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Μηνιαία Μαθητική – Εκπαιδευτική Εφημερίδα
Πότε ξεκινούν οι πληρωμές για τα voucher των
200 ευρώ σε μαθητές και φοιτητές σελ. 2
Όλα όσα θα ισχύσουν για τους μαθητές Λυκείου
που επιστρέφουν στα θρανία τη Δευτέρα 12
Απριλίου σελ. 3
15 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη
δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων και το
self-testing σελ. 5-6
Μη επίδειξη σχολικής κάρτας από τους
μαθητές/τριες σελ. 6
Η Ευρώπη των Ελλήνων σελ. 7-8
Οι επιπτώσεις του COVID-19 στο περιβάλλον
(του Απόστολου Ζαρίφη - Γ’ Γυμνασίου) σελ. 8
WEBCAST «Η προσφορά της Ελληνικής
Ναυτιλίας στην Επανάσταση του 1821», από το
ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ.) σελ. 9
Διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση: “Βασικές
Δεξιότητες Προσωπικής Ασφάλειας και Πρόληψης
Σεξουαλικής Κακοποίησης παιδιών και ατόμων στο
Φάσμα του Αυτισμού” σελ. 9
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#

Οι επιπτώσεις
του COVID-19
στο περιβάλλον

(του Απόστολου
Ζαρίφη - Γ’
Γυμνασίου)

Αθλητισμός &
Καραντίνα

Φυσικοί ίσως ανακάλυψαν μια νέα θεμελιώδη
δύναμη της φύσης σελ 11
Ακύρωση αμφιλεγόμενου πειράματος για
μείωση των θερμοκρασιών στον πλανήτη σελ. 11

Η Ευρώπη των
Ελλήνων

#
Όλα όσα θα
ισχύσουν για τους
μαθητές Λυκείου
που επιστρέφουν
στα θρανία τη
Δευτέρα 12
Απριλίου

200 χρόνια από
την Ελληνική
Επανάσταση

Με έμπνευση και
ευαισθησία:
Μαθητές
κατασκευάζουν
έξυπνη συσκευή
για τυφλούς

15 χρήσιμες
ερωτήσεις και
απαντήσεις για
τη δια ζώσης
επαναλειτουργία
των Λυκείων και
το self-testing

Ρομπότ σε
δημοτικά σχολεία
με τη βοήθεια
Ευρωπαϊκού
Πιλοτικού
Προγράμματος

Από την αποχή
στην επανεκκίνηση

Αθλητισμός & Καραντίνα σελ. 13
Από την αποχή στην επανεκκίνηση σελ. 13
Creative SXFI AIR GAMER: Όλα σε Ένα σελ. 15
Συνεργασία Πανεπιστημίου Πατρών με 5G
Ventures σελ. 16
Ρομπότ σε δημοτικά σχολεία με τη βοήθεια
Ευρωπαϊκού Πιλοτικού Προγράμματος σελ. 16
Με έμπνευση και ευαισθησία: Μαθητές
κατασκευάζουν έξυπνη συσκευή για τυφλούς
σελ.16

Στείλτε μας τις
εκδηλώσεις του
σχολείου σας να
τις
επικοινωνήσουμε

Στείλτε μας άρθρα
σας να τα
δημοσιεύουμε
(με τη συγκατάθεση
των
Γονέων/Κηδεμόνων
σας)
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Πότε ξεκινούν οι πληρωμές για
τα voucher των 200 ευρώ σε
μαθητές και φοιτητές

Δεύτερη ευκαιρία δόθηκε σε όσους μαθητές και φοιτητές έκαναν αίτηση για να
λάβουν το voucher των 200 ευρώ προκειμένου να αγοράσουν laptop, τάμπλετ ή
desktop μέσω της πλατφόρμας για το voucher 200 ευρώ (https://digitalaccess.gov.gr/) και πλέον έρχεται η ώρα για τις πληρωμές. Σύμφωνα με
πληροφορίες του ethnos.gr, από τις 12 Απριλίου θα αρχίσει η πληρωμή για
τα voucher των 200 ευρώ στους δικαιούχους, ωστόσο η διαδικασία θα προχωρήσει
σταδιακά
για
να
υπάρχει
επάρκεια
εξοπλισμού
σε tablets, laptops και desktops από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.
Από το υπουργείο εκδόθηκε ανακοίνωση που αφορά δικαιούχους των οποίων η
αίτηση εγκρίθηκε, αλλά περιμένουν την ενεργοποίηση της «έκδοσης επιταγών».
Αντίστοιχα ισχύει και για όσους δικαιούχους θα εγκριθούν στο μέλλον και μέχρι την
λήξη του Προγράμματος. Όπως αναφέρει:
«Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 9 Απριλίου το απόγευμα θα είναι
διαθέσιμη (εντός της εφαρμογής) η επιλογή "έκδοση επιταγών (vouchers)".

Η επιλογή θα είναι ανοικτή και διαθέσιμη για το συνολικό χρόνο ισχύος του προγράμματος, οπότε δεν υπάρχει πιεστική προθεσμία για την
είσοδο στο σύστημα και ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενέργειας.
Όσοι δικαιούχοι έχουν φθάσει σε αυτό το βήμα, θα επιλέγουν “έκδοση επιταγών", στη συνέχεια θα δηλώνουν-επιβεβαιώνουν και πάλι τον
αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, και θα αναμένουν να λάβουν τους κωδικούς των επιταγών τους (αποστολή στο sms και εμφάνιση στη
συγκεκριμένη σελίδα της εφαρμογής).
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τις πρώτες ημέρες η αποστολή των επιταγών θα γίνεται ελεγχόμενα και σταδιακά , προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ασφαλής και ομαλή
εξέλιξη της συνολικής διαδικασίας. Εκτιμάται ότι το σύνολο των δικαιούχων που έχει εγκριθεί και αναμένει ήδη έκδοση επιταγών, θα
παραλάβει τις επιταγές του έως και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021».
Βήμα βήμα η διαδικασία για την αίτηση
Αρχικά οι αιτούντες εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος της «Ψηφιακής Μέριμνας» με τους κωδικούς Taxisnet και
συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται όπως:
• ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος,
• η δήλωση της βαθμίδας φοίτησης των τέκνων προς όφελος των οποίων γίνεται η αίτηση,
• κάποια στοιχεία σχετικά με τη φοίτηση των ωφελούμενων τέκνων (όπως ο αριθμός σχολικού μητρώου για τους μαθητές),
• και η επαλήθευση του προσωπικού κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα σταλούν οι κωδικοί των επιταγών με την επιτυχή ολοκλήρωση
της αίτησης.
Ποια λάθη πρέπει να αποφύγετε
Σε οδηγίες που εκδόθηκαν, η πλατφόρμα του voucher των 200 ευρώ («Ψηφιακή
Μέριμνα») ενημερώνει τους δικαιούχους ότι «σε κάποιες περιπτώσεις τα στοιχεία των
τέκνων (επώνυμο, όνομα κλπ.) δεν εμφανίζονται σωστά στην αίτηση. Το πιο σύνηθες
πρόβλημα είναι η αναφορά “άρρεν” ή “θήλυ” στο πεδίο όνομα, αντί του πραγματικού
ann news
ονόματος του παιδιού. Δεν αποκλείονται όμως και άλλα λάθη/ανακρίβειες».
Μηνιαία Μαθητική - Εκπαιδευτική Εφημερίδα

Εκδότες

Το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησης των παιδιών δε δύναται να
συμπληρωθούν από το δικαιούχο, αλλά αντλούνται αυτόματα από το μητρώο ΑΜΚΑ.
Τα λάθη ή ανακρίβειες οφείλονται στο γεγονός ότι το μητρώο δεν είναι
σωστά επικαιροποιημένο. «Η ακρίβεια των στοιχείων αυτών όμως είναι σημαντική,
διότι τα στοιχεία διασταυρώνονται στη συνέχεια με τα ηλεκτρονικά μητρώα των
εκπαιδευτικών δομών για την επιβεβαίωση της φοίτησης. Αν δεν είναι σωστά
ενημερωμένα, τότε πιθανότατα δε θα είναι δυνατή η επιβεβαίωση της φοίτησης και η
έγκριση της επιταγής (voucher)» επισημαίνεται.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Απόστολος Ζαρίφης – Νάγια Κουναλάκη Νικήτας Ρεβύθης
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ
Free Press
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Σε περίπτωση λαθών όπως τα παραπάνω, οι γονείς θα πρέπει πρώτα να προβούν στη
διόρθωση των στοιχείων των παιδιών τους στο μητρώο ΑΜΚΑ, και στη συνέχεια να
προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Οδηγός για την αναγνώριση και τη διαχείριση
περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης από
τον/την Εκπαιδευτικό
Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο
και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ελπίζοντας ότι θα τους/τις βοηθήσει να είναι σε
θέση αφενός μεν να αναγνωρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους που είναι θύματα
κακοποίησης, αφετέρου δε να διαχειρίζονται τα ζητήματα αυτά με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Ο “Οδηγός για τη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης/παραμέλησης από
Εκπαιδευτικούς” έχει εκπονηθεί εθελοντικά από τις συγγραφείς, με καθαρή αγάπη προς
το Παιδί και με σεβασμό προς τα δικαιώματά του, για να ενδυναμώσει τους/τις
εκπαιδευτικούς στο έργο τους και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας άλλης κουλτούρας
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.
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Όλα όσα θα ισχύσουν για τους
μαθητές Λυκείου που
επιστρέφουν στα θρανία τη
Δευτέρα 12 Απριλίου

Οι μαθητές θα φέρουν τη δήλωση αρνητικού τεστ μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα
την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς-Σε περίπτωση που δεν έχουν εκτυπωτή, οι
γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση
Επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου από τη
Δευτέρα 12 Απριλίου, κατά από ειδικά μέτρα προστασίας της υγείας, λόγω
Κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα θα ισχύσουν τα εξής μέτρα:
Δύο φορές την εβδομάδα: Η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού δύο
φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου, προκειμένου να
εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Υποχρεωτικά τα self-testing : Τα τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση
στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Βάσει του ΑΜΚΑ τους, μαθητές και
εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα
από το φαρμακείο.
Η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού προβλέπεται τόσο για τους μαθητές
όσο και τους εκπαιδευτικούς.
Ειδικά Σχολεία: Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η
διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή
σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.

Τα βήματα για το self-testing
Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, μία διαδικασία που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων.
Τα βήματα είναι τα εξής:
1. Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο,
χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου από αύριο σε ΑθήναΘεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ.
2. Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ.
Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί.
3. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα
εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του
self-test.
4. Αν το self-test είναι αρνητικό:
Σχολική κάρτα: Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική
κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.
Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που
θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/ τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.
5. Αν το self-test είναι θετικό:
Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε
δημόσια δομή.
Αν το αποτέλεσμα του self-test σας είναι θετικό και επιθυμείτε να προβείτε σε δεύτερο δωρεάν τεστ σε κάποια δημόσια δομή για
επιβεβαίωση, πατήστε εδώ.
Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι
μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.
Μετά από επαναληπτικό τεστ θα κλείνει τμήμα ή σχολική μονάδα
Α. Αν το σελφ τεστ βγει θετικό σε μαθητή ακολουθεί επαναληπτικό.
Β. Αν το επαναληπτικό βγει και αυτό θετικό , ακολουθούνται κανονικά οι διαδικασίες που προβλέπονται από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΘ, δηλαδή
αναστολή τμήματος ή σχολικής μονάδας.
Τα Φροντιστήρια δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης
Τα Λύκεια θα επαναλειτουργήσουν δια ζώσης, αλλά τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα παραμείνουν στο καθεστώς της εξ
αποστάσεως διδασκαλία.
Δεν έχουμε το “πράσινο φως” των ειδικών , δήλωσε σήμερα η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και εξήγησε πως βασικός λόγος είναι πως στο
σχολείο η ομάδα των μαθητών είναι σταθερή και δεν εναλάσσεται.
Εγκύκλιος για τα self-test στα Εσπερινά Σχολεία
Εγκύκλιο, ενόψει της επαναλειτουργίας των Λυκείων και ειδικότερα, όσον αφορά στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια, στις Λυκειακές τάξεις των
Εσπερινών Γυμνασίων με Λυκειακές τάξεις και στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο παιδείας.
Με την εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τα Εσπερινά Σχολεία ότι από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα αποσταλεί
με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ο απαραίτητος αριθμός self-tests για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες των εν λόγω σχολικών μονάδων.
Η παράδοση των self-tests θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 08-04-2021 έως και Σάββατο 10-04-2021.
Oι Διευθυντές/τριες των ανωτέρω σχολικών μονάδων, μετά την ειδοποίηση από την υπηρεσία ταχυμεταφοράς,θα πρέπει να προσέλθουν στο
χώρο του σχολείου για την παραλαβή, μεριμνώντας για την άμεση διευθέτηση της διαδικασίας.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να ειδοποιήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους/τις μαθητές/τριες, προκειμένου να προσέλθουν στο σχολείο για να
παραλάβει καθένας από αυτούς, ένα και μόνο
διαγνωστικό test, να υποβληθούν σε διαγνωστικό αυτοέλεγχο και να καταχωρίσουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr το σχετικό αποτέλεσμα,
πριν την προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα, τη Δευτέρα 12-04-2021.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, όπου υπάγονται,
αναφορικά με το συνολικό αριθμό των διαγνωστικών tests που έχουν διανεμηθεί.
Η παραπάνω διαδικασία παραλαβής αφορά μόνο στην πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των ανωτέρω σχολικών μονάδων.
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336 π.Χ.

