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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  

 

Τα περιζήτητα 

επαγγέλματα μετά 

την πανδημία 

 

 

Θεσσαλονίκη: 

Μαθητές Λυκείου 

δημιούργησαν 

εκπαιδευτική 

ιστοσελίδα για να 

βοηθήσουν μαθητές 

Δημοτικού 

 

Αποτυχία το 

κλειδί της 

Επιτυχίας 

 

Η διαχείριση του 

Στρες πριν τις 

Εξετάσεις 

 

Ολυμπιακός: 
«Γεμίστε το 

Καραϊσκάκη στη 
φιέστα 

πρωταθληματος 
με τον ΠΑΟΚ» 

 

Ο Ολυμπιακός 

είναι και πάλι 

θρύλος της 

Ευρώπης στο 

πόλο 

 

Η γενοκτονία των 

Αρμενίων 

 

 του Απόστολου 

Ζαρίφη Γ’ 

Γυμνασίου 

Η γενοκτονία των 

Αρμενίων 

 

  του Απόστολου 

Ζαρίφη Γ’ 

Γυμνασίου 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

“Ένα βιβλίο σε 

προσκαλεί, ένα 

βιβλίο σε 

προκαλεί!” 

 

#  # #  
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Εκδότες 

Η διαχείριση του Στρες πριν τις 
Εξετάσεις 

 
 

Είναι γεγονός  ότι καθώς οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αυξάνονται, οι 
εξετάσεις στη ξένη γλώσσα, στο σχολείο, ή το Πανεπιστήμιο είναι αναπόφευκτες. 
Είναι επίσης δεδομένο ότι οι εξετάσεις συχνότατα προκαλούν στρες που κάποιες 
φορές φτάνει σε υψηλά επίπεδα, απειλώντας ακόμη και την υγεία των εξεταζομένων. 
Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες απλές συμβουλές που θα μπορούσαν να ληφθούν 
υπόψη για την καλύτερη και ηπιότερη διαχείριση της όλης κατάστασης. 
 

1.  Οργανώνουμε σωστά το χρόνο προετοιμασίας μας πριν τις εξετάσεις, ώστε να 
αναπτύξουμε ένα αίσθημα μεγαλύτερης σιγουριάς ως προς το επίπεδο 
προετοιμασίας μας και το τελικό αποτέλεσμα της εξέτασης. 
 

2. Οργανώνουμε το τρόπο με τον οποίο κρατάμε σημειώσεις των όσων έχουμε να 
μελετήσουμε. Τηρούμε ορισμένο χρονοδιάγραμμα για όποιες εργασίες έχουμε να  
 

παραδώσουμε.  Με άλλα λόγια, οργανώνοντας τη μελέτη μας έγκαιρα, αποφεύγουμε το συναίσθημα πανικού απέναντι στην ύλη που ενίοτε 
μοιάζει τεράστια και αδύνατο να μελετηθεί την τελευταία στιγμή. 
 
3. Δημιουργούμε ένα ευχάριστο περιβάλλον για μελέτη. Για παράδειγμα, μελετώντας σε ένα χώρο που όλα είναι τακτοποιημένα και καθαρά 
δημιουργούμε μία ατμόσφαιρα θετικής ενέργειας, κατάλληλης για μελέτη. Επίσης λίγη χαλαρωτική μουσική μπορεί να βοηθήσει. 
 
4. Φροντίζουμε να κατανοήσουμε το μαθησιακό μας στυλ, δηλαδή με ποιες διαδικασίες μαθαίνουμε πιο αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, 
καλό είναι να γνωρίζουμε εάν  είμαστε οπτικοί, ακουστικοί ή κιναισθητικοί τύποι.  Έτσι χρησιμοποιώντας τη σωστή μέθοδο που θα ταιριάζει 
περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία μας, μπορούμε να μάθουμε πιο γρήγορα, πιο ευχάριστα και πιο ουσιαστικά. 
 
5.  Προσπαθούμε να υποβάλλουμε στον εαυτό μας μια εικόνα θετική ως προς την εξέλιξη της εξέτασης. Με άλλα λόγια κάνουμε θετικές σκέψεις 
για την όλη διαδικασία σε κάθε της λεπτομέρεια, κάνοντας ένα είδος εσωτερικού διαλόγου με τον εαυτό μας. Σε αυτό διάλογο οραματιζόμαστε 
την ώρα της εξέτασης, το τελικό της αποτέλεσμα-όπως θα θέλαμε να είναι- και τη θετική ψυχολογική στάση μας απέναντι στην εξέταση. Η 
αισιοδοξία είναι κάτι που μπορούμε να καλλιεργήσουμε με τεχνικές αυθυποβολής και είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που έχουν αισιοδοξία 
αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα υγείας, αλλά και επιτυγχάνουν τους στόχους τους πιο εύκολα. 
 
6. Κοιμόμαστε αρκετά ώστε την ημέρα της εξέτασης να μην νιώσουμε τα σημάδια της υπερκόπωσης. Επιπλέον έχει αποδειχτεί ότι ο επαρκής 
ύπνος   βοηθάει τη μνήμη. 
 
7. Ήπια σωματική άσκηση, λίγη μουσική, το να ασχοληθούμε και με άλλες παράλληλες δραστηριότητες πέραν από τον τελικό στόχο της 
επιτυχίας στις εξετάσεις, σε συνδυασμό με καλό ύπνο και διατροφή που να περιέχει υδατάνθρακες, θα μας βοηθούσαν να χαλαρώσουμε. 
 

Αποτυχία το κλειδί 
της Επιτυχίας

 

 

Η αποτυχία μπορεί να αποτελέσει μια αφετηρία 
αυτογνωσίας και αυτή με την σειρά της μπορεί να 
οδηγήσει στην αυτοβελτίωση. Κάθε λάθος μπορεί να 
γίνει η αρχή μεγαλύτερης προσπάθειας, υπέρβασης 
των ορίων μας, αναζήτησης της πιο 
κατάλληλης  μεθόδου προς την επίλυση ενός 
προβλήματος. Σίγουρα  ο άνθρωπος δεν έφτασε στο 
σημερινό επίπεδο προόδου χωρίς να κάνει λάθη 
στην διαδρομή του… 

 
Mετά απο μία αποτυχία… 
1. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε το λάθος μας χωρίς να ενοχοποιούμε υπερβολικά τον εαυτό 

μας.  
2. Κατανοούμε πως η επιτυχία και η αποτυχία είναι συστατικά στοιχεία της ίδιας της ζωής και πως 

τίποτα δεν αποκτάται χωρίς κόπο.   
3. Προσπαθούμε να διδαχτούμε από το λάθος μας, δηλαδή να καταλάβουμε ποια ήταν η αιτία ή οι 

αιτίες της αποτυχίας μας. 
4. Κατανοούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας δυνατότητες και αλλά και ποια τα αδύνατα σημεία 

μας. 
5. Επαναπροσδιορίζουμε τον στόχο μας λαμβάνοντας υπόψη μας τις δυνατότητες, τα αδύνατα 

σημεία μας και τα θέλω μας.  
6. Καθορίζουμε δευτερεύοντες στόχους σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τον 

αρχικό μας στόχο. 
7. Σχεδιάζουμε ένα νέο πλάνο ή πρόγραμμα που θα μας φέρει πιο κοντά στο στόχο μας.  
8. Δουλεύουμε συστηματικά για να φτάσουμε στο τελικό στόχο μας αλλά χωρίς να καταπονούμε το 

σώμα ή το πνεύμα μας. Αντίθετα, φροντίζουμε την σωματική, ψυχική, πνευματική και 
συναισθηματική μας υγεία. 

9. Ελέγχουμε περιοδικά αν είμαστε στην σωστή πορεία προς τον στόχο μας και τροποποιούμε την 
τακτική μας αν τα αποτελέσματα δεν είναι όπως τα σχεδιάζαμε αρχικά. Δηλαδή, κάνουμε 
βελτιώσεις της μεθόδου που ακολουθούμε ή τροποποιούμε τον στόχο μας όταν αυτό απαιτείται.  

10. Αποδεχόμαστε τις πιθανότητες επιτυχίας ή αποτυχίας εκ των προτέρων για να μπορέσουμε να 
διατηρήσουμε μια πιο λογική στάση απέναντι σε κάθε μελλοντικό αποτέλεσμα των κόπων μας. 

11. Όταν πετύχουμε τον στόχο μας απολαμβάνουμε την επιτυχία μας χωρίς να ξεχνάμε πως ο 
αγώνας της ζωής συνεχίζεται για κάθε καινούργιο μας στόχο….  

12. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας διατηρούμε την ψυχραιμία μας και ξεκινάμε από την αρχή με 
ρεαλιστική αισιοδοξία και το κυριότερο χωρίς να πάψουμε να πιστεύουμε στις θετικές μας 
πλευρές… 
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Δύο self tests την πρώτη 
εβδομάδα επανέναρξης της διά 

ζώσης λειτουργίας των 
σχολείων 

 
Για  την πρώτη εβδομάδα επανέναρξης της διά  ζώσης 
λειτουργίας των σχολείων προβλέπονται δύο self tests 
για μαθητές, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό. 
Για την μεθεπόμενη εβδομάδα θα αποφασιστεί εάν  θα 
γίνουν ένα ή δύο self tests. 
Τη διευκρίνιση αυτή λάβαμε από το υπουργείο 
Παιδείας, σε  ερώτησή μας, με αφορμή το γεγονός ότι 
η  νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι  “Ο 
υποχρεωτικός αυτοδι- αγνωστικός έλεγχος 
νόσησης διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, 
τουλάχιστον άπαξ, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος 
διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από 
την προσέλευση στη σχολική μονάδα”. 
 
Δηλαδή η ΚΥΑ δεν κάνει αναφορά για  self test την 
Τετάρτη. 
 

Επιστροφή στα θρανία με 
ασφάλεια- Από τις 10 Μαΐου, 
μαθητές Νηπιαγωγείων, 
Δημοτικών και Γυμνασίων 
όλης της χώρας ξανά στα 
σχολεία με δωρεάν σελφ-τεστ 

 

Oι οδηγίες για τη διά 

ζώσης επαναλειτουργία 

των Νηπιαγωγείων, 

Δημοτικών σχολείων και 

Γυμνασίων όλης της 

χώρας από τη Δευτέρα 10 

Μαΐου, ως προς την 

εφαρμογή του μέτρου του 

δωρεάν 

αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου για τον 

κορωνοϊό, 

ανακοινώνονται σε όλα τα 

μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας μέσω της νέας 

Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης, σε συνέχεια 

της έκδοσης σχετικών  

οδηγιών για την επαναλειτουργία των Λυκείων. 
Σχετική αναλυτική εγκύκλιος εστάλη σήμερα, Τετάρτη 5/5/2021, σε όλα τα σχολεία 
της χώρας. 
Έχουν ήδη σταλεί αναλυτικές οδηγίες, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχετικά με τα κεντρικά σημεία της ύλης μαθημάτων της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
ορθολογική διαχείριση της ύλης των τάξεων αυτών κατά την τρέχουσα σχολική 
χρονιά καθώς και την επόμενη. 
Περαιτέρω, οι σχολικές μονάδες όλης της χώρας έχουν λάβει κατευθυντήριες 
γραμμές για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών/μαθητριών στις 
παρούσες συνθήκες κατά την επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία, που 
εκπονήθηκαν από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του 
Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, οδηγίες για τη διαπίστωση του βαθμού 
αφομοίωσης της ύλης από την πλευρά των μαθητών/μαθητριών, καθώς και 
προτάσεις και κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική λειτουργία. 
Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό 
προσωπικό καλούνται τη Δευτέρα 10 Μαΐου να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας 
μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid-test). 
 

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του self-test δρα συμπληρωματικά στα ήδη ισχύοντα μέτρα, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες 
δραστηριότητες,  χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισμούς χώρων, τακτικούς αερισμούς χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός 
καιρός βοηθά, εξειδικευμένα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά. 
Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορωνοϊού παρέχεται δωρεάν και διενεργείται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, από 
μαθητές/τριες εκπαιδευτικούς, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό 
και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται έως 
και είκοσι τέσσερις ώρες πριν την προσέλευση στην σχολική μονάδα. 
 

Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό 
προσωπικό, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές. 
Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων και ήδη έχει 
βοηθήσει στον εντοπισμό σημαντικού αριθμού ασυμπτωματικών, ως επί το πλείστον, ασθενών, επομένως και στον περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού στην κοινότητα. Τα βήματα είναι τα εξής: 
 

Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και προσωπικό των σχολείων  παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, 
χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού 
(ΠΑΑΥΠΑ). Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν όλοι από σήμερα, Τετάρτη 5 Μαΐου, σε όλη τη χώρα. Από τη Δευτέρα 10/5 θα μπορούν 
να παραλάβουν και το 2ο τεστ της ερχόμενης εβδομάδας. 
Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Οι μαθητές άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ με την επίβλεψη 
ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο 
βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί. 
 

Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό 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. 
Αν το self-test είναι αρνητικό: 
Για τους μαθητές, εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα και θα την 
επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης ή όποτε τους ζητηθεί. 
Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, μπορεί να συμπληρώνεται χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/τη 
δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. 
Αν το self-test είναι θετικό: 
Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid-test σε δημόσια δομή. 
Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. 
Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 
σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο. 
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1944 

 
200 έλληνες πατριώτες 
εκτελούνται από τους 
Ναζί στην Καισαριανή. 

1977 

 
Απονέμεται στον ποιητή 
Γιάννη Ρίτσο το βραβείο 
Λένιν για την ειρήνη. 

1837 

 
Εγκαινιάζεται το 
Οθώνειον Πανεπιστήμιον 
(νυν Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

1941 

 
Ο Χίτλερ εξυμνεί την 
ανδρεία των Ελλήνων. 

1916 

 
Η Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδας γνωστοποιεί ότι 
στο εξής θα δίνονται 
δάνεια και στις γυναίκες. 

1889 

 
Οι «Καραβανάδες» (η 
συντηρητική παράταξη 
της Κρήτης) με ψήφισμά 
τους ζητούν την Ένωση 
της Κρήτης με την 
Ελλάδα (Επανάσταση 
του 1889). 

1824 

 
Η περίφημη 9η 
Συμφωνία του Μπετόβεν 
κάνει πρεμιέρα στη 
Βιέννη. 

1936 

 
Ο «Μάης του ’36» στη 
Θεσσαλονίκη. Σε 
διαδήλωση καπνεργατών 
σκοτώνονται 12 και 
τραυματίζονται 282 
διαδηλωτές εργάτες. 

1927 

 
Πραγματοποιούνται οι 
πρώτες Δελφικές Γιορτές, 
με πρωτοβουλία του 
ποιητή Άγγελου 
Σικελιανού. 

2010 

 
Συγκαλείται σύσκεψη 
των πολιτικών 
αρχηγών για την 
οικονομική κρίση, 
υπό τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, Κάρολο 
Παπούλια. 

1905 

 
Ιδρύεται στη Νεβάδα 
το Λας Βέγκας, που 
θα εξελιχθεί σε 
πρωτεύουσα του 
τζόγου. 

1928 

 
Ιδρύεται η Τράπεζα 
της Ελλάδας. Πρώτος 
διοικητής αναλαμβάνει 
ο Αλέξανδρος 
Διομήδης. 

1890

 
Ο Νίκολα Τέσλα 
πατεντάρει την 
ηλεκτρική γεννήτρια. 

1930 

 
Ιδρύεται η 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία από την 
κυβέρνηση του 
Ελευθερίου Βενιζέλου. 

330 

 
Το Βυζάντιο 
μετονομάζεται σε Νέα 
Ρώμη και γίνεται 
πρωτεύουσα της 
Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. 

1929 

 
Λαμβάνει χώρα στο 
Χόλιγουντ η πρώτη 
απονομή των 
βραβείων Όσκαρ. 

1902 

 
Ο αρχαιολόγος 
Βαλέριος Στάης 
ανακαλύπτει τον 
Μηχανισμό των 
Αντικυθήρων, 

1910 

 
Ο Κομήτης του Χάλεϊ 
προκαλεί πανικό σ’ όλο 
τον κόσμο και τελικά 
προσπερνά τον 
πλανήτη μας σε 
απόσταση ασφαλείας. 

1962 

 
Η Μέριλιν Μονρόε 
τραγουδάει 
αισθησιακά το «Happy 
Birthday» προς τιμήν 
του αμερικανού 
προέδρου, Τζον 
Κένεντι 

1609 

 
Εκδίδονται στο Λονδίνο 

τα Σονέτα του Γουίλιαμ 

Σέξπιρ. 

1932 

 
Κάνει το ντεμπούτο 
του το διάσημο 
καρτούν της Ντίσνεϊ, 
Ντίπι Ντογκ, 
γνωστότερο ως 
Γκούφι. 

1990 / 1859 

  
*Η πρώτη μεταμόσχευση 
ήπατος στην Ελλάδα 
* Αρχίζει να λειτουργεί το 
περίφημο ρολόι Μπιγκ 
Μπεν, σύμβολο της πόλης 
του Λονδίνου. 
Πηγή: 
https://www.sansimera.gr/al
manac/3105 

 
© SanSimera.gr 

1956 

 
Διεξάγεται ο πρώτος 
διαγωνισμός 
τραγουδιού της 
Eurovision, στο 
Λουγκάνο της 
Ελβετίας. 

1453 

 
Η Κωνσταντινούπολη 
«πέφτει» στα χέρια 
των Οθωμανών 
Τούρκων. «Η Πόλις 
εάλω» 

1911 

 
Ψηφίζεται το νέο 
Σύνταγμα της Ελλάδας, 
με πρωτοβουλία της 
κυβέρνησης του 
Ελευθερίου Βενιζέλου. 

334 π.Χ. 

 
Ο Μέγας Αλέξανδρος 
νικάει τους Πέρσες 
στη Μάχη του 
Γρανικού. 

1904 

 
Ιδρύεται στο Παρίσι η 
Παγκόσμια 
Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου (FIFA). 

1969 

 
Ο Τζον Λένον και η 
Γιόκο Ονο αρχίζουν 
τη δεύτερη 
εκδήλωση για την 
Ειρήνη 

1855 

 
Υπογράφεται στη 
Κωνσταντινούπολη η 
πρώτη 
ελληνοτουρκική 
συμφωνία, η 
«Συνθήκη Εμπορίου 
και Ναυτιλίας» 

1952 

 
Ψηφίζεται από τη 
Βουλή νόμος για την 
παροχή πλήρων 
πολιτικών δικαιωμάτων 
στις Ελληνίδες. 
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ΠΔΕ Αττικής: ERASMUS+ KΑ2 
“RoboGirls” Project 

 
 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στη σύμπραξη Πανεπιστημίων και Φορέων από 
πέντε χώρες της Ευρώπης : CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH 
AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET, Cyprus, 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, Spain, The Rural Hub CLG, Ireland, 
INNOVADE LI LTD, Cyprus,  με συντονιστή το SVEUCILISTE U ZAGREBU 
Croatia, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «RoboGirls: empowering girls in STEAM through robotics and 
coding», το οποίο έχει χρονική διάρκεια δύο ετών (2020-2022). 
 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των 
μαθητριών για τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική, τις Τέχνες και 
τα Μαθηματικά (STEAM), μέσω υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  
 

 «συμπερίληψης»  αγοριών και κοριτσιών στην σχολική πρακτική, καθώς και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που εστιάζουν στη ρομποτική και 
τη σύνταξη κώδικα. Ταυτόχρονα, προσβλέπει στην οικοδόμηση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να οργανώνουν και να εφαρμόζουν 
καινοτόμες πρακτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις STEAM (όπως σχέδια μαθημάτων, εργαστήρια, θεματικές σχολικές ημέρες)  και στον 
εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα εργαλεία. 
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η παιδαγωγική και επιστημονική ομάδα “RoboGirls” θα δημιουργήσει έναν Οδηγό Μεθοδολογίας για 
Εκπαιδευτικούς και μια Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Σεναρίων και σχεδίων δράσης με στόχο την ενθάρρυνση αγοριών και κοριτσιών για 
ενασχόληση με τις Επιστήμες STEM/STEAM προς την κατεύθυνση της ίσης συμμετοχής των φύλων στις επιστήμες αυτές στο σχολείο. 
Παράλληλα, πρόκειται να σχεδιάσει  ένα επιμορφωτικό σεμινάριο MOOC με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά 
με τους τρόπους ανάπτυξης στους μαθητές και τις μαθήτριες του ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες επιστήμες. Τέλος, πρόκειται να 
δημιουργηθεί μια κοινή Έκθεση που θα περιλαμβάνει τις καλές Πρακτικές κάθε χώρας, καθώς επίσης και προτάσεις για εκπαιδευτικούς και 
συναφείς επαγγελματίες για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 
Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος έγκειται, κατά πρώτον στην ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικών των σχολείων στην όλη διαδικασία, την 
ανάδειξη και αξιοποίηση της εμπειρίας τους σε σχέδια δράσης STEM/STEAM. Κατά δεύτερον, στην πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών 
σεναρίων σε σχολεία Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής, με σκοπό την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. Και τρίτον, στην ελεύθερη 
και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου/ης στο εκπαιδευτικό υλικό και στην επιμόρφωση μέσω της πλατφόρμας MOOC. 
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος : 
Δρ Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αττικής.   
Το ενημερωτικό υλικό, τα παραγόμενα αποτελέσματα, οι δράσεις και κάθε σχετική πληροφόρηση, θα αναρτώνται και θα είναι προσβάσιμα 
μέσω των παρακάτω: 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: https://pdeattikis.gr 
Project Website: https://www.robogirls.eu 
Facebook: https://m.facebook.com/RoboGirlsproject/ 

 

Πάμε στον πλανήτη Άρη online;

 
 

Ένα νέο online πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης, με την επιστημονική υποστήριξη του 
Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου | Ηλικίες: 12-15 (A' έως Γ’ Γυμνασίου) 
Προεγγραφή : Απαραίτητη στα τηλέφωνα 210 9469662, 210 9469663, 210 9469620 
και 210 9469683, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 - 16:30 
Ηλικία συμμετεχόντων : Ηλικίες 12-15 ετών (A’, B’ και Γ΄ Γυμνασίου) 
Διάρκεια : 90΄ 
Εισηγητές : Δημήτρης Κουρουβακάλης - Κατερίνα Πετροπούλου 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μάνος Κιτσώνας, Διευθυντής Πλανηταρίου 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων : 10 παιδιά 
Με αφορμή την προσεδάφιση του Rover Perseverance της NASA στην επιφάνεια του 
πλανήτη Άρη στις 18 Φεβρουαρίου 2021, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου 
δημιούργησε ένα online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να εξερευνήσουμε μαζί τα 
μυστικά του «κόκκινου πλανήτη». 
Πότε έγινε η πρώτη αποστολή προς τον Άρη; Υπάρχει νερό στον «κόκκινο πλανήτη»;  
 

Γίνονται σεισμοί εκεί; Από τι αποτελείται η ατμόσφαιρά του; Ποιες περιοχές του είναι πιο φιλικές για να 
φιλοξενήσουν μελλοντικές αποστολές; 
Αλλά και… 
 

Τι εννοούμε όταν λέμε «έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες»; Πώς αξιολογούμε επιστημονικές πηγές;  
Απαντήσεις σε αυτές, αλλά και σε άλλες εξίσου ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, θα ανακαλύψουμε με ευχάριστο 
τρόπο στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο οποίος αποτελεί από μόνος του ολοκληρωμένη πηγή με 
ποικιλία αξιόπιστων επιστημονικών πληροφοριών (ψηφιακών άρθρων, βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού). 
 

Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη στα τηλέφωνα 210 9469620, 210 9469683, 210 9469662 ή 210 9469663, 
από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:30-16:30, καθώς και η συμπλήρωση της 
αίτησης συμμετοχής/υπεύθυνης δήλωσης και η αποστολή της στο logistics@eef.edu.gr. 
Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης, θα σου στείλουμε τον σύνδεσμο και τις σχετικές οδηγίες για να μπεις 
απευθείας στο εργαστήριο. Τα εργαστήρια διεξάγονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams. 
 

