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Στείλτε μας άρθρα 
σας να τα 

δημοσιεύουμε  
(με τη συγκατάθεση 

των 
Γονέων/Κηδεμόνων 

σας) 

Στείλτε μας τις 

εκδηλώσεις του 

σχολείου σας να 

τις 

επικοινωνήσουμε  

 

Ο κορονοϊός 

πλήττει και τον 

αθλητισμό 

 

 

Οι ξένες γλώσσες 

κρατούν σε 

φόρμα τον 

εγκέφαλο! 

 

“Θολό” το τοπίο 

ως προς τις 

προαγωγικές και 

απολυτήριες 

εξετάσεις

 

Η Ελλάδα 
κατακτά για 1η 
φορά χρυσό 
μετάλλιο στη 

Διεθνή 
Ολυμπιάδα 
Ρομποτικής 

 

Το πολλαπλό 

σχολικό 

βιβλίο...τότε και 

τώρα

 
Θανάσης Κοπάδης 

(Μαθηματικός – 
Συγγραφέας) 

 

 

 

Οι μέθοδοι 

διαδικτυακής 

αποπλάνησης 

ανηλίκων 
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Κατάθλιψη: Τα βιντεοπαιχνίδια 
βοηθούν τα αγόρια και τα social 
media επηρεάζουν τα κορίτσια 

 

Τα αγόρια που παίζουν συχνά βιντεοπαιχνίδια στην ηλικία των 11 ετών, 
είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη μετά από τρία χρόνια, δείχνει μια 
νέα διεθνής επιστημονική έρευνα. Από την άλλη, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, 
τα κορίτσια που περνάνε περισσότερες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
εμφανίζουν συχνότερα συμπτώματα κατάθλιψης. 
 

Οι ερευνητές από τη Βρετανία, τη Σουηδία (ιατρικό Ινστιτούτο Καρολίνσκα 
Πανεπιστημίου Στοκχόλμης) και την Αυστραλία, με επικεφαλής τον 'Ααρον Κάντολα 
του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχολογικής ιατρικής 
Psychological Medicine, ανέφεραν πως τα ευρήματα δείχνουν ότι ο χρόνος μπροστά 
σε μια οθόνη μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά την ψυχική υγεία των 
παιδιών. 
«Μολονότι δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα βιντεοπαιχνίδια 
πραγματικά βελτιώνουν την ψυχική υγεία, δεν φαίνεται το παίξιμο τους να 
είναι βλαβερό και μάλιστα μπορεί να έχει μερικά οφέλη. Ιδιαίτερα στη διάρκεια 
της πανδημίας τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν μια σημαντική κοινωνική  
 

πλατφόρμα για τους νέους. Είναι όντως ανάγκη να μειωθεί ο χρόνος που τα παιδιά -και οι ενήλικες- περνάνε καθιστοί, τόσο για τη 

σωματική όσο και για την ψυχική υγεία τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χρήση μιας οθόνης είναι εγγενώς επιβλαβής», δήλωσε ο 

Κάντολα. 

Η μελέτη, η οποία αφορούσε συνολικά 11.341 παιδιά και εφήβους, βρήκε ότι τα αγόρια που έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια τις περισσότερες μέρες, 
είχαν κατά μέσο όρο 24% λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης μετά από μία τριετία, σε σχέση με τα αγόρια που έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια λιγότερο 
από μια φορά το μήνα. 
 

Κάτι ανάλογο δεν παρατηρήθηκε στα κορίτσια. 
Από την άλλη, τα κορίτσια (αλλά όχι τα αγόρια) που έκαναν τη συχνότερη χρήση των social media, είχαν 13% περισσότερα 
συμπτώματα κατάθλιψης μετά από τρία χρόνια, σε σχέση με τα συνομήλικα κορίτσια που χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
στο διαδίκτυο λιγότερο από μια φορά το μήνα. Η μέτρια χρήση των social media δεν φάνηκε να αυξάνει την πιθανότητα κατάθλιψης. 
Προηγούμενες μελέτες έχουν βρει παρεμφερή ευρήματα και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πολύ συχνή ενασχόληση με τα social media 
επιβαρύνει την ψυχική υγεία των παιδιών, ιδίως των κοριτσιών. 
 

Όπως έδειξε και η νέα μελέτη, τα αγόρια παίζουν βιντεοπαιχνίδια συχνότερα από τα κορίτσια, ενώ τα τελευταία κάνουν χρήση των social 
media συχνότερα από τα αγόρια. Η έρευνα δεν βρήκε κάποια σαφή συσχέτιση ανάμεσα στη γενική χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και 
στην κατάθλιψη. 

«Η σχέση ανάμεσα στο χρόνο μπροστά από μια οθόνη και στην ψυχική υγεία είναι 
πολύπλοκη και θα χρειαστεί περισσότερη έρευνα για να την κατανοήσουμε», 
ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής επιδημιολογίας Ματς Χάλγκρεν του 
Ινστιτούτου Καρολίνσκα. 
Πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους να είναι 
πιο δραστήριοι σωματικά και να διακόπτουν τις παρατεταμένες περιόδους 
καθισιού μπροστά από μια οθόνη, κάνοντας έστω ελαφριά σωματική 
δραστηριότητα». 
 

 Τι έδειξε έρευνα για την 
τηλεκπαίδευση 

 

 

Με πρωτοβουλία του ΚΕΣΥ 

Νάξου και σε συνεργασία με 

τα σχολεία της περιοχής 

αρμοδιότητάς του 

επιχειρήθηκε η αποτύπωση 

των προβλημάτων που 

παρουσιάστηκαν στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

κατά το πρώτο τετράμηνο 

του σχολικού έτους 2020-

2021 στη συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή (Νάξος, 

Πάρος, Αμοργός, Ίος,  

Αντίπαρος, Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Ηρακλειά και Ανάφη). Από την 

επεξεργασία των δεδομένων διαπιστώνεται ότι υπήρξαν πολλά προβλήματα, τα 

οποία δυσχέραναν την παροχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 

Τα πιο σημαντικά προβλήματα από πλευράς μαθητών, τα οποία συχνά ήταν 

ανυπέρβλητα και οδήγησαν σε σωρεία απουσιών κάποιων μαθητών, ήταν τεχνικής 

φύσεως (αδυναμία σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή κακής ποιότητας 

σύνδεση) και έλλειψης εξοπλισμού (υπολογιστή, τάμπλετ). Αναφέρονται πολλές 

περιπτώσεις που απαιτούνταν ο ταυτόχρονος διαμοιρασμός της διαδικτυακής…..  

Συνέχεια σελ.3 
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“Θολό” το τοπίο ως προς τις 
προαγωγικές και απολυτήριες 

εξετάσεις 

 
 

“Εκτοξεύθηκαν” πέρσι οι αριστούχοι επειδή δεν έδωσαν εξετάσεις-Η 
παράταση του διδακτικού έτους θα είναι λιγότερο από ένα μήνα 
 
Καμία συζήτηση δεν έχει γίνει στο υπουργείο Παιδείας για την αναβολή των 
προαγωγικών και απολυτηρίων  εξετάσεων ούτε έχει ζητηθεί σχετικά η γνώμη 
του ΙΕΠ, είναι η απάντηση που δίνει το υπουργείο Παιδείας σε σχετικά σενάρια 
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. 
 
Ωστόσο το υπουργείο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πέσει στο τραπέζι ένα 
τέτοιο σενάριο εάν κριθεί αναγκαίο. Όλα όπως και η  λειτουργία των 
σχολείων, τονίζει το υπ. Παιδείας,  θα εξαρτηθούν από την πορεία της πανδημίας. 
 
Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Παιδείας το μόνο θέμα που συζητείται και 
μελετάται είναι η παράταση του διδακτικού έτους. 
 
Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή με δηλώσεις της υποστήριξε ότι η 
παράταση του διδακτικού έτους θα είναι λιγότερο από ένα μήνα. 
Το θέμα προέκυψε όταν το ΔΣ της ΟΛΜΕ στην προ ημερών συνάντηση με την 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κατέθεσε το αίτημα της αναβολής των των 
προαγωγικών και απολυτηρίων  εξετάσεων. 
 

Στο αίτημα αυτό η υπουργός Νίκη Κεραμέως δεν απάντησε αρνητικά ή θετικά , αλλά ούτε και προέβη σε οποιοδήποτε σχόλιο. 
 

Πότε λήγουν κανονικά τα μαθήματα 
 

Τα μαθήματα κανονικά λήγουν: 
α. Στις  29 Μαΐου , για τα ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών 
Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) . 
β. Στις  22 Μαΐου, για τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Λύκεια των 
Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) . 
 
 “Εκτοξεύθηκαν” πέρσι οι αριστούχοι επειδή δεν έδωσαν εξετάσεις 
 

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα  οι αριστούχοι μαθητές   στα 
Γυμνάσια και Λύκεια  να “εκτοξευθούν” στις 227.100  από 181.790 που ήταν το σχολικό έτος 2018-19, δηλαδή οι αριστούχοι αυξήθηκαν   κατά 
45.300. 
Η “κατακόρυφη” αύξηση των αριστούχων οφείλεται στο γεγονός της   μη πραγματοποίησης γραπτών εξετάσεων, λόγω της πανδημίας,  με 
αποτέλεσμα ο Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας του κάθε μαθητή να έχει   βασιστεί στα προφορικά (σ.σ. οι προφορικές βαθμολογίες είναι 
συνήθως υψηλότερες από τις γραπτές οπότε όπως αναμένετο είναι υψηλότερες από ό,τι συνήθως. 
 

 

Έτσι τον περασμένο Οκτώβρη πήρε  βραβείο “αριστείας” ο ένας στους 
τρεις  μαθητές, και ειδικότερα: 
Βραβεία προόδου 
Ο αριθμός των μαθητών που έλαβε βραβεία προόδου αυξήθηκε στις 53.180 
από 51.250  πρόπερσι. 
Οι έπαινοι 
Αντίθετα  οι έπαινοι μειώθηκαν  στις 12.570 από 15.320 πρόπερσι. 
Οι έπαινοι προσωπικής βελτίωσης μειώθηκαν λόγω της μειωμένης σχολικής 
περιόδου.     
Οι Ειδικοί έπαινοι         
Οι ειδικοί έπαινοι εμφάνισαν μικρή μείωση, διότι δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι 
σχολικές δραστηριότητες που θα αναδείκνυαν αλληλεγγύη και κοινωνική 
προσφορά. 
 

 Συνέχεια από σελ.2 ….σύνδεσης και του εξοπλισμού σε περισσότερα μέλη της οικογένειας, με χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις συζύγων 
εκπαιδευτικών με τέκνα μαθητές, τις περιπτώσεις γονέων που παρείχαν τηλε-εργασία από το σπίτι και είχαν τέκνα μαθητές και τις περιπτώσεις 
πολλών αδερφιών σε διαφορετικές τάξεις της ίδιας σχολικής βαθμίδας. 
Ως σημαντικά προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης η ακαταλληλότητα της ώρας και η συνακόλουθη κόπωση των μαθητών, η απουσία επιτήρησης 
στους μικρούς μαθητές (κυρίως του νηπιαγωγείου) λόγω εργασίας γονέων και η ελλιπής εξοικείωση μαθητών και γονέων με τη χρήση των 
συσκευών και των εργαλείων τηλεκπαίδευσης. 
Από την πλευρά των εκπαιδευτικών, τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν στην έλλειψη και ακαταλληλότητα του εξοπλισμού και της 
σύνδεσης στο διαδίκτυο και τα παιδαγωγικά ζητήματα. Αναφέρονται δευτερευόντως η ελλιπής εξοικείωσή τους την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
καθώς η παρεμβατικότητα των γονέων. 
Οι παραπάνω φραγμοί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνθήκες εγκλεισμού συμφωνούν εν πολλοίς με τις διαπιστώσεις παρόμοιων 
δημοσιευμένων μελετών άλλων χωρών για το ζήτημα αυτό (United Nations, 2020; Di Pietro et al., 2020; OECD, 2020; World Economic Forum, 
2020; Abuhamma, 2020; Unisef, 2020; European Data Portal, 2020; Vuorikari et al., 2020).   
Είναι προφανές ότι η τηλεκπαίδευση θα αποτελεί στο εξής εναλλακτική πρακτική εκπαίδευσης, όταν ενσκήπτουν καταστάσεις που δεν 
επιτρέπουν τη δια ζώσης εκπαίδευση (π.χ. ακραίες καιρικές συνθήκες, επιδημίες, φυσικές καταστροφές κ.ο.κ.). 
Ως εκ τούτου,σύμφωνα με την έρευνα, είναι επιτακτική ανάγκη: 
(α) οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση στις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
(β) να υποστηριχθούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
(γ) να αναπροσαρμοστούν τα αναλυτικά προγράμματα και η διδακτέα ύλη προς την κατεύθυνση αυτή, 
(δ) και να υποστηριχθούν οι οικογένειες με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και την απαιτούμενη τεχνογνωσία. 
Σε κάθε περίπτωση παραμένει βέβαιο ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δε δύναται να αντικαταστήσει την εκπαίδευση που παρέχεται στη 
φυσική σχολική τάξη και η χρήση της θα πρέπει να περιοριστεί μόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
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1923 

 
Τίθεται σε ισχύ στην 
Ελλάδα το Γρηγοριανό 
Ημερολόγιο. Η 16η 
Φεβρουαρίου 1923 
ονομάζεται 1η Μαρτίου. 

