μετάδοσης με τους ενήλικες. 
 

Στις ΗΠΑ, τα κρούσματα σε μαθητές είναι περισσότερα στα λύκεια και ακολουθούν τα 
γυμνάσια και τα δημοτικά. 
 

Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως, αλλά αυτά τα δεδομένα 
μπορεί να οφείλονται στο μικρότερο μέγεθος των πνευμόνων των μικρών παιδιών και τη 
μικρότερη δυνατότητα παραγωγής αερολύματος ή/και στο μικρότερο δυναμικό 
μετάδοσης καθώς τα περισσότερα είναι εντελώς ασυμπτωματικά. 
 

Συμπερασματικά, τα επιδημιολογικά δεδομένα υποδεικνύουν τις ομάδες των μαθητών 
στους οποίους πρέπει να στραφούν κυρίως τα μέτρα πρόληψης της διασποράς της 
COVID-19. 
 

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος μετάδοσης της 
λοίμωξης COVID-19 και άρα δε θα πρέπει να εφησυχάζουμε, ωστόσο τα σχολεία 
φαίνεται να μην αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης ειδικά σε περιοχές όπου η επιδημική 
δραστηριότητα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. 
 

 

Δεν θα γίνει 
πορεία για το 
Πολυτεχνείο 

  
«Φέτος δεν θα γίνει πορεία 
για το Πολυτεχνείο», δήλωσε 
σήμερα  ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη  ο 

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , και πρόσθεσε: 
«Το 2020 δεν γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου, δεν γιορτάσαμε 
τίποτα από αυτά που μας ενώνουν, το ίδιο θα γίνει με το Πολυτεχνείο. Όταν θα ανοίξει 
η χώρα θα είμαστε όλοι μαζί για να γιορτάσουμε τις μεγάλες γιορτές» . 
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Συστάσεις: Να αποφεύγετε την 
άσκοπη χρήση Internet (9π.μ-6 
μ.μ.) για να μπορούν να κάνουν 

τηλεκπαίδευση οι μαθητές 

 
 

Να αποφεύγουμε τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών ψυχαγωγίας κατά τις 
ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 9 πμ έως τις 6 μμ Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργείται η απαιτούμενη διαθεσιμότητα στα δίκτυα για την αποτελεσματική 
λειτουργία εφαρμογών τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας. 
Τη σύσταση αυτή κάνουν  προς τους πολίτες το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  
Επίσης συνιστούν: 

•     Να δίνουμε προτεραιότητα στη χρήση των σταθερών δικτύων για την 
πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και να αποφεύγουμε, εφόσον δεν 
είναι απαραίτητες για την επικοινωνία μας, τις βιντεοκλήσεις. 

•     Να αποφεύγουμε την αποστολή αρχείων μεγάλου όγκου και χωρίς να έχει 
προηγηθεί διαδικασία συμπίεσής τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό.  Ομοίως, 
αποφεύγουμε την αποστολή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με μεγάλο όγκο συνημμένων αρχείων. 

•     Να διατηρούμε ενημερωμένο το λογισμικό όλων των οικιακών συσκευών 
που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, με βάση τις οδηγίες και τις συστάσεις 
των κατασκευαστών. 

 

•  Να δείχνουμε αυξημένη προσοχή σε μηνύματα που προέρχονται από άγνωστους αποστολείς και έχουν ως θέμα τους τον κορωνοϊό 
-και, γενικότερα, θέματα Υγείας και Πολιτικής Προστασίας- καθώς ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε κακόβουλο 
λογισμικό. 

•  Να υιοθετούμε υπεύθυνη συμπεριφορά και να εμπιστευόμαστε μόνο τις οδηγίες των επιστημόνων και του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας. 

•  Αν έχουμε παιδιά, φροντίζουμε για τη δημιουργική τους απασχόληση και αποφεύγουμε την προσκόλλησή τους σε διαδικτυακές 
υπηρεσίες διασκέδασης 

Τονίζεται πως κανένας οργανισμός και φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, στην Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει τηλεφωνικά, μέσω SMS, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες όπως ο κωδικός που χρησιμοποιείτε για την 
πρόσβασή σας σε κάποια υπηρεσία. Κάθε τέτοια επικοινωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόπειρα απάτης. 
 

Τάμπλετ σε αδύναμους 
οικονομικά Μαθητές για τις 

ανάγκες τηλεκπαίδευσης από 
το Δήμο Πειραιά 

 

Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε σε έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών 
επιτροπών, προκειμένου να εξοπλιστούν όλα τα σχολεία του Πειραιά με 
τάμπλετ, τα οποία  θα χρησιμοποιούν αδύναμοι οικονομικά μαθητές για τις 
ανάγκες της εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας. 
 

Σημειώνεται, ότι με τάμπλετ θα εξοπλιστούν όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, τα οποία 
είναι κλειστά στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση,  καθώς 
και τα Δημοτικά σχολεία για την περίπτωση αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή και 
όλης της σχολικής μονάδας, λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού. 
Τα προσφερόμενα τάμπλετ, τα οποία θα αποτελούν εφεξής σχολική περιουσία, 
διαθέτουν  προδιαγραφές που ορίστηκαν από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του 
Δήμου Πειραιά,  έτσι ώστε να  παρέχουν τη δυνατότητα στον μαθητή να 
χρησιμοποιεί το λογισμικό της τηλεκπαίδευσης. 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε: 

  
 

«Μετά και τα νέα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για το 
κλείσιμο σχολείων, αποφασίσαμε να εξοπλίσουμε όλες τις 
σχολικές μονάδες της πόλης μας με τάμπλετ για τους 
αδύναμους οικονομικά μαθητές, έτσι ώστε να συνεχίσουν  

 
απρόσκοπτα τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, οφείλουμε όλοι να 
προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες και να στηρίζουμε ουσιαστικά όλους όσοι έχουν ανάγκη, πόσο μάλλον τους μαθητές μας, που αποτελούν 
την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Είναι σημαντικό για εμάς όλα τα παιδιά να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση». 

 

 

H Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κα Ασπασία Αλιγιζάκη, ανέφερε σε δήλωσή της: 
«Παρά τους περιορισμένους – και λόγω πανδημίας – πόρους του Δήμου μας αισθανόμαστε την υποχρέωση να σταθούμε, 
όσο είναι εφικτό,  δίπλα στους μαθητές των σχολείων της πόλης. Αναγνωρίζοντας τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες 
που δημιούργησε ο κορωνοϊός, καθώς και το ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών, προχωράμε 
στον εξοπλισμό των σχολικών μας μονάδων με τις αναγκαίες για την τηλεκπαίδευση ψηφιακές συσκευές, για μαθητές που 
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τις προμηθευτούν. Ευχαριστούμε τα μέλη των σχολικών επιτροπών και τους 
Προέδρους τους  κα Δέσποινα Αρβανίτου και κ. Χρήστο Μακρή για την πολύτιμη συμβολή τους στις προσπάθειές μας». 

 
 

Απουσίες 
στους μαθητές 
που λείπουν 
από τα 
διαδικτυακά 
τμήματα 

  
 

 

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων στα διαδικτυακά τμήματα τηρείται καθημερινά 

παρουσιολόγιο 

Απουσίες θα καταγράφονται για τους μαθητές που θα απουσιάζουν από τα 
διαδικτυακά μαθήματα που ξεκινούν τη Δευτέρα για τα Γυμνάσια και Λύκεια , 
δεδομένου ότι είναι υποχρεωτική η διαδικτυακή παρακολούθηση,  σύμφωνα με 
εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε  στους  Περιφερειακούς 
Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στις 22 Οκτωβρίου για τα εξ αποστάσεως μαθήματα. 
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1940 

 
Ο Κωστής Παλαμάς 
γράφει το ποίημα «Στη 
Νεολαία μας», τρεις 
ημέρες μετά την κήρυξη 
του Ελληνοϊταλικού 
Πολέμου. 

1982 

 
Εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά στην Αθήνα ο 
δακτύλιος, για να 
καταπολεμηθεί το νέφος. 

1944 

 
Κυκλοφορεί το 
μεγαλύτερο σε 
ονομαστική αξία ελληνικό 
χαρτονόμισμα των 100 
δισεκατομμυρίων 
δραχμών 

Πηγή: 
https://www.sansimera
.gr/almanac/0311 
 
© SanSimera.gr 

1922 

 
Ο άγγλος αρχαιολόγος 
Χάουαρντ Κάρτερ 
ανακαλύπτει τον τάφο 
του Φαραώ 
Τουταγχαμών στην 
Αίγυπτο. 

1935 

 
Οι αδελφοί Πάρκερ 
κυκλοφορούν στην 
αγορά το επιτραπέζιο 
παιγνίδι Monopoly. 

1935 

 
Ο αμερικανός 
ηλεκτρομηχανικός 
Έντουιν Άρμστρονγκ 
ανακαλύπτει τη 
ραδιοφωνική μπάντα 
των FM. 
Πηγή: 
https://www.sansimera.
gr/almanac/0611 
 
© SanSimera.gr 

1944 

 
Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ 
γίνεται ο πρώτος και 
τελευταίος Αμερικανός 
που εκλέγεται για τέταρτη 
φορά Πρόεδρος των 
ΗΠΑ. 
Πηγή: 
https://www.sansimera.gr
/almanac/0711 
 
© SanSimera.gr 

1977 

 
Ο Μανόλης Ανδρόνικος 
ανακαλύπτει τον τάφο 
του Φίλιππου στη 
Βεργίνα. 

1931 

 
Η εικόνα της Παναγίας 
Σουμελά, έργο του 
ευαγγελιστή Λουκά, 
επιστρέφει στην Αθήνα 
από την Τραπεζούντα 
του Πόντου. 
Πηγή: 
https://www.sansimera.gr
/almanac/0911 
 
© SanSimera.gr 

1949 

 
Ο ΟΤΕ αποκτά τον 
πρώτο του 
συνδρομητή. 

1918 

 
Οι δυνάμεις της Αντάντ 
και η Γερμανία 
υπογράφουν ανακωχή. 
Λήξη του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. 

1933 

 
Δημοσιεύεται η πρώτη 
φωτογραφία του 
υποτιθέμενου τέρατος 
του Λοχ Νες. 

1864 

 
Δημοσιεύεται το νέο 
Σύνταγμα της Ελλάδας, 
με το οποίο καταργείται η 
Συνταγματική Μοναρχία 
και καθιερώνεται η 

Βασιλευόμενη 
Δημοκρατία. 

1989 

 
Ο Μάνος Χατζιδάκις 
ιδρύει την 
«Ορχήστρα των 
Χρωμάτων». 

1904 

 
Ο Κινγκ Ζιλέτ 
πατεντάρει την πρώτη 
ξυριστική λεπίδα που 
φέρει το όνομά του 
(Gillette). 

1945 

 
Ιδρύεται η UNESCO, 
ο εκπαιδευτικός, 
επιστημονικός και 
πολιτιστικός 
οργανισμός των 
Ηνωμένων Εθνών. 

1973 

 
Η απριλιανή χούντα 
καταστέλλει την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου με την 
εισβολή ενός 
τεθωρακισμένου άρματος 
από την κεντρική πύλη του 
ιδρύματος. 

1826 

 
Αρχίζει η μεγάλη μάχη 
στην Αράχωβα, όπου 
θα λάμψει το άστρο του 
Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

2008 

 
Ψηφίζεται στη Βουλή 
το νομοσχέδιο για την 
ενίσχυση της 
ρευστότητας της 
ελληνικής οικονομίας 

1985 

 
Η Microsoft 
λανσάρει το 
λειτουργικό σύστημα 
Windows 1.0. 

