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Η ζημιά των lockdowns στους
έφηβους: Διαδικτυακό bullying,
αυτοτραυματισμοί και
κατάθλιψη

Σχεδόν διπλασιάστηκε ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο λόγω των
lockdown, με τις διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου να αγγίζουν το
50%. Την ίδια στιγμή αυξήθηκε κατά 10% ο αυτοτραυματισμός στα κορίτσια,
ενώ παρατηρήθηκε διπλασιασμός του καταθλιπτικού συναισθήματος και στα
δύο φύλλα.
Τα συμπεράσματα ανήκουν σε ποσοτική και ποιοτική έρευνα που έγινε στη Μονάδα
Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) ΕΚΠΑ αλλά και από τη γραμμή «Υποστηρίζω» που
λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού». Για τα σημαντικά
προβλήματα στην ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων, μίλησε στο Πρακτορείο
Fm η αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής, Επιστημονική
Υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας κ Άρτεμις Τσίτσικα.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, όπου σημειώθηκε μία αιφνίδια και απότομη
μεταβολή της καθημερινότητας, αλλά δεν υπήρχε γνώση για το τι ακριβώς συμβαίνει,
είδαμε πολλές αλλαγές στη συμπεριφορά των εφήβων, οι οποίες εντάθηκαν στο
δεύτερο lockdown, αναφέρει η παιδίατρος.
«Παρατηρήθηκε ένα υπερβολικό άγχος, κάποιες φοβίες, καταθλιπτικό συναίσθημα
που σχεδόν διπλασιάστηκε, και το κυριότερο, ένα αίσθημα παραίτησης και έλλειμμα
προοπτικής. Στα κορίτσια είδαμε μία εσωτερίκευση, σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε
αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, όπως ο αυτοτραυματισμός, που έφτασε το 10%
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, αλλά και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ενώ τα
αγόρια είχαν μία επιθετικού τύπου εξωστρεφή συμπεριφορά, και υπήρξαν και
επεισόδια ενδοοικογενειακά, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον τους».

Η επιστροφή στην ψυχοκοινωνική κανονικότητα
Τα μικρότερα παιδιά σύμφωνα με την κα Τσίτσικα, αντιδρούν περισσότερο με άτυπες συμπεριφορές, πχ αντιδρούν υπερβολικά σε μία άσχετη
στιγμή, ή δεν συνεργάζονται, ειδικά όταν κάποιος δεν τους εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει και ακούν πχ ψιθύρους στο σπίτι. Έτσι νιώθουν
ανασφάλεια και γεμίζουν άγχος που εκδηλώνεται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
«Όσον αφορά στην “ψηφιακή ζωή” των εφήβων, προ πανδημίας σε έρευνα που είχαμε κάνει στην επικράτεια ήδη ήταν πολύ ψηλά τα ποσοστά
εθισμού, έφταναν στο 30-40% του εφηβικού πληθυσμού, με τη σοβαρή συμπεριφορά εξάρτησης να αγγίζει το 8%. Τώρα πλέον φτάνουν στο
50-60% και η σοβαρή συμπεριφορά εξάρτησης αγγίζει έως και το 15%. Επίσης παρατηρείται μία αύξηση διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού
κινδύνου, όπως ο εκφοβισμός που έφτασε το 50%, ρητορική του μίσους, επιθετικότητα δηλαδή ψηφιακά. Είδαμε μία υπερβολή στη χρήση του
διαδικτύου. Η τηλεκπαίδευση που ήταν μία αναγκαία συνθήκη και προσέφερε πολλά, σίγουρα κούρασε και είχε μία μεγάλη επίπτωση στη
σχολική τους ζωή, καθώς παρατηρήθηκε σχολική άρνηση, έλλειμμα κινήτρου να βγαίνουν από το σπίτι κλπ».
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Σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν και πότε θα εξαλειφθούν όλα αυτά τα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν στην ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων η κ Τσίτσικα αναφέρει
ότι πρόκειται για μία κατάσταση που θα μας ακολουθήσει για μήνες, ίσως ένα ή δύο
χρόνια. «Γιατί για να γυρίσουν τα παιδιά στην κανονικότητα χρειάζονται υποστήριξη και
από την οικογένεια, αλλά και από προγράμματα που θα εφαρμόσουμε για να τα
ενισχύσουμε μέσα στο σχολείο».
θα
δημιουργηθούν
οι
συνθήκες και το κατάλληλο
περιβάλλον
ώστε
οι
φοιτητές, καθώς και το
διδακτικό,
διοικητικό,
τεχνικό
και
λοιπό
προσωπικό
εκάστου
ιδρύματος να μπορεί να
συνεργάζεται
και
να
δημιουργεί σε έναν κοινό
χώρο
εκπαίδευσης
και
έρευνας.
του Αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ
Δημήτρη Καραδήμα*
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο δεν είναι πλέον μια ιδέα ή ένα όραμα, αλλά αποτελεί
έναν πολύ συγκεκριμένο ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει σε
σημαντικές εξελίξεις και ουσιαστικές αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση της
Ευρώπης.
Τα πρώτα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, δεκαεπτά (17) συνολικά στον αριθμό, άρχισαν να
λειτουργούν επισήμως (είχε προηγηθεί ένα προπαρασκευαστικό στάδιο) τον Οκτώβριο
του 2019.
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Ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε η λειτουργία και άλλων είκοσι τεσσάρων (24), ώστε να γίνεται λόγος σήμερα για 41 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια!
"Κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα που συμμετέχει στο νέο αυτό εγχείρημα εντάσσεται πλήρως σε ένα νέο διεθνές πλαίσιο λειτουργίας
που απαντά στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με τη συνεργασία"
Τι είναι, λοιπόν, αυτός ο νέος θεσμός του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου;
Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (ΕΠ) δεν είναι νέα ιδρύματα τα οποία δημιουργούνται εκ του μηδενός.
Κάθε ΕΠ είναι στην ουσία μια Ένωση υπαρχόντων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που κατά κανόνα έχουν μακρά ιστορία!
Ένα ΕΠ είναι η κοινή συνισταμένη των δυνάμεων ενός αριθμού πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, τα οποία
αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν στενά σε όλα τα επίπεδα.
Κάθε ΕΠ φέρει τη δική του διακριτή ονομασία που σε κάποιο βαθμό αντικατοπτρίζει και την ιδιαιτερότητά του.
Μεταξύ των πρώτων 17 ΕΠ συγκαταλέγονται και τα CIVIS, EPICUR και ΕU-CONEXUS στα οποία συμμετέχουν, αντίστοιχα, το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Τέσσερα ακόμα ελληνικά ιδρύματα εντάχτηκαν σε κάποιο από τα 24 ΕΠ της δεύτερης φάσης.
Είναι αυτονόητο ότι ο θεσμός των ΕΠ είναι υπό διαμόρφωση και σταδιακά θα λάβει την τελική μορφή του.
Βασικό στοιχείο του είναι η ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων ιδρυμάτων με παράλληλη διατήρηση της
αυτονομίας και του αυτοδιοικήτου εκάστου ιδρύματος.
Ποιος είναι, όμως, ο στόχος και τι εξυπηρετεί η υιοθέτηση αυτού του νέου θεσμού;
Τι προσδοκά και τι αναμένεται να επιτύχει ένα ΑΕΙ με τη συμμετοχή του σε ένα ΕΠ;
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που επιδιώκεται να επιτευχθεί είναι η δημιουργία στην πράξη ενός κοινού χώρου εκπαίδευσης και έρευνας, ο
οποίος θα έχει τρία τουλάχιστον πολύ σημαντικά αποτελέσματα:
Πρώτον, θα δημιουργηθούν οι συνθήκες και το κατάλληλο περιβάλλον (ακαδημαϊκά, θεσμικά, διοικητικά, οικονομικά, κλπ) ώστε οι φοιτητές,
καθώς και το διδακτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό εκάστου ιδρύματος να μπορεί να συνεργάζεται και να δημιουργεί (να διδάσκει,
να μαθαίνει, να πραγματοποιεί έρευνα, να εργάζεται) σε έναν κοινό χώρο εκπαίδευσης και έρευνας, όπου όλοι θα αξιοποιούν τα ισχυρά σημεία
όλων και κάθε ίδρυμα θα βελτιώνει τα αδύνατα σημεία του αξιοποιώντας την εμπειρία, τις καλές πρακτικές και τη συμβολή των άλλων.
Δεύτερον, ο κοινός χώρος εκπαίδευσης και η προσπάθεια για τη διαμόρφωση και ανάπτυξή του αναμένεται ότι θα ισχυροποιήσει την αίσθηση
των κοινών ευρωπαϊκών στόχων και της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας – ένα σημείο στο οποίο μέχρι σήμερα η ΕΕ δεν φαίνεται να έχει
ιδιαίτερη επιτυχία!
Τρίτον, η ένωση των δυνάμεων που περιγράφεται παραπάνω θα δημιουργήσει ισχυρές εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες, ικανές όχι
μόνο να αντέξουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό που σταδιακά επιτείνεται, αλλά και να πρωταγωνιστήσουν τις επόμενες δεκαετίες, φέρνοντας
την Ευρώπη στην πρωτοπορία των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και οικονομικών εξελίξεων.
Σε επίπεδο ιδρυμάτων τα οφέλη από τη συμμετοχή σε ένα ΕΠ είναι προφανή, αλλά αξίζει να αναφερθούμε σε ορισμένα από αυτά τα οποία
σχετίζονται και με τη συζήτηση για την ανάγκη μετασχηματισμού των ΑΕΙ.
Η ένωση ιδρυμάτων που μοιράζονται τις ίδιες ευρωπαϊκές αρχές και αξίες (ακαδημαϊκή ελευθερία, αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων, ισότητα
ευκαιριών, σεβασμό στη διαφορετικότητα, διαφάνεια, λογοδοσία, κλπ.) ισχυροποιεί τα ιδρύματα, ώστε να μπορούν να κινηθούν δυναμικά και
δραστικά και προς τις δύο κατευθύνσεις:
• την υπεράσπιση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, αφενός, έναντι όσων δεν αντιλαμβάνονται τον σεβασμό προς αυτές ως πρώτη
προτεραιότητα, και
• την υιοθέτηση αλλαγών και δομικών μετασχηματισμών, αφετέρου, χωρίς φόβο για εκπτώσεις στις κοινές αυτές αξίες, δεδομένου ότι
τα ίδια τα ιδρύματα είναι παρόντα και συνδιαμορφώνουν τη σχετική πολιτική και το νέο τοπίο.
Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο που θα κερδίσουν τα ΑΕΙ από τη συμμετοχή τους στα ΕΠ είναι η δυνατότητα που θα έχουν να εκπαιδεύουν τους
φοιτητές τους σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, όπου η κινητικότητα όλων των ειδών (φυσική, εικονική ή μικτή), τόσο για τους φοιτητές
όσο και για τους καθηγητές και το λοιπό προσωπικό, αποτελεί προτεραιότητα και θα ενισχυθεί σημαντικά.
Παράλληλα, η συμμετοχή σε ένα ΕΠ προσδίδει πρόσθετο κύρος στο ίδρυμα που συμμετέχει, καθώς του αυξάνει τη δύναμη, του ανοίγει νέους
ορίζοντες και του προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για εξωστρέφεια και δράσεις εκπαιδευτικές και ερευνητικές.
Εκτός, όμως, από τα προφανή και άμεσα οφέλη που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και αυτά που θα προκύψουν από τις αλλαγές που θα
προωθηθούν και τις προτεραιότητες που θα τεθούν στην πορεία του μετασχηματισμού που κάθε ΕΠ θα επιλέξει να ακολουθήσει στο πλαίσιο
που χαράσσει η ΕΕ.
Σε ό,τι αφορά στο CIVIS, η προσπάθεια στρατηγικού μετασχηματισμού θα στραφεί γύρω από συγκεκριμένους τομείς, όπως εκπαίδευση
(διεπιστημονικότητα, φοιτητοκεντρική μάθηση, αξιοποίηση ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης, πολυγλωσσία, κλπ), έμφαση στην κινητικότητα,
έμφαση στην προώθηση και ενίσχυση συνεργασιών με τις τοπικές κοινωνίες, προώθηση συνεργασιών με ιδρύματα εκτός CIVIS (με έμφαση
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μεσογείου και Αφρικής), προώθηση ψηφιακού μετασχηματισμού και δημιουργία κοινού ψηφιακού Campus,
δημιουργία εσωτερικών θεσμών δημοκρατικής και αποτελεσματικής λειτουργίας κλπ.
Μια γενικότερη και ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος είναι, όπως προκύπτει και από τα προαναφερθέντα, αυτή της διεθνοποίησης των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η οποία είναι ζητούμενο όχι μόνο για τα ιδρύματα της χώρας μας, αλλά και για τα ιδρύματα όλων των χωρών
στην ΕΕ και εκτός αυτής.
Η συμμετοχή σε ένα ΕΠ αποτελεί ταυτόχρονα και απόφαση προσχώρησης του ιδρύματος σε μια διαδικασία ουσιαστικής διεθνοποίησης.
Κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα που συμμετέχει στο νέο αυτό εγχείρημα εντάσσεται πλήρως σε ένα νέο διεθνές πλαίσιο λειτουργίας που απαντά
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με τη συνεργασία.
Το σύνηθες μοντέλο διεθνοποίησης που στηρίζεται απλά στην επιδίωξη προσέλκυσης ξένων φοιτητών και/ή δημιουργίας παραρτημάτων σε
άλλες χώρες (που έχει βασική επιδίωξη το οικονομικό όφελος) φαίνεται πλέον μονοδιάστατο και δεν ικανοποιεί, αν το κρίνει κανείς με όρους
ακαδημαϊκούς.
Ο θεσμός των ΕΠ προτείνει ένα νέο τύπο διεθνοποίησης.
Συνέχεια στη σελ. 5
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1998