1453

1827

1932

1979

Ο Μέγας Αλέξανδρος
διαβαίνει τον
Ελλήσποντο και αρχίζει
την εκστρατεία του στην
Ανατολή.

Ο Μωάμεθ Β’,
επικεφαλής 250.000
ανδρών, φτάνει προ
των τειχών της
Κωνσταντινούπολης.

Ψηφίζεται το ΣΤ’ Ψήφισμα
της Γ’ Εθνικής
Συνελεύσεως για την
εκλογή του Ιωάννη
Καποδίστρια ως
Κυβερνήτη της Ελλάδας,

Ο αμερικανός χημικός
Τσαρλς Γκλεν Κινγκ
κατορθώνει να
απομονώσει τη
βιταμίνη C.

Εκδηλώνεται η 2η
Πετρελαϊκή Κρίση, με
αφορμή την Ιρανική
Επανάσταση.

1957
Πηγή:
https://www.sansimera.gr
/almanac/0104

1948

1941

1015

1826

Οι Γερμανοί «ραγίζουν»
το μέτωπο της
ελληνικής άμυνας στη
«Γραμμή Μεταξά».

Ο Βασίλειος Β’ ο
Βουλγαροκτόνος
καταλαμβάνει το
φρούριο της Έδεσσας
κι εκδιώκει τους
Βουλγάρους.

Οι «Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι» του
Μεσολογγίου
πραγματοποιούν την
ηρωική έξοδο.

© SanSimera.gr.
Ιδρύεται η Ολυμπιακή
Αεροπορία, από τον
Αριστοτέλη Ωνάση, ο
οποίος εξαγόρασε την
κρατική ΤΑΕ.

1821
Πηγή:
https://www.sansimera.
gr/almanac/0604

Ιδρύεται στο πλαίσιο
του ΟΗΕ ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας.

1204

1822

© SanSimera.gr
Οι Έλληνες σημειώνουν
την πρώτη ναυτική
επιτυχία τους από την
έναρξη της Επανάστασης.
Σπετσιώτικα πλοία
αιχμαλωτίζουν τρία
τουρκικά στη Μήλο.
Πηγή:

https://www.sansimera.
1896
gr/almanac/1104

Η Κωνσταντινούπολη
καταλαμβάνεται από
τους Σταυροφόρους.
(Α’ Άλωση)

1937

© SanSimera.gr

Ανακαλύπεται στους
Δελφούς το περίφημο
άγαλμα του Ηνιόχου.

753 π.Χ.

Οι πολιορκημένοι από
τους Τούρκους στον
πύργο του Ζαφειράκη
στη Νάουσα
πραγματοποιούν
ηρωική έξοδο.
Πηγή:
https://www.sansimera.
1932
gr/almanac/1304

1837

1912

Ιδρύεται με βασιλικό
διάταγμα του Όθωνα το
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
που θα λάβει την
ονομασία Οθώνειον
Πανεπιστήμιον.

Ο «Τιτανικός» βυθίζεται,
έπειτα από ένα φοβερό
χτύπημα με παγόβουνο
στο Βόρειο Ατλαντικό. Από
τους 2.340 επιβαίνοντες,
χάνονται στα παγωμένα
νερά οι 1.595.

1882

Πηγή:
https://www.sansimera.
gr/almanac/1504
1920
© SanSimera.gr

© SanSimera.gr

Ο Ντάφι Ντακ κάνει το
ντεμπούτο του στον
κινηματογράφο.

1931

Η Ελλάδα κηρύσσει
χρεοστάσιο. Ύστατη
προσπάθεια από την
κυβέρνηση Ελευθερίου
Βενιζέλου για τη διάσωση
της δραχμής.
Πηγή:
https://www.sansimera.gr/

Τίθεται σε λειτουργία η
σιδηροδρομική γραμμή
Πελοποννήσου,
δημιούργημα του
Χαρίλαου Τρικούπη.

Τελετή έναρξης των
7ων Ολυμπιακών
Αγώνων της
Αμβέρσας.

1967

1719

Αρχίζουν οι εργασίες
διάνοιξης του Ισθμού
της Κορίνθου.

Το διαστημόπλοιο
«Σογιούζ 1» συντρίβεται
κατά την επιστροφή του
στη Γη, με αποτέλεσμα να
σκοτωθεί ο κοσμοναύτης
Βλαντίμιρ Κομαρόφ.

Ο Ροβινσώνας
Κρούσος παίρνει
«σάρκα και οστά»
μέσα από την πένα
του άγγλου συγγραφέα
Ντάνιελ Ντεφόε.

1998

1913

1841

almanac/1804
1882
© SanSimera.gr

Ο Ρωμύλος και ο
Ρέμος ιδρύουν τη
Ρώμη, σύμφωνα με
την παράδοση..

1877

Εγκαινιάζεται στην
Αθήνα το Μουσείο
Μπενάκη, παρουσία
του πρωθυπουργού
Ελευθερίου Βενιζέλου
Πηγή:
https://www.sansimera.
gr/almanac/2204

1810

© SanSimera.gr

Ανακαλύπτεται στην
Ολυμπία από
γερμανούς
αρχαιολόγους ο Ερμής
του Πραξιτέλη.

4

Ο Μπετόβεν
ολοκληρώνει την
περίφημη πιανιστική
σύνθεσή του «Fur
Elise».

Η Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Ελλάδος
εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος τον
Σεβασμιότατο
Δημητριάδος
Χριστόδουλο

Πηγή:
https://www.sansimera
.gr/almanac/2804

Ο σουηδός μηχανικός
Γκίντιον Σούντμπακ
κατασκευάζει και
πατεντάρει το
φερμουάρ.

Η νεοσύστατη Εθνική
Τράπεζα εκδίδει το
πρώτο της
χαρτονόμισμα,
ονομαστικής αξίας
πεντακοσίων
δραχμών.
Πηγή:
https://www.sansimera
.gr/almanac/3004
© SanSimera.gr
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15 χρήσιμες ερωτήσεις και
απαντήσεις για τη δια ζώσης
επαναλειτουργία των
Λυκείων και το self-testing

Το υπουργείο Παιδείας , σχετικά με την δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων και το
self-testing , ετοίμασε τις παρακάτω 15 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις, για μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικούς:
1) Ποια σχολεία θα λειτουργούν δια ζώσης από τη Δευτέρα 12/4;
Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, επαναλειτουργούν δια ζώσης τα Γενικά και Επαγγελματικά
Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά, όλης της χώρας, καθώς και οι λυκειακές τάξεις των
Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις. Παράλληλα, συνεχίζουν τη δια ζώσης λειτουργία τους οι
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, οι οποίες δεν
έχουν κλείσει καθόλου από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς.
2) Ποια μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό έχουν ληφθεί για την
επαναλειτουργία των Λυκείων;
Προβλέπεται η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει, όπως:
- η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
- τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,
- οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,
- η χρήση αντισηπτικών,
- οι σχολαστικοί καθαρισμοί,

-οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά,
- τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο: η διενέργεια αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου δύο
φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
3) Είναι υποχρεωτικά τα τεστ;
Τα τεστ θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο, και θα πρέπει να γίνονται δύο φορές
την εβδομάδα, πριν την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.
4) Πώς θα γίνεται η προμήθεια των τεστ;
Βάσει του ΑΜΚΑ τους, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα από το
φαρμακείο. Για τους ανήλικους μαθητές Λυκείου, τα τεστ θα παραλαμβάνουν γονείς και κηδεμόνες με τον ΑΜΚΑ των μαθητών. Το πρώτο τεστ
μπορούν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου να το παραλάβουν από αύριο 8/4 σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή 9/4 στην
υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ, το οποίο θα πρέπει να διενεργηθεί έως το πρωί της
Πέμπτης 15/4.
5) Είναι δύσκολη η διαδικασία του τεστ;
Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, μία διαδικασία που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων.
Το τεστ είναι ρινικό και όχι ρινοφαρυγγικό ή στοματοφαρυγγικό, και ο στυλεός πρέπει να μπει στη μύτη απαλά και να περιστραφεί αρκετές
φορές. Ήδη έχει αποσταλεί στα φαρμακεία και δοθεί στη δημοσιότητα επεξηγηματικό υλικό καθώς και σχετικό βίντεο για κατατοπιστική
ενημέρωση όλων (https://self-testing.gov.gr).
Τα βήματα είναι τα εξής:
1. Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο,
χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν γονείς, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου από αύριο
σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ.
2. Οι μαθητές/ εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα
το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί.
3. Γονείς, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, στην
οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το
αποτέλεσμα του self-test.
6) Τι γίνεται αν το self-test είναι αρνητικό;
1. Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα
μονίμως μαζί τους. Θα επιδεικνύουν την εκάστοτε κάρτα στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.
2. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr.
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που
θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.
7) Τι γίνεται αν το self-test είναι θετικό;
1. Για τους μαθητές, θα δηλώνεται το θετικό αποτέλεσμα στη σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία θα
μπορεί να μεταβεί σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην
πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.
2. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία θα
μπορεί να μεταβεί σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην
πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.
3. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι
μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.
8) Γιατί προτεραιοποιήθηκαν τα Λύκεια έναντι άλλων βαθμίδων;
Προτεραιοποιήθηκε το άνοιγμα των Λυκείων για δύο βασικούς λόγους:
- γιατί παραμένουν κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- γιατί πλησιάζουν και οι Πανελλαδικές εξετάσεις.

συνέχεια σελ.6
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συνέχεια από σελ. 5
9) Έχουν δοθεί οδηγίες για την κάλυψη της ύλης;
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες προς τους
εκπαιδευτικούς μας σχετικά με την κάλυψη της ύλης, δεδομένης της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας. Τον περασμένο
μήνα εκδόθηκαν οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και εντός της εβδομάδας εκδίδονται και νέες οδηγίες για την Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Παράλληλα, το ΙΕΠ παρακολουθεί και ζητήματα ψυχοσυναισθηματικής φύσεως που συνδέονται με την πανδημία και την αναστολή
της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας.
10) Πότε θα ανοίξουν τα υπόλοιπα σχολεία;
Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συζητά συστηματικά με την Επιτροπή των Ειδικών και για τις λοιπές δομές εκπαίδευσης,
και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε σε θέση να επαναλειτουργήσει η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και για αυτές.
11) Πώς θα προμηθεύονται τα τεστ ενήλικοι μαθητές εσπερινών λυκείων;
Στα εσπερινά λύκεια όλης της επικράτειας προβλέφθηκε για το πρώτο τεστ η απευθείας διανομή τεστ στα σχολεία. Τα τεστ θα βρίσκονται στα
σχολεία έως το Σάββατο 10/4, και θα τα προμηθευτούν οι μαθητές από τις σχολικές μονάδες εντός του Σαββατοκύριακου, ακολουθώντας της
οδηγίες των Διευθυντών των σχολικών μονάδων.
12) Για ποιες ηλικίες μαθητών μπορούν οι γονείς να παραλαμβάνουν self-tests από τα φαρμακεία με τον ΑΜΚΑ των μαθητών;
Οι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν self-tests για όλους τους μαθητές που γεννήθηκαν τα ημερολογιακά έτη 2003, 2004 και 2005.
13) Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί/μαθητές θα πρέπει να κάνουν τεστ;
Ναι.
14) Οι μαθητές που θα βγουν θετικοί θα κάνουν τηλεκπαίδευση;
Για τους μαθητές των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ βγει θετικό προβλέπεται ό,τι και για τους μαθητές που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα
ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.
15) Οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες οφείλουν να πηγαίνουν στο σχολείο με φυσική παρουσία;
Εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη που ίσχυε και στο παρελθόν ότι οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή που συνοικούν με άτομα τα
οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα, εφόσον το επιθυμούν.