1977 

 
Το υπερηχητικό 
επιβατικό αεροπλάνο 
Concorde εκτελεί την 
παρθενική εμπορική 
πτήση του, από το 
Λονδίνο στη Νέα 
Υόρκη. 

1920 

 
Διενεργείται 
δημοψήφισμα για την 
επάνοδο του βασιλιά 
Κωνσταντίνου στην 
Ελλάδα από την 
κυβέρνηση Δημητρίου 
Ράλλη. 

1992 

 
Η IBM παρουσιάζει το 
πρώτο «έξυπνο» 
κινητό τηλέφωνο 
(smartphone) με την 
κωδική ονομασία 
«Angler» 

1859 

 
Ο Κάρολος Δαρβίνος 
δημοσιεύει το 
μνημειώδες έργο του 
«Η καταγωγή των 
ειδών». 

1916 

 
Επιβάλλεται από τις 
δυνάμεις της Αντάντ 
αποκλεισμός της 
Ελλάδος. 
(Νοεμβριανά) 

1983 

 
Η μεγαλύτερη κλοπή του 
κόσμου. Ράβδοι χρυσού, 
αξίας 40 εκατομμυρίων 
δολαρίων, «κάνουν φτερά» 
από το αεροδρόμιο 
Χίθροου του Λονδίνου. 

1895 

 
Ο επιχειρηματίας 
Άλφρεντ Νόμπελ 
ανακοινώνει τη 
θεσμοθέτηση 
επιστημονικών 
βραβείων, που θα 
φέρουν το επώνυμό του. 

1567 

 
Η πρώτη γραπτή 
μαρτυρία για την 
εισαγωγή πατάτας 
στην Ευρώπη 

1899 

 
Ο ελβετός 
επιχειρηματίας Χανς 
Γκάμπερ ιδρύει την 
ποδοσφαιρική ομάδα 
της Μπαρτσελόνα. 

1786 

 
Καταργείται η θανατική 
ποινή στην Τοσκάνη, 
για πρώτη φορά στον 
κόσμο, από το Μέγα 
Δούκα της Τοσκάνης 
Λεοπόλδο Β’ 
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Οκτώβριος 2020 – Επιμορφωτικά Ιδρύματα 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου υποδέχεται τον Νοέμβριο με νέα πρωτοποριακά 
διαδικτυακά προγράμματα για παιδιά όλων των ηλικιών! 

 

 

Προκήρυξη 2ου Λογοτεχνικού 
Διαγωνισμού «Μαριλένα 
Λασκαρίδη» για Ελληνικά 
Σχολεία του Εξωτερικού

 

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει τον 2ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 
Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Μαριλένας Λασκαρίδη για μαθητές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και 
των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας, 
για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. 

Στόχος του διαγωνισμού δεν είναι μόνο να ενθαρρύνει την έκφραση, τη συγγραφική 
ικανότητα και γενικότερα την καλλιτεχνική ευαισθησία των εφήβων, αλλά και να 
δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας με τους μαθητές των ελληνικών σχολείων του 
εξωτερικού. 
Πιστεύουμε πως αυτή η δημιουργική συμπόρευση συμβάλλει στη διάδοση και 
καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής ορίζεται η 31η Μαρτίου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική 
προκήρυξη. 
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Οκτώβριος 2020 – Οι ειδικοί γράφουν 

Σε καραντίνα με έφηβους (οι ειδικοί γράφουν) 

Πώς να διατηρήσετε το κλίμα 
ήρεμο κι εποικοδομητικό  

 
(για Γονείς/Κηδεμόνες) 

Δύσκολη η καραντίνα κι όσο περνούν οι μέρες, γίνεται ακόμη δυσκολότερη, ειδικά 

για όσους έχουν παιδιά σε ηλικίες που δεν συμβιβάζονται εύκολα με περιορισμούς 

και όρια. Κι η πιο ζόρικη ηλικιακή ομάδα είναι οι έφηβοι, τα παιδιά που αρχίζουν ή 

έχουν ήδη αρχίσει να ανεξαρτητοποιούνται απ’ τους γονείς, καθώς και να αποκτούν 

πιο έντονη κοινωνική ζωή εκτός οικογενειακής εστίας. Πώς, λοιπόν να 

συγκρατήσεις έναν έφηβο και να τον κλείσεις σε 4 τοίχους την ώρα που δεν 

θέλει με τίποτα να περνάει χρόνο με τους γονείς και το μόνο που σκέφτεται 

είναι να σεργιανίσει με τους φίλους του. Ειδικά όταν στα άγχη της εφηβείας 

προστίθεται ο φόβος για το άμεσο και μακρινό μέλλον που πάει ταίρι με την 

πανδημία και τον εγκλεισμό, κάνοντας τον ψυχισμό του παιδιού ακόμη πιο 

εύθραυστο. 
 

 
Συζητήστε ανοιχτά για την κατάσταση και τα μέτρα 
περιορισμού 

  

 

Τα έφηβα παιδιά μας είναι μικροί ενήλικες και καλό είναι, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, να τους αντιμετωπίζουμε ως τέτοιους. Όχι μόνο για να 
τους κάνουμε το χατήρι – είναι, άλλωστε, σε μια ηλικία που βιάζονται να μεγαλώσουν – αλλά για να τους δώσουμε την ευκαιρία να 
συμμετέχουν ως ισότιμοι συνομιλητές στους προβληματισμούς της οικογένειας και να καθησυχάσουμε τους φόβους τους μέσα από 
την ανοιχτή κουβέντα. 
Σκοπός είναι να αποφύγουμε την γιγάντωση κάποιου παράλογου φόβου που θα φέρει κακή ψυχολογία και, μαζί με την πίεση του εγκλεισμού, 
απρόβλεπτη συμπεριφορά. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν πως λειτουργεί η πανδημία, πως εξαπλώνεται και ποιους απειλεί περισσότερο 
ο ιός, καθώς και για ποιο λόγο οι νεότεροι – σαν κι αυτούς – πρέπει να αυτοπεριοριστούν. 
 

Περιβάλλετέ τους με μια καλά δομημένη καθημερινή ρουτίνα 
Εφαρμόστε ένα καθημερινό πρόγραμμα και βάλτε κανόνες που εξασφαλίζουν την αρμονική συμβίωση όλων των μελών της οικογένειας, αλλά 
φροντίστε να μην είναι άκαμπτοι και πιεστικοί. Είστε όλοι μαζί στο σπίτι, όλη την μέρα και είναι φυσιολογικό για ένα έφηβο παιδί να θέλει τον 
χώρο του, αλλά και τον χρόνο του. Φυσιολογικό είναι, επίσης, να κάνει την ανταρσία του αν του δώσετε την αφορμή. 
Μια ρουτίνα που είναι σταθερή χωρίς να είναι πιεστική, δίνει στο έφηβο παιδί την αίσθηση της επιλογής και τον χώρο που χρειάζεται 
για ν’ αποφασίσει ποια θα είναι εν τέλει η στάση του – επί της αρχής – απέναντι στην καραντίνα και τις προκλήσεις της. Η υπευθυνότητα, 
όταν είναι επιλογή και δεν επιβάλλεται, γίνεται οργανικό μέρος της προσωπικότητας του παιδιού κι ένα αντανακλαστικό ωφέλιμο για όλους. 
 

Ενθαρρύνετέ τους να συνεχίσουν το διάβασμα με το βλέμμα στο μέλλον 
Οι έφηβοι έχουν την τάση να δραματοποιούν τις καταστάσεις και μπορεί πολύ εύκολα να νιώσουν πως η εξέλιξή τους ματαιώνεται από 
παράγοντες που δεν ελέγχουν απόλυτα – όπως π.χ. η κατάσταση που βιώνουμε. Αν γίνει αυτό, είναι πολύ πιθανό να χασουν τη διάθεση και 
το κίνητρό τους να ασχοληθούν με το διάβασμα και την εξ αποστάσεως εκπαίδευσή τους το ίδιο εντατικά, σαν να πήγαιναν ακόμη στο σχολείο 
και το φροντιστήριο. 
Για να μην επιτρέψετε στα έφηβα παιδιά σας να πέσουν σ’ αυτό το λούκι, δημιουργήστε ένα ήρεμο περιβάλλον και μιλήστε τους για το 
πως πρέπει να διατηρήσουν τα όνειρά τους ζωντανά, αφού η ζωή δεν μπορεί να σταματήσει λόγω καραντίνας ούτε 
κορονοϊού. Σύντομα, όλα αυτά θα έχουν περάσει και θα πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν όταν ξέσπασε η κρίση, παλεύοντας και 
πάλι για ένα καλύτερο μέλλον. 
 

Αυτά είναι τα 12 πράγματα που 
κάθε έφηβος σε καραντίνα θέλει 

να ξέρουν οι γονείς του 

 
 

1. Μη θεωρήσεις δεδομένο πως ξεκουράζομαι επειδή απλά δεν πάω σχολείο. 

Μου είναι εξίσου δύσκολο να ζω εκτός «οργάνωσης» και προβλεψιμότητας όσο και 
σε εσένα. Όταν δεν κουράζω μυαλό και σώμα όσο αναλογεί στο καθένα, τότε ούτε 
εγώ ξεκουράζομαι ποτέ, απλώς κοιμάμαι περισσότερο. 
 

2. Επίτρεψέ μου να έχω μία ένταση παραπάνω είτε μαζί σου είτε με τα αδέρφια 
μου. 
Δεν έχουμε ξανα-υπάρξει όλοι μαζί σε ένα σπίτι τόσο απόλυτα, τόσο 
αδιαπραγμάτευτα ο ένας με τον άλλον. Αφουγκράσου την ένταση και κάνε μου 
συζήτηση μετά, αφού ηρεμήσω. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ε;;; ΟΧΙ ΚΗΡΥΓΜΑ! 
 
3. Να ξέρεις, σε παρατηρώ πιο έντονα, από πιο κοντά τώρα που είμαστε 
κλεισμένοι μες στο σπίτι. 
Εάν δεν είσαι καλά, θα το καταλάβω αμέσως, έλα πες το μου πρώτη/-ος εσύ, μην 
με αφήσεις να το καταλάβω μόνος μου. Θα μου είναι βάρος να βρίσκω εγώ αυτά 
που εσύ δεν ψάχνεις. 
 

4. Εάν είμαι κλεισμένος στο δωμάτιο μου και μιλάω στο κινητό ή στο διαδίκτυο 
με τους φίλους μου, άφησέ με να το κάνω, το έχω ανάγκη. 
 

Εάν είμαι σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, τότε βάλε μου όρια, μην με αφήσεις χωρίς τα όρια, τα χρειάζομαι ακόμη. Βάλε μου όρια στο διαδίκτυο, 

σπρώξε με να βοηθώ στις δουλειές του σπιτιού και δείξε μου πώς θα είναι να συγκατοικήσω στο μέλλον με έναν/μία σύντροφο. Εκπαίδευσέ με. 

5. Μαγείρεψε μου φαγητό με μεράκι για να κάτσουμε όλοι μαζί να απολαύσουμε την παρέα μας. 

Είναι ευκαιρία να πούμε πολλά στο τραπέζι για το παρελθόν, το παρόν ή και το μέλλον μας σαν οικογένεια. Μην απογοητευτείς εάν δεις να μη 

συμμετέχω, θα λάβω πολύ σοβαρά υπόψιν μου όσα ειπωθούν.                                                                                      Συνεχίζεται στη σελ.7 
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Η γωνία των μαθητών 

Ποιο είναι το παιχνίδι Among Us, 
που κάνει θραύση; 

 
Φωτιάδης Κώστας 

Γ3 - 10ο Γυμνάσιο Πειραιά 

 

Το Among Us είναι ένα πολύ δημοφιλές παιχνίδι με κοινωνικές υποψίες 

(όπως στο “μια νύχτα στο Παλέρμο…”, Secret Hitler, Town of Salem [...]). 