1941

1961

1456

1972

Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, με
έδρα τη Φραγκφούρτη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Χρύσανθος αρνείται να
ορκίσει την κυβέρνηση
των δωσίλογων του
Τσολάκογλου και
καθαιρείται.

Έργα του λαϊκού
ζωγράφου Θεόφιλου
εκτίθενται στο Λούβρο.
Ενθουσιώδης
υποδοχή..

Οι Οθωμανοί Τούρκοι
κυριεύουν την Αθήνα..

H Ελλάδα και η Κίνα
συνάπτουν
διπλωματικές σχέσεις..

1850

1822

1949

1898

1877

Ο Λιβάι Στράους
παρουσιάζει το πρώτο
παντελόνι τζιν..

Ο Κωνσταντίνος
Κανάρης πυρπολεί την
τουρκική ναυαρχίδα
του Καρά Αλή στη Χίο.

Ο βρετανός
συγγραφέας Τζορτζ
Όργουελ εκδίδει το
εμβληματικό
μυθιστόρημά του
«1984».

Η Μ. Βρετανία
«νοικιάζει» το Χονγκ
Κονγκ από την Κίνα για
99 χρόνια..

Ιδρύεται ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός, με
πρωτοβουλία της
βασίλισσας Όλγας

1931

1897

1968

1905

1885

Ιδρύεται η Πάντειος
Σχολή Πολιτικών
Επιστημών, με
κληροδότημα του
Αλέξανδρου Πάντου.

Ο Καρλ Έλσενερ
λαμβάνει δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας για τον
πολυσουγιά, που
αργότερα θα ονομαστεί
«ελβετικός».

Θεμελιώνεται ο
Πύργος των Αθηνών,
ο πρώτος
ουρανοξύστης της
πόλης,.

Άγρια σύρραξη
σημειώνεται στον
Άγιον Όρος, μεταξύ
ελλήνων και ρώσων
μοναχών, με 80
τραυματίες.

Ιδρύεται στον Πειραιά ο
Όμιλος Ερετών, το
αρχαιότερο αθλητικό
σωματείο στην Ελλάδα.

1913

1885

1932

1827

1944

Αρχίζει ο Β’
Βαλκανικός Πόλεμος,
με την επίθεση της
Βουλγαρίας εναντίον
της Σερβίας και της
Ελλάδας.

Το Άγαλμα της
Ελευθερίας φθάνει στο
λιμάνι της Νέας
Υόρκης, ως δώρο των
Γάλλων προς τους
Αμερικανούς.

Ιδρύεται στη Γενεύη η
FIBA, η παγκόσμια
ομοσπονδία του
μπάσκετ.

Ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης απειλεί
όσους Έλληνες
προσκυνούν τον
Ιμπραήμ με θάνατο..

Ιδρύεται η αμερικανική
Κεντρική Υπηρεσία
Πληροφοριών (CIA)..

1961

431

1902

1821

1912

Ο χημικός κολοσσός
Dow Chemical
κατασκευάζει την
πρώτη πρακτική
συσκευή αφαλάτωσης
θαλάσσιου ύδατος.

Αρχίζει τις εργασίες
της στην Έφεσο η Γ’
Οικουμενική
Σύνοδος, με σκοπό
την καταδίκη του
Νεστοριανισμού.

Το όνομα «Mercedes»
υιοθετείται για πρώτη
φορά ως εμπορική
επωνυμία από τη
γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία
Daimler

Ιδρύεται με απόφαση
των προκρίτων της
Ύδρας η πρώτη
Αστυνομία στην
Ελλάδα..

Ο Κωνσταντίνος
Τσικλητήρας κερδίζει
χρυσό μετάλλιο στο
μήκος άνευ φοράς
στους Ολυμπιακούς
Αγώνες στη
Στοκχόλμη,

1498

1967

1919

1850

1957

Οι Κινέζοι εφευρίσκουν
την οδοντόβουρτσα.

Το πρώτο ATM
εγκαθίσταται σε
τραπεζικό
υποκατάστημα στο
Ένφιλντ του Λονδίνου.

Υπογράφεται στο
Παρίσι η Συνθήκη των
Βερσαλλιών, με την
οποία τερματίζεται ο
Α’ Παγκόσμιος
Πόλεμος.

Το Οικουμενικό
Πατριαρχείο
αναγνωρίζει τελικά το
αυτοκέφαλο της
Εκκλησίας της
Ελλάδος

Εγκαθίσταται στην
Ελλάδα ο πρώτος
ατομικός
αντιδραστήρας
(Δημόκριτος).
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Συνέχεια από σελ. 3
Το περιβάλλον στο οποίο κινούνται τα ιδρύματα-μέλη ενός ΕΠ είναι εξ ορισμού διεθνές και εκεί δοκιμάζεται κάθε πτυχή της λειτουργίας τους
και κάθε οργανωτική δομή τους (η ποιότητα της εκπαίδευσης, η δημιουργία κοινών προγραμμάτων και, σε κάποιο βάθος χρόνου, κοινών
τίτλων, η έκταση των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών, η συμβολή στην καινοτομία, η εξωστρέφεια σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο,
η προσέλκυση ξένων φοιτητών στο πλαίσιο ανταλλαγών ή φοιτητών εκτός του συγκεκριμένου ΕΠ σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά
προγράμματα, η αποτελεσματικότητα των διοικητικών δομών κλπ.), ενώ η ίδια η συγκρότησή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων αποτελεί μια
τεράστια καινοτομία στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα Πανεπιστήμια είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν μαζί, να θέσουν γερές βάσεις και να καταστήσουν τον θεσμό των ΕΠ ισχυρό
παράγοντα ανάπτυξης της χώρας τους και της Ευρώπης.
Κάθε μέλος, ωστόσο, ενός ΕΠ ανήκει στο εκπαιδευτικό σύστημα της δικής του χώρας και, με αυτή την έννοια, έχει την υποχρέωση να
υπηρετήσει πρώτιστα τη χώρα του και τους στόχους της εκπαιδευτικής της πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα θα αγωνίζεται να ξεπεράσει θεσμικά και
οικονομικά εμπόδια στην πορεία προς την ολοκλήρωση του ΕΠ.
Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για σύγκρουση, αλλά συμπληρωματικότητα ρόλων.
Αυτό είναι ανάγκη να γίνει αντιληπτό από τις πολιτικές ηγεσίες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ώστε να δείξουν γρήγορα αντανακλαστικά και
να στηρίξουν έγκαιρα τη νέα ευρωπαϊκή προοπτική θεσμικά και οικονομικά.