Μη επίδειξη σχολικής κάρτας
από τους μαθητές/τριες
Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την
σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε
δεν γίνεται δεκτός/η, λαμβάνει απουσία και
απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Εάν ο
μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η παραμένει στον ειδικό
χώρο που έχει δια- μορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες
για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊου
- COVID 19, μέχρις ότου οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες
τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων
μέτρων προστασίας.
Κατά
την άφιξη
των
γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και
η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης,
ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι
γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες ενημερώνονται από τους
εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του
κορωνοϊού COVID 19 για δύο (2) φορές την εβδομάδα
για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η
μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευ- τικής
κοινότητας.

Τατουάζ ή piercing
θα “κόβουν” τους
υποψήφιους για
τις Σχολές
Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λ.Σ.
- ΕΛ.ΑΚΤ. και
Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων

Εάν υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, διαπιστωθεί ότι,, φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος
(piercing), ανακαλείται η πράξη κατάταξής
Για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων , σύμφωνα με νέα απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας, αποτελεί ως προϋπόθεση:
Α. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά
την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις.
Β. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεταi να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του
περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν
συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων,
που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό
προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία.
Γ. Εάν υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, διαπιστωθεί ότι, κατά παράβαση των οριζομένων στα δύο προηγούμενα εδάφια,
φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.
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Η γωνία των μαθητών
Η έννοια της Ευρώπης για τους Έλληνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σημασία
που είχε η Ελλάδα για την Ευρώπη∙ η αρχαία Ελλάδα, ως λίκνο του ευρωπαϊκού
πολιτισμού ήδη από τον 18ο αιώνα, κατοχύρωνε την ανωτερότητα των Ευρωπαίων
απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο.

Η Ευρώπη των Ελλήνων
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Έτσι, όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, η κλασική Ελλάδα είχε γίνει το
πρότυπο κάθε ευρωπαϊκής αστικής κοινωνίας. Οι νεότεροι Έλληνες, λοιπόν, δεν
χρειάστηκε, όπως άλλοι λαοί, να επινοήσουν ή να επανεπινοήσουν οι ίδιοι το
ιστορικό τους παρελθόν.
Παρά το ότι η συγκυρία της Επανάστασης δεν επέτρεψε την αμφισβήτηση του
ευρωπαϊκού προσανατολισμού των Ελλήνων, η δημιουργία του κράτους, ωστόσο,
θα αποτελέσει σημαντική τομή στις σχέσεις τους με την «προστάτιδα» Ευρώπη. Στα
νέα συμφραζόμενα, η ελληνική εθνική ιδέα παύει πλέον να έχει για τους Ευρωπαίους
το ίδιο περιεχόμενο που είχε κατά τη διάρκεια του Αγώνα, ενώ και ο φιλελληνισμός
είχε αρχίσει να εκλείπει με το τέλος της Επανάστασης. Όχι τόσο γιατί οι Ευρωπαίοι
διαπίστωναν ότι οι Νεοέλληνες δεν έμοιαζαν στα αρχαία αγάλματα ούτε και διέθεταν
τη σοφία του Σωκράτη και την εντιμότητα του Αριστείδη, αλλά κυρίως επειδή δεν
μπορούσαν να δεχθούν αυτό που για τους κατοίκους του νεαρού βασιλείου ήταν
αυτονόητο: ότι η δημιουργία του κράτους ήταν η απαρχή της διαδικασίας επέκτασής
του. Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ο ελληνικός αλυτρωτισμός συνιστούσε στοιχείο
ανυπακοής της Ελλάδας απέναντι τους.

Από την πλευρά τους οι Έλληνες, έχοντας υιοθετήσει για τις τρεις εγγυήτριες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) τον όρο «προστάτιδες» -χωρίς
αυτός να εμφανίζεται σε κανένα επίσημο κείμενο-, καθιστούσαν σαφή τον τρόπο που οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν τις ευρωπαϊκές εγγυήσεις για τη
δημιουργία του κράτους τους∙ η δεδομένη εξάρτησή τους από τους «ισχυρούς», στους οποίους αναγνώριζαν ότι όφειλαν την ύπαρξή τους,
σήμαινε παράλληλα την υποστήριξη που περίμεναν στη μετέπειτα πορεία τους. Έτσι η οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό το «δεδομένο»
εκλαμβανόταν ως «αθέτηση» της «υποχρέωσής» τους. Άλλωστε τα τρία κόμματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης
μαρτυρούν τη μεγάλη σημασία που έδιναν οι επαναστατημένοι Έλληνες στη στήριξη της Ευρώπης και την προτίμησή τους στη Δύναμη, της
οποίας την επέμβαση ευνοούσαν ή προσδοκούσαν περισσότερο. Η «υποχρέωση» όμως αυτή των Ευρωπαίων είχε πολύ βαθύτερες ρίζες από
τις «ευθύνες» που ανέλαβαν οι Δυνάμεις απέναντι στο νεοσύστατο κράτος μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου: σήμαινε ότι όφειλαν να
εξαργυρώσουν πολιτικά την πνευματική οφειλή τους απέναντι στην αρχαία Ελλάδα.
Η φιλελληνική στάση της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, είχε πείσει τους Έλληνες ότι ως το «κατεξοχήν έθνος» ήταν οι εκλεκτοί
των Ευρωπαίων. Γρήγορα ωστόσο θα απογοητευτούν από τη στάση των εγγυητών της ανεξαρτησίας τους απέναντι στη Μεγάλη Ιδέα.
Αδυνατώντας να κατανοήσουν τα αίτια της αλλαγής, προσπαθούσαν να πείσουν τους «ευεργέτες» τους για τα δίκαια των ελληνικών
διεκδικήσεων, όταν με αφορμή τις κρίσεις του Ανατολικού Ζητήματος ξεσηκώνονται εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ο Κριμαϊκός Πόλεμος, το 1853, θα διαλύσει τις αυταπάτες των Ελλήνων για μία νομοτελειακά φιλελληνική Ευρώπη και θα προκαλέσει τη
μεγαλύτερη δοκιμασία στις σχέσεις της Ελλάδας με τους «ευεργέτες» της, προσφέροντας παράλληλα τις προϋποθέσεις ώστε, στη συνείδηση
των περισσότερων Ελλήνων, η Ρωσία να διαχωριστεί από τις υπόλοιπες εγγυήτριες Δυνάμεις. Άλλωστε, με πολιτισμικά κριτήρια, η ομόδοξη
Δύναμη δεν ανήκε, τουλάχιστον για τους δυτικότροπους Έλληνες, στην Ευρώπη, ενώ οι «ανατολικοί» και το ρωσικό κόμμα, θεωρούσαν ότι η
Ρωσία αντιπροσώπευε το σημαντικότερο στοιχείο της ταυτότητάς τους: τη θρησκεία τους, η οποία τους διαφοροποιούσε και τους προφύλασσε
από το «δυτικό πνεύμα». Η Ανατολική αυτή κρίση λοιπόν, που οδήγησε στο κοινό μέτωπο της Αγγλίας και της Γαλλίας με την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, εναντίον της Ρωσίας, ανέδειξε τη θρησκεία ως το κατεξοχήν επιχείρημα των Ελλήνων εναντίον των δύο χριστιανικών Δυνάμεων
που προτίμησαν την ημισέληνο και το κοράνι έναντι του σταυρού και του ευαγγελίου.
Αν όμως η Ευρώπη απογοήτευσε τους Έλληνες ως «προστάτιδα» Δύναμη που δεν υποστήριξε «το αγαπημένο παιδί της» στις πρώτες του
προσπάθειες για την εθνική ολοκλήρωση, στο ζήτημα των θεσμών και του Συντάγματος θα γίνει το απόλυτο πρότυπο και το στήριγμά τους
εναντίον της βαυαρικής απολυταρχίας.
Τα προοδευτικά Συντάγματα της Επανάστασης και οι υποσχέσεις των Δυνάμεων, και κυρίως της Αγγλίας, για συνταγματική διακυβέρνηση,
είχαν δημιουργήσει προσδοκίες στους Έλληνες για άμεση παραχώρηση Συντάγματος, οι οποίες διαψεύστηκαν από την εγκαθίδρυση απόλυτης
μοναρχίας. Από την πλευρά τους, οι Βαυαροί υποστήριζαν ότι αυτό το καθεστώς ήταν το απαραίτητο μεταβατικό στάδιο, προκειμένου οι
Έλληνες να διδαχθούν τους σύγχρονους θεσμούς ώστε να εξελιχθούν σε ένα δυτικού τύπου κράτος. Από την άλλη, οι δυτικές ευρωπαϊκές
Δυνάμεις, ενοχλημένες από την πολιτική των Βαυαρών και του Όθωνα, στήριζαν, αν και με διαφοροποιήσεις και διακυμάνσεις, τα συνταγματικά
αιτήματα των Ελλήνων, χωρίς όμως να έχουν πεισθεί για την συνταγματική τους ωριμότητα. Η έστω και έμμεση ανάμειξή τους στην Επανάσταση
της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, ενθουσίασε τους επαναστάτες, οι οποίοι θεώρησαν τους «φωτισμένους» Ευρωπαίους ως σωτήρες της Ελλάδας
από τον βαυαρικό αυταρχισμό, επιβεβαιώνοντας έτσι τον ρόλο τους ως «προστάτιδων» και εγγυητριών της ανεξαρτησίας τους. Αφετέρου, στη
συνείδηση μεγάλης μερίδας Ελλήνων, το Σύνταγμα συνιστούσε μεταξύ άλλων και το απαραίτητο «διαβατήριο» ώστε η Ελλάδα να εισέλθει «στον
ευρωπαϊκό κόσμο» και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των «φωτισμένων εθνών».
Η εικόνα της Ευρώπης, όμως, θα κλονιστεί όταν αυτή θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τους περιορισμούς που τέθηκαν στο νέο Σύνταγμα∙ η
συνεργασία της Αγγλίας και της Γαλλίας με τον Λουδοβίκο Α΄ της Βαυαρίας, με στόχο να διατηρηθούν ισχυρές οι εξουσίες του μονάρχη, η οποία
συμπαρέσυρε τους αρχηγούς των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ρωσικού, προκάλεσε την αντίδραση εκείνων που εναντιώθηκαν
σε αυτή τη σύμπραξη, αλλά και του Τύπου. Για τη νεόκοπη αυτή αντιπολίτευση, η «φωτισμένη» Δύση δεν θα είναι πλέον ο αντίποδας των
απολυταρχικών Βαυαρών, αλλά θα ταυτίζεται μαζί τους, δημιουργώντας έναν νέο διαχωρισμό ανάμεσα στους υποστηρικτές του έθνους και
τους «ξένους»∙ πολλώ δε μάλλον που οι τελευταίοι θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη θέσπιση του «ξένου σώματος» της Γερουσίας και την
ισοβιότητα των μελών της.
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Η «φωτισμένη» Ευρώπη, ωστόσο, μπορεί στο ζήτημα των θεσμών και του
Συντάγματος να ήταν πρότυπο και καθοδηγητής του ελληνικού βασιλείου
στα πρώτα του βήματα, στα θέματα της θρησκείας όμως οι «δυτικοί»
θεωρήθηκαν επικίνδυνοι από μεγάλη μερίδα Ελλήνων.
Η πρωτοβουλία των «ετερόδοξων» καθολικών Βαυαρών να
δημιουργήσουν αυτοκέφαλη, ανεξάρτητη από το Πατριαρχείο Ελλαδική
Εκκλησία (1833), προκάλεσε ζωηρές αντιπαραθέσεις στην ελληνική
κοινωνία, διχάζοντας τους Έλληνες σε «ανατολικούς» και «δυτικούς». Για
τη φιλορωσική φιλορθόδοξη μερίδα, η Δυτική Ευρώπη θα ξαναγίνει η
«χώρα των Λατίνων» και η «μισητή Δύση» που ευθυνόταν για τα δεινά του
ελληνισμού, το δε Αυτοκέφαλο κρίθηκε υπεύθυνο για την αποκοπή του
Βασιλείου από τις εθνικές ρίζες του, και κατά συνέπεια επιζήμιο για την
εθνική ολοκλήρωση. Οι υποστηρικτές της ανεξάρτητης Ελλαδικής
Εκκλησίας θα ταυτιστούν από τους αντιπάλους τους με τους
«επικίνδυνους» καθολικούς και προτεστάντες. Η φιλοδυτική μερίδα από την
πλευρά της, συνεπής στο πνεύμα του Κοραή και του Φαρμακίδη, θα
υπερασπίζεται την ανεξάρτητη από την κυριαρχία του Σουλτάνου Εκκλησία.
Παράλληλα η παρουσία των προτεσταντών ιεραποστόλων θα πυροδοτήσει
έντονες διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές της Ορθοδοξίας∙ τα «ξένα
ήθη», οι «ξένες θρησκείες», τα «ξένα φρονήματα» στην εκπαίδευση των
νέων θα θεωρηθούν από τους «ανατολικούς» ως μείζων απειλή για τον
«εθνισμό» των Ελλήνων, εν αντιθέσει με τους «δυτικούς», που θεώρησαν
την εκπαίδευση που παρείχαν οι μισιονάριοι ως συμβολή στον «φωτισμό»
των Ελλήνων. Οι αντιπαραθέσεις θα γίνονται όλο και πιο έντονες, ιδίως στα
τέλη της δεκαετίας του 1830, ενώ ανησυχία θα προξενήσει και η δράση της
Καθολικής Εκκλησίας στα νησιά του Αιγαίου. Εκεί όμως, η πολιτική της θα
θα θεωρηθεί επικίνδυνη και από τις δύο πλευρές της Ορθοδοξίας∙ ο Καθολικισμός και ο «σατανικός» Πάπας, επιβαρυμένοι με το τραύμα που
προξένησε στον ελληνισμό η τέταρτη Σταυροφορία, εκλαμβάνονται ως απειλή και αρνητικό θρησκευτικό πρότυπο και από την δυτικότροπη
μερίδα των Ελλήνων.
Ο συμβιβασμός που επήλθε ανάμεσα στην Αθήνα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 1850, εξασφάλισε την επικράτηση του καισαροπαπισμού,
μολονότι μακροπρόθεσμα η «δυτική» πλευρά δεν θα βγει κερδισμένη. Η επιτήρηση της Εκκλησίας από το κράτος τής έδινε απλώς τη
δυνατότητα να ταυτιστεί με την πολιτική του ελληνικού βασιλείου και, από εδώ και στο εξής, να το στηρίζει απέναντι στην όποια «επικίνδυνη»
δυτικότροπη απειλή.
Στη διάρκεια του μακρού 19ου αιώνα οι Έλληνες θα συνεχίσουν να απογοητεύονται από την Ευρώπη που θεωρούνταν υπεύθυνη για την
ακύρωση κάθε απόπειρας των Ελλήνων για την εθνική ολοκλήρωση. Ο αντιδυτικισμός συνεχώς αυξάνεται με αποκορύφωμα την περίοδο μετά
τον ήττα του 1897. Τώρα όμως ο αντιευρωπαϊσμός δεν θα στοχεύει μόνο την πολιτική της Ευρώπης, αλλά κυρίως τις ευρωπαϊκές ιδέες και τα
δυτικά πρότυπα. Στις βαθύτατες πολιτικές διαιρέσεις που ήρθαν στην επιφάνεια την περίοδο του Εθνικού Διχασμού, αναμφίβολα η Ευρώπη,
στη συντηρητική ή την προοδευτική της μορφή, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ως σύμβολο του Διαφωτισμού χρησιμοποιήθηκε ως εκφοβισμός
από τους μεν για να απομακρυνθεί η φιλελεύθερη δημοκρατία και να διαφυλαχθεί η εθνική ενότητα, ενώ η αυταρχική όψη της Ευρώπης, την
οποία τότε εκπροσωπούσε η Γερμανία, χρησιμοποιήθηκε από τους αντιπάλους ως απειλή για τον πολιτισμό, τη Δημοκρατία και τις
πανανθρώπινες αξίες. Σταθερή πάντως διατηρήθηκε η προσήλωση της μιας πλευράς των Ελλήνων στη «φωτισμένη Ευρώπη». Το άλλο
στρατόπεδο παρέμεινε ακλόνητο στην απόρριψή της∙ ξεκινώντας από τη Ρωσία, τον ομόδοξο θεματοφύλακα της ανατολικής του ταυτότητας,
θα βρίσκει πάντα ερείσματα στον εκάστοτε αντίπαλο του «δυτικού πνεύματος».
Η Λίνα Λούβη ειναι Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - "Νεότερη Ιστορία: Πολιτική Ιστορία του
Ελληνικού Κράτους (19ος-20ος αιώνας)"