Είναι από το Σεπτέμβριο του 2020 απ’τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στο 

Twitch.tv και στο YouTube, με 200.000 θεατές στο Twitch (19/10/2020), 

σε σημείο να ξεπεράσει το LoL και το Fortnite. Έχει παιχτεί κιόλας από 

μεγάλους YouTubers όπως ο PewDiePie, Markiplier, JackSepticEye, και 

από Έλληνες YouTubers όπως ο Solidus (LegitGamingGR), 

AntonisX007GR, Axel..., μέχρι και τον Konilo. Ποιό είναι το αυτό το 

παιχνίδι που έκανε θραύση; 
 

Το Among Us είναι παιχνίδι με κρυφούς ρόλους και ψηφοφορία ανάμεσα 

στους παίκτες. Υπάρχουν τρία maps (The Skeld, Mira HQ, Polus), αν και 

παίζεται πιο συχνά το The Skeld. Υπάρχουν δύο ρόλοι παικτών: 
 

CREWMATES - ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 

 

 Οι Crewmates είναι οι “καλοί” του παιχνιδιού. Στόχος τους είναι να επιδιορθώσουν το μέρος με μικρές αποστολές (Tasks), χωρίς να τους 

σκοτώσει ο αντίπαλος τους, ο Impostor (απατεώνας). Και σε περιόδους κρίσεων, (Sabotage), οι Crewmates πρέπει να επιδιορθώσουν άμεσα 

το πρόβλημα, αλλιώς χάνουν. Σε περίπτωση που βρουν πτώμα ή έχουν υποψίες για το ποιος είναι ο Impostor, συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη. 

Στην σύσκεψη αυτή συζητάνε (τσακώνονται δηλαδή…) για το ποιος είναι ο Impostor και με ψηφοφορία όποιος παίρνει πλειοψηφία πεθαίνει και 

γίνεται Ghost.  

 IMPOSTORS – ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ 

 
Ο πιο πολυσυζητημένος ρόλος του παιχνιδιού, ο 

Impostor (ή/και Impostors) είναι ο Serial Killer του 

παιχνιδιού. Στόχος του είναι είτε να σκοτώσει τους 

Crewmates, είτε να κάνει προσπαθήσει να καταστρέψει 

 

 

 

   

το πλοίο. Οι Impostors προσποιούνται ότι είναι Crewmates και έχουν μια σειρά από 

ψεύτικες αποστολές (fake tasks). Επιπλέον, έχει μια μοναδική ικανότητα, το Vent 

(αεραγωγός) και μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα στο χάρτη. Είναι μεγάλο ρίσκο το 

να’σαι Impostor, διότι θέλει αρκετή πονηριά και εξυπνάδα. 

 Υπάρχουν και εργαλεία ανίχνευσης παικτών όπως οι κάμερες στο Security, Doorlogs στα Comms και τα Vitals στο Office. Ειδικά, στο Security 

υπάρχει ένα άτομο να βλέπει αν πάνε καλά τα πράγματα ή όχι. 
 

Το παιχνίδι έχει μέσα του γραπτή συνομιλία (chat), αλλά μπορεί να παιχτεί με φωνή μέσω προγραμμάτων όπως το Discord, το TeamSpeak, 

το Skype κ.α. Μπορεί να παιχτεί σε PC, Mac, Linux, Android και iOS (συγνώμη PS4). Στα κινητά είναι δωρεάν (με διαφημίσεις), ενώ στο PC, 

Mac και Linux με 3,99 €. Επιπλέον, έχει διάφορες στολές (skins) και κατοικίδια (pets), επι πληρωμής. 
 

Άποψη μου…: Το παιχνίδι είναι απλό και διασκεδαστικό. Δεν ξέρω πόσες ώρες έχω κάψει με αυτό το παιχνίδι και πόσες φιλίες έχουν χαλάσει. 

Είναι μια σκέτη απόλαυση, αλλά και εθισμός.  

 
Συνέχεια από σελ.6 

6. Εάν οι γονείς μου δεν έχουν καλή σχέση, τώρα θα το καταλάβω σίγουρα -εάν δεν το είχα καταλάβει από πριν. 

Το κρυφτούλι τέλος. 
7. Δείξε μου τη δημιουργικότητα κάνοντας εσύ πράγματα δημιουργικά. 
Μην κολλάς εσύ σε μία οθόνη και περιμένεις από εμένα να μην είμαι συνέχεια στον υπολογιστή. Δείξε μου πώς είναι η ησυχία μέσα μου ακόμη 
και στο σαλόνι, θα το δω στο βλέμμα σου. 
8. Μη με φοβίσεις για τον ιό, είμαι έφηβος και η ζωή για μένα είναι απολύτως δεδομένη. 
Δεν διανοούμαι ούτε εγώ να πεθάνω ούτε εσύ, μην μου μιλάς για θάνατο εάν δεν είναι απαραίτητο, μίλα μου για προστασία και σεβασμό προς 
τη ζωή των άλλων. 
9. Κάλεσέ με να δούμε μαζί μία ταινία ΔΙΚΗ ΜΟΥ, από εκείνες που δεν θα έβλεπες ή δεν θα προλάβαινες ποτέ να δεις μαζί μου. 
Θα νιώσω πως σε έχω μαζί μου ακόμη και όταν όλα αυτά λήξουν. 
10. Βάλε υγιεινά τρόφιμα μες στο ψυγείο. 
Είναι ευκαιρία να ψαχουλέψω τα πάντα στην κουζίνα και ίσως με δεις να αλλάζω διατροφικές συνήθειες προς το καλύτερο. Βοήθησε με και 
γίνε παράδειγμα. 
11. Πάμε μία βόλτα για περπάτημα μαζί στο τετράγωνο, μίλα μου για σένα, θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα. 
Σαν άνθρωπο όχι σαν γονέα, ούτε σαν αφεντικό. 
12. Όταν μείνουμε μαζί στον ίδιο χώρο, άσε με λίγο να σου μιλήσω πρώτος/-η. 
Εάν δεν σου μιλήσω καθόλου, έλα και δώσε μου μία αγκαλιά έτσι…Χωρίς λόγο… Δώσε μου λίγη απρόβλεπτη προσοχή, είναι ευκαιρία να δω 
πως με αγαπάς, έτσι… ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ Ή ΣΚΟΠΟ. ΕΤΣΙ… ΔΩΡΕΑΝ. 

Χριστίνα Μπογιατζή 
 



  
Οκτώβριος 2020 – Οι μαθητές γράφουν 

8 

Τώρα lockdown, μετά τι? 

 

της Νάγιας Κουναλάκη  

(Γ’ Γυμνασίου) 

Μια μέρα πριν το δεύτερο lockdown είδαμε στον Πειραιά και στην Αθήνα σειρές 
ανθρώπων έξω από καταστήματα κάθε είδους. Υποψήφιοι πελάτες περιμένουν 
υπομονετικά σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλο να αγοράσουν ρούχα, 
ηλεκτρονικά ,τρόφιμα ,είδη καπνίσματος και προς έκπληξίν μου και βιβλία. 
 

Η αντίδραση τους αυτή μπορεί να είναι από τη μια πλευρά ψυχολογικά ερμηνεύσιμη 
και ίσως κατανοητή ,από την άλλη πλευρά όμως δείχνει την αδυναμία μιας μερίδας 
των Ελλήνων να κατανοήσουν ουσιαστικά την λειτουργία της εξάπλωσης του ιού 
παρά τις καθημερινές συστάσεις των ειδικών! 
 

Τις ίδιες ώρες πάνω από 4.000 οχήματα πέρασαν τα διόδια και βρέθηκαν εκτός 
περιφέρειας Αττικής. Κάποιοι έπρεπε υποχρεωτικά να επιστρέψουν στους τόπους 
διαμονής τους και ήταν δικαιολογημένοι. Κάποιοι πάλι βρήκαν την καραντίνα και την 
διακοπή εργασιών ως δικαιολογία για να απολαύσουν τα καλά της επαρχίας χωρίς 
να σκεφτούν την πιθανότητα να μεταδώσουν τον ιό ως ασυμπτωματικοί φορείς τους 
στους κατοίκους της περιοχής στην οποία μεταβαίνουν. 
 

Ανάγκη εκτόνωσης και αισθήματος ασφάλειας ή παρορμητική και ωχαδελφίστικη 
συμπεριφορά απέναντι στο δεύτερο κλείσιμό μας.Ναι , είναι δύσκολος ο εγκλεισμός 
και πιέζει και απειλεί ψυχικά όλους μας. Ναι , πολλοί τείνουν να νιώθουν ασφαλείς 
όταν συγκεντρώνουν δίπλα τους υλικά αγαθά, ειδικά σε συνθήκες πολέμου ή  
 

καραντίνας. Από την άλλη πλευρά όμως φαίνεται να λείπει από την κοινωνία μας η δεύτερη, η επεξεργασμένη σκέψη , αυτή που θα έπρεπε να 
ακολουθεί ως συμμάζεμα κάθε παρορμητικής μας ενέργειας .Θα έχουν αυτές οι συναθροίσεις στην ουρά συνέπεια στην αύξηση των 
κρουσμάτων? Θα το δούμε τις επόμενες μέρες ? Θα χαθούν κι άλλοι άνθρωποι? 
 

Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα κόσμος, κυρίως νεαρής ηλικίας μαζευόταν στις πλατείες χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις παρά τις εκκλήσεις 
των ειδικών…  
 

Σήμερα φτάσαμε στο lockdown.  
 

Μετά από αυτό τι?  
 

Τι θα επακολουθήσει?  
 

Μήπως πρέπει να αλλάξουμε όλοι στάση ως κοινωνία, να δούμε σοβαρά το πρόβλημα της πανδημίας και τις επιπτώσεις του στην υγεία και 
στην οικονομία της χώρας μας? Τη θυσία θα την κάνουμε όλοι μας μικροί και μεγάλοι. 
 

Η τραγική ιστορία των δύο 
παιδιών που σκοτώθηκαν 

 
  

 

Ήταν ζευγάρι, έκαναν όνειρα για το μέλλον τους, όμως ο Εγκέλαδος τους βρήκε στο 
δρόμο... 
 

Και ενώ όλοι λέγαμε ότι το χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σάμο άφησε πίσω του μόνο 
σκόνη και καταστροφές που με το χρόνο θα επουλωθούν, άφησε δυστυχώς πίσω 
του δύο νεκρά παιδιά, με την είδηση του αδόκητου χαμού τους να σκορπίζει τη θλίψη 
στο πανελλήνιο. 
 

Οι δύο ανήλικοι, που είχαν μόλις σχολάσει από το λύκειο στο οποίο φοιτούσαν, πήραν 
τον... λάθος δρόμο, καθώς το στενό σοκάκι στο Βαθύ έμελλε να τους στριμώξει στα 
μπάζα μια για πάντα. 
 

Η μητέρα του αγοριού, βρήκε το κουράγιο να ψελλίσει δυο κουβέντες για τα 
αδικοχαμένα παιδιά. 
 

Είπε, ότι τα δύο παιδιά ήταν ζευγάρι. Έκαναν όνειρα, σχεδίαζαν τη ζωή τους, τις 
σπουδές τους, το μέλλον τους. 
 

Ωστόσο, το νήμα της ζωής τους κόπηκε πρόωρα βυθίζοντας στη θλίψη οικείους, 
φίλους, όλο το νησί, όλη τη χώρα... 
 

