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16 ερωτήσεις-απαντήσεις για το
άνοιγμα των σχολείων

Το esos σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους μαθητές
και γονείς ετοίμασε 156 ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά
με το άνοιγμα των σχολείων:
1. Με ποιο τρόπο θα ανοίξουν τα Δημοτικά Σχολεία
και νηπιαγωγεία;
Θα υπάρχει η πρόβλεψη για διαφοροποιημένη ώρα
προσέλευσης και αναχώρησης, ανά ομάδες τμημάτων
όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο (με εξαίρεση
περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς μαθητών).
2. Δηλαδή πως ακριβώς θα γίνει;
Για παράδειγμα η προσέλευση των μαθητών να ξεκινά
στις 8 το πρωί , κλιμακωτά η κάθε τάξη ανά 10-15
λεπτά.
3. Το ίδιο θα ισχύσει και κατά το σχόλασμα;
Η αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και κατά την
αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο.

4. Ποιος θα αποφασίσει για τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών;
Το υπουργείο Παιδείας θα αναθέσει στα ίδια τα σχολεία να αποφασίσουν τις ώρες προσέλευσης και
αποχώρησης (σ.σ. θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το υπ. Παιδείας).
5. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει και για τις σχολικές μονάδες με μικρό αριθμό μαθητών;
Είναι αυτονόητο ότι είναι στην ευχέρεια του σχολείου να εκτιμήσει και να αποφασίσει ότι δεν προκαλείται
συγχρωτισμός γονέων, κηδεμόνων και άλλων που συνοδεύουν τα παιδιά.
6. Eίναι υποχρεωτική η χρήση της δεύτερης εξόδου του σχολείου για την προσέλευση και αποχώρηση
των μαθητών;
Και αυτή η απόφαση ανήκει στην αρμοδιότητα του σχολείου. Σχολείο με λίγους μαθητές μπορεί να μην κάνει
χρήση αυτής της δυνατότητας που δίνει το υπουργείο Παιδείας.
7. Για τα διαλείμματα τι θα ισχύσει;
Οι μαθητές δεν θα βγαίνουν όλοι μαζί στο διάλειμμα, αλλά θα προβλεφθούν διαφορετικές ώρες, ανά τάξεις.
8. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Φροντιστήρια (Κέντρα Μελέτης) που απευθύνονται σε μαθητές
Δημοτικού θα ανοίξουν;
Όχι, στη χθεσινή σύσκεψη των εδικών του υπουργείου Υγείας με την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, όπου
αποφασίστηκε το άνοιγμα των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, δεν υπήρξε
εισήγηση για επαναλειτουργία των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
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9. Τα Γυμνάσια και Λύκεια πότε θα επαναλειτουργήουν;
Την άλλη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη μεταξύ
της υπουργού Παιδείας και των ειδικών του υπουργείου Υγείας,
προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να αποφασιστεί εάν
πρέπει ή όχι να επαναλειτουργήσουν τα Γυμνάσια και Λύκεια.
10. Υπάρχει περίπτωση να επαναλειτουργήσει μόνο η Γ
Λυκείου;
Ναι, είναι ένα θέμα που ήδη συζητείται στο υπουργείο παιδείας,
κόγω του γεγονότος ότι πρέπει να προετοιμαστούν για τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις.
11. Χθες ανακοινώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
κάνουν δωρεάν εξέταση για τον κορωνοϊό. Πότε θα ξεκινήσει
η διαδικασία;
Σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθεί από το υπουργείο
Παιδείας η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας εκπαιδευτικοί θα
μπορούν να αιτούνται δωρεάν εξέταση για τον κορωνοϊό και θα
ενημερώνονται για το ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο
από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα.
12. Η πλατφόρμα θα είναι ειδικά για εκπαιδευτικούς;
Ναι, θα αφορά μόνο εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απόφαση για
διανομή φρούτων,
λαχανικών και
γάλακτος στα
σχολεία

Δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της
Κυβέρνησης η Κοινή
Υπουργική απόφαση για
την την υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού Σχολικού
Προγράμματος διανομής
φρούτων, λαχανικών και
γάλακτος στα σχολεία.
Το ύψος της
χρηματοδότησης του
Σχεδίου για την περίοδο
υλοποίησης 2020/2021,
2021/2022 και 2022/
2023 ανέρχεται
σε 16.522.366,68 €, και
αναλύεται ως εξής:
α) Η ενωσιακή
δαπάνη ύψους 14.308.71
0,00 €, για τα τρία έτη,
κατανέμεται ως εξής:

β) Η εθνική
δαπάνη ύψους 2.213.656
,68 €, για τα τρία έτη
κατανέμεται ως εξής:

13. Στην πλατφόρμα αυτή μπορούν να κάνουν αίτηση δωρεάν εξέταση για τον κορωνοϊό και
οι μαθητές;
Ναι, έχει γίνει σχετική πρόβλεψη, μόνο που για τους ανήλικους μαθητές θα πρέπει να κάνουν τη
σχετική δήλωση οι γονείς ή οι κηδεμόνες.
14. Είναι υποχρεωτικό το τεστ για τους εκπαιδευτικούς;
Το μέτρο αυτό είναι εθελοντικό για τους εκπαιδευτικούς και καθαρά προληπτικής φύσης αναφορικά
με την επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία. Θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία
της πλατφόρμας.
15. Σχετικά με τα μέτρα πρόληψης τι θα ισχύσει;
Παράλληλα, διατηρούνται σε ισχύ όλα τα ήδη ληφθέντα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ,
όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η χρήση
αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία
κυλικείων, εργαστήρια πληροφορικής, μουσικά όργανα κ.ά., και βεβαίως οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι
από τον ΕΟΔΥ.
16. Προβλέπονται τέστ μέσα στα σχολεία;
Ναι, θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ μέσα σε σχολικές μονάδες.
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Τηλεκπαίδευση ή τηλεαπασχόληση των μαθητών;
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ,εκτός από τα δομικά και λειτουργικά του προβλήματα, έχει να
αντιμετωπίσει και την διαχείριση της κρίσης της πανδημίας. Σημαντική παράμετρος στην
αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ο βαθμός ετοιμότητας του εκπαιδευτικού συστήματος στη χρήση
των νέων τεχνολογιών και των δικτύων τους.
Γιάννης Ν. Κουμέντος
Εκπαιδευτικός Π.Ε.
τ. Σχολικός Σύμβουλος

Στο
ελληνικό
εκπαιδευτικό
σύστημα
οι
σύγχρονες
καινοτομίες
στην
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένης και της δικτύωσης των νέων τεχνολογιών ,εισήχθησαν συστηματικά στο μέσο της
δεκαετίας του 1990. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης «Παιδεία Ανοιχτών Οριζόντων», επί
Υπουργίας Γεράσιμου Αρσένη, σχεδιάσθηκαν και δρομολογήθηκαν οι υποστηρικτικές πολιτικές
εφαρμογής των εκπαιδευτικών καινοτομιών.

Η δικτυακή διασύνδεση δομήθηκε το 1999, με τη συνεργασία ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
και τη δημιουργία του GUNet (Greek Universities Network) ή « Ελληνικό Ακαδημαϊκό
Διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα του όλου εγχειρήματος ήταν η σταδιακή δημιουργία
μιας σύγχρονης δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής, η οποία έδωσε τη
δυνατότητα για τη δικτύωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με
τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).Το όλο εγχείρημα
συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της
Πληροφορίας της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Παιδείας. Τη
χρηματοδότηση διαχειρίσθηκαν δώδεκα ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς της
χώρας μας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με σειρά αποφάσεων της, την τελευταία εικοσαετία,
δημιούργησε ένα ενιαίο στοχοθετικό πλαίσιο για την εκπαιδευτική πολιτική των χωρών
μελών της, που αποσκοπούσε στην κατάκτηση της κοινωνίας της γνώσης. Οι αποφάσεις της Λισσαβόνας (2006),έθεσαν ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων , μέσα
στο οποίο ήταν ενταγμένη και η πολιτική της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και τα συμπεράσματα του Εθνικού Συμβουλίου
Παιδείας (2007-09) της χώρας μας. Αυτή η πολιτική των μεταρρυθμίσεων και της προσαρμογής των συντελεστών της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη διεθνή
πραγματικότητα σχεδιάσθηκε και εν μέρει εφαρμόσθηκε με την πολιτική του «Νέου Σχολείου», επί υπουργίας Άννας Διαμαντοπούλου.
Εκτός των νομοθετικών ρυθμίσεων για την υλοποίηση και στήριξη του «Νέου Σχολείου» σχεδιάσθηκαν Τομεακά και Περιφερειακά έργα ΕΣΠΑ συνολικού ύψους
1δις 390 εκατομμυρίων. Τα έργα αφορούσαν, μεταξύ άλλων την ψηφιακή τάξη σύμφωνα με τους άξονες «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Η πολιτική για το Ψηφιακό Σχολείο εμπεριείχε τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών-αποθετηρίων , όπως το «Φωτόδεντρο» ,την ισχυροποίηση του Π.Σ.Δ. ,την
ενσωμάτωση του δικτύου Survey στο myschool , την δημιουργία e-book ,την ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εξοπλισμό (Η/Υ, διαδραστικούς πίνακες,
προτζέκτορες κ.α.),την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ΤΠΕ Β΄ επιπέδου, Πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης), την δημιουργία ισχυρού πόλου υποστήριξης
των τεχνολογιών και των σχολικών Εκδόσεων με το ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Η εισαγωγή δυο ωρών του μαθήματος της Πληροφορικής στα Ολοήμερα Δημοτικά με το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και στο
Γυμνάσιο, αποσκοπούσε αφενός μεν στην εκμάθηση του αντικειμένου και αφετέρου στην πιστοποίηση του με την αποφοίτηση των μαθητών από την Γ΄
Γυμνασίου.
Παράλληλα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα βοηθούσε και θα εντατικοποιούσε τη χρήση της Πληροφορικής ως εργαλείο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
του δια ζώσης μαθήματος. Η δημιουργία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως πλατφόρμας e-class και e-me έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές το διαμοιρασμό διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια της κανονικής σχολικής περιόδου, στα πλαίσια της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Αυτή η πολιτική εκσυγχρόνιζε, ισχυροποιούσε και αναβάθμιζε την παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση.
Δυστυχώς η εκπαιδευτική πολιτική του 2010,συμπεριλαμβανομένου και του «Ψηφιακού Σχολείου», ανατράπηκε σταδιακά και μεθοδικά την περίοδο Υπουργίας
των Μπαλτά-Φίλη –Γαβρόγλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Η πανδημία του 2020 με το κλείσιμο των σχολείων, δημιούργησε νέα δεδομένα και την ανάγκη για την έκτακτη αντιμετώπιση της μη διαζώσης παροχής
εκπαίδευσης.
Ο χειρισμός αυτής της κρίσης ανέδειξε σειρά προβλημάτων, όπως την ανεπάρκεια της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, την έλλειψη τεχνολογικού
εξοπλισμού, την καθυστέρηση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ανυπαρξία υποστήριξης, καθοδήγησης και εποπτείας, καθώς και την ανεπάρκεια της
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να σχεδιάσει τακτικού και στρατηγικού τύπου παρεμβάσεις ,δηλαδή να εντάξει τα επείγοντα μέτρα στα πλαίσια μιας συνολικής
εκπαιδευτικής πολιτικής.
Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας της κυβέρνησης της Ν.Δ., έχασε την χρονική ευκαιρία της ενδιάμεσης καλοκαιρινής και εναρκτήριας περιόδου για
την προετοιμασία του εκπαιδευτικού συστήματος.
Δεν υπήρξε καμία έγκαιρη οργανωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δεν προετοιμάσθηκαν εναλλακτικά ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, δεν
ενισχύθηκαν ουσιαστικά οι τεχνικές υποδομές των σχολικών μονάδων ,δεν προετοιμάσθηκαν οι μαθητές και οι οικογένειες τους για μια ενδεχόμενη νέα διακοπή
παροχής της δια ζώσης εκπαίδευσης. Η μόνη πολιτική που υλοποίησε ήταν ο διορισμός των κομματικών Διευθυντών Εκπαίδευσης και το δόγμα , «αποφασίζω,
δεν συζητώ με κανένα». Η υποχρεωτική χρήση Webex από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τον ορισμό χρονικών –ωρολογίων προγραμμάτων ,που
αποφάσισε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν αποτελεί τηλεκπαίδευση.
Η τηλεκπαίδευση , δεν είναι μια ευκαιριακή, αποσπασματική και χρονικά περιορισμένη εκπαιδευτική διαδικασία, έχει διάρκεια. Η τηλεκπαίδευση ,εκτός της
απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής την οποία πρέπει να έχουν τα σχολεία, αλλά και οι μαθητές, χρησιμοποιεί ένα διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικό και
διδακτικό σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στο χώρο, στο χρόνο και στη μεθοδολογία των ζωντανών εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεων.
Η σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση απαιτεί ένα συνολικά διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών, μια συνολικά διαφορετική προσέγγιση της διδασκαλίας, της
αυτοδιόρθωσης, της αξιολόγησης, των εξετάσεων, της πιστοποίησης και της προαγωγής στην επόμενη τάξη.
Αυτό το οποίο παρέχεται σήμερα δεν είναι τηλεκπαίδευση των μαθητών ,αλλά τηλεαπασχόληση, η οποία έχει κάποια θετικά αποτελέσματα ,επειδή κρατά σε
επαφή και σε ρυθμό ,έστω και εξ αποστάσεως τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και συντηρεί την όποια σχολική διαδικασία, μέσα από ένα «κουτσουρεμένο»
ωρολόγιο πρόγραμμα.
Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση η χρήση των νέων τεχνολογιών ,δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική διάσταση της δια ζώσης διδασκαλίας. Μπορούν όμως οι νέες τεχνολογίες να υπηρετήσουν τις νέες συνθήκες μάθησης και να
ενισχύσουν την δια ζώσης διδασκαλία, την ασύγχρονη και κατά καιρούς την σύγχρονη τηλεκπαίδευση.
Η επαναλειτουργία των σχολείων, με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, αποτελεί αναγκαιότητα και μονόδρομο ,όποτε και εάν αυτή
πραγματοποιηθεί.
Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα έπρεπε να προσεγγίσει τα προβλήματα της εκπαίδευσης ,αλλά και τη διαχείριση της κρίσης με ένα διαφορετικό
τρόπο ιεράρχησης των παρεμβάσεων και της ένταξης τους σε μόνιμες μακροχρόνιες λύσεις. Εάν υποστηρίξει κάποιος πως η ξαφνική έλευση της πανδημίας και
το κλείσιμο των σχολείων αιφνιδίασε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, κατά την πρώτη φάση, και την οδήγησε σε αλλοπρόσαλλες πολιτικές, δεν μπορεί να
δικαιολογηθεί η συνέχεια αυτής της συμπεριφοράς.
Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τρόπος ενίσχυσης των υποδομών σε Η/Υ, όπου η αδυναμία καταγραφής των αναγκών και της διεξαγωγής έγκαιρων
διαγωνισμών ,οδήγησε στη «λαϊκίστικη» πολιτική της διανομής χρημάτων στις οικογένειες για την αγορά υπολογιστών ,πράξη που μπορεί να λύσει προσωρινά
το πρόβλημα ,αλλά ουσιαστικά δεν εξοπλίζει τις σχολικές μονάδες, αφού δεν παραμένει σε αυτές ο εξοπλισμός. Στην ίδια λογική και οι μαζικές, χωρίς
στόχευση(π.χ. νηπιαγωγούς), προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών τον Ιανουάριο του 2021.
Αυτή είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική, υποταγμένη στη λογική της μείωσης του πολιτικού κόστους και του μικροκομματικού συμφέροντος, που φυσικά δεν «κτίζει»
το μέλλον.
Εάν σήμερα συντηρείται η οποιαδήποτε εξ αποστάσεως ασύγχρονη ή σύγχρονη τηλεκπαίδευση οφείλεται στις πολιτικές εισαγωγής καινοτόμων πρακτικών και
3
μεταρρυθμίσεων, όπως αυτή του «Ψηφιακού Σχολείου» που υλοποιήθηκε το 2010 από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ. Πάνω σε αυτές τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές, που εισήχθηκαν με σχεδιασμό, επιμονή και με πολιτικό κόστος από προηγούμενες πολιτικές
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1967