Οι επιπτώσεις του COVID-19
στο περιβάλλον

Αν και ο φονικός νέος κορονοϊός προκαλεί φόβο και ανησυχία διεθνώς, τα μέτρα
που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του φαίνεται να έχουν θετικές συνέπειες στο
περιβάλλον.
Μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας στα κανάλια της Βενετίας, τα νερά φαίνονται
πιο καθαρά και μάλιστα μπορεί πλέον να διακρίνει κανείς και ψάρια μέσα σε αυτά.
Και σε άλλες χώρες όμως καταγράφονται χαμηλότερα ποσοστά αέριων ρύπων.
Δεδομένα που συλλέγονται από δορυφόρο δείχνουν ότι στην Ιταλία και ιδιαίτερα στα
βόρεια της χώρας έχει μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και συγκεκριμένα το
διοξείδιο του αζώτου.
«Είναι πραγματικά μια λυπηρή διαπίστωση ότι η οικονομική δραστηριότητα μειώνεται
αλλά την ίδια ώρα ανακουφίζεται ο πλανήτης γιατί μειώνονται τα επίπεδα της
μόλυνσης. Ο πλανήτης μας είναι πανέμορφος αλλά και πολύ εύθραυστος και η
μόλυνση που προκαλείται από τους ανθρώπους μπαίνει σε διαφορετική προοπτική
τώρα. Επομένως, νομίζω ότι για την συζήτηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, αυτή
είναι χρήσιμη παρατήρηση», δήλωσε ο Ζόζεφ Ασμπάχερ, Διευθυντής

Προγραμμάτων της ESA.
Το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα. Εικόνες από δορυφόρους δείχνουν σημαντική μείωση του διοξειδίου του αζώτου και υπάρχουν αποδείξεις ότι
αυτό οφείλεται εν μέρει στην μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της επιδημίας του νέου κορονοϊού.
Ζαρίφης Απόστολος – Γ’ Γυμνασίου
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Επιμορφωτικά προγράμματα
WEBCAST «Η προσφορά της
Ελληνικής Ναυτιλίας στην
Επανάσταση του 1821», από το
ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ.

Διαδικτυακή ενημερωτική
συζήτηση: “Βασικές
Δεξιότητες Προσωπικής
Ασφάλειας και Πρόληψης
Σεξουαλικής Κακοποίησης
παιδιών και ατόμων στο
Φάσμα του Αυτισμού”

Το Δίκτυο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ – MarLiNet) στο πλαίσιο του
εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821,
διοργανώνει την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 στις 6 μ.μ., webcast με θέμα «Η
προσφορά της Ελληνικής Ναυτιλίας στην Επανάσταση του 1821».
Το Ίδρυμα Ευγενίδου ως μέλος του ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ, έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη
και τον συντονισμό του webcast, καθώς και την φιλοξενία του στο κανάλι του Ιδρύματος
στο YouTube.
Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι:
-H Δρ. Κατερίνα Γαλάνη, οικονομική ιστορικός και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, στην ομιλία με τίτλο «Εμπόριο και Ναυτιλία κατά
την Ελληνική Επανάσταση». Το γενικό πλαίσιο της ομιλίας αφορά στη συγκρότηση
του εμπορικού στόλου και στην δραστηριοποίησή του τις παραμονές αλλά και κατά τη
διάρκεια της Επανάστασης. Εξετάζεται η οργάνωση του εμπορίου και της ναυτιλίας
από την Προσωρινή Διοίκηση και τον Καποδίστρια, η προσπάθεια διαφοροποίησης
του εμπορικού στόλου από τον πολεμικό, η διατάραξη των αγορών και των εμπορικών
δικτύων και εν γένει η οικονομική λειτουργία του πλοίου και η συμβολή του στον Αγώνα
της Ανεξαρτησίας.
-O Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Γέροντας ΠΝ, βραβευμένος από την Ακαδημία
Αθηνών ιστορικός – επιτελής της ΥΙΝ, στην ομιλία με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση
και το πώς φθάσαμε στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου». Το γενικό πλαίσιο της ομιλίας
αφορά στη συνεισφορά του Πολεμικού Στόλου στον Αγώνα. Ιδιαίτερες αναφορές θα
γίνουν στα ακόλουθα: Μετατροπή εμπορικών πλοίων σε πολεμικά. Τύποι πλοίων.
Καθοριστικές πολεμικές επιχειρήσεις-ναυμαχίες. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Προβολή
της σπουδαιότητάς της και της σημασίας της στην δημιουργία του Ελληνικού Κράτους.
Πώς φθάσαμε στο Ναβαρίνο. Η έλευση του Ι. Καποδίστρια και του Όθωνα και η
συγκρότηση του πρώτου εθνικού στόλου.
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δημήτρης Κουρουβακάλης, Βιβλιοθηκονόμος
του Ιδρύματος Ευγενίδου, απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Το Δίκτυο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών δημιουργήθηκε το 2011 με την πρωτοβουλία
και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος
Ευγενίδου, της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο αποτύπωνε την πρόθεση
των τριών βιβλιοθηκών να προχωρήσουν σε συνεργασία στον τομέα των συλλογών
τους που αφορούν στη ναυτιλία και γενικότερα θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες
μεταφορές, όπως και τη δήλωση για την ενσωμάτωση στο δίκτυο και άλλων
βιβλιοθηκών. Σήμερα, πέραν των τριών αυτών βιβλιοθηκών, μέλη του Δικτύου
αποτελούν και οι βιβλιοθήκες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Ναυτικού
Μουσείου
Ελλάδος, της Σχολής
Ναυτικών
Δοκίμων, του Πανεπιστημίου
Πειραιά και της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.
*Μπορείτε να παρακολουθήσετε το webcast ζωντανά από το κανάλι του Ιδρύματος
Ευγενίδου στο Youtube.
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη διοργανώνει
διαδικτυακή
ενημερωτική
συζήτηση
με
θέμα «Βασικές
Δεξιότητες
Προσωπικής
Ασφάλειας
και
Πρόληψης
Σεξουαλικής
Κακοποίησης παιδιών και ατόμων στο Φάσμα
του Αυτισμού». Το τελευταίο διάστημα, το θέμα
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης έχει έρθει
στο προσκήνιο με όλο και περισσότερα θύματα
καθημερινά. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την
παιδική σεξουαλική κακοποίηση και, κυρίως, όσον
αφορά τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού;

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι είναι η κ. Λαμπρινή Ιωάννου, Οικ. Ψυχοθεραπεύτρια, Marte Meo Therapist & ο κ. Ιωάννης Βοσκόπουλος, Ψυχολόγος.
Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση ατόμων στο Φάσμα του Αυτισμού, συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό, όσο και σύνθετο τομέα εκπαίδευσης.
Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, η οποία ξεκινά από νωρίς στη ζωή του παιδιού, μαθαίνοντάς του πώς λειτουργεί το σώμα του, ποιες είναι
οι διαφορές των δύο φύλων, τι σημαίνει «ιδιωτικός» και «δημόσιος» χώρος, συνεχίζει με τις ιδιαιτερότητες της περιόδου της εφηβείας, κατά την
οποία συμβαίνουν σημαντικές σωματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές, για να καταλήξει στην κατανόηση της σεξουαλικότητας και
τη διαχείριση σεξουαλικών συμπεριφορών και σχέσεων.
Σκοπός της συζήτησης είναι α) να δοθούν βασικές πληροφορίες σχετικά με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση και τις ιδιαιτερότητες που
συνδέονται με το φάσμα του αυτισμού, β) να συζητηθούν οι ενδείξεις στην συμπεριφορά των παιδιών που έχουν υποστεί σεξουαλική
κακοποίηση, γ) να αναφερθούμε στις ανησυχίες των γονέων παιδιών με αυτισμό γύρω από το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αλλά
και κακοποίησης και δ) να συζητηθούν εκπαιδευτικές στρατηγικές πρόληψης της σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης παιδιών και ατόμων στο
φάσμα του αυτισμού στους τομείς της επικοινωνίας, της κοινωνικότητας και της προσωπικής ασφάλειας.
Η συζήτηση θα διενεργηθεί σε μία συνάντηση, το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00-12.30.
Η συνάντηση διεξάγεται δωρεάν μέσω της πλατφόρμας zoom. Τον σύνδεσμο παρακολούθησης θα τον λάβετε στο email σας, πριν την έναρξη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γρ. του Ιδρ. Αικ. Λασκαρίδη *Δευτέρα–Παρασκευή, ώρες 9.00–17.00 *Τηλ. 216 900 3700, 216 900 3721 * info@laskaridisfoundation.org
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Ξένες Γλώσσες
Ξένη Γλώσσα, ο δρόμος προς
την επιτυχία!

