
   Περί e-μάθησης και τηλεκπαίδευσης…… σελ.3 

 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου σε 

τηλεδιάσκεψη Webex σελ. 3-4 

 

 Οδηγίες για διαδίκτυο, ενδοοικογενειακή βία και 

σεξουαλική κακοποίηση σελ. 4 

 

 Ζωντανή αναμετάδοση της Μεγάλης Συνόδου 

Δία και Κρόνου από το Βόρειο και Νότιο 

Ημισφαίριο σελ.5 

 

 To Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στην 

«Πρωτοβουλία 1821-2021» σελ.5-6 

 

 1821 – 2020 Οι τέσσερις άξονες δράσεων (του 

Απόστολου Ζαρίφη Γ’ Γυμνασίου) σελ.7-8 

 

 Covid-19: Γιατί δεν μπορεί να «κλέψει» τα 

Χριστούγεννα σελ.9 

 

 Οι ξένες γλώσσες κρατούν σε φόρμα τον 

εγκέφαλο! σελ.10 

 

 Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί 

αναγκαιότητα για τους σύγχρονους νέους σελ.10 

 

 Ολική έκλειψη Ηλίου και εντυπωσιακή βροχή 

διαττόντων αστέρων σελ.11 

 

 Νέο, πολλά υποσχόμενο φάρμακο κατά της 

Covid-19 σελ.11 

 

 Ρεκόρ: Γέννηση μωρού έπειτα από 27 έτη ως 

κατεψυγμένο ωάριο σελ.11 

 

 Το Έβερεστ ψήλωσε κατά περίπου ένα μέτρο 

σελ.12 

 

 Αθλητές σε καραντίνα: Η ψυχολογική 

κατάστασή τους και η διαχείρισή της σελ.13 

 

 Έρχεται το νέο παιχνίδι του James Bond από 

τους δημιουργούς του Hitman σελ.15 

 

 10 παιχνίδια που πρέπει να παίξετε στο 

Playstation 5 σελ. 15-16 

 

 Η νέα βίβλος που φέρνει την ψηφιακή αλλαγή 

στην Ελλάδα: Τι περιλαμβάνει σελ.16 
 

  

Μηνιαία Μαθητική – Εκπαιδευτική Εφημερίδα 

 

Φύλλο 7o ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Νοέμβριος 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  

Νέο, πολλά 

υποσχόμενο 

φάρμακο κατά 

της Covid-19

 

 

 

To Ίδρυμα 

Αικατερίνης 

Λασκαρίδη 

στην 

«Πρωτοβουλία 

1821-2021» 

 

Αθλητές σε 

καραντίνα: Η 

ψυχολογική 

κατάστασή τους 

και η διαχείρισή 

της 

 

10 παιχνίδια 
που πρέπει να 

παίξετε στο 
Playstation 5 

 

 

1821–2020 Οι 

τέσσερις άξονες 

δράσεων  

 
του Απόστολου 

Ζαρίφη  

Οδηγίες για 

διαδίκτυο, 

ενδοοικογενεια

κή βία και 

σεξουαλική 

κακοποίηση 

 

Αντιμετώπιση 

προβλημάτων 

ήχου σε 

τηλεδιάσκεψη 

Webex 

 

 Covid-19: Γιατί 

δεν μπορεί να 

«κλέψει» τα 

Χριστούγεννα 

 
της Πέπης 

Γρηγοριάδου 

 

 

 

#  # #  
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Περιεχόμενα 

Εκδότες 

Περί e-μάθησης και 
τηλεκπαίδευσης…… 

 

Πολλά γράφονται και λέγονται για την e-εκπαίδευση, την νέα μορφή 
εκπαίδευσης που επιβλήθηκε λόγω του κορωνοιού. Webex και eclass έγιναν 
viral. Τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στις ιστοσελίδες της εκπαιδευτικής 
κοινότητας αναρτώνται συνέχεια άρθρα, κυρίως επικριτικά για τις δυσκολίες, 
τους περιορισμούς και τα «παρατράγουδα» αυτών των ηλεκτρονικών μέσων 
μάθησης. Στο παρόν άρθρο θα προσεγγίσω το θέμα από μια διαφορετική 
οπτική γωνία, που εκφράζει τη δική μου άποψη. Είμαι εν ενεργεία 
εκπαιδευτικός και υπηρετώ σε ένα δημόσιο Γενικό Λύκειο της Αττικής, με 
μαθητικό δυναμικό 339 παιδιών. 
 

Αναρωτιέμαι, τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν αυτές οι πλατφόρμες η-μάθησης; 
Καταρχήν, θεωρώ ότι όλοι αποδέχονται ότι τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν 
κλειστά - δεδομένης της μεταδοτικότητας του ιού COVID 19 και των αυξημένων 
κρουσμάτων  και θανάτων καθημερινά στην χώρα μας. Είναι πραγματικά αδύνατον, 
να τηρούνται μέτρα προφύλαξης και αποστάσεις σε τάξεις 25 ατόμων που αποτελούν 
την μέση πραγματικότητα του δημόσιου σχολείου. Για να μην μιλήσουμε για τα 
διαλείμματα, την προσέλευση, το κυλικείο, την φυσική αγωγή, τις τουαλέτες, κλπ. 
 

Η μόνη λύση, η τη-μάθηση, που έκανε την πρεμιέρα της στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση τον Μάρτιο 2020, με πολλά προβλήματα και ελλείψεις  
 

σε υλικοτεχνική υποδομή. Αν και η «χρήση τεχνολογίας στην μαθησιακή διαδικασία» αποτελεί σαφή οδηγία του Νέου Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, η χρήση τεχνολογίας είναι περιορισμένη στο ελληνικό δημόσιο σχολείο καθώς λίγοι 
διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και τα σχολεία δεν διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. 
Η έλευση της καραντίνας το απέδειξε. Η επιβεβλημένη «κανοκικοποίηση» της η-μάθησης – που αποτελεί κοινή πρακτική για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό-  έφερε τα πάνω κάτω στο δημόσιο σχολείο. 
 

Θα ήταν λοιπόν εύλογο, γνωρίζοντας την πορεία της πανδημίας, από τον περασμένο Μάρτιο να αναβαθμιστούν όλοι οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την η-εκπαίδευση. Αντί να την κριτικάρουμε, να την υιοθετήσουμε ενισχύοντας τις ψηφιακές μας δεξιότητες – μαθητές, δάσκαλοι 
και καθηγητές. Διοργανωθήκαν και υπάρχουν αναρίθμητα σεμινάρια κλιμακούμενης δυσκολίας και απασχόλησης που είναι ανοικτά και δωρεάν 
στην εκπαιδευτική κοινότητα, από φορείς με εμπειρία στο χώρο της η μάθησης (ΕΑΠ, Παν/μιο Κρήτης, Πελοποννήσου, Μακεδονίας, ΕΕΠΕΚ, 
eTwinning, κλπ). Συγχρόνως, πολλοί συντονιστές ΠΕΚΕΣ διοργανώνουν συνεχείς ολιγόωρες επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς 
και μαθητές. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική η επιμόρφωση για να την κάνουμε; ‘Όσον αφορά στους μαθητές, δεν θα έπρεπε να διδάσκονται τα 
βασικές δεξιότητες στο μάθημα της πληροφορικής; 
 

Είναι ευθύνη όλων μας να αναπτυσσόμαστε επαγγελματικά, ακολουθώντας τις ανάγκες των μαθητών και των καιρών μας, ώστε να είμαστε  

 
επαρκείς στις περιστάσεις. Υπάρχουν αναρίθμητα ψηφιακά εργαλεία για η-μάθηση, η-
διάδραση και η-αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας. Τις γνωρίζουμε; Τις 
χρησιμοποιούμε; Θέλουμε να τις μάθουμε; Ή απλά περιμένουμε να επιστρέψουμε στον 
κλασσικό τρόπο μετωπικής διδασκαλίας του δάσκαλου «αυθεντία»; 
 

Από τον Μάρτιο 2020 οι πλατφόρμες Webex και e-class έχουν εξελιχθεί. Εμείς και οι 
μαθητές μας; Αντί λοιπόν να κατηγορούμε την η-μάθηση και τις πλατφόρμες, που 
αναμφίβολα λειτουργούν χωρίς προβλήματα και αναβαθμίζονται διαρκώς, να φανούμε 
αντάξιοι της νέας πρόκλησης στην εκπαίδευση – δεν έχουμε εξάλλου επιλογή.  Οι 
μαθητές μας το έχουν ανάγκη. 
 

Της Κωνσταντίνας Λάκκη, Εκπαιδευτικού  ΠΕ06, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

  

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου σε τηλεδιάσκεψη 
Webex 

 
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ήχο κατά τη σύνδεση σας σε 
τηλεδιάσκεψη Webex, δείτε κάποιες από τις πιθανές αιτίες και τον αντίστοιχο 
τρόπο επίλυσης του προβλήματος. 
Αρχικά, ελέγχετε αν υπάρχει γενικότερο πρόβλημα ήχου στην πλατφόρμα του webex 
μέσω της σελίδας https://status.webex.com/service/status?lang=en_US. Αν αυτό δεν 
ισχύει προχωρήστε στον έλεγχο της ταχύτητας της σύνδεσης σας. Σχετικές οδηγίες θα 
βρείτε στο άρθρο https://blogs.sch.gr/news/archives/617  
Άλλα προβλήματα ήχου 
Πρόβλημα με certificate (πιστοποιητικό) με αναδυόμενο παράθυρο παρόμοιο με την 
παρακάτω εικόνα.                                                                        Συνέχεια στη σελίδα 3 

 

  

https://status.webex.com/service/status?lang=en_US
https://blogs.sch.gr/news/archives/617%C2%A0
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Οδηγίες για διαδίκτυο, ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική κακοποίηση 

Τέσσερα  ενημερωτικά φυλλάδια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διαβίβασε το υπουργείο Παιδείας προς όλα τα σχολεία 
της χώρας, με την παράκληση να τα κοινοποιήσουν   σε  όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, και στους γονείς και κηδεμόνες των 
μαθητών  με κάθε πρόσφορο μέσο  

 ...προστασία στο διαδίκτυο 

 

 

... την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 

 

... για τους ανηλίκους για την προστασία από τη 

σεξουαλική κακοποίηση 

 

 

 

... για την προστασία από την σεξουαλική 

κακοποίηση ανηλίκων 

 

 Συνέχεια από σελίδα 2 

 
Το πρόβλημα οφείλεται σε λανθασμένη 
ημερομηνία/ώρα στην συσκευή (υπολογιστής, 
tablet, ή κινητό) που χρησιμοποιείτε. Ρυθμίστε 
τη συσκευή σας στην σωστή τρέχουσα ώρα. 

Πρόβλημα στον ήχο, ο ήχος με 

διακοπές (σαν ρομπότ) και με 

θόρυβο. Η λύση είναι, ενώ βρίσκεστε 

ήδη συνδεδεμένος/η στο ηλεκτρονικό 

δωμάτιο, πατήστε στο κάτω μέρος 

της οθόνεης, δίπλα από το Unmute 

το βελάκι, και στη συνέχεια 

το Settings. 

 

 

Στη συνέχεια στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, 
στην καρτέλα "Speaker and microphone" απο-
επιλέξτε τις επιλογές που φαίνονται στην ακόλουθη 
εικόνα. 

 
Τέλος κλείστε το παράθυρο αυτό. 
Ο ήχος θα έχει διορθωθεί. 
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1913 

 
Η Κρητική Πολιτεία 
ενσωματώνεται στη 
ελληνική επικράτεια. 

2010 

 
Ξεκινά η λειτουργία της 
εφαρμογής μηνυμάτων 
και τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων Viber. 

1963 

 
Στην Ελλάδα, αποφασίζεται 
ότι τα διδακτικά βιβλία θα 
διανέμονταν δωρεάν στους 
μαθητές των Δημοτικών 
Σχολείων και των 
Γυμνασίων. 

1980 

 
Ο Τζίμι Πέιτζ, ο Ρόμπερτ 
Πλαντ και ο Τζον Πολ 
Τζόουνς ανακοινώνουν 
την απόφασή τους να 
μην ξαναδημιουργήσουν 
τους «Led Zeppelin» 

1831 

 
Αρχίζει η Ε’ 
Εθνοσυνέλευση στο 
Άργος για να ψηφίσει νέο 
Σύνταγμα μετά τη 
δολοφονία του Ιωάννη 
Καποδίστρια. 