1913 

 
Ο ελληνικός στρατός 
απελευθερώνει τη Σάμο, 
κατά τη διάρκεια του Α’ 
Βαλκανικού Πολέμου. 

1802 

 
Η «Σονάτα υπό το 
Σεληνόφως» του 
Μπετόβεν, η πιο 
φημισμένη σύνθεση για 
πιάνο, τυπώνεται σε 
παρτιτούρα. 

1924 

 
Το τραγούδι γενεθλίων 
«Happy Birthday To 
You», δημοσιεύεται για 
πρώτη φορά στις ΗΠΑ. 

1994 

 
Ενεργοποιείται το πρώτο 
πρόγραμμα spam στην 
ιστορία του Ίντερνετ για 
την αποστολή 
ανεπιθύμητων e-mail. 

1910 

 
Οι αγρότες εξεγείρονται 
στο Κιλελέρ της 
Θεσσαλίας. 

1876 

 
Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ 
Μπελ λαμβάνει δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για το 
τηλέφωνο. 

1911 

 
Γιορτάζεται για πρώτη 
φορά στις ΗΠΑ η 
Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας. 

1824 

 
Αρχίζει ο πρώτος 
εμφύλιος πόλεμος 
μεταξύ των 
επαναστατημένων 
Ελλήνων. 

1925 

 
Ιδρύεται ο Ολυμπιακός 
Σύνδεσμος Φιλάθλων 
Πειραιώς  

1991 

 
Αρχίζει στο Ειδικό 
Δικαστήριο η δίκη για 
το σκάνδαλο της 
Τράπεζας Κρήτης. 

1938 

 
Οι ναζιστικές δυνάμεις 
καταλαμβάνουν την 
Αυστρία («Άνσλους»). 

1979 

 
Η Ευρώπη 
«δημιουργεί» το πρώτο 
(λογιστικό) νόμισμά 
της. Ονομάζεται ECU 
(Ευρωπαϊκή 
Νομισματική Μονάδα) 

1905 

 
Ιδρύεται η 
ποδοσφαιρική ομάδα 
της Τσέλσι. 

1838 

 
Η 25η Μαρτίου 
καθιερώνεται με 
βασιλικό διάταγμα του 
Όθωνα ως ημέρα 
εθνικής εορτής 

1993 

 
Ο Άρης κατακτά το 
Ευρωπαϊκό Κύπελλο 
(πρώην Κύπελλο 
Κυπελλούχων) στο 
μπάσκετ. 

1934 

 
Εγκαινιάζεται η 
Πάντειος Σχολή 
Πολιτικών 
Επιστημών στη 
Λεωφόρο Συγγρού. 

1926 

 
Ιδρύεται η Ακαδημία 
Αθηνών, με 
πρωτοβουλία του 
καθηγητή αστρονομίας 
Δημητρίου Αιγινήτη. 

1831 

 
Σημειώνεται η πρώτη 
ληστεία τράπεζας στη 
Νέα Υόρκη. Οι ληστές 
φεύγουν από τη City 
Bank 

1900 

 
Ο σέρβος φυσικός 
Νίκολα Τέσλα λαμβάνει 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
για την ασύρματη 
μετάδοση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

1952 

 
25.000 άνθρωποι 
παρακολουθούν την 
πρώτη Rock & Roll 
συναυλία στο Κλίβελαντ 
του Οχάιο. 

1919 

 
Ιδρύεται το Λιμενικό 
Σώμα, με απόφαση 
της κυβέρνησης 
Βενιζέλου. 

1839 

 
Καταγράφεται για 
πρώτη φορά η λέξη 
ΟΚ. Λέγεται ότι 
προέρχεται από την 
ελληνική φράση «Όλα 
Καλά» 

1999 

 
Το ΝΑΤΟ εξαπολύει 
βομβαρδισμούς 
εναντίον της 
Γιουγκοσλαβίας,. 

1884 

 
εγκαίνια του 
μεγαλύτερου 
νοσοκομείου των 
Βαλκανίων, του 
«Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου»  

1937 

 
Οι καλλιεργητές 
σπανακιού στο Τέξας 
αναγείρουν άγαλμα 
για τον μεγάλο 
ευεργέτη του κλάδου, 
τον Ποπάι. 

1821 

 
Ο Αθανάσιος Διάκος, 
μετά από δοξολογία 
στη Μονή του Οσίου 
Λουκά, κηρύσσει την 
Επανάσταση στην 
Ανατολική Στερεά 
Ελλάδα. 

1969 

 
Ο Γιώργος Σεφέρης 
στηλιτεύει τη χούντα 
με την περίφημη 
δήλωσή του στο 
ραδιόφωνο του BBC. 

1864 

 
Η Αγγλία ανακοινώνει 
ότι παραχωρεί τα 
Επτάνησα στην 
Ελλάδα, ως προίκα 
στο νέο βασιλιά 
Γεώργιο Α’. 

            1867 - 1889 

  
Οι Ρώσοι πουλάνε την 
Αλάσκα στην Αμερική / 
  
Γίνεται η επίσημη 
τελετή εγκαινίων του 
Πύργου του Άιφελ. 
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Το πολλαπλό σχολικό 
βιβλίο...τότε και τώρα 

 

Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και μέχρι το 1937 που ιδρύθηκε ο 
Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β.) παρατηρούμε διαχρονικά 
την σύγκρουση δύο πολιτικών για το σχολικό βιβλίο: του κρατικού 
μονοπωλίου και του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
 

Η συζήτηση για την κατάργηση του μοναδικού διδακτικού εγχειριδίου γίνεται εδώ και 
πολλά χρόνια, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και να 
προσαρμόζουν το μάθημά τους στις ανάγκες κάθε τάξης.Έτσι, 20 χρόνια μετά την 
πρώτη θεσμοθέτηση του πολλαπλού σχολικού βιβλίου (επί υπουργίας Αρσένη, αν 
και δεν εφαρμόστηκε ποτέ), το θέμα επανέρχεται και το μόνο που μένει είναι να δούμε 
αν αυτή τη φορά θα υπάρχει ουσιαστική εκπαιδευτική αξία και σωστή εφαρμογή. 
Πόσες φορές όμως το κρατικό μονοπώλιο επέτρεψε τον ελεύθερο ανταγωνισμό στα 
σχολικά βιβλία και πόσες το αντίθετο; 
 

1836 
Τα βιβλία εκδίδονται και πωλούνται από τη βασιλική τυπογραφία ύστερα από 
γνωμάτευση διορισμένης επιτροπής. Ο ιδεολογικός προσανατολισμός της  
 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι φανερός, όπως και η προσπάθεια άσκησης ελέγχου στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. 
Παρόλα αυτά το συγκεκριμένο διάταγμα δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 
 

1838 
Η κυβέρνηση αναγκάζεται να καταργήσει το βασιλικό βιβλιοπωλείο και για πρώτη φορά ξεκινά η φάση του ελεύθερου ανταγωνισμού, με δύο 
εκδοτικούς οίκους (Κορομηλά και Βλαστού). Η φάση αυτή κράτησε μέχρι το 1882. 
 

1859 
Προκηρύσσεται από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης ειδικός διαγωνισμός για τη συγγραφή σχολικών βιβλίων.   
 

1867 
Νέος νόμος προβλέπει την σύσταση επιτροπής για την αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων. 
 

1870 - 1880 
Καταργούνται όλα τα βιβλία για κάθε διδασκόμενο μάθημα, μέχρι και οι γεωγραφικοί χάρτες και η ιχνογραφία, με σκοπό της επαναξιολόγηση 
τους. Προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους εκπαιδευτικούς που θα χρησιμοποιήσουν μη εγκεκριμένα βιβλία. 
Ενισχύεται ο κρατικός έλεγχος των βιβλίων με το ρόλο των εποπτών που διορίζονται απευθείας από το Υπουργείο. Τα εγκεκριμένα βιβλία 
συμπεριλαμβάνονται σε έναν κατάλογο που αποστέλλεται στα σχολεία όλης της χώρας στην αρχή κάθε σχολικού έτους. 
 

1880 
Ο κρατικός έλεγχος γίνεται ακόμα πιο έντονος. Οι κυβερνήσεις του Τρικούπη και του Θεοτόκη επιβάλλουν πολιτική αυστηρού ελέγχου με την 
υποχρεωτική χρήση ομοιόμορφων σχολικών εγχειριδίων και έλεγχο του περιεχόμενου τους. 
Καταργείται η πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισμού και προκηρύσσεται διαγωνισμός συγγραφής σχολικών βιβλίων κάθε τέσσερα χρόνια. Οι 
κριτικές επιτροπές, τα μέλη των οποίων καθορίζονται άμεσα από τον υπουργό, εγκρίνουν ένα μόνο βιβλίο για κάθε μάθημα. 
 

1895 
Ψηφίζεται για δεύτερη φορά νόμος που επιτρέπει την ελεύθερη χρήση οποιουδήποτε εγχειριδίου στο γυμνάσιο και την έγκριση πολλών 
παράλληλων βιβλίων στις κατώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Η συγκεκριμένη πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισμού διαρκεί μέχρι το 1907. 
 

1907 
Επανέρχεται ο κρατικός παρεμβατισμός με το σύστημα έγκρισης ενός μόνο βιβλίου το οποίο επιλέγεται ανάμεσα από τρία βραβευμένα. Με το 
νόμο αυτό κυκλοφορούν τα πρώτα κρατικά αναγνωστικά και εμφανίζεται και το γνωστό βιβλιόσημο. 
 

1917 
Η κυβέρνηση Βενιζέλου σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο (σωματείο που ιδρύθηκε το 1910 στην Αθήνα από λογοτέχνες και 
εκπαιδευτικούς) εξέδωσε αρκετά διδακτικά και εκπαιδευτικά βιβλία. Οι συγγραφείς των σχολικών βιβλίων είχαν απόλυτη ελευθερία και μόνο τις 
γενικές οδηγίες του Υπουργείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν. Ο αριθμός των εγκεκριμένων βιβλίων ήταν απεριόριστος, ενώ μία φορά 
το χρόνο συντασσόταν κατάλογος εγκεκριμένων βιβλίων που δημοσίευε η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έστελνε στα σχολεία. Ο σύλλογος 
των διδασκόντων κάθε σχολείου, μετά από εισήγηση του καθηγητή που πρόκειται να διδάξει το σχετικό μάθημα, όριζε ποια από τα εγκεκριμένα 
βιβλία θα εισαχθούν στις τάξεις κατά το επόμενο σχολικό έτος. 
Ίσως είναι η πρώτη φορά που εισάγεται με τέτοιο φιλελεύθερο τρόπο η νομοθεσία περί διδακτικών βιβλίων, δίνοντας μεγαλύτερα περιθώρια 
ελευθερίας στους συγγραφείς, καθώς δεν επιβάλλεται η χρήση ενός βιβλίου στα σχολεία και μειώνεται η παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας 
στη διαδικασία παραγωγής και διάδοσης τους. 
Ανάμεσα στα σχολικά βιβλία που γράφτηκαν και εγκρίθηκαν με βάση αυτόν τον νόμο, ήταν το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο» και τα «Ψηλά Βουνά» 
του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Άλλοι γνωστοί και καταξιωμένοι λογοτέχνες, όπως οι Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ανδρέας Καρκαβίτσας, Παύλος 
Νιρβάνας κ.α., συνδέουν το όνομά τους την εποχή εκείνη με τη συγγραφή σχολικών βιβλίων. 
Το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο» (ονομασία που του έδωσαν οι μαθητές) θεωρείται από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην εξέλιξη των  
αναγνωστικών του 20ου  αιώνα. 
Πρόκειται για ένα από τα δεκατρία αναγνωστικά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917-1920 , δημιούργημα συντακτικής επιτροπής με 
μέλη τους: Δελμούζο, Τριανταφυλλίδη,  Νιρβάνα και  Παπαντωνίου. Τα αλφαβητάρια που εκδόθηκαν από τότε, σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν 
αυτό ως πρότυπο. 
Οι δύο βαλκανικοί πόλεμοι, ο ένας παγκόσμιος και ο εθνικός διχασμός βάζει το θέμα της εκπαίδευσης και των σχολικών βιβλίων σε δεύτερη 
μοίρα, αφού το ζήτημα της επιβίωσης είναι πιο σημαντικό. 
Όταν όλα αυτά τελειώνουν η ιδέα της οριστικής ανασυγκρότησης της παιδείας επανέρχεται δυναμικά. 
Και τότε ξεκινάει η χρυσή εποχή του σχολικού εγχειριδίου, αλλά και του βιβλίου γενικότερα. 
Τα σχολικά εγχειρίδια εγκαταλείπουν τη θρησκευτική διδασκαλία και τη ηθική προσέγγιση των πάντων και στρέφονται στην κριτική σκέψη και 
την επιστημονική γνώση. Τα νέα βιβλία είναι απαλλαγμένα από το διδακτικό ύφος των προηγούμενων. Η δημοτική γλώσσα συγκινεί και μιλάει 
στις καρδιές των μαθητών. Το τρίπτυχο Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια θεματολογία των αναγνωστικών. 
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Συνέχεια από σελ. 5 
 

1920 
Η πολιτική ήττα του Βενιζέλου σταματά την φιλελεύθερη πολιτική για τα σχολικά εγχειρίδια των ετών 1917-1920. 
 