Ακόμη και οι διασώστες της ΕΜΑΚ λύγισαν μπροστά στην εικόνα των δύο παιδιών τα 
οποία βρέθηκαν αγκαλιασμένα κάτω από πέτρες και χώμα. 
 

Αντίο Άρη (17 ετών) + Κλαίρη (15 ετών) 
 

Ζαρίφης Απόστολος (Γ΄ Γυμνασίου) 
 

Στίβεν 
Χόκινγκ:  
 

Οι μαύρες 
τρύπες είναι 
πύλες σε 
άλλα 
σύμπαντα 

  

 

 

Ο διάσημος αστροφυσικός και καθηγητής Στίβεν 
Χόκινγκ είχε προχωρήσει στην επέκταση της θεωρίας 
του για τις μαύρες τρύπες του διαστήματος, 
υποστηρίζοντας ότι οι μαύρες τρύπες  είναι πύλες σε 
ένα άλλο σύμπαν. 
Συγκεκριμένα, ο Χόκινγκ είχε προχωρήσει σε 
περαιτέρω ανάλυση προηγούμενης θεωρίας του, 
επισημαίνοντας ότι οι τρύπες αυτές δεν είναι αυτό που 
νομίζαμε, δεν αποτελούν δηλαδή παγίδες και φυλακές 
για τα αντικείμενα που χάνονται στο σκοτάδι. 
Σύμφωνα με τους τελευταίους ισχυρισμούς του, 
κάποιος που ταξιδεύει μέσα από μια μαύρη τρύπα θα 
μπορούσε να επιβιώσει και να βγει από την άλλη 
πλευρά σε ένα διαφορετικό σύμπαν.  
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Η τελευταία επανατοποθέτηση στην θεωρία του, σε συνδυασμό με τις έρευνες των 
θεωρητικών συναδέλφων του Andrew Strominger του Χάρβαρντ και Malcolm Perry του 
Πανεπιστημίου του Cambridge, αναφέρει πως κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό. Οι επιστήμονες 
τονίζουν πως η απάντηση βρίσκεται στα σωματίδια μηδενικής ενέργειας, τα οποία 
ονομάζονται και διαφορετικά "soft hair" και ρόλος τους είναι να αποθηκεύουν πληροφορίες 
σχετικά με τον ορίζοντα της μαύρης τρύπας, δηλαδή το αόρατο όριο που είναι το σημείο χωρίς 
επιστροφή.    
 

Μάλιστα, σε ένα άρθρο τους στο επιστημονικό περιοδικό Physical Review Letters οι 
αστροφυσικοί - ερευνητές αναλύουν έναν μηχανισμό διατήρησης των πληροφοριών, που κατά 
τους ίδιους λειτουργεί ως "έξοδος διαφυγής" στο σύμπαν με τον "θάνατο" της μαύρης τρύπας. 
 

Έτσι, οι επιστήμονες πιστεύουν πως τα σωματίδια "soft hair" θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας των βασικών νόμων του σύμπαντος που δηλώνουν ότι 
κάτι που έχει κάποτε υπάρξει διατηρείται μέσω των πληροφοριών αυτών. 
 

συνέχεια από Σελ.8 

 

 
Η κβαντική μηχανική θεωρεί ότι οι πληροφορίες αυτές χάνονται γιατί οι μαύρες τρύπες δεν 
έχουν "τρίχες", ωστόσο ο Χόκινγκ στη νέα θεωρία του αναφέρει ότι αυτά τα "soft hair" 
υπάρχουν, επομένως υπάρχει ενδεχομένως και ο μηχανισμός που αποθηκεύει  τις 
πληροφορίες και αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν. 
 
Παράλληλα, η ομάδα των επιστημόνων αναφέρουν πως με το θάνατο της μαύρης τρύπας 
εκπέμπεται ακτινοβολία, που έχει πάρει και το όνομα του αστροφυσικού και λέγεται 
ακτινοβολία Χόκινγκ, με την οποία δημιουργούνται αντίγραφα των πληροφοριών και 
μεταφέρονται και στο σύμπαν. 
 
Τέλος, επισημαίνεται πως οι "τρίχες" δεν αποκαλύπτουν που ακριβώς καταλήγει η ύλη που 
χάνεται στις μαύρες τρύπες. 

Ζαρίφης Απόστολος (Γ΄ Γυμνασίου) 
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Οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής σε Ευρώπη και 
αναπτυσσόμενες χώρες

 
 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου. Οι πάγοι στις πολικές 
περιοχές λιώνουν και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Ορισμένες περιοχές πλήττονται 
συχνότερα από ακραία καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις, ενώ άλλες δοκιμάζονται 
από μεγάλης έντασης καύσωνες και ξηρασίες. 
 

Οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες. 
 

Τήξη των πάγων και άνοδος της στάθμης των θαλασσών 
Όταν το νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται. Ταυτόχρονα η υπερθέρμανση του πλανήτη 
προκαλεί την κατάρρευση όγκων πάγου στους δύο πόλους και την τήξη των 
παγετώνων. 
Εξαιτίας των αλλαγών αυτών, ανεβαίνει η στάθμη των θαλασσών με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται πλημμύρες και διάβρωση στις ακτές και τις πεδινές παράκτιες περιοχές. 
 

Ακραία καιρικά φαινόμενα, μετατόπιση των βροχοπτώσεων 
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται ολοένα και 
συχνότερα και προκαλούν πλημμύρες και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, καθώς 
και περιορισμό των υδάτινων πόρων σε ορισμένες περιοχές. 
 

Συνέπειες για την Ευρώπη 
Οι χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης πλήττονται όλο και πιο συχνά από κύματα καύσωνα, δασικές πυρκαγιές και ξηρασίες. 
Η λειψυδρία στις περιοχές της Μεσογείου αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν οι κίνδυνοι ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. 
Η Βόρεια Ευρώπη δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες βροχοπτώσεων και οι πλημμύρες θα γίνουν σύνηθες φαινόμενο τον χειμώνα. 
Οι αστικές περιοχές, όπου ζουν σήμερα 4 στους 5 Ευρωπαίους, εκτίθενται σε καύσωνες, πλημμύρες ή στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, 
αλλά συχνά δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
 

Συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες 
Πολλές φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό τους περιβάλλον και διαθέτουν τους λιγότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν την κλιματική 
αλλαγή. 
 

Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία 
Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιπτώσεις στην υγεία: 
Έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των θανάτων που σχετίζονται με τον καύσωνα σε ορισμένες περιοχές και μείωση των θανάτων που 
σχετίζονται με το κρύο σε άλλα κράτη μέλη. 
Βλέπουμε ήδη αλλαγές στην κατανομή ορισμένων ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό καθώς και φορέων νόσων. 
 

Κόστος για την κοινωνία και την οικονομία 
Οι υλικές ζημίες και οι ζημίες στις υποδομές, καθώς και στην ανθρώπινη υγεία, συνεπάγονται υψηλό κόστος για την κοινωνία και την οικονομία. 
Το διάστημα 1980 - 2011, οι πλημμύρες έπληξαν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια άτομα και προκάλεσαν άμεσες οικονομικές ζημίες άνω 
των 90 δισ. ευρώ. 
Τομείς που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων, όπως η γεωργία, η δασοκομία, η ενέργεια 
και ο τουρισμός πλήττονται σε μεγάλο βαθμό. 
 

Κίνδυνοι για την άγρια πανίδα και χλωρίδα 
Η κλιματική αλλαγή επέρχεται εξαιρετικά γρήγορα και πολλά είδη φυτών και ζώων αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. 
Πολλά είδη που ζουν στην ξηρά ή σε γλυκά και θαλασσινά νερά έχουν ήδη μετακινηθεί προς νέες περιοχές. Ορισμένα είδη φυτών και ζώων θα 
αντιμετωπίσουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης εάν η μέση θερμοκρασία της γης εξακολουθήσει να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. 

Βίβιαν Τσουβαλά (Γ’ Γυμνασίου) 
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Ξένες Γλώσσες 

Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 
 

Η ξένη γλώσσα είναι διαβατήριο ζωής για µια πετυχημένη καριέρα και λαµπρή σταδιοδροµία. Ανοίγει νέους ορίζοντες στον 
εργασιακό και οικονοµικό τοµέα, στη διαδικτυακή πληροφόρηση, στα ταξίδια, στην ανάγνωση αυθεντικών κειµένων και στην 
προαγωγή της δια βίου παιδείας. 
 

Στη κοινωνία µας η εκµάθηση της ξένης γλώσσας είναι συνυφασµένη µε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, εδώ και 
πολλές δεκαετίες, όπου τα ελληνόπουλα µαθαίνουν τις ξένες γλώσσες και µας κάνουν περήφανους σε όλο τον κόσµο. Η Ελλάδα µας βρίσκεται 
ανάµεσα στις υψηλότερες θέσεις γλωσσοµάθειας στην Ευρώπη. Όταν ο µέσος όρος όλων των Ευρωπαίων που µιλούν µια ξένη γλώσσα είναι 
36% περίπου, στην Ελλάδα ανέρχεται στο 50%. Οι Έλληνες µαθητές που διδάσκονται µία ξένη γλώσσα είναι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη  µε 
ποσοστό 92%. 
 

Γνωρίζουµε ότι καµία ειδίκευση, ανωτέρα σπουδή, µεταπτυχιακό, ή διδακτορικό, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στη κοινωνία µας χωρίς την πολύ 
καλή γνώση της ξένης γλώσσας και συγκεκριµένα της Αγγλικής. 
 

Τα οφέλη της ξένης γλώσσας δεν σταµατάνε εδώ, διότι: 
 

1. Η γνώση της ξένης γλώσσας προάγει την ειρήνη. Μιλάω µια ξένη γλώσσα σηµαίνει υπεισέρχοµαι σ’έναν κόσµο ανθρώπων που 
σκέπτονται διαφορετικά. Αντιλαµβάνοµαι διαφορετικούς τρόπους ζωής, ανακαλύπτω καινούργιες ανθρώπινες συµπεριφορές, νέους 
πολιτισµούς, ξεδιαλύνω τις προκαταλήψεις µου και βελτιώνω την στάση µου στην κοινωνία. Γίνοµαι ανεκτικός και σέβοµαι τη 
διαφορετικότητα. 

2. Η ξένη γλώσσα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ενδυνάµωση των γνωστικών ικανοτήτων του ανθρώπου, στη βαθύτερη σύνδεση της 
γλώσσας µε τη δηµιουργική σκέψη και εξελίσσει τις κοινωνικές δεξιότητες. ∆ιαµορφώνει την προσωπικότητα και επιβραδύνει 
αποτελεσµατικά την εγκεφαλική γήρανση. 

3. Η γνώση της ξένης γλώσσας συνδράµει στην χρήση πολυπλοκότερων γλωσσικών δοµών της µητρικής γλώσσας και δηµιουργεί 
περισσότερο γλωσσικό χώρο µνήµης. Αυξάνει τον εκτελεστικό έλεγχο του εγκεφάλου, που συνδέεται άµεσα µε την αδιάπτωτη 
προσοχή και τις ακαδηµαϊκές ικανότητες. 

 

Καθόλου τυχαίο δεν είναι, λοιπόν, ότι η εκµάθηση της ξένης γλώσσας αποτελεί έναν αυτόνοµο διεπιστηµονικό κλάδο, εµπεριέχοντας 
επιστήµες όπως την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, την εκπαίδευση, τη γλωσσολογία, την ψυχογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία, τη 
νευρογλωσσολογία, την ανάλυση του λόγου και την τεχνολογία. 
 

