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Περιεχόμενα 

Εκδότες 

Μήνυμα μαθητή Γ' Λυκείου προς την υπουργό Παιδείας 
Είμαι ένας από τους χιλιάδες μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 
Οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι πραγματικά πρωτόγνωρες τα δύο τελευταία χρόνια. 
Από την αρχή της χρονιάς έχουμε χάσει δεκάδες ώρες μαθήματος είτε λόγω κρουσμάτων σε εκπαιδευτικούς είτε λόγω των κρουσμάτων που 
προκύπτουν στα τμήματα και την διαδικασία ιχνηλάτησης που ακολουθούμε(rapid tests ). 
Όλα αυτά αναμένονται να πάρουν τεράστιες διαστάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα  λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού στη χώρας μας 
και σε ολόκληρο τον πλανήτη και έτσι είναι αυτονόητο ότι θα χαθούν ακόμα πολλές ώρες μαθήματος. 
Μαθητές και καθηγητές  σε καραντίνα κατα χιλιάδες με αποτέλεσμα να χάνουν πολλά μαθήματα και με μια ύλη των πανελλαδικών εξεταζόμενων 
μαθημάτων να μην επιδέχεται την απουσία από τα μαθητικά καθήκοντα ούτε για μία μέρα. 
Η ψυχολογική  και η σωματική μας πίεση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. 
Η σχολική χρονιά που διανύουμε δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φυσιολογική, πόσο μάλλον μετά από 2 χρόνια τηλεκπαίδευσης . 
Η ύλη είναι σε πρωτόγνωρες διαστάσεις μεγάλη με αποτέλεσμα να πιέζονται μέχρι και οι ίδιοι μας οι καθηγητές οι οποίοι "τρέμουν" στην ιδέα 
να ασθενήσουν μήπως βρεθούν πίσω στην ύλη. Περνάμε το ίδιο δύσκολα όπως και τα περσινά παιδιά της Γ' Λυκείου . 
Ζητάμε να εξετάσετε το θέμα της μείωσης της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της σχολικής χρονιάς 2021-2022 γιατί είναι 
κάτι που κρίνεται αναγκαίο. 
Σας ευχαριστώ εκ' των προτέρων. 
Παναγιώτης Τσ.  - Μαθητής Γ'  Λυκείου 
 
 Σχέδιο για την αντιμετώπιση 

της σχολικής βίας και 
εκφοβισμού 

 
 

Σχέδιο πέντε επιπέδων για την για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και   του 
εκφοβισμού , επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας , το οποίο μετά την 
οριστικοποίησή του η υπουργός Παιδείας  Ν. Κεραμέως θα προβεί σε 
ανακοινώσεις. 
Το Σχέδιο προβλέπει τα εξής: 
 
1ο μέτρο : Υπεύθυνος Σχολικής Μονάδας 
Το υπουργείο Παιδείας  προτίθεται  να ζητήσει: 
Α. Από τους Διευθυντές των  Δημοτικών Σχολέιων να   ορίσουν  υπεύθυνο  για τη 
σχολική βία και τον εκφοβισμό. 
Β. Από τους    Διευθυντές Γυμνσίων και Λυκείων  να ορίσουν    τον  Σύμβουλο Σχολικής 
Ζωής ως υπεύθυνο  για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό. 
2ο μέτρο: "Ομάδες  κρούσης" 
Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  να 
συγκροτηθεί  «ομάδα  κρούσης» αποτελούμενη από 