1925 

 
Οι συνδικαλιστές 
διατυπώνουν για πρώτη 
φορά το αίτημα για 13ο 
μισθό, εν όψει των 
Χριστουγέννων. 

1972 

 
Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν το 
διαστημόπλοιο Apollo 17, 
στην τελευταία αποστολή 
του προγράμματος 
Apollo στη Σελήνη 

1797 

 
Συλλαμβάνεται στην 
Τεργέστη o Ρήγας 
Φεραίος, μαζί με τον 
συνεργάτη του 
Χριστόφορο Περραιβό. 

1912 

 
Το υποβρύχιο «Δελφίν», 
με κυβερνήτη τον 
Υποπλοίαρχο Στέφανο 
Παπαρρηγόπουλο, 
επιτίθεται με τορπίλες 
κατά του τουρκικού 
θωρηκτού «Μετζιτιέ» 

1893 

 
Η Ελλάδα κηρύσσει 
πτώχευση. Ο Χαρίλαος 
Τρικούπης δηλώνει στη 
Βουλή: «Δυστυχώς 
επτωχεύσαμεν». 

1946 

 
Δημιουργείται η 
UNICEF, που θα 
βραβευτεί για την 
προσφορά της με το 
Νόμπελ Ειρήνης το 
1965. 

1868 

 
Ιδρύεται η Ανακτορική 
Φρουρά, η σημερινή 
Προεδρική Φρουρά.. 

1943 

 
Οι Ναζί κατακτητές 
καταστρέφουν τα 
Καλάβρυτα κι εκτελούν 
και τους 1.101 άνδρες 
κατοίκους. 

1911 

 
Ο νορβηγός 
εξερευνητής Ρόαλντ 
Αμούντσεν είναι ο 
πρώτος άνθρωπος 
που φτάνει στο Νότιο 
Πόλο. 

1828 

 
Ο Ιωάννης 
Καποδίστριας συνιστά 
με θέσπισμα τα 
πρώτα δικαστήρια 
στην Ελλάδα.. 

1985 

 
Ψηφίζεται από τη 
Βουλή ο πρώτος 
νόμος για το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας 
(ΕΣΥ). 

1865 

 
Κάνει πρεμιέρα η 
«Ημιτελής Συμφωνία» 
του Σούμπερτ. 

1803 

 
Εξήντα (κατ’ άλλους 22) 
Σουλιωτοπούλες χορεύουν 
το χορό του Ζαλόγγου και 
πέφτουν στο γκρεμό μαζί 
με τα παιδιά τους, για να 
μην παραδοθούν στους 
Τούρκους. 

1997 

 
Κάνει πρεμιέρα στις 
αμερικανικές αίθουσες 
η ταινία του Τζέιμς 
Κάμερον «Τιτανικός» 

1812 

 
Κυκλοφορεί ο πρώτος 
τόμος με 86 
παραμύθια των 
αδελφών Γκριμ. 

1828 

 
Δημοσιεύεται το 
διάταγμα, με το οποίο ο 
Ιωάννης Καποδίστριας 
ιδρύει στο Ναύπλιο τη 
Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων. 

1882 

 
Ο Τόμας Έντισον 
στολίζει το πρώτο 
χριστουγεννιάτικο 
δέντρο με λαμπιόνια. 

1968 

 
Οι αστροναύτες Μπόρμαν, 
Λόβελ και Άντερς του 
διαστημοπλοίου «Apollo 
8» γίνονται οι πρώτοι 
άνθρωποι που μπαίνουν 
σε τροχιά γύρω από τη 
Σελήνη. 

1960 

 
Ο Μίκης Θεοδωράκης 
μελοποιεί το «Άξιον 
Εστί» του Οδυσσέα 
Ελύτη. 

1818 

 
Το τραγούδι του Φραντς 
Γιόζεφ Γκρούμπερ «Silent 
Night (Άγια Νύχτα)» 
παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στο Ναό του Αγίου 
Νικολάου στο 
Όμπερνσντορφ της 
Αυστρίας. 

1606 

 
Κάνει πρεμιέρα η 
τραγωδία του Γουίλιαμ 
Σέξπιρ «Βασιλιάς Λιρ». 

1945 

 
Τίθεται σε ισχύ η 
απόφαση της συνόδου 
του Μπρέτον Γουντς, για 
την ίδρυση του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου και 
της Παγκόσμιας 
Τράπεζας. 

1909 

 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
φτάνει από την Κρήτη 
στην Αθήνα, έπειτα από 
πρόσκληση του 
Στρατιωτικού 
Συνδέσμου. 

1953 

 
Καθιερώνονται στην 
Ελλάδα το κιλό αντί 
της οκάς και το μέτρο 
αντί του πήχη.. 

        1970 - 2010 

   
Ο Πολ Μακάρτνεϊ με αγωγή 
του ζητά τη διάλυση των 
Beatles. 
 
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης 
είναι και επίσημα ο νέος 
πρόεδρος του Ολυμπιακού 
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Νοέμβριος 2020 – Επιμορφωτικά Προγράμματα 

Ζωντανή αναμετάδοση της 
Μεγάλης Συνόδου Δία και 
Κρόνου από το Βόρειο και 

Νότιο Ημισφαίριο

 

Μία Διαδικτυακή Διαδραστική Εμπειρία για Μαθητές και Εκπαιδευτικούς από 
ολόκληρη την Ελλάδα και τη Νότια Αφρική 
 

• Αστεροσκοπείο Σκίνακα, Ελλάδα 

• Αστεροσκοπείο Ελληνογερμανικής Αγωγής. Ελλάδα 

• Αστεροσκοπείο του Boyden, Νότια Αφρική 
 

21 Δεκεμβρίου 2020 
 

Εφέτος το άστρο των Χριστουγέννων θα "ανάψει" την 21η Δεκεμβρίου στις 17.30 λίγο 
μετά τη δύση του Ήλιου. Πρόκειται για τη μεγάλη συνάντηση (Σύνοδο) των δύο 
γιγάντων του ηλιακού συστήματος, των πλανητών Δία και Κρόνου που θα βρεθούν 
πολύ κοντά (στο δικό μας οπτικό πεδίο) και θα φαίνονται σαν ένα φωτεινό αντικείμενο 
χαμηλά στη Δύση την ημέρα εκείνη. Καθώς ο Δίας και ο Κρόνος περιστρέφονται γύρω 
από τον Ήλιο συμβαίνει η θέση τους στον ουρανό (όπως φαίνεται από τη Γη) να 
πλησιάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τότε βρίσκονται σε Σύνοδο. Κάθε περίπου 
400 χρόνια πλησιάζουν σημαντικά στο οπτικό μας πεδίο από τη Γη και λέμε ότι 
βρίσκονται σε Μεγάλη Σύνοδο. Αυτό θα συμβεί στις 21 Δεκεμβρίου. Αποτυπώνεται 
στην εικόνα με την κίτρινη γραμμή 2020 στο επάνω μέρος της. 
 
 Η προηγούμενη (τόσο) κοντινή συνάντηση των δύο πλανητών έγινε το 1623 και είχε παρουσιαστεί στο βιβλίο του Johannes Kepler De Stella 

Nova (1606) που παρουσίασε για πρώτη φορά τον 20ετή κύκλο των «συνατήσεων» στον ουρανό των δύο πλανητών. Η Ελληνογερμανική 
Αγωγή, σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο του Boyden στη Ν. Αφρική και το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα στην Κρήτη διοργανώνει διαδικτυακή 
παρατήρηση του φαινομένου από το Βόρειο και το Νότιο ημισφαίριο ταυτόχρονα. 
 

Το Αστεροσκοπείο του Boyden δημιουργήθηκε από τον Ιωάννη Παρασκευόπουλο (Διευθυντή του Νότιου Τομέα του Αστεροσκοπείου του 
Harvard) το 1927. Ήταν Διευθυντής του Αστεροσκοπείου από την ίδρυση του μέχρι και το 1951. Υπήρξε μέλος της Βασιλικής Αστρονομικής 
Εταιρείας (RAS) και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ονομάσθηκαν προς τιμήν του : 
 

•    Ο αστεροειδής 5298 Παρασκευόπουλος (5298 Paraskevopoulos), που ανακαλύφθηκε το 1966 στο Αστεροσκοπείο Boyden 
•    Ο Κομήτης C/1940 O1 (Whipple-Paraskevopoulos) του 1940 
•    Ο Κομήτης C/1941 B2 (de Kock-Paraskevopoulos) του 1941 
•    Ο κρατήρας Παρασκευόπουλος στην αόρατη πλευρά της Σελήνης 
 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17.15 (21 Δεκεμβρίου 2020) και θα διαρκέσει 2 ώρες και 30 λεπτά. Θα καταγραφεί το φαινόμενο από το 
τηλεσκόπιο της Ελληνογερμανικής Αγωγής (17.30 με 18.00) και από το τηλεσκόπιο του αστεροσκοπείου του Boyden (19.15-19.45). Θα δοθούν, 
επίσης, διαλέξεις για το πλανητικό μας σύστημα και θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικά σενάρια για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα θα 
γίνει αναφορά στις παρατηρήσεις των εκκλείψεων της Ιους από τον Δία από τον Ole Rømer που στοιχειοθέτησαν την απόδειξη του ότι η 
ταχύτητα του φωτός είναι πεπερασμένη. Η εκδήλωση θα γίνει υπό την αιγίδα του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Γιοχάνεσμπουργκ, κου 
Ιωάννη Χατζαντωνάκη και στο πλαίσιο της προσπάθειας για δημιουργία συνεργασιών σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο μεταξύ της 
Ελλάδος και της Νότια Αφρικής. Θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου από το youtube κανάλι της Ελληνογερμανικής 
Αγωγής: https://www.youtube.com/user/ellinogermaniki/ 
 

 

To Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στην 
«Πρωτοβουλία 1821-2021» 

 

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη συμμετέχει ενεργά στην “Πρωτοβουλία 1821-
2021”, η οποία συγκροτήθηκε εν όψει της επετείου των 200 ετών από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης και είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής  
 

συνεργασίας σημαντικών κοινωφελών, πολιτιστικών και επιστημονικών ιδρυμάτων της χώρας και της Εθνικής Τράπεζας. 
 

Με δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες ανακοινώθηκαν επισήμως στην παρουσίαση της “Πρωτοβουλίας 1821-2021” στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών στις 31 Ιανουαρίου 2020, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη συμμετέχει στο πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για την 
ιστορική επέτειο 

 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
«Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα Οθωμανικά Αρχεία» 
Η μελέτη του ελληνικού χώρου από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τους νεότερους 
χρόνους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη. Με έμφαση στην ανάδειξη των πρωτογενών πηγών και στόχο 
την αποκατάσταση του ιστορικού χρόνου, προχωρούμε στην δημοσίευση 700 
επιλεγμένων οθωμανικών εγγράφων από τα Μητρώα Ayniyat, τα οποία 
διατηρούνται στα Οθωμανικά Αρχεία της Κωνσταντινούπολης. Τα έγγραφα 
αυτά πουεστάλησαν από την Υψηλή Πύλη στις οθωμανικές επαρχίες στο διάστημα 
από τον Ιούνιο του 1821 έως τον Ιανουάριο του 1828, ρίχνουν φως σε πτυχές της 
Ελληνικής Επανάστασης άγνωστες μέχρι σήμερα. Πρόκειται για έργο διεθνών  
 

προδιαγραφών, που στόχο έχει να αποκαταστήσει παγιωμένες θέσεις και ιδεολογήματα. Για το λόγο αυτό εκδίδεται στην Αγγλική γλώσσα. 
Η έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 2021. 
Επιμέλεια: Δρ. Σουκρού Ιλιτζάκ. 
 

«Χαρτογράφηση του Οικισμού της Ύδρας: Τεκμήρια Ιστορίας» 
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προετοιμάζει τη δημοσίευση μιας μελέτης για την οικιστική εξέλιξη της πόλεως της Ύδρας από τα τέλη του 
18ου έως τα τέλη του 20ου αι. μέσα από τα τεκμήρια της ιστορίας. Η έκδοση αναμένεται να παρουσιαστεί τον Νοέμβριο του 2020. 
Συγγραφέας: Δρ. Ίρις Παναγιωτοπούλου, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος. 
 