__________________________________
• Ο Δημήτρης Καραδήμας είναι Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής
Μέριμνας του ΕΚΠΑ

Μαθητές λυκείου θα
εκπαιδευτούν στο CERN!

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) επέλεξε
για το 2021 έξι κράτη (μεταξύ αυτών και την Ελλάδα) για να εκπαιδεύσει μαθητές
τους στο πλαίσιο τού προγράμματος HSSIP (High School Students Internship
Programme), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε μαθητές λυκείου να εργαστούν στο
περιβάλλον τού διεθνούς ερευνητικού κέντρου, σε εργαστηριακές ασκήσεις
δοκιμάζοντας δικές τους προτάσεις και ιδέες.
Η μαθήτρια της Β΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Δανάη Βασίλογλου και ο
μαθητής τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης Ιωάννης
Λουμάκης είναι δύο από τους μαθητές που επελέγησαν από το CERN, μαζί με άλλους
6 μαθητές από την Αττική (σε σύνολο 72 υποψηφίων), αφού προτάθηκαν από τους
Συλλόγους Διδασκόντων των δύο Σχολείων ως κατάλληλοι λόγω τής άριστης
επίδοσής τους στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία και του εξαίρετου ήθους τους.

Το πρόγραμμα HSSIP θα πραγματοποιηθεί από 12
έως 25 Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις τού
CERN στη Γενεύη και έχει σκοπό να ενθαρρύνει την
περιέργεια των μαθητών και να τους παρακινήσει να
ασχοληθούν μελλοντικά με την έρευνα.
Η σημαντική αυτή διάκριση έρχεται ως επιβράβευση
των μαθητών και των Αρσακείων Σχολείων, τα οποία,
για 2η φορά φέτος, διοργανώνουν για μαθητές θετικού
προσανατολισμού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις
φυσικές επιστήμες, το Θερινό Πρόγραμμα GO CERN,
σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τού ΕΜΠ και το
CERN. Ο τίτλος τής φετινής θεματικής ενότητας είναι
«Η Σύγχρονη Φυσική στην υπηρεσία τού ανθρώπου».
Το πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς δίδακτρα σε 40
μαθητές που επιλέγονται με κριτήριο τη βαθμολογία
τους και την επαρκή γνώση τής Αγγλικής. Την
οργάνωση τού θερινού προγράμματος έχει αναλάβει ο
Συντονιστής Φυσικών Μαθημάτων τής Φ.Ε. κ.
Δημήτρης Κλαυδιανός και επιστημονικός υπεύθυνος
είναι ο καθηγητής ΕΜΠ κ. Ευάγγελος Γαζής.

Οι 5 βασικοί άξονες
μεταρρυθμίσεων για
την παιδεία

Επίκειται η θεσμοθέτηση της
αξιολόγησης εκπαιδευτικών και
στελεχών εκπαίδευσης

1. Ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες στο σχολείο από το νηπιαγωγείο – εξασφάλιση 1,3 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την
Παιδεία
2. Συμπερίληψη: μια διαρκής προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στη μάθηση για όλους
3. Καλύτερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού προγράμματος με την αγορά εργασίας – 395 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για
ΕΕΚ και έρευνα
4. Διδάγματα για την αξιολόγηση και διασύνδεση με τη χρηματοδότηση
5. Η Ελλάδα διεθνής φάρος εκπαίδευσης: συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ
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Εκδήλωσεις «Πάμε Πειραιά – Πάμε Ημέρες Θάλασσας 2021»

Για έβδομη συνεχή χρονιά οι Ημέρες
Θάλασσας του Δήμου Πειραιά είναι
γεγονός. Ο πλέον επιτυχημένος
θεσμός στην πόλη μας, τον οποίο
έχουν αγκαλιάσει φορείς, κάτοικοι,
επισκέπτες και επιχειρήσεις.
Από τις 28 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου
λοιπόν, ο Πειραιάς γιορτάζει και θα
είμαστε
όλοι
εκεί
για
να
διασκεδάσουμε και να τιμήσουμε την
ιστορία, τον πολιτισμό και τις
ομορφιές της πόλης μας, με
επίκεντρο τη θάλασσα του Πειραιά
και τηρώντας φυσικά όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.
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Η γωνία των μαθητών
Να ανακυκλώσω; Μα γιατί να ανακυκλώσω; Προστατεύει άραγε όσο λένε το
περιβάλλον και την υγεία μας; Βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας;
Ερωτήματα λογικά και άκρως κατανοητά. Aς πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή.
Ανακύκλωση είναι η διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων από ένα προϊόν που
έχει εξυπηρετήσει τον αρχικό σκοπό του.
Παραδείγματος χάριν, εάν ανακυκλώσουμε πλαστικά μπουκάλια μπορούμε να
κατασκευάσουμε νέα πλαστικά μπουκάλια, ή να δημιουργήσουμε την εσωτερική
επένδυση ενός μπουφάν.

Η Ανακύκλωση στις μέρες μας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος και του μέλλοντος μας. Δεν είναι μια
εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας και κάθε πολίτη που σέβεται και εκτιμά τον εαυτό του.
Κάθε κοινωνίας και κάθε πολίτη που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Οφέλη Ανακύκλωσης

• Προστασία του Περιβάλλοντος
Η ανακύκλωση βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος από χημικές και επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα,
στο νερό και στο έδαφος από απορρίμματα που δεν τα έχουμε διαχειριστεί σωστά. Οι ουσίες αυτές μπορεί να εισέλθουν στην τροφική
αλυσίδα και να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο ο οποίος αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της
αλυσίδας αυτής. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι λοιμώξεις, χρόνιες παθήσεις και πολύ σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος. Επίσης, η
ανεξέλεγκτη απόθεση των απορριμμάτων μπορεί να αποτελέσει εστία μικροβίων και παθογόνων μικροοργανισμών.
• Βελτίωση Ποιότητας Ζωής – ΕΥ ΖΗΝ
Η Ανακύκλωση και κυρίως η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος τόσο σήμερα όσο και
αύριο, προστατεύοντας την υγείας μας και συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τη δική μας και των παιδιών μας. Tι
εννοούμε όμως λέγοντας “Ποιότητα Ζωής” ή αλλιώς “Ευ Ζην”; Το “Ευ Zην” είναι τρόπος σκέψης, τρόπος ζωής με σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής του ανθρώπου και των γύρω του σε όλους τους τομείς. Απαραίτητο συστατικό του “Ευ Ζην” είναι η υγεία, σωματική,
πνευματική και ψυχική. Μεταφρασμένο στην καθημερινότητα είναι η καλλιέργεια του πνεύματος, η σωστή διατροφή, η σωματική άσκηση, η
ψυχαγωγία, οι καλές κοινωνικές σχέσεις, η θετική ψυχολογία, ο σεβασμός προς το περιβάλλον και τους γύρω μας, ο σεβασμός προς τις
νεότερες γενιές. Είναι καθετί που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας σήμερα χωρίς να υποβαθμίσει την ποιότητα της ζωής μας
αύριο Η υγεία αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της καλής ποιότητας ζωής, και το καθαρό περιβάλλον αποτελεί βασική προϋπόθεση της
υγείας.

•

Αποφόρτιση του Περιβάλλοντος από μεγάλες ποσότητες
αποβλήτων
Η Ανακύκλωση βοηθά σημαντικά στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος από
μεγάλες ποσότητες αποβλήτων αφού μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων που
παράγουμε καθημερινά μπορεί να ανακυκλωθεί.

• Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας
Η Ανακύκλωση βοηθά στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Δεν χρειάζεται
επομένως να κόψουμε νέα δέντρα για την παραγωγή χαρτιού ή να εξορύξουμε
εκ νέου ορυκτά όπως το βωξίτη για την παραγωγή αλουμινίου.
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Επίσης, η ανακύκλωση βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας αφού η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή προϊόντων από πρωτογενείς
πρώτες ύλες είναι πολλαπλάσια από αυτήν που απαιτείται, όταν η παραγωγή γίνεται από χρησιμοποιημένα υλικά.
Παραδείγματα:
• Με ένα τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούμε ενέργεια αντίστοιχη με 135 λίτρα πετρελαίου
• Με την ανακύκλωση ενός τόνου χαρτιού σώζουμε τη ζωή 17 δέντρων
• Για να κατασκευαστεί ένα αλουμινένιο κουτί χρειάζεται τόση ενέργεια όση για να ακούσουμε ραδιόφωνο για 4 ώρες ή να δούμε
τηλεόραση για 3 ώρες
• Καθαρίζουμε το περιβάλλον από το πλαστικό αφού το πλαστικό χρειάζεται 450 χρόνια για να αποσυντεθεί στη φύση
Ζαρίφης Απόστολος Γ’ Γυμνασίου

Ποδήλατο: Ρόδα είναι και
γυρίζει...

Η χρήση ποδηλάτου είναι μία θαυμάσια σωματική δραστηριότητα που θεωρείται
δημοφιλής και εφικτή από τον περισσότερο κόσμο. Αναφορικά να πούμε ότι η λέξη
«ποδήλατο» είναι ελληνική, σύνθετη, και προέρχεται από τις αρχαίες ελληνικές
λέξεις «πους» («πόδι») και «ελαύνω» («κινώ»). Ένα χαρακτηριστικό πλεονέκτημα
του ποδηλάτου είναι ότι συνδυαστικά καλύπτει αρκετές από τις ανάγκες του
ανθρώπου, όπως είναι η μετακίνηση, η άθληση και η ψυχαγωγία.
Στα μέσα του 20ου αιώνα το ποδήλατο έχει γίνει το βασικό μέσο μετακίνησης για
εκατομμύρια κατοίκους του πλανήτη. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως για
παράδειγμα στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, αλλά και ακόμη πιο ψηλά, στη Νορβηγία,
στη Δανία και στις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες, είναι το πιο δημοφιλές μέσο
μετακίνησης μέσα στην πόλη. Σήμερα ο αριθμός των ποδηλάτων του πλανήτη
υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο.