 

 

 Λήξη μαθημάτων 
Γυμνασίων -
Λυκείων 
διδακτικού έτους 
2020-2021 

  

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της 
υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή, με τη οποία ορίζεται ως 
ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-
2021 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών 
Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και 
Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών 
Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) 
της χώρας, η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή. 

https://pdeattikis.gr/
https://www.robogirls.eu/
https://m.facebook.com/RoboGirlsproject/
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Πανελλήνιες 2021: Συμβουλές 
για την προετοιμασία των 

υποψηφίων 

 
 

Έξυπνα tips για αποδοτικό διάβασμα στις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Οι Πανελλήνιες 2021 πλησιάζουν και η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για 
τους υποψηφίους.  Στην περίοδο μάλιστα της πανδημίας που διανύουμε, ίσως είναι 
πιο δύσκολο για κάποιον μαθητή, να συγκεντρωθεί στο διάβασμα της εξεταστέας 
ύλης, όταν τα λύκεια είχαν παραμείνει κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Όμως με την κατάλληλη οργάνωση, οι προσωπικοί στόχοι που έχουν θέσει οι 
μαθητές, για τις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορούν να επιτευχθούν. 
Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για την προετοιμασία των μαθητών 
Τακτοποίηση του δωματίου 
Ένας καθαρός και τακτοποιημένος χώρος διαβάσματος, είναι το α και το ω στο 
διάβασμα. Γνωρίζοντας ο μαθητής που ακριβώς έχει τα βιβλία, τις σημειώσεις και 
είναι οργανωμένο το γραφείο του, θα εμπνέεται περισσότερο να συγκεντρωθεί στην 
ύλη που έχει. 
Για να μην πελαγώσει κάποιος με την μεγάλη ύλη που πρέπει να κάνει 
επανάληψη, είναι καλό να την χωρίσει σε πιο μικρές ενότητες. Με το μοίρασμα του 
διαβάσματος σε τμήματα, γλιτώνει χρόνο και κόπο. 
Τακτά χρονικά διαλείμματα 
Με το να σηκώνεσαι από την καρέκλα του γραφείου σου, ανά 45 λεπτά με μία ώρα 
θα σε βοηθήσει να αδειάσεις το μυαλό σου και να διαβάσεις ύστερα με περισσότερη 
όρεξη. 
Σωστή διατροφή 
Τέλος η πρόσληψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών βοηθάει όχι 
μόνο την σωματική σου υγεία, αλλά σου δίνει και την απαραίτητη ενέργεια, για να 
ανταπεξέλθεις στο απαιτητικό πρόγραμμα των πανελληνίων. Μην παραλείπεις τα 
φρούτα, το νερό ή κάποιο γεύμα μέσα στην ημέρα.  
 

Πανελλήνιες 2021: Τα 
περιζήτητα επαγγέλματα μετά 
την πανδημία 

 
 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η εμφάνιση του COVID-19 απαιτούν τη συνεργασία ανθρώπων και 
μηχανών, σε αναδυόμενες βιομηχανίες όπως τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και η Τεχνητή 
Νοημοσύνη. Ποια είναι τα επαγγέλματα, που θα εμφανίσουν αυξημένη ζήτηση ως το 2025, 
στην αγορά εργασίας; 
Όπως αναφέρει το Έθνος, οι τεχνολογικές αλλαγές, που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια ως επιτεύγματα 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, μας έφεραν πιο κοντά στο μέλλον της αγοράς εργασίας και 
των επαγγελμάτων, καθώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες αυτοματοποίησαν την διαδικασία εργασίας σε 
ορισμένες θέσεις και βιομηχανίες (με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται πλέον η ανθρώπινη παρουσία σε 
όλες τις θέσεις εργασίας), δημιουργήσαν όμως και νέες ευκαιρίες σε άλλες.   
Η έξαρση της πανδημίας επιτάχυνε αυτό τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς με  
 

αποτέλεσμα το προσδοκώμενο «αύριο» να μετατρέπεται σε αναγκαίο «σήμερα». Στην έκθεση που δημοσίευσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
για το μέλλον των επαγγελμάτων (The World Economic Forum’s Future of Jobs Report 2020) αναφέρεται πως η τηλεργασία ήρθε για να μείνει. 
Σύμφωνα με την έκθεση λοιπόν το 80% των εργοδοτών αναμένεται να διατηρήσουν την τηλεργασία και να αυξήσουν τις ψηφιακές τους υπηρεσίες, ενώ το 50% 
αυτών επιθυμούν να αυτοματοποιήσουν κάποιες θέσεις εργασίας ώστε να μειώσουν τα έξοδα τους και να αντέξουν στην οικονομική πίεση της πανδημίας. Ο 
ίδιος ο χώρος εργασίας αλλάζει επίσης, με την αύξηση της τηλεργασίας, που απαιτήθηκε από την εξάπλωση του Covid-19. 
Ενδεχομένως το μέλλον της εργασίας να υποστηρίζεται από υβριδικές προσεγγίσεις εργασίας (με κάποιους να εργάζονται από απόσταση και κάποιους δια 
ζώσης). Επιπλέον έως το 2025 αναμένεται, από την μία η εξαφάνιση 85 εκατομμύριων θέσεων εργασίας σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε 15 βιομηχανίες 
και 26 χώρες. Το αισιόδοξο όμως είναι ότι από την άλλη δημιουργούνται 97 εκατομμυρίων νέες θέσεις προσαρμοσμένες στο νέο εργασιακό μοντέλο που θέλει 
τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, σε αναδυόμενες βιομηχανίες όπως τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) 
αλλά και σε παραδοσιακούς ρόλους όπως θέσεις πωλήσεων marketing κ.ά. Πιο συγκεκριμένα τα επαγγέλματα- όπως αναλύουν στο ethnos.gr , οι σύμβουλοι 
εκπαίδευσης της Labora- που θα εμφανίσουν τεράστια ζήτηση ως το 2025 (σύμφωνα πάντα με την Έκθεση), λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και της 
εμφάνισης του Covid19, είναι: 
 

Αναλυτές και Επιστήμονες Δεδομένων 
Ειδικοί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Μηχανική Μάθηση και την Αυτοματοποίηση Διεργασιών 
Ένα σύνθετο πεδίο στο οποίο συνδέονται και αλληλοεπιδρούν απόφοιτοι τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ.ά.)  
 

Ειδικοί στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
Εκτός από τις κλασσικές σπουδές σε τμήματα όπως το Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας το 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ αποτελεί ένα νέο δρόμο ευκαιριών για αποφοίτους Φιλολογικών Σχολών και γενικότερα Ανθρωπιστικών Σπουδών, στις οποίες καλλιεργούν 
δεξιότητες επικοινωνίας και χειρισμού του προφορικού και γραπτού λόγου). 
 

Επαγγελματίες στην Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων μετασχηματίζει και τις σπουδές στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας και ιδιαίτερα τις μεταπτυχιακές σπουδές σε αυτά. Από την άλλη, η αλληλεπίδραση των επιστημών δημιουργεί συνεργασίες σε 
αποφοίτους τμημάτων Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, 
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας) 
 

Αναλυτές Ασφάλειας Πληροφοριών/Προγραμματιστές Λογισμικού και Εφαρμογών/ Ειδικοί στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

Με την αύξηση τη χρήσης του διαδικτύου οι ανάγκες σε Προγραμματιστές αλλά και σε επιστήμονες που ειδικεύονται σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο 
πληθαίνουν και τα τμήματα Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών 
προσφέρουν σπουδές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα εφαλτήριο για την ενασχόληση σε αυτούς τους κλάδους. 
 

Το μέλλον είναι εδώ 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ οι μελέτες αναφέρονται συνήθως σε τεχνολογικές ανακαλύψεις, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευκαιρίες βρίσκονται μόνο σε 
αποφοίτους των θετικών σπουδών. Αυτό που ισχύει είναι μια δυναμική αλληλεπίδραση των επιστημών από πολλούς κλάδους, μιας και οι εφαρμογές της 
τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της αγοράς εργασίας μεταμορφώνει όλους τους κλάδους, ακόμη και αυτούς των ανθρωπιστικών σπουδών), οι οποίοι βρίσκουν 
πολλές νέες και καινοτόμες δραστηριότητες όπως η διαχείριση περιεχομένου (content management) και το digital marketing. Από την άλλη, επαγγέλματα με 
σχετικά περιορισμένες ευκαιρίες παλαιότερα (βλ. καλλιτεχνικά), εμφανίζονται με μια νέα δυναμική, μέσω της τεχνολογίας και της αύξησης της χρήσης των βίντεο 
και της εικόνας στην επικοινωνία αλλά και της εκτόξευσης των video games. 
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Η γωνία των μαθητών 

Η γενοκτονία των Αρμενίων 

 
 

Η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, με τη συστηματική εξόντωση ενάμισυ 
εκατομμυρίου ανθρώπων από τις Οθωμανικές αρχές την τριετία 1915-1918. 
 

Η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, με τη συστηματική εξόντωση ενάμισυ 
εκατομμυρίου ανθρώπων από τις Οθωμανικές αρχές την τριετία 1915-1918. Υπήρξε 
ο προάγγελος του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου. 
 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι Αρμένιοι, ένας πανάρχαιος χριστιανικός λαός της Εγγύς 
Ανατολής, μοιράζονταν μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην 
τσαρική Ρωσία ζούσαν κάτω από ένα σχετικά ανεκτικό καθεστώς (αν και δεν έλειπαν 
μαζικοί εκρωσισμοί), αλλά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υφίσταντο παντός είδους 
διωγμούς, όπως και οι άλλοι χριστιανικοί λαοί της αυτοκρατορίας (Έλληνες, Ασσύριοι 
κλπ). 

Με την ανάδυση των εθνικισμών, ο Σουλτάνος τούς υποπτευόταν για αποσχιστικές τάσεις, ενώ και οι Ρώσοι, που εποφθαλμιούσαν εδάφη του 
«μεγάλου ασθενούς», υπέθαλπαν τις όποιες φιλοδοξίες τους. Έτσι, ο Αβδούλ Χαμίτ Β' δεν δίστασε να προβεί σε άγριους διωγμούς εναντίον 
των Αρμενίων της επικράτειάς του, με αποκορύφωμα τις σφαγές στο Σασούν (1894), τις μαζικές εκτελέσεις της διετίας 1895-1896, που στοίχισαν 
τη ζωή σε 300.000 Αρμενίους. 
 

Η επικράτηση των Νεοτούρκων τον Ιούλιο του 1908, παρά τις αρχικές ελπίδες που γέννησε, δεν άλλαξε την κατάσταση για τους χριστιανούς 
της αυτοκρατορίας. Αντί για τον σεβασμό των συνθηκών και την πραγμάτωση των μεταρρυθμίσεων, όπως είχε υποσχεθεί, το νέο καθεστώς 
προέβη σε νέους διωγμούς των Αρμενίων τον Απρίλιο του 1909 στα Άδανα και την ευρύτερη περιοχή της Κιλικίας. 
 

Η συστηματική, όμως, εξόντωση των Αρμενίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο 
σουλτάνος και ο τσάρος βρέθηκαν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Το σχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών, Ταλαάτ Πασά, μπήκε σε εφαρμογή 
στις 24 Απριλίου του 1915, με τη σύλληψη 250 επιφανών Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι εκτελέστηκαν το ίδιο βράδυ. Η 24η 
Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Μνήμης για την Αρμενική Γενοκτονία και τιμάται κάθε χρόνο από την Αρμενική διασπορά. 
 