 

https://www.youtube.com/user/ellinogermaniki/
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«Κωνσταντίνος Κανάρης, 1793-1877» 
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προετοιμάζει τη δημοσίευση επιστημονικής μονογραφίας για τη ζωή και δράση του Κωνσταντίνου Κανάρη 
μέσα από τα αρχειακά τεκμήρια της ιστορίας. Η έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2021. 
Συγγραφείς: Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, Αννίτα Πρασσά 
 

«Σύνορα, Κυριαρχία και Γραμματόσημα, Ελλάδα 1830-2000» 
Η Ελλάδα παρουσιάζει πλούσια ανάπτυξη της εδαφικής κυριαρχίας μετά την έκρηξη της Επανάστασης το 1821 και την ίδρυση του κράτους το 
1830. Η μελέτη εξετάζει στη γενεαλογία των εδαφικών μεταβολών της Ελλάδας και τη συμβολοποίησή τους μέσω του γραμματοσήμου. Η 
έκδοση αναμένεται να παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2021. 
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καθ. Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 

ΑΡΧΕΙΑ 
 

Ψηφιοποίηση και δημοσίευση ελληνικού τμήματος του Αρχείου του Βρετανού Λόρδου Τόμας Κόχραν  
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, σε συνεργασία με τους απογόνους του Λόρδου Τόμας Κόχραν (Thomas Alexander Cochrane, Earl of 
Dundonald, 1775-1860) και των Εθνικών Αρχείων της Σκωτίας (National Records of Scotland), στο Εδιμβούργο, αναλαμβάνει το έργο της 
ψηφιοποίησης και δημοσίευσης του ελληνικού μέρους του Αρχείου του, το οποίο έχει μείνει σφραγισμένο από τον θάνατό του μέχρι σήμερα.  
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ: «Η Ελληνική Επανάσταση: Ένα παγκόσμιο γεγονός ανεξαρτησίας» 
Το Ίδρυμα σε συνεργασία με την Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών «Μαριλένα Λασκαρίδη» του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, διοργανώνουν 
ημερίδα με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση: Ένα παγκόσμιο γεγονός ανεξαρτησίας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2021 στο 
Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο του Βασιλικού Ναυτικού (NMRN) στο Πόρτσμουθ 
 

• Έκθεση για τον Άγγλο Ναύαρχο Horatio Nelson 
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Ναυτικό Μουσείο του Βασιλικού Ναυτικού και θα περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων – μεγάλο μέρος της Συλλογής 
Nelson του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, η οποία είναι η μεγαλύτερη συλλογή με τεκμήρια που σχετίζονται με τον Άγγλο Ναύαρχο που 
βρίσκεται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα εγκαίνιά της προγραμματίζονται να γίνουν στις 16 Ιουνίου 2021 και θα διαρκέσει για 6 μήνες. 
 

• Ημερίδα στο Πόρτσμουθ: “Από τον Νείλο στο Ναβαρίνο” 
Με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτσμουθ, στις 15 Ιουνίου, ημερίδα με θέμα τη γεωπολιτική κατάσταση που 
διαμορφώθηκε στην Μεσόγειο μετά τη ναυμαχία του Νείλου και την επίδρασή της στους υπόδουλους Έλληνες. Επιστημονικά υπεύθυνοι για 
την εκδήλωση είναι η Δρ Κατερίνα Γαλάνη και ο Καθηγητής Andrew Lambert και σε αυτήν θα λάβουν μέρος διακεκριμένοι Έλληνες και Βρετανοί 
ιστορικοί. 
 

Τα νέα από το 1821 #live: Ενημερωτική και εκπαιδευτική καμπάνια στο twitter 
Κατά τη διάρκεια του 2021, θα αναρτώνται σχεδόν καθημερινά “ζωντανές” ειδήσεις από το 1821, στα ελληνικά και αγγλικά, δημοσιεύοντας τα 
γεγονότα της Επανάστασης με διαρκή ροή στο Twitter, σαν να ξεδιπλώνονται αυτήν τη στιγμή. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Αφιέρωμα στο 1821 
Κάθε χρόνο επισκέπτονται το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη περίπου 30.000 μαθητές προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα ποικίλης θεματολογίας, με εξειδικευμένους εισηγητές από τον χώρο της Επιστήμης, των Γραμμάτων και των Τεχνών. 
Στο πλαίσιο του εορτασμού της ιστορικής επετείου, σχεδιάστηκαν τέσσερα πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Λυκείου με 
θεματικούς άξονες τη λογοτεχνία και τις τέχνες. Σκοπός των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι οι μαθητές, μέσα από λογοτεχνικά κείμενα, 
ζωγραφικά και μουσικά έργα και ιστορικές πηγές,  να γνωρίσουν τα γεγονότα, τα πρόσωπα της Επανάστασης, καθώς και να προσεγγίσουν 
την ιδέα της Επανάστασης και τα αποτελέσματά της, όχι μόνο στη σύγχρονή της εποχή αλλά και στο παρόν και στο μέλλον. 
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη σχεδιάζει την υλοποίηση των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεβόμενο τις παρούσες συνθήκες και 
ανταποκρινόμενο στα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τον κορωνοϊό και θα δοθεί η δυνατότητα στα σχολεία να υλοποιήσουν το 
προγράμματα εξ αποστάσεως. 
 

 

Κάθε χρόνο επισκέπτονται το Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη περίπου 30.000 μαθητές προκειμένου να 
παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ποικίλης 
θεματολογίας, με εξειδικευμένους εισηγητές από τον χώρο 
της Επιστήμης, των Γραμμάτων και των Τεχνών. 
 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της ιστορικής επετείου, 
σχεδιάστηκαν τέσσερα πρωτότυπα εκπαιδευτικά 
προγράμματα για μαθητές Λυκείου με θεματικούς άξονες τη 
λογοτεχνία και τις τέχνες. Σκοπός των συγκεκριμένων 
προγραμμάτων είναι οι μαθητές, μέσα από λογοτεχνικά 
κείμενα, ζωγραφικά και μουσικά έργα και ιστορικές 
πηγές,  να γνωρίσουν τα γεγονότα, τα πρόσωπα της  
 

Επανάστασης, καθώς και να προσεγγίσουν την ιδέα της Επανάστασης και τα αποτελέσματά της, όχι μόνο στη σύγχρονή της εποχή αλλά και 
στο παρόν και στο μέλλον. 
 

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη σχεδιάζει την υλοποίηση των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεβόμενο τις παρούσες συνθήκες και 
ανταποκρινόμενο στα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τον κορωνοϊό και θα δοθεί η δυνατότητα στα σχολεία να υλοποιήσουν  το 
προγράμματα εξ αποστάσεως. 
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Η γωνία των μαθητών 

 

 

Ο Ι  Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Ι Σ  Α Ξ Ο Ν Ε Σ  

Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν  
 

«Η Επανάσταση του 1821 ως καταστατικό στοιχείο της ελληνικής Ιστορίας, αλλά και ως 
ψηφίδα της παγκόσμιας Ιστορίας». 

 
Αντικείμενο του άξονα είναι η καλύτερη κατανόηση της Επανάστασης του 1821, η ανάδειξη της παγκόσμιας σημασίας της, η σχέση της με τις 
άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια περίοδο, το πώς επηρέασε τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και το πώς επηρεάστηκε από αυτόν. 

 

«Όταν θέλω γίνομαι άγγελος και όταν θέλω πάλε γίνομαι διάβολος»  
Γεώργιος Καραϊσκάκης 

 

«Έλληνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια». 

 
Αντικείμενο του άξονα είναι να προβληθεί η ζωή και το έργο Ελλήνων οι οποίοι άφησαν το αποτύπωμά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. 

«Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα» - Μελίνα Μερκούρη 
Μπορεί οι Έλληνες να είμαστε λίγοι, μπορεί το αρχαίο πνεύμα να κυριαρχεί στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αλλά η αλήθεια είναι πως 
υπήρξαν εκατοντάδες Έλληνες που έβαλαν τη σφραγίδα τους στον κόσμο από τη στιγμή που ιδρύθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Έλληνες 
και Ελληνίδες διακρίθηκαν στις τέχνες και τα γράμματα, κέρδισαν Νόμπελ και Όσκαρ, έλυσαν γρίφους, έσωσαν με τις ανακαλύψεις τους 
αμέτρητες ζωές, κέρδισαν την παγκόσμια αναγνώριση και τον σεβασμό… 
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«Η Ελλάδα σήμερα, μετά από μια πορεία 200 χρόνων». 

 
Αντικείμενο του άξονα είναι η ανάδειξη των δυναμικών στοιχείων της σημερινής ελληνικής κοινωνίας μέσα από τη δημιουργικότητα και τις 
δράσεις ομάδων, ατόμων, φορέων, οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, πολιτιστικών 
οργανισμών κλπ. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η μέγιστη προβολή της σύγχρονης Ελλάδας στο εξωτερικό, με παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και 
διεθνείς οργανισμούς, υπό τη γενική ομπρέλα: «1821-2021: This is modern Greece». 
 

«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι 
από το μέλλον.»  Γιώργος Σεφέρης 

 

Πολλές φορές ακούμε γύρω μας τη φράση: «η χώρα αυτή δεν σώζεται». Ευτυχώς για όλους μας, το παρελθόν μας διαψεύδει αυτή τη 
μοιρολατρική και απλοϊκή αντιμετώπιση του παρόντος. 
 

Μπορεί πολλοί να καταλήγουν στον συγκεκριμένο αφορισμό υπό την πίεση των κακοδαιμονιών του ελληνικού κράτους. Αλλά η ουσία είναι 
πως είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. 
 

Πιθανότατα να εκφράζεται έτσι και το ανικανοποίητο της ελληνικής ψυχής. Γιατί οι κάτοικοι αυτής της χώρας έχουν μάθει να αναζητούν 
ανοιχτούς ορίζοντες. Και όταν δεν τους βρίσκουν στη στεριά, τους αναζητούν στη θάλασσα. 
 

Όταν δεν τους προσφέρει η πραγματικότητα, τους αναζητούν στη φαντασία. Στην πνευματική και επιστημονική δημιουργία. 
 

Το σίγουρο είναι πως όταν ένας ξένος ακούει αυτή τη φράση παραξενεύεται. Γιατί η Ελλάδα έχει προοδεύσει. Και πολλοί δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν το πώς. 
 

Τώρα μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μελετώντας σήμερα την πορεία μας, ας χαράξουμε καινούριους δρόμους. 
 

Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος 

 
Εδώ θα ενταχθούν δράσεις που θα επικεντρώνονται στις προοπτικές της χώρας για το μέλλον και θα αναδεικνύουν το πώς φανταζόμαστε και 
θέλουμε την Ελλάδα των επόμενων χρόνων. Οι διάφορες δράσεις θα έχουν ως αναφορά είτε το εσωτερικό της χώρας είτε το εξωτερικό, η δε 
μορφή τους θα ποικίλλει: επιστημονικά συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επαγγελματικές και εμπορικές εκθέσεις, αλλά και δράσεις που θα 
αφήσουν παρακαταθήκη για το μέλλον, όπως περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, ανάπτυξη υποδομών κ.ά. 
 

«Οι ορίζοντες χτυπούν τις πόρτες μας» – Νικηφόρος Βρεττάκος 
 

Το μέλλον αποφασίζεται σήμερα – διαμορφώνεται από τις πράξεις όλων μας στο παρόν. Όλοι πρέπει να είμαστε παρόντες στο αύριο. Μόνο 
που για αυτό δεν αρκούν τα λόγια. Η πρόοδος θέλει και κόπο και τρόπο. Θέλει να δουλέψει και το σώμα και το μυαλό. Οι προκλήσεις του 
μέλλοντος είναι ήδη εδώ… 

Ζαρίφης Απόστολος - Γ’ Γυμνασίου (πηγή www.greece2021.gr) 
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Covid-19: Γιατί δεν μπορεί να «κλέψει» τα Χριστούγεννα 
Χριστούγεννα. Τι είναι, τι πρεσβεύουν. Πόσα από αυτά που κάναμε πέρυσι μπορούμε να επαναλάβουμε φέτος με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο 
και πόσα θα μείνουν μακρινές αναμνήσεις. 
 