Συνηθίζουμε να θεωρούμε ότι κάποιος γνωρίζει καλά μία ξένη γλώσσα όταν έχει
αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Για κάποιους είναι πιο σημαντικό, να
μπορεί τόσο να παράγει, όσο και να κατανοεί τη ξένη γλώσσα στη γραπτή ή
προφορική της μορφή, ως μέσο επικοινωνίας με τους άλλους. Στο δρόμο προς την
επίτευξη των όποιων στόχων μας ως μαθητές, γονείς ή δάσκαλοι, καλό είναι να
γνωρίζουμε ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που μπορούν να καθορίσουν το εάν και
σε ποιο βαθμό θα επιτύχουμε το σκοπό μας:
Το προφίλ του μαθητή
Η εικόνα του μαθητή παίζει σημαντικότατο ρόλο, καθώς το πόσο μελετηρός είναι, ή
ενδεχόμενα θέματα μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, υπερκινητικότητα κ.λ.π)
μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό.
Το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει σαφέστατα την απόδοση του μαθητή. Ένα
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την θετική στάση ζωής, την αισιοδοξία, την
ενθάρρυνση, δημιουργεί το απαραίτητο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί το
παιδί σε όλα τα επίπεδα.

Ο δάσκαλος
Η καταλληλότητα του δασκάλου έγκειται στο πόσο αγαπάει αυτό που κάνει, πόσο ενημερωμένος είναι πάνω στην επιστήμη του, εάν
χρησιμοποιεί φαντασία και δημιουργικότητα στο μάθημα. Φυσικά είναι απαραίτητο να μπορεί να χειριστεί με δικαιοσύνη αλλά και ευελιξία τις
διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν, επίσης. Mε άλλα λόγια, η παιδαγωγική μέθοδος των διδασκόντων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο
που βοηθάει στο να παραχθεί το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον. Ακόμη ποιο σημαντική είναι η σχέση των διδασκόντων με τους μαθητές
καθώς αυτή καθορίζει και το κλίμα μέσα στο οποίο διεξάγεται η όλη μαθησιακή διαδικασία.
Τα μέσα διδασκαλίας
Τα μέσα διδασκαλίας πρέπει συνεχώς να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Έτσι, ευχάριστα και αποτελεσματικά βιβλία, ψηφιακό βιβλίο,
εικόνα και ήχος, εφαρμογές multimedia, διαδραστικός πίνακας, όλα μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε το μάθημα να είναι πραγματικά
ενδιαφέρον για το μαθητή, κινητοποιώντας τις αισθήσεις του.
Η επικοινωνία γονέων διδασκόντων
Το επίπεδο και η συχνότητα επικοινωνίας μεταξύ όσων διδάσκουν με τους γονείς και η ειλικρινής και έγκυρη ενημέρωση τους είναι επίσης
πολύ σημαντικό κομμάτι στην όλη μαθησιακή διαδικασία. Όμοια, ο έγκαιρος εντοπισμός των προβλημάτων οδηγεί στην επίλυση τους.
Συμπερασματικά, ένα μείγμα παραμέτρων οδηγεί στην επιτυχία ή αντίθετα η έλλειψη ορισμένων ή όλων μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη
πορεία του χρόνου. Η συνεργασία όλων είναι βασική για να οδηγηθούμε σε ένα θετικό τελικό αποτέλεσμα μέσα από την πίστη στο τελικό στόχο
και την αμοιβαία προσπάθεια.

Φροντιστήριο ή Ιδιαίτερο;

Όχι σπάνια οι γονείς αντιμετωπίζουν το δίλημμα εάν το μάθημα σε μία καλά
οργανωμένη τάξη ενός κέντρου ξένων γλωσσών είναι προτιμότερο από τη ποιότητα
εκπαίδευσης ενός
ιδιαίτερου μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι
θεωρούν πως με τα ιδιαίτερα μαθήματα μπορούν να κερδίσουν χρόνο, να
εξασφαλίσουν εξατομικευμένη διδασκαλία ή να αντιμετωπίσουν μαθησιακές
δυσκολίες. Από την άλλη μία μεγάλη μερίδα μαθητών και γονέων αναγνωρίζουν ότι
η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στη τάξη έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με
τα ιδιαίτερα μαθήματα και αυτά είναι τα παρακάτω:
Μέσα στη τάξη το παιδί αποκτά κοινωνικές δεξιότητες, και μαθαίνει να λειτουργεί με
ένα πνεύμα ισότητας και δημοκρατίας, καθώς αλληλεπιδρά όχι μόνο με τον

διδάσκοντα, αλλά και με άλλα παιδιά της ηλικίας του. Ο μαθητής επίσης μαθαίνει να συνυπάρχει με άτομα διαφορετικής κοινωνικής ή εθνικής
προέλευσης από εκείνον και αναπτύσσεται ψυχοκοινωνικά.
Η παρουσία και άλλων μαθητών στη τάξη διευκολύνει την εκτέλεση γλωσσικών ασκήσεων και ειδικά στη προφορική εξάσκηση, μέσα από
ομαδικές πρακτικές, όπως η συνομιλία, οι διάλογοι, παιχνίδια και ρόλοι.
Ένα οργανωμένο κέντρο ξένων γλωσσών διαθέτει σύγχρονα διδακτικά μέσα, όπως οπτικοακουστικά μέσα, multimedia, ψηφιακά βιβλία και
διαδραστικό πίνακα που κάνουν το μάθημα πιο αποτελεσματικό.
Yπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αρκετές ώρες μάθημα την εβδομάδα, επειδή αυτό είναι οικονομικά εφικτό για το κέντρο ξένων γλωσσών.
Ειδικά στα τμήματα που στοχεύουν στην απόχτηση ενός πτυχίου απαιτείται περισσότερος χρόνος εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάτι που θα
κόστιζε αρκετά περισσότερο σε ένα ιδιαίτερο μάθημα.
Παράλληλα, ακόμη και για μαθητές με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες υπάρχει η δυνατότητα να εξειδικευτεί η διδασκαλία με βάση τις
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Μπορεί να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών που οδηγεί στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης του μαθητή.
Το κέντρο ξένων γλωσσών είναι σε θέση να ελέγξει τόσο τη καταλληλότητα όσο και την προϋπηρεσία των διδασκόντων, αλλά και να παρέμβει
στο διδακτικό έργο τους, προς όφελος των μαθητών του.
Στην εποχή της κρίσης συνήθως μόνο το κέντρο ξένων γλωσσών μπορεί να παράσχει απόδειξη πληρωμής. Ακόμη το κόστος των διδάκτρων
στο κέντρο ξένων γλωσσών είναι σαφέστατα πολύ μικρότερο σε σχέση με το ιδιαίτερο και ιδιαίτερα στα υψηλά επίπεδα, οπότε απαιτούνται
πολύ περισσότερες ώρες διδασκαλίας.
Συνολικά, η μάθηση έχει κοινωνικό στόχο και χαρακτήρα, το μάθημα σε τάξη παρουσιάζεται να έχει περισσότερα πλεονεκτήματα για το μέσο
μαθητή τόσο σε θέματα που αφορούν τη ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης, τη κοινωνικοποίηση του παιδιού αλλά και σε οικονομικό
επίπεδο. Η τελική απόφαση, ωστόσο, ανήκει στους γονείς και μαθητές που καλό είναι να είναι προσεκτικοί πριν επιλέξουν εκείνους που θα
αναλάβουν τη μόρφωσή τους.
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Ανακαλύφθηκε η
«μπαρουταποθήκη» του γαλαξία μας

Εντοπίστηκε στον βραχίονα του Γαλαξία στον οποίο
βρίσκεται και το ηλιακό μας σύστημα μια άγνωστη
μέχρι σήμερα περιοχή η οποία είναι γεμάτη από τους
σπάνιους αλλά και εντυπωσιακούς μπλε αστέρες.
Σύμφωνα με τους ερευνητές που έκαναν την
ανακάλυψη οι περισσότεροι αστέρες της περιοχής
είναι έτοιμοι να εκραγούν.
Ο βραχίονας του Ωρίωνα είναι ένας από τους πιο
μικρούς σπειροειδείς βραχίονες του Γαλαξία. Έχει
πλάτος 3.500 ετών φωτός και μάκρος 10.000 ετών
φωτός. Σε μια περιοχή ανάμεσα στον βραχίονα του
Ωρίωνα και τον αστερισμό του Περσέα ερευνητική
ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Ισπανικού
Κέντρου Αστροβιολογίας (CAB) ανακάλυψαν την…
φωλιά των μπλε αστέρων χρησιμοποιώντας το
διαστημικό
παρατηρητήριο GAIA του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος.
Οι κυανοί γίγαντες που είναι ευρύτερα γνωστοί ως
«μπλε αστέρες» είναι άστρα με φασματικό τύπο O ή B
(πράγμα που καθιστά το φως που εκπέμπει συνολικά
ψυχρό λευκό ως γαλανό) και τάξη λαμπρότητας που
χαρακτηρίζει τους γίγαντες αστέρες. Η μεγάλη πίεση
που ασκεί στο εσωτερικό τους η μεγάλη τους μάζα
προκαλεί την ταχεία κατανάλωση των «καυσίμων» του
με αποτέλεσμα τα άστρα αυτά να έχουν πολύ μικρή
διάρκεια ζωής και μετατρέπονται συνήθως σε
υπερκαινοφανείς αστέρες. Να καταστρέφονται δηλαδή
σε εκρήξεις σουπερνόβα.
Οι ερευνητές κατάφεραν μετά από προσπάθειες
πολλών μηνών να χαρτογραφήσουν την περιοχή και
να γνωρίζουν έτσι την θέση των μπλε αστέρων
γεγονός που προσφέρει νέα δεδομένα όχι μόνο για την
συγκεκριμένη περιοχή αλλά και για την ιστορία και
εξέλιξη του γαλαξία μας.
«Οι μπλε αστέρες είναι σπάνιοι, ο γαλαξίας μας
περιέχει περί τα 400 δισ. άστρα και οι μπλε αστέρες
είναι πιθανώς λιγότεροι από 200 χιλιάδες. Καθώς αυτά
τα άστρα είναι υπεύθυνα για την δημιουργία πολλών
από τα βαρέα στοιχεία του Σύμπαντος μπορούμε να
θεωρούμε αυτά τα άστρα ως τους χημικούς
τροφοδότες των γαλαξιών. Η ύπαρξη και ο θάνατος
τέτοιων άστρων επέτρεψαν στον πλανήτη μας να έχει
την απαραίτητη γεωχημεία ώστε να κάνει την
εμφάνιση της η βιοχημεία. Όπου βρίσκουμε μπλε
αστέρες βρίσκουμε τις πιο ενεργές και πιο ζωντανές
περιοχές του γαλαξία» αναφέρει ο Μικελάντζελο
Πανταλεόνι Γκονζάλεζ, εκ των επικεφαλής των
ερευνητών που δημοσιεύουν την ανακάλυψη τους
στην επιθεώρηση «Monthly Notices of Astronomical
Society».