• Τον Διευθυντής   Εκπαίδευσης    

• Σύμβουλο Εκπάιδευσης  

• Ψυχολόγο, και, 

• Κοινωνικό   Λειτουργό 
Η «ομάδα κρούσης» θα κινητοποιείται   όταν απαιτείται συγκεκριμένη παρέμβαση , ενώ 
θα συνεργάζεται  με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα αντιμετώπισης βίας. 
Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας ανά Διεύθυνση είναι να προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να συνδράμει στους υπεύθυνους κάθε σχολικής 
μονάδας είτε σε επίπεδο επιμόρφωσης είτε σε επίπεδο παρέμβασης, πρόληψης και 
αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. 
Όλα τα θέματα    σχολικής βίας και εκφοβισμού  θα επιλαμβάνονται ο εκπαιδευτικός 
υπεύθυνος  για τη σχολική βία στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και ο Σύμβουλος 
Σχολικής Ζωής στη Δευτεροβάθμα Εκπαίδευση. 
3ο μέτρο: Επιμορφωτικά Προγράμματα 
Για τη λειτουργία του συνολικού δικτύου δράσεων κατά της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού προγραμματίζεται επιμόρφωση από το ΙΕΠ με τη συμμετοχή 
Πανεπιστημιακών Φορέων. 
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν οι  «ομάδες κρούσης» 
Στη συνέχεια, οι επιμορφούμενοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, 
οργανώνοντας ανάλογες επιμορφωτικές συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας 
στη διάχυση της πληροφορίας, των καλών πρακτικών και της εν γένει λειτουργίας του 
Δικτύου. 
Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει ιστοσελίδα στο ΥΠΑΙΘ, όπου θα υπάρχει αναρτημένο το 
υλικό της επιμόρφωσης, καθώς και επιπλέον υλικό που θα απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες. 
4ο μέτρο: Πλατφόρμα καταγραφής περιστατικών 
Επίσης, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα καταγραφής περιστατικών, στην οποία επώνυμα ή 
ανώνυμα θα μπορούν να κατατίθενται περιστατικά βίας και εκφοβισμού από μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικούς. 
5ο μέτρο Οδηγός για εκπαιδευτικούς 
Παράλληλα με τη λειτουργία του Δικτύου και τη διοργάνωση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, προβλέπεται για τους/τις εκπαιδευτικούς διάθεση οδηγού με 
εκπαιδευτικό υλικό, σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και την 
αντιμετώπιση  περιστατικών βίας. 
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32 ερωτήσεις-απαντήσεις για το 
άνοιγμα των σχολείων από τη 

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 

 

1. Πόσα σελφ τεστ θα κάνουν οι μαθητές την πρώτη εβδομάδα ; 
 

Προβλέπεται ένα επιπλέον σελφ τεστ για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων. 
επομένως την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα διενεργηθούν τρία   σελφ τεστ αντί για 
δύο. 
 

Από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά , δηλαδή μετά τις 17 Ιανουαρίου οι μαθητές θα 
κάνουν δύο σελφ τεστ. 
 

2. Πότε θα πρέπει να γίνονται τα σελφ τεστ; 
Το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη 
και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self- test θα 
πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της 
Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1). 
 

3. Τα σελφ τεστ είναι υποχρεωτικά και για τους εμβολιασμλενους; 
 

Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω 
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές 
και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους 
εκπαιδευτικούς. 

4. Πού γίνεται η δήλωση του σελφ τεστ; 
Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του 
self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19. 
Οι δηλώσεις σελφ τεστ μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. 
 
5. Οι εκπαιδευτικοί πού θα δηλώνουν το σελφ τεστ; 
Στο https://edupass.gov.gr, όπως μας απάντησε το υπουργείο Παιδείας σε ερώτησή μας. 
 
6. Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι; 
Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δυο ράπιντ τεστ και ένα σελφ τεστ – όλα με δική τους 
επιβάρυνση – την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων και συγκεκριμένα  το ραπιντ τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες 
πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1) και της Παρασκευής (14/1) ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και σελφ τεστ έως 24 ώρες πριν την 
προσέλευση της Τρίτης (11/1). Από την δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
πραγματοποιούν δύο ράπιντ τεστ την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής εκάστης εβδομάδας. 
 
7. Οι νοσήσαντες εκπαιδευτικοί σε ποια κατηγορία εντάσσονται; 
Οι νοσήσαντες εκπαιδευτικοί  με πιστοποιητικό νόσησης εν ισχύ εντάσσονται στην  κατηγορία των  "εμβολιασμένων" . 
 
8. Τι ισχύει στην περίπτωση κρούσματος σε μια αίθουσα σχολείου; 
Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από την λογική του «σταυρού», δηλ. των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται 
κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν 
τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο ράπιντ και ένα σελφ τεστ σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών 
σελφ τεστ την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι συμμαθητές θα κάνουν σύνολο 3 σελφ τεστ δωρεάν την εβδομάδα. 
 
