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Τέσσερις οδηγίες προς τα Λύκεια και Γυμνάσια
σελ. 2
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Τέσσερις οδηγίες προς τα
Λύκεια και Γυμνάσια

Εγκύκλιο με τέσσερις οδηγίες προς τα Λύκεια και Γυμνάσια, μετά από εισήγηση
του ΙΕΠ απέστειλε το υπουργείο Παιδείας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο στην αρχή του σχολικού έτους 2021-2022,
σύμφωνα πάντοτε με την κρίση του/της εκπαιδευτικού, προτείνεται να δοθεί έμφαση
στα ακόλουθα:
1.

2.

3.
4.

Επιλογή, κατά την έναρξη των μαθημάτων, δραστηριοτήτων που
διευκολύνουν τη διάγνωση της μαθησιακής κατάστασης, δηλαδή των
γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών καθώς και της ύπαρξης
ενδεχόμενων μαθησιακών κενών.
Αξιοποίηση -κατά την έναρξη του σχολικού έτους- ενός χρονικού
διαστήματος, έως 4 εβδομάδων, για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών
κενών και τη σύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με τη διδακτέα ύλη του
τρέχοντος σχολικού έτους.

Επιλογή, ως επί το πλείστον, δραστηριοτήτων που επικεντρώνουν και ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των
μαθητών/μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία.
Ιδιαίτερη μέριμνα, τόσο κατά τη διαγνωστική όσο και κατά την ανακεφαλαιωτική διαδικασία, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που κατά
την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους μεταβαίνουν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή στην τάξη ολοκλήρωσης των εγκύκλιων
σπουδών τους, ώστε να προετοιμαστούν για τις διαδικασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά το τρέχον διδακτικό έτος.»

Διάθεση τεσσάρων δωρεάν self-test για τους μαθητές από τα φαρμακεία
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Το self-test θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη
και Παρασκευή στο σχολείο
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα πρέπει να προμηθευθούν από την Τετάρτη 29
Σεπτεμβρίου ως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου τέσσερα (4) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά
(self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο
επόμενων εβδομάδων (4-17/10) και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις
οδηγίες των ειδικών.
Υπενθυμίζεται ότι:
• το self-test θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση
κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,
• ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές
και τις μαθήτριες,
• βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση
παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),
• οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν
να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλ. κρούσμα σε
συμμαθητή),
• η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να
εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες

Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
«Βουλή των Εφήβων: Βήματα
Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη
τη συμμετοχή» ΚΣΤ ́ Σύνοδος –
σχολικό έτος 2021-22
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
διοργανώνει σε συνεργασία με το υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό
έτος 2021-2022 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Βουλή των Εφήβων: Βήματα ΔημοκρατίαςΚάνοντας πράξη τη συμμετοχή.
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές
και στις μαθήτριες των Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας,
καθώς και των Ελληνικών Λυκείων του
εξωτερικού.
Ανώτατο
ηλικιακό
όριο
συμμετοχής ορίζεται το 21ο έτος ηλικίας.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εφήβων με τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας, με τον τρόπο λειτουργίας και τον
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ρόλο του Κοινοβουλίου,
καθώς και η άσκησή τους σε δημοκρατικές πρακτικές και η ενεργοποίησή τους σε ζητήματα που απασχολούν το
σχολείο, την κοινότητα, την κοινωνία.
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές και στις μαθήτριες, εκτός από γνώση, βήμα για προσωπική έκφραση και
δημιουργικότητα, ευκαιρίες για προβληματισμό, διάλογο και συμμετοχή. Οι έφηβοι βουλευτές επιλέγονται από ομάδες μαθητών και μαθητριών
– Ομάδες Συμμετοχικής Δράσης – που έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος δραστηριότητες κοινωνικού ενδιαφέροντος
στα σχολεία και στις κοινότητές τους.
«Η Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη σχολική ζωή
καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, ευέλικτο, καθώς μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα
εκτός διδακτικού ωραρίου, είτε στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.
Ι. Συμμετοχή σχολείων στη Βουλή των Εφήβων: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή
α. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή
(ΚΣΤ ́ Σύνοδος, 2021-2022) θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.
β. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής υπό την ευθύνη ενός/μίας ή δύο εκπαιδευτικών. Η επιλογή των σχολείων θα γίνει
με μεικτά κριτήρια και κλήρωση, έτσι ώστε να περιληφθούν αφενός σχολεία «ειδικού ενδιαφέροντος» (ειδικά, διαπολιτισμικά, απομονωμένων
περιοχών) και αφετέρου σχολεία από όλες τις περιφέρειες.
ΙΙ. Συγκρότηση των Ομάδων Συμμετοχικής Δράσης των σχολείων
Οι Ομάδες Συμμετοχικής Δράσης των σχολείων που θα συγκροτηθούν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 θα αποτελούνται από μαθητές/τριες
της Α’ και Β ́ τάξης Λυκείου. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μία αίτηση υπό την ευθύνη ενός/μίας ή δύο εκπαιδευτικών.
ΙΙΙ. Λειτουργία των Ομάδων Συμμετοχικής Δράσης των σχολείων
Στην αίτησή τους προς το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί δηλώνουν τη δέσμευσή τους να
πραγματοποιήσουν τουλάχιστον οχτώ (08) συναντήσεις (σύνολο: 16 διδακτικές ώρες) με τους μαθητές και τις μαθήτριες στη διάρκεια της
χρονιάς. Οι δράσεις των Ομάδων θα καταγράφονται σε ηλεκτρονικό ημερολόγιο, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.efivoi.gr/egrafes .
Στο πλαίσιο του προγράμματος της Βουλής των Εφήβων προβλέπεται η πρόσκληση ειδικών στα σχολεία αλλά και η υλοποίηση δράσεων σε
εξωσχολικούς χώρους. Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί εντός και εκτός του σχολείου.
Κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα μπορεί να ακολουθήσει τους δικούς του ρυθμούς στη λειτουργία και στην εφαρμογή των
δραστηριοτήτων της Ομάδας του. Ωστόσο, ορισμένες ενέργειες κρίνονται απαραίτητες όπως: συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων,
τήρηση ηλεκτρονικού ημερολογίου, πραγματοποίηση τουλάχιστον 8 συναντήσεων.
Το πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με άλλα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, όπως η Ελληνική Γλώσσα, η Ιστορία, η Πληροφορική, η
Πολιτική Παιδεία, να εφαρμοστεί είτε μεμονωμένα είτε διαθεματικά, στο πλαίσιο δημιουργικών εργασιών ή στο πλαίσιο καινοτόμων
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε θέματα Πολιτισμού, Υγείας και Περιβάλλοντος.
Γενικός κανόνας της λειτουργίας των Ομάδων είναι ο συνδυασμός δράσεων βιωματικού χαρακτήρα και συζητήσεων που θα
πραγματοποιούνται στις συναντήσεις καθώς και εξωστρεφών ενεργειών οι οποίες θα προετοιμάζονται από τα μέλη κάθε Ομάδας και θα
υλοποιούνται με βάση τον συνεργατικό σχεδιασμό. Σημαντικό στοιχείο λειτουργίας της Ομάδας είναι η αξιολόγηση των ενεργειών της και η
επεξεργασία των δυσκολιών ή διαφωνιών που πιθανόν να προκύψουν. Στην κάθε Ομάδα μπορεί να λειτουργήσουν και υπο-ομάδες με
ειδικότερα υπο-θέματα.
IV. Προτεινόμενα βήματα λειτουργίας των Ομάδων Συμμετοχικής Δράσης
Τα προτεινόμενα βήματα λειτουργίας των Ομάδων είναι τα εξής:
1. Συγκρότηση Ομάδας Συμμετοχικής Δράσης
2. Ορισμός του τρόπου λειτουργίας της Ομάδας – το συμβόλαιο της Ομάδας: τα μέλη της Ομάδας δεσμεύονται για τη συμμετοχή τους στις
εργασίες, καθορίζουν τον χρόνο των συναντήσεων, προβαίνουν σε αρχικές, διερευνητικές συζητήσεις, συμφωνούν για τις βασικές αρχές που
θα διέπουν τη λειτουργία της Ομάδας και συναποφασίζουν για το όνομα της Ομάδας.
3. Γνωριζόμαστε καλύτερα! Παιχνίδια γνωριμίας-επικοινωνίας.
4. Βουτάμε στα βαθιά... στη δημοκρατία! Μέσα από παιχνίδια και συζητήσεις προσεγγίζουμε τις έννοιες: δημοκρατία, συμμετοχή στο σχολείο
και στην κοινωνία, αρχές ενεργητικής ακρόασης και ενσυναίσθησης, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού. Για τις συναντήσεις αυτές
αξιοποιείται το υλικό που τίθεται στη διάθεση των εκπαιδευτικών.
5. Βουτάμε στα βαθιά... στο θέμα μας! Μέσα από παιχνίδια και συζητήσεις προσεγγίζουμε τη θεματική ενότητα της Ομάδας. Για τις συναντήσεις
αυτές αξιοποιείται το υλικό που τίθεται στη διάθεση των εκπαιδευτικών.
6. Βγαίνουμε έξω! Η Ομάδα υλοποιεί εξωστρεφείς δράσεις: έρευνες, συναντήσεις με πρόσωπα κύρους ή εκπροσώπους φορέων, επισκέψεις
σε φορείς ή χώρους όπου εφαρμόζονται προγράμματα της κοινότητας, δράσεις αλληλεγγύης, δράσεις περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής
παρέμβασης, προβολές ή άλλες παρεμφερείς δράσεις που σχετίζονται με τη θεματική ενότητα που έχει επιλεγεί.
7. Δημοσιοποιούμε και ανταλλάσσουμε! Αναζητείται άλλη Ομάδα με συναφές αντικείμενο και ανάλογη θεματική, με την οποία προγραμματίζεται
ανταλλαγή απόψεων (συζήτηση μέσω διαδικτύου ή διοργάνωση επισκέψεων –συναντήσεων των μελών).
8. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία! Εκδήλωση παρουσίασης των ευρημάτων και αποτελεσμάτων της Ομάδας στο σχολείο ή σε άλλο δημόσιο
χώρο. Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και σε άλλους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου. Μετά την εκδήλωση, οργανώνεται αξιολόγηση
της δράσης της Ομάδας και επιλέγεται – με ψηφοφορία ή κλήρωση – ο/η εκπρόσωπος που θα συμμετάσχει στην πανελλήνια συνάντηση που
θα γίνει στην Αθήνα.
9. Εργασίες ΚΣΤ ́ Συνόδου (2021-2022)
Οι εργασίες της Συνόδου διεξάγονται στην Αθήνα και περιλαμβάνουν: συζητήσεις σε ομάδες και σε ολομέλεια, βιωματικές δράσεις και
εργαστήρια, εκδηλώσεις πολιτισμού.
Ως συμβολική επιβράβευση της συμμετοχής των υπευθύνων εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα προβλέπεται η αποστολή επιλεγμένων εκδόσεων
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210- 37.35.340 και 210-37.35.224 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση vouliefivon@parliament.gr .
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προστασίας και
πρόληψης
διασποράς του ιού
SARS– CoV-2 στις
σχολικές μονάδες
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σχολικών κυλικείων- Οδηγίες
ατομικής
υγιεινήςΜη
προσέλευση
στο
σχολείο
ατόμων
με
συμπτώματα
ύποπτα για λοίμωξη COVID-19Μέτρα για άτομα που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες
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Σαν σήμερα (Σεπτέμβριος 2021)

1939

31 Π.Χ.