Ρωτώντας γνωστούς και φίλους όταν επιστρέφουμε στην καθημερινότητα πώς τα περάσαν τις γιορτές η πιο συνηθισμένη απάντηση είναι: 
«Οικογενειακά, με φαγητό, ποτό και ξεκούραση». Και μερικές ακόμη δραστηριότητες που εναλλάσσονται ανάλογα με τη διάθεση και τις 
προτιμήσεις του καθενός. Κάνοντας μία λίστα δραστηριοτήτων και συνηθειών ανακαλύπτει κάποιος ότι τα περισσότερα από όσα είναι 
συνυφασμένα των Χριστουγέννων δεν μπορεί να τα στερήσει ο κορωνοϊός. 
 

Ψώνια, δώρα, στολισμός, τραπέζια, παιχνίδια, οικογενειακές στιγμές, ταινίες και πολλά άλλα -ακόμη και πάρτι στο γραφείο - μπορούν να 
επαναληφθούν και στα Covid Χριστούγεννα, προσαρμοσμένα στις επιταγές της εποχής, διατηρώντας όμως την ουσία τους. 

 

Shopping 

 
Τα Χριστούγεννα είναι αν μη τι άλλο shopping. Τα 
γιορτινά, τα ιδαίτερα, τα περιττά, τα δώρα. Εκτός 
από εποχικά, καταστήματα παιχνιδιών και μικρά 
μαγαζιά λιανεμπορίου που -σύμφωνα με όσα 
έχουν πει οι αρμόδιοι - θα ανοίξουν, υπάρχει 
και το νεόφερτο στην Ελλάδα click away, όπου 
θα γίνεται παραγγελία από τον καταναλωτή στο 
κατάστημα, η παραγγελία θα ετοιμάζεται, ο 
πολίτης θα κλείνει ραντεβού με τον 
καταστηματάρχη και θα πηγαίνει να την 
παραλαμβάνει από το κατάστημα. Μπορείτε όμως 
και να «χαζέψετε» περιηγηθείτε στις ηλεκτρονικές 
βιτρίνες των καταστημάτων και να αγοράσετε για 
τον εαυτό σας και τους δικούς σας ανάμεσα σε 
πολλές επιλογές. 
 

Ορισμένες φίρμες θέτουν σε εφαρμογή φιλόδοξα 
σχέδια, όπως τα τρισδιάστατα ηλεκτρονικά 
καταστήματα, που θα προσομοιάζουν με τη 
φυσική εμπειρία αγορών. Η αμερικανική 
ιστοσελίδα προσλήψεων προσωπικού για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, Ecommercejobs.com, είδε 
τις αιτήσεις να αυξάνονται κατά περίπου 30% από 
την έναρξη της πανδημίας, ενώ η εταιρεία 24 
Seven με έδρα το Λονδίνο βλέπει επίσης 
περισσότερες αναζητήσεις για ειδικούς στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο από τον Μάρτιο. 
 

 

Άγιος Βασίλης και 
κάλαντα 

 
Ο Άγιος Βασίλης είναι το σύμβολο των 
Χριστουγέννων και της ελληνικής Πρωτοχρονιάς. 
«O Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Βασίλης, οι τρεις 
μάγοι, όλοι θα μπορέσουν να παραδώσουν τα 
δώρα. Οι μικροί Ευρωπαίοι κάθε πίστης να έχουν 
την πεποίθηση ότι η αγάπη και η ελπίδα ποτέ δε 
θα είναι απούσα στην Ευρώπη αυτές τις ημέρες» 
υπογράμμισε χθες, 27 Νοεμβρίου, ο 
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Μαργαρίτης Σχοινάς. 
 

Το Υπουργείο Διασκέδασης Santa School είναι η 
πιο μακροχρόνια σχολή εκπαίδευσης 
για επαγγελματίες Άγιους Βασίληδες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από τα κοστούμια, το 
μακιγιάζ και τη συμπεριφορά που προκαλεί τη 
μαγεία των Χριστουγέννων, τώρα αναπτύσσει και 
μια διαδικτυακή εφαρμογή. Έτσι τα παιδιά 
μπορούν να μιλούν με τον Άγιο Βασίλη κατά τη 
διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων. 
 

Όμως και η χώρα μας δεν πάει πίσω. Οι 
υπεύθυνοι μιας επιχείρησης από τη 
Θεσσαλονίκη, σκέφτηκαν τη βιντεοκλήση ως 
λύση, ώστε τα παιδιά να επικοινωνήσουν σε 
ζωντανή σύνδεση με τον αγαπημένο άγιο, αφενός 
για να του εκφράσουν τις επιθυμίες τους αλλά και 
να του πουν «ανέπαφα» τα κάλαντα. Ο 
χαρακτηριστικός ήχος της βιντεοκλήσης αντηχεί 
στο σπίτι του Άι Βασίλη στον Βόρειο Πόλο τη ώρα 
που τα ξωτικά κάνουν διάλειμμα από το 
πακετάρισμα των δώρων. Ο Άγιος Βασίλης, 
απαντά με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του 
και αρχίζει η συνομιλία με τον μικρό φίλο ή φίλη 
που έχει πάρει ήδη τη θέση του στο άλλο μισό της 
οθόνης. 
 

Στην επικοινωνία με τα παιδιά, ο Άι Βασίλης δεν 
παραλείπει να τους συμβουλεύσει αναφορικά με 
την πανδημία επισημαίνοντας πως και ο ίδιος -
ανήκοντας στις ευπαθείς ομάδες καθώς έχει 
πολλά χρόνια στην πλάτη του και παραπανίσια 
κιλά, δεν βγάζει την κατακόκκινη προστατευτική 
του μάσκα, παρά μόνο όταν είναι μόνος μπροστά 
στον υπολογιστή. 
 

Τη θέση του κλασικού γράμματος έχουν πάρει τα 
μέιλ. Πληθώρα από διαδικτυακές κάρτες με την 
υπογραφή του Άι Βασίλη κατακλύζουν το 
διαδίκτυο. Ονομαστικές και με την ένδειξη «το 
καλύτερο παιδί» θα είναι οι κάρτες που θα 
παραλάβουν ηλεκτρονικά όσοι θα απευθυνθούν 
στις εταιρείες που έχουν αναλάβει την 
ηλεκτρονική αποστολή. 

 

Στολισμός 

 
 

Τα Χριστούγεννα είναι συνυφασμένα με τον 
στολισμό τόσο των πόλεων και 
καταστημάτων όσο και του σπιτιού μας. Κάθε 
χρόνο μικροί και μεγάλοι ανυπομονούν να 
δώσουν μία εορταστική ατμόσφαιρα με γκι, 
λαμπιόνια, κεράκια  κάλτσες, γιρλάντες, 
διάφορα στολίδια και φυσικά το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο με τη φάτνη ή το 
πιο ελληνικό καράβι. 
 

Είναι κάτι που μπορεί να γίνει και φέτος και 

ίσως με περισσότερη επιμέλεια αφού θα 

υπάρχει περισσότερος χρόνος. Επίσης μία 

βόλτα με τα πόδια ή το αυτοκίνητο στους 

φωταγωγημένους δρόμους και τα 

στολισμένα μαγαζιά της πόλης αφήνει πάντα 

μία εορταστική ατμόσφαιρα. 

Γιορτινό τραπέζι 

 
 

Χριστούγεννα σημαίνει περισσότερο φαγητό 
και ποτό γύρω από το μεγάλο τραπέζι του 
σπιτιού παρέα με την οικογένεια και τους 
στενούς φίλους. Απ΄ότι φαίνεται έως τώρα οι 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα το 
επιτρέψουν. 
 

Μπορεί η γαλοπούλα να είναι φέτος 
μικρότερη, καθώς οι καλεσμένοι θα είναι 
λιγότεροι- όμως το γιορτινό τραπέζι θα 
στρωθεί και θα είναι μία ευκαιρία για πιο 
ουσιαστική επαφή με τους συνδαιτημόνες. 
 

της Πέπης Γρηγοριάδου 

Ταξίδια 

 
Με τη φαντασία κάνουμε τα περισσότερα και στον 
ελεύθερο χρόνο μας ονειρευόμαστε τα 
μελλοντικά.  
 

Κοντινά ή μακρινά τα ταξίδια και οι αποδράσεις 
αρέσουν σε όλους. Κάποιοι προτιμούσαν τις 
ημέρες των γιορτών των Χριστουγέννων να 
κάνουν σκι σε χιονοδρομικά της Ευρώπης ή να 
πετάγονται για καλοκαιρινές διακοπές στο άλλο 
ημισφαίριο. Φέτος ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ.  
 

Ας αρκεστούμε στα διαδικτυακά ταξίδια και ας 
σχεδιάσουμε τα επόμενα όταν ο κορωνοϊός 
νικηθεί. 
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Ξένες Γλώσσες 
Οι ξένες γλώσσες κρατούν σε φόρμα 

τον εγκέφαλο! 

 
Όσοι κάνουν εντατικά μαθήματα για να μάθουν καλά μια ξένη 
γλώσσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλούν διόγκωση 
του εγκεφάλου τους! 
 

Η μελέτη μάλιστα δείχνει ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών 
βοηθά τον εγκέφαλο να βρίσκεται σε φόρμα, απομακρύνοντας 
έτσι τον κίνδυνο πρόωρης εμφάνισης των συμπτωμάτων της 
νόσου Αλτσχάιμερ. 
 

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Γιόχαν Μέρτενσον του 
Τμήματος Ψυχολογίας του πανεπιστημίου του Λουντ, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό νευροεπιστήμης 
"NeuroImage", μελέτησαν μια ομάδα νεαρών μαθητών της 
Μεταφραστικής Ακαδημίας των Σουηδικών Ενόπλων 
Δυνάμεων στην Ουψάλα, οι οποίοι καλούνται να μάθουν ξένες 
γλώσσες με πολύ ταχύ ρυθμό, που σπάνια συναντάται σε 
παρόμοια προγράμματα εκμάθησης. Οι σπουδαστές πρωί και 
βράδυ, ακόμα και τα σαββατοκύριακα, μαθαίνουν εντατικά 
ξένες γλώσσες. 
 

Οι επιστήμονες, οι οποίοι μελέτησαν με τεχνικές 
νευροαπεικόνισης τους εγκεφάλους των εθελοντών αρχικά 
προτού ξεκινήσουν τα μαθήματα των διαφόρων ξένων 
γλωσσών που συνήθως δεν γνώριζαν καθόλου (όπως 
ρωσικά, αραβικά κ.α.) και στη συνέχεια μετά από τρεις μήνες 
μαθημάτων, διαπίστωσαν μια σειρά από σημαντικές αλλαγές 
στον εγκέφαλό αυτών των σπουδαστών. 
 

Για να έχουν μέτρο σύγκρισης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 
και μια δεύτερη ομάδα ελέγχου από σπουδαστές της ιατρικής, 
οι οποίοι επίσης μελετούσαν εντατικά, αλλά χωρίς να 
μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Ενώ οι εγκέφαλοι αυτών των 
τελευταίων εθελοντών δεν εμφάνισαν καμία άξια λόγου αλλαγή 
μέσα σε ένα τρίμηνο, αντίθετα οι εγκέφαλοι των υποψήφιων 
μεταφραστών είχαν διογκωθεί σε συγκεκριμένες περιοχές. Η 
διόγκωση ήταν πιο αισθητή στον ιππόκαμπο (ο οποίος 
εμπλέκεται στην μάθηση νέων πραγμάτων και στον 
προσανατολισμό στο χώρο), καθώς και σε τρεις περιοχές του 
εγκεφαλικού φλοιού. 
 

Μάλιστα, προς έκπληξη των επιστημόνων, διαφορετικά μέρη 
του εγκεφάλου αναπτύχθηκαν σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα 
με το πόσο καλές ήσαν οι επιδόσεις των μαθητών στην 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας και πόση προσπάθεια είχαν 
καταβάλει για να τα καταφέρουν. 
 

Όσο πιο μεγάλη ήταν η διόγκωση του εγκεφάλου στις 
προαναφερόμενες περιοχές του φλοιού και του ιππόκαμπου, 
τόσο καλύτερες ήσαν οι μεταφραστικές ικανότητες των 
σπουδαστών. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η νόσος 
Αλτσχάιμερ εμφανίζεται με καθυστέρηση σε ανθρώπους που 
είναι δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι στην καθημερινότητά τους. «Η 
εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι ένας καλός τρόπος να κρατά 
κανείς τον εγκέφαλό τους σε φόρμα», δήλωσε ο Μέρτενσον. 
 