9. Τι ισχύει για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς; 
Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο ράπιντ και ένα σελφ τεστ, επιπλέον των δύο ράπιντ που ήδη 
κάνουν την εβδομάδα. 
Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 σελφ τεστ δωρεάν την εβδομάδα. 
 
10. Αλλάζει κάτι ως προς τις μάσκες ή  τα διαλείμματα; 
Όλες οι άλλες προβλέψεις του πρωτοκόλλου, όπως για παράδειγμα τα υποχρεωτικά ράπιντ τεστ για εκπαιδευτικούς που δεν είναι 
εμβολιασμένοι, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η 
αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
11. Πότε αναστέλλει τη λειτουργία μία τάξη; 
Η λειτουργία τμήματος της σχολικής μονάδας αναστέλλεται μόνο όταν ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων υπερβαίνει τον αριθμό που 
αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) του συνόλου των μαθητών/τριών που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα της σχολικής 
μονάδας. 
 
12. Τι θα γίνεται αν μαθητής διαγνωστεί θετικός σε COVID-19; 
Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση  για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται 
μετά από 5 ημέρες (α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, 
και (β) με αρνητικό σελφ τεστ. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό σελφ (ή ράπιντ) τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται. 
 
13. Τι θα γίνεται αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός σε COVID-19; 
Αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση  για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται 
μετά από 5 ημέρες (α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, 
και (β) με αρνητικό σελφ τεστ για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, και αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή PCR) για τους μη 
εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό σελφ ή ράπιντ τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται. Όταν εξέλθουν 
από την καραντίνα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή 
μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες 
 

συνέχεια στη Σελ. 5 …. 

https://edupass.gov.gr/
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2002 

 
Το Ευρώ αντικαθιστά τη 
Δραχμή και τα εθνικά 
νομίσματα άλλων 11 
κρατών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1959 

 
Η Σοβιετική Ένωση 
εκτοξεύει το πρώτο 
διαστημόπλοιο με 
κατεύθυνση τη Σελήνη.  

2009 

 
Κυκλοφορεί το 
ιντερνετικό νόμισμα 
bitcoin. 

1967 

 
Οι Doors 
κυκλοφορούν το 
πρώτο άλμπουμ τους, 
που φέρει το όνομά 
τους. 

1941 

 
Τα ελληνικά αντιτορπιλικά 
«Βασίλισσα Όλγα», 
«Βασιλεύς Γεώργιος», 
«Σπέτσες», «Ψαρά» και 
«Κουντουριώτης» και 
βομβαρδίζουν τις ιταλικές 
θέσεις 

1449 

 
Ο Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος στέφεται 
στον Μυστρά 
αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου. 

1966 

 
Ο Μίκης Θεοδωράκης 
μελοποιεί εννέα 
ποιήματα από τη 
«Ρωμιοσύνη» του Γιάννη 
Ρίτσου 

1912 

 
Ιδρύεται στη Νότιο 
Αφρική το Αφρικανικό 
Εθνικό Κογκρέσο, που 
θα παίξει τον 
καθοριστικότερο ρόλο 
στην ανατροπή του 
απαρτχάιντ. 

1979 

 
Η ελληνική τηλεόραση 
αποκτά χρώμα, χάρη 
στο γαλλικό σύστημα 
SECAM. 

1929 

 
Ο βέλγος 
σκιτσογράφος Ζορζ 
Ρεμί, γνωστότερος ως 
Ερζέ, δημιουργεί τον 
χάρτινο ήρωα Τεντέν. 

1828 

 
Ο Ιωάννης 
Καποδίστριας μεταφέρει 
την πρωτεύουσα της 
ελεύθερης Ελλάδας 
στην Αίγινα. 

1833 

 
Η Αντιβασιλεία 
συνάπτει δάνειο 60 
εκατομμυρίων 
φράγκων με την 
τράπεζα Ρότσιλντ των 
Παρισίων. 

1930 

 
Ο Μίκυ Μάους κάνει 
την παρθενική του 
εμφάνιση σε κόμικ 
στριπ.. 

1690 

 
O γερμανός 
οργανοποιός Γιόχαν 
Ντένερ από το 
Νυρεμβέργη 
κατασκευάζει το πρώτο 
κλαρινέτο. 