Εν αντιθέσει µε το παρελθόν, όπου κύριο µέληµα των ακαδηµαϊκών για την απόκτηση της ξένης γλώσσας ήταν η διερεύνηση των µεθόδων της 
«διδακτικής» ξένων γλωσσών, σήµερα οι επιστηµονικές έρευνες εξετάζουν τις µεθόδους «µάθησης» της ξένης γλώσσας. ∆ηλαδή, δίδεται 
έµφαση στο πώς µαθαίνουν οι µαθητές τις ξένες γλώσσες και στις κατάλληλες διαδικασίες που συντελούν στη σωστή µάθηση. Το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στη µελέτη του ανθρώπινου µυαλού και στη γλωσσική συµπεριφορά. Η αποστήθιση κανόνων γραµµατικής και συντακτικού και οι 
ασκήσεις µετάφρασης π.χ. ανήκουν σε πεπαλαιωµένες αντιλήψεις διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Η έµφαση δίδεται στη γραπτή και προφορική 
έκφραση των επικοινωνιακών αναγκών της γλώσσας, δηλαδή στις διαδικασίες µάθησης, οι οποίες συντελούνται εντός οµάδας. 
 
Οι κοινωνικές επιστήµες είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της επιστήµης της εκµάθησης ξένων γλωσσών και οι αντίστοιχες έρευνες αναφέρονται σε 
περιβάλλον τάξεων. Εξ’ ου, και η σπουδαιότητα της κοινωνικής µάθησης, δηλαδή της µάθησης σε οµάδες εντός τάξης ενός οργανωµένου 
κέντρου ξένων γλωσσών, σε  αντίθεση  µε  την ελλιπή µάθηση σε ιδιαίτερα µαθήµατα. Ακόµα και όταν τα ιδιαίτερα µαθήµατα απευθύνονται 
σε µαθητές µε σοβαρές µαθησιακές ιδιαιτερότητες, ο στόχος είναι η σύντοµη επιστροφή στην οµάδα. 
 
Άλλωστε, τα «pragmatics», δηλαδή οι διαφορετικοί τρόποι χρησιµοποίησης της ξένης γλώσσας σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις, 
χρειάζονται οµάδα για να κατανοηθούν. 
 
Επίσης, η εκµάθηση της ξένης γλώσσας σχετίζεται µε τη µάθηση της µητρικής γλώσσας, η οποία συντελείται όταν το παιδί αλληλεπιδράει µε 
άλλους ανθρώπους. Αυτή η αναγκαία αλληλεπίδραση µπορεί να αναπαραχθεί στην οµάδα µιας τάξης η οποία λειτουργεί ως ένας µικρόκοσµος 
της κοινωνίας, διότι το σηµαντικό είναι «τι µπορεί να κάνει ο µαθητής χρησιµοποιώντας τη ξένη γλώσσα και λιγότερο τι ξέρει για αυτή 
τη γλώσσα». 

 
«Μια ξένη γλώσσα είναι µια δεύτερη ζωή!» 
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Οκτώβριος 2020 – Επιστήμη 

Αστρονόμοι ανακάλυψαν 
αστεροειδή γύρω από τον Άρη 

που έχει παρόμοια χημική 
σύνθεση με τη Σελήνη 

 

Ο αστεροειδής «1998 VF31» μπορεί να αποκόπηκε 

από το φεγγάρι της Γης και αργότερα να 

παγιδεύτηκε από το βαρυτικό πεδίο του Άρη 

 
Αστρονόμοι στη Βόρεια Ιρλανδία, με επικεφαλής έναν 
Έλληνα, ανακάλυψαν έναν αστεροειδή γύρω από τον 
Άρη, τον οποίον περιέγραψαν ως πιθανό «χαμένο εδώ 
και καιρό δίδυμο αδελφό» της Σελήνης. 
Θεωρούν ότι ο εν λόγω αστεροειδής, ο «1998 VF31», 
μπορεί να αποκόπηκε από το φεγγάρι της Γης και 
αργότερα να παγιδεύτηκε από το βαρυτικό πεδίο του 
Άρη. 
 

Δεν αποκλείεται, πάντως, ο αστεροειδής να 
αποσχίστηκε από τον ίδιον τον «κόκκινο πλανήτη» στο 
μακρινό παρελθόν. 
 

Οι ερευνητές του Αστεροσκοπείου και του Πλανηταρίου 
Άρμαγκ, με επικεφαλής τον αστρονόμο δρα Απόστολο 
Χρήστου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό Icarus, σύμφωνα με τη βρετανική 
«Ιντιπέντεντ», βρήκαν ότι ο συγκεκριμένος αστεροειδής 
έχει παρόμοια χημική σύνθεση με τη Σελήνη. 
 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή κάποτε 
αποτελούσε κομμάτι της Γης είτε για άλλο λόγο, όπως 
η μακρόχρονη έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία. 
 
«Το πρώιμο ηλιακό σύστημα ήταν πολύ διαφορετικό 
από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Το διάστημα 
ανάμεσα στους νεοσχηματισμένους πλανήτες ήταν 
γεμάτο συντρίμμια και οι συγκρούσεις ήταν συχνές.  
 
Μεγάλοι αστεροειδείς συνεχώς έπλητταν τη Σελήνη και 
τους πλανήτες» δήλωσε ο Χρήστου. 
 
Το απομεινάρι μιας τέτοιας σύγκρουσης μπορεί να 
εκτινάχθηκε από τη Σελήνη και να κατέληξε στη γειτονιά 
του Άρη, όπου παγιδεύτηκε. 
 
«Ενώ αυτό το σενάριο είναι πιθανό, μπορεί επίσης ο 
αστεροειδής να προήλθε από τον ίδιον τον Άρη» 
ανέφερε ο έλληνας επιστήμονας της διασποράς, ο 
οποίος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1993), με διδακτορικό στην Αστρονομία από το 
Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου (1998). 
 

Έρευνα έφερε στο φως μία 
άγνωστη έως τώρα μαζική 

εξαφάνιση ειδών στη 
Γη 

 
Τα ίχνη μιας ακόμη, άγνωστης έως τώρα, 
μαζικής εξαφάνισης των ειδών, η οποία συνέβη 
στη Γη πριν 233 εκατομμύρια χρόνια, ανακάλυψε 
μια διεθνής επιστημονική ομάδα. 
 

Το συμβάν (με την επιστημονική ονομασία Carnian 
Pluvial Episode) κατά την Ύστερη Τριασική 
περίοδο, μεταξύ άλλων, διευκόλυνε την κυριαρχία 
των δεινοσαύρων στον πλανήτη μας. 
 

Οι 17 ερευνητές, με επικεφαλής τον 
παλαιοντολόγο Μάικ Μπέντον της Σχολής 
Γεωεπιστημών του βρετανικού Πανεπιστημίου του 
Μπρίστολ, οι οποίοι αξιολόγησαν μια σειρά από 
γεωλογικά και παλαιοντολογικά δεδομένα και 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
«Science Advances», θεωρούν ως πιθανότερη 
αιτία για την καταστροφή τις μαζικές εκρήξεις 
ηφαιστείων στον δυτικό Καναδά και 
στην Αλάσκα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα 
τεράστιοι όγκοι ηφαιστειακού βασάλτη να ξεχυθούν 
και να καλύψουν μεγάλες εκτάσεις. Παράλληλα, η 
ατμόσφαιρα κατακλύσθηκε από εξίσου τεράστιες 
ποσότητες «αερίων του θερμοκηπίου», με 
συνέπεια να ανέβει απότομα η θερμοκρασία. 
 

Η κλιματική αλλαγή που ακολούθησε, προκάλεσε 
μεγάλη απώλεια της βιοποικιλότητας τόσο στην 
ξηρά όσο και στη θάλασσα (απώλεια του ενός 
τρίτου των ειδών), ενώ μετά την εξαφάνιση των 
παλαιών ειδών, νέα είδη αναδύθηκαν, 
δημιουργώντας διαφορετικά οικοσυστήματα, π.χ. 
ευνοώντας ιδιαίτερα την επέκταση των κωνοφόρων 
δένδρων. 
 

Οι δεινόσαυροι είχαν ήδη εμφανιστεί περίπου 20 
εκατομμύρια χρόνια πριν από αυτή τη μαζική 
καταστροφή ειδών, αλλά έως τότε είχαν παραμείνει 
σχετικά σπάνιοι και μάλλον ασήμαντοι. Όμως στη 
συνέχεια, για ασαφείς λόγους, βρήκαν ευκαιρία να 
εγκαθιδρύσουν την κυριαρχική παρουσία τους. Το 
ίδιο έκαναν και άλλα νέα είδη, όπως 
oι χελώνες, οι κροκόδειλοι, οι σαύρες, νέα 
ερπετά και τα πρώτα θηλαστικά. Επίσης μετά τη 
νέα μαζική εξαφάνιση, εμφανίστηκαν οι πρώτοι 
σύγχρονοι κοραλλιογενείς ύφαλοι. 
 

Έως τώρα οι παλαιοντολόγοι είχαν 
εντοπίσει πέντε μεγάλες μαζικές 
εξαφανίσεις ειδών κατά τα προηγούμενα 500 
εκατομμύρια χρόνια, κάθε μία από τις οποίες είχε 
θεμελιώδεις επιπτώσεις για την εξέλιξη της ζωής 
στη Γη. Κάτι ανάλογο φαίνεται πως συνέβη και με 
την έκτη. 

 

Το φύλο μας 
ίσως επηρεάζει 
τον τρόπο που 
αντιδρούμε στις 

ασθένειες 
 

 
 
Μια διαφορετική, μικρή μεν 
αλλά πανταχού παρούσα, 
επιρροή στον τρόπο που 
εκφράζονται τα γονίδια σε 
όλους τους ιστούς και στα 
όργανα του ανθρώπινου 
σώματος ασκούν το 
ανδρικό και το γυναικείο 
φύλο, είναι το συμπέρασμα 
μιας νέας μεγάλης 
διεθνούς επιστημονικής 
έρευνας.  
 
Tα ευρήματα της έρευνας 
παρέχουν γνώσεις ζωτικές 
για την εξατομικευμένη 
ιατρική και αναμένεται να 
βοηθήσουν στην καλύτερη 
διάγνωση διαφόρων 
παθήσεων και στην 
ανάπτυξη αποτελεσματικό
τερων φαρμάκων. 
 
Οι διαφορές στη γονιδιακή 
έκφραση ανάμεσα στα δύο 
φύλα -κάτι που συμβαίνει και 
σε άλλα θηλαστικά- 
αφορούν σε πολλά 
πράγματα, όπως πώς οι 
άνθρωποι αντιδρούν  στα 
φάρμακα (συχνά με 
ανόμοιο τρόπο), πώς οι 
γυναίκες ελέγχουν 
το σάκχαρο του αίματός 
τους κατά την εγκυμοσύνη, 
πώς αντιδρά διαφορετικά το 
ανοσοποιητικό σύστημα, 
πώς εκδηλώνεται ο 
καρκίνος, πώς 
συσσωρεύεται λίπος στο 
σώμα, γιατί επιδρούν 
διαφορετικά τα γονίδια στα 
επίπεδα χοληστερίνης και 
αρτηριακής πίεσης κ.α. 
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Οκτώβριος 2020 – Περίεργα 

ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
Ο ψηλότερος ξύλινος 

ουρανοξύστης 

 
Η περιτριγυρισμένη από χωράφια και με πληθυσμό 
λιγότερο των 10.000 ατόμων, η νορβηγική πόλη 
Μπρούμουνταλ κατέχει ένα ξεχωριστό ρεκόρ. 
 