1941

Η Σοβιετική Ένωση
εκτοξεύει το πρώτο
διαστημόπλοιο με
κατεύθυνση τη Σελήνη.

Κυκλοφορεί το
ιντερνετικό νόμισμα
bitcoin.

Οι Doors
κυκλοφορούν το
πρώτο άλμπουμ τους,
που φέρει το όνομά
τους.

Τα ελληνικά αντιτορπιλικά
«Βασίλισσα Όλγα»,
«Βασιλεύς Γεώργιος»,
«Σπέτσες», «Ψαρά» και
«Κουντουριώτης» και
βομβαρδίζουν τις ιταλικές
θέσεις

1966

1912

1979

1929

Ο Μίκης Θεοδωράκης
μελοποιεί εννέα
ποιήματα από τη
«Ρωμιοσύνη» του Γιάννη
Ρίτσου

Ιδρύεται στη Νότιο
Αφρική το Αφρικανικό
Εθνικό Κογκρέσο, που
θα παίξει τον
καθοριστικότερο ρόλο
στην ανατροπή του
απαρτχάιντ.

Η ελληνική τηλεόραση
αποκτά χρώμα, χάρη
στο γαλλικό σύστημα
SECAM.

Ο βέλγος
σκιτσογράφος Ζορζ
Ρεμί, γνωστότερος ως
Ερζέ, δημιουργεί τον
χάρτινο ήρωα Τεντέν.

1959

Το Ευρώ αντικαθιστά τη
Δραχμή και τα εθνικά
νομίσματα άλλων 11
κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1449

Ο Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος στέφεται
στον Μυστρά
αυτοκράτορας του
Βυζαντίου.

1828

1833

1930

1690

1822

Ο Ιωάννης
Καποδίστριας μεταφέρει
την πρωτεύουσα της
ελεύθερης Ελλάδας
στην Αίγινα.

Η Αντιβασιλεία
συνάπτει δάνειο 60
εκατομμυρίων
φράγκων με την
τράπεζα Ρότσιλντ των
Παρισίων.

Ο Μίκυ Μάους κάνει
την παρθενική του
εμφάνιση σε κόμικ
στριπ..

O γερμανός
οργανοποιός Γιόχαν
Ντένερ από το
Νυρεμβέργη
κατασκευάζει το πρώτο
κλαρινέτο.

Η Αϊτή αναγνωρίζει
πρώτη στον κόσμο την
Επαναστατική
Κυβέρνηση της
Ελλάδας.

1707

Το Σκωτσέζικο
Κοινοβούλιο
επικυρώνει την ένωση
της Σκωτίας με την
Αγγλία, που θα
δημιουργήσει τη
Μεγάλη Βρετανία.

1929

532

1972

1937

Ανακοινώνεται ότι το
νέο αεροδρόμιο των
Αθηνών στα Σπάτα, το
οποίο βρίσκεται στο
στάδιο της προμελέτης

Με τον Αναγκαστικό
Νόμο 447 της
δικτατορικής
κυβέρνησης Μεταξά,
επιβάλλεται ο
υποχρεωτικός
σημαιοστολισμός

Ο Ποπάι κάνει το
ντεμπούτο του σε
δεύτερο ρόλο, σε μία
σειρά κόμικς.

Ο αυτοκράτορας του
Βυζαντίου
Ιουστινιανός
καταστέλλει τη Στάση
του Νίκα.

1975

1870

1556

1837

1919

Οι πρωτεργάτες του
πραξικοπήματος της
21ης Απριλίου,
οδηγούνται στις
φυλακές Κορυδαλλού.

Ιδρύεται στη
Γερμανία η Ντόιτσε
Μπανκ, μία από τις
μεγαλύτερες
τράπεζες του
κόσμου.

O καταστροφικότερος
σεισμός στην ανθρώπινη
ιστορία πλήττει την
επαρχία Σαντζί της Κίνας,
με αποτέλεσμα να χάσουν
τη ζωή τους 830.000
άνθρωποι.

Ψηφίζεται στην
Ελλάδα ο πρώτος
Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας για τις
μετακινήσεις με ζώα.

Ιδρύεται η Κοινωνία
των Εθνών,
πρόδρομος του
ΟΗΕ..

1932

1880

1996

1907

Η αγροτική εξέγερση,
λόγω της οικονομικής
κρίσης, παίρνει
πανελλαδικές
διαστάσεις.

4

2009

2002

Ο εφευρέτης Τόμας
Έντισον πατεντάρει
τον ηλεκτρικό
λαμπτήρα.

Κρίση των Ιμίων: Το
περιπολικό του Πολεμικού
Ναυτικού «Αντωνίου»
κατεβάζει την τουρκική
σημαία που ύψωσαν την
προηγούμενη μέρα τούρκοι
δημοσιογράφοι και υψώνει
την ελληνική.

Ιδρύεται ο Σύνδεσμος
Ελλήνων
Βιομηχάνων και
Βιοτεχνών (ΣΕΒ).

1823 - 1949

Ανεύρεση της θαυματουργής
εικόνας της Παναγίας της
Τήνου, μετά το όραμα της
μοναχής Πελαγίας. / Ο
Μάνος Χατζιδάκις δίνει την
περίφημη διάλεξή του για το
ρεμπέτικο στο Θέατρο
Τέχνης.
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Με την Τράπεζα Θεμάτων οι
προαγωγικές εξετάσεις των
μαθητών της Α Λυκείου

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021, η Τράπεζα Θεμάτων θα λειτουργήσει
για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ Λυκείου.
Αυτό προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία
Ζαχαράκη και δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η ίδια απόφαση ορίζει ότι:
Α. Κατά τη β ́ φάση, σχολικό έτος 2021-2022, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει και για τις
προαγωγικές εξετάσεις της Β ́ Λυκείου με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων
που αφορούν την Α ́ Λυκείου.
Β. Κατά τη γ ́ φάση, σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος
λειτουργίας της Τ.Θ.Δ.Δ., καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́
Λυκείου, με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων των Α ́ και Β ́ τάξεων Λυκείου.
Γ. Η Τ.Θ.Δ.Δ. είναι ανοιχτή και προσβάσιμη στο σύνολό της από όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από την πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.

Τυχαία επιλογή θεμάτων
Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής θεμάτων η απόφαση ορίζει τα εξής:
1. Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις
εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης κάθε τύπου
Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.
Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες).
Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα.
Με απόφαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποια μαθήματα, κατά τη διενέργεια της κλήρωσης, επιλέγονται θέματα και σε ποια μαθήματα επιλέγεται
ενότητα θεμάτων.
Για τα θέματα που ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους διδάσκοντες/ουσες το αντίστοιχο
μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ. ενδεικτικά θέματα.
2. Κάθε Λύκειο καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα από την Τ.Θ.Δ.Δ., το κοινοποιεί ηλεκτρονικά
μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εξετάσεων στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημερώνει τη σχετική ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. στο Ι.Ε.Π.
3. Προβλέπεται η αυτόνομη λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ. για το Γενικό Λύκειο, το Λύκειο Ε.Α.Ε., το Επαγγελματικό Λύ- κειο και το Λύκειο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ
- Λ. στην ίδια δικτυακή βάση.
4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες
διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα
γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών,
των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών), με απόλυτη τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων του
μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.
5. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο/η οικείος/α
Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο
με τον προσφορότερο τρόπο.
6. Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους
ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο
νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, για την οποία ενημερώνεται το Ι.Ε.Π.
7. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από
τους/τις οικείους/ες διδάσκοντες/ουσες.
Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/ τριες (άρθρα 113 και
136 του ν. 4610/2019).
8. Στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται σε θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, όπως και στις
εξετάσεις Ιουνίου.

Προώθηση μηνυμάτων από
μαθητικό σε προσωπικό
λογαριασμό αλληλογραφίας

Αφού εισέλθεις στο περιβάλλον
του Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου ΠΣΔ κάνεις κλικ
στο κουμπί μενού 1 (βλ. εικόνα
2) για να προβάλει το σχετικό
μενού του κουμπιού
«Αλληλογραφία».

Σε οποιαδήποτε εφαρμογή περιήγησης εισάγεις την
διεύθυνση webmail.sch.gr και οδήγησε στην ιστοσελίδα
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
του ΠΣΔ
όπου
συμπληρώνεις το όνομα χρήστη (Προσοχή!! όχι όλο το
email σας) και τον μυστικό κωδικό πρόσβασης που
έχεις για να εισέρθεις π.χ. στο η-τάξη (e-class) του
ΠΣΔ. (βλ. εικόνα 1.) Όλοι οι μαθητές έχουν πλέον
μαθητικό λογαριασμό αλληλογραφίας.