1822 

 
Η Αϊτή αναγνωρίζει 
πρώτη στον κόσμο την 
Επαναστατική 
Κυβέρνηση της 
Ελλάδας. 

1707 

 
Το Σκωτσέζικο 
Κοινοβούλιο 
επικυρώνει την ένωση 
της Σκωτίας με την 
Αγγλία, που θα 
δημιουργήσει τη 
Μεγάλη Βρετανία. 

1929 

 
Ο Ποπάι κάνει το 
ντεμπούτο του σε 
δεύτερο ρόλο, σε μία 
σειρά κόμικς. 

532 

 
Ο αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου 
Ιουστινιανός 
καταστέλλει τη Στάση 
του Νίκα. 

1972 

 
Ανακοινώνεται ότι το 
νέο αεροδρόμιο των 
Αθηνών στα Σπάτα, το 
οποίο βρίσκεται στο 
στάδιο της προμελέτης 

1937 

 
Με τον Αναγκαστικό 
Νόμο 447 της 
δικτατορικής 
κυβέρνησης Μεταξά, 
επιβάλλεται ο 
υποχρεωτικός 
σημαιοστολισμός 

1975 

 
Οι πρωτεργάτες του 
πραξικοπήματος της 
21ης Απριλίου, 
οδηγούνται στις 
φυλακές Κορυδαλλού. 

1870 

 
Ιδρύεται στη 
Γερμανία η Ντόιτσε 
Μπανκ, μία από τις 
μεγαλύτερες 
τράπεζες του 
κόσμου. 

1556 

 
O καταστροφικότερος 
σεισμός στην ανθρώπινη 
ιστορία πλήττει την 
επαρχία Σαντζί της Κίνας, 
με αποτέλεσμα να χάσουν 
τη ζωή τους 830.000 
άνθρωποι. 

1837 

 
Ψηφίζεται στην 
Ελλάδα ο πρώτος 
Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας για τις 
μετακινήσεις με ζώα. 

1919 

 
Ιδρύεται η Κοινωνία 
των Εθνών, 
πρόδρομος του 
ΟΗΕ.. 

1932 

 
Η αγροτική εξέγερση, 
λόγω της οικονομικής 
κρίσης, παίρνει 
πανελλαδικές 
διαστάσεις. 

1880 

 
Ο εφευρέτης Τόμας 
Έντισον πατεντάρει 
τον ηλεκτρικό 
λαμπτήρα. 

1996 

 
Κρίση των Ιμίων: Το 
περιπολικό του Πολεμικού 
Ναυτικού «Αντωνίου» 
κατεβάζει την τουρκική 
σημαία που ύψωσαν την 
προηγούμενη μέρα τούρκοι 
δημοσιογράφοι και υψώνει 
την ελληνική. 

1907 

 
Ιδρύεται ο Σύνδεσμος 
Ελλήνων 
Βιομηχάνων και 
Βιοτεχνών (ΣΕΒ). 

1823 - 1949 
 

  
Ανεύρεση της θαυματουργής 
εικόνας της Παναγίας της 
Τήνου, μετά το όραμα της 
μοναχής Πελαγίας. / Ο 
Μάνος Χατζιδάκις δίνει την 
περίφημη διάλεξή του για το 
ρεμπέτικο στο Θέατρο 
Τέχνης. 
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14. Τι προβλέπεται για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-
19 εκτός σχολείου; Δηλαδή, τι γίνεται όταν, π.χ., υπάρχει κρούσμα στο σπίτι; 
Σε περίπτωση που μαθητές ή εκπαιδευτικοί είναι στενές επαφές κρούσματος COVID-19 εκτός σχολείου: 

• Οι εκπαιδευτικοί, εμβολιασμένοι και με ενισχυτική δόση ή εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία 
δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες, προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ 
ή μοριακό τεστ) την 5η ημέρα μετά την έκθεση. Οι εκπαιδευτικοί φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή 
FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες από την έκθεση. 

• Οι εκπαιδευτικοί, εμβολιασμένοι με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 
μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστοι, παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ 
ή μοριακό τεστ) την 5η ημέρα μετά την έκθεση. Μετά την 5η ημέρα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες. 