1974

1998

1899

Η Γερμανία εισβάλλει
στην Πολωνία. Αρχή
του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.

Λαμβάνει χώρα
η Ναυμαχία του Ακτίου,
μεταξύ του Οκταβιανού
και της συμμαχίας
Μάρκου Αντωνίου
και Κλεοπάτρας.

Ο Ανδρέας
Παπανδρέου ιδρύει
το Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό Κίνημα
(ΠΑΣΟΚ).

Δύο
φοιτητές ο Λάρι Πέιτζ
και ο Σεργκέι Μπριν,
ιδρύουν την εταιρεία
παροχής διαδικτυακών
υπηρεσιών με την
ονομασία Google Inc.

Ο Κωστής Παλαμάς
ολοκληρώνει το
ποίημά του «Ο
Δωδεκάλογος του
Γύφτου».

1959

1999

1822

1984

1898

Εγκαινιάζεται το γήπεδο
της Τούμπας στη
Θεσσαλονίκη, που
αποτελεί την έδρα του
ΠΑΟΚ.

Ισχυρός σεισμός,
μεγέθους 5,9 βαθμών
της κλίμακας Ρίχτερ,
πλήττει την Αθήνα

Διεξάγεται η
Ναυμαχία των
Σπετσών, υπό την
αρχηγία του Ανδρέα
Μιαούλη

Ενοποιούνται η
Χωροφυλακή και η
Αστυνομία Πόλεων
και δημιουργείται η
ΕΛΑΣ.

H αυτοκράτειρα
Ελισάβετ, γνωστότερη
ως Σίσσυ, δολοφονείται
στη Γενεύη από τον
αναρχικό Λουίτζι
Λουκένι.

1961

1967

1503

1503

Πηγή:
https://www.sansimer
1961
a.gr/almanac/1009
© SanSimera.gr

Ιδρύεται η
περιβαλλοντική
οργάνωση «Παγκόσμιο
Ταμείο για τη Φύση»,
γνωστή με τα αρχικά
WWF.

Ο Μιχαήλ Άγγελος
αρχίζει την κατασκευή
του «Δαυίδ», του
γλυπτού
αριστουργήματός του.

1934

1176

1834

1931

1960

Ο Ντόναλντ Ντακ,
εμφανίζεται για πρώτη
φορά και σε κόμικστριπ εφημερίδας.

Ο βυζαντινός στρατός υπό
τον αυτοκράτορα Μανουήλ
Α’ Κομνηνό υφίσταται
δεινή ήττα στο
Μυριοκέφαλο της Μικράς
Ασίας, από τους Τούρκους

Η Αθήνα ονομάζεται
πρωτεύουσα του
ελληνικού κράτους, με
διάταγμα της
αντιβασιλείας.

Ο χρηματιστηριακός
πανικός σε Αμερική
και Ευρώπη
επηρεάζει και την
Ελλάδα.

Εγκαινιάζεται στη
Θεσσαλονίκη το
Φεστιβάλ
Ελληνικού
Κινηματογράφου.

Ο Αλεξάντερ
Φλέμινγκ
ανακαλύπτει την
πενικιλίνη.

480 Π.Χ.

1994

1999

1828

1976

Ο Στρατηγός του
Ξέρξη Μαρδόνιος
καταλαμβάνει την
Αθήνα.

Μεταδίδεται το
πρώτο επεισόδιο της
αμερικανικής
τηλεοπτικής σειράς
«Τα Φιλαράκια».

Αρχίζει η πτώση της
τιμής των μετοχών στο
Χρηματιστήριο Αθηνών,
που θα οδηγήσει στο
αποκληθέν «Σκάνδαλο
του Χρηματιστηρίου».

Ο Ιωάννης
Καποδίστριας
οργανώνει για πρώτη
φορά στην Ελλάδα
ταχυδρομική Υπηρεσία

Το συγκρότημα των
U2 αποκτά «σάρκα
και οστά» στο σπίτι
του ντράμερ Λάρι
Μάλεν στο Δουβλίνο.

1989

2008

1864

480 Π.Χ.

1791

Η Μαντόνα δίνει
συναυλία στο
ΟΑΚΑ, παρουσία
75.637 θεατών.

Ιδρύεται στο
Λονδίνο η Διεθνής
Ένωση Εργατών,
που αποτέλεσε
την Πρώτη Διεθνή.

Λαμβάνει χώρα η
Ναυμαχία της
Σαλαμίνας, κατά μία
εκδοχή. Ο Αθηναϊκός
στόλος υπό τον
Θεμιστοκλή συντρίβει
το Περσικό Στόλο του
Ξέρξη.

Η όπερα του
Βόλφγκανγκ
Αμαντέους Μότσαρτ
«Ο Μαγικός Αυλός»
κάνει πρεμιέρα στη
Βιέννη.

Η τρομοκρατική
οργάνωση «17
Νοέμβρη» δολοφονεί
στο Κολωνάκι τον
βουλευτή της Νέας
Δημοκρατίας Παύλο
Μπακογιάννη.
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ο Νικόλαος Σκουφάς,
ο Εμμανουήλ Ξάνθος
και ο Αθανάσιος
Τσακάλωφ, ιδρύουν
στην Οδησσό τη
«Φιλική Εταιρεία».

Η Αστυνομία και ο Δήμος
Πειραιώς προβαίνουν στο
κλείσιμο των κακόφημων
μπαρ και των οίκων ανοχής
στην περιοχή της
Τρούμπας.
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Τα 30 ξένα σχολεία τα οποία
αναγνωρίζονται από το
υπουργείο Παιδείας

Πανελλαδικές 2022:
Οι αλλαγές

Τρία Μηχανογραφικά-Περιορισμός δηλώσεων
τμημάτων στο Α΄ Μηχανογραφικό και χωρίς
περιορισμό στο Β' Μηχανογραφικό
Αλλαγές “κλειδιά” στο σύστημα εισαγωγής
των υποψηφίων στα ΑΕΙ θα ισχύσουν στις
επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Ωστόσο δεν αποκλείεται να δούμε και
διορθωτικές κινήσεις εν μέσω του νέου
σχολικού έτους αν λάβουμε υπόψιν το γεγονός

ότι η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, πριν ένα μήνα προέτρεψε τους
Πρυτάνεις να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τους τρόπους εισαγωγής στα
ΑΕΙ, διότι όπως τόνισε τα Πανεπιστήμια πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στα
κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι φοιτητές.
Ειδικότερα οι αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης η διάταξη (νόμος 4830/2021), με
την οποία χορηγείται άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας στο ξένο σχολείο «VERITA
INTERNATIONAL SCHOOL»
Ειδικότερα, μετά και αυτή τη
διάταξη, αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931
(Α’ 156) τα ακόλουθα σχολεία:
1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ
4. ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
6. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
7. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
8. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ ARC
9. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
10. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
12. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
13. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ
14. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
15. AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF
ATHENS
16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
17. ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ)
18. INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF
LARISA
19. KATIPUNAN PHILLIPINES CULTURAL
ACADEMY
20. BYRON COLLEGE
21. PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI
22. ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ZYGMUNT MINEYKO
23. ST. CATHERINE’S BRITISH SCHOOL
24. ST. LAWRENCE COLLEGE
25. INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS
26. CAMPION SCHOOL
27. ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
28. ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 17ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
29. ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
30. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31. VERITA INTERNATIONAL
SCHOOL
Στα σχολεία αυτά χορηγούνται, διά του παρόντος,
άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.

Σχολές
Στρατιωτικές,
Αστυνομίας,
Πυροσβεστικού
και
Λιμενικού
Σώματος: Οι υποψήφιοι που του χρόνου θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις και θα είναι υποψήφιοι για τις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομίας,
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, τις προκαταρκτικές εξετάσεις, το υπουργείο
Παιδείας εξετάζει να τις δώσουν την Άνοιξη του 2022 και όχι τον ερχόμενο Οκτώβριο
ή Νοέμβριο όπως αρχικά ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.
Λατινικά: Από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22 οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα
εξετάζονται στο μάθημα των Λατινικών αντί για το μάθημα της Κοινωνιολογίας.
Τι θα ισχύσει στα Λατινικά για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών: Για
τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει
οριστικά ότι θα διαγωνιστούν στα Λατινικά και όχι στην Κοινωνιολογία.
Από του χρόνου θα υπάρχουν τρία Μηχανογραφικά.
Α΄ Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και
τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό
δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό
τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο
οποίο έχουν πρόσβαση.
Ο αριθμός των τμημάτων που θα επιλέγουν οι υποψήφιοι είναι το 10% των
τμημάτων επί του συνόλου του Επιστημονικού Πεδίου.
Β΄ Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των
τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β Μηχανογραφικό με τις
ειδικότητες για τα ΙΕΚ.
Γ΄ Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν
έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους στα ΑΕΙ, μπορούν να
συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο
δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή
εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν
πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή
πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα
ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι
υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α Μηχανογραφικού.

Υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) για τους
υποψηφίους των επαναληπτικών πανελλαδικών
εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ
Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει:
Α. από την Πέμπτη 7-10-2021 ως και την Τρίτη 12-10-2021 να προσέλθουν στο Λύκειό
τους και να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password)
B. μέσα στην ίδια προθεσμία (από την Πέμπτη 7-10-2021 ως και την Τρίτη 12-10-2021)
να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας
υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.
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Εκδήλωσεις / Εκπαδευτικές Δράσεις / Πολιτισμός
Κατασκεύασε και
προγραμμάτισε το δικό σου
έξυπνο τηλεκατευθυνόμενο
ρομπότ! | Ηλικίες: 13-18

Ένας νέος κύκλος εργαστηρίων για νέους/ες 13-18
ετών έρχεται από αυτή την Κυριακή 10 Οκτωβρίου και
για 8 συνεχόμενες Κυριακές στο Κέντρο Επιστήμης και
Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Μέσα από ένα διαδραστικό, hands-on πρόγραμμα 8
εργαστηρίων,
οι
συμμετέχοντες μαθαίνουν
να
κατασκευάζoυν, να προγραμματίζουν το δικό τους
ρομπότ και να το κινούν ελεύθερα στον χώρο. Ακόμη,
θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με τους τομείς της
δημιουργίας και του προγραμματισμού εφαρμογών για
έξυπνα κινητά τηλέφωνα, της αλγοριθμικής σκέψης και
της Ρομποτικής. Φυσικά, θα αναπτύξουν και δεξιότητες
όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα
επίλυσης
προβλημάτων,
κριτική
σκέψη
και
δημιουργικότητα.
Χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους αισθητήρες,
οι νέοι/ες φίλοι/ες θα δημιουργήσουν μία εφαρμογή για
το έξυπνο κινητό τους τηλέφωνο, ώστε να ελέγχουν τις
κινήσεις του ρομποτικού τους οχήματος μέσα από την
κλίση του κινητού τους.
Τέλος, θα μάθουν πώς μπορούν να το
προγραμματίσουν έτσι ώστε να αποφεύγουν τα
εμπόδια που βρίσκονται μπροστά τους και ταυτόχρονα
να τα παρακάμπτουν, ώστε να αποφύγουν τη
σύγκρουση!
Και βέβαια, φεύγοντας θα πάρουν το ρομπότ που
έφτιαξαν μαζί τους!
Καλέστε μας ΤΩΡΑ στο 2109469641 για κράτηση
θέσης.*
Το
κόστος της
σειράς των 8 εργαστηρίων
είναι
Τοσυνολικό
«Ακταίον
ξαναγεννιέται»
από
80€ και περιλαμβάνει, επίσης και όλα τα υλικά για την
τα χέρια
του κ. Κ. Ευσταθίου με
κατασκευή
του ρομπότ.