Με κλικ στη εντολή «Κανόνες»
προβάλλεται η φόρμα
“Υπάρχοντες κανόνες» (βλ.
εικόνα 3) όπου κάνεις κλικ στο
κουμπί «Νέος κανόνας».
Συνέχεια σελ.6
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3. Όνομα κανόνα (προαιρετικό) π.χ. Forward_To_Myemail
4. Από το μενού επιλέγεις Sender και προβάλουν άλλα 2 πεδία
5. Αφήνεις στο πρώτο τη τιμή «περιέχει» και στο δεύτερο συμπληρώνεις το mail του
σχολείου σου δηλ. mail@27lyk-thess.thess.sch.gr
6. Επιλέγεις τη τιμή «Ανακατεύθυνση προς»
7. Στο διπλανό πεδίο συμπληρώνεις το προσωπικό email σου π.χ. xxxx@gmail.com
8. Αποεπιλέγεις το πεδίο δηλ. το ξετσεκάρεις
9. Κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση»
και όλα είναι έτοιμα.
Στη νέα φόρμα «Κανόνας Φίλτρων» που προβάλλει
συμπληρώνεις τα στοιχεία του κανόνα προώθησης
μηνυμάτων από τον μαθητικό λογαριασμό στο
προσωπικό λογαριασμό αλληλογραφίας σου (βλ.
εικόνα 4)

Οτιδήποτε θα αποστέλλεται από το λογαριασμό αλληλογραφίας του σχολείου θα
υπάρχει και στο μαθητικό λογαριασμό αλλά θα προωθείται πλέον και στον προσωπικό
λογαριασμό αλληλογραφίας σου. Διευκρινίζεται οτι η παραπάνω ρύθμιση είναι για την
προώθηση μηνυμάτων και μόνο (transit) αν όμως θέλεις και να αποθηκεύονται στο
μαθητικό και να προωθούνται και στον προσωπικό λογαριασμό σας επιλέξτε
"Αποθήκευση στα Εισερχόμενα (Inbox) και ανακατεύθυνση σε...".
Μπορείς αντί του mail@dide-a.thess.sch.gr να γράψεις σκέτο sch.gr με αποτέλεσμα
να γίνει πιο λειτουργικός ο κανόνας προώθησης. Με την αλλαγή αυτή θα λαμβάνεις
και θα ανακατευθύνεις, εκτός των μηνυμάτων του σχολείου, οτιδήποτε έρχεται από
σχολικό λογαριασμό των καθηγητών και των συμμαθητών σας.

Τηλεκπαίδευση,
τηλεδιαγωνίσματα και
τηλεπροβλήματα

Δημήτριος Δημητρόπουλος
Δρ Φιλολογίας
Διευθυντής Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων
Πειραιά

Η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε και συνεχίζεται με πολλές ιδιαιτερότητες και
δυσκολίες. Ο κορωνοϊός έχει τις συνέπειές του και στην εκπαίδευση.
Στην αρχή ήταν ο φόβος της μετάδοσης του ιού στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στις
οικογένειές τους. Η εκ των πραγμάτων συνύπαρξη πολλών παιδιών (ακόμα και 27) σε μικρές
αίθουσες αποτέλεσε πηγή κινδύνου για τα παιδιά αλλά κυρίως για τους εκπαιδευτικούς, των
οποίων ο μέσος όρος ηλικίας είναι περίπου τα 50 έτη (πολλοί εξ αυτών είναι άνω των 60 με
βεβαρυμένη υγεία).
Στη συνέχεια, με την αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού, ήλθε ως αναγκαία συνέπεια
η τηλεκπαίδευση, η οποία –τηρουμένων των αναλογιών- έχει αρκετά θετικά, δεν εξασφαλίζει
όμως ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για τους μαθητές των κατώτερων οικονομικών και
κοινωνικών στρωμάτων (λόγω έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού, σύνδεσης στο διαδίκτυο
κ.ο.κ.). Υπό τις παρούσες όμως συνθήκες είναι μια λύση που, κατά το μάλλον ή ήττον, δίνει
τη δυνατότητα στους μαθητές να κρατήσουν την επαφή με τη μαθησιακή διαδικασία.
Πριν από λίγες ημέρες (στις 9/12) το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε μια εγκύκλιο (κατόπιν
προτάσεως του ΙΕΠ), με την οποία οι εκπαιδευτικοί «ενθαρρύνονται …. για τη διενέργεια
εξετάσεων με ωριαίες ή ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης». Πράγματι η ωριαία γραπτή εξέταση είναι ένας παγιωμένος τρόπος αξιολόγησης
του μαθητή, ωστόσο υπό τις παρούσες ιδιάζουσες συνθήκες που ζούμε δεν μπορεί να θεωρηθεί
αξιόπιστος.

Το υπουργείο προτείνει κάποιους τρόπους ώστε να αποφευχθεί η τηλε-αντιγραφή, ωστόσο τίθενται τα εξής ερωτήματα:
1. Πώς θα γράψουν διαγώνισμα μαθητές από οικονομικά ασθενείς οικογένειες που δεν έχουν υπολογιστή ή tablet;
2. Αν παρόλα αυτά έχουν κινητό σύγχρονης τεχνολογίας, είναι εύκολο να γράψουν τις απαντήσεις των θεμάτων στην οθόνη του κινητού;
3. Έχουν όλα τα παιδιά σύνδεση στο διαδίκτυο;
4. Είναι βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν θα υπάρξει κάποια στιγμή διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο;
5. Πώς ένας εκπαιδευτικός είναι σίγουρος ότι τα παραπάνω προβλήματα ισχύουν και δεν τα επικαλείται ο μαθητής απλά για να γλυτώσει την
εξέταση;
6. Πώς θα διασφαλιστεί ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν είναι κοντά στον μαθητή ο γονέας ή κάποιος φροντιστής, ο οποίος με κάποιο
τρόπο θα του δώσει τις απαντήσεις των θεμάτων;
Α priori λοιπόν και εκ των πραγμάτων η αξιοπιστία της διαδικασίας εξέτασης πλήττεται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται δυσχερής.
Συνεπώς μήπως το υπουργείο πρέπει να λάβει όλα αυτά υπόψη; Άλλωστε η αξιολόγηση των μαθητών είναι πολυπαραγοντική. Ο
εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη τη συνολική παρουσία του μαθητή, το ενδιαφέρον του, την προφορική εξέταση, την απάντηση ασκήσεων και
εργασιών. Όταν με το καλό ανοίξουν τα σχολεία, υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν διαγωνίσματα. Ακόμα και μια παράταση του τετραμήνου θα
μπορούσε να γίνει. Ή, στην εσχάτη των περιπτώσεων, αν αργήσουμε να επανέλθουμε στις σχολικές αίθουσες, ας δοθεί ένας συνολικός βαθμός
στο τέλος της χρονιάς όταν θα έχει τεθεί και το διαγώνισμα. Άλλωστε στο τέλος, ούτως ή άλλως, υπάρχουν και οι γραπτές προαγωγικές
εξετάσεις.
Νομίζω το μείζον είναι να προχωρήσει –έστω και μακρόθεν- η μαθησιακή διαδικασία και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία μαθητών και
εκπαιδευτικών. Και δοθείσης της ευκαιρίας, να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν επιστρέψουμε στις σχολικές αίθουσες ο κίνδυνος θα είναι πολύ
μεγάλος γιατί ο καιρός δεν είναι πλέον σύμμαχος. Φανταστείτε μια αίθουσα με 27 παιδιά, με ανοιχτά παράθυρα (όπως ορίζει η εγκύκλιος του
ΕΟΔΥ) και έξω να βρέχει ή να έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γλυτώσουμε από τον κορωνοϊό, δεν είναι
σίγουρο όμως ότι κάποιοι δεν θα βρεθούν στο νοσοκομείο από άλλη αιτία….!
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Η γωνία των μαθητών
COVID και Έφηβοι

Το να είναι κανείς έφηβος είναι δύσκολο, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει πανδημία
COVID ή μη.
Η περίοδος COVID ήρθε να πυροδοτήσει μια πολύπλοκη σειρά παραγόντων
(αβεβαιότητα, φυσική απομόνωση και άγχος γονέων) τα οποία έχουν αντίκτυπο
στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.
Η περίοδος αυτή καθιστά έτσι την εφηβεία ακόμα πιο δύσκολη, ενώ αναδεικνύει και
κινδύνους οι οποίοι πρέπει με κάποιον τρόπο να αναχαιτιστούν.
Με το κλείσιμο των σχολείων και ακυρωμένες τις δραστηριότητές τους, πολλοί
έφηβοι χάνουν κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές αυτής της πολύ ιδιαίτερης
φάσης της ζωής τους.
Αλλά χάνουν και πολλές μικρές και καθημερινές στιγμές, όπως η μη-οργανωμένη
επαφή με την παρέα, η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση στο μάθημα, η εκδήλωση
των (όποιων) συναισθημάτων, η χρήση της γλώσσας–για να αναφέρω μόνο κάποιες
από αυτές.

Η εξ αποστάσεως μάθηση, οι περιορισμοί στο σπίτι, η αβεβαιότητα κι η αίσθηση κινδύνου (π.χ., λοίμωξης ή απώλειας κάποιου αγαπημένου
τους προσώπου, ή του «πότε» θα γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας και θα λειτουργήσει η επιχείρηση των γονιών), αλλά και η φυσική
απομόνωση της περιόδου COVID έχουν αυξήσει το άγχος και την κατάθλιψη στους εφήβους, ενώ αυξημένη είναι κι η ανησυχία για τη χρόνια
επίδραση που η περίοδος αυτή θα έχει στην προσωπικότητα και την ψυχική υγεία των εφήβων.
Ασφαλώς και -για μια κατηγορία (ίσως μεγάλη) έφηβων-μαθητών-, η πρώτη φάση της καραντίνας προκάλεσε μια περιέργεια και ίσως και μια
ανακούφιση για το γεγονός του ότι δεν είχαν σχολείο.
Όμως εκείνος ο «μήνας του μέλιτος» έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Στοιχεία συστηματικής ανασκόπησης
Συστηματική ανασκόπηση (63 μελέτες και 51.576 συμμετέχοντες συνολικά), εξέτασε τον αντίκτυπο της καραντίνας (όχι λόγω COVID) και
ιδιαίτερα της μοναξιάς στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Η σχέση μεταξύ της μοναξιάς και των προβλημάτων ψυχικής υγείας σε
υγιή παιδιά και εφήβους αξιολογήθηκε προκειμένου να προσδιοριστεί εάν η καραντίνα και η κοινωνική απομόνωση μπορούν να αποτελούν
προγνωστικούς παράγοντες για προβλήματα ψυχικής υγείας που θα εμφανιστούν μελλοντικά. Έδειξε ότι η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά
αύξησαν τον κίνδυνο κατάθλιψης έως και 9 χρόνια αργότερα. Ο παράγοντας «διάρκεια» και όχι ο παράγοντας «ένταση» της μοναξιάς
συνδέονταν περισσότερο με τα συμπτώματα ψυχικής υγείας.
Τα ευρήματα από την παραπάνω ανασκόπηση κτυπούν τον κώδωνα του κινδύνου για την τρέχουσα πανδημία COVID. Η αναγκαστική μοναξιά
για τους νέους κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική ψυχική τους υγεία.
Κάποια στοιχεία από τις ΗΠΑ
Σε πρόσφατη -για παράδειγμα- έρευνα σε μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ σχεδόν το ένα τρίτο ανέφεραν ότι αισθάνονται δυσαρεστημένοι ή
κατάθλιψη τους τελευταίους μήνες.
Οι έφηβοι ανατρέχουν και βασίζονται στις παρέες τους για να αποκρυπτογραφήσουν τη νέα κατάσταση και τις πιέσεις που αυτή τους επιφέρει.
Έρευνες δείχνουν ότι οι -γενικά- οι έφηβοι εξαρτώνται από τις παρέες τους προκειμένου να διατηρήσουν μιαν αίσθηση αυτοεκτίμησης και να
διαχειριστούν το άγχος και την κατάθλιψη.
Το ίδιο ισχύει και στην περίοδο COVID. Όμως, περιέργως (για μια γενιά η οποία συνηθίζει να «συνδέεται» με τις παρέες μέσω των social
media), περισσότεροι από το ένα τέταρτο αυτών των μαθητών δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται «κοντά» με τους καθηγητές, τους συμμαθητές και
γενικότερα τη σχολική τους κοινότητα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι -σύμφωνα με στοιχεία που είδα να δημοσιεύονται πρόσφατα από τα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των
ΗΠΑ (ο δικός μας ΕΟΔΥ)- ο αριθμός των επισκέψεων σε εξωτερικά ιατρεία και τμήματα επειγόντων σε παιδιατρικές κλινικές για ζητήματα που
σχετίζονταν με την ψυχική υγεία αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Από την αρχή της πανδημίας, τα συστήματα καταγραφής περιστατικών ψυχολογικής φύσεως σε διάφορες χώρες (εδώ χρησιμοποιώ στοιχεία
πάλι από τις ΗΠΑ), έχουν γίνει αποδέκτες κλήσεων και αιτημάτων για βοήθεια από νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι εκδήλωναν άγχος και κατάθλιψη,
η οποία θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να αποδοθεί στην κοινωνική απομόνωση.
Κάποια στοιχεία και από την Ευρώπη
Αλλά κάποια στοιχεία για την επίδραση της COVID στους εφήβους εμφανίστηκαν πριν από 10 μέρες και στην Ευρώπη. Στην Ολλανδία για
παράδειγμα διαπίστωσαν ότι υπήρξε σημαντική αύξηση στα περιστατικά σοβαρού άγχους και προβλημάτων στον ύπνο στους νέους κατά την
περίοδο της καραντίνας. Τα παιδιά δε, είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα ψυχικής υγείας εάν είχαν γονιό που είχε
χάσει τη δουλειά του/της ή αν γνώριζαν προσωπικά κάποιον/α που είχε μολυνθεί.
Ο αντίκτυπος της καραντίνας στο συναισθηματικό κόσμο των παιδιών και των εφήβων αξιολογήθηκε και στην Ιταλία και την Ισπανία.4 Η μελέτη
συμπερίλαβε περίπου 1200 γονείς παιδιών ηλικίας 3 έως 18 ετών. Συγκρίνοντας τις επιπτώσεις της καραντίνας στα παιδιά τους, με την περίοδο
πριν τους περιορισμούς, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 86% των γονέων ανέφεραν αλλαγές στα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των
παιδιών τους κατά την καραντίνα. Οι πιο συχνά παρατηρούμενες αλλαγές ήταν η δυσκολία συγκέντρωσης (77%), η πλήξη (52%), η
ευερεθιστότητα (39%), η αδυναμία να μείνουν ακίνητοι (ζώα σε κλουβί) (39%), η νευρικότητα (38%), η αίσθηση μοναξιάς (31%), η ανησυχία
(30%) και το άγχος (30%). Περίπου το 75% των γονέων ανέφεραν ότι αισθάνονται άγχος για την κατάσταση της καραντίνας. Το σημαντικότερο,
το γονεικό άγχος συσχετίστηκε με αυξημένες αναφορές συναισθηματικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων στα παιδιά τους.
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συνέχεια από Σελ.7
Ζητήματα αναπτυξιακής φύσης
Από αναπτυξιακή άποψη, η εμπειρία COVID και η καραντίνα ειδικά αποτελούν σημαντικούς διαμορφωτικούς παράγοντες για την
προσωπικότητα των εφήβων.
Η ανάγκη για την εκδήλωση της προσωπικής τους ταυτότητας και την ανάπτυξη του αισθήματος ανεξαρτησίας, 2 διαδικασίες τις οποίες εγγενώς
νιώθουν οι έφηβοι, ουσιαστικά παρεμποδίζονται ή επιβραδύνονται όταν βρίσκονται στο σπίτι όλη την ημέρα, μαζί με τους γονείς τους στο
διπλανό (ή πολλές φορές και στο ίδιο) δωμάτιο.
Αλλά δεν είναι μόνον αυτό.
Οι δραστηριότητες στις οποίες βασίζονταν προηγουμένως οι έφηβοι προκειμένου να εισπράττουν την πολύ αναγκαία αίσθηση σταθερότητας
και χαράς, έχουν διακοπεί ή διαταραχθεί. Οι έφηβοι-μαθητές περνούν μεγάλα τμήματα της ημέρας, κάθε μέρα κοιτάζοντας σε οθόνες. Πολλοί
ξενυχτούν σε αυτές μέχρι νωρίς το πρωί και μεταξύ αυτών πολλοί «παλεύουν» για να σηκωθούν από το κρεβάτι το πρωί.
Σε κάποιες δηλώσεις τους που έχουν περάσει από μπροστά μου, οι έφηβοι αναφέρουν ότι «Δεν υπάρχει τίποτα να προσβλέπουν».
Η προβλεψιμότητα είναι μια σταθεροποιητική δύναμη για τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά έχει διαταραχθεί από το ξέσπασμα του COVID.
Ακόμα πιο ευάλωτοι: οι έφηβοι που είχαν είδη θέματα με την ψυχική τους υγεία
Η καραντίνα αναμένεται να είναι πολύ-πολύ δυσκολότερη για τους εφήβους που από πριν πάλευαν με το χρόνιο άγχος ή την κατάθλιψή τους.
Αυτοί, βασίζονταν συνήθως στους κοινωνικούς τους κύκλους για ανακούφιση. Μιλούσαν με φίλους/ες, αγκάλιαζαν τους γονείς, και κυρίως
ασκούνταν. Όμως πολλά από τα παραπάνω έχουν διαταραχθεί στην καραντίνα.
Ζαρίφης Απόστολος Γ’ Γυμνασίου