• Αν πρόκειται για εμβολιασμένους μαθητές, τότε προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και κάνουν τρία σελφ τεστ τις ημέρες 0-1, 3 και 
5-7. 

• Αν πρόκειται για μη εμβολιασμένους μαθητές, τότε παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν σελφ τεστ την 5η ημέρα 
μετά την έκθεση. 

 

15. Τι ισχύει για τους ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς που έχουν νοσήσει; 
Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους 
μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. 
 

16.  Πότε θα γίνεται τηλεκπαίδευση; 
Τηλεκπαίδευση θα γίνεται κατ’ εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες: 

•  Αν σε ένα σχολικό τμήμα αυτό εντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς 
(50%+1) μαθητές του. 

• Αν εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλος/νηπιαγωγός, μη ειδικότητας) νοσεί, και δεν υπάρχει δυνατότητα από την 
οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για άμεση αναπλήρωσή του αλλά προβλέπεται τηλεκπαίδευση από άλλον εκπαιδευτικό. 

•  Αν εκπαιδευτικός είναι θετικός, και ενώ βρίσκεται σε απομόνωση, επιθυμεί να κάνει τηλεκπαίδευση, σε προαιρετική βάση. 

• Για τους μαθητές οι οποίοι έχουν ένα από τα σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου 
«Μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS– CoV-2 στις σχολικές μονάδες» και συμμετέχουν σε διαδικτυακά 
τμήματα 

 

17. Μέχρι πότε μπορούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να παραλάβουν τα σελφ τεστ από τα φαρμακεία; 
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται   ως και το Σάββατο 8 
Ιανουαρίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων 
εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 έως και 21 Ιανουαρίου  .Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία θα γίνεται 
και κατά την αργία των Θεοφανίων, την Πέμπτη 6/1, από εφημερεύοντα φαρμακεία. 
 

18. Τι θα γίνει εάν   απουσιάζει ένας αριθμός νοσούντων εκπαιδευτικών, οι μαθητές μένουν στο σπίτι ή υπάρχει κάποια άλλη 
πρόβλεψη και ποια είναι αυτή; 
Δεν υπάρχει η πρόβλεψη αναπλήρωσης των κενών,αλλά ούτε και δυνατότητα διαμοιρασμού των μαθητών σε άλλες τάξεις (σ.σ. λόγω 
πρωτοκόλλου). 
Επειδή δεν υπάρχει κεντρική οδηγία από το υπ. Παιδείας προς τα σχολεία το esos έθεσε τα δύο αυτά  ερωτήματα προς την πολιτική ηγεσία  και 
αναμένει απάντηση, την οποία μόλις λάβουμε θα δημοσιεύσουμε. 
 

19. Μπορεί ένα σχολείο να αλλάξει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών; 
Για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών προς και από 
τις σχολικές μονάδες, σε διαφορετικές ώρες και από διαφορετικές εισόδους/εξόδους, εφόσον αυτές υφίστανται, με ευθύνη του Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων, με στόχο τον περιορισμό συγχρωτισμού των γονέων/κηδεμόνων, με εξαίρεση περιπτώσεις 
μαζικών μετακινήσεων μαθητών με σχολικά λεωφορεία ή άλλα μέσα. 
 

20. Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους καθημερινά την σχολική κάρτα; 
Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής οφείλουν να 
φέρουν μαζί τους την εκτυπωμένη σχολική κάρτα μέχρι τη διενέργεια του επόμενου δια- γνωστικού ελέγχου για την περίπτωση που ζητηθεί η 
επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/την Διευθυντή/ντρια/Υποδιευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας προς 
επαλήθευση/διασταύρωση του αποτελέσματος που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρνική πλατφόρμα edupass.gov.gr. 
Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής επιδεικνύουν, 
χωρίς να παραδίδουν, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρουν μαζί τους μέχρι τη διενέργεια του 
επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια/ Υποδιευθυντή/τρια, ή 
Προϊστάμενο/η. 
 

21. Οι μαθητές μπορούν να έχουν την κάρτα στο κινητό τους; 
Όχι, διότι οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν κινητά μέσα στο σχολείο. 
 

22. Εάν το αποτέλεσμα του σελφ τεστ είναι θετικό; 
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την 
οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. 
Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά 
γνωστοποιούνται. 
Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). 
 