1926 
Η δικτατορία του Πάγκαλου αλλάζει ακόμα μια φορά τη διαδικασία έγκρισης. Δεν επιτρέπεται η έγκριση πάνω από δύο αναγνωστικών για κάθε 
τάξη και ο σύλλογος διδασκόντων είναι αυτός που αποφασίζει την εισαγωγή βιβλίων σε κάθε σχολείο επιλέγοντας από τα εγκεκριμένα. 
 

1929 
Τα σχολικά εγχειρίδια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους: 
α) στα διδακτικά βιβλία , β) στα βοηθήματα και γ) στα ελεύθερα αναγνώσματα. 
Οι δύο πρώτες κατηγορίες βιβλίων εισάγονται στα σχολεία εφόσον έχουν την έγκριση του υπουργείου. Τα ελεύθερα αναγνώσματα απαιτούν 
μόνο σύσταση. Τα βοηθήματα αποτελούν πολύ σημαντικά εργαλεία τα οποία διευκολύνουν το έργο των διδασκόντων και ταυτόχρονα βοηθούν 
τους μαθητές για την πληρέστερη μελέτη τους. 
Η θεσμοθέτηση αυτής της πολιτικής πλησιάζει πολύ προς την ιδέα του πολλαπλού βιβλίου, για τρίτη φορά. 
 

1931 
Ψηφίζεται ο νόμος περί σχολικών βιβλίων από τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο εκπαιδευτικός, αλλά και ο μαθητής ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιήσουν και άλλα διδακτικά και βοηθητικά βιβλία, παράλληλα με το σχολικό εγχειρίδιο. Με αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η ευκαιρία να 
κρίνουν και να σχολιάσουν διαφορετικές απόψεις πάνω στο ίδιο θέμα. Απομυθοποιείται έτσι ο τυπωμένος λόγος ως η μόνη αλήθεια και οι 
μαθητές βιώνουν το γεγονός πολλών και αντικρουόμενων αντιλήψεων. 
 

1937 
Επανέρχεται ο θεσμός της προκήρυξης διαγωνισμού για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων. Οι προκηρύξεις ορίζουν την ποσότητα της ύλης και 
δημιουργούνται κριτικές επιτροπές διορισμένες από τον υπουργό. Τα σχολικά εγχειρίδια επιλέγονται από κατάλογο εγκεκριμένων βιβλίων από 
το υπουργείο παιδείας. 
Επανέρχεται για μια ακόμα φορά η συγκεντρωτική πολιτική και ο αυξημένος έλεγχος του υπουργού παιδείας στη διαδικασία συγγραφής και 
έγκρισης σχολικών βιβλίων. 
Με νόμο ιδρύεται και ο Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β) που υπάγεται στο υπουργείο. Σαν σκοπό έχει την συγγραφή  και 
διάθεση βιβλίων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τα αναγνωστικά μέχρι και τα πανεπιστημιακά συγγράμματα. 
 

1939 
Δεν επιτρέπεται στα σχολεία η χρήση βιβλίων που δεν έχουν εγκριθεί. 
Αλφαβητάριο τα καλά Παιδιά, Επαμεινώνδα Γεραντώνη, εικονογράφηση Κώστα Π. Γραμματόπουλου, πρώτη έκδοση 1949, ΟΕΔΒ. 
Φτάσαμε ήδη έναν αιώνα εναλλαγής του κρατικού μονοπωλίου και του ελεύθερου ανταγωνισμού στη διαδικασία έγκρισης και διάθεσης των 
σχολικών εγχειριδίων. 
 

1952 
Η κυβέρνηση Μεταξά επιχειρεί να ελέγξει απόλυτα το περιεχόμενο των βιβλίων που φτάνουν στους μαθητές και τα προσαρμόζει στις δικές της 
αντιλήψεις. Αν και μια εικοσαετία ήδη υπήρχε η δυνατότητα επιλογής σχολικών εγχειριδίων, κάτι τέτοιο τώρα σταματά. Πλέον θα υπάρχει ένα 
και μόνο σχολικό εγχειρίδιο για όλα τα σχολεία, πολιτική που εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα. 
 

1954 
Ο Ο.Ε.Σ.Β. μετονομάζεται σε Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) και λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι και το 2012. Μετά την 
κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. τον συντονισμό των εκδόσεων των σχολικών εγχειριδίων (και ψηφιακών πλέον) αναλαμβάνει το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος, που λειτουργεί με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου. 
Υπολογίζεται ότι ο Ο.Ε.Δ.Β. εκτύπωσε πάνω από 3.000.000.000 αντίτυπα σχολικών βιβλίων τα χρόνια λειτουργίας του. 
 

1964 
Με πρωθυπουργό και υπουργό παιδείας τον Γεώργιο Παπανδρέου ξεκινάει καινούρια μεταρρύθμιση που στο θέμα των σχολικών εγχειριδίων 
υπάρχει για πρώτη φορά η εμφάνιση καινούριων τομέων, όπως η Κοινωνιολογία και τα Στοιχεία της Οικονομικής Επιστήμης (πρόδρομος του 
σημερινού Α.Ο.Θ) 
 

1967 - 1974 
Η δικτατορία ακυρώνει όλες τις μεταρρυθμίσεις του 1964. Στο θέμα των βιβλίων, η λογοκρισία απαγορεύει σειρά εγχειριδίων και πολλά 
βιβλιοπωλεία κλείνουν. 
Ξανατυπώνονται και κυκλοφορούν βιβλία που είχαν εκδοθεί πριν από το 1963 και οι μαθητές πέφτουν σε γλωσσική σύγχυση. 
 

1974 
Ο υπουργός παιδείας Γ. Ράλλης λύνει οριστικά το γλωσσικό ζήτημα, καθιερώνοντας τη δημοτική γλώσσα στα σχολικά εγχειρίδια. Καθιερώνεται 
το μονοτονικό και γράφονται εξ ολοκλήρου νέα βιβλία. Το ένα και μόνο σχολικό βιβλίο παραμένει. 
 

1982 
Τα αναγνωστικά ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και εμφανίζεται για πρώτη φορά η σειρά "Η Γλώσσα μου". Τυπώνεται και το σημείο αναφοράς 
των κανόνων της Γραμματικής για τους μαθητές, το πασίγνωστο βιβλίο του Τριανταφυλλίδη. 
 

2003 
Προκήρυξη και συγγραφή νέων βιβλίων για όλες τις βαθμίδες. Τα περισσότερα χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα. 
 

Σήμερα 
Η ιδέα του πολλαπλού σχολικού βιβλίου επανέρχεται για άλλη μια φορά. Η λογική του ενός σχολικού συγγράμματος, η οποία ταλαιπώρησε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές επί χρόνια, ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τον κύκλο της. 
Τα σχολεία θα μπορούν να επιλέγουν μόνα τους ποιο βιβλίο θα διδάξουν την κάθε χρονιά, μεταξύ πολλών επιλογών που θα αναλάβουν 
διαφορετικές συγγραφικές ομάδες. 
Μένει το αγκάθι του εξεταστικού και τα προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από πιθανό διαφορετικό περιεχόμενο στην ύλη του 
κάθε βιβλίου. 
Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και τον ιδιότυπο συγγραφικό διαγωνισμό για το ποιος θα γράψει το καλύτερο βιβλίο. Τελικοί κριτές, όπως 
πάντα, δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές.                                      

Θανάσης Κοπάδης (Μαθηματικός – Συγγραφέας)     
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Η γωνία των μαθητών 

Οι μέθοδοι διαδικτυακής 
αποπλάνησης ανηλίκων - Πώς 

οι γονείς μπορούν να 
προστατέψουν τα παιδιά τους 

 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο - κυρίως χωρίς 
επίβλεψη - προσεγγίζονται κάποια στιγμή από κακόβουλους χρήστες. 
 

Ενδεικτικά του κινδύνου που διατρέχουν τα παιδιά είναι τα αποτελέσματα σειράς 
ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, σύμφωνα με τις 
οποίες το 21% των παιδιών δηλώνει ότι έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση και ένα 
μεγάλο ποσοστό  επιχείρησε να την αντιμετωπίσει χωρίς να το αναφέρει σε κανέναν, 
το 21% των παιδιών έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο και 
το 41% αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους. Μάλιστα, μια πρόσφατη έρευνα 
σε γονείς αποκαλύπτει ότι μόνο το 32% των ερωτηθέντων ανησυχεί αν το παιδί έχει 
επαφή με αγνώστους κατά τη διαδικτυακή του ενασχόληση. 
 

Οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι έχουν συντελέσει στο να καμφθούν οι αναστολές 
των θυμάτων και να μιλήσουν για αυτές τους τις τραυματικές εμπειρίες και 
καταγράφεται ήδη μια μικρή αύξηση στις κλήσεις που δέχεται για αυτό το θέμα,  η 
Γραμμή βοηθείας Help-line.gr (2106007686) του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου του ΙΤΕ. 
Οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι έχουν συντελέσει στο να καμφθούν οι αναστολές 
των θυμάτων και να μιλήσουν για αυτές τους τις τραυματικές εμπειρίες και  

 

καταγράφεται ήδη μια μικρή αύξηση στις κλήσεις που δέχεται για αυτό το θέμα,  η Γραμμή βοηθείας Help-line.gr (2106007686) του Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ. 
Το διαδικτυακό «grooming» συμβαίνει όταν ένας ενήλικας έρχεται σε επαφή µέσω του διαδικτύου µε ένα παιδί ή έφηβο προκειμένου να το 
συναντήσει από κοντά και να το εκμεταλλευτεί µε πολύ άσχημο τρόπο. Το διαδικτυακό «grooming» ή αλλιώς η «αποπλάνηση» µέσω διαδικτύου 
είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται αυστηρά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
Το online grooming μπορεί να συμβεί σε όλους τους ιστοχώρους που είναι δημοφιλείς στους εφήβους και στα παιδιά όπως στα διαδικτυακά 
παιχνίδια, στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω συνομιλίας (chat) και αλλού. 
Κάποιοι διαδικτυακοί «groomers» μπορεί να προσποιούνται ότι είναι συνομήλικοι µε τα παιδιά (π.χ. βάζοντας ψεύτικη φωτογραφία στο προφίλ 
τους και δηλώνοντας ψευδή ηλικία). Για αυτό είναι σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί µε ποιον συνομιλεί το παιδί μας στο διαδίκτυο. 
Ακόµη, οι διαδικτυακοί «groomers» συνήθως ξέρουν πως να χειρίζονται ψυχολογικά και συναισθηματικά τους εφήβους (π.χ. γνωρίζουν την 
εφηβική γλώσσα και τον εφηβικό τρόπο σκέψης) και για αυτό μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές προκειμένου να αποκτήσουν αρχικά 
την εμπιστοσύνη του εφήβου. 
Το διαδικτυακό grooming μπορεί να κρατήσει από μερικές ώρες έως και αρκετά χρόνια και περνάει από διάφορα στάδια τα οποία σε γενικές 
γραμμές οριοθετούνται ως εξής:  
 

Δημιουργία φιλίας: Ο κακόβουλος χρήστης «πλησιάζει» το παιδί σε κάποιο «χώρο» επικοινωνίας, μέσω του διαδικτυακού παιχνιδιού ή μέσω 
κάποιου κοινωνικού δικτύου. Προσποιείται συνήθως ότι είναι συνομήλικος με το παιδί και ότι μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα για να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη του. Εφόσον ο ανήλικος ανταποκριθεί θετικά στις γενικού περιεχομένου συζητήσεις, με πρωτοβουλία του κακόβουλου χρήστη 
η επικοινωνία μεταφέρεται σε ιδιωτικό χώρο συνομιλίας. 
 

Δημιουργία δεσμού εξάρτησης: Ο κακόβουλος χρήστης γίνεται ο καλύτερος φίλος του παιδιού δείχνοντας πραγματικό ενδιαφέρον για τους 
προβληματισμούς και τις αναζητήσεις του. Παράλληλα, σε αυτό το στάδιο εκμαιεύει πληροφορίες από το παιδί για το αν κάποιος ενήλικας 
γνωρίζει για τις ιδιωτικές τους συνομιλίες και πείθει τον ανήλικο ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για τη φιλία τους. 
 