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί 
αναγκαιότητα για τους σύγχρονους νέους 

 

 

 

Σε έναν κόσμο που οι χώρες του 
καθίστανται όλο και περισσότερο 
αλληλεξαρτώμενες… 
 

Σε έναν κόσμο που οι χώρες του 
καθίστανται όλο και περισσότερο 
αλληλεξαρτώμενες, και νέες 
τεχνολογίες έχουν εξαλείψει τα 
σύνορα και τις αποστάσεις, δεν 
μπορούμε πια να παραμένουμε  
 

μονόγλωσσοι. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας έχει γίνει αναγκαία 
περισσότερο από ποτέ για τη σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο. Η επιτυχία 
πλέον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του ατόμου να 
λειτουργήσει ως ένα μέλος ενός παγκόσμιου χωριού του οποίου τα μέλη 
ομιλούν μια ποικιλία γλωσσών. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών δεν αποτελεί 
πλέον ένα χόμπι, αποτελεί μια αναγκαιότητα για τους σύγχρονους νέους. 
Πως όμως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να βοηθήσει στο να 
αντιμετωπίσουν οι νέοι τις προκλήσεις του σήμερα; 
 

Σε μια περίοδο που το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δυσκολεύεται να 
κατακτήσει μια θέση στην αγορά εργασίας ένα σίγουρο διαβατήριο για την 
θέση αυτή αποτελεί η γνώση ξένων γλωσσών. Η γλωσσομάθεια είναι 
απαραίτητη για πολλούς λόγους. 
Καταρχήν σε προσωπικό επίπεδο μιας και ο νέος αποκτά μεγαλύτερη 
αυτοεκτίμηση. Εάν βρεθεί για παράδειγμα σε μια ξένη χώρα θα καταφέρει να 
επικοινωνήσει με αλλόγλωσσους ανθρώπους πράγμα που σίγουρα τονώνει 
την αυτοπεποίθηση του νέου. Διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα, την κριτική 
του ικανότητα, δημιουργεί νέους τρόπους σκέψης, νέες νοητικές δεξιότητες. 
 

Σε κοινωνικό επίπεδο μιας και η γλωσσομάθεια μπορεί να βοηθήσει τους 
νέους να ανακαλύψουν τον πολιτισμό της χώρας τους και να τον συγκρίνουν 
έπειτα με τον πολιτισμό άλλων χωρών. Διότι το να μιλούν μια ξένη γλώσσα 
σημαίνει πως υπεισέρχονται σ’ένα κόσμο ανθρώπων που σκέφτονται 
διαφορετικά, έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ανακαλύπτουν επίσης 
καινούριες ανθρώπινες συμπεριφορές, παύουν να έχουν προκαταλήψεις και 
επαναπροσδιορίζουν την στάση τους στην κοινωνία. Αρχίζουν να εκτιμούν 
την διαφορετικότητα. Η εκμάθηση γλωσσών συντελεί στην ανάπτυξη της 
ανεκτικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών με διαφορετικό 
πολιτισμό. 
 

Σε επαγγελματικό επίπεδο η γλωσσομάθεια αποτελεί «κλειδί» για την 
επαγγελματική επιτυχία. Ειδικά στην Ευρώπη η γνώση και η ευχέρεια σε 
περισσότερες από δυο γλώσσες αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Οι ξένες γλώσσες αποτελούν σημαντικό διαβατήριο 
προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στην αγορά εργασίας. Η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας αν και εξακολουθεί να κατέχει την πρωτοκαθεδρία δεν 
αποτελεί πλέον προσόν μιας και θεωρείται δεδομένη. 
Σε μικρές αγγελίες του Τύπου παρατηρούμε πως από επιθυμητή έως 
απαραίτητη είναι πλέον η επαρκής, ακόμη και άριστη γνώση των ξένων 
γλωσσών. 
Στην επαγγελματική σταδιοδρομία είναι δύσκολο να απορροφηθεί κάποιος 
στην αγορά εργασίας, αν δεν γνωρίζει, όχι μόνο μια, αλλά τουλάχιστον δυο 
ξένες γλώσσες. 
 

Η γλωσσομάθεια βοηθά στην συνεχή επιμόρφωση του εργαζομένου. Του 
επιτρέπει να συνεργάζεται με αλλόγλωσσους, διευρύνει το πλαίσιο 
συναλλαγών. Αυτό σε μια κοινωνία παγκοσμιοποιημένη και πολυπολιτισμική, 
όπως η δική μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 
 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες για εργασία που 
χάνονται από την έλλειψη γλωσσικών γνώσεων. Ταυτόχρονα, όμως, οι 
επαγγελματικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί τόσο ώστε η γνώση ξένων 
γλωσσών κρίνεται απαραίτητη ακόμα και για τους πολίτες που θέλουν να 
εργάζονται στην χώρα τους. Η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα 
για παράδειγμα καθιστά αναγκαία την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων 
γλωσσών. 
Ακολούθως, η εκμάθηση γλωσσών, είτε για μελέτη, είτε για επαγγελματικές 
ανάγκες, για τους σκοπούς της κινητικότητας, για ανταλλαγές, είτε για απλή 
προσωπική ευχαρίστηση είναι πλέον επιτακτική. 
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Νοέμβριος 2020 – Επιστήμη 

Ολική έκλειψη Ηλίου και 
εντυπωσιακή βροχή διαττόντων 

αστέρων 

 
 

Η μοναδική ολική έκλειψη Ηλίου μέσα στο 2020 -και η τελευταία γενικά έκλειψη του 
έτους- θα συμβεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, αλλά δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα, 
παρά μόνο από τη Νότια Αμερική, το Νότιο Ειρηνικό και Ατλαντικό Ωκεανό και τη Νότια 
Αφρική. Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου επίσης θα κορυφωθεί στο βόρειο ημισφαίριο (και 
στην Ελλάδα) η βροχή διαττόντων των Διδυμίδων 
 

Η μοναδική ολική έκλειψη Ηλίου μέσα στο 2020 -και η τελευταία γενικά έκλειψη του 
έτους- θα συμβεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, αλλά δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα, 
παρά μόνο από τη Νότια Αμερική, το Νότιο Ειρηνικό και Ατλαντικό Ωκεανό και τη Νότια 
Αφρική. 
 

Μια ολική ηλιακή έκλειψη συμβαίνει, όταν η Σελήνη μπλοκάρει τελείως τον δίσκο του 
Ήλιου, όπως φαίνεται από τη Γη. Η τελευταία ολική ηλιακή έκλειψη είχε συμβεί στις 
2/7/2019. Το 2021 θα υπάρξουν τέσσερις εκλείψεις: μια ολική σεληνιακή (26 Μαΐου), 
μία δακτυλιοειδής ηλιακή (10 Ιουνίου), μία μερική σεληνιακή (18-19 Νοεμβρίου) και 
μία ολική ηλιακή (4 Δεκεμβρίου). 
 

Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου επίσης θα κορυφωθεί στο βόρειο ημισφαίριο (και στην 
Ελλάδα) η βροχή διαττόντων των Διδυμίδων, μία από τις πιο εντυπωσιακές του έτους.  
 
 Επειδή το βράδυ της Δευτέρας θα υπάρξει Νέα Σελήνη, ο ουρανός θα είναι σκοτεινός και κατάλληλος για παρατήρηση, αν ο καιρός το επιτρέπει 

και δεν είναι νεφελώδης. 
 

Οι Διδυμίδες, που συνήθως διαρκούν από τις 7 έως τις 17 Δεκεμβρίου, παράγουν, μαζί με τις Περσείδες του Αυγούστου, τα εντυπωσιακότερα 
φαινόμενα διαττόντων μέσα στο έτος. Οι Διδυμίδες αποκαλούνται από τους ειδικούς ο «βασιλιάς» των διαττόντων, καθώς μπορούν να 
«παράγουν» 60 έως 120 φωτεινά και συχνά πολύχρωμα πεφταστέρια την ώρα, δηλαδή ένα έως δύο το λεπτό, σε διάφορα σημεία στο νυχτερινό 
ουρανό και όχι μόνο από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα μετέωρά τους κινούνται σχετικά αργά στον ουρανό, σε σχέση με άλλες βροχές 
διαττόντων, με ταχύτητα περίπου 35 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, πράγμα που τα καθιστά πιο θεαματικά (τα μετέωρα των Περσείδων 
κινούνται με περίπου διπλάσια ταχύτητα). 
 

Οι Διδυμίδες έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους το 1862 και έχουν πάρει το όνομά τους από τον αστερισμό των Διδύμων, από όπου φαίνεται 
να προέρχονται. Αντίθετα με άλλες βροχές διαττόντων, η προέλευσή τους δεν είναι η ουρά κάποιου κομήτη, αλλά μάλλον ο μυστηριώδης 
αστεροειδής «3200 Φαέθων», που ανακαλύφθηκε το 1983 από τη NASA και θεωρείται ένας πρώην κομήτης που έχασε την ουρά του. 
 

Ο «Φαέθων», διαμέτρου περίπου πέντε χιλιομέτρων, ακολουθεί μια άκρως ελλειπτική τροχιά, η οποία κάθε σχεδόν ενάμιση χρόνο τον  φέρνει 
κοντύτερα στον Ήλιο από κάθε άλλο γνωστό αστεροειδή. Το αποτέλεσμα είναι ότι, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, «καίγεται» από την ηλιακή 
ακτινοβολία, καθώς η επιφανειακή θερμοκρασία του φθάνει τους 700 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, παράγει νέες εκροές σκόνης, τις Διδυμίδες, όταν 
τα μετέωρα αυτά εισέρχονται και καίγονται στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. 
 

Νέο, πολλά υποσχόμενο 
φάρμακο κατά της Covid-19 

 
 
 

Μπορεί όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στις εξελίξεις στο μέτωπο των εμβολίων, αλλά 
ενθαρρυντικά νέα έχουμε και σε εκείνο των υποψήφιων θεραπειών για την Covid-19.  
 

Όπως μεταδίδει η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, πριν από λίγες ημέρες η 
βιοτεχνολογική φαρμακευτική εταιρεία Formycon με έδρα το Planegg-Martinsried λίγο έξω 
από το Μόναχο αιφνιδίασε θετικά με την ανακοίνωση ότι ένας από τους αναστολείς του ιού 
SARS-CoV-2, που έχει αναπτύξει η εταιρεία, μπορεί να σταματήσει σχεδόν ολοσχερώς την 
εξέλιξη των συμπτωμάτων της λοίμωξης. Το όνομα του αναστολέα είναι FYB207. 
 

«Οι βαριά ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο έχουν τώρα δυνατότητα θεραπείας» 
λέει στην DW ο Κάρστεν Μπροκμάιερ, διευθύνων σύμβουλος της Formycon. «Μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχει για αυτήν την κατηγορία νοσούντων αποτελεσματικό φάρμακο». Ο αναλυτής 
Ντάμιαν Σοπλέν από την Kepler Cheuvreux, μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή εταιρεία που 
ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών μεταξύ άλλων και σε θέματα έρευνας, κάνει λόγο για 
καλή είδηση. «Μια τόσο καλή προστασία μέσω μιας ουσίας που καταπολεμά ακόμη και τις  
 

μεταλλάξεις του ιού δεν υπάρχει στα εμβόλια και σε άλλα θεραπευτικά αντισώματα» τονίζει. 
 

Να θυμίσουμε ότι όλα τα αντιϊκά παρασκευάσματα, όπως η ρεμδεσιβίρη, στα οποία αρχικά εναποτέθηκαν πολλές ελπίδες, αποδείχθηκαν εκ 
των υστέρων λιγότερο αποτελεσματικά από τη φήμη τους. Κοκτέιλ αντισωμάτων, όπως αυτά που βρίσκονται στο ρεπερτόριο των αμερικανικών 
εταιρειών Regeneron και Eli Lilly, έχουν λάβει άδεια να κυκλοφορήσουν για να χρησιμοποιηθούν μόνο στο αρχικό στάδιο, όταν η λοίμωξη δεν 
είναι τόσο σοβαρή. 
 