23. Εάν και το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, 
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. 
 

24. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό; 
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την 
πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των 
συμπτωμάτων του. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 
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25. Μπορεί ο μαθητής να επιλέξει επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή; 
Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν 
τη διεξαγωγή δια- γνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. 
 
26. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19; 
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτή 
μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών ή από τους/τις 
ενήλικους/ες μαθητές/τριες, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της. 
 
27. Εάν ο μαθητής  δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα; 
Στην περίπτωση που μαθητής/τρια που φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής 
δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα σε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από εκπαιδευτικό ή από τον/την Διευθυντή/ντρια/Υπο- διευθυντή/ντρια ή 
Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας προς επαλήθευση/διασταύρωση του αποτελέσματος που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
edupass. gov.gr, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή στην τάξη/αποχωρεί από την σχολική αίθουσα, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική 
μονάδα. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που μαθητής/τρια που φοιτά σε ιδιωτική εκπαιδευτική δομή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκ- 
παίδευσης και ειδικής αγωγής δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στη σχολική αίθουσα, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει 
απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η μαθητής/ τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί 
ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την 
παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα 
και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι γονείς/κηδεμόνες 
ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέρ- γειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 δύο (2) φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. 
 
28. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου των εκπαιδευτικών  είναι θετικό; 
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση του 
αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. 
Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές 
κάθε φορά γνωστοποιούνται. 
Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού 
ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. 
 
29. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό; 
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. μπορούν να 
επιστρέψουν στη σχολική μονάδα μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς 
λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων τους. Για την επιστροφή στη σχολική μονάδα δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση 
ιατρικής βεβαίωσης. 
 

30. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης του αποτελέσματος; 
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης από την αντί- στοιχη, κατά περίπτωση ηλεκτρονική πλατφόρμα, της δήλωσης θετικού ή αρνητικού 
αποτελέσματος για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από 
αυτούς. 
 

31. Εάν μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα Κορωνοϊού ενώ βρίσκεται  στη σχολική μονάδα; 
Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19 της σχολικής μονάδας τα 
παρακάτω: 
- Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/ της μαθητή/τριας. 
- Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή 
απλής χειρουργικής μάσκας. 
- Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν. 
- Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και -σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή 
αναπνευστικών εκκρίσεων- ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου). 
- Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του/της μαθητή/τριας με χρήση 
εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 
- Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση 
αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση πρέπει να γίνει διαγνωστικό 
τεστ για COVID-19. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). 
Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του 
δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της. 
Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης 
COVID-19,τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-
19, πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ δεν είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 
Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μαθητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα διενεργείται διαγνωστικό τεστ για COVID-19. Στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν πρέπει να προσέλθει στο σχολείο για δέκα (10) ημέρες από την έναρξη 
των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί τρία (3) εικοσιτετράωρα απυρεξίας χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού και να έχουν βελτιωθεί 
τα συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. 
 

32. Εάν εκπαιδευτικός εκδηλώσει συμπτώματα Κορωνοϊού ενώ βρίσκεται  στη σχολική μονάδα; 
Εάν αυτό συμβεί όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από το χώρο του σχολείου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους και υποβάλλεται σε 
εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test). 
Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή τους δεν 
απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. 
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Η γωνία των μαθητών 

Τα ιερά τρίγωνα της ελληνικής 
αρχαιότητας και η καλά 
κρυμμένη σημασία τους 

 

 
 

 
 