Απόπειρα συνάντησης: Αφού έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού στη συνέχεια οι συζητήσεις γίνονται πολύ προσωπικές. Κατά τη 
διάρκεια των συνομιλιών αυτών ζητά ή αποσπά από το παιδί υλικό ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (φωτογραφίες ή βίντεο), για 
προσωπική δήθεν χρήση ή για επαγγελματική προώθηση, μέσω «ειδικών» (μόντελινγκ κ.λπ.). Εφόσον το παιδί ενδώσει, τότε ο  δράστης 
αποκαλύπτει τους πραγματικούς του σκοπούς, που είναι κυρίως σεξουαλικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, επιδιώκει να 
αποσπάσει νέο ακατάλληλο υλικό  ή επιχειρεί να συναντηθεί με το θύμα. Υπάρχει και η περίπτωση να αρχίσει να εκβιάζει το θύμα του για 
χρήματα με την απειλή ότι θα κοινοποιήσει το υλικό στο διαδίκτυο ή ότι θα κάνει κακό σε αγαπημένα του πρόσωπα. 
 

Το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου εφιστά την προσοχή σε παιδιά και νέους να μην εμπιστεύονται κανέναν άγνωστο στο διαδίκτυο, 
να μη αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα και κυρίως να μη συναντιούνται ποτέ με διαδικτυακούς «φίλους». Συνιστάται μάλιστα, οποιοδήποτε 
περιστατικό διαδικτυακής αποπλάνησης να αναφέρεται άμεσα στη Δ/νση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος (τηλ. 11188). Για ψυχολογική 
υποστήριξη και συμβουλές μπορείτε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους ψυχολόγους της Γραμμής Βοήθειας Help-line.gr διαθέσιμη δωρεάν 
τηλεφωνικά στο 210-6007686. Αν συναντήσετε έστω τυχαία εικόνες ή βίντεο κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο μπορείτε να το αναφέρετε 
στη SafeLine.gr. 
Παρακάτω ακολουθούν 4 σημεία που πρέπει να επισημάνετε στο παιδί σας προκειμένου να προστατευτεί από τον κίνδυνο της 
διαδικτυακής αποπλάνησης. 
•    Να είναι προσεκτικό στις διαδικτυακές συναναστροφές του: Το παιδί θα πρέπει να συνειδητοποιήσει, από την πρώτη στιγμή που 
αρχίζει να ασχολείται με το διαδίκτυο, ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεται online – ανεξάρτητα ή αν είναι φιλικοί – παραμένουν 
άγνωστοι από τη στιγμή που δεν τους γνωρίζει στον πραγματικό κόσμο. Αν κάποιος το κάνει να νιώσει περίεργα ή του ζητήσει να κάνει 
πράγματα τα οποία δεν επιθυμεί τότε πρέπει να το εκμυστηρευτεί σε έναν ενήλικα που εμπιστεύεται. Και θα πρέπει να επιμείνετε ότι σε καμία 
περίπτωση δε θα πρέπει να επιχειρήσει να συναντήσει το διαδικτυακό του «φίλο» χωρίς πρώτα να σας έχει ενημερώσει. 
•    Να διαφυλάσσει τα προσωπικά του στοιχεία: Όταν συνομιλεί με κάποιον στο διαδίκτυο ή όταν δημοσιεύει κάτι θα πρέπει να κρατά τα 
προσωπικά του στοιχεία ιδιωτικά. Αν χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αν έχει προφίλ σε κάποιο παιχνίδι είναι επιτακτική ανάγκη 
να θέσει όρια ασφαλείας στο ποιος θα έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο που δημοσιεύει (ιδιωτικό προφίλ) . 
•    Να ενημερωθεί για τα εργαλεία ασφαλείας: Αν κάποιος το ενοχλήσει διαδικτυακά είναι σημαντικό να ξέρει ότι μπορεί να αποθηκεύσει το 
μήνυμα ή τη συζήτηση. Ένας εύκολος τρόπος να το κάνει αυτό είναι να χρησιμοποιήσει το print screen και να αποθηκεύσει την εικόνα σε ένα 
αρχείο. Πολλές υπηρεσίες έχουν εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα να μπλοκάρει και να αναφέρει χρήστες που γίνονται ενοχλητικοί. 
•    Να διατηρεί τον έλεγχο: Αν το παιδί νιώσει άβολα με κάποιον που συνομιλεί στο διαδίκτυο θα πρέπει να έχει το θάρρος να μιλήσει σε 
κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεται ή ακόμα και να το αναφέρει στην αστυνομία. 

Ζαρίφης Απόστολος - Γ΄ Γυμνασίου 
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Πιθανές αιτίες και συνέπειες 
αλλοίωσης της γλώσσας 

 

 

 
Η αλλοίωση της γλώσσας είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερα συχνό, που οφείλεται σε 
ποικίλους παράγοντες. 
 
Πρώτα απ’ όλα, παρατηρείται το φαινόμενο της εισβολής ξένων λέξεων στο 
καθημερινό μας λεξιλόγιο, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στο χώρο του 
διαδικτύου. Ο χώρος του διαδικτύου είναι ο κύριος τρόπος εξάπλωσης της 
παγκοσμιοποιημένης νοοτροπίας και κοινωνίας. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι χρησιμοποιούν συντομογραφίες και πολύ πιο απλουστευτικό λεξιλόγιο, 
παραβιάζοντας έτσι τους γραμματικοσυντακτικούς κανόνες. Με άλλα λόγια, τείνουν 
προς μία συνθηματολογική και απλοϊκή γλώσσα. Άλλος ένας σπουδαίος 
παράγοντας είναι η απομάκρυνση ορισμένων νέων από την ανάγνωση 
λογοτεχνικών βιβλίων, γεγονός που δεν τους βοηθά να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό 
τους και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες. 
 

Ως συνέπεια της αλλοίωσης της γλώσσας μας, παρατηρούμε και την αντίστοιχη ή 
σταδιακή εξαφάνιση της εθνικής και κοινωνικής μας ταυτότητας, καθώς υστερούμε 
στην ικανότητα να μεταλαμπαδεύσουμε σωστά την ελληνική γλώσσα στις επόμενες 
γενιές και έτσι τη φθείρουμε. Τέλος, απόρροια της φθοράς μιας γλώσσας είναι η 
γραφή ελληνικών λέξεων με λατινικούς χαρακτήρες, τα λεγόμενα “greeklish”, τα 
οποία δεν αποτελούν μια νέα γλώσσα, αλλά μια νέα μορφή επικοινωνίας, όπου 
εξοικονομείται χρόνος, καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί γρηγορότερα με τη, συχνά 
ανομολόγητη, πρόθεση να αποφύγουν ορθογραφικά λάθη. 
 

 

Συνοψίζοντας, όντας βομβαρδισμένη από τις πολλές λέξεις, οι οποίες ενσωματώνονται σε αυτήν, μία γλώσσα πολύ εύκολα μπορεί να φθαρεί 
και να αλλοιωθεί. 

Νάγια Κουναλάκη - Γ’ Γυμνασίου 
 

Ο Σεξισμός και τα στερεότυπα 
για τους ρόλους του φύλου 

 

Ο όρος σεξισμός αναφέρεται σε κάθε πράξη, χειρονομία, οπτική αναπαράσταση, 
προφορικό ή έγγραφο λόγο, πρακτική ή συμπεριφορά, που βασίζεται στην ιδέα ότι 
ένα πρόσωπο ή μία ομάδα προσώπων υπερέχει λόγω του φίλου του. Ο ορισμός 
αυτός επικυρώθηκε με τη Σύσταση 1 της Επιτροπής Υπουργών Εξωτερικών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου ορίζεται ο σεξισμός ως παθολογική συμπεριφορά 
και εκδίδονται κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπισή του. 
 
Πρόκειται για μια έμφυλη διάκριση, μια προκατάληψη σχετικά με το βιολογικό ή 
κοινωνικό ρόλο του φύλου ενός ατόμου, που συνδέεται άμεσα με τα στερεότυπα και 
τους ρόλους των φύλων, εστιάζοντας στην πεποίθηση ότι το ένα φύλο είναι ανώτερο 
από το άλλο, προτάσσοντας την πολιτισμική πεποίθηση ότι οι άνδρες είναι 
κοινωνικά πιο πολύτιμοι και ικανότεροι από τις γυναίκες σε πολλές δραστηριότητες. 
Ωστόσο, ο ακραίος σεξισμός μπορεί να υποθάλπει τη γονεϊκή αποξένωση, τη 
σεξουαλική παρενόχληση, τον βιασμό και άλλες μορφές βίας. Επίσης, πρέπει να 
αναφέρουμε μία εκδοχή του σεξισμού, τον ετεροσεξισμό, που αναφέρεται στην 
εχθρότητα των ετεροφυλόφιλων εναντίον των ομοφυλόφιλων και στις διακρίσεις 
που απορρέουν από αυτήν την εχθρότητα κατά των ανθρώπων με διαφορετικότητα. 
 

Πώς εκδηλώνεται ο σεξισμός; Εκδηλώνεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο προκαλώντας την παραβίαση της αξιοπρέπειας ή των δικαιωμάτων, 
τη σωματική η ψυχολογική ή κοινωνικοοικονομική βλάβη και τη δημιουργία ενός εξευτελιστικού ή προσβλητικού, εχθρικού περιβάλλοντος, που 
εμποδίζει την αυτονομία και την πλήρη εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων διατηρώντας τα στερεότυπα των φύλων. 
 

Τα στερεότυπα σχετικά με τα φύλα διαιωνίζουν την άνιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες που αμφισβητούν τον υποτιθέμενο 
προορισμό τους στην κοινωνία, μπορεί να αντιμετωπίζονται με σεξιστική και μισογυνική συμπεριφορά. Οι άνδρες που θέτουν σε αμφισβήτηση 
τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την αρρενωπότητα, μπορεί να αντιμετωπίζονται αρνητικά. 
 

Ο σεξισμός βλάπτει. Προκαλεί αισθήματα αναξιότητας, αυτολογοκρισία καθώς και αλλαγή στη συμπεριφορά και επιδείνωση της ψυχικής υγείας. 
Ο σεξισμός βρίσκεται στη ρίζα του ζητήματος της ανισότητας των φύλων και επηρεάζει σε δυσανάλογο βαθμό τις γυναίκες όλων των ηλικιών.  
 
Πώς εκφράζεται ο σεξισμός; Με ποικίλους τρόπους. Μπορεί να πάρει τη μορφή απειλών, να προκαλεί άλλες φορές αίσθημα ντροπής στη 
γυναίκα, άλλοτε να την εξαιρεί από δραστηριότητες και να την κάνει αόρατη, να την υποτιμά, να τη σεξουαλικοποιεί. Άλλες πάλι φορές, να 
χρησιμοποιείται απέναντί της σεξιστική γλώσσα, υποτιμητικά σχόλια για το φύλο της ή πονηρά σχόλια για την εμφάνισή της, αλλά και να κλείνει 
τα μάτια στη βία κατά του φύλου της. 
 
Πώς αντιμετωπίζεται όμως ο σεξισμός; Το Συμβούλιο της Ευρώπης υποστηρίζει ότι χρειάζεται νομοθεσία που ορίζει και ποινικοποιεί τον 
σεξισμό. Κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση του σεξισμού διαδραματίζει η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού με την προώθηση 
στοχευμένης καμπάνιας που μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: (α) με συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων που αφορούν τη σεξιστική 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας, (β) με επανεκτίμηση των στερεοτύπων που προβάλλονται στα σχολικά βιβλία, (γ) να επανεξεταστούν 
συνολικά διοικητικές πράξεις και νομοθεσίες, ώστε να εντοπιστούν προβλήματα στις διατυπώσεις και να απαλειφθούν. 
 
Πηγές: 

- https://www.coe.int/el/web/human-rights-channel/stop-sexism 
- https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/195284_ti-einai-o-sexismos 
- https://www.lifo.gr/now/world/231704/ti-simainei-seksismos-molis-apofasistike-episimos-o-protos-orismos-apo-to-symvoylio-tis-

eyropis                                                   
Νάγια Κουναλάκη - Γ’ Γυμνασίου 

 

https://www.coe.int/el/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/195284_ti-einai-o-sexismos
https://www.lifo.gr/now/world/231704/ti-simainei-seksismos-molis-apofasistike-episimos-o-protos-orismos-apo-to-symvoylio-tis-eyropis
https://www.lifo.gr/now/world/231704/ti-simainei-seksismos-molis-apofasistike-episimos-o-protos-orismos-apo-to-symvoylio-tis-eyropis
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διδακτορικής 
Υποτροφίας στις Νεοελληνικές 
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του 

Άμστερνταμ 

 
 

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, στοχεύοντας στην ενίσχυση του ερευνητικού έργου 
της έδρας Νεοελληνικών Σπουδών “Μαριλένα Λασκαρίδη” στο Πανεπιστήμιο του 
Άμστερνταμ και στην προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων διεθνώς, προκηρύσσει μία 
(1) υποτροφία για διδακτορικές σπουδές στο πεδίο των Νεοελληνικών Σπουδών, 
στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. 
 