Η επικοινωνία στις μέρες των
social media και της καραντίνας.

Από τα τέλη του 1990 είχαν προκύψει ερευνητικά δεδομένα που αναγνώριζαν έξι
κατηγορίες κινήτρων που σχετίζονταν με χρήση του Διαδικτύου: η ψυχαγωγία, η
κοινωνική αλληλεπίδραση, η ανακάλυψη πληροφοριών, η εκμετάλλευση ελεύθερου
χρόνου, η «απόδραση» και η προτίμηση που έχει ο εκάστοτε χρήστης σε
συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνες η επικοινωνία κατέχει τη
δεύτερη θέση σε αιτίες χρήσης του Facebook και αυτό είναι που θα μας
απασχολήσει σε αυτό το άρθρο. Ειδικότερα, Τον Μάρτιο του 2020 και συγκεκριμένα
στην Ελλάδα μπήκαμε σε καραντίνα λόγω του κορονοιού, το οποίο σημαίνει πως
όλοι έπρεπε να μένουμε σπίτι, καθώς κινδύνευε η ζωή μας. Η καραντίνα
πραγματοποιήθηκε βέβαια και σε όλο τον κόσμο σχεδόν, καθώς ο νέος αυτός ιός
έγινε πανδημία. Έτσι, θα σχολιάσουμε πώς αυτό επηρέασε την επικοινωνία των
ανθρώπων.
Η μοναξιά
Στις μέρες μας οι περισσότεροι βιώνουμε μεγάλη μοναξιά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει
είτε επειδή μένουμε μόνοι και δεν μπορούμε να βρισκόμαστε με φίλους είτε επειδή
ζούμε και με άλλα άτομα με τα οποία όμως δεν έχουμε αναπτυγμένες ουσιαστικές
σχέσεις είτε απλώς επειδή η ζωή μας έχει αλλάξει και αναγκαστικά μένουμε πολλές
ώρες με τον εαυτό μας χωρίς να συναναστρεφόμαστε με άλλα άτομα εκτός σπιτιού.
Έτσι χρειάζεται να “τα βρούμε” με το εγώ μας. Στο άρθρο αυτό όμως δεν θα λύσουμε
τις διαφορές με τον εαυτό μας. Θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε στην
ψυχολογία των ανθρώπων που αναζητούν επικοινωνία και στους τρόπους που είναι
εφικτό αυτό από το σπίτι.

Εξαιτίας της μοναξιάς λοιπόν, δημιουργείται μεγάλη ανάγκη επικοινωνίας. Ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουμε όμως είναι τα social media,
για αυτό και οι πλατφόρμες δικτύωσης έχουν πάρει φωτιά αυτές τις μέρες. Εντάξει, υπάρχει και το τηλέφωνο, την ίδια στιγμή βέβαια που τα
social media μας δίνουν την ευκαιρία να μιλάμε “τηλεφωνικώς” δωρεάν και ακόμη καλύτερα βλέποντας ο ένας τον άλλον;
Απρόσωπη ή προσωποποιημένη επικοινωνία;
Όλοι, βιώνοντας αυτή την κατάσταση λοιπόν επικοινωνούσαμε μέσω των social media. Είναι όμως αυτός ο τρόπος επικοινωνίας απρόσωπος;
Εξετάζοντας αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνουμε ρωτώντας και ανθρώπους πως τα social media μπορούν να γίνουν απρόσωπα ειδικά
όταν επικοινωνούμε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε καλά, καθώς μπορούμε να “κρύψουμε” εύκολα τον εαυτό μας. Βέβαια, μιλώντας και
με κοντινούς μας ανθρώπους, μέσω των μηνυμάτων εύκολα μπορεί κανείς να μην εξωτερικεύσει τα συναισθήματα του. Αυτό είναι και το στοιχείο
που μας δείχνει ότι τα social media και η επικοινωνία μέσω αυτών μπορεί να καταστεί απρόσωπη. Οι πλατφόρμες που μας δίνουν τη δυνατότητα
επικοινωνίας είναι πολλές με τις πιο δημοφιλείς πλέον το Facebook και το Instagram. Φυσικά και από τα δύο αυτά μέσα μπορεί να υπάρξει μια
πιο προσωποποιημένη επικοινωνία με τη χρήση κάμερας ή έστω τηλεφωνική κλήση, όπου η επικοινωνία είναι λίγο πιο άμεση.
Μέσα στην καραντίνα οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, καθώς μιλάμε για παγκόσμιο φαινόμενο, επικοινωνούσαμε μέσω των social
media. Το ποσοστό που η επικοινωνία ήταν απρόσωπη δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ούτε να το υποθέσουμε. Μπορούμε όμως να
γνωρίζουμε πως υπάρχει δυνατότητα απρόσωπης επικοινωνίας και πως τα μηνύματα τελικά δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας,
ειδικότερα σε μια περίοδο που όλοι μας έχουμε τόση ανάγκη να μιλήσουμε με κάποιον.
Ζαρίφης Απόστολος Γ’ Γυμνασίου

Δείτε ακόμη: http://apostube.com
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ –
Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών
“Μαριλένα Λασκαρίδη”, ακαδ.
έτος 2021-2022

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, στο πλαίσιο
της
λειτουργίας
της
Έδρας
Νεοελληνικών
Σπουδών
“Μαριλένα
Λασκαρίδη”, προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για επισκέπτες ερευνητές, στο
πλαίσιο της λειτουργίας της Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών “Μαριλένα
Λασκαρίδη”.
Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, με στόχο
την προαγωγή της έρευνας στον τομέα των Νεοελληνικών Σπουδών. Για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προσφέρεται μία (1) υποτροφία για περίοδο 5 μηνών για
νέους ερευνητές που ολοκλήρωσαν τις διδακτορικές τους σπουδές μετά το 2015 και
μία (1) υποτροφία για περίοδο 5 μηνών για πιο έμπειρους ερευνητές, οι οποίοι
ολοκλήρωσαν αντίστοιχα τις σπουδές τους μεταξύ 2001 – 2015. Οι υπότροφοι, οι
οποίοι επιλέγονται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ με
ακαδημαϊκά κριτήρια, οφείλουν να διαμείνουν στην πόλη για το διάστημα που
ορίζεται, προκειμένου να διεξάγουν την έρευνά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://aihr.uva.nl/content/news/2020/12/laskaridis-visiting-researchfellowships-in-modern-greek-studies-2021.html?cb

Η Έδρα «Μαριλένα Λασκαρίδη» ιδρύθηκε από την Ολλανδική Εταιρεία Νεοελληνικών
Σπουδών και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το Ίδρυμα Αικατερίνης
Λασκαρίδη στο πλαίσιο των στόχων του για την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού
και των ελληνικών Γραμμάτων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η έδρα φέρει το
όνομα της αείμνηστης Μαριλένας Λασκαρίδη, Αντιπροέδρου του Ιδρύματος. Στη
χρηματοδότηση συνεισφέρει επίσης το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και η Ολλανδική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών.
Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ολλανδίας, συνδέεται ιστορικά με το ελληνικό πνεύμα, καθώς
στη βιβλιοθήκη του φυλάσσεται μέρος του πολύτιμου αρχείου του Αδαμάντιου Κοραή, ενώ από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών επιτελείται σπουδαίο επιστημονικό έργο για δεκαετίες. Η έδρα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ είναι μία
από τις λίγες έδρες αντίστοιχων σπουδών στη Δυτική Ευρώπη.

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.
Θα καταγραφούν τα κύρια πολεμικά, πολιτικά, διεθνή και κοινωνικά
γεγονότα του 1821 μέσω εικόνων, αρχείων και προσωπικών
μαρτυρίων σε ειδησεογραφικές αναρτήσεις που θα συνοδεύονται από
εικόνες, βίντεο και συνδέσμους σε διαδικτυακές πηγές.
Η ροή ειδήσεων θα λειτουργήσει από τον λογαριασμό του Ιδρύματος
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Εξωτερικός συνεργάτης για τη
δράση αυτή είναι η εταιρεία Long Run Productions, με συντακτική
ομάδα τη Βάλλια Ράπτη, ιστορικό, επιστημονική συνεργάτιδα του
Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ και τον Ηλία Πανταζή,
ιστορικό με ειδίκευση στη Δημόσια Ιστορία.