Αμέσως μετά άρχισαν ομαδικές σφαγές του αρμενικού λαού στην Ανατολική Μικρά Ασία. Χαρακτηριστικό είναι το τηλεγράφημα του Ταλαάτ 
στις 28 Απριλίου 1915 προς τους νομάρχες των περιοχών αυτών: «Αποφασίσθηκε να τεθεί τέρμα στο ζήτημα των Αρμενίων με εκτόπισίν τους 
στις ερήμους και την εξόντωση αυτού του ξενικού στοιχείου». Έως το 1918 πάνω από ενάμισυ εκατομμύριο Αρμένιοι έχασαν τη ζωή τους ή 
αναγκάστηκαν να εκπατριστούν. 
 

Η γενοκτονία του 1915 παρέμεινε ατιμώρητη από τη διεθνή κοινότητα, παρότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ως σύμμαχος των Κεντρικών 
Δυνάμεων, βρισκόταν στους ηττημένους του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Αδόλφος Χίτλερ τη χρησιμοποίησε ως παράδειγμα για να 
δικαιολογήσει το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα. «Ποιος μιλάει σήμερα για τον αφανισμό των Αρμενίων;» διερωτήθηκε το 1939. 
 

Η Αρμενική Γενοκτονία ήταν εν γνώσει των Γερμανών, συμμάχων των Οθωμανών στον Μεγάλο Πόλεμο, οι οποίοι όμως επέβαλαν καθεστώς 
λογοκρισίας στην πατρίδα τους. Ο μόνος πολιτικός που προσπάθησε μάταια να καταγγείλει την εξόντωση των Αρμενίων ήταν ο 
σοσιαλδημοκράτης Καρλ Λίμπκνεχτ, μετέπειτα ιδρυτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, στις 11 Ιανουαρίου 1916. Η ιστορική έρευνα 
έχει φέρει στο φως ντοκουμέντα ότι οι Γερμανοί ενθάρρυναν τους Οθωμανούς στην εξόντωση των Αρμενίων, επειδή τους θεωρούσαν 
προσκείμενους στους Ρώσους. 
 

Μόλις το 2015 η Γερμανία υπαναχώρησε από τη σταθερή μέχρι τώρα άρνησή της να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία» για την εξόντωση 
των Αρμενίων από τους Οθωμανούς Τούρκους, υποκύπτοντας στις πιέσεις βουλευτών.«Η σφαγή των Αρμενίων πριν από 100 χρόνια υπήρξε 
γενοκτονία, το κλασικό παράδειγμα εθνοκάθαρσης, μαζικής καταστροφής και απέλασης», δήλωσε ο πρόεδρος της Γερμανίας Γιοακίμ Γκάουκ, 
κατά την διάρκεια επιμνημόσυνης δέησης που έγινε σε ναό του Βερολίνου στις 23 Απριλίου. 
 

Η Τουρκία, ως διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ποτέ δεν παραδέχτηκε τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Υποστηρίζει ότι επρόκειτο 
για μία επιχείρηση καταστολής κατά εκείνων των Αρμενίων, που είχαν συνεργαστεί με τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής στην ανατολική Τουρκία 
και ότι οι νεκροί δεν ξεπερνούσαν τις 300.000. Η δήλωση συγγνώμης του Τούρκου πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν προς τα εγγόνια 
των θυμάτων στις 23 Απριλίου του 2014, ίσως να είναι το προμήνυμα αλλαγής της στάσης της Άγκυρας. 
 

Μέχρι το 2015, 25 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων (Αργεντινή, Βέλγιο, Καναδάς, Χιλή, Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία, Λίβανος, Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία, Ελβετία, Ουρουγουάη, Βατικανό, Βενεζουέλα, Αρμενία, 
Αυστρία, Βολιβία, Τσεχία, Συρία) και διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ,το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και η Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur). Τη Γενοκτονία των Αρμενίων έχουν αναγνωρίσει, επίσης, οι 43 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, τέσσερις 
περιοχές της Ισπανίας (Βασκωνία, Καταλονία, Βαλεαρίδες Νήσοι, Ναβάρα), η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρειος Ιρλανδία από τη Μεγάλη Βρετανία 
και δύο περιοχές της Αυστραλίας (Νέα Νότιος Ουαλία και Νότια Αυστραλία). 
 

     
 

Απόστολος Ζαρίφης Γ’ Γυμνασίου 
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Η Γενοκτονία των Ποντίων 

 
 

Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην 
περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της 
Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλοίωσε το φρόνημα και την 
ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί 
να αποτελούσαν μειονότητα -το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν 
στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. 
 

Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική 
τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 
σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 
σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το 
περίφημο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν 
τυπογραφεία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα, που τόνιζαν το υψηλό τους 
πνευματικό επίπεδο. 
 

Το 1908 ήταν μια χρονιά - ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων, που έθεσε  

στον περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της 
θνήσκουσας Αυτοκρατορίας. 
 

Σύντομα, όμως, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού 
των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στο Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το «Κρητικό Ζήτημα», δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία. 
 

Οι Τούρκοι με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους» εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική 
ενδοχώρα, μέσω των λεγόμενων «ταγμάτων εργασίας» («Αμελέ Ταμπουρού»). Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζονταν να υπηρετούν οι 
άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι 
περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες. 
 

Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολήσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι 
Αρμένιοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι τούρκοι εθνικιστές 
υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο 
Σουλτάνος σε 5 αιώνες το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια! 
 

Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα 
αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός για να 
προχωρήσουν στην «τελική λύση». 
 

Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της Ποντιακής 
Γενοκτονίας, υπό την καθοδήγηση των γερμανών και σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 οι Ελληνοπόντιοι 
που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 350.000. 
 

Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Με τις γνώσεις 
και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις 
πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα. 
 

Με αρκετή, ομολογουμένως, καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου 
ως Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. 
 

     
 

      
 

Απόστολος Ζαρίφης Γ’ Γυμνασίου 
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Επιμορφωτικά προγράμματα 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
“Ένα βιβλίο σε προσκαλεί, ένα βιβλίο 

σε προκαλεί!” 

 
 

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στο πλαίσιο του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου διοργανώνει διαγωνισμό φιλαναγνωσίας 
για παιδιά ηλικίας 5 -17 ετών και για σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Τον τελευταίο χρόνο οι οθόνες έχουν αντικαταστήσει σχεδόν τα πάντα: 
την επικοινωνία, το διάβασμα, το παιχνίδι και όλα γίνονται μπροστά ή 
πίσω από μια οθόνη. Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη λοιπόν σε 
προ(σ)καλεί να κλείσεις την οθόνη, να φορέσεις τα ακουστικά σου 
και…να ακούσεις ένα βιβλίο! Ο διαγωνισμός φιλαναγνωσίας ξεκινάει! 
20 συγγραφείς δίνουν τη φωνή τους σε αγαπημένα τους βιβλία, εσύ 
μπορείς να τους ακούσεις από το κανάλι του Ιδρύματος στο Spotify ή 
από το Facebook. Ακολούθησε τις οδηγίες του διαγωνισμού και η βιβλιο-
περιπέτεια ξεκινάει! 
 
Αν θέλεις να μοιραστείς την εμπειρία με τις φίλες και τους φίλους σου, 
διάδωσε τον διαγωνισμό, κέρδισε πόντους και ξεκινήστε! Και μην ξεχνάς 
μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και όλη η τάξη σου από το 
σχολείο. 

Οδηγίες για τη συμμετοχή σου στον διαγωνισμό 
 

• Συμπλήρωσε τη δήλωση συμμετοχής μαζί με τους γονείς σου 

• Άκουσε κάθε Παρασκευή το βιβλίο που ανεβάζουμε 

• Ακολούθησε το κανάλι του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη στο Spotify ή μπες στην ιστοσελίδα μας www.laskaridisfoundation.org 

• Διάβασε τις 5 δραστηριότητες που προτείνουμε για το βιβλίο που άκουσες 

• Κάνε όσες περισσότερες δραστηριότητες μπορείς, μόνος ή με την παρέα σου ή με την τάξη σου και μοιράσου τες μαζί μας! 

• Στείλε μας το υλικό που ετοίμασες στο email μας, education@laskaridisfoundation.org. Παρακαλούμε, το μέγεθος του συνόλου των 
αρχείων που θα μας στείλεις να μην ξεπερνάει τα 10ΜΒ. 

• Αν είσαι πάνω από 13 ετών και θέλεις, μοιράσου κάποια από τις δραστηριότητες που έκανες στο instagram ή το facebook, 
χρησιμοποιώντας το hashtag #IALbookchallenge 

 

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με την ηλικία τους: 
1η κατηγορία: 5-7 ετών 
2η κατηγορία: 8-11 ετών 
3η κατηγορία: 12-15 ετών 
4η κατηγορία: 16-17 ετών 
 

Συγκέντρωσε πόντους από τις δραστηριότητες και κέρδισε δώρα όπως βιβλία, συναντήσεις με τους αγαπημένους τους συγγραφείς κ.ά., ενώ ο 
μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα ποδήλατο! 

Μπορείς να στέλνεις υλικό για κάθε βιβλίο σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, έως την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για μαθητές από τη 
Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά 

 
 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από 
την Επανάσταση του 1821, διοργανώνει διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με 
θέμα «21 Ιστορίες για την Επανάσταση: Γνωρίζοντας τον Αγώνα των Ελλήνων μέσα 
από την τέχνη του Σταμάτη Λαζάρου». 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου) και προσφέρει τη 
δυνατότητα, να γνωρίσουν τον σημαντικό Πειραιώτη λαϊκό καλλιτέχνη, Σταμάτη 
Λαζάρου, έργα του οποίου φυλάσσονται στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. 
Στόχος  του προγράμματος είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν, με ένα διαφορετικό 
τρόπο, στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης, μέσα από τα μοναδικά έργα του 
Σταμάτη Λαζάρου. 
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται για: 

• Δημοτικά και  Γυμνάσια: κάθε Τρίτη  και  Πέμπτη στις 14:00-15:00 
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα: 
email: pinakothikiedu@piraeus.gov.gr 
Χρονική περίοδος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος: 
Απρίλιος 2021 – Δεκέμβριος 2021 
 

#My_Piraeus: 
Διαγωνισμός 
φωτογραφίας 
για την 
τουριστική 
προβολή του 
Πειραιά 

  

 

 

Ο Δήμος Πειραιά και το Destination Piraeus σε συνεργασία με την ομάδα Greek Instagramers 
Events διοργανώνουν ανοιχτό διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα #My_Piraeus και προσκαλούν 
φωτογράφους κάθε επιπέδου (επαγγελματίες ή μη) να στείλουν φωτογραφίες που θα αναδεικνύουν τις 
ομορφιές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης του Πειραιά. 
Οι 100 φωτογραφίες που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν σε ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο 
#My_Piraeus, σε πολιτιστικό χώρο του Δήμου Πειραιά, το φθινόπωρο ή μεταγενέστερα, σύμφωνα πάντα 
με τις επιδημιολογικές συνθήκες για τον COVID-19. 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό και την έκθεση φωτογραφίας είναι δωρεάν. 
Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: Τετάρτη 30/6/2021. 
Όρους, προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής στον διαγωνισμό θα βρείτε στο link:  tinyurl.com/gre-mpt 
 

http://www.laskaridisfoundation.org/diagonismos-ena-vivlio-se-proskalei-e/www.laskaridisfoundation.org
mailto:education@laskaridisfoundation.org
mailto:pinakothikiedu@piraeus.gov.gr
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Απρίλιος 2021 – Ξένες Γλώσσες 

Ξένες Γλώσσες 

Οι... γλώσσες κάνουν καλό 
στον εγκέφαλο! 