σύρμα

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο νέο μουσικό
εργαστήρι του Δημοτικού Ωδείου Πειραιά

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο νέο μουσικό εργαστήρι του Δημοτικού Ωδείου, το οποίο
βρίσκεται στην «καρδιά» του Πειραιά (Αλκιβιάδου 126).
Πρόκειται για έναν σύγχρονο, φιλόξενο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο, ο
οποίος είναι έτοιμος να υποδεχθεί όσους αγαπούν τη μουσική.
Στο Μουσικό Εργαστήρι διδάσκονται : βιολί, βιολοντσέλο, κιθάρα, κλαρινέτο,
μονωδία, πιάνο, σαξόφωνο, φλάουτο, ανώτερα θεωρητικά, ακουστική – ηλεκτρική
κιθάρα, αρμόνιο, μπουζούκι, ντραμς, παραδοσιακό βιολί, σύγχρονο τραγούδι,
καθώς επίσης και μουσικοκινητική αγωγή για παιδιά ηλικίας από τριών ετών.
Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές στα τηλέφωνα : 210 41 11297 (17:00
– 20:00) και 210 42 05 663 (10:00 – 20:00) και στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Α.Ν.
: https://www.opanpireas.gr.
Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στο email: dimotikoodeiopeiraia@gmail.com.

FERRARI ROAD SHOW
– ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2021
Φαντασμαγορικό
θέαμα
στον
Πειραιά με «πρωταγωνίστριες» 30
Ferrari του Ιταλικού club «Passione
Rossa», στο πλαίσιο των «Ημερών
Θάλασσας»

Το «Ferrari Road Show – Πειραιάς 2021», ένα
φαντασμαγορικό θέαμα γεμάτο λάμψη, χρώμα,
ταχύτητα και εντυπωσιακούς ελιγμούς με
«πρωταγωνίστριες» 30 ξεχωριστές Ferrari του
μεγαλύτερου και πιο δημοφιλούς Club
ιδιοκτητών αυτοκινήτων FERRARI της Ιταλίας
«Passione Rossa», είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν χιλιάδες πολίτες, με όλα τα
βλέμματα να είναι στραμμένα επί τρείς ημέρες
στον Πειραιά!

Οι ιταλίδες «καλλονές» φιλοξενήθηκαν για
πρώτη φορά στην πόλη μας στο πλαίσιο
των «Ημερών Θάλασσας», τη γιορτή –
θεσμό του Πειραιά, που πραγματοποιείται
για 7η συνεχή χρονιά με δωρεάν
εκδηλώσεις σε όλη την πόλη.
Οι ξεχωριστές Ferrari μεταξύ των οποίων
τα μοναδικά μοντέλα, Enzo, Portofino,
360 Modena, California T, 458 Speciale,
Mondial, 355 F1 εντυπωσίασαν με ένα
μοναδικό Road Show στο παραλιακό
μέτωπο και τα αξιοθέατα της πόλης μας,
αναδεικνύοντας και προβάλλοντας τις
ομορφιές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του Πειραιά, ενώ στάθμευσαν στο
Πασαλιμάνι, όπου ο κόσμος είχε την
ευκαιρία να τα θαυμάσει από κοντά και να
βγάλει φωτογραφίες.
Μοναδική ήταν επίσης η εμπειρία που έζησαν
την Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης» 60
υπερτυχεροί, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να
συνοδηγήσουν ένα από τα πολυτελή Ιταλικά
αυτοκίνητα και να αισθανθούν την απόλαυση
μιας διαδρομής με Ferrari!
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Η γωνία των μαθητών
Μαρίτα Δατσέρη: Η 13χρονη νικήτρια του
Παγκόσμιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας
Ονομάζεται Μαρίτα Δατσέρη, είναι μαθήτρια από το Ηράκλειο και κέρδισε τον
παγκόσμιο διαγωνισμό Λογοτεχνίας. Πώς οι ήρωες του 1821 «ζωντάνεψαν» στα
μάτια της και ποια η νέα «μάχη» για την ελευθερία.
Η 13χρονη Μαρίτα Δατσέρη η οποία μόλις ολοκλήρωσε την A’ Γυμνασίου, αγαπάει
τα ιστορικά βιβλία και απολαμβάνει να διαβάζει Βιζυηνό και Καβάφη. Το κορίτσι από
το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, είναι το κορίτσι που έλαβε το πρώτο βραβείο μεταξύ
συμμετεχόντων της ηλικίας της, στον 17ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, τον
οποίο προκήρυξε η Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος με αφορμή τον εορτασμό
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
Η Μαρίτα Δατσέρη μοιράστηκε την εμπειρία που έζησε εν μέσω καραντίνας,
εξηγώντας πώς η γνώση και το γράψιμο κατάφεραν να την κάνουν να νιώσει
ελεύθερη, ακόμη και με την εφαρμογή των αυστηρών περιοριστικών μέτρων.
«Ήταν μια δύσκολη χρονιά που αναγκαστήκαμε να την περάσουμε μπροστά από μια
οθόνη υπολογιστή. Νομίζω, όμως, ότι ταξίδια μπορεί να κάνει κανείς τόσο με την
σκέψη όσο και με τη φαντασία. Εγώ τουλάχιστον έτσι προσπάθησα να ταξιδέψω και
σε αυτό με βοήθησε το διήγημα που έγραψα. Εξαιτίας αυτού, κατάφερα αρκετές
στιγμές να ξεχάσω τη μουντή καθημερινότητα», είπε η 13χρονη Μαρίτα, η οποία
όπως εξήγησε, παροτρύνθηκε από τις καθηγήτριες της – Μαρία Μάρκου και
Χαρίκλεια Πεδιαδίτου – να συμμετέχει στο διαγωνισμό, ενώ εμπνεύστηκε από μια
εργασία που είχε ήδη εκπονήσει για το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αλλά και από
τα πορτραίτα των ηρώων της επανάστασης στον διάδρομο του σχολείου της.
«Στο διήγημά μου τα πορτραίτα των ηρώων του 1821 ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μου. Είναι ζωντανοί, στέκονται μπροστά μου και
συνομιλούν μαζί μου. Περιγράφω όσα μου λένε. Με παραπέμπουν ο ένας στον άλλον και από τα απομεινάρια της μάχης στο Σούλι, βρίσκομαι
στη θάλασσα και τον Κανάρη και αμέσως μετά δίπλα στον Κολοκοτρώνη και την Μαντώ Μαυρογένους που κοιτάζει τον Υψηλάντη. Περιγράφω
όσα βλέπω και ακούω δίπλα τους. Δίπλα στους ήρωες του 1821 που πολέμησαν για το ιδανικό της ελευθερίας, χωρίς να υπολογίσουν το
κόστος», είπε η 13χρονη μαθήτρια, που ολοκληρώνοντας το ταξίδι του διηγήματος, σχεδόν αφοπλιστικά ανέφερε ότι βλέποντας σήμερα πώς
είναι οι συνθήκες, οι ήρωες του 1821 μάλλον δεν θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι.
«Νιώθω ότι οι νέες γενιές, τους έχουμε ξεχάσει. Ότι δεν τους τιμάμε όσο θα έπρεπε, αν σκεφτούμε πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που εκείνοι μας
χάρισαν», τόνισε η 13χρονη νικήτρια του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας, η οποία με σιγουριά εξήγησε ότι οι ηρωικές προσωπικότητες
του 1821 «θα μας έλεγαν σήμερα, ότι πρέπει και εμείς να δίνουμε τις δικές μας μάχες για την ελευθερία, ως το ανώτερο των ιδανικών».
Η νεότερη ιστορία, όπως σημείωσε, είναι από τις αγαπημένες της περιόδους. Έχει διαβάσει πολύ γι’ αυτήν και νιώθει ότι η εξοικείωση με τους
ήρωες του 1821 – μετά και το διήγημά της – έχει μετατραπεί σε μια ιδιότυπη «φιλία».

Προτεραιότητα στους Ποδηλάτες:
Το σχέδιο του Ρότερνταμ για την
ενίσχυση της ποδηλασίας και τη
προστασία του περιβάλλοντος

Η Ολλανδία είναι γνωστή για τέσσερις λόγους: Τον Van Gogh, τον Vermeer,
τις τουλίπες και την αγάπη του λαού για τα ποδήλατα. Στο Ρότερνταμ,
συγκεκριμένα, το συνολικό μήκος των ποδηλατοδρόμων σχεδόν αγγίζει τα 580
χιλιόμετρα.
Σε μία προσπάθεια για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών
και τον περιορισμό της χρήσης αυτοκινήτου, στο κέντρο της πόλης έχουν
τοποθετηθεί αισθητήρες βροχής. Με τις πρώτες ψιχάλες, τα φανάρια δίνουν
προτεραιότητα στα ποδήλατα προκειμένου να μην παραμένουν για ώρες στη
βροχή. Ταυτόχρονα, οι οδηγοί που βρίσκονται στεγνοί στην ασφάλεια του
αυτοκινήτου τους, περιμένουν περισσότερο.
«Θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στους ποδηλάτες. Αυτό είναι και το όνομα
του σχεδίου μας, Προτεραιότητα στους Ποδηλάτες», δήλωσε το 2016 η
εκπρόσωπος της πόλης, Anna Feiner.
Αυτή τη στιγμή, η οργάνωση είναι τέτοια που αυτοκίνητα και ποδήλατα κινούνται
ξεχωριστά. Έτσι, η μετακίνηση όλων γίνεται με ασφάλεια.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στην ποδηλασία, βοηθώντας
το περιβάλλον.