Επιστήμονες σε όλον τον κόσμο ανησυχούν από το ενδεχόμενο να αποκτήσει ανθεκτικότητα ο ιός SARS-CoV-2 απέναντι στα εμβόλια και τα 
φάρμακα. Ναι μεν θεωρούν ότι εμβόλια τύπου mRNA, όπως αυτό της γερμανικής BioNTech, σε περίπτωση μετάλλαξης του κορωνοϊού 
προσαρμόζονται σχετικά γρήγορα, γιατί ο μηχανισμός τους διαθέτει συγκεκριμένη δομή. 
 

 Ρεκόρ: Γέννηση 
μωρού έπειτα 
από 27 έτη ως 
κατεψυγμένο 
ωάριο 

  

 

Πήρε το ρεκόρ από την αδελφή του που γεννήθηκε 24 χρόνια αφού το 

ωάριό της καταψύχθηκε 

Η Μόλι Έβερετ Γκίμπσον μπορεί να είναι μόλις πέντε εβδομάδων, αλλά έχει 
ήδη γράψει ιστορία. Πρόκειται για το μωρό που γεννήθηκε στις ΗΠΑ έχοντας 
περάσει τον χρόνο-ρεκόρ των 27 ετών ως κατεψυγμένο ωάριο. 
Η Μόλι είχε καταψυχθεί το 1993 ως ωάριο από εξωσωματική, και τον 
περασμένο Φεβρουάριο μεταφέρθηκε στη μήτρα της Τίνα Γκίμπσον ώσπου 
γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου. 
Η κα Γκίμπσον έχει επίσης γεννήσει ένα κορίτσι, την Έμα, που ήταν 
κατεψυγμένο ωάριο επί 24 χρόνια, και σήμερα είναι τριών ετών. 
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Νοέμβριος 2020 – Περίεργα 

ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
«Αποχαιρέτησαν» τον ήλιο 

για το 2020 σε πόλη της 
Αλάσκας λόγω της πολικής 

νύχτας 

 
Οι κάτοικοι της βορειότερης πόλης των ΗΠΑ 
στην Αλάσκα αποχαιρέτησαν τον ήλιο για το 
2020, τον οποίο θα έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν ξανά το 2021, αφού ξεκίνησε η 
πολική νύχτα. 
 

Στο Utqiagvik ή αλλιώς »Barrow», δηλαδή 
«Οχυρό», ο ήλιος έδυσε για τελευταία φορά 
μέσα στο 2020 στις 18 Νοεμβρίου και θα 
ανατείλει ξανά σε περίπου λίγο περισσότερο 
από δύο μήνες (66 μέρες). Οι περίπου 4.000 
κάτοικοι της πόλης θα ξαναδούν τον ήλιο στις 
23 Ιανουαρίου του 2021, αν και σύμφωνα με την 
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα υπάρχει 
λίγο φως για κάποιες ώρες της ημέρας. 
 

Η πολική νύχτα είναι ένα φυσικό φαινόμενο, 
που κάθε χειμώνα «βυθίζει» στο σκοτάδι τις 
αρκετικές περιοχές καθώς δεν φαίνεται η 
ανατολή του ηλίου, λόγω της κλίσης του άξονα 
της Γης. 

 

 

Το Έβερεστ ψήλωσε κατά περίπου ένα μέτρο 

 

 

 

Συγκεκριμένα, Νεπάλ και Κίνα 
ανακοίνωσαν πως το Έβερεστ 
είναι κατά 86 εκατοστά ψηλότερο 
από όσο είχε υπολογιστεί μέχρι 
σήμερα. 
 

Οι δύο χώρες κατέληξαν σε ύψος 
8.848,86 μέτρων μετά από μία 
μικρή... διαφωνία για το χιόνι στην 
κορυφή του βουνού, καθώς δεν  
 

είχαν αποφασίσει εάν θέλουν να το συνυπολογίσουν ή όχι στο συνολικό ύψος. Αξιωματούχοι 
του υπουργείου Εξωτερικών του Νεπάλ δήλωσαν, σύμφωνα με το BBC, ότι για το νέο ύψος 
του Έβερεστ συνεργάστηκαν τοπογράφοι και των δύο χωρών (σ.σ. το βουνό βρίσκεται στα 
σύνορα Κίνας - Νεπάλ). 
 

Γιατί αυτή η αλλαγή τώρα; 
Οι κινεζικές Αρχές έχουν εκφράσει και στο παρελθόν την άποψη ότι το Έβερεστ θα έπρεπε 
να μετρηθεί μόνο λαμβάνοντας υπόψιν τις πέτρες, με το Νεπάλ να διαφωνεί, 
υποστηρίζοντας ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και το ύψος του χιονιού στην κορυφή. 
Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη του Νεπάλ είχαν αποκαλύψει το 2012 στο βρετανικό μέσο 
ότι δέχονταν πιέσεις από τους Κινέζους για να δεχτούν τη δική τους άποψη και να μην 
συνυπολογίσουν το χιόνι. 
 

Έτσι, τέσσερις τοπογράφοι εκπαιδεύτηκαν για δύο χρόνια με στόχο να μετρήσουν το 
πραγματικό ύψος. 
 

Όταν ένας σεισμός δημιούργησε ερωτήματα 
Μερικοί γεωλόγοι είχαν «θορυβηθεί» το 2015 μετά από έναν ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών της 
κλίμακας Ρίχτερ, καθώς άρχισαν να αναρωτιούνται εάν και κατά πόσο αυτός επηρέασε το 
ύψος του Έβερεστ. 
Κάποιοι, μάλιστα, άρχισαν να υποστηρίζουν ότι ο σεισμός αυτός ίσως έφερε ως αποτέλεσμα 
τη συρρίκνωση του χιονιού στην κορυφή του βουνού. 
Από την σεισμική δόνηση είχαν χάσει την ζωή τους 18 ορειβάτες. 
 

Αποκρυπτογραφήθηκε το 
μήνυμα του «Zodiac Killer» 
μετά από 51 χρόνια

 
  
 

Μια ομάδα ανθρώπων παθιασμένων με την κρυπτογραφία μπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει ένα από τα 

κωδικοποιημένα μηνύματα που είχε στείλει πριν από 51 χρόνια ο μυστηριώδης «Zodiac Killer», ο οποίος 

κατατρομοκρατούσε τη βόρεια Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και μέχρι και σήμερα 

παραμένει άγνωστο ποιος ήταν. 
 

Το συγκεκριμένο μήνυμα είχε σταλεί τον Νοέμβριο του 1969 στην εφημερίδα San Francisco Chronicle 
από τον φερόμενο ως δολοφόνο κατά συρροή. Ο κώδικάς του, αποτελούμενος από μια σειρά γραμμάτων 
και αινιγματικών συμβόλων σε μορφή πίνακα, αποτελούσε γρίφο που οι αρχές και ακόμα και οι πιο 
δυνατοί ερασιτέχνες λύτες δεν είχαν καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν έκτοτε. 
 

Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υπόθεση του «Zodiac Killer» και οι διωκτικές αρχές έτρεφαν την 
ελπίδα ότι το κωδικοποιημένο αυτό μήνυμα θα περιείχε το όνομα ή έστω κάποιο άλλο στοιχείο που θα 
οδηγούσε στην ταυτότητα του κακοποιού, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί  
πως διέπραξε τουλάχιστον πέντε δολοφονίες από το 1968 ως το 1969, αλλά ανέλαβε την ευθύνη για 
συνολικά 37, ενώ ενέπνευσε άλλους δολοφόνους κατά συρροή. 
Όμως, σύμφωνα με την τριάδα των ερευνητών που έσπασε τον κώδικα, δεν πρόκειται παρά για μερικές  
 

φράσεις στις οποίες ο δολοφόνος καυχιέται, αψηφά τις αρχές και μοιάζει να παραληρεί, χωρίς να αποκαλύπτει ποιος είναι. 
 

«Ελπίζω ότι διασκεδάζετε πολύ προσπαθώντας να με πιάσετε (...). Δεν φοβάμαι τον θάλαμο αερίου, διότι θα με στείλει στον παράδεισο συντομότερα (...) τώρα 
έχω αρκετούς σκλάβους που δουλεύουν για μένα», αναφέρει το μήνυμα. 
Χρειάστηκαν ατέλειωτες σειρές κώδικα προγραμματισμού και χρόνια δουλειάς προτού ο Ντέιβιντ Όραντσακ, αμερικανός σχεδιαστής ιστοτόπων, 46 χρονών, να 
μπορέσει να σπάσει το κρυπτογράφημα, πάνω στο οποίο άρχισε να δουλεύει το 2006. 
 

Τον βοήθησαν ο Σαμ Μπλέικ, αυστραλός μαθηματικός, και ο Γιαρλ Βαν Άικε, βέλγος προγραμματιστής, εξήγησε ο Όραντσακ στην Κρόνικλ, η οποία έλαβε 
επιβεβαίωση ότι η ανακάλυψη της τριάδας ευσταθεί από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI), που χειρίζεται την έρευνα για τον Ζόντιακ. 
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που αποκρυπτογραφείται μήνυμα που είχε στείλει σε καλιφορνέζικη εφημερίδα ο δολοφόνος. Το πρώτο έσπασαν ένας δάσκαλος κι η 
σύζυγός του το 1969: «Μου αρέσει να σκοτώνω γιατί είναι τόσο διασκεδαστικό», ανέφερε, κάνοντας και σε αυτό λόγο για τους «σκλάβους» που θα μάζευε για να 
τον υπηρετούν. 
 

Αλλά ο κώδικας που είχε χρησιμοποιηθεί σε εκείνο, το πρώτο μήνυμα, ήταν πολύ πιο απλός από το «κρυπτογράφημα 340», το οποίο βαπτίστηκε έτσι επειδή 
περιέχει 340 χαρακτήρες (17 στήλες, 20 γραμμές). 
 

«Στην κοινότητα αυτών που προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν (τα μηνύματα που είχε στείλει) ο Ζόντιακ, θεωρούσαμε όλοι ότι υπήρχε άλλο ένα βήμα, αφού 
βρεις ποιο γράμμα αντιστοιχεί σε ποιο σύμβολο — πράγματι, ίσχυε αυτό», εξήγησε ο Όραντσακ. 
 

Το κρυπτογράφημα 340 διαβάζεται διαγώνια, ξεκινώντας από τον πρώτο χαρακτήρα στην πρώτη γραμμή αριστερά, κατεβαίνοντας κάθε φορά μια σειρά και 
παίρνοντας τον χαρακτήρα που βρίσκεται δύο θέσεις δεξιά, όπως κινείται ο αξιωματικός στο σκάκι. Πρέπει να επιστρέψεις στην πρώτη σειρά όταν φθάσεις στο 
τέλος αυτής της διαγωνίου και να συνεχίσεις, με τον ίδιο τρόπο, εξήγησε ο ίδιος σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube. 
Σύμφωνα με τον Όραντσακ, αυτό το σύστημα κωδικοποίησης το έβρισκε κανείς σε εγχειρίδιο κρυπτογραφίας του αμερικανικού στρατού που είχε συνταχθεί τη 
δεκαετία του 1950. 
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Νοέμβριος 2020 – Αθλητικά 

Αθλητές σε καραντίνα:  

Η ψυχολογική κατάστασή τους 

και η διαχείρισή της 

 

Πρωτόγνωρη και δύσκολη στη διαχείριση, παγκοσμίως, η κατάσταση με την 
πανδημία του κορωνοϊού. 
 