Η υποτροφία είναι τριετούς διάρκειας (Σεπτέμβριος 2021-Δεκέμβριος 2021), ο/η 
υπότροφος θα εργαστούν υπό την εποπτεία της καθηγήτριας της έδρας Νεοελληνικών 
Σπουδών “Μαριλένα Λασκαριδή” Μαρίας Μπολέτση και η γλώσσα σπουδών είναι 
η αγγλική. 
 

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα 
τεθούν υπό την κρίση επιτροπής, έως τις 15 Απριλίου 2021. 
Συνημμένη στην παρούσα δημοσίευση θα βρείτε την αναλυτική προκήρυξη. 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες και ερωτήσεις, παρακαλούμε αποστείλτε email 
στο romiou@laskaridisfoundation.org, καθώς θα απαντώνται μόνο γραπτώς. 
 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 
 

 
Εργαστήριο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του e-

paideia 

H εκπαιδευτική πύλη e-paideia του Ιδρύματος Λαμπράκη 
προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
σε προγράμματα επιμόρφωσης και δικτύωσης με ποικίλη 
θεματική εστίαση. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, γονείς, 
φοιτητές και μαθητές εντάσσονται σε προγράμματα του 
ενδιαφέροντός τους, τα οποία εστιάζουν κατά περίπτωση 
στην καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη, στην 
ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας, στην ενδυνάμωση και κοινωνική 
ένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στη 
διαπολιτισμική κατανόηση, στην αγωγή υγείας και στην 
ενίσχυση της ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Για να εισέλθετε στο εργαστήριο πρέπει να 
έχετε εγγραφεί σε κάποιο τρέχον πρόγραμμα, οπότε και να 
έχετε λάβει κωδικό. 
 

Βουτιά στον κόσμο του Βιβλίου 

 
Βιωματικό πρόγραμμα γνωριμίας με το βιβλίο και την 
τέχνη της βιβλιοδεσίας και καλλιέργειας της 
Φιλαναγνωσίας και της Δημιουργικής Γραφής. Στόχοι του 
προγράμματος είναι να ενισχυθεί: α) η δημιουργικότητα 
των μαθητών, β) η κριτική τους σκέψη, γ) η αισθητική τους 
αγωγή, δ) η ικανότητά τους στη δημιουργική γραφή και 
έκφραση, ε) η ευελιξία τους στη σκέψη, στ) ο σεβασμός 
και η αγάπη τους για το βιβλίο και ζ) η γνωριμία τους με τα 
διαφορετικά είδη βιβλίων σε μορφή και περιεχόμενο. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δράσεων 
Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής από μέρους των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και την πραγματοποίηση 
μίας ενδοσχολικής εργαστηριακής συνάντησης για 
μαθητές, οι οποίοι μπαίνουν σε ρόλο βιβλιοδέτη και 
συγγραφέα. Κατά την έναρξη του προγράμματος 
οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέρος σε επιμορφωτική 
ημερίδα συνολικής διάρκειας 6 ωρών. Το πρόγραμμα 
σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαμπράκη και 
έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.  
 

  

1821 – 2021: Η 
Ελληνική 

Επανάσταση στο 
Σχολείο 

 
Με αφορμή τα 200 χρόνια από 
την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, τα Εκπαιδευτήρια 
ΠΑΛΛΑΔΙΟ διοργανώνουν μία 
διαδικτυακή ημερίδα με θέμα 
«1821 – 2021: Η Ελληνική 
Επανάσταση στο Σχολείο». 
 

Σκοπός της ημερίδας είναι να 
συζητήσουμε πώς η εκπαίδευση 
προσδιορίζει και ερμηνεύει την 
Ελληνική Επανάσταση μέσω των 
σχολικών βιβλίων, των 
βιωματικών δράσεων και 
πρακτικών εντός και εκτός 
σχολικής αίθουσας, καθώς και 
την αξιοποίηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας. 
 

Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, 
εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν και 
συζητούν έρευνες και 
δραστηριότητες που αφορούν τον 
συσχετισμό της εκπαίδευσης με 
την Ελληνική Επανάσταση.  
Η διαδικτυακή ημερίδα θα 
πραγματοποιηθεί online μέσω 
Facebook Live, την Παρασκευή 5 
Μαρτίου του 2021 στις 17:00μ.μ. 
– 20:00 μ.μ. 
 
Το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης: 

 
 

Διαδικτυακή Διημερίδα 
Νέων Τεχνολογιών 

 
 

Στις 6 και 7 Μαρτίου, τα Εκπαιδευτήρια 
Αυγουλέα-Λιναρδάτου διοργανώνουν, 
τη διαδικτυακή διημερίδα «Τεχνολογίες 
Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη» με 
αντικείμενό τη χρήση και αξιοποίηση της 
τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

Που απευθύνεται:  
Η διημερίδα απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φοιτητές 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Κολεγίων 
καθώς και σε όλους όσους ασχολούνται 
άμεσα ή έμμεσα με τον χώρο της 
εκπαίδευσης. 
 

Κόστος συμμετοχής:  
Η συμμετοχή των συνέδρων είναι δωρεάν. 
 

Βεβαιώσεις παρακολούθησης:  
Θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το τέλος της 
διημερίδας. 
 

Για οποιαδήποτε επιπλέον 

πληροφορία, παρακαλείσθε να 

απευθύνεστε στη Γραμματεία 

Γυμνασίου-Λυκείου στο τηλέφωνο 

211.500.2300 και ώρες 09:00-14:00 

(κυρία Φρεσκάκη Ειρήνη) και 18:00-

20:00 (κυρία Μιχελάκη Αντιγόνη). 

mailto:romiou@laskaridisfoundation.org
https://epimorfosi.e-paideia.org/course/view.php?id=26
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Φεβρουάριος 2021 – Ξένες Γλώσσες 

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. 
 

Δωρεάν online μαθήματα ξένων 

γλωσσών από τον Σύνδεσμο 

Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) 

 
 

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) συνεχίζει τα δωρεάν μαθήματα 
ξένων γλωσσών.  
Το ανοιξιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, λόγω του κορωνοϊού, θα πραγματοποιείται 
εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας zoom και του facebook. Έτσι, θα μπορούν 
να συμμετέχουν και εκπαιδευόμενοι από την περιφέρεια και το εξωτερικό, αρκεί να 
διαθέτουν σύγχρονους υπολογιστές, tablet ή/και κινητά, που έχουν κάμερα, 
μικρόφωνο, δυνατότητα βιντεοκλήσεων. 
Τα μαθήματα θα διαρκέσουν από 22/03/2021 μέχρι 19/06/2021 και 
περιλαμβάνουν γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, ρωσικά, γερμανικά και αραβικά. 
Είναι αποκλειστικά για αρχαρίους και θα γίνονται ένα δίωρο την εβδομάδα. 
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να αποστείλουν 
σχετικό e-mail στο see1924@otenet.gr, για να λάβουν γραπτώς αναλυτικά τους 
όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και την σχετική αίτηση. 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Ιστοσελίδα του Συνδέσμου: http://www.see1924.gr/ 

 

Πέντε apps για να μάθεις 
ξένες γλώσσες εύκολα 

 
 

1) Duolingo είναι μία από τις πιο γνωστές και αποτελεσματικές εφαρμογές εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ένας 
από τους λόγους που έχει μεγάλη απήχηση στον κόσμο είναι επειδή διατίθεται δωρεάν, προσφέροντας μια 
ευρεία γκάμα μαθημάτων. Οι γλώσσες που μπορείς να μάθεις στην εφαρμογή (προς το παρόν) μέσω της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι μεταξύ άλλων: Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ιρλανδικά, 
Σουηδικά, Δανέζικα, Τούρκικα, Ουκρανικά, Πορτογαλικά, Ρώσικα κτλ. Ένα μειονέκτημα είναι ότι τα μαθήματα 
για τις παραπάνω γλώσσες απευθύνονται σε άτομα που γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που 
γνωρίζει κάποιος μόνο Ελληνικά, τότε οι διαθέσιμες γλώσσες για εκμάθηση είναι μόνο τα Αγγλικά. 
2) LingoDeer όντας η λιγότερο δημοφιλής εφαρμογή από τις υπόλοιπες, έχει καταφέρει να αποκτήσει την 
προσοχή όσων αγαπούν τις ασιατικές γλώσσες. Τα μαθήματα ξεκινάνε σταδιακά με απλά πράγματα γύρω από 
τη γραμματική της γλώσσας και έπειτα εμβαθύνει περισσότερο στο λεξιλόγιο της. Η συγκεκριμένη εφαρμογή 
σου προφέρει premium υπηρεσία για 30 μέρες χρησιμοποιώντας τον κωδικό «REMOTE». 
3) Busuu Η συγκεκριμένη εφαρμογή κάνει την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας να μοιάζει παιχνιδάκι. Αρχικά, 

η συγκεκριμένη εφαρμογή σου κάνει ένα μικρό τεστ πριν ξεκινήσεις να μαθαίνεις μια γλώσσα, για να δει αν. 

γνωρίζεις κάποια πράγματα ή αν πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή Τα μαθήματα είναι αρκετά οργανωμένα σε θεματικές ενότητες κάνοντας και το μάθημα πιο 
κατανοητό. Η ιδιαίτερη και ευχάριστη προσέγγιση που έχει η εφαρμογή είναι ότι έχεις την δυνατότητα να συνομιλήσεις με ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι θα 
διορθώνουν τα κείμενα σου και θα σε βοηθούν στην πορεία. 
4) Drops, μια ακόμη εφαρμογή εκμάθησης ξένων γλωσσών, όπου στόχο έχει την σταδιακή αλλά και σωστή εκμάθηση. Διαθέτει συνολικά 36 γλώσσες, και το 
μόνο που μένει είναι να διαλέξεις μια από αυτές και να ξεκινήσεις. Τα μαθήματα διαρκούν πέντε λεπτά και εφόσον ολοκληρωθεί το ένα, η πρόσβαση θα γίνεται 
την επόμενη μέρα ακολουθώντας το επόμενο πεντάλεπτο μάθημα. Η εφαρμογή ενδείκνυται για άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν να μαθαίνουν μια νέα γλώσσα 
αργά και σταθερά, για άτομα που δεν μπορούν να επενδύσουν αρκετό χρόνο μέσα στη μέρα τους, και για τους αρχάριους. Αν λοιπόν θέλεις να μάθεις ξένες 
γλώσσες εύκολα και ευχάριστα, αυτή η εφαρμογή σίγουρα σε αφορά. 
5) Rossetta Stone Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι χωρισμένη σε ενότητες επιτρέποντας σου να επιλέξεις οποία θεματική ενότητα θέλεις εσύ. Αφού επιλέξεις 
την θεματική που θέλεις, αφιερώνεις μισή ώρα από τον χρόνο σου, μαθαίνοντας εύκολα και ευχάριστα. Μάλιστα, λόγω κορονοϊού η Rosetta Stone σου παρέχει 
την premium υπηρεσία δωρεάν για τους τρεις πρώτους μήνες της εγγραφής σου. Μπορείς πολύ εύκολα να ξεκινήσεις ένα free trial και να ανακαλύψεις, αν αυτή 
η εφαρμογή είναι η κατάλληλη για σένα. 
 

mailto:see1924@otenet.gr
http://www.see1924.gr/
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Φεβρουάριος 2021 – Επιστήμη 

Ανακάλυψη «Σούπερ-Γης» σε 

απόσταση 26 ετών φωτός 

 
 

Κατά τα τελευταία 25 χρόνια αστρονόμοι έχουν ανακαλύψει πολλούς εξωπλανήτες 
από βράχο, πάγους και αέρια, χάρη στην κατασκευή αστρονομικών εργαλείων ειδικά 
σχεδιασμένων για αναζητήσεις πλανητών. Επίσης, χρησιμοποιώντας έναν 
συνδυασμό διαφορετικών τεχνολογιών παρατήρησης, ήταν σε θέση να διαπιστώσουν 
έναν μεγάλο αριθμό μαζών, μεγεθών και ως εκ τούτου πυκνοτήτων πλανητών, κάτι 
που βοηθά στον υπολογισμό της σύστασής τους και αυξάνοντας συνολικά τον αριθμό 
των πλανητών που έχουν εντοπιστεί εκτός του ηλιακού συστήματος. Ωστόσο, η 
μελέτη των ατμοσφαιρών των βραχωδών πλανητών, που θα καθιστούσε δυνατή την 
πλήρη καταγραφή των εξωπλανητών που είναι παρόμοιοι με τη Γη, είναι πολύ 
δύσκολη με τα υπάρχοντα όργανα. 
Αστρονόμοι στο CARMENES  (Calar Alto high- Resolution search for M dwarfs with 
Exoearths with Near-infrared and optical échelle Spectrographs), κοινοπραξία στην 
οποία συμμετέχει το IAC (Instituto de Astrofisica de Canarias) δημοσίευσαν μια 
μελέτη της οποίας ηγήθηκε ο Τρίφον Τριφόνοφ, αστρονόμος στο γερμανικό Ινστιτούτο 
Αστρονομίας Μαξ Πλανκ στη Χαϊδελβέργη σχετικά με την ανακάλυψη μιας θερμής 
«σούπερ-Γης» σε τροχιά γύρω από τον κοντινό κόκκινο νάνο, Gliese 486, σε 
απόσταση 26 ετών φωτός από τον ήλιο μας. 