Μόλις πέρσι, στην Ουτρέχτη δημιουργήθηκε ο μεγαλύτερος ποδηλατικός χώρος στάθμευσης, δίπλα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.
Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο από γυαλί και τσιμέντο, το οποίο χωράει έως 12.500 ποδήλατα.
«Προσπαθούμε να καταστήσουμε την Ολλανδία, παράδεισο για τους ποδηλάτες και υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν», δήλωσε ο
υφυπουργός υποδομών Stientje van Veldhoven. «Θα ήθελα να εκμεταλλευτούμε καλύτερα αυτό που αποκαλώ το μυστικό όπλο ενάντια στην
συμφόρηση, την κακή ποιότητα του αέρα στις πόλεις και την κλιματική αλλαγή ενώ, την ίδια στιγμή, είναι καλό για την υγεία μας και το πορτοφόλι
μας».
συνέχεια στη σελ. 8
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Οι γυναικοκτονίες στη χώρα
μας. Λίγες σκέψεις…
της Νάγιας Κουναλάκη

Στον καιρό της πανδημίας που μαστίζει εδώ και πολλούς μήνες τη χώρα μας, γίναμε
μάρτυρες συγκλονιστικών υποθέσεων γυναικοκτονιών, που έφτασαν το 2021 τις 11
τον αριθμό. Με μια γρήγορα έρευνα στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι 12 γυναίκες
είχαν δολοφονηθεί από συντρόφους και συζύγους μέσα στο 2020, καθιστώντας τη
γυναικοκτονία όχι ασύνηθες φαινόμενο στη χώρα μας.
Δυστυχώς στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, υπάρχουν γυναίκες που φονεύονται από το
χέρι του ανθρώπου (συντρόφου, συζύγου, εραστή) που θα έπρεπε να τις φροντίζει,
να τις προσέχει, να τις αγαπά και να τις στέργει. Και αυτή ίσως να είναι η διαφορά της
γυναικοκτονίας από μια οποιαδήποτε ανθρωποκτονία.
Η έμφυλη βία έχει πολλές μορφές εκδήλωσης: λεκτική, ψυχολογική, σωματική
κακοποίηση και σε κάποιες περιπτώσεις κορυφώνεται στον φόνο. Έχει όμως η
έμφυλη βία σχέση με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών; Είναι μήπως η
πρώτη αποτέλεσμα της δεύτερης; Η ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει πράξεις
όπως εξαναγκασμό, εκφοβισμό, απειλή ή περιορισμό ελευθερίας ή συμπεριφοράς με
αυταρχικό τρόπο μεταξύ των συντρόφων ή και των παιδιών τους. Άλλες πάλι φορές
περιλαμβάνει ωμή σωματική βία, αποκλεισμό κοινωνικό και οικονομικό, που καθιστά
αδύνατη τη φυγή της γυναίκας από την κοινή στέγη.

Πρόκειται για συνδυασμό που προκαλεί πόνο, οδύνη και επιδρά αρνητικά στη σωματική και ψυχική υγεία των μελών της οικογένειας και όσων
εμπλέκονται. Συνήθως, τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, όπως δείχνουν οι στατιστικές, είναι οι γυναίκες σύζυγοι και οι κόρες, φέρνοντας
μπροστά μας τον θεσμό της πατριαρχίας και της ανισότητας μεταξύ των ρόλων του φύλου με πραγματική υποτίμηση του γυναικείου φύλου. Το
αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνονται στερεότυπα, σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες είναι κατώτερες, δέκτες βίας, με μηδαμινές δυνατότητες
αντίστασης. Σε περίπτωση που κάποια αντισταθεί, η απάντηση για χρόνια ήταν (και δυστυχώς είναι και σήμερα) η βία, ο αποκλεισμός και
ενδεχομένως η αφαίρεση της ζωής.
Μήπως η χώρας μας έχει ακόμα βαθιές ρίζες πατριαρχίας; Μήπως ο εκσυγχρονισμός και ο προοδευτισμός έγινε γρήγορα, πήρε έκταση, αλλά
δεν έχει ουσιαστικά βάθος, εφόσον δεν έχουν ξεριζωθεί τα «ξερόχορτα» της πατριαρχίας και του σεξισμού από την ελληνική κοινωνία; Η
γυναίκα που θεωρείται σιωπηλά κατώτερη από τον άνδρα, αντικείμενο ηδονής, δέκτης βίας ψυχολογικής, λεκτικής και σωματικής; Η ελληνική
οικογένεια έχει μερίδιο ευθύνης; Μήπως στους κόλπους της υπάρχει αντίφαση και σύγκρουση ως προς το πώς μεγαλώνει η «κόρη» και πώς
ο «γιος»; Καλλιεργείται ουσιαστικός και πραγματικός σεβασμός στο κορίτσι, την έφηβη, τη νεαρή κοπέλα στο σπίτι, μέσα από πράξεις που να
δείχνουν ότι γίνονται αποδεκτές ισότιμα;
Και όσα δεν μπορούν να διορθωθούν στην ελληνική οικογένεια, μπορούν να διορθώνονται ουσιαστικά από την εκπαίδευση. Υπάρχει όμως η
δυνατότητα το σχολείο να αντισταθμίσει και να ανατρέψει στερεότυπα και προκαταλήψεις; Θα μπορούσε ίσως, αν δινόταν ο αναγκαίος χρόνος
για συζήτηση πάνω στα θέματα ισότητας, κοινωνικής αγωγής και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
Τα ΜΜΕ και τα Social Media παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Μέσα από όσα εκπέμπουν και προβάλλουν διαμορφώνουν πρότυπα, στάσεις
και συμπεριφορές. Η Πολιτεία από την πλευρά της έχει κι αυτή ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Πρέπει να ενεργήσει δυναμικά από
αυστηρότερες ποινές στους δράστες όχι μόνο της κάθε ανθρωποκτονίας ή γυναικοκτονίας, αλλά και σε όσους ασκούν σωματική βία, μέχρι σε
σεμινάρια σε παιδιά, εφήβους και γονείς και άλλες στοχευμένες δράσεις που να καταργούν την προκατάληψη, τον σεξισμό, και τη διάθεση για
βία. Η τοποθέτηση ψυχολόγων και κοινωνιολόγων στα σχολεία θα ήταν ένα πρώτο βήμα ίσως.
Όλη η κοινωνία να γίνει μια γροθιά για να μη θρηνήσουμε άλλη Ελένη, Ερατώ, Καρολάιν, Γαρυφαλλιά…
συνέχεια από σελ. 7
«Αν θέλουμε να απομακρύνουμε τους ανθρώπους από τα αυτοκίνητά τους και να τους οδηγήσουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να
σιγουρευτούμε ότι η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς είναι εύκολη και άνετη. Πρέπει να είναι πολύ εύκολο να σταθμεύουμε το ποδήλατό
μας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τρένο – και να μην χρειάζεται να ψάχνουμε μισή ώρα για ένα χώρο στάθμευσης».

Τι πρέπει να κάνουν οι αρχές και σε μας:
•
•
•
•
•
•

Να δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο τραμ.
Να δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι.
Να διαθέτουν χώροι στάθμευσης για ποδήλατο (ακόμη και στεγασμένοι)
Να δημιουργούν περισσότεροι χώροι για τους πεζούς στο κέντρο (πάρκα και πλατείες).
Να περιοριστεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο Κέντρο της πόλης
Να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η Ολλανδία δίνει το λαμπρό, «πράσινο» παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς τι κάνουμε???

Ζαρίφης
Απόστολος
Α3 Λυκείου

Δείτε ακόμη:

www.apostube.com
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Επιμορφωτικά προγράμματα
Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας
51 εντυπωσιακά προγράμματα για τους νέους/νέες φίλους και φίλες
3, 2, 1 φύγαμε!

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά 51
διαφορετικά προγράμματα ετοίμασε και
παρουσιάζει αυτή την σχολική χρονιά η
έμπειρη
επιστημονική
ομάδα
του Κέντρου
Επιστήμης
και
Τεχνολογίας
του
Ιδρύματος
Ευγενίδου.
Εντυπωσιακές επιδείξεις πειραμάτων
και μοναδικά διαδραστικά εργαστήρια,
άλλοτε στους χώρους μας και άλλοτε
online, χωρισμένα ανά ηλικιακή ομάδα
και πεδίο ενδιαφέροντος, έρχονται να
προκαλέσουν και να προσκαλέσουν
τους νεαρούς φίλους των φυσικών
επιστημών και των νέων τεχνολογιών.
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Ξένες Γλώσσες
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
«Διδασκαλία Ιταλικής/Αγγλικής
ως Ξένης Γλώσσας»

Επιστημονική υπεύθυνος: Domenica Minniti-Γκώνια, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους, κατόχους πτυχίου και γνώστες της
Ιταλικής ή της Αγγλικής, εξειδικευμένους επιστήμονες στη Διδασκαλία και
Διδακτική της Ξένης Γλώσσας, εκπαιδευτικούς του δημοσίου και του ιδιωτικού
τομέα, μεταφραστές, κ.ά. που διαθέτουν επαρκή γνώση των παραπάνω
γλωσσών και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους στη διδασκαλία της Ιταλικής ή της Αγγλικής.
Προαπαιτούμενα προγράμματος:
• Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατοχή
προσωπικού e-mail
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επίπεδο Β2/ Γνώση Ιταλικής γλώσσας επίπεδο
Β1
• Βασικές έννοιες ανθρωπιστικών επιστημών

Μέθοδος εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως διδασκαλία
Η παρακολούθηση διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία». Ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται με
προσωπικό κωδικό στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που εξελίσσεται το πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται
εβδομαδιαία και σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Ο εκπαιδευόμενος μελετά το υλικό σε
ηλεκτρονική μορφή και υποβάλλει τεστ αξιολόγησης. Ο συμμετέχοντας έχει εκπαιδευτική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο
αρμόδιος εκπαιδευτής καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο, του παρέχει πρόσθετη βιβλιογραφία και τον ενισχύει κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Γλώσσα υλοποίησης: Οι διδακτικές ενότητες Ι μέχρι το III, διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι διδακτικές ενότητες IVα και IV β διεξάγονται
στην αντίστοιχη γλώσσα επιλογής του Εκπαιδευόμενου: την Ιταλική ή την Αγγλική.
Διάρκεια: 7 μήνες
Συνολικός χρόνος ενασχόλησης: 320 ώρες
Τύπος Πιστοποιητικού: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό θα φέρει τους εξής τίτλους ανάλογα με την επιλογή
γλώσσας: * Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας ή Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας).
Το Πρόγραμμα χορηγεί 2 μόρια και 18 ECVET
Πρόωρη εγγραφή/Early entry: Μέχρι 5 Οκτωβρίου 2021
Υποβολή Αιτήσεων μέχρι 25 Οκτωβρίου
Έναρξη προγράμματος: 1η Νοεμβρίου 2021
Δίδακτρα: Καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις (α´ δόση πριν την έναρξη του προγράμματος και οι υπόλοιπες κατά την διάρκειά του).
Συντελεστές: Διακεκριμένοι Καθηγητές και Ερευνητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πληροφορίες: translinguistics-cce@uoa.gr
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Ι Προπαιδευτικές ενότητες, 1
Καινοτομία και διδασκαλία ξένων γλωσσών. Διδακτική της ξένης γλώσσας
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
Ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και των γλωσσών
ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ Προπαιδευτικές ενότητες, 2
Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις. Διδακτική του ενεργού υποκειμένου και ξένη γλώσσα
Κατάκτηση της 2ης/Ξ.Γ. και γλωσσική ανάπτυξη παιδιών: Στοιχεία Ψυχογλωσσολογίας
Ταξινομία διδακτικών στόχων, ΞΓ και Νέες Τεχνολογίες / ΤΠΕ
ΜΑΘΗΜΑ ΙΙI Διαγλωσσικές ενότητες
ΞΓ και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Γλωσσική κειμενική διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης
Διδακτική της ΞΓ και Μετάφραση
ΜΑΘΗΜΑ IV α Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ιταλική ως ΞΓ
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Ανάπτυξη φωνητικής-φωνολογικής δεξιότητας
Ανάπτυξη μορφοσυντακτικής δεξιότητας
Ανάπτυξη λεξιλογικής/σημασιολογικής δεξιότητας
Η Ιταλική ως ΞΓ στην ελληνική ΔΕ (Προαιρετική ΔΕ, μόνο για την ιταλική κατεύθυνση)
ΜΑΘΗΜΑ IV β - Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αγγλική ως ΞΓ
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Ανάπτυξη φωνητικής-φωνολογικής δεξιότητας
Ανάπτυξη μορφοσυντακτικής δεξιότητας
Ανάπτυξη λεξικολογικής/σημασ. δεξιότητας
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Το Βραβείο Νόμπελ Χημείας
στην «ασύμμετρη οργανική
κατάλυση»

Ο Γερμανός επιστήμονας Μπένγιαμιν Λιστ και ο Αμερικανός Ντέιβιντ Μακμίλαν
τιμήθηκαν σήμερα με το Νόμπελ Χημείας 2021 για την «ασύμμετρη οργανική
κατάλυση» που χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική έρευνα και μείωσε τις επιπτώσεις
της χημικής βιομηχανίας στο περιβάλλον.
Οι δυο επιστήμονες τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ «για την ανάπτυξη της
ασύμμετρης οργανοκατάλυσης», σημείωσε η επιτροπή των Νόμπελ στην Στοκχόλμη.
Οι καταλύτες, ουσίες που ελέγχουν και επιταχύνουν χημικές αντιδράσεις χωρίς να
αναλώνονται, παίζουν κρίσιμο ρόλο στην παραγωγή νέων μορίων για κάθε χρήση.
Σχολιάζοντας το φετινό βραβείο, το μέλος της Επιτροπής Νόμπελ, καθηγητής Peter
Somfai, από το πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας, δήλωσε: «Έχουμε ένα νέο εργαλείο
στην οργανική χημεία και αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος για την ανθρωπότητα».
Το Νόμπελ Χημείας δίδει η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας και
συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (985.000
ευρώ).