Λέσχη Ανάγνωσης: Εφηβικό
Βιβλίο | Το αγόρι στο θεωρείο

Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της
“Πρωτοβουλίας 18212021” και μάθετε για όλες
τις δράσεις που
προγραμματίζονται:
www.protovoulia21.gr

Τον Ιανουάριο, έρχεται η δεύτερη συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης για
εφήβους, με συντονίστρια τη συγγραφέα Στέλλα Κάσδαγλη.
Το βιβλίο που θα διαβάσουμε αυτόν το μήνα μαζί είναι το Αγόρι στο θεωρείο,
της Αγγελικής Δαρλάση.
Γι’ αυτή τη συνάντηση, 30 μέλη από 12 έως 16 ετών, δίνουν διαδικτυακό ραντεβού
την Κυριακή 31 Ιανουαρίου για να ανακαλύψουν κι άλλους κόσμους που
περιμένουν να δημιουργηθούν από τους ίδιους τους αναγνώστες, δηλαδή εμάς.
Μην ανησυχείς αν δεν προλάβεις να διαβάσεις όλο το βιβλίο ή αν δεν ήρθες στην
προηγούμενη συνάντησή μας: έτσι κι αλλιώς, κάθε μήνα, η Στέλλα θα δίνει το
σύνθημα, ανακοινώνοντας το βιβλίο που θα διαβάσουμε όλοι μαζί τις επόμενες
εβδομάδες. Στο τέλος του μήνα, η παρέα που θα έχει διαβάσει το βιβλίο (έστω, το

μισό!) θα συναντιέται για να ανταλλάξει σκέψεις, εντυπώσεις, συναισθήματα και ανησυχίες, με αφετηρία αυτό που διαβάσαμε -είτε μας άρεσε
πολύ, είτε όχι και τόσο.
Μέσω Zoom
Κυριακή 31/01, 13.00
Η διαδικτυακή συμμετοχή θα είναι διαθέσιμη μέσα από τον σύνδεσμο που θα λάβουν οι πρώτοι/ες 30 που θα δηλώσουν συμμετοχή
Για αγόρια και κορίτσια 12-16 ετών
Συμμετοχή με ηλεκτρονική προεγγραφή στο https://www.snfcc.org/BoyInTheLoge
Οι προεγγραφές ανοίγουν την Παρασκευή 08/01 στις 12.00.
Για τη συμμετοχή στη Λέσχη είναι απαραίτητο όσοι και όσες κρατούν θέση να έχουν διαβάσει το βιβλίο του μήνα (έστω, το μισό!).
Το βιβλίο «Το αγόρι στο θεωρείο» της Αγγελικής Δαρλάση κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο.
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Ξένες Γλώσσες
Πώς θα μάθετε εύκολα, μια ξένη
γλώσσα

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αν θέλατε να μάθετε μια νέα γλώσσα θα έπρεπε να
πληρώσετε αρκετά σε δίδακτρα ή για την αγορά κάποιου συστήματος εκμάθησης.
Τα διάφορα apps που κυκλοφορούν, όπως το DuoLingo, το Memrise ή το Babbel
έχουν κάνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών πολύ πιο προσιτή. Ωστόσο, αυτό, δεν
σημαίνει ότι είναι και πιο εύκολη.
Πολλοί που προσπαθούν να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, ιαπωνικά, ισπανικά ή
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δυσκολεύονται αρκετά.
Ο Gabriel Wyner, ειδικός στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και ιδρυτής του fluentforever.com μοιράζεται κάποια τιπς και συμβουλές που θα βοηθήσουν όσους
προσπαθούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα και να την μιλήσουν.
Ανακαλέστε στη μνήμη σας, μην αποστηθίζετε
Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να
μάθουμε μια νέα γλώσσα είναι ότι προσπαθούμε να αποστηθίσουμε νέες λέξεις.

Ο Γερμανός ψυχολόγος Hermann Ebbinghaus, ο οποίος, στα τέλη του 19ου αιώνα,
προσπάθησε να μάθει κάποιες λέξεις και στη συνέχεια μέτρησε πόσες θυμόταν τις
επόμενες ημέρες, εβδομάδες και χρόνια, διαπίστωσε ότι, αν και θυμόταν το 30% αυτών
την επόμενη ημέρα, ένα χρόνο αργότερα θυμόταν μόνο το 10% αυτών. Τι πρέπει να
κάνετε αντί να απομνημονεύετε; Πρέπει να εστιάσετε στην ανάκληση, να μάθετε τις
λέξεις με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όταν τις χρειάζεστε να κάνετε ανάκληση αυτών. Δηλαδή
πρέπει με τις λέξεις που προσπαθείτε να μάθετε να τεστάρετε τον εαυτό σας, να παίξετε
με τις λέξεις αυτές, να προσπαθήσετε να τις εντάξετε σε εκφράσεις ή ακόμη και να τις
συνδέσετε με συγκεκριμένα ερεθίσματα έτσι ώστε να εμπλακούν συγκεκριμένες
περιοχές του εγκεφάλου και όταν χρειαστεί, να γίνει ανάκληση στη μνήμη. Ο εγκέφαλος
εστιάζει στο να θυμάται σημαντικά πράγματα. Είναι καλύτερο λοιπόν να εξασκείστε στην
εκμάθηση ολόκληρων εκφράσεων αντί μεμονωμένων λέξεων.
Επαναλάβετε
Αν προσπαθείτε να κάνετε ανάκληση μιας λέξης, μιας έκφρασης μια φορά το χρόνο το σίγουρο είναι ότι στο τέλος δεν θα καταφέρετε τίποτα.
Όταν μάθετε για πρώτη φορά μια λέξη θα πρέπει να την επαναλάβετε την επόμενη. Αντε μετά από δυο ημέρες. Αν το κάνετε με επιτυχία, τότε
μπορείτε να περιμένετε μια εβδομάδα πριν κάνετε ξανά ανάκληση της λέξης που μάθατε πρόσφατα. Και αν μετά από μια εβδομάδα θυμηθείτε
κανονικά τη λέξη, αφήστε να περάσουν μερικές εβδομάδες πριν κάνετε ξανά ανάκληση της εν λόγω λέξης. Αλλά προσέξτε: εάν σε οποιοδήποτε
στάδιο αποτύχετε να ανακαλέσετε τη λέξη, τότε θα έχετε ξεκινήσει ξανά από την αρχή.
Μην μεταφράζετε ποτέ
Ένα από τα συνηθέστερα λάθη στην εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι να προσπαθήσετε να μάθετε νέες λέξεις μεταφράζοντάς τες στη μητρική
σας γλώσσα. Αντί αυτού θα πρέπει να μελετάτε τις νέες λέξεις χρησιμοποιώντας ένα μονόγλωσσο λεξικό. Αν θέλετε να μάθετε καλά γαλλικά
θα πρέπει να πάρετε ένα γαλλο-γαλλικό λεξικό. Όχι μόνο θα μάθετε τι σημαίνει η λέξη που αναζητάτε, αλλά θα μάθετε και τις έννοιες όλων των
λέξεων που χρησιμοποιούνται για να την περιγράψουν.

Γιατί είναι καλό να μιλάμε
πολλές γλώσσες: 5 οφέλη των
γλωσσομαθών

«Αν μιλούσαμε άλλες γλώσσες θα αντιλαμβανόμασταν διαφορετικά τον κόσμο» είχε πει στις αρχές του 20ου
αιώνα ο Αυστριακός φιλόσοφος Λούντβιχ Βιτγκενστάιν. Σήμερα, σχεδόν 100 χρόνια μετά, μπορούμε να
πούμε ότι θα ήταν μάλλον περήφανος για μας.
Υπολογίζεται ότι πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού είναι δίγλωσσο, σύμφωνα με έρευνα του
Psychology Today. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 3.500.000.000 άνθρωποι χρησιμοποιούν περισσότερες από
μία γλώσσες για να επικοινωνούν καθημερινά.
Υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα οφέλη από τη γλωσσομάθεια, όπως η αύξηση στη γνωστική επεξεργασία,
η εστίαση και η ικανότητα πολλαπλών καθηκόντων. Αλλά για τους ανθρώπους που αναγνωρίζονται ως
δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι, τα οφέλη είναι συνήθως πιο συγκεκριμένα και προσωπικά.

Μπορείτε να καταλάβετε και να εκτιμήσετε διαφορετικούς πολιτισμούς
Τα περισσότερα έργα τέχνης και πολιτισμού είναι πιο όμορφα στη μητρική τους γλώσσα. Ακούτε
ένα τραγούδι, διαβάζετε ένα κλασικό μυθιστόρημα, βλέπετε μια ταινία - αυτά είναι πράγματα
που οι δίγλωσσοι συνήθως έχουν το πλεονέκτημα να εκτιμήσουν στην αρχική τους μορφή.
Η διγλωσσία μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης εκτός της χώρας σας.
Εν μέσω κρίσης είναι χρήσιμο να έχετε την ευελιξία να αναζητήσετε την τύχη σας μακριά από τη «φωλιά» σας. Επιπλέον, δεν είναι μυστικό ότι
οι εργοδότες θεωρούν τις γλωσσικές δεξιότητες ως επιπλέον προσόν για έναν εργαζόμενο.
Θα παρατηρήσετε και θα εκτιμήσετε πράγματα που μερικές φορές χάνονται στη μετάφραση.
Ζούμε σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου πολλές πολιτιστικές λεπτές αποχρώσεις μπορεί να γλιστρούν μέσα στις ρωγμές
της μετάφρασης και κατανόησης. Οι νέες γλώσσες ανοίγουν την πόρτα σε ένα εντελώς νέο πολιτισμό και στον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο.
Δεν γίνονται όλα κατανοητά με τη μετάφραση. Μερικές φορές το πολιτιστικό πλαίσιο είναι απαραίτητο.
Ο τρόπος που σχηματίζονται οι γλώσσες και δημιουργείται η αργκό μπορεί συχνά να λέει πολλά για τους ανθρώπους που τη μιλούν.
Γνωρίζοντας ισπανικά είναι επίσης χρήσιμο για την εκμάθηση νέων γλωσσών, ιδιαίτερα λατινογενών.
Θα αισθανθείτε μια αίσθηση σύνδεσης με την κληρονομιά σας, την ιστορία και την οικογένεια.
Για πολλούς, μια ξένη γλώσσα τους κρατά συνδεδεμένους με τις οικογένειές τους. Φανταστείτε να μην είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους
γονείς σας, τους παππούδες, θείους και θείες μόνο και μόνο επειδή δεν μοιράζεστε την ίδια γλώσσα.
Η αυτο-έκφραση σας παίρνει συναρπαστικές μορφές
Πολλοί λένε ότι όσοι μιλάνε πολλές γλώσσες εμφανίζουν πολλές διαφορετικές προσωπικότητες, μία για κάθε γλώσσα. Πράγματι όταν μιλάτε
σε άλλη γλώσσα δεν συμπεριφέρεστε με τον ίδιο τρόπο, όπως όταν μιλάτε στη μητρική σας και αυτό μπορεί να είναι πολύ συναρπαστικό,
δίνοντας σας πολλούς διαφορετικούς τρόπους έκφρασης.
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Οι σημαντικές επιστημονικές
εξελίξεις που αναμένεται να
ξεχωρίσουν το 2021

Καθώς η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να δίνει μάχη με τον κορωνοϊό και τη
φονική πανδημία του, σε μια προσπάθεια ο κόσμος να επανέλθει στην κανονικότητα
μέσα στο νέο έτος, το κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό «Science» προχώρησε σε
ορισμένες προβλέψεις για τις επιστημονικές ειδήσεις που μπορεί να κερδίσουν τα
φώτα της δημοσιότητας το 2021.
Ακολουθεί μια επιλογή από αυτές τις εκτιμήσεις:
Φως στην προέλευση του κορωνοϊού
Μετά τους εμβολιασμούς, ήλθε η ώρα να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος πώς
ακριβώς η πανδημία ξεκίνησε. Μια δεκαμελής διεθνής επιστημονική ομάδα του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) θα ταξιδέψει στην Κίνα αρκετές φορές μέσα
στο έτος, στο πλαίσιο μιας συστηματικής έρευνας για την προέλευση του κορωνοϊού
- ένα θέμα πολιτικά ευαίσθητο με δεδομένη τη διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας για τον «ένοχο».
Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί αν όντως ο κορωνοϊός πρωτοεμφανίσθηκε σε νυχτερίδες,
πότε, πού και πώς μεταπήδησε στους ανθρώπους, κατά πόσο υπήρξε κάποιο άλλο
ενδιάμεσο ζώο που διευκόλυνε τη μετάδοση στους ανθρώπους και πώς θα αποτραπεί
να συμβεί κάποια παρόμοια ιογενής πανδημία στο μέλλον.

Νέα φάρμακα για την Covid-19
Παράλληλα με τους εμβολιασμούς, θα συνεχιστεί ο αγώνας των ερευνητών και των φαρμακευτικών εταιρειών για νέα «όπλα» κατά του κορωνοϊού, τα οποία και
θα δυσκολεύουν τη μετάδοση, και θα θεραπεύουν τα συμπτώματα της νόσου. Το 2020 ελάχιστα φάρμακα (όπως η ρεμδεσιβίρη και η δεξαμεθαζόνη), τα οποία
προορίζονταν για άλλες παθήσεις, είχαν περιορισμένα οφέλη για τους ασθενείς με κορωνοϊό. Φέτος, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και των
υπερυπολογιστών, θα τεθούν στο μικροσκόπιο περίπου 600 υποψήφια πειραματικά φάρμακα. Ελπίζεται ότι θα βρεθεί, όπως και στην περίπτωση του ιού HIV
του AIDS, κάποιο «κοκτέιλ» φαρμάκων που θα «φρενάρει» αποτελεσματικά τον κορωνοϊό. Όμως, ίσως χρειαστούν περισσότερα χρόνια έως ότου ολοκληρωθούν
οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

Κλιματική αλλαγή
Το 2021 αναμένεται η έκτη επιστημονική έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, οκτώ χρόνια
μετά την πέμπτη παρόμοια έκθεση. Περισσότεροι από 700 επιστήμονες συμμετείχαν στην έκτη έκθεση, που καθυστέρησε λόγω της πανδημίας, αλλά αναμένεται
να δώσει ακόμη πιο καθαρή εικόνα για τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο κλίμα. Τα ευρήματα θεωρούνται ότι θα έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία χάρη σε μια νέα
γενιά κλιματικών μοντέλων και σεναρίων προσομοίωσης που έχουν αναπτυχθεί στο μεταξύ. Τον Νοέμβριο του 2021 θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη της
Σκωτίας η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, όπου ελπίζεται ότι θα ληφθούν πιο αποφασιστικά μέτρα με βάση τις επιστημονικές εισηγήσεις.