Στην Ελλάδα το πρώτο ποδήλατο ήρθε το 1885, ενώ το 1890, τη χρονιά της ίδρυσης της Διεθνούς Ποδηλατικής Ομοσπονδίας, έγιναν οι πρώτοι
ποδηλατικοί αγώνες. Η Αθήνα αποκτά και ποδηλατοδρόμιο (το μετέπειτα ποδοσφαιρικό στάδιο «Καραϊσκάκη») για τους πρώτους σύγχρονους
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896. Σήμερα γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόμων, που σίγουρα θα βοηθήσει στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.
Όπως το περπάτημα, έτσι και το ποδήλατο αντιπροσωπεύει τον πιο «αθώο» και ήπιο τρόπο μετακίνησης. Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με
άλλα μεταφορικά μέσα το ποδήλατο είναι οικονομικό, αθόρυβο, δεν ρυπαίνει, δεν καταναλώνει χώρο και καύσιμα, είναι το λιγότερο επικίνδυνο
μέσο απέναντι στον πεζό, αλλά και στον αναβάτη του. Ποδήλατο χρησιμοποιεί όποιος θέλει να είναι ευέλικτος, όπως, για παράδειγμα, ο πεζός,
ο οποίος είναι αυτόνομος στις μετακινήσεις του, χωρίς να ζημιώνει το περιβάλλον, και όποιος επιθυμεί να έχει επαφή με την πόλη και να
απολαμβάνει τη μετακίνησή του.
Η χρήση ποδηλάτου είναι εξαιρετικό μέσο που προάγει τη σωματική και ψυχική ευεξία. Όπως, για παράδειγμα, βοηθά στην ανάπτυξη και στην
καλλιέργεια βιολογικών, κινητικών, πνευματικών, κοινωνικών, ηθικών και βιωματικών πτυχών του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, από την
πλευρά της φυσιολογίας θεωρείται από τις πιο αποδοτικές μορφές σωματικής άσκησης, καθώς γυμνάζει το κυκλοφοριακό, αναπνευστικό και
μυϊκό σύστημα του ανθρώπινου σώματος. Επίσης έχει τεκμηριωθεί από πολλές μελέτες ότι τέτοιου είδους καρδιοαναπνευστικές ασκήσεις
ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού και αποτρέπουν την καρδιαγγειακή πάθηση, υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου
2, και αρθρίτιδα. Επίσης η κινητική συμπεριφορά, η αυτοπεποίθηση είναι παράμετροι που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της ισορροπίας,
της οδήγησης και του ελέγχου του ποδηλάτου. Η συντήρηση-φύλαξη του ποδηλάτου-εξοπλισμού του αναβάτη, η επικοινωνία με άλλους οδικούς
χρήστες και η συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς είναι μερικές από τις περιπτώσεις που ενισχύουν την ατομική και κοινωνική
υπευθυνότητα. Ακόμη, σε μια πρόσφατη μελέτη ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συστηματική αερόβια άσκηση, όπως η ποδηλασία, φαίνεται να
ενισχύει τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη λεκτική μνήμη και τη μάθηση. Η τακτική άσκηση μειώνει επίσης το στρες και το άγχος
και βελτιώνει τη διάθεση και τον ύπνο, προβλήματα που είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στη γνωστική δυσλειτουργία. Το εύρημα αυτό έρχεται σε
μία καλή στιγμή όπου οι περιπτώσεις άνοιας εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε 115 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο από το 2050.
Συμπερασματικά, σε μία εποχή που γίνεται μεγάλη προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες περιβάλλοντος στις πόλεις για την υγεία, την
ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη του ανθρώπου η χρήση του ποδηλάτου για τις καθημερινές μετακινήσεις, έστω και
αν μοιάζει στη χώρα μας με ουτοπία, είναι κοινά αποδεκτό ότι θα ήταν μία πολύ αποτελεσματική και μοντέρνα λύση.
Ζαρίφης Απόστολος Γ’ Γυμνασίου

Δείτε ακόμη:

www.apostube.com
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Μάιος 2021 – Επιμορφωτικά προγράμματα

Επιμορφωτικά προγράμματα
Υποτροφίες του Ιδρύματος
Ευγενίδου για το Ακαδημαϊκό
Έτος 2021-22

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, εκπληρώνοντας τον κοινωφελή σκοπό του, συμβάλλει στην
εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο και μέσω των υποτροφιών
του. Για περισσότερο από 65 χρόνια, το Ίδρυμα Ευγενίδου, και οι υπαγόμενες σε
αυτό κοινωφελείς περιουσίες, έχουν αποδώσει εκατοντάδες υποτροφίες για
μεταπτυχιακές σπουδές αλλά και για σπουδές σε τεχνικές σχολές στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό. Οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει αποδειχθεί ότι
διαγράφουν λαμπρή επαγγελματική πορεία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει ήδη δημοσιεύσει
τέσσερις προκηρύξεις υποτροφιών με, συνολικά, 25 νέες υποτροφίες. Δείτε
παρακάτω τις προκηρύξεις:
Υποτροφίες σε διπλωματούχους του ΕΜΠ
Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει 5 υποτροφίες σε διπλωματούχους του ΕΜΠ για
μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο
του εξωτερικού, πλήρους φοίτησης.
Υποτροφία στον τομέα της Βιοτεχνολογίας
Ο Διαχειριστής του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχειρίσεως Αλέξανδρου Σταυρόπουλου
προκηρύσσει μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της
Βιοτεχνολογίας σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Υποτροφίες σε πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ
Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει 4 υποτροφίες ετήσιας διάρκειας, σε πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ, για μεταπτυχιακές σπουδές στο
εξωτερικό, πλήρους φοίτησης.
Υποτροφίες για σπουδές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου
Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει 15 υποτροφίες για σπουδές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και
ειδικότερα σε αντικείμενα του τεχνικού.
Πληροφορίες
Λεωφ. Συγγρού 387
17564, Π. Φάληρο
Τηλ: (+30) 210 9469600

Zώντας, μαθαίνοντας &
δουλεύοντας σε έναν ψηφιακό
κόσμο. Διαδικτυακοί Κανόνες &
Συμπεριφορές: τα ναι & τα όχι
του διαδικτύου

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη διοργανώνει σε συνεργασία με το CSI Institute
διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση με θέμα «Zώντας, μαθαίνοντας &
δουλεύοντας σε έναν ψηφιακό κόσμο. Διαδικτυακοί Κανόνες & Συμπεριφορές:
τα ναι & τα όχι του διαδικτύου», την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 19.30.
Τον τελευταίο χρόνο η πανδημία του covid 19 υποχρέωσε όλους να προσαρμοστούν
στις νέες συνθήκες και να εντάξουν το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες στην
καθημερινότητα, τόσο τη δική τους όσο και των παιδιών, με αποτέλεσμα το διαδίκτυο
να αναδειχτεί, από βασικό σε απαραίτητο πλέον εργαλείο εργασίας, επικοινωνίας,
εκπαίδευσης, μάθησης, αλλά και διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Η διαδικτυακή συζήτηση στόχο έχει να ενημερωθεί το κοινό για την ορθή χρήση
της τεχνολογίας και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς θα
έχουν την ευκαιρία να πάρουν χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορούν να
βοηθήσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί
πολίτες , να αποφεύγουν τα επικίνδυνα διαδικτυακά μονοπάτια και να μάθουν
να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με μέτρο και σύνεση.
Εισηγητής είναι ο Αντιστράτηγος εα ΕΛΑΣ και Πρόεδρος του CSI Institute Μανώλης
Σφακιανάκης, ο οποίος θα ενημερώσει γονείς και παιδιά, για την ορθή χρήση της
τεχνολογίας, την ασφαλή πλοήγηση στο Internet, καθώς και για τη διαχείριση
των τελευταίων διαδικτυακών απειλών.

Φαινόμενα όπως το cyberbullying, ο διαδικτυακός εθισμός, το sexting και οι διάφορες μορφές τεχνολογικής σεξουαλικής βίας που
παρουσιάζουν έξαρση στις μέρες μας θα αναλυθούν από την Κλινική Εγκληματολόγο και Διευθύντρια του CSI Institute, Κέλλυ Ιωάννου.
Συντονιστείτε στην ιστοσελίδα, στο κανάλι του youtube και στη σελίδα Facebook του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, για να
παρακολουθήσετε ζωντανά σε livestreaming τη συζήτηση.
Μπορείτε να αποστείλετε ερωτήσεις, προβληματισμούς και θέματα προς συζήτηση στο email education@laskaridisfoundation.org

Computational Design:
Κατασκευές μέσω
προγραμματισμού
Block programming και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
| Ηλικίες: 12-18 (A' Γυμνασίου- Γ' Λυκείου)

Προεγγραφή
Απαραίτητη στα τηλέφωνα 210
9469662, 210 9469663, 210 9469620
και 210 9469683, από Δευτέρα έως
Παρασκευή 9:30 - 16:30
Διάρκεια Eργαστηρίου
90 λεπτά
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Ξένες Γλώσσες
Υπάρχει ηλικία για τα Αγγλικά

Τα Αγγλικά, όντας παγκόσμια γλώσσα, και δεδομένου ότι χρησιμοποιείται εκτενώς
σαν επίσημη γλώσσα διεθνών πολιτικοοικονομικών οργανισμών, (ακόμη κι όταν
τα Αγγλικά δεν είναι η επίσημη γλώσσα των κρατών-μελών των οργανισμών αυτών),
αποτελούν την δημοφιλέστερη ξένη γλώσσα που διδάσκεται στα σχολεία ανά τον
κόσμο. Το γεγονός αυτό καθιστά την γνώση Αγγλικών πολύτιμο εφόδιο για κάθε
άνθρωπο, καθώς, πέραν της δυνατότητας που τα Αγγλικά προσφέρουν για την
επικοινωνία με άλλους ανθρώπους ανεξαρτήτως της μητρικής τους γλώσσας,
τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται εκτενώς στον επαγγελματικό κόσμο, καθιστώντας έτσι
τα Αγγλικά πολύτιμο εφόδιο για την επαγγελματική καταξίωση του ανθρώπου.
Φυσικά, η εκμάθηση Αγγλικών, όπως και κάθε ξένης γλώσσας, δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Τα Αγγλικά - γενικά και παρόλο τις απλουστεύσεις που έχουν υποστεί τα
σύγχρονα Αγγλικά συγκριτικά με τα Αγγλικά προηγούμενων αιώνων -παραμένουν
μια γλώσσα με ιδιαίτερα δύσκολη και «ανώμαλη» ορθογραφία – εξαιτίας της
διατήρησης της ορθογραφίας παλαιότερων μορφών Αγγλικών – και με αρκετά
περίπλοκο συντακτικό.

Οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ο μαθητής που μαθαίνει Αγγλικά είναι πολλές, και κυρίως έγκεινται στην περίπλοκη γραμματική
και την ορθογραφία των Αγγλικών. Επιπροσθέτως, η μητρική γλώσσα του μαθητή παίζει σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο εύκολα ή δύσκολα
μπορεί να μάθει Αγγλικά. Φερειπείν, λόγω του ότι τα Αγγλικά ανήκουν στην Γερμανική οικογένεια γλωσσών, η εκμάθηση Αγγλικών είναι
σχετικά εύκολη για γερμανόφωνους μαθητές.
Αντιθέτως, για μαθητές με γλώσσες πολύ διαφορετικές των Αγγλικών, όπως μαθητές από την Ασία, αλλά και την Ελλάδα, η
εκμάθηση Αγγλικών χρίζει περισσότερης προσπάθειας, λόγω των διαφορών μεταξύ των Αγγλικών και, παραδείγματος χάρην, των Ελληνικών.

Κατ’αρχήν, Τα Αγγλικά, χρησιμοποιούν το λατινικό και, συνεπώς, ένα αλφάβητο διαφορετικό από το Ελληνικό. Δια ταύτα, ο
μαθητής Αγγλικών με Ελληνικά ως μητρική γλώσσα πρέπει πρώτα να διδαχθεί το λατινικό αλφάβητο – σε αντίθεση, φερειπείν, με
γερμανόφωνο μαθητή Αγγλικών, ο οποίος ήδη γνωρίζει το λατινικό αλφάβητο από την μητρική του γλώσσα.
Συχνά, οι λόγοι που κάποιος μαθαίνει Αγγλικά συμβάλλουν αισθητά και στον τρόπο διδασκαλίας – παραδείγματος χάρην, υπάρχουν ειδικά
διαμορφωμένα μαθήματα Αγγλικών που διδάσκουν επαγγελματικά Αγγλικά (business English) και που στόχο έχουν ενήλικες μαθητές, που
χρειάζονται περιορισμένες γνώσεις Αγγλικών για την επαγγελματική τους καριέρα.
Αντιθέτως, στα σχολεία το μάθημα Αγγλικών έχει δύο σκοπούς: α) να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν από μικρή ηλικία
γνώσεις Αγγλικών, ώστε να τους επιτρέψει να χρησιμοποιούν Αγγλικά στην μετέπειτα ζωή τους, για σπουδές ή εργασία και β) να τους
βοηθήσει να αποκτήσουν διπλώματα Αγγλικών που συχνά είναι απαραίτητα τόσο για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όσο και
στην εύρεση εργασίας.
Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν όρια ηλικίας όσον αφορά την εκμάθηση ξένων γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων της Αγγλικής. Φυσικά,
εξαιτίας της πλαστικότητας του νεαρού εγκεφάλου, θεωρείται καλό για τα παιδιά να μάθουν Αγγλικά, ή άλλες ξένες γλώσσες, από νεαρή ηλικία,
καθώς αυτό τους επιτρέπει στο μέλλον να έχουν μεγάλη ευχέρεια στη γλώσσα.
Εξάλλου, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο οικογενειακό περιβάλλον αποκτούν ευχέρεια μητρικής και στις δύο γλώσσες στις οποίες
εκτέιθενται κατά την βρεφική ηλικία.
Παρόλο που η εκμάθηση Αγγλικών, και ξένων γλωσσών γενικά, γίνεται δυσκολότερη καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει, εξαιτίας του ότι ο ενήλικος εγκέφαλος χάνει
την πλαστικότητα της βρεφικής/παιδικής ηλικίας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μαθαίνουν Αγγλικά ως ενήλικες, με μεγάλη επιτυχία.
Βέβαια, η εκμάθηση Αγγλικών στην ενήλικη ζωή είναι πιο αργή, συγκριτικά με την παιδική ηλικία, εξαιτίας της μικρής εγκεφαλικής πλαστικότητας. Φυσικά,
υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι Αγγλικών οι οποίοι ειδικεύονται στην διδασκαλία Αγγλικών σε ενήλικες, και οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνικές και μεθόδους που
σκοπό έχουν να βοηθοήσουν τους ενήλικες μαθητές Αγγλικών να αποκτήσουν ευχέρεια στην γλώσσα.

Όπως προαναφέρθηκε, η βασική διαφορά μεταξύ μαθημάτων Αγγλικών για παιδιά και για ενήλικες πολλές φορές είναι ο τελικός σκοπός του
μαθήματος. Ο ενήλικας μαθητής Αγγλικών συνήθως επιθυμεί να μάθει τεχνικούς όρους Αγγλικών, καθώς και βασικές εκφράσεις που του
επιτρέπουν να συννενοηθεί με συνεργάτες του από το εξωτερικό. Ο ενήλικας μαθητής Αγγλικών τις περισσότερες φορές δεν ενδιαφέρεται να
είναι σε θέση να διαβάσει λογοτεχνία στα Αγγλικά – ή, αισθάνεται πως δεν έχει τον χρόνο, ή και την διάθεση, να αφιερώσει τον χρόνο που
απαιτείται για να επιτύχει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Αντιθέτως, η διδασκαλία Αγγλικών σε παιδιά σκοπό έχει να μάθει στα παιδιά Αγγλικά σε καλό γενικό επίπεδο, ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε καθημερινή βάση, εάν το χρειαστούν.
Τα παραπάνω, γενικά, σημαίνουν πως η εκμάθηση Αγγλικών δεν έχει κάποιο ελάχιστο, ή και μέγιστο, όριο ηλικίας – ο καθένας μπορεί να
μάθει Αγγλικά, αναλόγως των αναγκών και επιθυμιών του.
Επί το πλείστον, όσο νωρίτερα ξεκινήσει κάποιος την εκμάθηση Αγγλικών τόσο το καλύτερο, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητές του να
αποκτήσει ευχέρεια στα Αγγλικά και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα Αγγλικά τόσο σε απλές περιπτώσεις, όσο και σε πιο περίπλοκες
καταστάσεις – λ.χ. την συγγραφή επισήμων επιστολών, ή την ανάγνωση περίπλοκων λογοτεχνικών/επιστημονικών κειμένων.
Επίσης, η εκμάθηση Αγγλικών από μικρή ηλικία πολλές φορές βοηθάει τους ανθρώπους, όταν αποφασίζουν να σπουδάσουν ή/και να
εργαστούν στο εξωτερικό – ειδικά λόγω της παγκοσμιότητας των Αγγλικών, ακόμα και σε χώρες όπου τα Αγγλικά δεν είναι η επίσημη
γλώσσα, τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται εκτενώς σε επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς χώρους.
Η εκμάθηση κάθε ξένης γλώσσας γίνεται πολύ ευκολότερη, όταν υπάρχει άμεση και καθημερινή έκθεση στην ξένη γλώσσα. Για
τα Αγγλικά συγκεκριμένα, λόγω και της παγκοσμιότητάς τους και της κυριαρχίας των Αγγλικών στα μέσα ψυχαγωγίας παγκοσμίως, αυτό
σημαίνει την σχετική διευκόλυνση των μαθητών που μαθαίνουν Αγγλικά, ακόμα κι αν ζουν σε χώρα όπου τα Αγγλικά δεν είναι η επίσημη
γλώσσα.
Λόγω της πληθώρας βιβλίων, ταινιών, και τηλεοπτικών σειρών – κυρίως από τις Η.Π.Α. αλλά και από την Βρετανία – ο μαθητής μπορεί να
εκτεθεί σε μεγάλη ποικιλία Αγγλικών. Επιπροσθέτως, μέσω μέσων ψυχαγωγίας, ο μαθητής Αγγλικών ξεφεύγει από τα μαθήματα Αγγλικών,
που συνήθως εστιάζουν στην γραμματική και το συντακτικό, και έρχεται σε επαφή με τα Αγγλικά που χρησιμοποιούν οι ομιλούντες
της Αγγλικής ως μητρική γλώσσα – με άλλα λόγια, ο μαθητής Αγγλικών μαθαίνει λέξεις και εκφράσεις των αγγλόφωνων ανθρώπων.
Και, φυσικά, μέσω της παρακολούθησης ταινιών στα Αγγλικά, ο μαθητής Αγγλικών σταδιακά αποκτά μεγαλύτερη ευχέρεια στα Αγγλικά,
καθώς μαθαίνει φυσικά την γραμματική και το συντακτικό, απλά παρακολουθώντας τους διαλόγους που λαμβάνουν χώρα στις ταινίες.
Συμπερασματικά, δεν υπάρχουν όρια ηλικίας για να ξεκινήσει κάποιος Αγγλικά. Μπορεί η αρχή σε μικρή ηλικία να προσφέρει πλεονεκτήματα,
κυρίως χρόνου και ευχέρειας, όμως, και ο ενήλικος μαθητής, εφόσον το επιθυμεί και το επιδιώξει, μπορεί να μάθει Αγγλικά με ευχέρεια, ειδικά δεδομένου και
της πληθώρας μέσων που υπάρχουν για να τον βοηθήσουν να έρθει σε επαφή με την γλώσσα και τον τρόπο που χρησιμοποιείται από τους αυτόχθονες.
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Εκπληκτική εικόνα
από την καρδιά του
γαλαξία μας