Το λιώσιμο της Σιβηρίας θα
ανοίξει το κουτί της Πανδώρας

Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει το μόνιμα παγωμένο στρώμα εδάφους της
Αρκτικής το οποίο έχει συνολική έκταση 23 εκατ. τετραγωνικών χλμ. και μεγάλο του
μέρος βρίσκεται στις περιοχές της Σιβηρίας. Υπολογίζεται ότι το στρώμα αυτό είναι
παγωμένο για χρονικό διάστημα περίπου ενός εκατ. ετών και στο εσωτερικό του
βρίσκονται εγκλωβισμένα ή/και κατεψυγμένα διαφόρων ειδών «πράγματα» που
ξεκινούν από αέρια και καταλήγουν σε επικίνδυνους για τον άνθρωπο οργανισμούς.
Τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας έχει
προκαλέσει το λιώσιμο του παγωμένου στρώματος εδάφους σε ορισμένες περιοχές
δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες. Οι επιστήμονες φοβούνται ότι εκτεταμένο λιώσιμο
αυτού του στρώματος θα απελευθερώσει τεράστιες ποσότητες αερίων κυρίως
μεθανίου που είναι εγκλωβισμένες κάτω από τους πάγους. Αυτό όπως είναι ευνόητο
θα ενισχύσει τα μέγιστα το φαινόμενο που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της
κλιματικής αλλαγής. Όμως υπάρχουν και άλλοι σοβαροί κίνδυνοι.
Το 2016 το λιώσιμο των πάγων στη Σιβηρία αποκάλυψε το κουφάρι ενός ταράνδου
που είχε πεθάνει πριν από 70 έτη. Το κουφάρι ήταν μολυσμένο με άνθρακα με

με αποτέλεσμα να εκτεθούν σε αυτόν αρκετοί άνθρωποι που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας ανάμεσα τους και ένα παιδί που
δυστυχώς έχασε τελικά την ζωή του.
Ομάδα επιστημόνων του βρετανικού Πανεπιστημίου Aberystwyth με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Nature Climate Change» αναφέρει
αρχικά ότι με τα σημερινά δεδομένα και τον ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας στις περιοχές του μόνιμα παγωμένου στρώματος της Αρκτικής
τα δύο τρίτα των πάγων του στρώματος θα έχουν λιώσει μέχρι το τέλος του αιώνα.
Στη συνέχεια οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αν αυτό τελικά συμβεί μπορεί να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Όπως λένε η Ρωσία έχει
πραγματοποιήσει δεκάδες αν όχι εκατοντάδες υπόγειες δοκιμές πυρηνικών όπλων στην Αρκτική και σε περίπτωση που οι πάγοι λιώσουν θα
απελευθερωθούν στο περιβάλλον μεγάλες ποσότητες πυρηνικών και ραδιενεργών αποβλήτων. Παράλληλα το λιώσιμο των πάγων θα βγάλει
από την κατάψυξη διάφορους επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς. Οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερους από εκατό τέτοιους
οργανισμούς (ιούς κ.α.) σε μεγάλα βάθη του παγωμένου εδάφους και μάλιστα όλοι αυτοί οι οργανισμοί αποδείχθηκαν ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά.
«Οι αλλαγές στο κλίμα και την οικολογία της Αρκτικής θα επηρεάσει κάθε σημείο του πλανήτη αφού θα απελευθερωθούν βλαβερά αέρια στην
ατμόσφαιρα και θα αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας. Η μελέτη που κάναμε εμφανίζει και άλλους κινδύνους που θα προκύψουν από την
θέρμανση της Αρκτικής. Η περιοχή αποτελεί ένα καταψύκτη για μια σειρά βλαβερά πράγματα και όχι μόνο για αέρια» δηλώνει ο Αργουιν
Εντουαρντς, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Τα λουλούδια «αρωματίζονται»
για να προσελκύσουν μέλισσες

Μία μέθοδο που θυμίζει ανθρώπινη συμπεριφορά εντόπισαν στον κόσμο των
λουλουδιών ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ στη Βρετανία. Με
δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «The Science of Nature» οι ερευνητές
περιγράφουν έναν άγνωστο μέχρι σήμερα μηχανισμό των λουλουδιών. Οι ερευνητές
αναφέρουν πώς τα λουλούδια έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται αν
επικονιαστές όπως για παράδειγμα, μέλισσες, έχουν πλησιάσει κοντά τους. Όταν ένα
λουλούδι διαισθανθεί την παρουσία επικονιαστών κοντά του αυτόματα αυξάνει την
παραγωγή του αρώματος του για να προσελκύσει τα έντομα που θα αναλάβουν την
διαδικασία αναπαραγωγής του μεταφέροντας την γύρη του.
«Τα λουλούδια έχουν περιορισμένα αποθέματα των αρωμάτων τους και μοιάζει λογικό
να τα κρατούν και να τα απελευθερώνουν όταν βρίσκονται κοντά τους επικονιαστές.
Δεν έχει νόημα να διαφημίζεις τον εαυτό σου αν δεν υπάρχει κοινό για να σε δει. Άλλοι
τρόποι προσέλκυσης της προσοχής των επικονιαστών όπως το φυσικό φως και η
θερμοκρασία δεν είναι αξιόπιστοι αφού οι καιρικές συνθήκες (βροχή, ισχυροί άνεμοι
κ.α.) περιορίζουν τον αριθμό των επικονιαστών που μπορεί να πλησιάσουν ένα
λουλούδι. Έτσι το άρωμα τους είναι το μόνο ισχυρό μέσο που διαθέτουν τα λουλούδια
για να προσελκύσουν έντομα» αναφέρει η Κλάρα Μοντγκόμερι, μέλος της ερευνητικής
ομάδας που έκανε την ανακάλυψη πραγματοποιώντας σειρά πειραμάτων στα οποία
χρησιμοποίησε μέλισσες.
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ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τα πιο κοινά
επώνυμα της
Ευρώπης που
προέρχονται από
επαγγέλματα

Το χωριό-κελάρι!

Το πιο κοινό επώνυμο στη Βρετανία είναι
το «Σμιθ», στην Ρωσία το «Κουζνέτσοφ»,
στη Γαλλία το «Λεφέβρ» και στη Σερβία το
«Κοβάσεβιτς». Έχετε σκεφτεί ποτέ πως
και τα τέσσερα αυτά επώνυμα σημαίνουν
το ίδιο στην χώρα τους; Και μάλιστα, δεν
δηλώνουν ένα όνομα, αλλά ένα
επάγγελμα που είναι κοινό: το «σιδεράς»;
Ο Μάρτσιν Τσιούρα, ένας 48χρονος
μηχανικός από την Πολωνία, έφτιαξε έναν
χάρτη όταν συνειδητοποίησε ότι τα
αγγλικά, τα πολωνικά, τα ολλανδικά, τα
ρωσικά, αλλά και πολλά ακόμη γνωστά
επώνυμα προέρχονται, ετυμολογικά ή μη,
από το ίδιο επάγγελμα.

Το Milestii Mici είναι ένας μικρός συνηθισμένος
οικισμός στη Μολδαβία.
Ήταν άγνωστος στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι το 2007,
οπότε και μπήκε στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Ο λόγος
δεν ήταν άλλος από… τα κρασιά του.
Κάτω από τον οικισμό, υπάρχουν στοές συνολικού
μήκους 250 χιλιομέτρων. Τα 120 από αυτά
χρησιμοποιούνται σαν κελάρι για αποθήκευση
κρασιού.
Μέχρι πρόσφατα, η εκπληκτική αυτή συλλογή
αποτελούταν από περίπου 2 εκατομμύρια μπουκάλια!

Μερικά από τα πιο κοινά επώνυμα που
προέρχονται από επαγγέλματα είναι κατά
σειρά εμφανίσεως στις ευρωπαϊκές χώρες τα: Μυλωνάς (το όνομα Μίλερ σε
διάφορες εκδοχές), Σιδεράς (το Κόβακς ή Κόβατς ή Κοβάσεβιτς ή απλώς… Σμιθ)
και το Παπάς (Ποπόφ, Ποπέσκου, Πόπα ή Παπαδόπουλος).
Ας τα πάρουμε όμως αναλυτικά, πάντα με τη βοήθεια ενός συνοπτικού χάρτη:
Στην Αλβανία εκτός από το Χότζα που σημαίνει… «χότζας» δηλαδή ιμάμης,
εξίσου κοινό είναι και το Πρίφτι (και Πρίφτης στα ελληνικά) που σημαίνει «ιερέας».
Στην Αυστρία τα δυο πιο κοινά επώνυμα που προέρχονται από επαγγέλματα είναι