 
Οι άνθρωποι που μιλάνε δύο -ή περισσότερες- 
γλώσσες σε προχωρημένη ηλικία, εμφανίζουν 
μειωμένη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών 
τους, σύμφωνα με μια νέα βρετανική 
επιστημονική έρευνα. 
Η μελέτη δείχνει ότι το ευεργετικό αποτέλεσμα 
της δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας υπάρχει 
ακόμη κι αν κανείς τις έμαθε μεγάλος. 
Το «κλειδί» είναι κατά πόσο, όλα αυτά τα 
χρόνια, χρησιμοποιούσε για να μιλήσει ή να 
διαβάσει και μια άλλη γλώσσα πέρα από τη 
μητρική του, σύμφωνα με το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο. 
Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό "Annals of 
Neurology" της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Νευρολογίας, μελέτησαν τις περιπτώσεις 835 
ατόμων, που είχαν κάνει το πρώτο τεστ 
νοσημοσύνης σε ηλικία 11 ετών το 1947 και το 
επανέλαβαν μετά τα 70 χρόνια τους, μεταξύ 
2008 και 2010. Οι 262 γνώριζαν έστω άλλη μία 
γλώσσα πέρα από τη μητρική τους (τα αγγλικά) 
και από αυτούς οι 195 είχαν μάθει τη δεύτερη 
γλώσσα πριν τα 18 τους, ενώ οι υπόλοιποι 
μετά την ενηλικίωσή τους. 
Η έρευνα έδειξε ότι οι δίγλωσσοι και οι 
πολύγλωσσοι είχαν σημαντικά καλύτερες 
επιδόσεις στα νοητικά τεστ που έκαναν στα 
γεράματά τους, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο 
της γενικής νοημοσύνης τους και την ικανότητα 
ανάγνωσης. 
Αυτές οι ανώτερες επιδόσεις υπήρχαν 
ανεξάρτητα από το πότε έμαθε κανείς τη 
δεύτερη ή τρίτη γλώσσα (πριν ή μετά τα 18 
χρόνια του). 
Όπως δείχνει και η νέα μελέτη - 
επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες- η 
διγλωσσία ή πολυγλωσσία επιβραδύνει την 
άνοια της τρίτης ηλικίας και διατηρεί πιο 
νεανικό τον εγκέφαλο, επειδή τον «γυμνάζει» 
καλύτερα. 
 

Ξένες Γλώσσες & 
ενήλικες 

 

Οι εποχές έχουν αλλάξει. O αυξημένος ανταγωνισμός 
και οι υψηλές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, 
καθιστούν την εκμάθηση ξένων γλωσσών αναγκαία 
συνθήκη στην προσπάθεια να επιτύχει κανείς 
επαγγελματικά και να επικοινωνήσει 
αποτελεσματικά.  Όλο και περισσότεροι ενήλικες έχουν 
την ανάγκη, είτε να αποκτήσουν ένα πτυχίο, είτε απλώς 
να θυμηθούν τα αγγλικά τους και να τα εξασκήσουν. 
Έχουν, όμως, παράλληλα και διαφορετικές ανάγκες στον 
τρόπο και τον χρόνο εκμάθησης.  
  
 Για αυτόν τον λόγο, έχουν δημιουργηθεί νέα προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά σε 

ενήλικες, φοιτητές, εργαζόμενους ή συνταξιούχους, για να καλύψουν αυτές τις διαφορετικές 
ανάγκες, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή γνώση, στον λιγότερο δυνατό χρόνο. Ποιο 
πρόγραμμα ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες; 
  

Προγράμματα BLENDED LEARNING 
Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει, όχι μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά έχουν φέρει την 
εξέλιξη και στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα Blended learning, πρόκειται για τον πλέον 
εξελιγμένο τρόπο μικτής εκμάθησης, που συνδυάζει διαδικτυακά μαθήματα στο σπίτι, με 
παράλληλα μαθήματα στην τάξη. Αυτό το πρόγραμμα έρχεται  να δώσει  τη λύση στους 
ενήλικες που έχουν περιορισμένο χρόνο και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν πολλές 
ώρες στο φροντιστήριο. Ταυτόχρονα, τους δίνει την ευελιξία να δουλέψουν στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα, όποια ώρα της ημέρας τους εξυπηρετεί ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους. Με 
αυτήν τη μέθοδο, οι ενδιαφερόμενοι φτάνουν στον επιθυμητό στόχο, κερδίζοντας χρόνο και 
χρήμα. 
  

Προγράμματα REFRESHER 
Υπάρχει όμως και μία μεγάλη ομάδα ενηλίκων που δεν ενδιαφέρονται πλέον για πτυχία, που 
δεν θέλουν διάβασμα, δεν θέλουν βιβλία, εκθέσεις και γραμματική. Θέλουν μόνο να 
«φρεσκάρουν» τις γνώσεις που διαθέτουν από παλιά, για να μπορούν να επικοινωνήσουν 
καλύτερα, είτε στη δουλειά τους είτε στα ταξίδια τους. Τα προγράμματα Refresher 
επιλέγονται κυρίως από εργαζόμενους και συνταξιούχους που τα βρίσκουν ιδιαίτερα 
επικοινωνιακά και αποτελεσματικά, αλλά ταυτόχρονα γεμίζουν τον χρόνο τους ευχάριστα. 
  

Προγράμματα  προετοιμασίας για μεταπτυχιακά 
Επιπλέον, μία ακόμα πιο στοχευμένη μέθοδος διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, αφορά 
στα εξειδικευμένα προγράμματα προετοιμασίας για τους ενήλικες που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια ανά τον 
κόσμο.  Μέσα σε ένα μήνα προετοιμάζονται με επιτυχία για την απόκτηση των επιθυμητών 
σκορ στις αναγνωρισμένες εξετάσεις IELTS και TOEFL (νο1 εξετάσεις παγκοσμίως), GMAT 
και GRE (απαραίτητες για την είσοδο σε σχολές Θετικών επιστημών, Πολυτεχνεία και 
Οικονομικές σχολές). 
  

Εντατικά προγράμματα για απόδειξη γλωσσομάθειας 
Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί έντονα η ανάγκη πολλών εργαζόμενων, τόσο στον 
ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο, να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και 
πιστοποίηση, προκειμένου να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν μία θέση εργασίας εντός 
Ελλάδας. Γι’αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν εντατικά τμήματα που έχουν σαν στόχο την άμεση 
απόκτηση πτυχίων, όπως το TOEIC ή το TIE, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως 
2-3 μήνες προετοιμασίας. 
 

Προγράμματα για επαγγελματίες 
Τέλος, η πλέον εξειδικευμένη κατηγορία εκμάθησης αγγλικών, αφορά στη χρήση 
συγκεκριμένης ορολογίας της αγγλικής γλώσσας, βάσει επαγγέλματος. Υπάρχουν 
συγκεκριμένες ομάδες που έχουν την ανάγκη για εξειδικευμένη επικοινωνία και ορολογία 
πάνω σε εργασιακούς τομείς όπως ο Τουρισμός, οι Επιχειρήσεις, ο Νομικός κλάδος 
(Tourism, Business, Law). Για αυτούς τους λόγους έχουν δημιουργηθεί τμήματα όπως τα 
English for special Purposes που καλύπτουν τις επικοινωνιακές ανάγκες, γραπτές και 
προφορικές, των επαγγελματιών, όπως γιατρών και νοσηλευτών, δικηγόρων και δικαστικών, 
Διοικητικών Στελεχών και Managers, και Στελεχών Ξενοδοχειακών Μονάδων. Τα 
προγράμματα αυτά προσφέρονται και σε άλλες γλώσσες ανάλογα με τη ζήτηση, όπως τα 
ρωσικά, που είναι πολύ δημοφιλή στον τομέα του Τουρισμού.  

Συνοψίζοντας, η νέα εποχή στην αγορά εργασίας, με τον ανταγωνισμό στα ύψη και τις 
απαιτήσεις να αυξάνονται συνεχώς, επιβάλει καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας της αγγλικής 
γλώσσας, που προσφέρουν εξειδίκευση και στοχευμένη μάθηση. Τα παραπάνω 
προγράμματα διδασκαλίας, είναι τα πλέον ενδεδειγμένα, προκειμένου κάθε εν δυνάμει 
εργαζόμενος ή μη, να αποκτήσει τα απαραίτητα εκείνα εφόδια που θα του εξασφαλίσουν ένα 
επιτυχημένο επαγγελματικό μέλλον, είτε τη σιγουριά της χρήσης της αγγλικής, σε προφορικό 
και γραπτό επίπεδο. 

 
 

H δεύτερη γλώσσα αλλάζει 
το πώς βλέπουμε τον 

κόσμο 
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Απρίλιος 2021 – Επιστήμη 

Τεχνολογία αφαλάτωσης με 
ηλιακή ενέργεια 

 
Το νερό είναι πανταχού παρόν στη Γη, ωστόσο 
το μεγαλύτερο μέρος του είναι αλμυρό, οπότε 
και μεγάλο μέρος του κόσμου αντιμετωπίζει 
έλλειψη γλυκού νερού- ωστόσο επιστήμονες 
στην Κίνα ελπίζουν να βοηθήσουν στο 
συγκεκριμένο θέμα, αναπτύσσοντας μια 
συσκευή αφαλάτωσης υψηλών επιδόσεων που 
λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. 
 

Η σχετική έρευνα παρουσιάζεται στο AIP 
Advances της AIP Publishing. Η συσκευή 
αποτελείται από ένα στρώμα με τιτάνιο (TiNO- 
titanium nitride oxide), ικανό να απορροφά 
ηλιακή ενέργεια. Το TiNO εναποτίθεται σε ένα 
ειδικό είδος χαρτιού και αφρού που επιτρέπει 
στο στοιχείο απορρόφησης ηλιακής ενέργειας 
να πλέει στο θαλασσινό νερό. 
 

Όταν το ηλιακό φως πέφτει πάνω στο στρώμα 
τιτανίου, θερμαίνεται γρήγορα και εξατμίζει το 
νερό. Τοποθετώντας τη μονάδα σε ένα 
διαφανές δοχείο με μια κυρτή σκεπή από 
χαλαζία, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και 
συλλέγονται, παράγοντας μεγάλη ποσότητα 
γλυκού νερού. 
 

«Στον τομέα της ηλιακής ενέργειας 
το TiNO αποτελεί μια κοινή επικάλυψη 
απορρόφησης ηλιακής ενέργειας που 
κυκλοφορεί στο εμπόριο και χρησιμοποιείται 
ευρέως σε ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού 
και σε φωτοβολταϊκά» είπε ένας εκ των 
ερευνητών, ο Τσάο Τσανγκ. «Έχει υψηλό βαθμό 
απορρόφησης ηλιακής ενέργειας και χαμηλή 
εκπομπή θερμότητας, και μπορεί να μετατρέπει 
αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια σε 
θερμική». 
 

Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια μέθοδο 
εναπόθεσης ενός 
στρώματος TiNO χρησιμοποιώντας μια τεχνική 
που είναι γνωστή ως magnetron 
sputtering. Χρησιμοποίησαν έναν ειδικό τύπο 
πολύ πορώδους χαρτιού το οποίο λειτουργεί 
απορροφητικά για να παρέχει νερό από 
δεξαμενή αλμυρού νερού. Το χαρτί αυτό 
αποτελείται από ίνες ξύλου και χρησιμοποιείται 
ευρέως σε πάνες μωρών. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές, η αλμυρότητα του θαλασσινού νερού 
είναι πάνω από 75.000 milligram άλατος ανά 
λίτρο. Το συνηθισμένο πόσιμο νερό έχει 
αλμυρότητα περίπου 200 milligram ανά λίτρο. Η 
μονάδα αφαλάτωσης ήταν σε θέση να μειώσει 
την αλμυρότητα σε λιγότερο από 
2 milligram ανά λίτρο. 
 
  
 

«Νανοπαγίδες» στο σώμα για 
την παγίδευση και εξόντωση 
του κορωνοϊού 

 
 

Ερευνητές στο Pritzker School of 
Molecular Engineering 
(PME) στο University of 
Chicago σχεδίασαν μία 
πρωτοποριακή πιθανή θεραπεία για 
την Covid-19: Νανοσωματίδια που 
αιχμαλωτίζουν τον κορωνοϊό εντός 
του σώματος και χρησιμοποιούν το 
ανοσοποιητικό σύστημα για την 
καταστροφή του. 
 