H NASA έδωσε
στην
δημοσιότητα
μια
πραγματικά εκπληκτική εικόνα από αυτό που
οι ειδικοί ονόμασαν «σούπερ ενεργητικό
κέντρο της πόλης» αναφερόμενοι στο κέντρο
του γαλαξία μας που μοιάζει το ίδιο…
πολύβουο και με έντονη δραστηριότητα κάθε
είδους όπως είναι τα κέντρα των μεγάλων
πόλεων.
Η εικόνα συνθέτει δεδομένα από 370
παρατηρήσεις που έχει κάνει τα τελευταία 20
χρόνια το διαστημικό τηλεσκόπιο που
ανιχνεύει τις ακτίνες Χ που εκλύονται των πιο
βίαιων κοσμικών φαινομένων αλλά και από
κοσμικά φαινόμενα για τα οποία οι
επιστήμονες
θεωρούν
«παράξενα»
ή
μυστηριώδη. Για την εικόνα χρησιμοποιήθηκαν
επίσης δεδομένα ενός ραδιοτηλεσκοπίου στην
Νότιο Αφρική.
«Κάθε γαλαξίας είναι σαν ένα οικοσύστημα.
Γνωρίζουμε ότι το κέντρο των γαλαξιών είναι η
περιοχή όπου υπάρχει η μεγαλύτερη δράση
και ότι συμβαίνει εκεί παίζει καθοριστικό ρόλο
στην εξέλιξη των γαλαξιών. Εργαστήκαμε ένα
χρόνο από τα σπίτια μας στην διάρκεια της
πανδημίας για να φτιάξουμε αυτή την εικόνα.
Σε αυτή την βλέπουμε το βίαιο ή ενεργητικό αν
προτιμάτε οικοσύστημα του κέντρου του
γαλαξία μας. Υπάρχουν πολλά κατάλοιπα
εκρήξεων σουπερνόβα, μαύρες τρύπες και
άστρα νετρονίου» αναφέρει ο Ντάνιελ
Γουάνγκ, αστρονόμος του Πανεπιστημίου
Amherst στην Μασαχουσέτη και επικεφαλής
της ερευνητικής ομάδας. Η παρατήρηση του
κέντρου του γαλαξία μας είναι πολύ δύσκολη
επειδή υπάρχει ένα πυκνό πέπλο κοσμικής
σκόνης και αερίων.
Οι ερευνητές αξιοποιώντας το διαστημικό
τηλεσκόπιο Chandra που εντοπίζει τις ακτίνες
Χ κατάφερε να διαπεράσει αυτή την κοσμική
ομίχλη και να δει τι συμβαίνει στο κέντρο του
γαλαξία μας σε απόσταση 26 χιλιάδων ετών
φωτός από εμάς. Είναι ένα πανόραμα όπου
κάθε χρώμα αναπαριστά περιοχές του κέντρου
του γαλαξία όπου οι ακτίνες Χ έχουν
διαφορετικές ενέργειες.

Νέα μελέτη της σκοτεινής
αμφισβητεί τον Αϊνστάιν

Οι επιστήμονες της μεγάλης διεθνούς
κοινοπραξίας Μελέτης της Σκοτεινής
Ενέργειας (Dark Energy Survey-DES)
παρουσίασαν τον μεγαλύτερο και πιο
ολοκληρωμένο μέχρι σήμερα «χάρτη» της
σκοτεινής ύλης στο σύμπαν, της αόρατης
ύλης που εκτιμάται ότι αποτελεί περίπου το
25% της συνολικής συμπαντικής ύλης, έναντι
5% της ορατής ύλης και 70% της σκοτεινής
ενέργειας.
Ανάμεσα στα άλλα προκαλεί ιδιαίτερο
ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κατανομή της
σκοτεινής ύλης φαίνεται να είναι τέτοια που,
σύμφωνα
με
τουλάχιστον
μερικούς
επιστήμονες, δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες
για την ορθότητα της γενικής θεωρίας
σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν.
Οι 400 ερευνητές από επτά χώρες
χρησιμοποίησαν την κάμερα σκοτεινής
ενέργειας. Πρόκειται για μία από τις
ισχυρότερες του κόσμου με ανάλυση 570
megapixel- που υπάρχει στο διαμέτρου
τεσσάρων μέτρων τηλεσκόπιο «Βίκτορ
Μπλάνκο» στη Χιλή. Οι ερευνητές εξέτασαν
με τη βοήθεια συστήματος τεχνητής
νοημοσύνης 226 εκατομμύρια γαλαξίες,
αποκαλύπτοντας
έτσι
ένα
κοσμικό
«πάπλωμα», ένα πάτσγουορκ, με τεράστιες
ολοσκότεινες κενές περιοχές πολύ χαμηλής
πυκνότητας ύλης όπου η βαρύτητα μπορεί
να συμπεριφέρεται διαφορετικά και πιο
φωτεινές περιοχές στις οποίες είναι
συγκεντρωμένη η σκοτεινή και η ορατή ύλη.

Η επίδραση
Η αφανής σκοτεινή ύλη -που ονομάστηκε έτσι ακριβώς επειδή είναι αόρατη- ασκεί επίδραση πάνω στην ορατή ύλη, παραμορφώνοντας το φως
που φθάνει στη Γη από τα μακρινά άστρα και γαλαξίες. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραμόρφωση τόσο μεγαλύτερη τεκμαίρεται ότι η είναι η
συγκέντρωση της σκοτεινής ύλης σε έναν γαλαξία ή σε κάποια άλλη περιοχή του σύμπαντος. Η βαρυτική δύναμη της σκοτεινής συγκρατεί τους
γαλαξίες μεταξύ τους σε δομές κοσμικών «ιστών».
Ο ερευνητής δρ Νάιαλ Τζέφρι της Σχολής Ecole Normale Superieure του Παρισιού και του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL)
δήλωσε στο BBC ότι ο νέος «χάρτης» συνιστά «ένα πραγματικό πρόβλημα για τη φυσική», επειδή δείχνει ότι «ίσως ο Αϊνστάιν είχε λάθος».
Πρόσθεσε ότι «ίσως νομίσετε πως αυτό είναι κακό πράγμα, ότι ίσως η φυσική καταρρέει. Όμως, για έναν φυσικό είναι κάτι υπερβολικά
συναρπαστικό. Σημαίνει ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι πραγματικά καινούργιο για το πώς είναι το Σύμπαν».
Ο καθηγητής Κάρλος Φρενκ του βρετανικού Πανεπιστημίου του Ντάραμ, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη της σύγχρονη κοσμολογικής
θεωρίας με βάση το έργο του Αϊνστάιν, δήλωσε ότι έχει ανάμικτα συναισθήματα ακούγοντας τα νέα. «Πέρασα τη ζωή μου δουλεύοντας πάνω
σε αυτήν τη θεωρία και η καρδιά μου λέει πως δεν θέλω να τη δω να καταρρέει. Όμως, ο εγκέφαλός μου λέει πως οι μετρήσεις που έγιναν είναι
σωστές και έτσι πρέπει να διερευνήσουμε τη δυνατότητα μίας νέας φυσικής», ανέφερε. «Αυτό είναι κάτι που με κάνει πολύ νευρικό και
φοβισμένο, επειδή εισερχόμαστε σε μία τελείως άγνωστη επικράτεια και ποιος ξέρει τι πρόκειται να βρούμε», πρόσθεσε.
Όπως σημείωσε ο Τζέφρι, ο χάρτης δείχνει σαφώς πως οι γαλαξίες (μεταξύ αυτών και ο δικός μας) αποτελούν τμήμα μίας ευρύτερης αόρατης
δομής λόγω της σκοτεινής ύλης. Έως τώρα οι επιστήμονες είχαν διαμορφώσει μία ακριβή ιδέα για την κατανομή της ύλης, ξεκινώντας 400.000
χρόνια πριν τη Μεγάλη Έκρηξη (Μπιγκ Μπανγκ) δημιουργίας του σύμπαντος, χάρη στο τροχιακό τηλεσκόπιο «Πλανκ» του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που μέτρησε τα απομεινάρια της κοσμικής ακτινοβολίας μικροκυμάτων υποβάθρου, γνωστής και ως
«λυκόφωτος της δημιουργίας».
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ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Μετέτρεψε μια παραλία από
χωματερή σε καθαρή ακτή!

Διάσημοι λαβύρινθοι σε όλο τον κόσμο
Εντυπωσιακοί λαβύρινθοι από όλο τον κόσμο, σε μεγάλες διαστάσεις και
περίπλοκα όσο και όμορφα σχήματα.