τα Γκρούμπερ (μεταλλωρύχος) και Χούμπερ (γαιοκτήμονας).
Στη Βόσνια το πιο κοινό επώνυμο είναι το Χότζιτς (=γιος του ιμάμη, κάτι σαν το δικό μας Παπαδόπουλος), ενώ στη Σερβία το Κοβάσεβιτς
(=γιος του σιδηρουργού, σιδεράς) και το Πόποβιτς (=γιος του ιερέα). Το Κοβάσεβιτς (ή και Κόβασιτς) είναι το πιο κοινό επώνυμο και
στην Κροατία.
Το Κόβακς ή Κοβάσεβιτς, στα λιθουανικά μεταφράζεται Καβαλιάουσκας και σημαίνει το ίδιο: ο γιος του σιδηρουργού. Είναι ένα από τα πιο κοινά
επώνυμα στην Λιθουανία.
Αντίστοιχα, το συχνό επώνυμο Κοβάλσκι στην Πολωνία σημαίνει ακριβώς το ίδιο, όπως και σε συγγενικές χώρες όπως η Λετονία (με το
επώνυμο Καλέις) και η Ρωσία (Κουζνέτσοφ = ο γιος του σιδηρουργού).
Οι Τσέχοι έχουν πολύ κοινό το επώνυμο Ντβόρακ (όπως, λόγου χάρη, ο μουσουργός του 19ου αιώνα Αντονίν Ντβόρακ) που σημαίνει
γαιοκτήμονας, ενώ στην Εσθονία απαντάται συχνά το επώνυμο Σεπ που επίσης σημαίνει σιδηρουργός.
Το πιο συχνό φινλανδικό επώνυμο που προέρχεται από επάγγελμα είναι το Κινούνεν που σημαίνει «δερματέμπορος».
Στην Γαλλία υπάρχουν πάνω από 230.000 άνθρωποι με το επώνυμο Μαρτέν κι άλλοι 100.000 με τα επώνυμα Ντιμπουά, Ρομπέρ, Τομά και
Μπερνάρ, αλλά το πιο συχνό επώνυμο που προέρχεται από επάγγελμα είναι το Λεφέβρ που σημαίνει «σιδεράς» και το έχουν 75.000 Γάλλοι.
Στην Γερμανία τα επώνυμα που προέρχονται από επαγγέλματα αποτελούν την πλειοψηφία: περίπου 1% των Γερμανών ονομάζονται Μίλερ
(μυλωνάς), ενώ ακολουθούν τα Σμιτ (σιδηρουργός), Σνάιντερ (ράφτης), Φίσερ (ψαράς) και Μάγερ (αγρότης).
Στη γειτονική Ουγγαρία πολλοί έχουν το επώνυμο Κόβακς (σιδηρουργός), Μέσαρος (κρεοπώλης) ή Σάμπο (ράφτης).
Σε Ρουμανία και Μολδαβία εκτός του Τσέμπαν (=βοσκός), τα πιο συχνά επώνυμα που προέρχονται από επαγγέλματα είναι τα Πόπα και
Ποπέσκου (=γιος του ιερέα). Ομοίως και στην Βουλγαρία με το επώνυμο Ποπόφ να είναι εκ των πιο κοινων.
Στην Ουκρανία, συχνό επώνυμο είναι το «Μυλωνάς» (Μέλνικ).
Στην Ολλανδία το πιο συχνό επώνυμο που προέρχεται από επάγγελμα είναι το Μπάκερ (=φούρναρης), Ντε Μπερ (=γαιοκτήμονας) και Βίσερ
(=ψαράς). Εξίσου συχνό είναι και ο Σμιτς (=σιδεράς) που στο Βέλγιο γίνεται Ντε Σμετ ή Ντέσμετ.
Στη Μεγάλη Βρετανία οι άνθρωποι με το επώνυμο Σμιθ (σιδηρουργός) αποτελούν το 1.26% του συνολικού πληθυσμού, ενώ οι… σιδεράδες
επεκτείνονται κατόπιν σε Πορτογαλία (πολλοί κάτοικοι ονομάζονται Φερέιρα που σημαίνει «σιδηρουργός») και στην Ιταλία (ένα από τα πιο
συχνά επώνυμα είναι το Φεράρι ή το Φερέρο.
Στις σκανδιναβικές χώρες κυριαρχούν τα οικογενειακά επώνυμα (Αντερσον, Κάρλσον, Γιόχανσον, δηλαδή «ο γιος του Αντερς, ο γιος του
Καρλ, ο γιος του Γιόχαν»), αλλά σε αρκετές περιπτώσεις συναντώνται επώνυμα όπως το Μίλερ ή Μόλερ (=μυλωνάς).
Και στην Ισπανία κυριαρχούν τα οικογενειακά επώνυμα (όπως λόγου χάρη Ροντρίγκεζ, Φερνάντες, Γκονζάλες που σημαίνει «του Ροντρίγκο,
του Φερνάντο, του Γκονζάλο»), όμως το πιο συχνό επώνυμο που προέρχεται από επάγγελμα είναι το Μολίνα που σημαίνει μυλωνάς. Στη
δε Καταλωνία, το πιο συχνό επώνυμο είναι το Φερέρ, δηλαδή «σιδηρουργός».
Στην γειτονική μας Τουρκία πιο συχνά απαντάται το επώνυμο Αβτσί που σημαίνει κυνηγός, ενώ στη χώρα μας ασφαλώς κυριαρχεί το
Παπαδόπουλος (=γιος του παπά).
Τέλος, η Ιρλανδία έχει το πιο… cool επώνυμο όλων των εποχών, με όλους όσους λέγονται Μέρφι να είναι περήφανοι, καθώς στα αρχαία
ιρλανδικά η λέξη σημαίνει «πολεμιστής της θάλασσας».
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Χάλκινη Ολυμπιονίκης στην
κολύμβηση η Πειραιώτισσα
Αλεξάνδρα Σταματοπούλου

Νέα μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με την
Πειραιώτισσα Αλεξάνδρα Σταματοπούλου να κατακτά
το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ ύπτιο S4.
Το ένατο συνολικά μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο χάρισε στην Ελλάδα η Αλεξάνδρα
Σταματοπούλου που κατέκτησε το χάλκινο στα 50μ
ύπτιο S4. Πρόκειται για το έκτο συνολικά χάλκινο
μετάλλιο της ελληνικής αποστολής μαζί με δύο
ασημένια και το πρώτο χρυσό που ήρθε από τον
Θανάση Γκαβέλα το μεσημέρι της Πέμπτης (2/9).
Η Σταματοπούλου τερμάτισε με χρόνο 49.63 ενώ το
χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κινέζα Λιου Γιου με χρόνο
44.68 και πραγματοποιώντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ακόμα μία αθλήτρια από την
Κίνα, η Γιανφέι Ζου με χρόνο 48.42.
Της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη διάρκεια και τη
σταθερότητα, με συνεχή παρουσια στο βάθρο των
μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων.

Ο Ολυμπιακός
εξασφάλισε έκταση για
κολυμβητήριο στο ΣΕΦ:
«Εγγυητής του
εγχειρήματος είναι ο
Βαγγέλης Μαρινάκης»

Σημαντική ημέρα η (24.09.2021) για την
“οικογένεια” του Ολυμπιακού. Ο
Ερασιτέχνης
θα
μπορέσει
να
δημιουργήσει
ένα
υπερσύγχρονο
κολυμβητήριο.
Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του
Ερασιτέχνη “… ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π
ανακηρύχθηκε ανάδοχος για την
εκμίσθωση και κατασκευή Κέντρου
Υδάτινου Αθλητισμού στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας.
Σύμφωνα
με τους
όρους
του
διαγωνισμού
θα
δημιουργηθεί
υπερσύγχρονο κολυμβητήριο με δυο
πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων και
δυο βοηθητικές δεξαμενές για την
χρήση από τις Ακαδημίες καθώς και

υποστηρικτικοί χώροι. Η διαγωνιστική διαδικασία έγινε για πρώτη φορά με καινοτόμο
και απόλυτα διαφανή και αυστηρό τρόπο, που ξεκίνησε αρχικά με πρόσκληση
γενικού επενδυτικού ενδιαφέροντος και ακολούθησε ο διαγωνισμός με
συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να βρεθεί ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος είναι
ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς, ο οποίος και κατέθεσε πληρέστατο
φάκελο!”
Μάλιστα, υπάρχει και σχετική δήλωση του προέδρου του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.. Ο
Μιχάλης Κουντούρης τονίζει πως εγγυητής του όλου εγχειρήματος είναι ο Βαγγέλης
Μαρινάκης.
“Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο. Το υπερσύγχρονο κολυμβητήριο
θα εξασφαλίσει τη μελλοντική ανάπτυξη των υδάτινων σπορ ενώ ταυτόχρονα θα
αποτελέσει ένα έργο πνοής για τον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή και ένα
αθλητικό κόσμημα για την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους
εμπλεκόμενους που με σκληρή δουλειά συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα ένα
όνειρο δεκαετιών. Εγγυητής του όλου εγχειρήματος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης,
χωρίς την υποστήριξη του οποίου δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτό το
μεγάλο όνειρο της Ολυμπιακής οικογένειας. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί για μια
ακόμα φορά ήταν συνεπής στις εξαγγελίες του και κάνει πραγματικότητα κάθε μέρα
το όραμά του για έναν Ολυμπιακό που θα κυριαρχεί σε Ελλάδα και Ευρώπη σε όλα
τα σπορ.”
Σχετική ενημέρωση υπήρξε και από το ΣΕΦ.
«Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την κατασκευή και εκμίσθωση του
Κεντρου Υδατινου Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΚΥΔΑΠ)»
Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας κατά την
50η Συνεδρίασή του στις 9-9-2021 ομόφωνα ενέκρινε το με αριθ. Πρωτ.
Φ31/30307/6-9-2021 πρακτικό συνεδρίασης γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού για την κατασκευή και εκμίσθωση του Κεντρου Υδατινου Αθλητισμού
και Πολιτισμού (ΚΥΔΑΠ) στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ και την κατακύρωση του
διαγωνισμού στον «Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιώς – ΟΣΦΠ».

Βασίλης Σπανούλης:
Ανακοίνωσε τη απόσυρσή
του από το μπάσκετ

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστό σήμερα (26/6) πως αποσύρεται από το μπάσκετ, μετά από μία καριέρα που κράτησε
πάνω από 20 χρόνια.
Τίτλους στην τεράστια καριέρα του έριξε ο Βασίλη Σπανούλης. Ο «Kill Bill», που μεγαλούργησε με την φανέλα τόσο του
Ολυμπιακού, όσο και του Παναθηναϊκού, αλλά και με αυτή της Εθνικής Ελλάδας ανακοίνωσε το Σάββατο (26/6) πως αποχωρεί
από την ενεργό δράση, όπως ενημέρωσε μέσω ανάρτησης του στα social media.
Ο 39χρονος αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ενημέρωσε αρχικά τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργο και Παναγιώτη
Αγγελόπουλο και στη συνέχεια έκανε γνωστή δημοσίως την απόφασή του, μέσα από από μία μακροσκελή ανάρτηση όπου
τονίζει μεταξύ άλλων ότι ήταν μία δύσκολη και στενάχωρη απόφαση, καθώς το μπάσκετ του έδωσε τα πάντα.
Η ανάρτηση του Βασίλη Σπανούλη
Πριν από λίγο ανακοίνωσα στους προέδρους ότι ήρθε η ώρα να κλείσει το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής μου και τους
ευχαρίστησα για όσα πετύχαμε μαζί. Ήταν μια δύσκολη απόφαση αλλά δεν ήταν στενάχωρη. Το μπάσκετ μου χάρισε ένα
ανεπανάληπτο ταξίδι γεμάτο από έντονες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις. Μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα τα πάντα.
Ο Ολυμπιακός αποδείχτηκε το πεπρωμένο μου και το πιο όμορφο λιμάνι μου. Φεύγω περήφανος για όσα σπουδαία
κατακτήθηκαν αλλά και για όσα μετά από σκληρή μάχη χάθηκαν. Πάνω απ’ όλα φεύγω γεμάτος, γιατί έζησα περισσότερα απ’
όσα ονειρεύτηκα. Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν στο πλευρό μου όλα αυτά τα χρόνια, τους
προέδρους, τους προπονητές, τους συμπαίκτες, τους συνεργάτες και τους αντιπάλους, μα πάνω από όλα θέλω να
ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους για την αγάπη τους. Αυτή η αγάπη ήταν που μου έδινε τη δύναμη να προσπαθώ πιο
σκληρά κάθε μέρα κι αυτή η αγάπη θα είναι για πάντα οδηγός μου.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ, ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΕ ΝΑ
ΠΑΙΞΕΙ ΜΠΑΣΚΕΤ…
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Ποιος αριθμός
λείπει;