Φυσικοί ίσως
ανακάλυψαν μια νέα
θεμελιώδη δύναμη
της φύσης
Οι δυνάμεις τις οποίες βιώνουμε καθημερινά υπάγονται σε τέσσερις κατηγορίες:
Βαρύτητα, ηλεκτρομαγνητική δύναμη, ισχυρή πυρηνική, ασθενής πυρηνική. Ωστόσο,
φυσικοί θεωρούν ότι έχουν βρει πιθανά σημάδια μιας πέμπτης θεμελιώδους δύναμης
της φύσης, στο πλαίσιο ερευνών που έγιναν σε εργαστήριο κοντά στο Σικάγο των
ΗΠΑ.
Οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις/ βασικές αλληλεπιδράσεις στη φύση διέπουν τους
τρόπους με τους οποίους τα αντικείμενα και σωματίδια στο σύμπαν αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους- για παράδειγμα η βαρύτητα κάνει τα πράγματα να πέφτουν στο έδαφος
και τα βαριά αντικείμενα συμπεριφέρονται σαν να είναι κολλημένα στο έδαφος.
Όπως αναφέρει το BBC, το βρετανικό STFC (Science and Technology Facilities
Council) εκτιμά πως τα νέα αποτελέσματα παρέχουν ισχυρά στοιχεία για την ύπαρξη
ενός άγνωστου υποατομικού σωματιδίου ή νέας δύναμης.
Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα από το πείραμα Muon f-2 δεν οδηγούν σε ακλόνητο,
επιβεβαιωμένο συμπέρασμα ακόμα, καθώς υπάρχει 1 πιθανότητα στις 40.000 να
πρόκειται για στατιστικό λάθος.
Ο καθηγητής Μαρκ Λάνκαστερ, επικεφαλής του πειράματος για το Ηνωμένο
Βασίλειο, είπε στο BBC News πως «διαπιστώσαμε ότι η αλληλεπίδραση των μιονίων
δεν συνάδει με το Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model)».
Όπως πρόσθεσε ο καθηγητής του University of Manchester, «ξεκάθαρα αυτό είναι
πολύ συναρπαστικό, επειδή εν δυνάμει υποδεικνύει ένα μέλλον με νέους νόμους της
Φυσικής, νέα σωματίδια και μια νέα δύναμη που δεν έχουμε δει ως τώρα».
Η νέα αυτή ανακάλυψη είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά από πολλά υποσχόμενα
αποτελέσματα
πειραμάτων
σωματιδιακής
φυσικής
σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και
τον LHC στα σύνορα Γαλλίας- Ελβετίας.
Το εν λόγω πείραμα, που βασίζεται στο Fermilab στις ΗΠΑ (στην Μπατάβια του
Ιλινόι, κοντά στο Σικάγο) αναζητεί ίχνη νέων φαινομένων στη Φυσική μελετώντας τη
συμπεριφορά υποατομικών σωματιδίων, των μιονίων.
Υπάρχουν δομικά στοιχεία του κόσμου μας, ακόμα μικρότερα από το άτομο. Κάποια
υποατομικά σωμταίδια αποτελούνται από ακόμα μικρότερα κομμάτια, ενώ άλλα δεν
μπορούν να διασπαστούν περαιτέρω (θεμελιώδη σωματίδια). Το μιόνιο είναι ένα από
αυτά τα θεμελιώδη σωματίδια: Είναι σαν το ηλεκτρόνιο, μα πάνω από 200 φορές
βαρύτερο.
Το συγκεκριμένο πείραμα έχει να κάνει με την αποστολή των σωματιδίων σε έναν
δακτύλιο 14 μέτρων και την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου. Στο πλαίσιο των
υπαρχόντων νόμων της Φυσικής (Καθιερωμένο Πρότυπο), αυτό θα έπρεπε να κάνει
τα μιόνια να ταλαντεύονται σε συγκεκριμένο ρυθμό. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε,
ταλαντεύονταν ταχύτερα, και αυτό μπορεί να προκαλείται από μια δύναμη της φύσης
που είναι εντελώς νέα στην επιστήμη.
Μια πέμπτη θεμελιώδης αλληλεπίδραση θα μπορούσε να βοηθήσει να εξηγηθούν
κάποι από τα μεγάλα αινίγματα του σύμπαντος, που απασχολούν τους επιστήμονες
εδώ και δεκαετίες.

Ακύρωση αμφιλεγόμενου πειράματος για μείωση
των θερμοκρασιών στον πλανήτη
Ακυρώθηκε μια δοκιμαστική πτήση με αερόστατο στον βορρά της Σουηδίας τον
Ιούνιο από Ευρωπαίους και Αμερικανούς επιστήμονες, που θα γινόταν στο πλαίσιο
ενός αμφιλεγόμενου πειράματος γεωμηχανικής για την τεχνητή ψύξη του πλανήτη.
Ομάδα ερευνητών του Χάρβαρντ σκόπευε να πετάξει ένα αερόστατο μεγάλου ύψους
από την σουηδική πόλη Κιρούνα (σταθμός Esrange) για να διαπιστωθεί εάν θα ήταν
δυνατόν να μεταφέρει μελλοντικό εξοπλισμό για την απελευθέρωση σωματιδίων που
θα αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα της Γης. Το πρόγραμμα
έχει ονομαστεί SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment), και,
σύμφωνα με το Phys Org, μιμείται τις επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων.
Όπως λένε οι υποστηρικτές του προγράμματος, η τεχνολογία θα μπορούσε μελετηθεί
ως μέσο αντιμετώπισης της αύξησης θερμοκρασίας παγκοσμίως. Ωστόσο το
εγχείρημα αυτό, όπως και η ίδια η γεωμηχανική, έχει προκαλέσει προβληματισμούς
για τους κινδύνους που συνεπάγονται τόσο φιλόδοξα πειράματα: Επικριτές
εκφράζουν φόβους πως η εισαγωγή τέτοιων σωματιδίων στη στρατόσφαιρα θα
μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο στρώμα του όζοντος και να διαταράξει
οικοσυστήματα.
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Μάρτιος 2021 – Περίεργα

ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τα 10 πιο περίεργα πασχαλινά
έθιμα του κόσμου!

Μπορεί στην Ελλάδα το Πάσχα να σημαίνει Ανάσταση του Θεανθρώπου και…
λουκούλλεια γεύματα με ψητό κατσίκι στη σούβλα, κόκκινα αβγά και αδιάκοπο χορό,
αλλά σε ορισμένες γωνίες του πλανήτη οι παραδόσεις του Πάσχα κρύβουν πολλές
ιδιομορφίες.
1. Τσεχία- Ουγγαρία-Σλοβακία: Το «ξύλο» είναι… υγεία.
Ένα από τα πιο περίεργα έθιμα του Πάσχα συμβαίνει στην Τσεχία, την Ουγγαρία και
τη Σλοβακία. Η παράδοση προστάζει οι άνδρες να μαστιγώνουν(!) τις γυναίκες τους
τη Μεγάλη Δευτέρα. Αφού τις βρέξουν με μπόλικο νερό, έπειτα τις μαστιγώνουν με
χειροποίητα μαστίγια, φτιαγμένα από ιτιά και διακοσμημένα με κορδέλες στα άκρα
τους. Το μαστίγωμα έχει συμβολική σημασία. Σύμφωνα με το θρύλο οι γυναίκες
μαστιγώνονται από τους συζύγους τους, ώστε να διατηρούν την ομορφιά και την
υγεία τους την επόμενη χρονιά. Η ομορφιά θέλει θυσίες!!!

2. Φινλανδία: Βγήκαν έξω οι δαίμονες!
Στη Φινλανδία τα παιδιά μασκαρεύονται και ζητιανεύουν στους δρόμους, ενώ στα χέρια τους κρατούν δύο μπαγκέτες. Στην δυτική, μάλιστα,
Φινλανδία τα πυροτεχνήματα είναι το κέντρο της προσοχής. Η παράδοση έχει και εδώ συμβολική σημασία, αφού σκοπός των κρότων και των
πυροτεχνημάτων είναι να τρομάξουν τις μάγισσες που περιφέρονται ελεύθερες στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Παρασκευής και
Μεγάλου Σαββάτου.
3. Ισπανία: Ο χορός του θανάτου.
Τη Μεγάλη Τρίτη στην Ισπανία λαμβάνει χώρα ένας παραδοσιακός χορός -ο χορός του θανάτου- μέσα στους στενούς μεσαιωνικούς δρόμους.
Κάθε άτομο που παίρνει μέρος στο χορό είναι μασκαρεμένο. Στο τέλος η παρέλαση καταλήγει σε μια πελώρια συγκέντρωση μασκαρεμένων
σκελετών που κρατούν στα χέρια τους κουτιά γεμάτα στάχτη. Ο χορός αρχίζει τα μεσάνυχτα και συνεχίζεται για τρεις ώρες, μέχρι τις τρεις το
πρωί που τα φαντάσματα προκαλούν την Αγία Τριάδα.
4. Γαλλία: Ομελέτα να φάνε και οι κότες!
Περισσότερα από 4.500 αβγά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μιας γιγαντιαίας ομελέτας στους δρόμους της πόλης Χοξ, στη Γαλλία. Το
γεύμα προορίζεται να σιτίσει 1.000 άτομα, ενώ το ψήσιμο γίνεται στην κεντρική πλατεία της πόλης.
5. Ελβετία: Το άγιο νερό
Σε ολόκληρη την Ελβετία αλλά ιδιαίτερα στα μικρά χωριά οι ντόπιοι μετατρέπουν τις βρύσες τους σε «πασχαλινά πηγάδια». Πιο συγκεκριμένα,
βάφουν τις όψεις των πηγών και τοποθετούν λουλούδια για τη διακόσμησή τους. Σκοπός είναι να γιορτάσουν το συμβολισμό του νερού αλλά
και τη σημασία του για τις ξηρές περιοχές των Άλπεων.
6. Γερμανία: Ανακύκλωση των χριστουγεννιάτικων δέντρων
Από την παραγωγή στην κατανάλωση αλλά και στην ανακύκλωση. Στη Γερμανία η παράδοση προβλέπει την καύση των χριστουγεννιάτικων
δέντρων την περίοδο του Πάσχα. Συμβολίζει την νίκη της όμορφης και ηλιόλουστης άνοιξης έναντι των κρύων γκρίζων ημερών του χειμώνα.
7. Λετονία: Τσούγκρισμα αβγών με συνέπειες…
Το παραδοσιακό έθιμο του τσουγκρίσματος αβγών επικρατεί και στη Λετονία με τη διαφορά ότι αναδεικνύεται σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα –
κάτι σαν ρώσικη ρουλέτα! Οι παίκτες δένουν τα ημι-βρασμένα αβγά σε μια κλωστή και τα τσουγκρίζουν από απόσταση. Νικητής όπως
αντιλαμβάνεστε είναι αυτός που θα σπάσει το αβγό του αντιπάλου του, ωστόσο ο χαμένος έχει να πληρώσει… το λογαριασμό του
καθαριστηρίου!!!
8. Βρετανία: Το φιλί «βασανιστήριο»
Στην πόλη Χάνγκερφορντ οι νεοδιορισμένοι αστυνομικοί καλούν όλους τους άνδρες στο Δημαρχείο της πόλης, σφυρίζοντας ένα χαρακτηριστικό
σύνθημα με τη σφυρίχτρα τους. Δύο άντρες επιλέγονται να παρελάσουν σε όλη την πόλη μοιράζοντας πορτοκάλια στις διερχόμενες κυρίες. Σε
αντάλλαγμα παίρνουν ένα φιλί! Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν άνδρες που δεν θέλουν να συμμετέχουν στην παρέλαση αυτή!
9. Βερμούδες: Το πέταγμα του χαρταετού
Τη Μεγάλη Παρασκευή στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος των Βερμούδων οι κάτοικοι πετάνε πολύχρωμους χαρταετούς, συμβολίζοντας την
Ανάληψη του Χριστού στον ουρανό. Η ιστορία λέει ότι ο «δάσκαλος» χρειαζόταν ένα απλό αλλά διαρκές σύμβολο για να βοηθήσει τους μαθητές
του να κατανοήσουν την Ανάληψη. Έτσι, έφτιαξε έναν χαρταετό, τον διακόσμησε με την εικόνα του Χριστού και τον πέταξε στον ουρανό.
10. Πολωνία: Το μεγαλύτερο μπουγέλο!
Στην Πολωνία κατά τη διάρκεια του Πάσχα καλό θα είναι να έχετε μαζί σας… μια πετσέτα, μια ομπρέλα ή ένα αδιάβροχο! Ειδικότερα, τη Δευτέρα
του Πάσχα, όπου λαμβάνει χώρα ένα περίεργο έθιμο: Το Smingus-dyngus εφαρμόζεται από τον 15ο αιώνα και κατά τη διάρκειά του τα αγόρια
μπουγελώνουν τα κορίτσια!

Πουλί με… μουστάκι!
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Τα πουλιά Ίνκα Τερν (επιστημονική ονομασία =
Larosterna Inca) ζουν σε μεγάλες αποικίες κυρίως
στο Περού.
Το χρώμα τους είναι σκούρο γκρι ενώ το ράμφος
και τα πόδια τους είναι πορτοκαλί και κόκκινα. Το
πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό βέβαια των πουλιών
Ίνκα Τερν είναι το «μουστάκι» τους που βρίσκεται
κάτω από τα μάτια των πτηνών και έχει λευκό
χρώμα. Το «μουστάκι» εκτείνεται προς το πίσω
μέρος του κεφαλιού τους σχηματίζοντας συνήθως
μικρή κλίση.
Το μήκος των πτηνών του είδους είναι 40 εκατοστά
και ζουν σε βραχώδεις περιοχές κοντά σε ακτές.

Η εκπληκτική «κοιλάδα
των κρίνων»!