Νέα ρομποτικά ρόβερ στον Άρη
Η προσεδάφιση στον «κόκκινο» πλανήτη αποτελούσε ανέκαθεν «πονοκέφαλο» για τις διαστημικές υπηρεσίες. Από τα 18 σκάφη που έχουν σταλεί στην
επιφάνειά του κατά τα τελευταία 50 χρόνια, τα οκτώ έχουν συντριβεί. Φέτος δύο ακόμη σκάφη - ένα αμερικανικό κι ένα κινεζικό- θα επιχειρήσουν να κατέβουν
στον Άρη, φέρνοντας μαζί τους και ρομποτικά ρόβερ. Τον Φεβρουάριο το - μεγέθους SUV - ρόβερ Perseverance προγραμματίζεται να φθάσει και να συλλέξει
δείγματα που θα επιστραφούν στη Γη, ενώ την ίδια περίοδο θα φθάσει και η κινεζική αποστολή Tianwen-1, που θα θέσει σκάφος σε τροχιά και θα κατεβάσει ένα
μικρότερο ρόβερ. Αν η Κίνα τα καταφέρει, θα είναι η πρώτη φορά που θα «πατήσει» στον Άρη.

Η ώρα του μεγαλύτερου διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb
Μετά από διαδοχικές πολυετείς καθυστερήσεις, το φθινόπωρο αναμένεται η εκτόξευση - από ένα ευρωπαϊκό πύραυλο Ariane 5 - του αμερικανικού διαστημικού
τηλεσκοπίου, του μεγαλύτερου στον κόσμο, που αποτελεί τον διάδοχο του ιστορικού Hubble. Με κάτοπτρο 6,5 μέτρων, το καλυμμένο με χρυσό και κόστους 8,8
δισεκατομμυρίων δολαρίων James Webb θα έχει εξαπλάσια ισχύ σε σχέση με το Hubble και θα είναι αρκετά ευαίσθητο για να μπορεί να «δει» για πρώτη φορά
τις ατμόσφαιρες σχετικά κοντινών εξωπλανητών.

Παρατήρηση των πρωτεϊνών πιο καθαρά από ποτέ
Οι βιολόγοι κι άλλοι επιστήμονες ευελπιστούν ότι φέτος θα βελτιώσουν σημαντικά την ανάλυση του κρυο-ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (Cryo-EM), καταφέρνοντας
έτσι να μελετήσουν τις δομές των πρωτεϊνών με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από κάθε άλλη φορά, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση διαφόρων
ασθενειών. Το Cryo-EM έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από την πιο παραδοσιακή κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ και το 2020 για πρώτη φορά πέρασε το «κατώφλι»
της ανάλυσης σε επίπεδο ατόμου, ενώ φέτος αναμένεται περαιτέρω πρόοδος.

Νέο αντικαρκινικό φάρμακο επί θύραις
Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι επιστήμονες ονειρεύονται να συρρικνώνουν τους όγκους μέσω αδρανοποίησης μιας πρωτεΐνης (KRAS) που διευκολύνει
την ανάπτυξη αρκετών καρκίνων. Έως τώρα δεν είχε βρεθεί τρόπος να μπλοκαριστεί η δράση της KRAS, αλλά φέτος αναμένεται να εγκριθούν από την
αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) τα πρώτα φάρμακα γι' αυτόν τον σκοπό, τα οποία μέσα στο 2020 έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα
σε πειραματόζωα και μετά σε καρκινοπαθείς. Πρώτο αναμένεται να είναι η σοτορασίμπη (sotorasib) της εταιρείας Amgen για τον καρκίνο των πνευμόνων.

Ένα ακόμη βήμα για την παραγωγή ενέργειας από σύντηξη
Ο Joint European Torus (JET), ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή αντιδραστήρας σύντηξης στον κόσμο, ο οποίος βρίσκεται στη Βρετανία και πρόσφατα
αναβαθμίστηκε, αναμένεται να πετύχει τη δημιουργία σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας από σύντηξη. Ισχυροί μαγνήτες συγκρατούν το καυτό πλάσμα μέσα στον
αντιδραστήρα τύπου «τόκαμακ», έτσι ώστε οι ατομικοί πυρήνες να υφίστανται σύντηξη (το αντίστροφο της σχάσης ή διάσπασης) και να απελευθερώνουν ενέργεια,
που μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Ο ακόμη μεγαλύτερος αντιδραστήρας σύντηξης ITER βρίσκεται υπό κατασκευή στη Γαλλία και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί
το 2025.

Προστασία της βιοποικιλότητας στις ανοικτές θάλασσες
Ελάχιστα προστατεύεται έως τώρα η βιοποικιλότητα στα δύο τρία των ωκεανών και των ανοικτών θαλασσών που βρίσκονται πέρα από τις αιγιαλίτιδες ζώνες των
κρατών. Φέτος, για πρώτη φορά, ο ΟΗΕ αναμένεται να οριστικοποιήσει την πρώτη διεθνή συμφωνία που επιτρέπει τον καθορισμό προστατευμένων περιοχών
και στις ανοικτές θάλασσες. Ένα νέο διεθνές επιστημονικό και τεχνικό σώμα, παρόμοιο με αυτό που εποπτεύει τη θαλάσσια ζωή πέριξ της Ανταρκτικής, πρόκειται
να αξιολογήσει το προσχέδιο της διακρατικής συμφωνίας, η οποία θα προστατεύει καλύτερα το περιβάλλον και τους θαλάσσιους οργανισμούς στις λίγο-πολύ
ανεξέλεγκτες ανοικτές θάλασσες.

Περισσότερο γενετικό φως στις αρχαίες κοινωνίες
Καθώς η ανάλυση του αρχαίου DNA και η αρχαιογενετική κάνουν συνεχείς προόδους, αναμένονται φέτος νέες μελέτες που θα ανοίξουν νέες ορίζοντες στην
κατανόηση των αρχαίων κοινωνιών και των μαζικών μεταναστεύσεων του μακρινού παρελθόντος. Μεταξύ άλλων, μπορεί να υπάρξουν ανακοινώσεις για την
πατρίδα των βιβλικών Φιλισταίων της Παλαιστίνης, αλλά και περισσότερα πράγματα για την καταγωγή των Ελλήνων.
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Δεκέμβριος 2020 – Περίεργα

ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Γιατί οι δημοφιλείς χαρακτήρες
της Disney φοράνε γάντια;

Ας ξεδιαλύνουμε το μυστήριο των λευκών γαντιών
στους χαρακτήρες της Disney κάνοντας κάποιες
ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Ο Μίκυ Μάους ήταν ο
πρώτος χαρακτήρας της Disney που φόρεσε λευκά
γάντια. Στο πρώτο καρτούν με τον τίτλο Plane Crazy το
1928, τα χέρια του Μίκυ ήταν μαύρα. Πήρε αυτό το
περίφημο αξεσουάρ από το 1929 στο The Opry House.
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν 3 λόγοι για τους
οποίους ο Walt Disney φόρεσε λευκά γάντια στους
χαρακτήρες του.
1. Χρόνος
Η διαδικασία των σκίτσων έγινε πιο αποτελεσματική και
γρήγορη, δεδομένου ότι δεν χρειαζόταν να ξοδεύουν
πάρα πολύ χρόνο σε λεπτομέρειες. Ζωγράφιζαν
μεγάλα κεφάλια και μάτια, με λεπτά και μακριά άκρα με
τέσσερα δάχτυλα.
2. Αντίθεση
Οι σκιτσογράφοι μπόρεσαν να εστιάσουν στα χέρια και
τα πόδια των ασπρόμαυρων χαρακτήρων και τις
χειρονομίες τους καθώς πλέον υπήρχε αντίθεση στην
ασπρόμαυρη εικόνα.
3. Πιο ανθρώπινος
Στη βιογραφία του, ο Walt Disney παραδέχθηκε ότι
«Δεν θέλαμε ο Μίκυ Μάους να έχει τα χέρια ποντικιού,
έπρεπε να είναι σαν άνθρωπος. Γι ‘αυτό και του έδωσα
γάντια.» Αυτό το τέχνασμα ήταν τόσο επιτυχημένο που
υιοθετήθηκε ακόμη και από τους αντιπάλους της
Disney. Όπως μπορείτε να δείτε και παραπάνω, ο
Woody Woodpecker και ο Bugs Bunny, χαρακτήρες
από την Universal Pictures και τη Warner Brothers,
φοράνε λευκά γάντια.

Οι βοσκοί της Γαλλίας του 19ου αι.
περπατούσαν με ξυλοπόδαρα

Το νησί που κάθε έξι μήνες ανήκει σε άλλη χώρα!

Λιγότερο από έξι χιλιόμετρα πριν από το σημείο που το ποτάμι Bidasoa, κοντά στα
γαλλο-ισπανικά σύνορα, αδειάζει στον Ατλαντικό Ωκεανό, βρίσκεται ένα μικρό νησί
που ονομάζεται Pheasant (φασιανός). Στο ιστορικό νησί, το 1659, εκπρόσωποι από
τη Γαλλία και την Ισπανία συναντήθηκαν και υπέγραψαν τη Συνθήκη των
Πυρηναίων, που τελείωσε επίσημα τον Τριακονταετή Πόλεμο.
Η συνθήκη προέβλεψε επίσης ένα νέο σύνορο που εκτείνεται κατά μήκος των
Πυρηναίων και στη συνέχεια ακολουθεί τον ποταμό Bidasoa στον Βισκαϊκό κόλπο
στον Ατλαντικό Ωκεανό, λειτουργώντας σαν ένα φυσικό σύνορο μεταξύ Γαλλίας και
Ισπανίας. Όπως συμβαίνει συνήθως με τα σύνορα που ακολουθούν την πορεία ενός
ποταμού, τα γαλλο-ισπανικά σύνορα χωρίζουν τον ποταμό στη μέση. Θεωρητικά, τα
σύνορα θα έπρεπε να χωρίζουν το νησί Pheasant στα δύο δίνοντας το μισό σε κάθε
χώρα ή να το παρακάμπτουν αποδίδοντας την κυριαρχία σε μία από τις δύο όμορες
χώρες. Ωστόσο η συνθήκη των Πυρηναίων προέβλεψε μια διαφορετική και
κάπως παράδοξη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκυριαρχία στο
νησί.
Το παράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι στο νησί δεν έχουν ταυτόχρονη κυριαρχία τα
δύο κράτη αλλά εναλλάξ για μια περίοδο 6 μηνών. Έτσι για έξι μήνες το χρόνο, το
νησί Pheasant είναι γαλλικό ενώ για τους επόμενους έξι ανήκει στην ισπανική
επικράτεια.
Πριν από τον πόλεμο και την υπογραφή της συνθήκης, το καθεστώς του νησιού
Pheasant ήταν απροσδιόριστο. Ως ουδέτερος χώρος χρησιμοποιήθηκε συχνά ως
τόπος συνάντησης μεταξύ Γάλλων και Ισπανών ηγετών και ως χώρος όπου
πραγματοποιούνταν οι ανταλλαγές αιχμαλώτων κατά τον πόλεμο. Ως αποτέλεσμα,
στο νησί έγιναν πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα.
Το νησί Pheasant είναι ακατοίκητο, άλλωστε η έκτασή του είναι μόλις 6,5 στρέμματα,
με αποτέλεσμα να αποφεύγονται πλήθος προβλημάτων που θα μπορούσε να
δημιουργήσει η συγκυριαρχία δύο χωρών.
Κάθε έξι μήνες αξιωματούχοι της Ισπανίας και της Γαλλίας συναντιούνται στο νησί
σε μία τελετή παράδοση-παραλαβής της κυριαρχίας του.
3

Αυτή η πεδιάδα ήταν καλυμμένη με θάμνους και ήταν ιδανική τοποθεσία για τη
δημιουργία βοσκοτόπων για πρόβατα. Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, περίπου ένα
εκατομμύριο πρόβατα υπήρχαν στην περιοχή. Τα πρόβατα φρόντιζαν βοσκοί που
περπατούσαν πάνω σε ξυλοπόδαρα. Η χρήση τους είχε αρκετά πλεονεκτήματα.
Επέκτεινε το οπτικό τους πεδίο επιτρέποντάς τους να παρακολουθήσουν τα κοπάδια
των προβάτων από μακριά.