Ποιος αριθμός είναι μέσα στο
τρίγωνο;

Μπορείς να βρεις πόσο
ζυγίζουν όλα τα ζώα μαζί;

(6-5) Χ 3= 1 Χ 3 = 3

Μπορείς να λύσεις τον
γρίφο με τις κλεψύδρες;
Το 6, για να κάνει 21 με το
απέναντι του, όπως όλα τα
υπόλοιπα κομμάτια.
Σ+Κ=19
Σ+Γ=21=>Σ=21-Γ
Γ+Κ=9=>Κ=9-Γ
Σ+Κ=19=>21-Γ+9-Γ=19=>21+919=Γ+Γ=>11=2Γ=>Γ=5,5 {ΓΑΤΑ:5,5 kgr}
Κ=9-5,5=3,5 {ΚΟΥΝΕΛΙ:3,5 kgr}
Σ=21-5,5=15,5 {ΣΚΥΛΟΣ:15,5Kgr}
Συνολικό βάρος σκύλου, γάτας και κουνελιού: 24,5
kgr

Μπορείς να λύσεις αυτήν τη
μαθηματική πυραμίδα;
Ξεκινάς με την ταυτόχρονη ροή και των δύο.
Όταν αδειάσει η κλεψύδρα των 7 λεπτών την
ξαναγυρνάς. Μόλις τελειώσει των 11 ( δηλαδή
μετά από 4 λεπτά ) ξαναγυρνάς την κλεψύδρα
των 7 λεπτών μέχρι να τελειώσει ( ο χρόνος
που μετράει η άμμος στο κάτω μέρος είναι 4
λεπτά). Άρα 11 + 4 = 15.
5. 16 ημέρες. Τη δεύτερη ημέρα, θα ξεκινήσει από
το 1 μέτρο, θα φτάσει στα 16 μέτρα και θα κατέβει
στα 2. Την τρίτη ημέρα, θα ξεκινήσει από τα 2, θα
φτάσει στα 17 και θα κατέβει στα 3. Έτσι λοιπόν,
την 16η μέρα, θα ξεκινήσει από τα 15 και θα
φτάσει στα 30 (όσο και το ύψος του τοίχου). Γιατί
λοιπόν να ξανακατέβει;
4. Ο αριθμός 13112221, αφού ο κάθε αριθμός
μας δείχνει πόσες φορές βλέπουμε πριν τον κάθε
αριθμό. Δηλαδή, ξεκινάμε με το 1, μετά με το 11
(1 φορά το 1), μετά με το 21 (2 φορές το 1), το
1211 (1 φορά το 2 και 1 φορά το 1) κτλ.
3. Tο Everest, αφού ήταν πάντα το πιο ψηλό
βουνό, ακόμη και πριν το ανακαλύψουν.
2. Τα ηλεκτρικά τρένα δεν βγάζουν καπνό!
1. Όλοι οι μήνες έχουν 28 ημέρες.

Γρίφος 1
Μερικοί μήνες έχουν 30 ημέρες
ενώ άλλοι έχουν 31 ημέρες.
Πόσοι μήνες έχουν 28 ημέρες;
Γρίφος 2
Έχουμε μία υπερταχεία ηλεκτρική
αμαξοστοιχία που κινείται
βορειοανατολικά με 100 χλμ/ώρα.
Ο άνεμος πνέει νοτιοδυτικά με 50
χλμ/ώρα. Προς ποια κατεύθυνση
θα πηγαίνει ο καπνός της
μηχανής και με ποια ταχύτητα;
Γρίφος 3
Ποιο ήταν το ψηλότερο βουνό
στον κόσμο πριν ανακαλύψουν το
Everest;
Γρίφος 4
Βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί,
σύμφωνα με τους
προηγούμενους:
1, 11, 21, 1211, 111221, 312211,
……………
Γρίφος 5
Ένα σαλιγκάρι προσπαθεί να
ανέβει στον τοίχο ενός σπιτιού
που έχει ύψος 30 μέτρα.
Τη μέρα ανεβαίνει 15 μέτρα.
Τη νύχτα, κατεβαίνει 14 μέτρα
επειδή κοιμάται και γλιστράει.
Σε πόσες μέρες θα ανέβει τον
14
τοίχο (30 μέτρα);

Μελετήστε την πυραμίδα προσεκτικά και βρείτε
τους αριθμούς που αντιστοιχούν στο Ε και το Δ.

Δ=1345, Ε=2440, κάθε κελί ισούται με το άθροισμα
των δυο κελιών από κάτω του μείον 15.

5 γρίφοι που θα
τεστάρουν το IQ σας

Μπορείς να ανοίξεις το λουκέτο
συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία;
682 - Ένα ψηφίο είναι
σωστό και είναι και στη
σωστή θέση
614 - Ένα ψηφίο είναι
σωστό, αλλά είναι σε
λανθασμένη θέση
206 - Δύο ψηφία είναι
σωστά, αλλά είναι και τα
δύο σε λανθασμένη θέση
738 - Όλα τα ψηφία είναι λανθασμένα
380 - Ένα ψηφίο είναι σωστό, αλλά είναι σε
λανθασμένη θέση;

Σεπτέμβριος 2021 – Gaming

ΕΠΙΣΗΜΟ: GTA III, Vice City και
San Andreas επιστρέφουν
αναβαθμισμένα εντός 2021

Φήμες
και
διαρροές
τέλος.
Η Rockstar
Games ανακοίνωσε και επίσημα το Grand Theft Auto
The Trilogy: The Definitive Edition.
Πρόκειται για ένα επετειακό πακέτο που περιλαμβάνει
τρία λατρεμένα παιχνίδια της σειράς, τα Grand Theft
Auto III, Grand Theft Auto: Vice City και Grand Theft
Auto: San Andreas και το οποίο αναμένεται να
κυκλοφορήσει για Nintendo Switch, PlayStation 4,
PlayStation 5, Windows PC (μέσω του Rockstar
Games Launcher), Xbox One και Xbox Series X|S
εντός του 2021. Παράλληλα, στις αρχές του 2022, το
πακέτο θα καταφθάσει και στα iOS και Android.
Αφορμή για την επαναφορά των παιχνιδιών αποτέλεσε
η 20η επέτειος του Grand Theft Auto III, με τη Rockstar
να επισημαίνει πως θα ακολουθήσουν και σχετικοί
εορτασμοί εντός του Grand Theft Auto Online. Όσον
αφορά τα remasters αυτά καθ’ αυτά, η εταιρία έχει
επιμεληθεί ένα μεγάλο εύρος βελτιώσεων, από
σημαντικές αναβαθμίσεις στον τεχνικό τομέα, μέχρι
εκσυγχρονισμούς gameplay μηχανισμών. Παρ’ όλα
αυτά, τα παιχνίδια θα διατηρούν την χαρακτηριστική
αισθητική και gameplay αίσθηση που λάτρεψαν στο
παρελθόν οι παίκτες. Για την ώρα δε γνωρίζουμε
περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η Rockstar
υποσχέθηκε πως αυτό θα αλλάξει την επόμενη
εβδομάδα.

Παίκτης ολοκλήρωσε
το GTA V σε 9 ώρες
χωρίς να δεχτεί ούτε
ένα χτύπημα!

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 8
χρόνια
από
την
κυκλοφορία
του Grand Theft Auto V, αλλά οι
παίκτες
του
συνεχίζουν
να
εντυπωσιάζουν με τα επιτεύγματά
τους. Συγκεκριμένα, τώρα ένας
παίκτης
είπε
να
κάνει
το…ακατόρθωτο! Ο λόγος γίνεται για
τον UnNameD,
ο
οποίος
ολοκλήρωσε την κεντρική ιστορία
του GTA V σε μόλις εννέα ώρες.
Αυτό όμως δεν είναι το αξιοσημείωτο
της υπόθεσης, παρόλο που κατά
μέσο όρο το story mode του τίτλου
της Rockstar
Games χρειάζεται
περίπου 30 ώρες.
Το "ακατόρθωτο" που έκανε ήταν
πως κατά τη διάρκεια του campaign
δε δέχτηκε ούτε ένα χτύπημα, ούτε
και πυροβολισμό από τους εχθρούς.
Για να καταλάβει μάλιστα ότι δεν είχε
δεχτεί ούτε σφαίρα, ο UnNameD
εγκατέστησε ένα mod, το οποίο θα
τον σκότωνε αμέσως αν δεχόταν
οποιοδήποτε χτύπημα. Όπως είναι
φυσικό, δεν τα κατάφερε με την
πρώτη, αφού όπως επιβεβαίωσε ο
ίδιος, του πήρε περίπου 48
προσπάθειες.

Ο λόγος που δεν πρέπει
να φοράτε τα ακουστικά
σας όλη μέρα

Οι πωλήσεις των ασύρματων ακουστικών
έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, με
την Apple μόνο να αναφέρει πωλήσεις 100
εκατομμυρίων AirPods για το 2020. Σε
αντίθεση με τα ενσύρματα ακουστικά, τα
ασύρματα μας αποδεσμεύουν από το
κινητό μας, με αποτέλεσμα όμως να τα
φοράμε
για
μεγαλύτερα
χρονικά
διαστήματα. Για αυτό ίσως να έχετε
παρατηρήσει πως τα αυτιά σας γεμίζουν
πιο εύκολα με κερί. Είναι κάτι φυσιολογικό
αυτό; Και τι συμβαίνει στα αυτιά μας όταν
φοράμε ακουστικά;
Παρόλο που τα ασύρματα ακουστικά είναι
σχετικά νέα στην αγορά, υπάρχουν ήδη
αρκετές έρευνες γύρω από τη μακροχρόνια
χρήση των ακουστικών βοηθημάτων σε
ανθρώπους με προβλήματα ακοής, κάτι
που σε πολλές περιπτώσεις έχει τον ίδιο
μηχανισμό με τα ασύρματα ακουστικά που
χρησιμοποιούμε. Δύο ερευνητές του Bond
University
αποκάλυψαν
στο The
Conversation τις επιπτώσεις από την
διαρκή χρήση ακουστικών.
Καταρχάς να πούμε πως η παραγωγή
κεριού (ή κυψελίδας) στο αυτί είναι μία
φυσιολογική διεργασία στους ανθρώπους
και σε άλλα θηλαστικά και πρέπει πάντα να
υπάρχει ένα λεπτό στρώμα κεριού κοντά