Αναγκασμένοι, σε κάθε σημείο του πλανήτη, να εξοικειωθούν με καινούργια 
δεδομένα διαβίωσης και να τιθασεύσουν συναισθήματα- πολλά εκ των οποίων- 
ενδεχομένως, να τους ήταν και άγνωστα, οι πολίτες. Περιορισμός στην ελευθερία 
κινήσεων, στην εκ του σύνεγγυς συναναστροφή, στην επαγγελματική δράση (σε 
αρκετές περιπτώσεις), οι συνθήκες που διαμορφώνουν το καινούργιο σκηνικό. 
Στοιχεία που ήταν αδύνατο, μέχρι προ εβδομάδων, να πιστεύει κανείς πως θα 
αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του.  
Ενταγμένη σε αυτό το πνεύμα και η αθλητική κοινότητα, με τα μέλη της 
«μουδιασμένα», αλλά ταυτισμένα με τις υποχρεωτικές προσταγές, οι οποίες 
αφορούν στην υιοθέτηση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας υγείας. Πόσο, 
όμως, επηρεάζεται- περισσότερο από τον απλό πληθυσμό- η ψυχολογία των 
αθλητών από το αναγκαστικό lockdown, με δεδομένο πως πρόκειται για ιδιαίτερους 
ανθρώπους; Για άτομα, ειδικότερα, πολύ ενεργητικά, πειθαρχημένα σε 
συγκεκριμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, για διάστημα μηνών. Συνηθισμένα, πολλά 
από αυτά, στη δημόσια προβολή, τα οποία, επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι 
μαθημένα να ζουν μακριά από την οικογένειά τους, με την οποία χρειάζεται, πλέον, 
να συνυπάρξουν πιο πολύ χρόνο. 
  

Το ζήτημα «φωτίζουν» με τις πολύτιμες γνώσεις τους, οι διακεκριμένοι αθλητικοί ψυχολόγοι, Γιάννης Ζαρώτης (MSc-P.hD Ψυχολόγος-
Ψυχοθεραπευτής, Αθλητικός Ψυχολόγος) και Φρόσω Πατσού (P.hD Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος). 
 

«Πονάει» η απώλεια του στόχου 
«Στρατιώτης»,  
 

με αυστηρό πρόγραμμα προσήλωσης στο αντικείμενό του, ο κάθε αθλητής, «πονά» και επηρεάζεται η ψυχοσύνθεσή του, με τη διαμορφωθείσα 
κατάσταση, επειδή «Λείπει αυτό για το οποίο νιώθει πως είναι ταγμένος να κάνει», συμφωνούν οι δύο επιστήμονες.  
 

Ενοχλεί τα μέγιστα που «Ο αγωνιστικός στόχος για φέτος, για κάποιους, δεν είναι εφικτός. Για άλλους η χρονιά θεωρείται χαμένη και χρειάζεται 
αναπροσαρμογή στόχων, αν όχι ακύρωσή τους. Η ενόχληση είναι μεγαλύτερη, με βάση το πόσο κοντά ήταν ο καθένας στην πραγματοποίηση 
του στόχου του», προσθέτει ο κ. Ζαρώτης, δίνοντας το χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλητών που είχαν στην ατζέντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
στο Τόκιο. 
 

«Οι αθλητές νιώθουν λίγο αποπροσανατολισμένοι, δεν ξέρουν πού θα βρεθούν. Κάποιοι έχασαν τις υποχρεώσεις τους, περίμεναν 
διασυλλογικά, εθνικά πρωταθλήματα, άλλοι- σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο- διεθνείς οργανώσεις, άλλοι ήταν κοντά στο να κατακτήσουν ένα 
πρωτάθλημα. Ισως να είναι λίγο ισχυρότερο το σοκ στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων, επειδή διακόπηκαν βίαια οι αγώνες τους, σε 
σχέση με τους αθλητές των ατομικών αθλημάτων που χάνουν προπονήσεις», συμπληρώνει η κ. Πατσού. 
 

Διατήρηση της καθημερινότητας 
Στην ιδανικότερη διαχείριση της κατάστασης παίζει ρόλο η ηλικία, η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας του καθενός, το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο, 
οι οικονομικές συνθήκες που τον περιβάλλουν ή αν, για παράδειγμα, χρειάζεται να φροντίσει γονείς. Ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητές του. 
 

Σε γενικό πλαίσιο, αυτό που απαιτείται να πράξει ο αθλητής, είναι: «Να διατηρήσει την καθημερινότητά του, όπως ήταν πριν. Να μείνει 
ενεργητικός. Να λειτουργεί, σε μεγάλο βαθμό, σαν να μην έχει αλλάξει κάτι, να εξακολουθεί να κάνει προπόνηση στο σπίτι ή σε πάρκο χωρίς 
κόσμο. Να διατηρήσει την καθημερινότητά του, σε υψηλό βαθμό και όσο γίνεται πιο κοντά στο όπως τη ζούσε πριν αλλάξουν τα δεδομένα», 
εξηγεί, εμφατικά, η κ. Πατσού, λέγοντας επιπλέον: «Ο φόβος, η αγωνία, συναισθήματα θυμού, δεν είναι παράλογο να τα νιώθει. Μπορεί να 
μιλήσει για αυτά με ειδικούς ή, αν δεν έχει, να μιλάει με τους προπονητές του, να εκφράζει αυτό που νιώθει, να πληροφορείται από σωστές 
πηγές, διότι, διαφορετικά, εντείνεται το άγχος και η πίεση που θα νιώθει». 
  

Ο κ. Ζαρώτης επισημαίνει: «Βασική γραμμή είναι να ακολουθεί ο αθλητής το πρόγραμμα που έκανε μέχρι πρότινος. Να τηρείται η διαδικασία 
του ύπνου, της διατροφής, της άσκησης που υπήρχε πριν. Δε θέλουμε αδράνεια, πολύ τηλεόραση, πολύ ενασχόληση με το κινητό.  Θέλουμε 
κινητικότητα, διάβασμα, επικοινωνία με ανθρώπους και το πνεύμα να βρίσκεται σε εγρήγορση. Δεν είναι περίοδος διακοπών ή ξεκούρασης, 
θέλει υπομονή. Επίσης, το στενάχωρο συναίσθημα να μη γίνει φαγητό. Δεδομένα υπάρχει υπερένταση, ανησυχία, νευρικότητα, για το πώς θα 
απελευθερωθεί η ενέργεια που έχει μέσα του».  
 

Τα social media 
Παράμετρος της ψυχολογικής κατάστασης των αθλητών αποτελούν και τα social media, μέσω των οποίων, διατηρούν την προβολή τους, 
αναρτώντας, μάλιστα, και πολλές εικόνες από τη μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες δράση τους. 
«Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ανάγκης επαφής με τον κόσμο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από αυτά, ωστόσο, ο αθλητής μπορεί 
περισσότερο να προβάλει την υπεύθυνη στάση του στην όλη κατάσταση, την παραμονή στο σπίτι, την τήρηση των κανόνων για την προστασία 
της υγείας, καθώς αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς ανθρώπους, ειδικά μικρότερους σε ηλικία αθλητές και παιδιά. Ζήτημα 
προβολής δεν τίθεται, καθώς είναι μικρό, επί του παρόντος, το διάστημα του περιορισμού. Για τους περισσότερους αθλητές ο 1-1,5 μήνας, κατά 
τον οποίο δεν θα αποτελούν, ενδεχομένως, το επίκεντρο της προσοχής, είναι σαν να βιώνουν έναν μικρό τραυματισμό και χρειάζεται να κάνουν 
μια επανεκκίνηση. Οσοι έχουν θέμα προβολής, θα βρουν τρόπο να προβληθούν», τα λόγια του κ. Ζαρώτη. 
 

Η θετική προσέγγιση  
Στο ότι οι αθλητές, παρά το στενάχωρο συναίσθημα που νιώθουν από την απότομη αλλαγή των συνθηκών της καθημερινότητάς τους, οφείλουν 
να συνεχίσουν να στέλνουν θετικά μηνύματα συμπεριφοράς για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, επικέντρωσε, καταλήγοντας, η κ. Πατσού.  
«Οι αθλητές γνωρίζουν, καλύτερα από τον καθένα, από δυσκολίες, πειθαρχία, συνέπεια. Λέω πάντα πως πρέπει να δείχνουν τον.... δρόμο για 
τους υπόλοιπους. Βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση, είναι νωρίς να μιλάμε για δυσάρεστα συναισθήματα. Το να μη βγαίνουμε από το σπίτι 
έχει και θετικές πλευρές. Είμαστε έγκλειστοι, αλλά υγιείς! Εχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε τόσο, όταν  η 
καθημερινότητά μας ήταν φυσιολογική. Εχουμε, πλέον, χρόνο για να διαβάζουμε, να περνάμε χρόνο με τους αγαπημένους ανθρώπους μας. 
Ακόμη και για αρκετούς αθλητές, οι οποίοι δεν ήταν μαθημένοι να βρίσκονται με την οικογένειά τους, αποτελεί ωραία συνθήκη να είναι πιο πολύ 
κοντά της. Εχουμε χρόνο για να... ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς μας. Σε δυο μήνες από σήμερα- καθώς τόσο εικάζεται πως θα είναι ο περιορισμός 
μας- ίσως είμαστε σε θέση να μιλάμε για κατάθλιψη. Συνεπώς, ας αφήσουμε, για τώρα, το αρνητικό πνεύμα». 
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Κάνε το τεστ και δες σε τι επίπεδο βρίσκονται οι γενικές γνώσεις σου 

  

νακαλύψουμε! 
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Νοέμβριος 2020 – Gaming 

Έρχεται το νέο παιχνίδι του 
James Bond από τους 

δημιουργούς του Hitman

 
 

Στον κόσμο του James Bond εισέρχεται η IO 
Interactive, με τους δημιουργούς του Hitman να 
ετοιμάζουν ένα video game για τον 007. 
 

Με τον προσωρινό τίτλο "Project 007", η IO interactive 
έδωσε και τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για μια 
φρέσκια Bond ιστορία, η οποία θα αποτελεί prequel του 
γνωστού μυστικού πράκτορα. Και αυτό διότι οι παίκτες 
ως James Bond θα πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα 
του "00" που τους επιτρέπει φυσικά να σκοτώνουν. 
 

Αυτή τη στιγμή η IO βρίσκεται σε αναζήτηση ταλέντων 
από όλον τον κόσμο για να στελεχώσει πλήρως 
την ομάδα ανάπτυξης και να προσφέρει έναν 
ξεχωριστό James Bond τίτλο, κουβαλώντας στις 
πλάτες της όλη την εμπειρία από το franchise του 
Hitman. 
 
 

10 παιχνίδια που πρέπει να παίξετε στο 
Playstation 5 

Το PS5 μπορεί να μην έχει ξεκινήσει τη ζωή του ως κονσόλα παιχνιδιών ακόμα, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ήδη πολλές μεγάλες εμπειρίες για τους πρώτους 
που θα την αποκτήσουν από νωρίς. 
Μεταξύ αρκετών αποκλειστικών τίτλων κυκλοφορίας, third-party παιχνιδιών 
επόμενης γενιάς και της νέας δέσμευσης της Sony για παιχνίδια συμβατά με 
προηγούμενες εκδόσεις, υπάρχουν πολλά να διαλέξετε. Ακολουθούν είναι οι 
επιλογές μας για τα δέκα καλύτερα παιχνίδια που μπορείτε να βρείτε! 

 

  

 

 

10. Ghost of Tsushima 

Το Ghost of Tsushima στο PS5 προσφέρει κάτι τόσο για 
τους παίκτες που έχουν ήδη παίξει στο ταξίδι του Jin όσο 
και για εκείνους που δεν έχουν ακόμη απολαύσει το 
εκπληκτικό όραμα της Sucker Punch για τη φεουδαρχική  
 

Ιαπωνία. Τώρα που τρέχει στα 60 FPS, η ήδη συναρπαστική μάχη του Ghost δεν 
ήταν ποτέ καλύτερη, και το απαράμιλλο photo mode του θα είναι εξαιρετικό. 
Επιπλέον, υπάρχει η δωρεάν ενημέρωση Legends για να παίξετε, μέσω της οποίας 
κορυφώνεται μια οπτικά εντυπωσιακή και γεμάτη προκλήσεις επιδρομή που 
αποτελεί μία από τις καλύτερες co-op εμπειρίες που είναι διαθέσιμες στο PS5 κατά 
την κυκλοφορία. 

 

 

9. God of War 

Το να παίξετε το God of War του 2018 στο PS5 είναι ένα 
απόλυτο must - και αν για κάποιο λόγο το χάσατε στο 
PS4, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το ζήσετε για 
πρώτη φορά. Παρόλο που το PS5 δεν αναμορφώνει τα  

 γραφικά ούτε προσθέτει νέα εφέ, όπως το ray tracing, τα σταθερά 60FPS που τρέχει 
στη λειτουργία Performance κάνουν τη μάχη ακόμα καλύτερη από ό,τι ήταν ήδη - αν 
και θα πρέπει να συμβιβαστείτε με αυτή την εμπειρία στα 1080p. Ακόμα κι έτσι, η 
δράση εξακολουθεί να είναι τόσο ικανοποιητική όσο ποτέ και ο κόσμος και η ιστορία 

παραμένουν μερικά από τα καλύτερα που έχει να προσφέρει το gaming. 
 