Στις όχθες της λίμνης γειτονική Μτζόσα, σε απόσταση 
περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια του Όσλο, ο 
ουρανοξύστης Μτζόσταρνετ ύψους 280 μέτρων είναι το 
ψηλότερο ξύλινο κτίριο στον κόσμο. Το κτήριο των 18 
ορόφων περιλαμβάνει διαμερίσματα, γραφεία το 
ξενοδοχείο Γούντ. Πέρα από τη φήμη που έχει φέρει 
στη μικρή πόλη έχει αποτελέσει παράδειγμα 
παγκοσμίως ότι η ξυλεία μπορεί να προσφέρει μια 
βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι του σκυροδέματος και 
του χάλυβα. Μεγάλες ποσότητες ξύλου συμπιέζονται 
μαζί δημιουργώντας τεράστιες δοκούς ή πάνελ. 
 

Αρκετοί ουρανοξύστες από ξύλο αναμένεται να 
ολοκληρωθούν μέχρι το 2020. Πέντε μόλις μέτρα 
κοντύτερο σε ύψος θα είναι το κτήριο Χόχο της Βιέννης 
με κύριο υλικό κατασκευής το ξύλο που αναμένεται να 
παραδοθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και ενώ η 
Ευρώπη ηγείται παραδοσιακά της κατηγορίας, η 
Βόρεια Αμερική πλησιάζει αρκετά γρήγορα καθώς 
ξύλινοι ουρανοξύστες κάνουν την εμφάνισή τους στο 
Βανκούβερ, στο Μιλγουόκι, στο Ουισκόνσιν και σε 
πολλές ακόμα περιοχές. 

Ξενοδοχείο από χρυσό 24 
καρατίων! 

 
 

Οι απαιτητικοί που αναζητούν τα 
πιο ιδιαίτερα και ακριβά 
καταλύματα θα είναι σύντομα σε 
θέση να επισκεφτούν ίσως το 
πιο πολυτελές ξενοδοχείο στον 
κόσμο, που θα είναι εσωτερικά και 
εξωτερικά καλυμμένο με χρυσό 24 
καρατίων. 
 

Μετά από μια δεκαετία σχεδίων και 
εργασιών, το πολυτελές 
ξενοδοχείο Ανόι Γκολντεν Λέικ  
 

(Hanoi Golden Lake) θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Το εξωτερικό του 
έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που προσελκύει την 
προσοχή των περαστικών λόγω της ασυνήθιστης, χρυσής όψης του. Πρόκειται για 
ξενοδοχείο 6 αστέρων που καλύπτεται πλήρως από ιαπωνικές κεραμικές πλάκες 
από πραγματικό χρυσό 24 καρατίων. Αντίστοιχα, εξίσου λαμπερό και… χρυσό θα 
είναι και το εσωτερικό του. 
Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο που θα είναι καλυμμένο 
εσωτερικά και εξωτερικά με χρυσό 24 καρατίων. Εκτός από το επιχρυσωμένο 
εξωτερικό διαθέτει επιχρυσωμένα έπιπλα, νεροχύτες, μπανιέρες, καθώς και μια 
σειρά από διακοσμητικά στοιχεία εξίσου καλυμμένα με χρυσό. 
«Καθώς ο τουρισμός έχει αναγνωριστεί ως η κερδοφόρα βιομηχανία της τοπικής 
οικονομίας, πρέπει να προσφέρουμε ένα μοναδικό προϊόν που θα προσελκύσει 
επισκέπτες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Ομίλου Χόα Μπιν, που 
περιλαμβάνει το Ανόι Γκολντεν Λέικ. 
Το ξενοδοχείο Μπουρτζ Αλ Αράμπ διαθέτει χρυσό λόμπι 22 καρατίων, το Εμιρειτς 
Παλας έχει χρυσή οροφή και τοίχους, το ξενοδοχείο Τραμπ Λας Βέγκας έχει 
παράθυρα με χρυσό χρώμα που λάμπουν στο φως του ήλιου, αλλά το ξενοδοχείο 
Ανόι Γκολντεν Λέικ θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο! 
 

Φάμπρικα ντι Καρέτζινε: 
Το απόκοσμο χωριό της 
Ιταλίας που αναδύεται 

κάθε δέκα χρόνια

 
 

Ένα χωριό στην Ιταλία το οποίο 
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από νερό 
σύντομα ενδέχεται να αναδυθεί (για 
μια ακόμη φορά). 
Σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό 
οδηγό Lonely Planet, το χωριό 
Φάμπρικα ντι Καρέτζινε, του 13ου 
αιώνα στην επαρχία Λούκα της 
Τοσκάνης εγκαταλείφθηκε από τους 
κατοίκους της το 1947. 
Λόγω της κατασκευής φράγματος 
στον ποταμό Έντρον εκείνη την 
χρονιά, η τεχνητή λίμνη Βάλι που 
βρίσκεται δίπλα πλημμύρισε με 
αποτέλεσμα οι κάτοικοι να πρέπει να  
 

μετακομίσουν στις πλησιέστερες πόλεις. 

Από το 1947 η λίμνη έχει αποστραγγιστεί τέσσερις φορές. Το 1958, το 1974, το 1983 
και τελευταία φορά το 1994. Αν και το 2016 είχε ανακοινωθεί η αποστράγγιση της 
λίμνης, εντούτοις το πλάνο δεν υλοποιήθηκε. 
Όπως έχει γίνει γνωστό από την εταιρεία Enel που διαχειρίζεται το φράγμα μέσα 
από ανακοίνωση που εξέδωσε, η λίμνη θα αποστραγγιστεί ξανά το 2021, για λόγους 
συντήρησης φέρνοντας πάλι στην επιφάνεια, την πόλη – φάντασμα. 
Αυτό όπως αναμένεται πρόκειται να προσελκύσει πληθώρα επισκεπτών που θα 
βρεθούν για διακοπές στην Τοσκάνη, αφού σύμφωνα με τον ιστότοπο, Visit 
Tuscany, οι δρόμοι του Φάμπρικα ντι Καρέτζινε, βρίσκονται συνήθως κάτω από 34 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. 
Καθώς οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, όσοι ενδιαφέρονται 
να επισκεφθούν και να περπατήσουν στους δρόμους του ιστορικού χωριού, καλό θα 
ήταν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο και τον λογαριασμό στο facebook, της 
πλησιέστερης πόλης, Βάλι ντι Σότο. 
Η εταιρεία Enel, εκτός από την αποστράγγιση της λίμνης, σκοπό έχει να ενισχύσει 
τον τουρισμό στο χωριό Φάμπρικα ντι Καρένιτζε, μέσα από την δημιουργία μουσείων 
με θέμα την ιστορία του τόπου, την πρόσβαση σε συγκεκριμένες – απαγορευμένες 
για το κοινό – τοποθεσίες αλλά και την αναβάθμιση του φυσικού πλούτου της 
περιοχής. 

Γίγας καπέλο-σομπρέρο για την 
κοινωνική αποστασιοποίηση 

 
Τα περισσότερα εστιατόρια ανοίγουν και πάλι τις 
πόρτες τους στο κοινό, με την προϋπόθεση ότι θα 
πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας 
ανάμεσα στους πελάτες. Πολλά καταστήματα στον 
κόσμο ανακαλύπτουν πρωτότυπες ιδέες για να το 
πετύχουν.  Αυτό έχει κάνει και η αλυσίδα Burger King, 
η οποία κατά την είσοδο των πελατών στο χώρο της 
τους προσφέρει τεραστίων διαστάσεων καπέλα. 
Ορισμένοι παρομοιάζουν τα καπέλα που λανσάρει η 
εταιρία με σομπρέρο κι άλλοι με στέμμα, ωστόσο από 
όποια οπτική και να το δούμε το αποτέλεσμα είναι η 
διατήρηση των αποστάσεων μεταξύ των πελατών. 
Φορώντας τα τεράστια καπέλα οι πελάτες απέχουν 
σχεδόν 2 μέτρα  μεταξύ τους. «Θέλαμε να ενισχύσουμε 
τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής που 
ακολουθούνται στα εστιατόριά μας», δηλώνει 
εκπρόσωπος του Burger King.  

«Το καπέλο της κοινωνικής αποστασιοποιήσης είναι ένας διασκεδαστικός και 
παιχνιδιάρικος τρόπος για να υπενθυμίσουμε στους επισκέπτες μας να κρατούν 
αποστάσεις ενώ απολαμβάνουν το φαγητό τους» 
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Οκτώβριος 2020 – Αθλητικά 

Από την αποχή στην επανεκκίνηση 
 

 
 

Ποια πρέπει να είναι η επόμενη ημέρα για τον αθλητισμό; Τι σημαίνει 
επανεκκίνηση για έναν πρωταθλητή, και πώς μπορεί να γίνει; Τι γίνεται με 
έναν αθλητή που προσβλήθηκε από COVID-19 (ασυμπτωματικός) και δεν 
το γνωρίζει; Δύσκολα ερωτήματα που ακόμα και οι πλέον γνώστες του 
αθλητισμού δυσκολεύονται να απαντήσουν, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι 
με μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Ο νέος κορωνοϊός έχει φέρει και τον 
αθλητισμό σε… αχαρτογράφητα νερά. Κάποιοι σχεδιάζουν, μετά την 
καραντίνα, να αρχίσουν αμέσως αγώνες. Σε ορισμένα αθλήματα όμως, 
όπως μας λένε οι ειδικοί, αυτό είναι αδύνατον. 
 

Το πιο βασικό για έναν αθλητή είναι να μείνει υγιής. Σύμφωνα με τον 
Αισχύλο, η υγεία και η νόσος είναι γείτονες σε μεσοτοιχία. «Ενας αθλητής 
πριν επιστρέψει στην προετοιμασία θα πρέπει να ελεγχθεί εάν έχει 
αναπτύξει IgG αντισώματα απέναντι στον ιό. Θα πρέπει να υποβληθεί σε 
γενικό τσεκ απ. Η καθιστική ζωή, τα λάθη στη διατροφή, ακόμη και η μη 
επαρκής έκθεση στον ήλιο (εξαιτίας της καραντίνας) είναι εις βάρος του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Η προπόνηση πρέπει να αρχίσει σταδιακά με 
τη συνεργασία γιατρού και προπονητή. Η έντονη σωματική άσκηση πρέπει  
 να αποφευχθεί γιατί παράγει μεγάλη ποσότητα γαλακτικού οξέος στο αίμα και ελλοχεύουν τραυματισμοί», δήλωσε στην «Κ» ο Παναγιώτης 

Τσαρούχας, υπεύθυνος της υγειονομικής μέριμνας στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και μέλος της Επιτροπής Αντιντόπινγκ της UEFA. 
Όταν τον ρωτάμε για το πότε μπορούν να ξεκινήσουν αγώνες, η απάντηση είναι κατηγορηματική: «Δεν είναι εφικτό να ξεκινήσουν αμέσως μετά 
την καραντίνα αγώνες». 
 

Με προπονητική εμπειρία όσο ελάχιστοι στον κόσμο, ο Γκεόργκι Πομάσκι, ο προπονητικός «πατέρας» πολλών ελληνικών επιτυχιών του στίβου, 
γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αποχή για έναν πρωταθλητή. «Αντοχή μπορείς να κάνεις και με ένα στατικό ποδήλατο. Στα ταχυδυναμικά 
αθλήματα υπάρχει πρόβλημα. Ο καλός αθλητής θα πέσει πολύ. Υστερα από συνεχόμενη διαδικασία προπόνησης το σώμα συνηθίζει να αντέχει 
επιβαρύνσεις, δυναμώνει το οστό, “ελαστικοποιείται” ο μυς και γίνεται ανθεκτικός ο τένοντας. Με την ξεκούραση το σώμα αποχωρεί από αυτές 
τις συνθήκες. Θα πρέπει να πάμε βήμα βήμα. Η πλήρης αποχή είναι συνδεδεμένη με τραυματισμούς. Δεν έπρεπε να πάμε σε πλήρη αποχή. 
Ακόμα και το 30% να μας άφηναν θα μπορούσαμε να κρατηθούμε», τόνισε ο προπονητής. 
 