Ογδόντα πέντε εβδομάδες πριν η παραλία Versova στο
Μουμπάι ήταν καλυμμένη από 5,3 εκατομμύρια
απορρίμματα. Σήμερα όμως είναι πεντακάθαρη.
Περίπου 150 άτομα συμμετείχαν στη μεγαλύτερη
καθαριότητα που έγινε ποτέ σε ακτή στον κόσμο,
καθαρίζοντας περισσότερα από 16.000 κιλά
σκουπιδιών κάθε Σαββατοκύριακο. Η ομάδα
εθελοντών κατοίκων της Versova (VRV) συμμετείχε
στον καθαρισμό που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015.
Ο κάτοικος της περιοχής Afroz Shah πρωτοστάτησε
στην πρωτοβουλία και σήμερα είναι περήφανος που
βραβεύτηκε γι’ αυτό από τα Ηνωμένα Έθνη.
είναι πεντακάθαρη. Περίπου 150 άτομα συμμετείχαν
στη μεγαλύτερη καθαριότητα που έγινε ποτέ σε ακτή
στον κόσμο, καθαρίζοντας περισσότερα από 16.000
κιλά σκουπιδιών κάθε Σαββατοκύριακο. Η ομάδα
εθελοντών κατοίκων της Versova (VRV) συμμετείχε
στον καθαρισμό που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015.
Ο κάτοικος της περιοχής Afroz Shah πρωτοστάτησε
στην πρωτοβουλία και σήμερα είναι περήφανος που
βραβεύτηκε γι’ αυτό από τα Ηνωμένα Έθνη.
«Όλη η παραλία είναι τελικά καθαρή και οι
προσπάθειές μας έχουν καρποφορήσει. Τα λίγα
απορρίμματα που υπάρχουν τώρα στην ξηρά
προέρχονται μόνο από τη θάλασσα», δήλωσε εκείνος
στα Μέσα. Κάθε χρόνο, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
παράγουν σχεδόν 300 εκατομμύρια τόνους πλαστικού
καθώς και πολλά πλαστικά απόβλητα. Από αυτό, 13
εκατομμύρια τόνοι βγαίνουν στους ωκεανούς μας. Αυτό
ισοδυναμεί με την απόρριψη δύο φορτηγών
απορριμμάτων πλαστικού στον ωκεανό κάθε λεπτό!
Το πλαστικό καταστρέφει τα ψάρια, τα θαλάσσια
οικοσυστήματα και την οικονομία, κοστίζοντας μέχρι και
13
δισεκατομμύρια
δολάρια
ετησίως
σε
περιβαλλοντικές ζημιές. Μετά τις προσπάθειες του
Shah και της VRV, ξεκίνησε μια διεθνή εκστρατεία με
την ονομασία Clean Seas στην Ινδονησία. Ο
επικεφαλής Erik Solheim δήλωσε ότι η προσπάθεια
εμπνεύστηκε από τη Versova. Από τότε, η Νότια
Αφρική και ορισμένες πόλεις στη Βόρεια Αφρική, την
Υεμένη και τη Νοτιοανατολική Ασία άρχισαν να
καθαρίζουν τις παραλίες τους για να μειώσουν τα
απορρίμματα των θαλασσών.
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Ξενοδοχείο από παλιά βαρέλια κρασιού
Το ξενοδοχείο De Vrouwe van Stavoren Hotel στην Ολλανδία μετέτρεωε τέσσερα
παλιά βαρέλια κρασιού σε δωμάτια. Τα χωρητικότητας 14.500 λίτρων, το καθένα,
βαρέλια είναι τώρα δίκλινα δωμάτια που παρέχουν τις βασικές ανέσεις, μέχρι και ένα
μικρό καθιστικό.
Αν βέβαια δεν είστε λάτρεις του κρασιού πιθανόν να σας ενοχλήσει η μυρωδιά του
κρασιού που έχει «ποτίσει» τα βαρέλια. Όπως και να έχει, σίγουρα είναι μια
πρωτότυπη εμπειρία. Οι τιμές πικοίλουν ανάλογα με την εποχή από 18 εώς και 120
ευρώ ανά βραδιά.

Μάιος 2021 – Αθλητικά

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Πειραιώτισσα
Αλεξάνδρα Σταματοπούλου

«Κολυμπάμε για τη ζωή» – Σκυταλοδρομία
κολύμβησης για την υποστήριξη του Ομίλου
Εθελοντών ΑγκαλιάΖΩ

Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου κατέκτησε το δεύτερο χρυσόμετάλλιο για την
ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης της Πορτογαλίας.
τερματίζοντας πρώτη στον τελικό των 50 μ. στο ύπτιο για την κατηγορία S4.

Με το σύνθημα «Κολυμπάμε για τη ζωή» ο Δήμος
Πειραιά και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας διοργανώνουν, για 2η συνεχή χρονιά, στο
πλαίσιο
των «Ημερών
Θάλασσας», σκυταλοδρομία
κολύμβησης για την υποστήριξη του Ομίλου Εθελοντών
κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ.

Όπως το 2018 στην Ιρλανδία, έτσι και σήμερα, στην Πορτογαλία, η Αλεξάνδρα
Σταματοπούλου έκλεψε την παράσταση στα 50μ. ύπτιο κατηγορίας S4,
κατακτώντας και πάλι το χρυσό μετάλλιο.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, κάλυψε την απόσταση σε 54.35 και διπλασίασε τις
ευρωπαϊκές της πρωτιές στο αγώνισμα, ο τελικός του οποίου ήταν από τους πλέον
συναρπαστικούς του απογευματινού προγράμματος, αφού έξι αθλήτριες
διεκδικούσαν μέχρι το τέλος τη νίκη.
Τέτοιες Ελληνίδες μας προσφέρουν απλόχερα χαρά, αναβαθμίζοντας την Πατρίδα
μας στο διεθνές αθλητικό στερέωμα και κάνοντάς μας βαθιά υπερήφανους!

Με στόχο να καθιερωθεί ως θεσμός, το «Κολυμπάμε για
τη ζωή», μια ιδέα του κ. Βασίλη Τοκάκη, συμβούλου
επικοινωνίας του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη,
συνεχίζει και φέτος την ανθρώπινη αλυσίδα αγάπης και
προσφοράς που δημιούργησαν πέρυσι εκατοντάδες
αθλητές και απλοί πολίτες.
Πρέσβειρες της εκδήλωσης είναι τα κορίτσια της
γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού και
Πρωταθλήτριες Ευρώπης, οι οποίες θα λάβουν μέρος
στη σκυταλοδρομία, κολυμπώντας για καλό σκοπό.
Η σκυταλοδρομία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6
Ιουνίου, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Ανδρέας
Γαρύφαλλος» στα Βοτσαλάκια, σύμφωνα με τα μέτρα και
τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπουν οι
αρμόδιες αρχές.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το μόνο που έχετε να κάνετε
είναι να δηλώσετε ηλεκτρονικά, στο site του
Ο.Π.Α.Ν. www.opanpireas.gr έως και την Πέμπτη 3
Ιουνίου 2021, πόσα μέτρα επιθυμείτε να κολυμπήσετε.
Θα καταρτιστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις ώρες που
θα κολυμπήσει ο καθένας, έτσι ώστε να μην υπάρξει
συγχρωτισμός.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα έχετε τη δυνατότητα
να συνεισφέρετε με όποιο ποσό επιθυμείτε, στο έργο του
Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ.
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14
1→γ / 2→γ / 3→β / 4 →β /
5→α / 6→β / 7→γ / 8→γ /
9→α / 10→α / 11→γ / 12→α

Σου έμεινε τίποτα απ’ τη Βυζαντινή ιστορία που διδαχθήκαμε στο σχολείο;
1→α / 2→γ / 3→β / 4 →β /
5→α / 6→α / 7→β / 8→γ /
9→α / 10→γ / 11→β / 12→γ /
13→β / 14→β / 15→α

Από ποιες γλώσσες προέρχονται αυτές οι ελληνικές λέξεις;
Μάιος 2021 – Ψυχαγωγία

Μάιος 2021 – Gaming

Genshin Impact: Σύντομα διαθέσιμο στο
Epic Games Store

H miYoHo ανακοίνωσε πως η PC έκδοση του Genshin
Impact, αναμένεται να γίνει διαθέσιμη μέσω του Epic
Games Store στις 9 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα, αναμένεται να
κυκλοφορήσει και το update 1.6, ενώ ως τώρα το Genshin
Impact υπήρχε μόνο σε dedicated launcher. Παρακάτω,
μπορείτε να διαβάσετε ένα overview μέσω της Epic Games
Store:
Massive Open World
Climb any mountain, swim across any river, and glide over
the world below, taking in the jaw-dropping scenery each
step of the way. And if you stop to investigate a wandering
Seelie or strange mechanism, who knows what you might
discover?
Elemental Combat System
Harness the seven elements to unleash elemental
reactions. Anemo, Electro, Hydro, Pyro, Cryo, Dendro, and
Geo interact in all sorts of ways, and Vision wielders have
the power to turn this to their advantage.
Will you vaporize Hydro with Pyro, electro-charge it with
Electro, or freeze it with Cryo? Your mastery of the
elements will give you the upper hand in battle and
exploration.
Beautiful Visuals
Feast your eyes on the world around you, with a stunning
art style, real-time rendering, and finely tuned character
animations delivering you a truly immersive visual
experience. Lighting and weather change naturally over
time, bringing every detail of Teyvat to life.
Soothing Soundtrack
Let the beautiful sounds of Teyvat draw you in as you
explore this expansive world. Performed by the London
Philharmonic Orchestra, the soundtrack changes
seamlessly with the time and gameplay to match the mood.
Build Your Dream Team
Team up with a diverse cast of characters, each with unique
personalities, stories, and abilities. Discover your favorite
party combinations and level up your characters to help you
vanquish even the most daunting of enemies.
Journey with Friends
Play together with friends across various platforms to trigger
more elemental action, tackle tricky boss fights, and
conquer challenging domains together to reap rich rewards.
As you stand atop the peaks of Jueyun Karst and take in
the rolling clouds and vast terrain stretching out before you,
you may wish to stay in Teyvat a little longer… But until you
are reunited with your lost sibling, how can you rest? Go
forth, Traveler, and begin your adventure!
Το Genshin Impact είναι ήδη διαθέσιμο για PS5, PS4, PC,
iOS μέσω του App Store και Android μέσω του Google
Play. Αξίζει να αναφερθεί, πως έχει προγραμματιστεί και
Switch έκδοση του παιχνιδιού, δίχως να έχει δοθεί release
window.

Καθυστερεί η
κυκλοφορία του The
King of Fighters XV

Η SNK ανακοίνωσε πως το The King
of Fighters XV, δεν θα κυκλοφορήσει
μέσα στο 2021. Συγκεκριμένα, το
The King of Fighters XV ήταν
προγραμματισμένο να κάνει launch
μέσα στο 2021, αλλά το νέο release
window που δόθηκε είναι το to
πρώτο οικονομικό τρίμηνο(Q1) του
2022. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί
πως δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιες
πλατφόρμες θα κάνει launch το The
King of Fighters XV.
O producer της SNK, Yasuzuki Oda,
δήλωσε πως όπως έχει γίνει και με
άλλους τίτλους, η πανδημία που
έφερε ο Covid-19 επηρέασε την
ανάπτυξη του παιχνιδιού, με
αποτέλεσμα να μην κυκλοφορήσει
μέσα στο 2021. Εκτός αυτού,
δήλωσε πως οι developers έβαλαν
σε προτεραιότητα την ποιότητα του
παιχνιδιού πάνω απ’ όλα και ο
επιπλέον
χρόνος,
θα
χρησιμοποιηθεί για να γίνεται
περαιτέρω polished το King of
Fighters XV.
Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία
κυκλοφορίας του Pokemon
Legends:
Arceus

H
The
Pokemon
Company,
ανακοίνωσε
πως
το
πολυαναμενόμενο
Pokemon
Legends: Arceus, θα κυκλοφορήσει
στις 28 Ιανουαρίου 2022 για
Nintendo Switch. To Pokemon
Legends: Arceus, αποτελεί τον
πρώτο major open-world Pokemon
τίτλο. Παρακάτω, μπορείτε να
διαβάσετε
ένα
overview
του
παιχνιδιού, μέσω της επίσημης
σελίδας
της
The
Pokemon
Company.