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δημοσιεύτηκαν στο Science. Ο πλανήτης ονομάστηκε Gliese 486b και θεωρείται ότι έχει μάζα 2,8 φορές 
αυτή της Γης, αν και είναι μόλις 30% μεγαλύτερος. «Υπολογίζοντας τη μέση πυκνότητά του από τις μετρήσεις μάζας και ακτίνας, συμπεραίνουμε 
πως η σύνθεση είναι παρόμοια με αυτήν της Αφροδίτης ή της Γης, που έχουν μεταλλικούς πυρήνες στο εσωτερικό τους» εξηγεί ο Ενρίκ Παλέ, 
ερευνητής του IAC και ένας εκ των συντελεστών της έρευνας. 
 

Ο Gliese 486b πραγματοποιεί μια περιστροφή γύρω από το άστρο του κάθε 1,5 ημέρες, σε μια απόσταση 2,5 εκατ. χιλιομέτρων. Αν και είναι 
πολύ κοντά στο άστρο του, ο πλανήτης πιθανώς έχει διατηρήσει μέρος της αρχικής του ατμόσφαιρας (σημειώνεται ότι το άστρο αυτό είναι πολύ 
ψυχρότερο από τον ήλιο μας) οπότε είναι ένας καλός υποψήφιος για παρατήρηση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από την επόμενη γενιά 
τηλεσκοπίων- επίγειων και διαστημικών. 
 

Για τον Τριφόνοφ, «το γεγονός πως αυτός ο πλανήτης είναι τόσο κοντά στον ήλιο είναι συναρπαστικό επειδή θα είναι δυνατόν να μελετηθεί με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια χρησιμοποιώντας ισχυρά τηλεσκόπια όπως το επερχόμενο James Webb Space Telescope και το ELT (Extremely 
Large Telescope)». 
 

Τεχνητή νοημοσύνη για την πρόβλεψη 

της εμφάνισης του επόμενου νέου 

κορωνοϊού 

  
Ομάδα επιστημόνων χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) για να 
βρει πού θα μπορούσε να εμφανιστεί ο επόμενος νέος κορωνοϊός. 
Όπως γράφει το BBC, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν 
συνδυασμό θεμελιώδους βιολογίας και machine learning. Ο 
αλγόριθμός τους ήταν σε θέση να προβλέψει πολύ περισσότερους 
πιθανούς ξενιστές νέων στελεχών ιού από ό,τι είχαν εντοπιστεί ποτέ 
στο παρελθόν. Τα εν λόγω ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Nature 
Communications. 
O Dr. Μάρκους Μπλάγκροουν, ιολόγος από το University of 
Liverpool, που συμμετείχε στην έρευνα, εξήγησε: «Θέλουμε να 
ξέρουμε από πού μπορεί να προέλθει ο επόμενος κορωνοϊός. Ένας 
τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται είναι μέσω επανασυνδυασμού 
μεταξύ δύο υπαρχόντων κορωνοϊών- οπότε δύο ιοί μολύνουν το ίδιο 
κύτταρο και επανασυνδυάζονται σε έναν ιό- «παιδί», που θα 
μπορούσε να είναι ένα εντελώς νέο στέλεχος». 
Οι ερευνητές έβαλαν υπάρχοντα βιολογικά στοιχεία σε έναν 

αλγόριθμο, εκπαιδεύοντας έναν υπολογιστή στον εντοπισμό ιών και 

ειδών- ξενιστών που ήταν πιθανόν να αποτελέσουν πηγές 
επανασυνδυασμών. 
Η ομάδα έβαλε τον αλγόριθμο να βρει βιολογικά μοτίβα προκειμένου 
να προβλέψει ποια θηλαστικά μπορεί να είναι ευάλωτα σε γνωστούς 
κορωνοϊούς, κάτι που αποκάλυψε συνδέσμους μεταξύ 411 στελεχών 
κορωνοϊού και 876 πιθανών ειδών θηλαστικών. Το επόμενο βήμα ήταν 
ο εντοπισμός ειδών που μπορούσαν να «φιλοξενούν» αρκετούς ιούς 
ταυτόχρονα. Η Dr. Μάγια Ουορντέ, επίσης από το University of 
Liverpool, ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει βιολογικές γνώσεις για να 
εκπαιδεύσει τον αλγόριθμο να αναζητά μοτίβα που το κάνουν αυτό 
πιθανότερο. 
«Ήμασταν σε θέση να προβλέπουμε ποια είδη ήταν πιθανό να 
μολυνθούν από πολλούς κορωνοϊούς» εξήγησε. «Είτε επειδή είναι 
συγγενικά (σε είδη που είναι γνωστό πως φιλοξενούν κορωνοϊούς) είτε 
επειδή μοιράζονται τον ίδιο γεωγραφικό χώρο» είπε. 
Το στάδιο αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα πως πολύ περισσότερα 
θηλαστικά είναι πιθανοί ξενιστές νέων κορωνοϊών από ό,τι είχαν δείξει 
προηγούμενες έρευνες- πχ σύμφωνα με τον αλγόριθμο κάποια είδη 
όπως ο σκαντζόχοιρος, ο ευρωπαϊκός λαγός και η καμήλα δρoμάδα 
ο Sars-CoV-2 θα μπορούσε να επανασυνδυαστεί με άλλους, 
υπάρχοντες κορωνοϊούς. 
Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η ιδανική χρήση αυτής της τεχνικής θα 
ήταν στον εντοπισμό ιών καθώς επανασυνδυάζονται. «Αν μπορούμε 
να τους βρούμε πριν φτάσουν στους ανθρώπους, θα μπορούσαμε να 
δουλέψουμε πάνω στην ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων για να 
τους εμποδίσουμε να φτάσουν στους ανθρώπους εξαρχής». 
 

«Σμήνος» από μικρές μαύρες τρύπες 
εντόπισε το Hubble
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ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
Πρόβατο με μαλλί 35 κιλών 

 
Ένα άγριο και σχεδόν άρρωστο πρόβατο που 

βρέθηκε σε ένα δάσος στην Αυστραλία, το 

οποίο οι διασώστες ονόμασαν Μπααράκ, είχε 

μαλλί που ζυγίζει πάνω από 35 κιλά - σχεδόν το 

μισό βάρος ενός ενήλικου καγκουρό - αφού 

κουρεύτηκε  πρώτη φορά εδώ και πολλά 

χρόνια. 

Ειδική μονάδα 
καταδίωξης με πατίνια 

 
Η αστυνομία στη μεγαλύτερη πόλη του 
Πακιστάν, το Καράτσι, αναπτύσσει μια 
ένοπλη μονάδα με πατίνια για να 
περιορίσει τις κλοπές στους 
πολυσύχναστους δρόμους της. 
  
 

 

Ένας σκαραβαίος που έγινε 
take away 

 
Ο καφές και τα ποτά στο χέρι είναι η νέα τάση εν 
μέσω πανδημίας. Καντίνες και καφέ 
ξεφυτρώνουν παντού. Στο Αμάν της Ιορδανίας, 
ο 33χρονος Φαντί Αχμάντ μετέτρεψε έναν 
σκαραβαίο της Volkswagen σε καφέ και σερβίρει 
take away ζεστά ροφήματα και βότανα κάθε 
πρωί. 
«Η δουλειά είναι όμορφη και μερικές φορές 
βρίσκω τους πελάτες να με περιμένουν αν τύχει 
και αργήσω λίγα λεπτά καθώς βιάζονται να 
σερβιριστούν», λέει ο Αχμάντ. 
«Το αυτοκίνητο τράβηξε την προσοχή μου αλλά 
μετά μου αρέσει πολύ και ο καφές. Ο Αχμάντ 
φαινόταν να τηρεί σχολαστικά τους κανόνες 
καθαριότητας,  οπότε σταμάτησα και αγόρασα 
καφέ και ήταν καλός. Έτσι κάθε μέρα περνάω 
από αυτόν τον δρόμο για να αγοράσω από 
αυτόν», αναφέρει ένας πελάτης. 
 
 

Μία μοναδική Rolls-Royce 

 
Το 2016, η Rolls-Royce παρουσίασε το Vision 
Next 100. Με το που το είδαν οι μηχανουργοί 
τού με έδρα την Καλιφόρνια West Coast 
Customs – φημισμένου από την τηλεοπτική 
σειρά «Pimp My Ride», «διερωτήθηκαν γιατί ένα 
τέτοιο αυτοκίνητο που προκαλεί δέος δεν 
υπάρχει σήμερα». Ανασκουμπώθηκαν και, 
σήμερα, το αποτέλεσμα είναι το πιο τελευταίο 
αυτοκίνητο του Justin Bieber. 
3 

Τέσσερα χρόνια έρευνας και εξέλιξης έφεραν 
την εταιρεία στο σημείο να αναρτά στους 
λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όχι μόνο φωτογραφίες του 
αυτοκινήτου αλλά και βίντεο της μεταμόρφωσης 
του πρωτοτύπου. 
 

Το West Coast Customs φαντάστηκε από την 
αρχή πλήρως και ανέπλασε μια Rolls-Royce 
Wraith βασιζόμενη στο Vision Next 100. Σατέν 
φινίρισμα του μετάλλου της εξωτερικής 
επιφάνειας, καλυμμένοι τροχοί, ηλιοροφή σαν 
αυτή του Spirit of Ecstasy. Εσωτερικά, 
εξοπλισμένο με αναβαθμισμένο ηχοσύστημα 
της JL Audio.  
 

Παραμυθένιο υπερθέαμα 
με ουράνιο τόξο από τους 
παγωμένους καταρράκτες 

 
Εικόνες που θα μπορούσαν να είναι  
 

 βγαλμένες από τη «βασίλισσα του χιονιού» ή κάποια ταινία του Χόλιγουντ. Όμως είναι 

αληθινές. Τις τελευταίες εβδομάδες στο Οντάριο κάνει τέτοιο κρύο που κάποιος θα έλεγε ότι 

μπορεί να παγώσουν οι καταρράκτες του Νιαγάρα. Και πράγματι οι εικόνες αυτό δείχνουν. 

Όσοι τολμούν να κυκλοφορήσουν με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες απόλαυσαν ένα 
υπερθέαμα με τον παγωμένο καταρράκτη που τον έλουζε ένα ουράνιο τόξο. Όμως, τα 
φαινόμενα μπορεί να απατούν. 
 

Σύμφωνα με τα Niagara Parks, οι θερμοκρασίες ψύχους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
σχηματισμούς πάγου, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση του «παγωμένου καταρράκτη». 
Αν και μπορεί να μοιάζει με αυτό, στην ουσία είναι μία μορφή οφθαλμαπάτης. 
 

«Σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, η ομίχλη και το φιλμ αρχίζουν να σχηματίζουν μια 
κρούστα πάγου πάνω από το νερό που τρέχει, κάνοντάς το να φαίνεται σαν να έχουν 
σταματήσει οι καταρράκτες. Ωστόσο, «το νερό συνεχίζει να ρέει κάτω από τις στρώσεις 
πάγου», δήλωσαν τα Niagara Parks το 2019, όταν συνέβη κάτι παρόμοιο. 
 

Τις τελευταίες εβδομάδες, στους καταρράκτες του Νιαγάρα οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 
-15 ° C, τη χαμηλότερη θερμοκρασία για φέτος σύμφωνα με το The Weather Network. 
Όσο για τους καταρράκτες, σύμφωνα με τα Niagara Parks, η μόνη φορά που  πραγματικά 
σταμάτησε η ροή του νερού ήταν τον Μάρτιο του 1848. 
  
 

Παγωμένη λίμνη 
μετατράπηκε σε διάδρομο 
προσγείωσης

 
  
 

Μια παγωμένη λίμνη μετατράπηκε σε διάδρομο προσγείωσης. Αυτό 
δεν είναι εφικτό κάθε χειμώνα, όμως φέτος, κάνει τόσο κρύο που τα 
αεροπλάνα μπορούν να προσγειωθούν στη λίμνη Ουίνιπεσοκι, στην 
πολιτεία Νιου Χαμσάιρ (βορειοανατολικές ΗΠΑ). 
Μήκους 800 μέτρων, ο διάδρομος δεν λειτουργεί παρά μόνο όταν ο 
πάγος που τον έχει καλύψει έχει πάχος τουλάχιστον 30 εκατοστά, 
εξηγεί ο Πολ ΛαΡοσέλ, ο υπεύθυνος του αεροδρομίου αυτού, το 
μοναδικό από πάγο που έχει εγκρίνει η Ομοσπονδιακή Διοίκηση 
Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). 
«Δεν μεταφέρουμε τα φορτηγά μας εδώ, εάν δεν έχουμε 30 
εκατοστά πάγου. Εάν έχουμε 22 εκατοστά εδώ, κάτω από τα 30 
εκατοστά πιο πέρα ή 25 εκατοστά σε άλλο σημείο, δεν λειτουργούμε. 
Μόνο εάν υπάρχει το ίδιο πάχος πάγου παντού», εξηγεί ο ΛαΡοσέλ, 
ο οποίος βγαίνει κάθε ημέρα για να μετρήσει το πάχος του πάγου. 
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Ο κορονοϊός πλήττει και τον 
αθλητισμό 

 
 

O Αθλητισμός είναι ένα αγαθό για τον άνθρωπο πού έχει πολλές πτυχές με μεγάλη 
απήχηση στην κοινωνία και στον πολιτισμό. 