Η περιοχή Landes της νοτιοδυτικής Γαλλίας, που
συνορεύει με τον Βισκαϊκό Κόλπο, καλύπτεται από ένα
μεγάλο πευκοδάσος. Στην πραγματικότητα, είναι το
μεγαλύτερο «δάσος θαλάσσιας πεύκης» στην Ευρώπη
– το «θαλάσσιο πεύκο» είναι ένα είδος που προέρχεται
από την περιοχή της Μεσογείου. Αλλά πριν από εκατό
χρόνια, το τοπίο έμοιαζε πολύ διαφορετικό. Αντί για τα
δάση, υπήρχε μια μεγάλη επίπεδη πεδιάδα που
χανόταν στον ορίζοντα.
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Τα ψηλά ξυλοπόδαρα αύξαναν επίσης το βήμα τους επιτρέποντάς τους να καλύπτουν
μεγάλες αποστάσεις σε λιγότερο χρόνο. Το πιο σημαντικό, όμως, ήταν πως έτσι
μπορούσαν να διασχίσουν ευκολότερα το βρεγμένο και λασπωμένο έδαφος μετά από
βροχές. Τα ξυλοπόδαρα ήταν περίπου 1,5 μ. ψηλά και είχαν μια βάση με ιμάντα πάνω
στην οποία στηρίζονταν τα πέλματα. Το κάτω μέρος που στηρίζεται στη γη ήταν
συνήθως πιο πλατύ για διευκόλυνση στο περπάτημα. Ένα ξύλινο ραβδί τούς
βοηθούσε στην ισορροπία. Πολλοί βοσκοί, μάλιστα, με το πέρασμα του χρόνου
ανέπτυξαν εξαιρετικές δεξιότητες κάνοντας ελιγμούς και ακροβατικά.
Η χρήση τους σταδιακά μειώθηκε εξαιτίας της αύξησης της βλάστησης στην περιοχή,
ενώ τα πεύκα που αντικατέστησαν τα άλλα δέντρα μεταμόρφωσαν το τοπίο και την
τοπική οικονομία, περιορίζοντας κατά πολύ την εκτροφή των προβάτων. Μαζί με όλα
αυτά εξαφανίστηκε και η εικόνα των βοσκών πάνω στα ξυλοπόδαρα.

Δεκέμβριος 2020 – Αθλητικά

Το τέλος του αθλητισμού όπως
τον γνωρίζουμε;

Μονοπωλώντας το ενδιαφέρον των τελευταίων εβδομάδων ο SARS-COV-2 έχει
αλλάξει σίγουρα την καθημερινότητά και τον προγραμματισμό μας και τείνει
να αλλάξει και τον τρόπο που θα ζούμε στο μέλλον. Αν και η τελευταία μέτρηση
της Ε.Ε. σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων σε δραστηριότητες
σωματική άσκησης και άθλησης, δεν μπορεί να μας αφήνει ικανοποιημένους (59%
των Ελλήνων δεν γυμνάζονται ποτέ), η έμμεση και παθητική ενασχόληση με τον
αθλητισμό αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι σαφές πλέον πώς η
εξάπλωση του κορονοϊού επηρεάζει κάθε μορφή ενασχόλησης με τον
αθλητισμό.
Σε οικονομικό επίπεδο οι επιπτώσεις της πανδημίας στον αθλητισμό θα είναι
δριμύτατες και η βιομηχανία αξίας σχεδόν $620 δισεκατομμυρίων δολαρίων
(παγκόσμια αξία της αθλητικής βιομηχανίας για το 2019, σύμφωνα με την
KEARNEY), θα υποστεί τεράστιες απώλειες.
Άλλωστε αυτό που ονομάζεται αθλητικό προϊόν έχει πολλές εκφάνσεις οι
οποίες στο σύνολό τους αποτελούν και μία υπο-βιομηχανία. Αναγκαίο όμως

στοιχείο για την ύπαρξη και βιωσιμότητα αυτών των υπο-βιομηχανιών είναι η αθλητική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει πώς με την παύση της
αθλητική δράσης, οι βιομηχανίες των αθλητικών ειδών, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των αθλητικών event, των συμπληρωμάτων αθλητικής
διατροφής, των προπονητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς ακόμα και αυτές του στοιχιματισμού, των αθλητικών καναλιών, των
αθλητικών wearable, και τέλος αυτή της εμπορικής διαχείρισης γνωστών αθλητών, βρίσκονται αντιμέτωπες με μία οικονομική κρίση που
μοιάζει να είναι χειρότερη από αυτήν που ξέσπασε το 2008, τότε τουλάχιστον «το παιχνίδι δεν σταμάτησε να παίζεται».
Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο που ο οργανωμένος αθλητισμός – επαγγελματικός και ερασιτεχνικός – βλέπει από την μία τα έσοδά του να
μειώνονται δραματικά καθώς δεν έχει να λαμβάνειν από εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, διαφημίσεις, συνδρομές καθουμένων και
από την άλλη καλείται να διαχειριστεί προγραμματισμένα έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων, μισθοδοσία ανθρώπινου δυναμικού – αθλητών,
προπονητών, γυμναστών, διοικητικών στελεχών, βοηθητικού προσωπικού – πάγια έξοδα λειτουργίας και τυχόν χρέη. Θα έχει πράγματι μεγάλο
ενδιαφέρον και σημαντική διδακτική αξία ο τρόπος που ο οργανωμένος αθλητισμός θα αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις υπό αυτές τις
συνθήκες.
Πέραν όμως των οικονομικών επιπτώσεων, αξίζει να εξετάσουμε πώς αλλιώς ο κορονοϊός επηρεάζει την αθλητική δραστηριότητα
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Είναι ευρέως και διαχρονικώς αποδεκτό πώς ο αθλητισμός συνιστά έναν από τους κυριότερους κοινωνικούς
θεσμούς και ως τέτοιος αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών, ωφελώντας του συμμετέχοντες
σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και ηθικά. Τι συμβαίνει όμως με την εκπλήρωση αυτών των αναγκών όταν η αθλητική δραστηριότητα
περιορίζεται στο ελάχιστο; Ζούμε την εποχή που οι χώροι άθλησης – υπαίθρια πάρκα, γυμναστήρια, γήπεδα – κλείνουν υποχρεωτικά.
Προγράμματα εκγύμνασης και προπόνησης αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας και η επαφή με την σωματική δραστηριότητα περνάει σε αυστηρά
ατομικό επίπεδο. Είναι ίσως τώρα η στιγμή που οι συνθήκες μας επιβάλλουν να αναγνωρίσουμε την σημασία της άσκησης και τις αρνητικές
επιπτώσεις που φέρνει η απουσία της. Ακριβέστερα η έλλειψη της αθλητικής δραστηριότητας συνεπάγεται εκτός των άλλων, μειωμένη
φυσική κατάσταση και αδύναμο ανοσοποιητικό, έλλειψη κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας, κίνδυνο ανάπτυξης στρες και
κατάθλιψης και μειωμένη διαχειριστική ικανότητα της παρούσας κατάστασης. Οι συνέπειες ωστόσο σε επίπεδο υψηλών επιδόσεων και
πρωταθλητισμού, δεν είναι μόνον αυτές. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, παρατηρεί κανείς, να αναβάλλονται τα
πρωταθλήματα, να παύουν οι προπονήσεις, να διαμελίζονται οι ομάδες, να αποχωρούν αθλητές και προπονητές χωρίς κανείς να
γνωρίζει πότε θα γίνει η επιστροφή στην κανονική ροή των πραγμάτων. Οι αγωνιστικοί στόχοι και ο προγραμματισμός όλης της
χρονιάς μπαίνει στον πάγο και μέλημα όλων είναι η διαφύλαξη της υγείας με κάθε κόστος.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την παγκόσμια κρίση η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), ο κολοφών του παγκόσμιου αθλητισμού, καθώς καλείται αφενός να υπερασπιστεί τις
αξίες που προκύπτουν από τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη διατηρώντας τον υψηλό συμβολισμό των
Αγώνων και αφετέρου να λειτουργήσει με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλη την ανθρωπότητα. Ήδη είχαμε
την απόφαση για επαναπρογραμματισμό της Ολυμπιάδας του Τόκυο πιθανότητα για το 2021, πριν από αυτό
βιώσαμε την ματαίωση της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.ΟΕ.)
λόγω υψηλής συγκέντρωσης του πλήθους. Παράλληλα, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η εικόνα των Ολυμπιακών
Κύκλων σε «απόσταση ασφαλείας». Μπορούνε άραγε, ποτέ, οι Ολυμπιακοί Κύκλοι να είναι σε απόσταση ο
ένας από τον άλλον; (όπως δηλαδή αναγκάζεται όλος ο κόσμος για τον περιορισμό του ιού) Τι θα σήμαινε
κάτι τέτοιο; Θα μπορούσε επίσης κανείς να θίξει το Ολυμπιακό Μότο «Citius – Altius – Fortius» (Πιο γρήγορα,
πιο ψηλά, πιο δυνατά) εν απουσία της προϋπόθεσης του υγιούς σώματος, του υγιούς ανθρώπου.
Διαβάζοντας πρόσφατα τις ενστάσεις μεγάλων αθλητών σχετικά τους Αγώνες του Τόκυο αλλά και
διακρίνοντας τις προσπάθειες της Δ.Ο.Ε , αναρωτιέται κανείς αν αυτοί οι επόμενοι Αγώνες ενδέχεται
να επανακτήσουν τον «νεκρικό» αρχαιοελληνικό τους χαρακτήρα σε μία σύγχρονη δυσάρεστη
εκδοχή του, ή θα εκπληρώσουν την αιώνια αποστολή του Ολυμπιακού Κινήματος για ανάδειξη της
ανθρώπινης υπέρβασης, της συνεργασίας των λαών και της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπινου
είδους. Όμως, η διαχείριση που καλείται να κάνει η Δ.Ο.Ε. δεν αφορά μονάχα την τέλεση των αγώνων αλλά
και την νέα πραγματικότητα του αθλητισμού όπως αυτή διαμορφώνεται ταχύτατα και απρογραμμάτιστα.
Εν κατακλείδι, η εξάπλωση του Κορωναίου έχει πολύπτυχες και πολυεπίπεδες επιπτώσεις στον αθλητισμό.
Τα μέλη της αθλητικής κοινότητας καλούνται να διαχειριστούν πρωτόγνωρες καταστάσεις με γνώμονα την
διαφύλαξη της υγείας και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών. Η καταπολέμηση του ιού είναι ένας
ακόμα αγώνας που περιέχει πολλά από τα χαρακτηριστικά του αθλητισμού όπως είναι η πρόκληση, ο
συναγωνισμός, το απρόβλεπτο αποτέλεσμα, η έντονη παραγωγή συναισθημάτων και η μεγάλη επιρροή
στην ζωή των ανθρώπων. Σε αυτόν τον αγώνα ας μείνουμε ενωμένοι, ας δουλέψουμε σαν ομάδα με
σεβασμό και συνέπεια, ο κότινος μας, θα είναι η υγεία μας.
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Οι καλύτερες Τεχνικές
Καινοτομίες του 2020

DualSense Controller - Haptic
Feedback

Η τεχνολογία συνεχίζει να προχωράει, φέρνοντας
νέες εμπειρίες στους παίκτες κάθε χρόνο. Είτε
αυτές οι εξελίξεις είναι οι νέες κάρτες γραφικών που
τροφοδοτούν τα high-end γραφικά ή το πιο καυτό
δώρο διακοπών της χρονιάς, αυτές είναι οι
καλύτερες τεχνικές καινοτομίες του 2020.
Xbox Series X|S - Quick Resume

Είναι μια σπάνια χρονιά όταν βρισκόμαστε να
μιλάμε εκτενώς για ένα καινοτόμο νέο σύστημα
χειριστηρίων και δεν εννοούμε οποιαδήποτε
παραξενιά αποφάσισε να εφαρμόσει η Nintendo.
Τελικά ο χρόνος θα δείξει, αλλά μέχρι στιγμής το
DualSense του PS5 φαίνεται να προσφέρει ένα
ισχυρό σύνολο βελτιώσεων επόμενης γενιάς που
θα μπορούσαν ταπεινά να φέρουν επανάσταση
στον τρόπο που νιώθουμε όταν παίζουμε. Όσοι
έχουν παίξει το Astro

Playroom γνωρίζουν ήδη τη χαρά της πλοήγησης σε ένα παιχνίδι που χρησιμοποιεί
πραγματικά το touchpad με χρήσιμο τρόπο, για να μην αναφέρουμε την εκθετικά
ευρύτερη γκάμα haptic feedback εμπειριών που προσφέρει το controller.
Σε συνδυασμό με την έξυπνη χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου και του ηχείου
του DualSense, το να βρίσκεσαι σε μια γυάλινη επιφάνεια ή να παθαίνεις
ηλεκτροπληξία στιγμιαία παίρνει μια εντελώς νέα διάσταση. Και ήδη, με μεγάλους
τίτλους όπως το Call of Duty: Cold War, βλέπουμε πιο φιλόδοξη ενσωμάτωση της
τεχνολογίας των adaptive triggers συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο feature του PS4
DualShock. Η χαρά του χειριστηρίου σας να έχει μια «αίσθηση» σε αυτό, και αυτό
που μπορεί να αλλάξει ριζικά ανάλογα με το περιβάλλον, είναι κάτι που ελπίζουμε
να γίνει βασικό στοιχείο του παιχνιδιού, γιατί θα ήταν κρίμα να δούμε ένα χειριστήριο
τόσο καλά σχεδιασμένο όσο το DualSense να πηγαίνει χαμένο.