στο άνοιγμα του ακουστικού καναλιού. Το κερί είναι αδιάβροχο και δρα προσδίδοντας υγρασία στο δέρμα του εξωτερικού ακουστικού καναλιού,
ενώ ταυτόχρονα δρα και ως προστατευτικό φράγμα για έντομα, βακτήρια και νερό. Δημιουργείται από εκκρίσεις αδένων στους θύλακες τριχών.
Το κερί πάντα κινείται προς το εξωτερικό μέρος του αυτιού, αποτρέποντας το εσωτερικό μέρος να γεμίσει με νεκρά κύτταρα. Η κίνηση αυτή
υποβοηθείται από τις φυσικές κινήσεις της σιαγόνας μας.
Μία μετρημένη και φυσιολογική χρήση των ακουστικών δεν επιβαρύνει αυτή τη φυσική διαδικασία. Η παρατεταμένη χρήση τους όμως
μπλοκάρει τη φυσική κίνηση του κεριού προς τα έξω και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως:
• Συμπιεσμένο κερί που γίνεται λιγότερο ρευστό και είναι δυσκολότερο για τον οργανισμό να το αποβάλλει. Μερικές φορές, κάτι τέτοιο
μπορεί να προκαλέσει και μόλυνση, με τα λευκά αιμοσφαίρια να αυξάνονται στην περιοχή, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το
μπλοκάρισμα του ακουστικού καναλιού.
• Η ροή αέρα σταματά και το κερί ξεραίνεται, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η συσσώρευσή του.
• Ο παγιδευμένος ιδρώτας και η υγρασία στα αυτιά, είναι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροβίων και βακτηρίων.
• Το φράξιμο της φυσικής εξόδου του κεριού, ενεργοποιεί τους αδένες οι οποίοι παράγουν ακόμα περισσότερο κερί, προκαλώντας
προβλήματα ακοής, ζαλάδα, ίλιγγο ή φαγούρα.
• Αν τα ακουστικά δεν καθαρίζονται, μπορούν να μεταφέρουν ιογενείς παράγοντες και βακτήρια στο ακουστικό κανάλι.
• Μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην ακοή αν η ένταση είναι πολύ υψηλή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά για μεγάλες χρονικές περιόδους, συνιστάται η χρήση over-ear ακουστικών τα οποία επιτρέπουν
κάποια μικρή κυκλοφορία αέρα και βρίσκονται εκτός ακουστικού καναλιού, όμως και πάλι να θυμάστε πως τα αυτιά σας πρέπει να έχουν συχνή
επαφή με καθαρό αέρα.
Αυτό που προτείνουν οι ειδικοί είναι να αφήνετε τα αυτιά σας να λειτουργούν φυσικά και να μη βάζετε εκεί μέσα τίποτα μεγαλύτερο από τον
αγκώνα σας, κάτι που πρακτικά σημαίνει να μη βάζετε τίποτε, ούτε καν μπατονέτες καθώς μπορούν να σπρώξουν περισσότερο το κερί προς
το εσωτερικό του ακουστικού καναλιού. Σημειώνουν πως τα αυτιά έχουν έναν εξαιρετικό μηχανισμό αυτοκαθαρισμού και θα πρέπει να μην
επεμβαίνουμε σε αυτόν.
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Facebook: «Συντήρηση
ρουτίνας προκάλεσε το
blackout»

Το πρώτο ρομπότ
ακροβάτης

Η ρομποτική τεχνολογία κάνει καθημερινά
άλματα προόδου παρουσιάζοντας διαφόρων
ειδών ρομπότ με δυνατότητες που μέχρι
πρόσφατα βλέπαμε μόνο σε ρομπότ που
εμφανίζονταν
σε
ταινίες
επιστημονικής
φαντασίας. Το τελευταίο επίτευγμα στον τομέα
της ρομποτικής έρχεται από τα εργαστήρια του
Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνια, του
φημισμένου Caltech.
Ερευνητική ομάδα του Caltech δημιούργησε τον
LEONARDO, ένα δίποδο ρομπότ που έχει

ικανότητες ακροβάτη αφού μπορεί να κινείται πάνω σε τεντωμένο σκοινί, να κάνει
σκέητμπορντ. Το ρομπότ διαθέτει μικρούς προωθητήρες οι οποίοι του επιτρέπουν
αν χρειαστεί να κάνει μεγάλα άλματα που μοιάζουν με μικρή πτήση. Μπορεί για
παράδειγμα με αυτόν τον μηχανισμό να κατέβει μια σκάλα όχι κατεβαίνοντας ένα
σκαλί κάθε φορά αλλά κυριολεκτικά πηδώντας από το τελευταίο σκαλί στο πρώτο.
Το Facebook ανακοίνωσε σήμερα πως μία συντήρηση
ρουτίνας στο δίκτυο της εταιρείας που συνδέει τα
κέντρα δεδομένων της, ήταν η αιτία που προκάλεσε την
κατάρρευση του παγκόσμιου συστήματος της για
περισσότερες από έξι ώρες χθες.
Σε ανάρτηση στο ιστολόγιό του, το Facebook εξήγησε
ότι οι μηχανικοί του έδωσαν μια εντολή που έριξε
ακούσια όλες τις συνδέσεις στο δίκτυό του,
«αποσυνδέοντας ουσιαστικά τα κέντρα δεδομένων του
Facebook σε παγκόσμιο επίπεδο».
Η διακοπή λειτουργίας διέκοψε την πρόσβαση στο
Facebook, το Instagram και το WhatsApp παγκοσμίως.
Ήταν αιτία επίσης να χάσουν εργαζόμενοι πρόσβαση
σε εσωτερικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση
τέτοιων προβλημάτων, ανέφερε η εταιρεία.
Το Facebook πρόσθεσε ότι το εργαλείο ελέγχου
προγράμματος είχε ένα σφάλμα και απέτυχε να
σταματήσει την εντολή που προκάλεσε τη διακοπή.

Είναι επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο LEONARDO κατασκευάστηκε
από διάφορα εξαρτήματα ρομπότ αλλά και drones που βρίσκονταν στα εργαστήρια
του Caltech και είχαν περισσέψει από άλλα ερευνητικά πρότζεκτ. Οι δημιουργοί του
ρομπότ λένε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αποστολές έρευνας,
διάσωσης κ.α. για να φτάσει σε σημεία που είναι δύσκολο ή επικίνδυνο να πάει ένας
άνθρωπος και σε σημεία που τα συμβατικά ρομπότ ή τα drones δεν μπορούν να
προσεγγίσουν.

Επιβεβαιώνεται
το υγρό
παρελθόν του
κρατήρα που
εξερευνά το
ρόβερ της
NASA

Η πρώτη επιστημονική
ανάλυση των εικόνων που
έστειλε από τον 'Αρη στη
Γη το ρομποτικό ρόβερ
Perseverance της NASA,
επιβεβαιώνουν τις αρχικές
εικασίες των επιστημόνων
ότι ο κατάξερος κρατήρας
Jezero στον οποίο κινείται,
ήταν κάποτε μια μεγάλη
λίμνη, που τροφοδοτείτο

από το δέλτα κάποιου ποταμού πριν περίπου 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια.
Σήμερα, στον 'Αρη δεν υπάρχει καθόλου νερό σε υγρή μορφή, καθώς ο πλανήτης είναι πολύ κρύος και η πίεση στην αραιή ατμόσφαιρα του
πολύ μικρή. Εκτιμάται ότι ο 'Αρης ξεράθηκε πριν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια, πιθανώς όταν έχασε το προστατευτικό μαγνητικό πεδίο
του και στη συνέχεια την κάποτε πυκνή ατμόσφαιρα του. Όμως η νέα ανακάλυψη αποτελεί άλλη μια ένδειξη ότι ο γειτονικός πλανήτης ήταν
κάποτε αρκετά ζεστός και υγρός για να διαθέτει, όπως και η Γη, ένα δικό του υδρολογικό κύκλο, τουλάχιστον κατά περιόδους.
Επίσης, οι εικόνες από τις κάμερες του Perseverance, οι οποίες είναι υψηλότερης ανάλυσης και καθαρότητας από εκείνες κάθε άλλου ρόβερ
στο παρελθόν, παρέχουν βάσιμες ενδείξεις ότι πριν δισεκατομμύρια χρόνια ο κρατήρας Jezero διαμέτρου 45 χιλιομέτρων δέχτηκε - για άγνωστη
αιτία - ξαφνικές πλημμύρες, με ταχύτητα ροής του νερού έως εννέα μέτρων το δευτερόλεπτο, οι οποίες μπορούσαν να μετακινήσουν έως 3.000
κυβικά μέτρα νερού σε ένα δευτερόλεπτο. Οι πλημμύρες αυτές ήtαν αρκετά ισχυρές για να μετακινήσουν μεγάλους βράχους, διαμέτρου ενός
μέτρου και βάρους αρκετών τόνων, οι οποίοι αρχικά βρίσκονταν σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων εκτός του κρατήρα, και να τους
εναποθέσουν τελικά στο βυθό της λίμνης, όπου σήμερα βρίσκονται εκτεθειμένοι πια.
Οι δεκάδες ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στην επιθεώρηση «Science», εκτιμούν ότι η λίμνη ήταν ήρεμη για πολύ καιρό,
εωσότου κάποια δραματική αλλαγή του κλίματος για άγνωστο λόγο ή κάποια πτώση μεγάλου μετεωρίτη ή μια έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα
πυροδότησε το μαζικό λιώσιμο πάγων και μετά βίαιες πλημμύρες. Εκτιμάται ότι η λίμνη που κάποτε υπήρχε στον σημερινό κρατήρα, είχε έκταση
περίπου 900 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
«Όταν κοιτάζεις αυτές τις εικόνες, βασικά βλέπεις ένα επικό ερημικό τοπίο. Είναι το πιο μοναχικό μέρος που θα μπορούσε να επισκεφτεί κανείς.
Δεν υπάρχει σταγόνα νερού πουθενά, παρόλα αυτά έχουμε πια ενδείξεις ενός πολύ διαφορετικού παρελθόντος. Κάτι πολύ σημαντικό συνέβη
στην ιστορία του πλανήτη», δήλωσε ένας από τους επιστήμονες που ανέλυσαν τα στοιχεία, ο καθηγητής πλανητικών επιστημών του ΜΙΤ
Μπένζαμιν Γουάις.
Καθώς το ρόβερ - που έχει μέγεθος αυτοκινήτου - εξερευνά τον κρατήρα, όπου είχε φθάσει στις 18 Φεβρουαρίου 2021, έχοντας ήδη διανύσει
2,6 χιλιόμετρα, οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι θα ανακαλύψουν περισσότερα πράγματα για την εξέλιξη του κλίματος στον 'Αρη. Εξάλλου,
έχοντας επιβεβαιώσει ότι ο κρατήρας ήταν κάποτε λίμνη, αισιοδοξούν ότι στα ιζήματα του πρώην βυθού της θα βρουν ίχνη αρχαίας υδρόβιας
ζωής. Γι' αυτό το ρόβερ θα αναζητήσει και θα συλλέξει δείγματα από τέτοια ιζήματα, τα οποία θα σταλούν στη Γη στις αρχές της δεκαετίας του
2030 για εργαστηριακή ανάλυση και ανακάλυψη πιθανών αρειανών "βιο-υπογραφών".
«Έχουμε τώρα την ευκαιρία να αναζητήσουμε απολιθώματα. Θα μας πάρει κάποιο χρόνο εωσότου έχουμε στα χέρια μας πετρώματα στα οποία
ελπίζουμε πραγματικά να βρούμε ίχνη ζωής. Είναι ένας μαραθώνιος, αλλά με πολλές προοπτικές», ανέφερε η αναπληρώτρια καθηγήτρια
Γεωβιολογίας του ΜΙΤ Τάνια Μπόζακ.
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