Ο αθλητισμός μέσα από την ενασχόληση ατόμων η΄ ομάδων αντιπροσωπεύει μία 
περιοχή,μία κοινωνία μία ολόκληρη χώρα, κατά συνέπεια όλες οι εξελίξεις στην 
κοινωνία επηρεάζουν χωρίς αμφισβήτηση και το ”φαινόμενο” τού αθλητισμού. 
Η υγεία των ανθρώπων είναι βασικός παράγων για να υπάρξει ανταγωνισμός στον 
αθλητισμό είτε σαν φυσικές δραστηριότητες η’ με την μορφή διάφορων παιχνιδιών 
είτε σαν μαζικός αθλητισμός,πόσο μάλλον σαν ερασιτεχνικός και κατ’ επέκταση 
επαγγελματικός αθλητισμός. 
Σήμερα οι παγκόσμιες ασθένειες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον αθλητισμό. 
Τώρα ακόμη περισσότερο με τον εφιάλτη του covid 19 ο αθλητισμός βιώνει 
πρωτόγνωρες καταστάσεις. 

Το θέμα είναι ότι ο κορωνοιός τα αλλάζει πλέον όλα στον αθλητισμό, λες και είχε το μαγικό ραβδάκι.Τα αποτελέσματα προφανώς θα έχουν 
αρνητικό πρόσημο για πολλούς λόγους. 
Πρώτα από όλα θα πληγεί η λεγόμενη ”αθλητική βιομηχανία” πού επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, οικογένειες,επιχειρήσεις με ένα τζίρο 
παγκοσμίως για μερικούς να είναι περίπου 700 δις ευρώ,και για άλλους ένας κύκλος εργασιών πού αγγίζει το 1 τρις ευρώ. 
Μιλάμε λοιπόν για μια ”βαριά” βιομηχανία με κέντρο τον άνθρωπο είτε με την ενεργή συμμετοχή του είτε σαν θεατής. 
Μέρος τού αθλητισμού είναι οι αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες είναι σε αναμονή νέων ημερομηνιών διεξαγωγής (ολυμπιακοί αγώνες, 
παγκόσμιοι αγώνες,ευρωπαϊκοί αγώνες κ.λ.π). 
Οι ομοσπονδίες των κρατών προσπαθούν να βρουν λύσεις για την λήξη των πρωταθλημάτων και για την διεξαγωγή των νέων την στιγμή πού 
ομοσπονδίες και ομάδες οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία με αποτέλεσμα ένα αθλητικό οικονομικό κράχ. 
Κατά δεύτερον μια μεγάλη μερίδα αθλητών-τριών πού ασχολούνται επαγγελματικά για να επιστρέψουν στα μέχρι χθες δεδομένα θα χρειασθούν 
αρκετά χρόνια. 
Ο λόγος είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές στα συμβόλαια τα οποία θα συμπαρασυρθούν από τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα,τις χορηγίες και τούς θεατές. Και για να ακριβολογούμε οι μεγαλύτερες μειώσεις θα είναι στους αθλητές των δημοφιλών αθλημάτων 
πού μπορεί σιγά σιγά να ωθήσει μερικούς να γίνουν ημιεπαγγελματίες και για να συμπληρώσουν αυτό πού θέλουν η’ πού χρειάζονται θα πρέπει 
να κάνουν και κάτι άλλο. 
Πάντως είναι γεγονός ότι τα μεγάλα συμβόλαια ειδικά στο ποδόσφαιρο θα δούμε να μειώνονται δραστικά. 
Αυτό θα είναι αποτέλεσμα επειδή χορηγικά πακέτα θα μειωθούν (τηλεοπτικά,συνδρομητικά, διαφημιστικά κ.α) σέ μεγάλο βαθμό και το ντόμινο 
πού θα δημιουργηθεί θα επηρεάσει αθλητές και εργαζόμενους στις ομάδες. 
Μεγαλύτερες δε απώλειες θα έχουν οι αθλήτριες και ο γυναικείος αθλητισμός πού είναι κομμάτι τής αθλητικής κοινότητας πού σιγά-σιγά βάδιζε 
προς την αντίστοιχη ισορροπία. 
Δεν είναι ώρα να αναφερθούμε στις αρετές τού αθλητισμού γιατί η πανδημία έχει σπήρει τον φόβο και το στοίχημα πλέον μεταφέρετε στην 
επόμενη μέρα. 
Και με την βοήθεια τής επιστήμης  αφού περιοριστεί η εξάπλωση τού ιού να επανέρθουμε στην κανονικότητα. 
Να φύγει το αίσθημα τού φόβου και να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα.Φυσικά όλα τά κράτη πρέπει νά λάβουν μέριμνα και να στηρίξουν 
τον αθλητισμό με κίνητρα ούτως ώστε σύλλογοι και αθλητές να σταθούν πάλι στα πόδια τους. 
  
Η αθλητική κοινότητα δυνατή καθώς είναι,θα διαχειριστεί τις πρωτόγνωρες αυτές καταστάσεις και θα εκτονώσει την κρίση ,για να διαφυλάξει 
την υγεία πάνω στην οποία στηρίζεται το οικοδόμημα τού αθλητισμού. 
Ενδεχομένως θα υπάρχει ένα μείγμα στρατηγικής για να έρθει το τελικό νικητήριο αποτέλεσμα, από την μαραθώνια αυτή κρίση και να μείνουμε 
ενωμένοι με σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο. 

 

 

Αθλητική Ψυχολογία: 
“Πολυτέλεια” ή “ανάγκη”, ο 

αθλητισμός εν μέσω πανδημίας; 

 
 

Η περίοδος της πανδημίας του COVID-19 συνοδεύεται από μια γενικότερη διαφοροποίηση 
της καθημερινότητας σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε σημείο που 
αναφερόμαστε πλέον σε μια «διατάραξη της κανονικότητας». Οι επιπτώσεις αφορούν την 
αναστολή δραστηριοτήτων ή και την υπό συνθήκες έναρξή τους. Στο περιβάλλον αυτό, ο 
αθλητισμός δείχνει να αναζητά το ρόλο του, από την απόλυτη παύση ή και αποχή μέχρι 
και την πλήρη εξέλιξή του. 
Ειδικά για τον παιδικό αθλητισμό, οι τάσεις που αναπτύσσονται ποικίλουν, εκφράζοντας 
αντίθετες απόψεις αναφορικά στη λειτουργία του. 
Θέτοντας τον αθλητισμό «στην υπηρεσία των παιδιών», αποτελεί πεδίο που 
συνδράμει στην εκπαίδευση για την προφύλαξη, όπως και το σχολείο αλλά και κάθε τομέας 
της δραστηριότητας των παιδιών. Υπάρχει η οπτική που βλέπει τον αθλητισμό ως μέσο 
τόνωσης της υγείας και θωράκισης του οργανισμού, ως μέσο αποτροπής της καλλιέργειας 
φόβου στα παιδιά, ως μέσο που «δηλώνει» στα παιδιά τη διατήρηση της κανονικότητας 
άρα και της σταθερότητας και «ασφάλειας» του περιβάλλοντος. 
Ο κίνδυνος δεν παύει να υφίσταται, ωστόσο, με την περίοδο που διανύουμε να μην έχει  
 

ημερομηνία λήξης, φαίνεται ότι η λύση δεν είναι η αποφυγή του αθλητισμού. 
Η εκπαίδευση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής, των κατά καιρούς και τόπους υγειονομικών πρωτοκόλλων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
προσαρμογής και καλλιέργειας στοιχείων για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, είναι ό,τι «επιτάσσει» η περίοδος που διανύουμε, 
ώστε και να μην σταματήσει η αθλητική δραστηριότητα αλλά και να «κερδίσουν» τα παιδιά σε θέματα εκπαίδευσης και προφύλαξης. 
Σε διαφορετική περίπτωση, η μακροχρόνια και χωρίς διαφαινόμενη λήξη, αποχή, θα οδηγήσει τους αθλητές στο να ατονήσει το κίνητρο, να συνηθίσουν μια 
διαφορετική πραγματικότητα διαμένοντας αρκετές ώρες στο σπίτι, ασχολούμενοι με οθόνες, υιοθετώντας πρότυπα καθιστικής ζωής. Στο τέλος της περιόδου δεν 
θα είναι καθόλου εύκολο να «πειστούν» τα παιδιά να επανέλθουν στη δραστηριότητα…… 
Η μεθοδικότητα και η σοβαρότητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας θα χρειαστεί «να λάβει υπόψιν της» και το μέλλον των παιδιών, είτε πρόκειται για 
το σχολείο, είτε για τον αθλητισμό, είτε για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, καθώς η επιθυμία όλων είναι να συνεχίζει να υπάρχει εξέλιξη είτε εν μέσω, είτε 
και μετά την πανδημία….” 
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1 → β / 2 → β  /  3 → γ / 4 → β / 5 → γ / 6 → β / 7 → γ / 8 → β / 9 → γ / 10 → β / 11 → γ / 12 → γ / 13 → γ / 14 → α / 15 → α / 16 → γ   
17 → α / 18 → β  / 19 → α / 20 → α   

 

Πόσο Master Chef είσαι; Κάνε το τεστ των 20 ερωτήσεων 

  

νακαλύψουμε! 
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Φεβρουάριος 2021 – Gaming 

Το Diablo 2: Resurrected 
έρχεται σε PC και κονσόλες με 
δυνατότητα cross progression! 

 
Η Blizzard ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Diablo 2: 
Resurrected μέσα στο 2021, πρόκειται για 
ένα πλήρες HD remaster του πρωτότυπου σε 3D 
μορφή. Αποτελεί το οριστικό remastering του Diablo 2 
και της επέκτασης του Lord of Destruction. 
Παίζοντας το παιχνίδι θα συναντήσετε δυναμικό 
φωτισμό HDR, ανανεωμένα animations και εφέ 
ορθογραφίας σε ανάλυση έως και 4Κ ενώ θα 
παρατηρήσετε και την πλήρως αναδιαμορφωμένη 
εικόνα των cinematics. Το soundtrack έχει ενδυναμωθεί 
για την υποστήριξη Dolby 7.1 Atmos surround ήχου. 
Το Diablo 2: Resurrected διαθέτει εφτά προσαρμόσιμες 
κατηγορίες χαρακτήρων δίνοντας την δυνατότητα 
στους παίκτες να επιλέξουν ανάμεσα στις the Amazon, 
Barbarian, Necromancer, Paladin και Sorceress από το 
βασικό παιχνίδι, όπως επίσης και οι Assassin και Druid 
από την συμπεριλαμβανόμενη επέκταση του Lord of 
Destruction. 
Όσο για όλους όσοι προτιμούν μια πιο νοσταλγική 
εμπειρία, θα έχετε την δυνατότητα να εναλλάσσεστε 
μεταξύ των σύγχρονων γραφικών και της αρχικής 
εμπειρίας ανά πάσα στιγμή, με το πάτημα ενός 
κουμπιού. 
Το Diablo 2: Resurrected θα κυκλοφορήσει με cross 
progression μεταξύ υποστηριζόμενων 
πλατφορμών μέσα στο 2021 και θα είναι διαθέσιμο 
σε PC, Xbox Series X/S, Xbox One, 
PS5,PS4 και Nintendo Switch. 
 

To PlayStation 
ανακοινώνει νέες 

κυκλοφορίες Τίτλων για το 
PSVR 

 
 

Tο τελευταίο PlayStation VR 
Spotlight περιείχε πολλές 
αποκαλύψεις νέων PS VR τίτλων 
που θα κυκλοφορήσουν μέσα στη 
χρονιά 
 

Το «After the Fall» έρχεται 
στο PS VR με πλήρη 
υποστήριξη cross-platfom 
multiplayer 
Από τους δημιουργούς του 
«Arizona Sunshine», το «After 
the Fall» φέρνει την γρήγορου 
ρυθμού co-op δράση πρώτου 
προσώπου στο PS VR. Η Vertigo 
Games ανακοίνωσε πως το «After 
the Fall» θα υποστηρίζει πλήρως  
 

το cross-platform multiplayer. Για να το γιορτάσουν, δημοσίευσαν ένα 
ολοκαίνουριο cinematic trailer, το οποίο μάς συστήνει τους τέσσερεις ήρωες του 
παιχνιδιού. Με πλήρη υποστήριξη για VR motion controls, μέσω δύο PS 
Move χειριστήρια ή μέσω του VR Aim controller, το «After the Fall» θα σε κάνει να 
νιώσεις σαν τον αγαπημένο σου ήρωα από ταινία δράσης του 1980, όσο εμπλέκεσαι 
στις γρήγορες μάχες του με πραγματικές κινήσεις. 
 