Μάρτιος 2021 – Αθλητικά

Αθλητισμός & Καραντίνα

Η αλήθεια είναι ότι τωρινή κατάσταση του lockdown έχει πολλές και διάφορες
επιπτώσεις στην καθημερινότητα όλων μας. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τους
αθλητές όλων των ηλικιών και επιπέδων με εξαίρεση αυτούς που αγωνίζονται στο
υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο, οι οποίοι συνεχίζουν κανονικά με τις αθλητικές
τους υποχρεώσεις. Αυτοί οι αθλητές όμως αποτελούν τη μειοψηφία στο σύνολο των
αθλητών, αφού οι περισσότεροι έχουν σταματήσει με τις υποχρεώσεις τους εδώ και
αρκετές μέρες.
Έτσι παρατηρούμε ακόμα και παιδιά ακαδημιών, που είτε ξεκίνησαν πρόσφατα ένα
άθλημα είτε απασχολούνται χρόνια με αυτό, να βρίσκονται σε αγωνιστική καραντίνα!
Το γεγονός αυτό οδηγεί σίγουρα σε μία παύση της αθλητικής και αγωνιστικής
βελτίωση σας, μπορεί όμως να έχει και ψυχολογικές συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές
μπορεί να έχουν να κάνουν με το ότι σας λείπει το αγαπημένο σας άθλημα, οι
συμπαίκτες και ο προπονητής σας, αλλά και με τη χαρά του παιχνιδιού που στερείστε

μένοντας τις περισσότερες μέρες στο σπίτι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρηθούμε τόσο αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά σε όσο το
δυνατόν καλύτερη κατάσταση; Ακολουθεί ένα μικρός και σύντομος οδηγός.
1) Δημιουργείστε ένα δικό σας καθημερινό πρόγραμμα. Φροντίστε να τηρήσετε ένα όσο το δυνατόν πιο σταθερό πρόγραμμα που θα
περιλαμβάνει σταθερές ώρες ύπνου και φαγητού, καθώς και ώρες χαλάρωσης ή παιχνιδιού.
2) Αναζητήστε τρόπους εκγύμνασης στο σπίτι. Σίγουρα σε αυτό θα συνεισφέρουν περισσότερο οι προπονητές σας με ειδικά προγράμματα.
Παρόλα αυτά, μπορείτε να κρατήσετε τις ώρες εκγύμνασης σταθερές και να βρείτε και νέους τρόπους να γυμναστείτε μέσω του διαδικτύου και
των εκατομμυρίων βίντεο που θα βρείτε εκεί. Επίσης, η σωματική άσκηση επιτρέπεται σε ανοιχτούς χώρους παρέα με ένα ακόμα άτομο,
τηρώντας φυσικά όλα τα μέτρα και με προσοχή.Πάρτε κάποιον από τον στενό σας κύκλο και φύγαμε για τρέξιμο και ξεμούδιασμα!
3) Προσέξτε τη διατροφή σας.Η διατροφή μας δεν είναι σημαντική μόνο για το σώμα μας, αλλά και για την ψυχική μας υγεία. Έρευνες δείχνουν
ότι μία ισορροπημένη διατροφή και οι υγιείς διατροφικές συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν την πνευματική και ψυχική μας υγεία.
4) Αποφύγετε τις υπερβολικές ώρες μπροστά από μία οθόνη. Είτε αυτό αφορά τηλεόραση, τάμπλετ, κινητά ή υπολογιστές. Οι παραπάνω
ώρες μπροστά από μία οθόνη μειώνουν την επιτυχία στα παραπάνω και πιθανώς μας οδηγούν σε περισσότερη ακινησία, κάτι που σαν αθλητές
είναι καλό να αποφεύγετε αυτό το διάστημα.
5) Ολοκληρώστε τις υποχρεώσεις σας. Το ότι έχουμε περισσότερο χρόνο μέσα στη μέρα μας δίνει ίσως λανθασμένα την εντύπωση ότι
μπορούμε να αναβάλλουμε τις υποχρεώσεις μας. Στην ουσία ίσως ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος μας δίνει την ευκαιρία να τις
ολοκληρώσουμε και να είμαστε συνεπείς σε αυτές. Βοηθήστε στις δουλειές του σπιτιού, κάντε τα μαθήματά σας στη ώρα τους και βρείτε νέα
ίσως χόμπι!

Από την αποχή στην
επανεκκίνηση

Ποια πρέπει να είναι η επόμενη ημέρα για τον αθλητισμό; Τι σημαίνει επανεκκίνηση για έναν
πρωταθλητή, και πώς μπορεί να γίνει; Τι γίνεται με έναν αθλητή που προσβλήθηκε από COVID-19
(ασυμπτωματικός) και δεν το γνωρίζει; Δύσκολα ερωτήματα που ακόμα και οι πλέον γνώστες του
αθλητισμού δυσκολεύονται να απαντήσουν, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη
κατάσταση. Ο νέος κορωνοϊός έχει φέρει και τον αθλητισμό σε… αχαρτογράφητα νερά. Κάποιοι
σχεδιάζουν, μετά την καραντίνα, να αρχίσουν αμέσως αγώνες. Σε ορισμένα αθλήματα όμως, όπως
μας λένε οι ειδικοί, αυτό είναι αδύνατον.
Το πιο βασικό για έναν αθλητή είναι να μείνει υγιής. Σύμφωνα με τον Αισχύλο, η υγεία και η νόσος
είναι γείτονες σε μεσοτοιχία. «Ενας αθλητής πριν επιστρέψει στην προετοιμασία θα πρέπει να
ελεγχθεί εάν έχει αναπτύξει IgG αντισώματα απέναντι στον ιό. Θα πρέπει να υποβληθεί σε γενικό
τσεκ απ. Η καθιστική ζωή, τα λάθη στη διατροφή, ακόμη και η μη επαρκής έκθεση στον ήλιο
(εξαιτίας της καραντίνας) είναι εις βάρος του ανοσοποιητικού συστήματος. Η προπόνηση πρέπει

να αρχίσει σταδιακά με τη συνεργασία γιατρού και προπονητή. Η έντονη σωματική άσκηση πρέπει να αποφευχθεί γιατί παράγει μεγάλη
ποσότητα γαλακτικού οξέος στο αίμα και ελλοχεύουν τραυματισμοί», δήλωσε στην «Κ» ο Παναγιώτης Τσαρούχας, υπεύθυνος της υγειονομικής
μέριμνας στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και μέλος της Επιτροπής Αντιντόπινγκ της UEFA. Οταν τον ρωτάμε για το πότε μπορούν να
ξεκινήσουν αγώνες, η απάντηση είναι κατηγορηματική: «Δεν είναι εφικτό να ξεκινήσουν αμέσως μετά την καραντίνα αγώνες».
Με προπονητική εμπειρία όσο ελάχιστοι στον κόσμο, ο Γκεόργκι Πομάσκι, ο προπονητικός «πατέρας» πολλών ελληνικών επιτυχιών του στίβου,
γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αποχή για έναν πρωταθλητή. «Αντοχή μπορείς να κάνεις και με ένα στατικό ποδήλατο. Στα ταχυδυναμικά
αθλήματα υπάρχει πρόβλημα. Ο καλός αθλητής θα πέσει πολύ. Υστερα από συνεχόμενη διαδικασία προπόνησης το σώμα συνηθίζει να αντέχει
επιβαρύνσεις, δυναμώνει το οστό, “ελαστικοποιείται” ο μυς και γίνεται ανθεκτικός ο τένοντας. Με την ξεκούραση το σώμα αποχωρεί από αυτές
τις συνθήκες. Θα πρέπει να πάμε βήμα βήμα. Η πλήρης αποχή είναι συνδεδεμένη με τραυματισμούς. Δεν έπρεπε να πάμε σε πλήρη αποχή.
Ακόμα και το 30% να μας άφηναν θα μπορούσαμε να κρατηθούμε», τόνισε ο προπονητής.
Μία άλλη παράμετρος αποτελεί η ψυχική υγεία των πρωταθλητών. «Πρέπει άμεσα να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις που θα
διευκολύνουν αφενός την ψυχολογική στήριξη των αθλητών/τριών, και αφετέρου να παρθούν μέτρα για τη συνέχιση ή την επάνοδο στις
προπονήσεις. Αναφορικά με τις ψυχολογικές παρεμβάσεις είναι ανάγκη να σχεδιαστούν και να ξεκινήσει η εφαρμογή διαβαθμισμένων μέτρων
άμεσα, γιατί είναι γνωστό ότι παρόμοιες περίοδοι αποχής και κρίσεων αποδιοργανώνουν τον γνωστικό μηχανισμό, αυξάνουν τις αποκλίνουσες
συμπεριφορές, και ίσως να συνδέονται με αυξημένη χρήση ουσιών και παράνομων μεθόδων», υπογράμμισε ο Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης,
καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας στα ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ.
Θετικό μήνυμα αποτελεί το παράδειγμα της Νέρι Νιαγκουάρα. Η ολυμπιονίκης της κολύμβησης σταμάτησε το 2007, επανήλθε για τους
Ολυμπιακούς του 2012, ενώ κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Ντέμπρετσεν (2012) στα 50 μ. ελεύθ. με πανελλήνιο ρεκόρ. «Ο
κολυμβητής μπορεί να προπονηθεί εκτός νερού αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να “περάσει” τη δύναμή του μέσα στο νερό. Θεωρώ ότι μεγάλο
ρόλο θα παίξει η διαχείριση της ψυχολογικής κατάστασης. Το σώμα δεν ξεχνάει, αλλά θα χρειαστεί προσαρμογή. Για εμένα ο πρώτος μήνας
ήταν δύσκολος. Μετά ήρθε γρήγορα η καλή αερόβια κατάσταση και επανήλθε η ανοχή στο γαλακτικό οξύ. Βέβαια, το διάστημα της αποχής
γυμναζόμουν», μας είπε η νυν προπονήτρια.
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Φεβρουάριος 2021 – Ψυχαγωγία

Πόσα γνωρίζεις για τα εμβόλια κατά του COVID-19 και τα εμβόλια γενικά; Απάντησε στις ερωτήσεις και ανακάλυψε το

νακαλύψουμε!

1→α / 2→β / 3→α / 4 →β /
5→α / 6→δ / 7→α / 8→α /
9→δ / 10→γ / 11→β / 12→α /
13→δ / 14→β / 15→α

Πόσο καλά θυμάσαι τα αρχαία ελληνικά;

1→β / 2→γ / 3→γ / 4 →γ /
5→γ / 6→α / 7→γ / 8→α /
9→α / 10→α / 11→γ / 12→α /
13→γ / 14→β / 15→β
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Μάρτιος 2021 – Gaming

Creative SXFI AIR GAMER: Όλα
σε Ένα

Ημερομηνία κυκλοφορίας
του Erica για PC

Το Erica είναι ήδη διαθέσιμο για
PS4 και iOS
H Flavourworks ανακοίνωσε
πως ο FMV(full motion video)
interactive film τίτλος Erica, θα
κυκλοφορήσει για PC στις 25
Μαΐου. Θα κοστίζει €9.99, ενώ
και την ημέρα κυκλοφορίας του,
θα δοθεί στους χρήστες ένα
discount coupon 10% για την
αγορά του.
Το Erica πρωτοκυκλοφόρησε
ψηφιακά μέσω του PS Store για

PS4 τον Αύγουστο του 2019 και για iOS μέσω του App Store τον Ιανουάριο του 2021.
Η PS4 έκδοση του Erica εκδόθηκε από τη Sony, στην οποία ανήκει και το trademark
του τίτλου. Παρακάτω, μπορείτε να παρακολουθήσετε το pc announcement trailer.