Ανακοινώθηκε
επίσημα το Crysis
Remastered Trilogy

H Crytek ανακοίνωσε πως το Crysis
Remastered Trilogy, αναμένεται να
κυκλοφορήσει το φθινόπωρο για PS4,
Xbox One και PC. Το Crysis
Remastered Trilogy, περιλαμβάνει
remastered εκδόσεις των Crysis,
Crysis 2 και Crysis 3. Το Crysis
Remastered έχει ήδη κυκλοφορήσει
για PS4, Xbox One, Switch και PC, ενώ
τα Crysis 2 και Crysis 3 Remastered θα
είναι και αυτά διαθέσιμα ξεχωριστά.

Ημερομηνία
κυκλοφορίας των
Pokemon Brilliant
Diamond και Pokemon
Shining Pearl

H
The
Pokemon
Company
ανακοίνωσε πως οι Pokemon Brilliant
Diamond και Pokemon Shining Pearl,
αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 19
Νοεμβρίου για Nintendo Switch. Εκτός
αυτού, την ημερομηνία κυκλοφορίας
τους θα γίνει διαθέσιμο και το Double
Pack, που θα περιλαμβάνει και τις δυο
εκδόσεις.

Ημερομηνία κυκλοφορίας
της PC έκδοσης του
Samurai Showdown στο
Steam
H SNK ανακοίνωσε πως η PC έκδοση
του Samurai Showdown στο Steam,
πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 14
Ιουνίου. Την ημέρα κυκλοφορίας του
στην πλατφόρμα του Steam, θα γίνει
διαθέσιμος και ο DLC χαρακτήρας του
Season Pass 3, Shiro Tokisada
Amakusa. O Shiro Tokisada Amakusa.
είναι ο 3ος από τους 4 χαρακτήρες του
Season Pass 3. Οι πρώτοι δύο ήταν οι
Cham Cham και Hibiki Takane.
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Το πρώτο πλωτό πλοίοεργαστήριο που θα
βουλιάζει ελεγχόμενα

Ο Γάλλος εξερευνητής και ακτιβιστής για το περιβάλλον Ζαν Λουί Ετιέν ετοιμάζεται να
κατασκευάσει ένα μοναδικό ερευνητικό σκάφος. Το Polar Pod όπως ονομάζεται θα έχει μήκος 100
μέτρων και ύψος παρόμοιο με αυτό του Αγάλματος της Ελευθερίας. To πλοίο έχει καινοτόμο
σχεδιασμό που του επιτρέπει να κινείται στο νερό χωρίς μηχανές αλλά διατηρώντας σε κάθε
καιρική συνθήκη που θα συναντήσει την ισορροπία και πορεία του μέσα στο νερό.
Το Polar Pod θα ταξιδέψει στον Νότιο Ωκεανό και θα κινηθεί στις περιοχές πέριξ της Ανταρκτικής.
Διαθέτει μια σειρά από προηγμένα συστήματα ερευνών και μετρήσεων με τα οποία θα συλλέγει
ατμοσφαιρικά δεδομένα της περιοχής αλλά και δεδομένα που σχετίζονται με τα ρεύματα και
γενικότερα την δυναμική που αναπτύσσεται στις τοπικές θάλασσες.
Το πιο ενδιαφέρον αλλά και εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Polar Pod είναι ότι μπορεί να πλέει
στην επιφάνεια της θάλασσας ως συμβατικό σκάφος αλλά όταν θα πρέπει να κάνει έρευνες θα
παίρνει κάθετη θέση με το μεγαλύτερο μέρος του να βουλιάζει κυριολεκτικά μέσα στο νερό για να
συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα. Στο σκάφος θα επιβαίνει πλήρωμα οκτώ ατόμων δύο εκ των
οποίων θα είναι υπεύθυνα για την αποφυγή παγόβουνων.

Η κατασκευή του Polar Pod δεν έχει ακόμη ξεκινήσει αλλά σύμφωνα με τον Ετιέν είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει
το πρώτο του ταξίδι το 2023 ή το 2024. Ο Ετιέν που είναι σήμερα 74 ετών έγινε το 1986 ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να φτάσει μόνος
του στον Βόρειο Πόλο.
«Όπως οι δορυφόροι έτσι και το Polar Pod θα καταγράφει σε βάθος χρόνου δεδομένα τα οποία θα μεταδίδει σε ερευνητές, ωκεανογράφους,
επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα, βιολόγους κ.α. Το μέγεθος του θα είναι μεγάλο και το βάρος του θα αγγίζει τους χίλιους τόνους ώστε
να μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς προβλήματα ακόμη και τα μεγαλύτερα κύματα που θα συναντήσει στον δρόμο του» αναφέρει σε ανακοίνωση
του ο Ετιέν που δεν δίνει στοιχεία για το κόστος του σκάφους αλλά έχει γίνει γνωστό ότι σε αυτό θα συμμετέχουν 43 επιστημονικά ινστιτούτα
και 12 χώρες ανάμεσα στις οποίες και η Γαλλία που θα συνδράμει όχι μόνο οικονομικά αλλά και γενικότερα σε ότι χρειαστεί την δημιουργία του
Polar Pod.

Αποστολή μωρών καλαμαριών στον Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό

Πάνω από 100 μωρά καλαμάρια και 5.000 μικροσκοπικά ζώα εκτοξεύτηκαν
την Πέμπτη με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Τα μικρά πλάσματα, μαζί με άλλον εξοπλισμό για πειράματα, απεστάλησαν
στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX.
Όπως γράφει το BBC, ελπίζεται πως τα πειράματα θα είναι σε θέση να
βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της βαρύτητας.
Τα καλαμάρια θα χρησιμοποιηθούν για έρευνες πάνω στις επιπτώσεις των
διαστημικών πτήσεων στις επωφελείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροβίων και
ζώων. Σημειώνεται πως τα καλαμάρια έχουν ανοσοποιητικό σύστημα
παρόμοιο με το ανθρώπινο.
Η NASA λέει ότι το πείραμα θα μπορούσε να υποστηρίξει την ανάπτυξη
προστατευτικών μέσων για την υποστήριξη της υγείας των αστροναυτών σε
μακράς διάρκειας αποστολές στο διάστημα.
«Τα ζώα, μεταξύ των οποίων οι άνθρωποι, βασιζόμαστε στα μικρόβιά μας για
να διατηρούμε ένα υγιές πεπτικό και ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν κατανοούμε
πλήρως πώς οι διαστημικές πτήσεις μεταβάλλουν αυτές τις επωφελείς
αλληλεπιδράσεις» είπε η Τζέιμι Φόστερ, επικεφαλής ερευνήτρια του
πειράματος.
Όπως πρόσθεσε, τα καλαμάρια θα μπορέσουν να βοηθήσουν στο να βρεθούν
απαντήσεις σε αυτά τα σημαντικά για την υγεία των ζώων ερωτήματα.
Σημειώνεται πως τα καλαμάρια θα καταψυχθούν πριν την επιστροφή τους στη
Γη.
Επίσης, στον πύραυλο επέβαιναν 5.000 «αρκούδες του νερού»- μικροσκοπικά
πλάσματα που είναι ικανά να επιβιώνουν σε ασύλληπτα αφιλόξενα
περιβάλλοντα, όπου οι περισσότερες μορφές ζωής αδυνατούν. Αυτό το
χαρακτηριστικό τις κάνει κατάλληλες για τη διερεύνηση του πώς η ζωή
ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται στα ακραία περιβάλλοντα.
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Δύο νέες αποστολές στην
Αφροδίτη ανακοίνωσε η NASA

Η NASA ανακοίνωσε ότι επέλεξε, έπειτα από 30 χρόνια
απουσίας, να πραγματοποιήσει δύο νέες αποστολές στην
Αφροδίτη, τον κοντινότερο πλανήτη στη Γη, αλλά αγνοημένο
μέχρι σήμερα εξαιτίας του άκρως αφιλόξενου περιβάλλοντος
του.
Οι νέες αποστολές θα ρίξουν φως στο πώς η Αφροδίτη έγινε
μια καυτή και πνιγηρή «κόλαση», με θερμοκρασίες που
λιώνουν ακόμη και μέταλλα, παρόλο που κατά τα άλλα έχει
πολλές ομοιότητες με τη Γη και κάποτε υπήρξε πιθανώς ο
πρώτος κατοικήσιμος πλανήτης του ηλιακού μας
συστήματος, με ωκεανό και «γήινο» κλίμα. Όμως κάτι
συνέβη και, σύμφωνα με την κυρίαρχη επιστημονική θεωρία,
η Αφροδίτη έπεσε θύμα ενός εκτός ελέγχου «φαινομένου του
θερμοκηπίου», κάτι που μερικοί προειδοποιούν ότι μπορεί
να αποτελεί το μακρινό μέλλον και της ίδια της Γης, αν δεν
τεθεί υπό έλεγχο η κλιματική αλλαγή.
Οι δύο αποστολές, που θα αποτελέσουν μέρος του
ευρύτερου προγράμματος Discovery της NASA και
προγραμματίζεται να εκτοξευθούν τη διετία 2028-2030,
ονομάσθηκαν DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus
Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging) και
VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR,
Topography and Spectroscopy).