Το MMO «Zenith» με επιρροές από JRPG έρχεται στο PS VR 
Το «Zenith» είναι ένα VR MMO που συνδυάζει έναν πολύχρωμο ανοικτό κόσμο με 
εκρηκτικό action adventure gameplay, γεμάτο αδρεναλίνη. Η ομάδα 
του Zenith λατρεύει τα anime, τα MMO και το VR και αυτό το παιχνίδι συνδυάζει και 
τα τρία για μία ολοκληρωμένη εμπειρία. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακολουθήσουν 
σύντομα περισσότερες πληροφορίες. 
 

Το «I Expect You To Die 2» έρχεται στο PS VR 
Περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τότε που κυκλοφόρησε το 
βραβευμένο «I Expect You To Die» στο PlayStation VR, τον Δεκέμβριο του 2016 και 
το πολυαναμενόμενο sequel κυκλοφορεί, επίσης, στο PS VR. Ακολουθώντας 
χρονικά τα γεγονότα του «I Expect You To Die», το IEYTD2 τοποθετεί ξανά τους 
παίκτες στον συναρπαστικό κόσμο της κατασκοπείας και του κινδύνου των μυστικών 
αποστολών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν πιο κοντά στην 
κυκλοφορία. 
 

Το PS VR Action Adventure «Fracked» κυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι 
Μια αληθινή, action adventure εμπειρία φτιαγμένη για το VR, το «Fracked», 
κυκλοφορεί αποκλειστικά στο PS VR αυτό το καλοκαίρι. Το «Fracked» συνδυάζει 
γρήγορο ρυθμό, 1:1 σύστημα κίνησης και κάλυψης με όπλο, συναρπαστικό 
ελεύθερο τρέξιμο, σκι και αναρρίχηση κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε VR. Το 
«Fracked» είναι ένα παιχνίδι VR που παίζεται αποκλειστικά με χειριστήρια PS Move. 
Η αναρρίχηση, το ziplining, το γέμισμα των όπλων και οι αλληλεπιδράσεις με τον 
κόσμο περνάνε στα χέρια των παικτών 1:1, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό, 
χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό χειριστήριο. Το παιχνίδι θα λάβει επίσης 
βελτιώσεις όταν τρέχει σε PS5, όπως βελτιώσεις στον ρυθμό ανανέωσης, τους 
χρόνους φόρτωσης και την ανάλυση. 
 

«Song in the Smoke» – ένας ολοκαίνουριος VR survival τίτλος 
Ένας νέος VR survival τίτλος από την 17-BIT, το «Song in the Smoke» θα 
κυκλοφορήσει στο PSVR, το 2021. Στο «Song in the Smoke» η επιβίωση έχει αφεθεί 
στα ίδια τα χέρια του παίκτη. Οι παίκτες μπορούν να «φάνε» πλησιάζοντας φαγητό 
στόμα τους και να εκτοξεύσουν βέλη χρησιμοποιώντας τα PS Move χειριστήρια. Το 
«Song in the Smoke» θα ελέγξει τις ικανότητες επιβίωσης των παικτών και το τελικό 
αποτέλεσμα θα βασίζεται στις αποφάσεις που πήραν. 
 

«DOOM 3: VR Edition» για PS VR 
Το «DOOM 3: VR Edition» κυκλοφορεί στις 29 Μαρτίου για το PS4 και 
μέσω backwards compatibility στο PS5. Το «DOOM 3: VR Edition» περιλαμβάνει το 
DOOM 3 και τα expansions του, το «Resurrection of Evil» και το «The Lost Mission», 
τα οποία είναι επανασχεδιασμένα για την τεχνολογία του PS VR. Σε συνδυασμό με 
την αυθεντική δράση και τον τρόμο του DOOM 3, οι οπαδοί της εικονικής 
πραγματικότητας είναι έτοιμοι για μια εκρηκτική εμπειρία με το «DOOM 3: VR 
Edition». 
 

Καθυστερεί η κυκλοφορία του Guilty Gear: Strive 

 
Οι Deluxe και Ultimate Editions δίνουν πρόσβαση στο 
παιχνίδι 3 μέρες νωρίτερα 
Η Bandai Namco και οι developers Arc System Works, 
ανακοίνωσε πως θα καθυστερήσει η κυκλοφορία του 
Guilty Gear: Strive. Το Guilty Gear: Strive θα γινόταν 
διαθέσιμο στις 9 Απριλίου. Παρόλα αυτά, η νέα 
ημερομηνία κυκλοφορίας του είναι 11 Ιουνίου. Εκτός 
αυτού, όσοι αγοράσουν την Deluxe ή Ultimate Edition, 
θα έχουν πρόσβαση 3 μέρες νωρίτερα. To Guilty Gear: 
Strive θα κυκλοφορήσει για PS5, PS4 και PC μέσω Steam. 
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Η startup που θέλει να φέρει… 
ηρεμία στις αγορές των 

καταναλωτών 

 
O Dawid Rożek, ιδρυτής της startup Zen 
 

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην περαιτέρω 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η 
ανησυχία πολλών καταναλωτών ότι αν πάει κάτι… 
στραβά στην αγορά που θα κάνουν online, η 
διόρθωση του λάθους μπορεί να αποδειχθεί μία κακή 
εμπειρία. 
 

Γενικότερα, άλλωστε το θέμα της εμπειρίας του πελάτη 
αποτελεί κλειδί στο χώρο των online αγορών. Και αυτή 
η ανησυχία ήταν ο λόγος που οδήγησε τον Dawid 
Rożek να δημιουργήσει τη ZEN, μία startup που 
δραστηριοποιείται μεν στο χώρο των πληρωμών, αλλά 
διαφοροποιείται επειδή προσφέρει σε καταναλωτές και 
επιχειρήσεις επιπλέον ασφάλεια όσον αφορά στη 
διασφάλιση των συναλλαγών τους. 
 

Η ιδέα για τη δημιουργία της ZEN, όπως αναφέρει o 
κ. Rożek, δημιουργήθηκε πριν από 2 χρόνια. Έχοντας 
δημιουργήσει μία από τις πιο πετυχημένες πλατφόρμες 
στο χώρο του gaming, την G2A.com, με περισσότερα 
από 20 εκατ. χρήστες παγκοσμίως, ο Πολωνός 
επιχειρηματίας αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα νέο 
εγχείρημα με στόχο να προσφέρει μία βελτιωμένη 
εμπειρία όσον αφορά στις online αγορές. 
 

Zoom: Η εφαρμογή που έγινε 
δημοφιλής χάρη στον 
κορωνοϊό προβλέπει 

εκρηκτική ανάπτυξη το 2021

 
 

Η αμερικανική 

εταιρεία Zoom, που είδε τη 

χρήση της ομώνυμης 

πλατφόρμας της για μαζικές 
βιντεοδιασκέψεις να έχει 

απογειωθεί -και στην Ελλάδα- 
λόγω της πανδημίας και της 
αναγκαστικής τηλεργασίας, 
τηλεκπαίδευσης και 
τηλεψυχαγωγίας, προβλέπει 
ότι η άνθηση των εργασιών 
της θα συνεχιστεί και μετά τη 
λήξη της πανδημίας, μεταξύ 
άλλων επειδή εκτιμά ότι 

η τηλεργασία ήλθε για να 

μείνει.  

Με άλλα λόγια, το Zoom, το όνομα του οποίου έχει γίνει πια οικείο στα σπίτια και 

στα γραφεία όλου του κόσμου, δεν σκοπεύει να αποτελέσει μια παροδική μόδα. 

Ο Έρικ Γιούαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Zoom, μιλώντας σε 
αναλυτές της Γουόλ Στριτ, σύμφωνα με το BBC και τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», 
εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον της εταιρείας του, η οποία στο τελευταίο 
τρίμηνο που έληξε στο τέλος Ιανουαρίου, είχε έσοδα 883 εκατ. δολάρια, έναντι μόνο 
188 εκατ. δολ. στο αντίστοιχο τρίμηνο πριν ένα χρόνο (αύξηση περίπου 370%). 
Το Zoom είναι δωρεάν για τον πολύ κόσμο (μέχρι στιγμής τουλάχιστον), αλλά 
χρεώνει τους επιχειρηματικούς πελάτες του για τις έξτρα δυνατότητες της 
πλατφόρμας του. Ήδη έχει 467.100 επιχειρήσεις-πελάτες με περισσότερους από 
δέκα εργαζόμενους. Οι πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 326% το 2020 φθάνοντας 
τα 2,6 δισ. δολάρια και τα κέρδη του εκτινάχθηκαν από μόνο 21,7 εκατ. δολάρια το 
2019 σε 671,5 εκατ. δολ. πέρυσι. 
Παρά τις εκτιμήσεις ορισμένων αναλυτών και επενδυτών ότι το Zoom θα παίζει πια 
λιγότερο κεντρικό ρόλο στις ζωές πολλών εργαζομένων το 2021, καθώς προχωρούν 
οι μαζικοί εμβολιασμοί και διαφαίνεται η προοπτική σταδιακής άρσης των 
περιοριστικών μέτρων και επιστροφής στην κανονικότητα, ο Γιούαν αντίθετα 
περιμένει περαιτέρω αύξηση εσόδων κατά 43% φέτος ή συνολικά γύρω στα 3,8 δισ. 
δολάρια. Η εκτίμηση αυτή οδήγησε σε άνοδο κατά 6% της μετοχής στο αμερικανικό 
χρηματιστήριο, το οποίο σήμερα «τιμολογεί» την αξία του Zoom στα 131 δισ. 
δολάρια. 
Ο Γιούαν δήλωσε ότι η εταιρεία σπεύδει να διαφοροποιήσει δεόντως το προφίλ της, 
ώστε να αξιοποιήσει το τεράστιο παγκόσμιο «ακροατήριο» που έχει 
βρει…ουρανοκατέβατα λόγω κορονοϊού. Όπως είπε, το Zoom κινείται προς την 
κατεύθυνση να μετατραπεί «από μία εταιρεία που έχει μόνο μια άκρως επιτυχημένη 
εφαρμογή, σε μια εταιρεία με μια ευρύτερη πλατφόρμα», που θα υποστηρίζει ένα 
μεγάλο φάσμα υπηρεσιών επικοινωνίας. «Καθώς ο κόσμος βγαίνει από την 
πανδημία, η δουλειά μας μόλις άρχισε. Δεν είμαστε πια μόνο μια εταιρεία 
για βιντεοδιασκέψεις», τόνισε. 
 

Η Ελλάδα κατακτά για πρώτη 
φορά χρυσό μετάλλιο στη 

Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής 

 
Τον περασμένο Δεκέμβρη η ομάδα Plaisiobots, που 
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Πλαίσιο και του 
Co-CEO Κώστα Γεράρδου αποκλειστικά από παιδιά 
συνεργατών της εταιρείας, πήρε μέρος στην Παγκόσμια 
Ολυμπιάδα Ρομποτικής στο Daegu της Νότιας 
Κορέας.  
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 60 ομάδες από 
όλο τον κόσμο, με την Ελλάδα να κατακτά την πρωτιά 
χάρη στη δημιουργικότητα και το ταλέντο των παιδιών, 
που κατασκεύασαν το “Buddy the Cane”.  
 

Πρόκειται για ένα ρομποτικό μπαστούνι, που απευθύνεται σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. 
 

Η ομάδα Plaisiobots απαρτίζεται από την Ίριδα Αγγελοπούλου, τη Βασιλική Ηλιάδη, 
τον Aλκιβιάδη Κωτσικόπουλο και τον Χρίστο Ρεντζή. Οι Plaisiobots, κόντρα στις 
δυσκολίες της εποχής, προπονούνταν κάθε σαββατοκύριακο για έναν ολόκληρο 
χρόνο, υπό την καθοδήγηση της προπονήτριας και παγκόσμιας πρωταθλήτριας 
Ρομποτικής, Διάνας Βουτυράκου και του βοηθού της, Ιάσονα Σόμογλου. 
 

«Τα παιδιά μπορούν, αρκεί να τους δείξουμε το δρόμο.» 
  

Ο Co-CΕΟ της Πλαίσιο Computers, Κώστας Γεράρδος, είδε να γίνεται 
πραγματικότητα το όραμά του για τη δημιουργία μιας ομάδας που θα κατακτήσει τον 
κόσμο της Ρομποτικής. Ο ίδιος δηλώνει: «Η Ελλάδα μπορεί να γράφει ιστορία, τα 
παιδιά μας είναι εξίσου ταλαντούχα, αν όχι πιο ταλαντούχα από τις μεγαλύτερες 
χώρες του κόσμου, και η παιδεία μας μπορεί και οφείλει να αλλάξει. Τα παιδιά 
μπορούν, αρκεί να τους δείξουμε τον δρόμο». 

 
 
 