 

8. Sackboy: A Big Adventure 

Ενώ το Sackboy: A Big Adventure παρέλειψε το κομμάτι της δημιουργίας της σειράς LittleBigPlanet, η εστίασή 
του στο να είναι ένα διασκεδαστικό, γοητευτικό platformer αποδίδει σε μια απολαυστική περιπέτεια που μπορεί 
να παιχτεί τόσο σόλο όσο και co-op. Η ποικιλία επιπέδων της Sumo Digital κρατά τα πράγματα φρέσκα, έτσι 
τη μια στιγμή οδηγείτε σε ένα τρένο μέσα από ένα κινούμενο επίπεδο που σας κάνει να πηδάτε περιστασιακά 
για να αρπάξετε συλλεκτικά αντικείμενα, ενώ την επόμενη είστε σε ένα επίπεδο που έχει εμφανιστεί στο 
Uptown Funk του Bruno Mars (ναι, είναι αλήθεια). 

 Το χιούμορ του είναι διασκεδαστικό, ιδιαίτερα όταν παίζετε co-op, καθώς μπορείτε να βοηθήσετε τους συμπαίκτες σας ή απλά να τους 
χαστουκίσετε με ένα ψάρι. Και όπως συμβαίνει με τα περισσότερα παιχνίδια που έχουμε δει στο PS5, είναι μια οπτική απόλαυση. Το Sackboy 
φαίνεται υπέροχο. Τα διαφορετικά υφάσματα και αξεσουάρ σε κάθε ένα από τα προσαρμόσιμα κομμάτια κοστουμιών είναι εκθαμβωτικά χάρη 
στη βελτιωμένη γραφική ικανότητα του νέου συστήματος. 

 

 

7. The Pathless 

Το Pathless παντρεύει έναν απλό αλλά κομψό (και εντελώς συναρπαστικό) μηχανισμό κίνησης με έναν 
πανέμορφο ανοιχτό κόσμο. Το τρέξιμο, το άλμα και η ολίσθηση μέσα από τα δάση του Giant Squid, τα 
βραχώδη οροπέδια και τα χιονισμένα βουνά είναι μια απόλαυση χάρη στο βασικό bow-and-arrow gameplay 
που βασίζεται λιγότερο στην ακρίβεια και περισσότερο στην ενδυνάμωση σας για να χαράξετε ένα 
διασκεδαστικό μονοπάτι μέσα από το έδαφος. Είναι ένας κόσμος που ενθαρρύνει την εξερεύνηση και  
 

ικανοποιεί την περιέργειά σας, κάνοντας τους προορισμούς που επισκέπτεστε τόσο διασκεδαστικούς όσο και το ίδιο το ταξίδι χάρη σε μια σειρά 
από έξυπνους γρίφους. Σε συνδυασμό με τις μάχες και τα boss fights, ο τίτλος είναι ιδανικός για το Playstation 5. 
 

 

 

6. Bugsnax 

Η συζήτηση για το Bugsnax ξεκίνησε ως meme που προκλήθηκε από μια ισχυρή καμπάνια μάρκετινγκ και μια 
πιασάρικη μελωδία, αλλά το Bugsnax αξίζει να αναγνωριστεί για πολλά περισσότερα από αυτό. 
Η Developer Young Horses συνέχισε το παράλογο σερί της με αυτό το environmental/creature based puzzle 
παιχνίδι που σας βάζει να τραβήξετε φωτογραφίες και να πιάσετε νόστιμα πλάσματα. Κάτω από το 
χαριτωμένο και ιδιόμορφο εξωτερικό του Bugsnax βρίσκεται μια συγκινητική ιστορία γεμάτη δυσοίωνες  
 

ανατροπές και στροφές καθώς προσπαθείτε να ανοικοδομήσετε έναν οικισμό ικανοποιώντας τα αιτήματα των λαών. Κάθε κάτοικος που 
επέστρεψε σημαίνει ένα άλλο άτομο για να πάρει συνέντευξη για την ιστορία που γράφετε για το Bugsnax, το νησί Snaktooth, και - τελικά - τι 
συνέβη στην Elizabert Megafig που σας κάλεσε εξ αρχής στο νησί. Τα συστήματα εξέλιξής του συνεχίζουν να κεντρίζουν την περιέργειά μας, 
γεγονός που καθιστά την λούπα του παιχνιδιού δελεαστική καθ' όλη τη διάρκεια — και η μεγάλη αποκάλυψη του Bugsnax (όχι σπόιλερ!) δεν απογοήτευσα. 
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5. Spider-Man Remastered 

 
Το Marvel's Spider-Man ήταν ήδη ένα από τα 

καλύτερα παιχνίδια υπερηρώων που φτιάχτηκε 

ποτέ, αλλά το remaster του PS5 το ανεβάζει σε 

ένα νέο επίπεδο. Οι οπτικές ενημερώσεις της 

Insomniac δεν φαίνονται καθόλου απλές - 

ολόκληρη η ιστορία της Νέας Υόρκης (μαζί με 

τις αναβαθμίσεις στο animation του προσώπου) 

φέρνουν την εμφάνιση της περιπέτειας στο ίδιο 

επίπεδο με τον ολοκαίνουργιο Miles Morales. Η 

προσθήκη ray tracing με ανάλυση 4K και 

υποστήριξη HDR κάνει οποιαδήποτε ώρα της 

ημέρας τόσο όμορφη που μπορεί να σας κάνει 

να ξεχάσετε ότι αυτό το παιχνίδι δεν φτιάχτηκε 

αρχικά για το PS5. Προσθέστε τα quality of life 

improvements που δέχθηκε ο Spidey μετά την 

κυκλοφορία του, νέες επιλογές 

προσβασιμότητας, ενημερώσεις στο photo 

mode και όλα τα DLC, και αυτός είναι ο 

οριστικός τρόπος για να παίξετε ένα από τα 

καλύτερα παιχνίδια του PS4. 

4. Astro's Playroom 

 
Το DualSense είναι ένα από τα πιο καθοριστικά 
χαρακτηριστικά του PS5, καθώς η απτική 
ανάδραση και τα adaptive triggers δημιουργούν 
ένα επίπεδο βύθισης που είναι πραγματικά 
ξεχωριστό. Πουθενά δεν χρησιμοποιείται αυτή 
η τεχνολογία καλύτερα από ό,τι στο Astro 
Playroom, το οποίο — κυριολεκτικά — έχει 
σχεδιαστεί για να αναδείξει τις δυνατότητες του 
Dualsense. 
Αλλά αυτό το επίδοξο tech demo είναι επίσης 
ένα φανταστικό παιχνίδι από μόνο του, με ένα 
απολαυστικό σύνολο κόσμων για να 
εξερευνήσετε που όλοι γιορτάζουν μια 
διαφορετική πτυχή του PS5 και τις διαφορετικές 
εποχές του λογισμικού και του υλισμικού του 
PlayStation. Το Astro's Playroom θυμίζει στους 
παίκτες γιατί αγάπησαν το PlayStation, 
δίνοντάς τους έναν λόγο να ερωτευτούν ξανά. 
Το συμπαγές platforming, τα διασκεδαστικά 
περιβαλλοντικά παζλ και τα δελεαστικά 
συλλεκτικά αντικείμενα θα σας κάνουν να 
κυνηγάτε την πλατίνα και να την αποκτήσετε σε 
χρόνο μηδέν. 

3. Assassin's Creed Valhalla 

 
Η τελευταία καταχώρηση στη σειρά 
Assassin's Creed αποδεικνύει ότι το 
franchise δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. 
Με επίκεντρο την ιστορία γύρω από την 
επέκταση των Βίκινγκ στην Αγγλία κατά τη 
διάρκεια του 9ου αιώνα, το Valhalla 
επαναπροσδιόρισε τους κανόνες του 
franchise για άλλη μια φορά με τη 
δυνατότητα να κάνετε raid σε μοναστήρια, 
να χτίσετε τον εκκολαπτόμενο Νορβηγικό 
οικισμό σας και να ανακαλύψετε μοναδικό 
εξοπλισμό και ισχυρές ικανότητες. Το PS5 
αιχμαλωτίζει όμορφα τα παγωμένα βουνά 
της Νορβηγίας και τα ποτάμια της Αγγλίας 
σε εκπληκτική 4K ανάλυση, ενώ η 
δυνατότητα να ταξιδεύετε ανάμεσα στα 
διαλυμένα από τον πόλεμο βασίλεια σας 
βάζει απευθείας στο κλίμα, σαν να είστε οι 
ίδιοι εκεί. 
 

2. Demon's Souls 

 

Η Bluepoint Games είχε υψηλές προσδοκίες για να ανταποκριθεί στο remake του Demon's Souls για το PS5. Όχι 
μόνο ήταν μια αναμενόμενη νέα έκδοση ενός αγαπημένου παιχνιδιού και ορόσημο, αλλά και ως η πρώτη μεγάλη 
βιτρίνα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα παιχνίδι σε αυτή την κονσόλα νέας γενιάς. 
 

Ευτυχώς, η Bluepoint τα κατάφερε, και το Demon's Souls δεν είναι μόνο πανέμορφο, αλλά είναι επίσης απίστευτα 
πιστό στην αρχική έκδοση. Είναι επιδέξια μία από τις βαθύτερες, πλουσιότερες και πιο δύσκολες εμπειρίες που 
υπάρχουν σήμερα στην κονσόλα. 
 

1. Spider-Man: Miles Morales 

 

Αν και δεν είναι μια πλήρης συνέχεια, αυτή η αυτόνομη επέκταση στέλνει τον Peter Parker σε διακοπές και 
αφήνει τον νεαρό αραχνομαθητή του, Μάιλς Μοράλες, να φροντίσει τη Νέα Υόρκη. Χτίζοντας πάνω στα 
γερά θεμέλια του πρώτου παιχνιδιού της Insomniac, η Νέα Υόρκη έχει καλυφθεί υπέροχα με χιόνι, ευθυμία 
διακοπών και "βερνίκι" επόμενης γενιάς. 
Ωστόσο, οι βελτιώσεις δεν είναι μόνο αισθητικές — ο ομώνυμος ήρωας έχει στη διάθεσή του περισσότερα 
spider-powers από τον Peter Parker, και αυτές προσαρμόζονται έξυπνα σε νέους μηχανισμούς παιχνιδιού 
που, ενώ δεν επανεφεύρουν τον τροχό, βάζουν αρκετά twists σε αυτό για να το κάνουν να είναι φρέσκο - 
μερικές φορές κυριολεκτικά, χάρη στο DualSense χειριστήριο. Δεν περιλαμβάνει τόσο ισχυρό campaign ή 
πολλούς villains όσο το Spider-Man του 2018, αλλά η ιστορία του Miles Morales έχει την ίδια γοητεία και 
καρδιά με τον προκάτοχό της, ίσως και περισσότερο. Το tagline του «Be Greater» θέτει ένα ψηλό πήχη, 
αλλά ο Miles Morales το καταφέρνει με ευκολία. 
 

Η νέα βίβλος που φέρνει 
την ψηφιακή αλλαγή στην 
Ελλάδα: Τι περιλαμβάνει

 
  
 

Η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του κειμένου της Βίβλου Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει -
και έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες- προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη χώρα μας. 
Tο εγχειρίδιο, όπως το αποκαλούν στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας είναι ένα κείμενο 340 σελίδων, μέσα στο οποίο γίνεται 
αναφορά σε 448 έργα, πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αρκετά 
καινοτόμα και ικανά να αλλάξουν πολλά τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της 
Ελλάδας. 
Η πρώτη αναφορά στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού είχε γίνει στις αρχές 
Σεπτεμβρίου 2019 όταν στην πρώτη άτυπη συνάντηση του με τους διαπιστευμένους 
δημοσιογράφους του υπουργείου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος 
Πιερρακάκης παρουσιάζοντας το επιτελείο του είχε σημειώσει ότι ο υφυπουργός Γρηγόρης 
Ζαριφόπουλος έχει ως αρμοδιότητα τη σύνταξη αυτού του κειμένου. 
 