Ελληνικός μυστικισμός και μαθηματική σκέψη 
 

Οι αριθμοί ήταν για τους αρχαίους Έλληνες (και ειδικά 
τους Πυθαγόρειους) μεταφυσικές οντότητες με θεία 
χάρη, φορείς αλήθειας δηλαδή που μπορούσαν να 
καθορίσουν την θνητή μοίρα των ανθρώπων. Από τους 
μυστικιστικούς αυτούς πειραματισμούς με τους 
αριθμούς προέκυψε εξάλλου η γεωμετρία, το θείο 
σχέδιο του κόσμου, η οποία μετατράπηκε σε κινητήριο 
μοχλό των ελληνικών μαθηματικών. Αριθμοί, 
γεωμετρία και η πανταχού παρούσα αστρονομία 
επιστρατεύτηκαν λοιπόν για να φέρουν τη συζήτηση 
στην οντολογία και να αποκαλύψουν την ίδια τη 
Δημιουργία, καθώς το θείο σχέδιο ήταν συμμετρικό και 
αρμονικό, ένας κύκλος ίσως ή ένα τρίγωνο. 
Δεν αποκλείεται λοιπόν το σημείο επαφής των 
επιστημών αυτών να αποτυπώθηκε πάνω στη γη των 
αρχαίων Ελλήνων τόσο συμβολικά όσο και υλικά, 
μετατρέποντας τον ελληνικό χάρτη σε πρότυπο (ή 
αντανάκλαση) του ουρανού και των δικών του άβατων 
μυστικών. Βωμοί, ιερά, μαντεία, ναοί, ακόμα και πόλεις 
ολάκερες φαίνεται να υπακούουν στον εσωτερικό αυτό 
κανονισμό των τέλειων γεωμετρικών σχέσεων ή των 
μαθηματικών τύπων, απηχώντας λες την ουράνια 
αρμονία των σφαιρών και τους νόμους του 
σύμπαντος… 
 

Οι μυστικιστικές τοπογραφικές συμμετρίες των αρχαίων Ελλήνων που 
αφήνουν άφωνη την οικουμένη 
 

Ο περίφημος γεωδαιτικός τριγωνισμός της αρχαίας Ελλάδας είναι άλλο ένα 
θαυμαστό μυστήριο των προγόνων μας, καθώς η χωροθεσία των ναών και των 
ιερών τους σχηματίζει νοητούς γεωμετρικούς σχηματισμούς που αψηφούν λογικές 
ερμηνείες και καλοβαλμένα πλαίσια εγγραφής. Το γιατί έχτιζαν οι αρχαίοι Έλληνες 
τους χώρους λατρείας τους κατά τρόπο που να δημιουργούν στον χάρτη ισόπλευρα 
και ισοσκελή τρίγωνα ή να επαληθεύουν περίπλοκες μαθηματικές σχέσεις 
παραμένει το μεγάλο ζητούμενο, με τα ερωτήματα που ανακύπτουν να είναι πολλά 
και ποικίλα: τι εξυπηρετούσε η ιερή αυτή χωροθεσία αλλά και πώς υπολόγιζαν τις 
τεράστιες αποστάσεις (πόσο μάλλον όταν παρεμβαλλόταν ανάμεσά τους η 
θάλασσα); Και βέβαια μπορεί δύο ισοσκελή τρίγωνα να έχουν κλέψει όλη τη δόξα, 
εγείροντας συνωμοσιολογικές θεωρίες για ενεργειακά μαγνητικά πεδία και άλλα 
πολλά, ο τριγωνισμός φαίνεται πάντως πως ήταν γενικευμένη πρακτική της 
ελληνικής ζωής. Το ισοσκελές τρίγωνο που δημιουργούν ο Ναός του Ποσειδώνα 
στο Σούνιο, ο Ναός της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα και ο Ναός του Ηφαίστου στο 
Θησείο της Αθήνας αλλά και το δεύτερο που περνά από τον Ναό του Απόλλωνα 
στους Δελφούς, τον Παρθενώνα και τον Ναό της Αφαίας στην Αίγινα έχουν τεθεί 
συχνά στο στόχαστρο της σύγχρονης επιστήμης, καθώς ο θείος κανόνας που 
φαίνεται να υπάρχει στην αναπάντεχη αυτή συμμετρία συνεχίζει να πονοκεφαλιάζει 
τους ερευνητές. Τόσο ο Αριστοτέλης όσο και ο Στράβωνας παραδέχονται ότι η 
ίδρυση των ιερών δεν γινόταν συμπτωματικά αλλά ακολουθούσε έναν εσωτερικό 
κανονισμό με τη δική του απόκρυφη μεθοδολογία, αν και αμφότεροι εμφανίζονται 
διστακτικοί να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες της θείας αυτής αναλογίας. Ήταν 
κοινή σε όλους γνώση και δεν χρειαζόταν περισσότερη ανάλυση ή μήπως επρόκειτο 
για απόκρυφες ιερατικές διδασκαλίες που μόνο οι μυημένοι έπρεπε να κατέχουν; Η 
αρμονική σχέση των ναών, μαντείων, τύμβων και ιερών φτάνει σε μας σήμερα μόνο 
ως εικόνα, μια εικόνα κολοσσιαίας σύλληψης φυσικά που προκαλεί ρίγη 
συγκίνησης, αν και το καλά κρυμμένο μυστικό αρνείται πεισματικά να αποκαλύψει 
τα ίχνη του. Λένε συχνά ότι τη σοφία των αρχαίων Ελλήνων πολλοί λαοί ζήλεψαν 
και μιμήθηκαν (όπως οι Ρωμαίοι), την αποκρυφιστική διασύνδεση των χώρων 
λατρείας τους φαίνεται ωστόσο να μην την έμαθε κανείς. Το πράγμα είναι σαφώς 
αδιανόητο τόσο στη σύλληψη όσο και τη μαθηματική του ακρίβεια, μιας και ο τέλειος 
υπολογισμός των θέσεων πόλεων και ναών μόνο με τη βοήθεια των σύγχρονων 
ανθρώπινων δορυφόρων και της GPS τεχνολογίας γίνεται σχετικά εύκολος. Ποιος 
ανθρώπινος νους θα μπορούσε να κάνει τέτοιες θείες μετρήσεις και ποιο ανθρώπινο 
χέρι θα μπορούσε να τις βάλει επί χάρτου, υπακούοντας ευλαβικά στον καθολικό 
και προαιώνιο όπως φαίνεται νόμο της αρμονίας. Και κυρίως, τι εξυπηρετούσε η 
ερμητική αυτή γεωμετρία που μπορεί κάλλιστα να λογιστεί ως ένα από τα πλέον 
εκπληκτικά -αν και σχετικά άγνωστα- επιτεύγματα των αρχαίων προγόνων μας; 