Εκτός από την απίστευτα γρήγορη μονάδα SSD που φέρουν και οι δύο νέες κονσόλες επόμενης γενιάς,
καμία δυνατότητα δεν συμβάλλει περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σας στο Xbox Series
X|S από το Quick Resume. Κάνει ακριβώς ό, τι λέει: σας επιτρέπει να συνεχίσετε ακριβώς από εκεί που
σταματήσατε σε περίπου μισή ντουζίνα από τα πιο πρόσφατα παιχνίδια που παίξατε. Η δυνατότητα να
περάσετε από το τέλος της καμπάνιας του Gears Tactics και να μεταβείτε απευθείας στο Forza Horizon
4, mid-drive, είναι ευχάριστη και εξοικονομεί τόσο χρόνο, που κανείς κάτοχος Xbox δεν θα θέλει να γυρίσει
στα παλιά στο μέλλον.

RTX 3070 - Μια προσβάσιμη High-End GPU

Μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο να
ονομάζουμε κάτι καινοτόμο με βάση την τιμή
του, αλλά έτσι αισθανόμαστε για την κάρτα
γραφικών GeForce RTX 3070 της Nvidia. Τα
γραφικά PC έχουν φτάσει σε εντυπωσιακά
επίπεδα τα τελευταία χρόνια, με τις high-end
κάρτες να πιέζουν τα όρια της οπτικής
πιστότητας μέσα από 4K, ray-traced gameplay.
Μέχρι τώρα, ωστόσο, αυτές οι κάρτες γραφικών
υψηλής ποιότητας ήταν διαθέσιμες σε μια
εξίσου υψηλή τιμή - αν θέλετε να παίξετε σε 4K
με ένα αξιοσέβαστο framerate, χρειάζεστε μια
RTX 2080 Ti στα $1.200.
Η νέα σειρά RTX 30 της Nvidia ανεβαίνει level
με ακόμα πιο ισχυρές GPUs αλλά σε
συγκλονιστικά χαμηλότερες τιμές. Το πιο
εντυπωσιακό είναι η RTX 3070, η οποία φέρνει
τα ίδια αποτελέσματα με την 2080 Ti, σχεδόν
στη μισή τιμή. Τέλος, τα υψηλότερα γραφικά
high-end είναι προσβάσιμα από κατασκευαστές
υπολογιστών μεσαίας κατηγορίας - αν μπορείτε
να βρείτε ένα σε απόθεμα που είναι.

Microsoft XCloud

Ενώ ορισμένες υπηρεσίες streaming
παιχνιδιών θα σας ζητήσουν να αγοράσετε
μια εντελώς νέα βιβλιοθήκη παιχνιδιών ή να
πληρώσετε σε ένα κανάλι τους, το Microsoft
XCloud είναι μια υπηρεσία που αξίζει να
δοκιμάσετε. Φυσικά, για να επωφεληθείτε
από αυτό, θα πρέπει να πληρώσετε για το
Xbox Game Pass Ultimate, αλλά αυτό από
μόνο του είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να
αποκτήσετε πρόσβαση στη συλλογή
παιχνιδιών που μπορείτε να παίξετε στις
κονσόλες Xbox One (X) ή Series X|S και PC.
Αυτή η μεγάλη γκάμα παιχνιδιών με τη σειρά
τους είναι σχεδόν όλα playable σε Android
και η μεταφορά των cloud saves από
συσκευή σε συσκευή είναι πανεύκολη. Η
υπηρεσία πρόκειται να βελτιωθεί περαιτέρω
το επόμενο έτος με τη Microsoft να
επιβεβαιώνει ότι beta του XCloud σε iOS και
PC έρχεται την άνοιξη του 2021.

Mario Kart Live Home Circuit

Η τεχνολογία AR που κάνει το Mario Kart
Live: Home Circuit να λειτουργεί δεν είναι
νέα από μόνη της, αλλά το πόσο καλά
λειτουργεί ως kart racer το κάνει
πραγματικά εντυπωσιακό. Η επικοινωνία
μεταξύ του kart και του Nintendo Switch
είναι σαφής και σημαντικά προβλήματα
framerate ή βίντεο είναι λίγα και πολύ
μακριά μεταξύ τους. Ίσως το πιο
σημαντικό όμως να είναι η ομαλή
ενσωμάτωση
των
εμβληματικών
powerups και mechanics του Mario Kart.
Το Drifting εκπροσωπείται καλά στην
οθόνη και δίνει στο "αληθινό" σας καρτ
ταχύτητες, ενώ μια φλούδα μπανάνας
μπορεί να καταστρέψει την πορεία σας. Ο
Kamek από την άλλη θα μετατρέπει τα
πάντα σε Mirror Mode. Πρόκειται για μια
καινοτομία που δίνει ζωντάνια σε ένα κατά
τα άλλα βαρετό δωμάτιο.
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Η νέα φιλόδοξη ιδέα του Elon
Musk για την προσεδάφιση
των πυραύλων Super Heavy

Η SpaceX θα δοκιμάσει μία διαφορετική προσέγγιση στο επιχείρημά της να προσεδαφίζει
και να επαναχρησιμοποιεί τους πυραύλους που στέλνει στο Διάστημα, σύμφωνα
τουλάχιστον με τα όσα ανάρτησε στο Twitter ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της
εταιρείας, Elon Musk.
Ουσιαστικά το σχέδιο προβλέπει το “πιάσιμο” του υπό ανάπτυξη πυραύλου Super Heavy
χρησιμοποιώντας τον βραχίονα του πύργου εκτόξευσης που μέχρι σήμερα
χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση του συγκροτήματος πυραύλου-διαστημικού
οχήματος κατά τις προετοιμασίες πριν την εκτόξευση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενοι πύραυλοι Falcon 9
επιστρέφουν στην Γη και η προσεδάφιση γίνεται στα ενσωματωμένα σκέλη. Σύμφωνα με
τον Musk “στόχος είναι ο νέος Super Heavy, που θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος
πύραυλος, να μην διαθέτει ενσωματωμένα σκέλη”.
Βέβαια και στην περίπτωση του Super Heavy θα εξακολουθούν να υπάρχουν κινητήρες
κατεύθυνσης που θα ελέγχουν την ταχύτητα καθόδου, αλλά θα περιλαμβάνεται επίσης
και η χρήση πτερυγίων πλέγματος που θα είναι ενσωματωμένα στο σώμα του πυραύλου

και θα βοηθούν στον έλεγχο του προσανατολισμού του κατά την πτήση για να “πιάσει” τον βραχίονα του πύργου εκτόξευσης πριν αγγίξει το
έδαφος.
Τα κύρια οφέλη αυτής της μεθόδου, η οποία προφανώς θα περιλαμβάνει πολλούς ελιγμούς ακρίβειας, είναι ότι η SpaceX θα εξοικονομήσει
χρήματα και βάρος, παραλείποντας εξ αρχής τα σκέλη προσγείωσης από το σχέδιο του Super Heavy.
Ένα άλλο πιθανό όφελος είναι ότι με τον τρόπο αυτό, αν αποδειχθεί επιτυχημένος, η SpaceX θα μπορεί να έχει διαθέσιμο τον πύραυλο για την
επόμενη εκτόξευση σχεδόν αμέσως, απλά απαιτώντας να φορτωθεί το επόμενο φορτίο και τα άνω τμήματα του πυραύλου, “σε χρόνο κάτω της
μίας ώρας” σύμφωνα με τον Elon Musk.
Απώτερος σκοπός του συνδυασμού Starship και Super Heavy είναι να δημιουργήσουν ένα όχημα εκτόξευσης το οποίο θα είναι σε μεγαλύτερο
βαθμό επαναχρησιμοποιήσιμο σε σχέση με το Falcon 9 που χρησιμοποιείται σήμερα. Σταδιακά, ο Musk θέλει να κάνει το Starship ένα μέσο
τακτικών πτήσεων, τόσο για μετακινήσεις από το ένα σημείο της Γης στο άλλο όσο και για πτήσεις σε τροχιά γύρω από την Γη και μελλοντικά
για ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων, προς την Σελήνη και τον Άρη.
Σύμφωνα με τον Elon Musk, το πόσο γρήγορα θα επιτευχθούν όλα αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ταχεία επαναχρησιμοποίηση των
πυραύλων άρα και με τη νέα μέθοδο προσεδάφισης που περιγράφηκε πιο πάνω. Ο Musk, βλέποντας πολύ πιο μακριά, θεωρεί ότι η ταχεία
επαναχρησιμοποίηση των πυραύλων θα είναι ζωτικής σημασίας και κατά την περίοδο που ο άνθρωπος θα φτάσει στον Άρη και θα πρέπει να
δημιουργηθεί μία συνεχής γραμμή τροφοδοσίας των... αποίκων.

Διαθέσιμα μέσω του data.gov.gr
τα δεδομένα του Δημοσίου

Σε μία αρκετά σημαντική κίνηση αναφορικά με την αξιοποίηση των δεδομένων που έχει
το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, έθεσε και επίσημα σε λειτουργία το data.gov.gr για την παροχή των
ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού Δημοσίου. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που
ανασχεδιάστηκε ολικά με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη ριζική ανανέωση της έως
τώρα υποδομής ανοιχτών δεδομένων του Δημοσίου, ώστε να παρέχονται με άμεσα
αξιοποιήσιμο τρόπο για ερευνητικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς.
Η νέα εκδοχή της πλατφόρμας διαθέτει δεδομένα του Δημοσίου από όλο το φάσμα της
δημόσιας σφαίρας – από τις μετακινήσεις και τις βροχοπτώσεις μέχρι το δημογραφικό
και την εγκληματικότητα – ανοιχτά και δωρεάν, συγκεντρωμένα σε 38 σειρές
δεδομένων ενταγμένες σε 9 θεματικές κατηγορίες, στα πρότυπα του gov.gr. Με τον
τρόπο αυτό, δημιουργείται για πρώτη φορά ένα σημείο συγκέντρωσης (data lake) των
δεδομένων του Δημοσίου που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες,

εναρμονίζοντας διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων σε μια ενιαία αρχιτεκτονική για διαχείριση και κατανάλωση.
Το data.gov.gr ενθαρρύνει την ευρεία αξιοποίηση δεδομένων τα οποία θα αποτελέσουν βάση ανάπτυξης εφαρμογών. Η πλατφόρμα προσφέρει
όλα τα δεδομένα προς τον πολίτη, τον ερευνητή και την επιχείρηση σε ένα ενιαίο πρότυπο, καθώς παρέχονται μέσω API (Application
Programming Interface – Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών). Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να αναζητήσει
στοιχεία και να τα εντάξει εύκολα και αυτόματα σε άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές, όπως επιτάσσουν οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η λειτουργία της πλατφόρμας αναβαθμίζει τις προοπτικές της ψηφιακής θέσης της Ελλάδας,
επιλύοντας μία ακόμη ψηφιακή εκκρεμότητα. Τα ανοιχτά δεδομένα συνιστούν παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, αύξησης του ΑΕΠ
και της απασχόλησης και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ελλάδα στην εποχή του 5G

Η τεχνολογία 5G δεν αποτελεί απλά την επόμενη γενιά ασύρματης επικοινωνίας, αλλά εγκαινιάζει μια
εποχή υψηλών ταχυτήτων και απεριόριστων δυνατοτήτων. Πρόκειται για μία από τις ταχύτερες και πιο
αξιόπιστες τεχνολογίες που έχουμε γνωρίσει έως σήμερα και μελλοντικά θα αλλάξει θεαματικά τον τρόπο
που ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε, αφού σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις καθημερινά
αυξανόμενες τεχνολογικά απαιτήσεις, με χαρακτηριστικά που καμία άλλη τεχνολογία δεν είχε έως σήμερα.
Στην πλήρη του ανάπτυξη, το 5G θα δίνει τη δυνατότητα παροχής και διαχείρισης νέων διαδραστικών και
έξυπνων υπηρεσιών σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να
εξυπηρετήσει έως και 1.000.000 συσκευές ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και θα επιτρέπει μέγιστες
ταχύτητες που θα φτάνουν έως και τα 10Gbps. Ο χρόνος απόκρισης (latency) θα κατέβει στο 1
χιλιοστό του δευτερολέπτου με ταυτόχρονη αξιοπιστία επικοινωνίας στο 99,999%. Το 5G θα αποτελέσει
μοχλό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, με δυνατότητα εφαρμογής σε διάφορους τομείς όπως η
βιομηχανία, η υγεία, οι μεταφορές, οι "έξυπνες" πόλεις, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία κ.ά.
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