Μία άλλη παράμετρος αποτελεί η ψυχική υγεία των πρωταθλητών. «Πρέπει άμεσα να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις που θα 
διευκολύνουν αφενός την ψυχολογική στήριξη των αθλητών/τριών, και αφετέρου να παρθούν μέτρα για τη συνέχιση ή την επάνοδο στις 
προπονήσεις. Αναφορικά με τις ψυχολογικές παρεμβάσεις είναι ανάγκη να σχεδιαστούν και να ξεκινήσει η εφαρμογή διαβαθμισμένων μέτρων 
άμεσα, γιατί είναι γνωστό ότι παρόμοιες περίοδοι αποχής και κρίσεων αποδιοργανώνουν τον γνωστικό μηχανισμό, αυξάνουν τις αποκλίνουσες 
συμπεριφορές, και ίσως να συνδέονται με αυξημένη χρήση ουσιών και παράνομων μεθόδων», υπογράμμισε ο Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, 
καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας στα ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ. 
 

Θετικό μήνυμα αποτελεί το παράδειγμα της Νέρι Νιαγκουάρα. Η ολυμπιονίκης της κολύμβησης σταμάτησε το 2007, επανήλθε για τους 
Ολυμπιακούς του 2012, ενώ κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Ντέμπρετσεν (2012) στα 50 μ. ελεύθ. με πανελλήνιο ρεκόρ. «Ο 
κολυμβητής μπορεί να προπονηθεί εκτός νερού αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να “περάσει” τη δύναμή του μέσα στο νερό. Θεωρώ ότι μεγάλο 
ρόλο θα παίξει η διαχείριση της ψυχολογικής κατάστασης. Το σώμα δεν ξεχνάει, αλλά θα χρειαστεί προσαρμογή. Για εμένα ο πρώτος μήνας 
ήταν δύσκολος. Μετά ήρθε γρήγορα η καλή αερόβια κατάσταση και επανήλθε η ανοχή στο γαλακτικό οξύ. Βέβαια, το διάστημα της αποχής 
γυμναζόμουν», μας είπε η νυν προπονήτρια. 
 

Υπάρχουν όμως και αθλήματα όπου μία αποχή δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Ενα από αυτά είναι η σκοποβολή. «Κάνουμε “ξηρά” προπόνηση 
για να μη χάσει την αίσθηση του όπλου και της σκανδάλης. Στον αερόβιο τομέα δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Σίγουρα όμως οι σκοπευτές θα 
επηρεαστούν από την έλλειψη αγώνων», δήλωσε στην «Κ» ο Τάσος Κορακάκης.     
 

Χρόνο προσαρμογής χρειάζεται και η ιστιοπλοΐα. «Δεν μπορείς να μπεις σε αγώνες ύστερα από απραξία. Απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για 
να βρεις τα… πατήματά σου, ενώ στα μη μονά σκάφη πρέπει να συγχρονιστούν», υπογράμμισε ο Μιχάλης Μηλαίος, προπονητής των 
ολυμπιονικών Τάκη Μάντη – Παύλου Καγιαλή. 

Σπυριδούλα Σπανέα (Καθημερινή) 
 

World Athletics: 

Ανακοινώθηκαν οι 

υποψήφιες για την 

Παγκόσμια Αθλήτρια 

της Χρονιάς του 2020

 
 

Η World Athletics επιβεβαίωσε τη λίστα με τις 10 υποψηφιότητες για την Παγκόσμια Αθλήτρια της Χρονιάς, που 
επιλέχθηκαν από μια διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων αθλητισμού, η οποία περιλαμβάνει εκπροσώπους και από τις 
έξι ηπείρους του World Athletics. 
Οι υποψηφιότητες αντικατοπτρίζουν το αξιοσημείωτο φάσμα των εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν πραγματοποιηθεί 
φέτος, παρά τις προκλήσεις που έφερε η παγκόσμια πανδημία του Covid-19. 
Οι υποψήφιες με αλφαβητική σειρά είναι: 
 
1. Femke Bol, Ολλανδία 

– αήττητη σε έξι αγώνες 400 μέτρων με εμπόδια 
– παγκόσμιο ρεκόρ με 53.79 στα 400μ. εμπόδια 
2. Letesenbet Gidey, Αιθιοπία 
– νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 14:06.62 στα 5000m 
– δεύτερη στο Diamond League του Μονακό στα 5000m 
3. Sifan Hassan, Ολλανδία 
– νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 18.930μ. σε αγώνα 1ώρας 
– νέο Ευρωπαϊκό ρεκόρ με 29:36.67 στα 10.000μ., η 4η 
ταχύτερη επίδοση στην ιστορία 
4. Peres Jepchirchir, Κένυα 
– παγκόσμια πρωταθλήτρια ημιμαραθωνίου δρόμου 
– 2 φορές έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Ημιμαραθωνίου 
Γυναικών (1:05:34 και 1:05:16) 
5. Faith Kipyegon, Κένυα 
– αήττητη σε 5 αγώνες σε όλες τις αποστάσεις 
– κορυφαίες επιδόσεις στα 800μ. (1:57.68) και 1000μ. (2:29.15) 
 

6. Laura Muir, Μεγ. Βρετανία και Β. Ιρλανδία 

– αήττητη σε 3 αγώνες 1500μ. 
– κορυφαία επίδοση 3:57.40 στα 1500μ. 
7. Hellen Obiri, Kένυα 
– αήττητη σε 3 αγώνες 3000μ. και 5000μ. 
– κορυφαία επίδοση 8:22.54 στα 3000μ. 
8. Yulimar Rojas, Βενεζουέλα 
– αήττητη σε 4 αναμετρήσεις στο τριπλούν εντός και εκτός σταδίου 
– έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο τριπλούν εντός σταδίου με 15.43 
μέτρα 
9. Elaine Thompson-Herah, Τζαμάικα 
– αήττητη σε 7 αγώνες 100μ. 
– κορυφαία επίδοση 10.85 στα 100μ. 
10. Ababel Yeshaneh, Αιθιοπία 
– έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Ημιμαραθωνίου με 1:04:31 
– 5η στο πρωτάθλημα World Athletics Ημιμαραθωνίου 
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1 → β / 2 → α  /  3 → α / 4 → γ / 5 → β / 6 → β / 7 → α / 8 → α / 9 → α / 10 → γ / 11 → γ / 12 → β / 13 → γ / 14 → β / 15 → γ / 16 → γ 

Ξέρεις τίποτα για τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο; 

νακαλύψουμε! 

 

 

Ας γελάσουμε λίγο!!!! Τα καλύτερα που ψαρέψαμε από το διαδίκτυο… 

νακαλύψουμε! 
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Counter-Strike Global Offensive 

 
Το Counter-Strike: Global Offensive είναι 
βιντεοπαιχνίδι βολών πρώτου προσώπου πολλαπλών 
παικτών που αναπτύχθηκε από τις Hidden Path 
Entertainment και Valve Corporation. Είναι το τέταρτο 
παιχνίδι της σειράς Counter-Strike και κυκλοφόρησε 
για τα Microsoft Windows, OS X , Xbox 
360 και PlayStation 3 στις 21 Αυγούστου 2012, ενώ η 
έκδοση του Linux κυκλοφόρησε το 2014. 
 

Το παιχνίδι εμπλέκει δύο ομάδες σε διαμάχη μεταξύ 
τους: τους τρομοκράτες και τους αντιτρομοκράτες. Και 
οι δύο πλευρές έχουν ως σκοπό την δολοφονία των 
αντιπάλων τους, ενώ παράλληλα ολοκληρώνουν 
ξεχωριστούς στόχους. Οι Τρομοκράτες, ανάλογα με τον 
τρόπο παιχνιδιού, πρέπει είτε να τοποθετήσουν τη 
βόμβα είτε να υπερασπιστούν τους ομήρους, ενώ οι 
Αντιτρομοκράτες είτε πρέπει να εμποδίσουν την 
βομβιστική επίθεση, να εκτονώσουν τη βόμβα ή να 
σώσουν τους ομήρους. Υπάρχουν εννέα τρόποι 
παιχνιδιού, οι οποίοι έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά 
για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Το παιχνίδι έχει 
επίσης υποστήριξη matchmaking που επιτρέπει στους 
παίκτες να παίξουν σε αποκλειστικούς εξυπηρέτες 
Valve, καθώς επίσης και επιτρέποντας στα μέλη της 
κοινότητας να φιλοξενήσουν το δικό τους server με τους 
χάρτες και τρόπους παιχνιδιού. Ένα battle royale 
mode, το "Danger Zone", εισήχθη το 2018. 
 

Assassin’s Creed 

 

Το Assassin'sCreed είναι 

βιντεοπαιχνίδι δράσης περιπέτειας που 

αναπτύχθηκε από την Ubisoft Montreal 

και εκδόθηκε από την Ubisoft. Πρόκειται 

για το πρώτο μέρος της σειράς Assassin's 

Creed. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε πρώτη 

φορά στο Xbox 360, το Νοέμβριο του 

2007 κυκλοφόρησε στο PlayStation 3, 

ενώ τον Απρίλιο του 2008 έγινε διαθέσιμο 

και στα Microsoft Windows. Ο Desmond Miles είναι ένας μπάρμαν που πέφτει θύμα 

απαγωγής από μια ισχυρή εταιρεία που ονομάζεται Abstergo. Ενώ είναι αιχμάλωτος, 

o Desmond ενημερώνεται ότι θα χρησιμοποιήσουν μια μηχανή που ονομάζεται 

Animus, η οποία δημιουργήθηκε από την Abstergo και επιτρέπει να ξαναζούν οι 

άνθρωποι αναμνήσεις των προγόνων τους. Ο ίδιος συγκατατίθεται να 

χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα για να ζήσει τις αναμνήσεις του προγόνου του Altaïr 

Ibn-La'Ahad, ενός Αssassin που εξορίστηκε γιατί έσπασε έναν κώδικα 

των Ασασίνων, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την αδελφότητα. Προκειμένου να 

επανακτήσει την πρώην ιδιότητά του, ο Altaïr πρέπει να κυνηγήσει εννέα βασικούς 

στόχους που του ανέθεσε ο Al Mualim, αρχηγός της αδελφότητας των Ασασίνων. Ο 

Altaïr πρόθυμα συμφωνεί και κυνηγά τους στόχους. Συγχρόνως, συνειδητοποιεί ότι 

όλοι έχουν κάτι κοινό. Αφού δολοφόνησε όλους τους στόχους, ανακάλυψε ότι η 

δολοφονία του ένατου ήταν στην πραγματικότητα μια παγίδα, ο Altaïr φέρνει τον 

Ρόμπερτ, ηγέτη των Ιπποτών του ναού, μπροστά στο Ριχάρδο της Αγγλίας, αρχηγό 

του σταυροφορικού στρατού. Ο Richard πληροφορείται από τον Altaïr ότι ο Robert 

συνωμοτεί να τον προδώσει και να τον σκοτώσουν, γεγονός που πυροδοτεί μια μονομαχία 

μέχρι θανάτου μεταξύ του Altaïr και του Robert. Ο Richard πιστεύει στη συνέχεια τον Altaïr. 