Αυτές οι «νανοπαγίδες» 
προσελκύουν τον ιό μιμούμενες τα 
κύτταρα- στόχους που αυτός 
μολύνει. Όταν ο ιός προσδένεται 
στις νανοπαγίδες, αυτές τον 
κρατούν μακριά από άλλα κύτταρα  
 

και στον στοχεύουν για καταστροφή από το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Στη θεωρία αυτές οι νανοπαγίδες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε παραλλαγές του 
ιού, οδηγώντας σε έναν νέο τρόπο παρεμπόδισης του ιού. Αν και η θεραπεία αυτή 
παραμένει σε πρώιμα στάδια δοκιμών, οι ερευνητές ελπίζουν πως θα μπορούσε να 
χορηγείται μέσω ρινικού σπρέι ως αγωγή για την Covid-19. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο Matter. 
«Από τότε που άρχισε η πανδημία, η ερευνητική μας ομάδα άρχισε να αναπτύσσει αυτόν 
τον νέο τρόπο αντιμετώπισης της Covid-19» είπε ο Τζουν Χουάνγκ, επίκουρος καθηγητής 
το εργαστήριο του οποίου ηγήθηκε της έρευνας. «Κάναμε εντατικές έρευνες για να 
αποδείξουμε πως αυτές οι νανοπαγίδες λειτουργούν, και μας συναρπάζουν οι δυνατότητές 
τους». 
Για τον σχεδιασμό της Nanotrap, η ερευνητική ομάδα εξέτασε τον μηχανισμό που 
χρησιμοποιεί ο SARS-CoV-2 για να προσδεθεί σε κύτταρα: Μία πρωτεΐνη- ακίδα στην 
επιφάνειά της που προσδένεται στην πρωτεΐνη υποδοχέα ACE2 ενός ανθρώπινου 
κυττάρου. 
Για τη δημιουργία μιας παγίδας που προσδένεται στον ιό με τον ίδιο τρόπο, σχεδίασαν 
νανοσωματίδια με υψηλή πυκνότητα πρωτεϊνών ACE2 στην επιφάνειά τους. Αντίστοιχα 
σχεδίασαν άλλα νανοσωματίδια με αντισώματα εξουδετέρωσης στην επιφάνειά τους (αυτά 
τα αντισώματα δημιουργούνται μέσα στο σώμα όταν κάποιος μολύνεται και είναι 
σχεδιασμένα να δένονται στον κορονοϊό με διάφορους τρόπους). 
Τόσο οι πρωτεΐνες ACE2 όσο και τα αντισώματα εξουδετέρωσης έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
θεραπείες για την Covid-19, μα κολλώντας τα σε νανοσωματίδια οι ερευνητές 
δημιούργησαν ένα ακόμα ανθεκτικότερο σύστημα για την παγίδευση και την εξόντωση του 
ιού. 
Φτιαγμένα από πολυμερή και φωσφολιπίδια, τα νανοσωματίδια έχουν διάμετρο περίπου 
500 νανομέτρων- πολύ μικρότερα από ένα κύτταρο. Αυτό σημαίνει πως οι νανοπαγίδες 
μπορούν να φτάνουν σε περισσότερες περιοχές μέσα στο σώμα και να παγιδεύουν τον ιό 
πιο αποτελεσματικά. 
Όσον αφορά στην ασφάλεια του συστήματος, δοκιμάστηκε σε μοντέλο ποντικιού και δεν 
διαπιστώθηκε τοξικότητα. Μετά δοκίμασαν τις Nanotraps ενάντια σε έναν ψευδοϊό (ένα 
λιγότερο ισχυρό μοντέλο ενός ιού που δεν αναπαράγεται) σε κύτταρα ανθρώπινων 
πνευμόνων και διαπιστώθηκε πως η είσοδος του ιού είχε εμποδιστεί πλήρως σε αυτά. 
Όταν ο ψευδοϊός προσδενόταν στο νανοσωματίδιο- κάτι που στα τεστ χρειαζόταν περίπου 
10 λεπτά από τη στιγμή της ένεσης- τα νανοσωματίδια χρησιμοποιούσαν ένα μόριο που 
καλεί τα μακροφάγα για να απορροφήσουν και να υποβαθμίσουν τη νανοπαγίδα. Τα 
μακροφάγα γενικά τρώνε τα νανοσωματίδια μέσα στο σώμα, μα το μόριο της νανοπαγίδας 
επιταχύνει τη διαδικασία. Τα νανοσωματίδια εκκαθαρίστηκαν και υποβαθμίστηκαν εντός 48 
χωρών. 
Οι ερευνητές ελπίζουν να δοκιμάσουν περαιτέρω το σύστημα, με επιπλέον τεστ σε ζωντανό 
ιό και σε παραλλαγές. 
 

Το περιδέραιο του Γαλαξία 
έλκει τους επιστήμονες 

 

Η NASA έδωσε στην δημοσιότητα την καλύτερη 
φωτογραφία που έχει καταγραφεί από ένα από 
τα πιο ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά 
νεφελώματα του γαλαξία μας.  
 
Το 2005 εντοπίστηκε σε απόσταση 15 χιλιάδων 
ετών φωτός στον αστερισμό του Βέλους ένα 
νεφέλωμα που κέντρισε το ενδιαφέρον των 
επιστημόνων και έκτοτε αποτελεί συχνό στόχο 
παρατηρήσεων. 
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Απρίλιος 2021 – Περίεργα 

ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
Η ψηλότερη νεροτσουλήθρα 

στον κόσμο! 

 
Ένα 15ώροφο κτίριο, που φτάνει περίπου τα 45 μέτρα 
σε ύψος, δεν κάνει πλέον καμία εντύπωση, καθώς οι 
περισσότεροι από εμάς έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε 
πολύ ψηλότερα κτίρια ανά τον κόσμο. Όταν, όμως, 
πρόκειται για μια νεροτσουλήθρα που αγγίζει… τα 
σύννεφα, ε τότε αλλάζουν τα πράγματα. 
 

Στην πόλη Fortaleza της Βραζιλίας υπάρχει ένα 
εντυπωσιακό Water Park, στο κέντρο του οποίου 
δεσπόζει η ψηλότερη νεροτσουλήθρα στον κόσμο! Η 
Insano, όπως ονομάζεται, φτάνει τα 41 μέτρα ύψος, 
προκαλώντας τρόμο μόνο στη θέα! 
 

Και πώς αλλιώς, άλλωστε, όταν η κατάβαση από αυτό 
το ύψος προϋποθέτει -αν μη τι άλλο- γερή… καρδιά. 
Γιατί μέχρι να πέσεις στο νερό η ταχύτητα που 
αναπτύσσεις ξεπερνά πολλές φορές τα 100 χιλιόμετρα, 
αφού η κλίση της είναι σε ένα σημείο εντελώς 
κατακόρυφη! 
 

«Έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ της ψηλότερης 
νεροτσουλήθρας στον κόσμο και μέχρι στιγμής κανείς 
δεν μπορεί να μας συναγωνιστεί! Η Insano αποτελεί 
χωρίς δεύτερη κουβέντα μια καινοτομία όχι μόνο στο 
ύψος αλλά και στη διασκέδαση, στην αγωνία, στην 
τρομάρα και στο δέος που προκαλεί σε όσους 
αποφασίσουν να… κατέβουν!», λέει ο υπεύθυνος του 
πάρκου. 

Γήπεδο ποδοσφαίρου 
σε μαγευτική 
τοποθεσία! 

 
 

Το Henningsvær Idrettslag Stadion στο 
μικρό ψαροχώρι Henningsvær, που 
βρίσκεται σε δύο μικρά νησιά κοντά στο 
Lofoten, στη Νορβηγία, είναι εντυπωσιακό 
μόνο από τη θέση του. Το γήπεδο 
βρίσκεται σε μια βραχώδη νησίδα που 
περιβάλλεται από θάλασσα, χαρίζοντας 
στους θεατές εκπληκτική θέα στα βουνά και 
στην ανοικτή θάλασσα. 
Το γήπεδο είναι για αγώνες ερασιτεχνικών 
ομάδων με χωρητικότητα λίγων ατόμων, 
κάτι που δικαιολογείται άλλωστε και από 
τους κατοίκους του χωριού, που δεν 
ξεπερνούν τους 500. Διαθέτει τεχνητό 
χλοοτάπητα και προβολείς για βραδινά  
 

παιχνίδια, ενώ μια άσφαλτος ολόγυρα λειτουργεί σαν πάρκινγκ. Το γήπεδο αποτελεί 

στολίδι για το μικρό χωριό και δεν είναι λίγες οι φορές που ο κάτοικοι απολαμβάνουν 

εκεί τη βόλτα τους θαυμάζοντας τη θέα. 

Ζωγραφίζει μόνο με το 
στόμα και το δεξί του 

πόδι! 

 
 

 
 

Ο 41 χρόνων Huang Guofu, από το 
Chongqing από την Κίνα, έμαθε να 
ελέγχει το πινέλο με το στόμα και το 
δεξιό του πόδι, μετά από ατύχημα στο 
οποίο έχασε τα χέρια του. 
 
Ο Huang Guofu έχασε τα χέρια του σε 
ηλικία 4 ετών, αλλά δεν έχασε το 
κουράγιο του και από τα 12 άρχισε να 
ζωγραφίζει χρησιμοποιώντας το πόδι 
του.  Στα 18 του έχασε τον πατέρα του 
και αναγκάστηκε να παρατήσει τις 
σπουδές του για να βγάλει τα προς το 
ζην. 
 
Άρχισε να ταξιδεύει στις κινεζικές 
πόλεις, ζωγραφίζοντας στους δρόμους 
και πουλώντας τα έργα του στους 
περαστικούς. Όταν κάποια στιγμή 
άκουσε ότι τα σχέδια που έκανε με το 
πόδι δεν ήταν αρκετά λεπτομερή, 
άρχισε να χρησιμοποιεί και το στόμα 
του. 
 

Η λίμνη με τις μέδουσες 

 
 

Μια ιδιόμορφη λίμνη υπάρχει στα 
νησιά Παλάου, καθώς ζουν σε αυτή 
εκατομμύρια μέδουσες που 
μετακινούνται καθημερινά κατά μήκος 
της λίμνης χαρίζοντας ένα πραγματικό 
υπερθέαμα. 
Η συγκεκριμένη λίμνη είναι παράκτια 
και επικοινωνεί με τη θάλασσα με 
υπόγεια τούνελς, ωστόσο είναι 
απομωνομένη, καθώς οι μέδουσες της 
λίμνης είναι διαφορετικές από τις 
μέδουσες της παράπλευρης  
 θάλασσας, που απέχει λίγα μόνο μέτρα! 

Καθημερινά εκατομμύρια μέδουσες κινούνται κατά μήκος της λίμνης, σε μια κίνηση 
που είναι ορατή τόσο από τις ακτές όσο και από τον αέρα. 
 

Η παρουσία των μεδουσών στη λίμνη μπορεί να εξηγηθεί από δύο παράγοντες. 
Αφενός η λίμνη που έχει βάθος 30 μέτρα απέχει μόνο 20 μέτρα από τη θάλασσα, 
αφετέρου η λίμνη έχει ηλικία 12.000 ετών και στο διάστημα αυτό σαφώς 
πργματοποιήθηκάν πολλές υπερχειλίσεις της στάθμης της θάλασσας. 

Είναι τόσο μακριά 
τα πόδια μιας 
κουκουβάγιας! 