Τα νέα, υβριδικά, ολογραφικά ασύρματα USB
ακουστικά προσφέρουν Lag-Free USB ήχο για gaming
και ταινίες, ασύρματο ήχο για μουσική και μαγικά για
κλήσεις
Η Creative Technology ανακοίνωσε σήμερα την
κυκλοφορία του Creative SXFI AIR GAMER, το οποίο
ενσωματώνει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των SXFI
AIR και SXFI GAMER για τα πιο ευέλικτα Super X-Fi
ακουστικά μέχρι σήμερα. Με συνδεσιμότητα Bluetooth
5.0 και USB-C, το SXFI AIR GAMER προσφέρει στους
χρήστες τα καλύτερα από τους δύο κόσμους –
απόλαυση μουσικής χωρίς καλώδια και ταινίες και
gaming χωρίς καθυστέρηση κατά τη σύνδεση σε
υπολογιστή ή κονσόλες. Τα νέα ακουστικά έρχονται
επίσης με πλήθος μαγικών που βελτιώνουν τη
φωνητική επικοινωνία, είτε πρόκειται για gaming είτε
για κλήσεις συνδιάσκεψης ή online μαθήματα.
Άλλα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει είναι η
διαισθητική λειτουργία ελέγχου αφής στο ακουστικό, το
μικρόφωνο
CommanderMic
με
καθαρότητα
επαγγελματικής ποιότητας και το ηχητικό προφίλ SXFI
BATTLE Mode για την παροχή της βέλτιστης εμπειρίας
στους ακόρεστούς παίκτες. Είναι επίσης εξοπλισμένο
με καλώδιο USB ενισχυμένο με Kevlar για μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα και βελούδινα μεγάλα ακουστικά για
μεγαλύτερης διάρκειας άνεση.
Τα SXFI AIR GAMER είναι τα πιο ευέλικτα ακουστικά
Super X-Fi μέχρι σήμερα.
Ιδανικά για ταινίες και μουσική, Ακόμα περισσότερο για
Gaming
Σχεδιασμένο με υψηλής ποιότητας οδηγούς Νεοδυμίου
50 mm, το SXFI AIR GAMER προσφέρει πλούσιες,
ζωντανές λεπτομέρειες του ήχου με εξαιρετική
ευκρίνεια και ισχυρό μπάσο για μια εντυπωσιακή
εμπειρία που τροφοδοτείται από το Super X-Fi, τη
βραβευμένη τεχνολογία που προσφέρει ολογραφικό
ήχο υψηλής ευκρίνειας σαν να υπάρχει ένα σύστημα
πολλαπλών ηχείων υψηλών προδιαγραφών που έχει
ρυθμιστεί στα ακουστικά.
Αυτά τα υβριδικά ασύρματα USB ακουστικά διαθέτουν
επίσης τη νέα λειτουργία SXFI BATTLE, ένα ειδικά
σχεδιασμένο προφίλ ήχου που προσφέρει καλύτερη
εμπειρία gaming για χρήστες με ακριβή ηχητικά
στοιχεία, προβολή απόστασης και κατευθυντικότητα
για να παρέχουν στους παίκτες ένα πλεονέκτημα όταν
παίζουν first-person-shooter games.

Η Epic Games χάνει
τεράστια ποσά χρημάτων
με τα exclusivity deals

Έχει χάσει περίπου 200
εκατομμύρια δολάρια.
Η Epic Games καταλαβαίνει ότι ο
μόνος τρόπος να ανταγωνιστεί το
Steam είναι με το να παρέχει
αποκλειστικότητες, οι οποίες όμως
είναι κοστοβόρες. Τα “exclusivitydeals” που εξασφαλίζει η Epic
Games φαίνεται να της κοστίζουν
αρκετά. Όπως εντοπίστηκε, παρά το
γεγονός ότι η Epic Games πλήρωσε
444 εκατομμύρια δολάρια ως
“ελάχιστη
εγγύηση”
για thirdparty games που θα διέθετε στο

στο Epic Games Store το 2020, οι συνολικές πωλήσεις αυτών των third-party games
έφτασαν μόλις τα 265 εκατομμύρια δολάρια. Η Apple ανέφερε ότι η Epic Games
έχασε περίπου 181 εκατομμύρια δολάρια στο Epic Games Store μέσα στο 2019, κάτι
που πάει τις συνολικές απώλειες στα 300 εκατομμύρια δολάρια.
Παρά το γεγονός ότι το Epic Games Store διέθετε games όπως τα Metro Exodus και
Control πριν το Steam, φαίνεται να έχει χάσει αρκετά χρήματα. Φυσικά, αυτά τα
χρήματα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο ποσό για μια εταιρεία σαν την Epic Games, η
οποία έχει αξία 17 δισεκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε ακόμα για την δικαστική διαμάχη μεταξύ Apple και Epic Games και
συζητήστε για αυτή στο σχετικό forum topic.

Η Sony σκοπεύει
να επενδύσει στο
mobile gaming

Αναζητά υποψηφίους για σχετική
θέση.
Η Sony σκοπεύει να επενδύσει
στο
mobile
gaming
με ports γνωστών games του
PlayStation
να
αποτελούν
κομβικό μέρος του σχεδίου της.
Μία αγγελία της Sony για την
θέση του Head of Mobile στα
στούντιο
του
PlayStation
αναφέρει πως η εταιρεία αναζητά

κάποιον ικανό να “ασχοληθεί ώστε να
προσαρμόσει τα πιο πετυχημένα franchises του
PlayStation στα κινητά τηλέφωνα”. Τα
μεγαλύτερα
franchises
του
PlayStation
περιλαμβάνουν τα Uncharted, The Last of Us,
Gran Turismo και God of War και συνεπώς είναι
πιθανό να υπάρξουν νέοι τίτλοι για mobile από
όλες αυτές τις σειρές. Αυτό δεν θα είναι σύντομα
πάντως, μιας και η αγγελία αναφέρει πως ο
Head of Mobile θα πρέπει να σχεδιάσει ένα
χρονοδιάγραμμα για τρία έως πέντε χρόνια
αλλά και να επεκτείνει την ομάδα mobile gaming
της Sony.
Η Sony έχει κυκλοφορήσει ήδη games για mobile υπό
την θυγατρική εταιρεία PlayStation Mobile, Inc. όπως
για παράδειγμα τα Sackboy! Run! και Uncharted:
Fortune Hunter καθώς επίσης και τις εφαρμογές
PlayStation App και PS Remote Play. Παλαιότερα η
Sony είχε κυκλοφορήσει το Xperia Play, ένα υβρίδιο
κινητού και κονσόλας του οποίο κυκλοφόρησε το
2011 και περιείχε 60 games, μερικά εκ των οποίων
ήταν πολύ σημαντικοί τίτλοι του PlayStation. Η Sony
σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την άνοδο του mobile
gaming βλέποντας τα σημαντικά έσοδα τίτλων όπως
το Pokémon Go και το PUBG Mobile.
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Μάρτιος 2021 – Τεχνολογία

Συνεργασία Πανεπιστημίου
Πατρών με 5G Ventures

Τη δημιουργία ενός 5G οικοσυστήματος στην
Ελλάδα ξεκινά η Συμμετοχές 5G Α.Ε. (5G Ventures), η
οποία διαχειρίζεται το επενδυτικό ταμείο Φαιστός. Μία
από τις πρώτες κινήσεις είναι η υπογραφή μνημονίου
με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και τη στήριξη επιχειρηματικών σχημάτων
που αναπτύσσουν προϊόντα και λύσεις για την
εκμετάλλευση της τεχνολογίας 5G.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η
συνεργασία ενθαρρύνει την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα και προωθεί την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας και τη
διασύνδεσή του με την αγορά.
Αναλυτικά,
στο
πλαίσιο
της
συνεργασίας προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:
• Οι
δύο
πλευρές
θα
ανταλλάσσουν
πληροφόρηση σχετικά με θέματα τεχνολογίας,
βέλτιστες πρακτικές και θέματα σχετικά με την
καινοτομία και την ανάπτυξη οικοσυστήματος
νεοφυών επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα
προωθούνται συνεργασίες και συμπράξεις
μεταξύ
νεοφυών
επιχειρήσεων,
του
Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας και θα
αναπτυχθούν προγράμματα επώασης και
επιχειρηματικής επιτάχυνσης.
• Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για την
τεχνική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που
καταθέτουν
υφιστάμενες
και
νεοφυείς
επιχειρήσεις στη Συμμετοχές 5G.
• Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε
προγράμματα
του
Πανεπιστημίου
και
αξιολογούνται
από
αυτό
πως
έχουν
αξιοσημείωτες
προοπτικές
ανάπτυξης,
μπορούν να προτείνονται προς εξέταση στη
Συμμετοχές 5G για ενδεχόμενη χρηματοδότησή
τους από το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός.
• H Συμμετοχές 5G και επιχειρήσεις στις οποίες
έχει επενδύσει το Φαιστός θα διοργανώνουν
σεμινάρια και workshops σε προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου
σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τις
επενδύσεις, την αξιοποίηση της τεχνολογίας,
την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, το
marketing και την οργάνωση πωλήσεων.
Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της
Συμμετοχές 5G Α.Ε. για τη δημιουργία 5G
οικοσυστήματος στην Ελλάδα σε συνεργασία με
επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο
οικοσύστημα θα μετέχουν υφιστάμενες και νεοφυείς
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που
αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του
5G.
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Ρομπότ σε δημοτικά
σχολεία με τη βοήθεια
Ευρωπαϊκού Πιλοτικού
Προγράμματος

Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται πως
είναι η εκπαιδευτική ρομποτική
για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, τα οποία πλέον
έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής
των εκπαιδευτικών εργαλείων
που προτείνει το ευρωπαϊκό έργο
Erasmus+
KA201
CODESKILROBOTICS.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με
τη σύμπραξη του Net Media Lab
Mind-Brain R&D, IPT του ΕΚΕΘΕ
«Δημόκριτος»,
του
Διατμηματικού
Εργαστηρίου
Συστημάτων
Ελέγχου
και
Ρομποτικής (ΕΣΕΡ) του

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Κρήτης, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Έρευνας Emphasys Center
από την Κύπρο, του εκπαιδευτικού οργανισμού Hansigland από τη Σουηδία και της
ΜΚΟ Lifelong Learning Platform από το Βέλγιο. Το έργο έχει ήδη εφαρμοστεί
πιλοτικά σε πέντε σχολεία της Κρήτης, δύο της Αθήνας καθώς και σε σχολεία των
άλλων χωρών της σύμπραξης με πολύ θετικές εντυπώσεις.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη προώθησης ευρωπαϊκών
προγραμμάτων ΠΔΕ Κρήτης - υπ. Διαχείρισης CODESKILL4ROBOTICS ΠΔΕ
Κρήτης Αρετή Βουράκη, από το συγκεκριμένο έργο προέκυψαν σημαντικά
αποτελέσματα ανάμεσα στα οποία είναι ένας Πρακτικός Οδηγός που αφενός
εξοικειώνει τους εκπαιδευτικούς με την κατασκευή και τον προγραμματισμό μικρών
ρομπότ δίνοντας ξεκάθαρες οδηγίες για τη χρήση ενός κιτ κατασκευών το οποίο
για τις ανάγκες του έργου μετατρέπεται σε εργαλείο διδασκαλίας ενώ ταυτόχρονα
προτείνει εκπαιδευτικά σενάρια βασισμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα της 5ης και
της 6ης τάξης αλλά και ανοιχτά σχέδια μαθήματος για την ανάπτυξη σεναρίων
προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής ομάδας.

Με έμπνευση και
ευαισθησία:
Μαθητές
κατασκευάζουν
έξυπνη συσκευή
για τυφλούς
Παράδειγμα προς μίμηση αποτελούν εννέα μαθητές Γυμνασίου που με όραμα και
ευαισθησία για τις ανάγκες των συνανθρώπων μας εμπνεύστηκαν μια συσκευή
που θα «διαβάζει» τις ετικέτες των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ
βοηθώντας τυφλούς πολίτες στα ψώνια τους.
Η συσκευή φιλοδοξεί να βοηθά τους τυφλούς στα ψώνια τους βελτιώνοντας την
καθημερινότητά τους αισθητά και πρόκειται να την κατασκευάσουν οι μαθητές του
Γυμνασίου Μούδρου «Αργύριος Μοσχίδης». Ήδη, οι εννέα μαθητές της Γ’
Γυμνασίου και τρεις εκπαιδευτικοί κατάφεραν μέσα στην πανδημία να
δημιουργήσουν μια εικονική επιχείρηση για να κατασκευάσουν την πρώτη Smart
Vision συσκευή.
«Το προϊόν μας Smart Vision θα βοηθά τυφλούς και άτομα με
σοβαρά προβλήματα όρασης στις καθημερινές αγορές τους. Πρόκειται για μία
συσκευή, η οποία αναγνωρίζει ετικέτες προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και θα
"διαβάζει" τις βασικές πληροφορίες της ετικέτας, όπως η ημερομηνία λήξης, στον
χρήστη. Στην ουσία θα φωτογραφίζει την ετικέτα, θα την αποτυπώνει στη μνήμη
της και θα ενημερώνει στη συνέχεια ηχητικά το χρήστη για τα γραφόμενα της
ετικέτας. Η λειτουργία της συσκευής μας βασίζεται στην ρομποτική και στην
τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογίες οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των
εξελίξεων. Τα κύρια συστατικά της συσκευής μας είναι μία πλακέτα ρομποτικής,
μία κάμερα και ακουστικά. Όλα τα παραπάνω περιέχονται σε μία πλαστική θήκη
που θα εκτυπωθεί σε 3D εκτυπωτή», εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διευθύντρια
του Γυμνασίου, Μαρία Παπαναγιώτου.