Μόλις πεθαίνει, ο Robert ομολογεί στον Altaïr ότι δεν υπήρχαν εννέα, αλλά δέκα αυτοί που 

συνωμοτούσαν για να αποκτήσουν το κομμάτι της Εδέμ, με τον δέκατο να είναι ο Al Mualim, ο 

οποίος θέλησε να διατηρήσει το κομμάτι της Εδέμ για τον εαυτό του και ως εκ τούτου, απέστειλε 

τον Altaïr να σκοτώσει τους άλλους εννιά. Πίσω στη Masyaf, το οχυρό των Ασασίνων, ο Al 

Mualim είχε καταλάβει το μυαλό των ανθρώπων στο εσωτερικό. Ο Altaïr αντιστέκεται στη 

δύναμη του κομματιού της Εδέμ και κατορθώνει να νικήσει και να σκοτώσει τον Al Mualim σε 

μονομαχία. Η μνήμη που η Abstergo έψαχνε δείχνει που βρίσκεται το κομμάτι της Εδέμ και 

αποκαλύπτει πως είναι μόλις ένα από τα 28 που είναι διασκορπισμένα σε όλο τον κόσμο. 

Αρκετά βελτιωμένο το Days Gone στο PS5 

 
60FPS και πάνω καθώς και dynamic 4K! 

To Days Gone όπως ήδη γνωρίζουμε θα είναι στο PS5 και 
η αλήθεια είναι πως ο τίτλος είχε αρκετά προβλήματα στην 
έκδοση του PS4 η έκδοσης του PS5 αναμένεται να είναι 
πολύ καλύτερη και αυτό σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση 
της Bend Studio. 
 

Στο PS5 λοιπόν ο τίτλος θα τρέχει σε dynamic 4K με πάνω 
από 60fps ενώ θα μπορούμε να κάνουμε cross progression 
δηλαδή να μεταφέρουμε την πρόοδο που είχαμε από το PS4 
στο PS5. O τίτλος φυσικά όπως γνωρίζετε και εσείς θα είναι 
μέσα σε αυτά που θα της PS Plus Collection που θα 
πάρουν δωρεάν στο launch οι κάτοχοι PS Plus συνδρομής. 
Τι καλύτερο λοιπόν να παίξουμε και πάλι το παιχνίδι. 
 
 

Αποκλειστικό του PS5 το 
Ratchet & Clank: Rift Apart 

 
Το Ratchet & Clank: Rift Apart φαίνεται 
πως είναι ένα παιχνίδι το οποίο 
φτιάχνεται εξ ολοκλήρου για την νέα 
γενιά και αυτό ήρθε μαζί με μια νέα 
ανακοίνωση από την Insomniac 
Games η οποία δήλωσε πως ο τίτλος θα 
κυκλοφορήσει μόνο σε PS5 και δεν θα 
έρθει και σε PS4, μετά από απάντηση 
που έγινε από την εταιρεία. 
H αλήθεια είναι πως η νέα γενιά δεν 
μπορείς σε καμία περίπτωση να τη πεις 
νέα γενιά κονσολών όταν πρόκειται να 
παίζουν και τα παιχνίδια στο PS4. 
Σίγουρα η Sony δεν θέλει να χάσει 
καθώς είναι μπροστά αλλά όχι να βγάλει 
και όλα τα αποκλειστικά της στο PS4. 
 

Το Silent Hill 4: The Room 
και πάλι διαθέσιμο σε PC 

 
Την μεγάλη επιστροφή 
στο PC φαίνεται πως έκανε το 
θρυλικό Silent Hill 4: The 
Room με το GOG.com να κάνει 
διαθέσιμο το παιχνίδι και πάλι το 
παιχνίδι. Σίγουρα η εν λόγω 
είδηση είναι ξαφνική καθώς δεν 
περιμέναμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν 
άτομα που σίγουρα θα 
επισκεφθούν για ακόμη μια φορά 
τον τίτλο. 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε και 
την επίσημη ανακοίνωση που 
είχαμε από την Konami μέσω 
Twitter. Σίγουρα είναι μια καλή 
προσθήκη μιας και έχουμε κιόλας 
μπροστά μας το Halloween. 
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PS-5 

 
Φαίνεται ότι το ξεκίνημα του PS5 θα είναι 

καλύτερο ακόμα και από αυτό του 

υπερεπιτυχημένου προκατόχου του. 

Σύμφωνα με το αφεντικό του PlayStation, Jim 

Ryan, στην Αμερική το PS5 χρειάστηκε μόλις 

12 ώρες για να φτάσει όσες προ παραγγελίες 

είχε το PS4 σε 12 εβδομάδες. Είναι προφανές 

ότι οι παίκτες... διψάνε για PS5. 

 
NVIDIA RTX 30….. 

 
Με την κυκλοφορία των καρτών γραφικών της 
σειράς GeForce RTX 3000, η Nvidia έβγαλε 
απ’ τον ανταγωνισμό κάθε άλλη κάρτα σχετικά 
στον τομέα της απόδοσης. Ωστόσο, φαίνεται 
πως τώρα δύο παραλλαγές των καρτών RTX 
3080 και RTX 3070 με περισσότερη μνήμη 
έχουν ακυρωθεί. 
 

Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να αγοράσετε 
μια κάρτα γραφικών GeForce RTX 3080 με 
μνήμη GDDR6X 10GB ή να προπαραγγείλετε 
μία RTX 3070 με μνήμη GDDR6 8GB. Όπως 
αναφέρει το Videocardz, η Nvidia σχεδίαζε να 
κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο την RTX 3080 με 
20GB μνήμη και την RTX 3070 με 16GB, 
προκειμένου να ανταγωνιστεί καλύτερα τις 
κάρτες Navi 21 Radeon RX 6900/6800 της 
AMD, όλες με μνήμη 16GB. Ωστόσο, δύο 
ανεξάρτητες πηγές επιβεβαίωσαν ότι οι νέες 
κάρτες RTX δεν θα κυκλοφορήσουν στην 
αγορά. 
 

Χαμός με τα 
ηλεκτρικά ποδήλατα 

«Κινούμαι 
Ηλεκτρικά»

 
 

Νέα δεδομένα βιώνουμε πλέον και στη χώρα μας 
(επιτέλους) με την κρατική επιδότηση που έχει 
ξεκινήσει, σε ότι αφορά και τα ηλεκτρικά ποδήλατα. 
Ομως η επιλογή ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου δεν 
είναι απλή υπόθεση. Ιδού τι πρέπει να προσέχουμε… 
 

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ανέδειξε το 
ποδήλατο ως πρωταγωνιστή στην ζήτηση 
ηλεκτρικών οχημάτων. Η κίνηση από την 
κυβέρνηση έγινε και το πρόγραμμα «Κινούμαι 
Ηλεκτρικά» δείχνει πως θα είναι μία επιτυχία. Τα 
στοιχεία καταγραφής της ζήτησης ηλεκτρικών 
οχημάτων, δικύκλων και ποδηλάτων είναι κάτι 
παραπάνω από ενθαρρυντικά στις πρώτες ημέρες 
εφαρμογής του. 

 

H Microsoft ετοιμάζεται 

για την παρουσίαση της 

υπηρεσίας Cloud PC 

 
 

Μέσα από την υπηρεσία αυτή, 
η Microsoft υπόσχεται υπολογιστικές 
λειτουργίες μέσα από μία εφαρμογή που θα 
έχει κανείς στο κινητό του και όχι μόνο. 
 

Με τις ευλογίες του Windows Virtual Desktop, 
καθώς και την υπηρεσία Azure, θα 
προσφέρεται η δυνατότητα που είναι μέχρι 
σήμερα γνωστή ως Cloud PC, χωρίς να 
μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα εάν αυτό 
θα είναι το όνομα που θα επιλέξει να 
χρησιμοποιήσει τελικά η Microsoft. 
 

H υπηρεσία αυτή εκτιμάται ότι θα είναι 
διαθέσιμη με μηνιαία πληρωμή, με έναν 
τρόπο όμοιο με αυτό που έχουν συνηθίσει οι 
χρήστες της υπηρεσίας Microsoft Office 365,  
 

ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρχουν και συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών. Σε αυτή τη χρονική 
στιγμή, πάντως, η Microsoft δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως όλες τις δημοσιευμένες φήμες 
για το επερχόμενο λανσάρισμα αυτής της υπηρεσίας, αλλά οι περισσότερες διαδικτυακές 
πηγές συμφωνούν ως προς το ότι είναι δεδομένη η παρουσίαση του Cloud PC και μάλιστα 
σύντομα. 
 

Θα υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα συνδρομής, το Medium που θα προσφέρει τη χρήση 
δύο virtual PC με μνήμη RAM 4 GB και αποθηκευτικό χώρο SSD στα 96 GB. Το πακέτο 
Heavy ανταποκρίνεται σε δύο virtual PC με μνήμη RAM 8 GB και SSD 96 GB, ενώ το πακέτο 
Advanced θα προσφέρει τρία virtual PC με μνήμη RAM 8 GB και 40 GB σε αποθηκευτικό 
χώρο για το καθένα. 
 

Για να μπορεί ένας συνδρομητής της υπηρεσίας να εκμεταλλευτεί το διαδικτυακό PC του, 
αρκεί να εγκαταστήσει την εφαρμογή Microsoft Remote Desktop σε μία συσκευή με 
λειτουργικό σύστημα Windows, macOS, iOS ή Android και από εκεί να μπει στον υπολογιστή 
του, όπως ακριβώς θα το έκανε με απομακρυσμένο τρόπο και έναν φυσικό υπολογιστή. 
Εννοείται ότι η επιλογή αυτή θα είναι ενσωματωμένη στο Microsoft Account ενός χρήστη, 
ενώ οι περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν ως προς το ότι η εν λόγω υπηρεσία θα 
ξεκινήσει να διατίθεται στο κοινό αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2021. 
 
Νέο είδος χώματος υπόσχεται 

επανάσταση στη γεωργία 

 
 

Ένα νέο είδος χώματος που δημιούργησαν 
μηχανικοί στο The University of Texas at 
Austin μπορεί να τραβά νερό από τον αέρα 
και να το διανέμει στα φυτά, εν δυνάμει 
μεγαλώνοντας τον χάρτη της 
καλλιεργήσιμης γης ανά τον πλανήτη ώστε 
να μπορεί να συμπεριλάβει και αφιλόξενες 

περιοχές- και μειώνοντας παράλληλα τη χρήση του νερού στη γεωργία. 
 

H σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο ACS Materials Letters. Το σύστημα ατμοσφαιρικής άρδευσης της ομάδας χρησιμοποιεί εξαιρετικά 
απορροφητικά τζελ για τη συλλογή νερού από τον αέρα. Όταν το έδαφος θερμαίνεται σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, τα τζελ 
απελευθερώνουν το νερό, καθιστώντας το διαθέσιμο στα φυτά. Όταν το έδαφος διανέμει νερό, μέρος του επιστρέφει στον αέρα, αυξάνοντας 
την υγρασία και διευκολύνοντας τη συνέχιση του κύκλου. 
 

Κάθε γραμμάριο εδάφους μπορεί να τραβά περίπου 3,4 γραμμάρια νερού. Ανάλογα με τις καλλιέργειες, 0,1 με 1 κιλό εδάφους μπορεί να 
παρέχει επαρκές νερό για την άρδευση περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου καλλιεργήσιμης έκτασης. Τα τζελ στο έδαφος τραβούν νερό από 
τον αέρα κατά τη διάρκεια ψυχρότερων, πιο υγρών περιόδων τη νύχτα. Η ηλιακή θερμότητα την ημέρα ενεργοποιεί τα τζελ που περιέχουν  το 
νερό, έτσι ώστε τα περιεχόμενά τους να απελευθερώνονται. 