 
 

Οι κουκουβάγιες είναι 
πτηνά με δυνατά πόδια 
και ισχυρά νύχια αλλά 
δύσκολα κάποιος 
μπορεί να φανταστεί το 
μήκος των ποδιών 
τους, καθώς η στάση 
καθίσματός τους δεν το 
επιτρέπει. Ωστόσο 
κάποιος σε ένα 
καταφύγιο άγριων 
ζώων σήκωσε 
ελαφρώς το φτέρωμα 
μιας κουκουβάγιας για 
να δούμε το 
πραγματικό μήκος των 
ποδιών της – και είναι 
μεγάλο. 
Κι αν το μήκος των  

ποδιών τους σας ξεγελάσει, τι θα λέγατε για το γεγονός ότι μπορούν να 
περιστρέψουν σχεδόν πλήρως τα κεφάλια τους (270 μοίρες για να είμαστε ακριβείς); 
Επίσης, γνωρίζατε ότι τα μάτια τους δεν είναι αληθινά «μάτια», αλλά ακίνητα όργανα 
σχήματος σωληναρίου που παρέχουν διόφθαλμη όραση προκειμένου οι 
κουκουβάγιες να επικεντρωθούν πλήρως στο θήραμά τους; 
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Απρίλιος 2021 – Αθλητικά 

Ο Ολυμπιακός είναι και πάλι 
θρύλος της Ευρώπης στο πόλο 
 

 
Στην κορυφή της Ευρώπης για μια ακόμα φορά η 
ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού. Τέταρτος 
ευρω-τίτλος για τις «ερυθρόλευκες» μετά τη νίκη τους 
επί της ουγγρικής, Ντουναϊσβάρος (7-6), στον τελικό 
του Final Four της Βουδαπέστης. Δεύτερη φορά που οι 
Πειραιώτιες κατακτούν τη LEN Euroleague. 
 

Η ελληνική και η ερυθρόλευκη σημαία και πάλι στην 
κορυφή του ευρωπαϊκού πόλο, στις γυναίκες. Ο 
Ολυμπιακός νίκησε την Ντουναϊσβάρος (7-6) στον 
τελικό του Final Four της Βουδαπέστης και πανηγύρισε 
τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του και δεύτερο 
στη Len Euroleague. 
 

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη με αμιγώς ελληνική 
σύνθεση και παρά τη μεγάλη περίοδο απραξίας που 
πέρασε μέσα στη σεζόν λόγω πανδημίας ανέβηκε και 
πάλι στην κορυφή της Ευρώπης, μετά το 2014 (LEN 
Trophy) και το 2015 (Euroleague και Super Cup), 
νικώντας μια ουγγρική ομάδα μέσα στο “σπίτι” της. 
 
 

Επανεκκίνηση των ακαδημιών, 
ανοίγουν και τα κολυμβητήρια 

 
 

Η Επιτροπή 
Λοιμωξιολόγων 
εισηγήθηκε την 
επανεκκίνηση των 
αθλητικών ακαδημιών 
αλλά και των 
κολυμβητηρίων. Στην 
αναμονή, ακόμα, για τα 
γυμναστήρια. 
Ο ερασιτεχνικός 
αθλητισμός ετοιμάζεται να 
επιστρέψει σιγά σιγά στην 
κανονικότητα τις επόμενες 
ημέρες. Τα μέλη της 
Επιτροπής 
Λοιμωξιολόγων, για το  
 

πλήρες πλάνο επανέναρξης του συνόλου του ερασιτεχνικού αθλητισμού που 
κατέθεσε το Υφυπουργείο Αθλητισμού, εισηγήθηκαν ομόφωνα τα εξής: 

• Από τις 10/5/2021 να ξεκινήσουν προπονήσεις όσες κατηγορίες και 
αθλήματα ομαδικά ή ατομικά έχουν διοργανώσεις από τον Μάιο έως και τον 
Σεπτέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών 
(παίδων-εφήβων-νέων) που έχουν μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ 
πρωταθλήματα. 

• Από τις 10/5/2021 να κάνουν χρήση κολυμβητηρίων και οι αθλούμενοι 
πολίτες, με τις ίδιες συνθήκες testing όπως και οι αθλητές, ενώ οι πλήρως 
εμβολιασμένοι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ. Βασική προϋπόθεση 
αποτελεί η μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού χωρητικότητας των 
κολυμβητηρίων, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες 
αποστάσεων, ενώ οι αθλούμενοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
κολυμβητήρια σε ώρες που δεν αθλούνται σε αυτά επαγγελματίες αθλητές. 
Το πρόγραμμα ορίζεται με ευθύνη της διοίκησης κάθε κολυμβητηρίου. 

• Από 15/05/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο 
χαμηλό και χαμηλο-μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας. 

• Από 17/5 να ξεκινήσουν οι αθλητικές ακαδημίες με ατομικές προπονήσεις 
σε μικρά, σταθερά γκρουπ έως δέκα (10) ατόμων για 3 εβδομάδες. 

• Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο 
μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας. 

• Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι προπονήσεις για τα ατομικά αθλήματα 
χαμηλής επικινδυνότητας σε γκρουπ των 6 (αντί για γκρουπ των 2 που είναι 
μέχρι τώρα). 

• Από 07/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο 
υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. 

• Την έναρξη των ιπποδρομιών στον Ιππόδρομο Μαρκοπούλου καθώς οι 
αγώνες θα γίνονται χωρίς θεατές και μόνο με τους απολύτως απαραίτητους 
συντελεστές. 

• Για τα ιδιωτικά γυμναστήρια τα μέλη της υποεπιτροπής αθλητισμού θα 
μελετήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει κατατεθεί στην ΓΓΑ για 
παρατηρήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες επανέναρξης 
τους π.χ. στην αρχή πιλοτικά μόνο με εμβολιασμένους πολίτες και να γίνει 
εισήγηση στην Επιτροπή. 
Όλα τα παραπάνω με χρήση self-test στις προπονήσεις, που θα γίνονται 
μια φορά την εβδομάδα, παρουσία του γιατρού ή του υπεύθυνου COVID-
19 της ομάδας ο οποίος βεβαιώνει τη διεξαγωγή τους. 

• Για τα αθλήματα υψηλού ρίσκου η χρήση self test να γίνεται δύο φορές την 
εβδομάδα εφόσον προπονούνται σε κλειστό χώρο. 

• Για τους αγώνες είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος για τους συμμετέχοντες με 
rapid test 24 ωρών ή PCR τεστ 48 ωρών από διαπιστευμένα εργαστήρια. 
Οι αγώνες θα διεξάγονται χωρίς θεατές και με βάση τα επικαιροποιημένα 
υγειονομικά αγωνιστικά πρωτόκολλα που καταθέτουν οι ομοσπονδίες. 

 
 

Ολυμπιακός: «Γεμίστε το 
Καραϊσκάκη στη φιέστα 

πρωταθληματος με τον ΠΑΟΚ» 

 
 

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, μέσα από την οποία καλεί τους φιλάθλους 
της ομάδας να πάρουν θέση στο “Γ. Καραϊσκάκης”, γάζοντας εισιτήρια για την απονομή του 
πρωταθλήματος στις 12 Μαΐου μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. 
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών τμημάτων. Η παρουσία θα 
είναι, φυσικά, εικονική, αφού η πανδημία του κορονοϊού δεν επιτρέπει ακόμα τη φυσική 
παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα. 
Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια κοστίζουν 5€, 7€, 10€, 20€ και τα έσοδα θα διατεθούν για την 
οικονομική ενίσχυση του Ερασιτέχνη. 
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Απρίλιος 2021 – Ψυχαγωγία 

Τι βαθμό θα έπαιρνες σε αυτό το τεστ χημείας γ’ γυμνασίου; 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
   

  
 

 
 

1→β / 2→β / 3→α / 4 →δ / 
5→γ / 6→γ / 7→α / 8→β / 

9→γ / 10→α / 11→β / 12→δ / 
13→δ / 14→α / 15→β  

 

Πόσα γνωρίζεις για τον πληθυσμό του πλανήτη μας; Απάντησε στις ερωτήσεις και ανακάλυψε το 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

1→β / 2→β / 3→δ / 4 →γ / 
5→δ / 6→β / 7→α / 8→β / 

9→β / 10→β 
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Απρίλιος 2021 – Gaming 

Rocket League Sideswipe 

 
Η κυκλοφορία θα γίνει και σε κονσόλες νέας γενιάς. 
 

Το Rocket League έρχεται στις κονσόλες νέας γενιάς 
με ξεκλειδωμένα τα 120fps, σύμφωνα με πληροφορίες 
που έρχονται από έγγραφα της δίκης μεταξύ Epic 
Games και Apple. Τα έγγραφα που 
παρουσιάστηκαν στην δίκη αποκαλύπτουν ότι μία 
έκδοση του Rocket League για κονσόλες νέας γενιάς 
βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. 
 

Η νέα αυτή έκδοση φαίνεται ότι θα είναι playable για 
πρώτη φορά και σε φορητές συσκευές και θα 
συμπεριλαμβάνει cross-play και cross-progression. 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην κονσόλα 
νέας γενιάς της Sony όμως θα αποτελούσε έκπληξη η 
κυκλοφορία μίας αναβαθμισμένης έκδοσης του Rocket 
League χωρίς υποστήριξη της νέας κονσόλας της 
Sony. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι η beta στις φορητές 
συσκευές θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στην χρονιά και 
θα ότι θα γίνει διαθέσιμο στις φορητές συσκευές πολύ 
πριν έρθει στις κονσόλες. 
 

Η Sony ανακοίνωσε την 
συνεργασία της με το 

Discord 

 
 

Η Sony και το Discord ανακοίνωσαν 
την νέα τους συνεργασία. Η Sony 
αποκάλυψε τα νέα της επένδυσής 
της στην διάσημη πλατφόρμα 
επικοινωνίας και τον ερχομό του 
Discord στο PlayStation Network. H 
εισαγωγή του Discord στο PSN 
αναμένεται στις αρχές του 2022 
χωρίς να έχουν δημοσιευθεί 
περισσότερες λεπτομέρειες. 
Ο πρόεδρος της Sony, Jim Ryan, 
δήλωσε σε πρόσφατο blog post ότι 
υπάρχουν ομάδες οι οποίες 
εργάζονται σκληρά για να φέρουν  

το Discord στο PlayStation Network. Ο Jim Ryan δήλωσε: "Οι ομάδες μας εργάζονται 
ήδη σκληρά για την σύνδεση του Discord με τις κοινωνικές και gaming εμπειρίες σας 
στο PlayStation Network. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε τα PlayStation Network και 
Discord πιο κοντά σε κονσόλες και φορητές συσκευές στις αρχές του επόμενου 
έτους, επιτρέποντας σε φίλους, ομάδες και communities να κάνουν παρέα, να 
περάσουν καλά και να επικοινωνήσουν ευκολότερα καθώς παίζουν μαζί." 
 

Η Sony ανακοίνωσε επίσης μία μικρή επένδυση στο Discord, χωρίς όμως να γίνει 
γνωστό το ποσό που επενδύθηκε. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έρχεται μετά την 
ανακοίνωση της συνεργασίας μεταξύ Discord και Microsoft για την εισαγωγή ενός 
chat app στο Halo Infinite στα PC. Το τελευταίο διάστημα ήρθαν στο φως της 
δημοσιότητας και οι προθέσεις της Microsoft να εξαγοράσει την δημοφιλή 
πλατφόρμα επικοινωνίας, με το Discord τελικά να αποφασίζει να συνεχίσει ως 
ανεξάρτητη επιχείρηση χωρίς να κυνηγάει κάποια εξαγορά. 
 

Σε άλλα νέα για το PlayStation είδαμε ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις κατά την 
διάρκεια του πρόσφατου State of Play livestream με επίκεντρο της παρουσίασης να 
αποτελεί το επερχόμενο Ratchet & Clank: Rift Apart. 
 

Fortnite: Τα Tactical Shotgun 
και Infantry Rifle επιστρέφουν 

 
 

Το σημερινό hotfix εισάγει ξανά δύο αγαπημένα όπλα του community μαζί με 
αυξημένα drop rates. 
Η τρέχουσα εβδομάδα δεν είχε μεγάλες αλλαγές στο Fortnite. Το σημερινό hotfix 
παρόλα αυτά θα φέρει την επιστροφή των Infantry Rifle και Tactical Shotgun, δύο 
αγαπημένα όπλα του community, μαζί με μία μικρή λίστα από fixes. 
Το Tactical Shotgun είχε εισαχθεί προηγουμένως στην Fortnite Season 5, ενώ το 
Infantry Rifle λείπει από την αρχή της Chapter 2, κάτι που σημαίνει ότι έχει περάσει 
ένας χρόνος απουσίας του. Για τους παίκτες που μπήκαν στον κόσμο του Fortnite 
για πρώτη φορά μετά την έναρξη της Chapter 2 το σημερινό hotfix θα αποτελέσει την 
γνωριμία τους με ένα από τα πολυαγαπημένα όπλα των παικτών το οποίο δεν έχουν 
δοκιμάσει. 
Μαζί με τα δύο όπλα η Epic Games δήλωσε ότι διπλασιάζει τις πιθανότητες να βρείτε 
crafting parts στο floor loot. Ταυτόχρονα, τα mechanical parts έχουν επίσης 50% 
μεγαλύτερο drop rate από τα οχήματα. Η Epic Games εξήγησε ότι τα αυξημένα drop 
rates στα Bunker Chests και τα Supply Drops θα ευνοήσουν τα Classic όπλα. 
Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις αλλαγές του σημερινού hotfix: 
-Επιστροφή των Tactical Shotgun και Infantry Rifle. 
-Διπλάσιες πιθανότητες για Crafting Parts στο floor loot. 
-Τo drop rate των Mech Parts από οχήματα αυξάνεται κατά 50%. 
-Βελτιωμένες πιθανότητες να βρείτε fish spots, Supply Drops και Bunker Chests. 
 

Το Tetris Effect: 
Connected έρχεται 

στο Steam 

 

Αυτό το καλοκαίρι 
έρχεται για PC και 
PS4. 
 Το Tetris Effect: Connected έρχεται στο Steam το καλοκαίρι και η ιστοσελίδα του καταστήματός του είναι 

πλέον ανοιχτή.Όπως εξηγεί και το όνομά του,το Tetris Effect: Connected είναι μία εμπλουτισμένη έκδοση 
του original παιχνιδιού του τίτλου αλλά με καλύτερη υποστήριξη του multiplayer Tetris καθώς και νέου 
single-player υλικού. Το Tetris Effect: Connected αρχικά κυκλοφόρησε για περιορισμένο χρόνο, 
αποκλειστικά για Xbox κονσόλα τον Νοέμβριο του 2020 και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει για 
PC και PS4 αργότερα φέτος το καλοκαίρι. Το Tetris Effect: Connected περιλαμβάνει και το γνωστό 
ανταγωνιστικό Tetris αλλά και ένα cooperative mode τριών παιχτών. Το παιχνίδι κατευθύνεται από τον 
Tetsuya Mizuguchi, έναν Ιάπωνα σχεδιαστή και παραγωγό, γνωστό για την συναισθητική του δουλειά, 

όπως το πετυχημένο cult Rez αλλά και η επανέκδοσή του Rez Infinite. Η εταιρία ανάπτυξης Enhance επιβεβαίωσε πρόσφατα πως ετοιμάζει κάτι καινούριο. 
Στο review του GameSpot ο κριτικός Mike Epstein μίλησε με ποlύ καλά λόγια για το Tetris Effect: Connected αναφερόμενος στην αισθητική του καθώς και στην 
προσθήκη περισσότερο δημιουργικών modes στην κεντρική δράση του Tetris. Σύμφωνα με τον ίδιο “ Δεν υπάρχει χρόνος για μεταμέλεια στο Tetris. Το επόμενο 
κομμάτι πέφτει και έχετε μόνο λίγα δευτερόλεπτα να το βάλετε στη θέση του. Έπειτα, το επόμενο κομμάτι και το επόμενο μετά από αυτό. Ορισμένοι άνθρωποι 
κάνουν διαλογισμό για να καθαρίσουν το μυαλό τους. Κάποιοι άλλοι μαγειρεύουν ή φτιάχνουν μοντέλα. Το Tetris Effect έχει την ίδια ικανότητα να σας ξεδιαλύνει 
το μυαλό. Το 2018, αυτό ήταν που έκανε το Tetris Effect ιδιαίτερο. Το 2020 το αισθάνεσαι αναγκαίο. 
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Google Earthquake System: 
Διαθέσιμο και στην Ελλάδα 

το σύστημα ενημέρωσης 
σεισμών 

 
Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες όπου 
η Google επεκτείνει μία σχετικά νέα υπηρεσία 
της που αφορά την ενημέρωση 
για σεισμικές δονήσεις που σημειώνονται στην 
περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης. 
Το σύστημα ονομάζεται Android 
Earthquake Alerts System και μέσω αυτού οι 
χρήστες κινητών Android λαμβάνουν αυτόματες 
έγκαιρες ειδοποιήσεις κάθε φορά που 
σημειώνεται σεισμός στη περιοχή τους. 
 

Όσοι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν αυτές τις 
ειδοποιήσεις θα μπορούν να απενεργοποιήσουν 
την υπηρεσία από τη συσκευή τους. 
 

Σύμφωνα με τη Google, η υπηρεσία έχει ως 
στόχο να βοηθήσει στη μείωση των 
τραυματισμών. 
Σημειώνει δε ότι σύμφωνα με σχετικές έρευνες, 
πάνω από το 50% των τραυματισμών που 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός σεισμού 
μπορούν να αποφευχθούν εάν υπάρξει έγκαιρη 
ενημέρωση και προλάβει ο κόσμος να 
απομακρυνθεί κατά τα πρώτα κρίσιμα 
δευτερόλεπτα. 
 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020, 
σε συνεργασία με το United States Geological 
Survey (USGS) και το Shake Alert, παρέχοντας 
έγκαιρες ειδοποιήσεις στους χρήστες Android 
στην Καλιφόρνια. 
 

Στη συνέχεια, η υπηρεσία επεκτάθηκε 
στο Όρεγκον, ενώ μέσα στο Μάιο θα είναι 
διαθέσιμη και στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. 
 

Εκτός της Ελλάδας, η Νέα Ζηλανδία είναι η άλλη 
χώρα που επεκτείνεται άμεσα η υπηρεσία. 
 

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι 
έγκαιρες ειδοποιήσεις στην Ελλάδα και την Νέα 
Ζηλανδία χρησιμοποιούν τα επιταχυνσιόμετρα 
των έξυπνων κινητών Android ώστε να 
εντοπίζουν σεισμικά κύματα που υποδεικνύουν 
την πιθανότητα σεισμού. 
 

Εάν το κινητό καταγράψει μια δόνηση την οποία 
«αντιλαμβάνεται» ως σεισμική, τότε στέλνει σήμα 
στο διακομιστή ανίχνευσης σεισμών, μαζί με 
υπόδειξη της περιοχής όπου σημειώθηκε η 
δόνηση. 
Στη συνέχεια, ο διακομιστής διασταυρώνει 
τις πληροφορίες από πολλά κινητά ώστε να 
εντοπίσει το σεισμό, το μέγεθος του, και την 
ακριβή τοποθεσία του. 
 

Θεσσαλονίκη: Μαθητές Λυκείου δημιούργησαν 
εκπαιδευτική ιστοσελίδα για να βοηθήσουν μαθητές 

Δημοτικού 

   
Έβλεπαν τα αδέλφια τους να περνούν ατελείωτες ώρες παίζοντας βιντεοπαιχνίδια εν 
μέσω πανδημίας και αποφάσισαν να τα βοηθήσουν και να αλλάξουν με δημιουργικό 
τρόπο, την καθημερινότητα τους. 
 
Μια ομάδα εννιά μαθητών και μαθητριών λυκείου, η Εdu4Kids, δημιούργησε website και 
βοήθησε εκατοντάδες μαθητές του δημοτικού να ανταπεξέλθουν με στα μαθήματα τους 
εν μέσω πανδημίας, αλλά και να αντιμετωπίσουν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, τον 
εγκλεισμό και την αναστολή των δια ζώσης μαθημάτων τους. 
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κωνσταντίνος Ανδριώτης, μαθητής τρίτης λυκείου, δημιούργησε 
κάποια κουίζ για να βοηθήσει τα αδέλφια του. Όπως ο ίδιος ανέφερε στον ραδιοφωνικό 
σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104.9FM», 
«κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, άρχισα να κάνω κάποια τεστ για να βοηθήσω 
τα αδέλφια μου και τη μητέρα μου που είναι δασκάλα και ήθελε να τα στέλνει στους μικρούς 
μαθητές της. Τα τεστ αυτά άρεσαν πάρα πολύ στους μαθητές, το ίδιο και στα αδέλφια 
μου». 
 
Η πρωτοβουλία αυτή βρήκε υποστηρικτές και δύο ακόμα συμμαθητές του.«Αποφασίσαμε 
μαζί με τον Δημήτρη Γραικό και τον Ντανιέλ Κοτόρρι, να δημιουργήσουμε το δικό μας 
εκπαιδευτικό website, στο οποίο θα ανεβάζαμε αυτά τα τεστ με βάση την ύλη που υπάρχει 
σε κάθε τάξη και πήγε πάρα πολύ καλά». 
 
Οι τρεις συμμαθητές και φίλοι, φέτος είναι στην τρίτη λυκείου και όλοι έχουν περάσει με 
πλήρη υποτροφία σε πανεπιστήμια της Αμερικής. Ο Κωνσταντίνος επιθυμεί να 
σπουδάσει χημικός μηχανικός, ο Δημήτρης βιολογία και πολιτικές επιστήμες και ο Ντάνιελ 
φυσική και πολιτικές επιστήμες. 
 
«Η εκπαίδευση δεν είναι κάτι που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε, διότι ο στόχος μας ήταν 
να βοηθήσουμε τα παιδιά εν μέσω πανδημίας», διευκρινίζει ο Δημήτρη Γραικός και 
ο Ντανιέλ Κοτόρρι περιγράφει πως έβλεπε τον αδελφό του να παίζει συνέχεια 
βιντεοπαιχνίδια και όπως εξομολογείται, «ήταν μια εικόνα που δεν ήθελα να βλέπω και 
έτσι ξεκινήσαμε αρχικά για να βοηθήσουμε τα αδέλφια μας και στη συνέχεια το σχολείο 
μας, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, μας βοήθησε να το αναπτύξουμε πολλά βήματα 
παραπέρα». 
 
«Πέρυσι στο πρώτο web site που δημιουργήσαμε, είχαμε 2000 προβολές και 800 
συνδρομητές και αυτό μας εξέπληξε ευχάριστα και αποφασίσαμε να προσθέσουμε και 
αλλά παιδιά στην ομάδα. Έτσι ήρθαν και έξι κορίτσια της δευτέρας λυκείου που ήθελαν να 
βοηθήσουν και δημιουργήσαμε ένα νέο web site πολύ πιο ωραίο και εύκολο για τους 
μαθητές χρήστες, με καινούργια τεστ στα μαθηματικά, στη γλώσσα, στη φυσική και στη 
μελέτη περιβάλλοντος, αγγλικά σε όλες τις τάξεις και τεστ στα βασικά επίπεδα στα γαλλικά, 
ισπανικά και γερμανικά» εξηγούν τα μέλη της ομάδας Εdu4Kids. 
 
Όπως λένε, «το εγχείρημα αυτό δεν θα σταματήσει, εμείς θα φύγουμε για σπουδές στη 
Αμερική, ωστόσο θα το συνεχίσουν τα παιδιά που θα πάνε στην τρίτη λυκείου. Θα 
ωφελήσει τα παιδιά του δημοτικού και εν μέσω καραντίνας αλλά και όταν όλα αυτά 
τελειώσουν, διότι πάντα βοηθάει να κάνεις επανάληψη στην ύλη σου και να μπαίνεις στο 
γυμνάσιο πιο προετοιμασμένος». 
«Παράλληλα με τo web site, δημιουργήσαμε και τρία βιβλία, ένα για την πρώτη και τη 
δευτέρα δημοτικού, ένα για την τρίτη και την τετάρτη και ένα για τις δύο τελευταίες τάξεις 
του δημοτικού», αναφέρει ο Κωνσταντίνος και τονίζει πως «πιστεύουμε πολύ σε αυτή την 
προσπάθεια. Με το πρότζεκτ μας, θα συμμετάσχουμε και στον διαγωνισμό που 
διοργανώνει ‘'Το Χαμόγελο του παιδιού'', ΥouSmile. Μάλιστα έχουμε δημιουργήσει και ένα 
βίντεο για να παρουσιάσουμε την ομάδα μας καθώς θεωρούμε ότι είναι μια προσφορά 
από τα παιδιά, για τα παιδιά». 
 