 
 

Πώς ανακαλύφθηκαν όλα 
 

Παρά το γεγονός ότι σε αρχαία κείμενα συναντούμε 
διάσπαρτες αναφορές για τον γεωμετρικό τριγωνισμό 
και η ύπαρξη των αρμονικών αυτών σχέσεων δεν ήταν 
κατά κανέναν τρόπο μυστική, το πράγμα φαίνεται ότι 
πέρασε στα ψιλά της αρχαιοελληνικής εποποιίας, 

 

καθώς ο πλανήτης είχε άλλα και 
εξίσου σπουδαία επιτεύγματα για 
να μαγεύεται διαχρονικά από 
τους προγόνους μας. Η αρμονία 
και το κάλλος της νοητής 
διασύνδεσης των 
αρχαιοελληνικών ιερών μπήκε 
στο στόχαστρο του γάλλου 
ερευνητή Ζαν Ρισσέν το 1967, 
κάνοντας ρητή αναφορά στον 

Συνέχεια στη Σελ. 8… 
 



  

Τα δύο περίφημα ισοσκελή τρίγωνα 
Η γνωστότερη και πιο μελετημένη περίπτωση γεωδαιτικού τριγωνισμού είναι το 
ισοσκελές τρίγωνο που σχηματίζουν ο Ναός του Ηφαίστου στην Αθήνα, ο Ναός του 
Ποσειδώνα στο Σούνιο και ο Ναός της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα, με απόσταση 242 
στάδια (και κεφαλή του τριγώνου το Σούνιο). Την ίδια ώρα, 23 ακόμα ζεύγη αρχαίων 
πόλεων στην ευρύτερη περιοχή Αττικής και Βοιωτίας απέχουν μεταξύ τους κατά… 
242 στάδια! Η έρευνα του καθηγητή Μαρκάτου έδειξε ότι, πρώτον, «το τρίγωνο 
Σούνιον-Αθήναι (Θησείον – Ναός Ηφαίστου)-Αίγινα είναι ισοσκελές με τις 
αποστάσεις Σούνιο-Αθήνα (Θησείον) και Σούνιο-Αίγινα σχεδόν ίσες» και, δεύτερον, 
«το τρίγωνο Δελφοί (Ομφαλός)-Αθήναι (Παρθενών)-Αίγινα (Ν. Αφαίας) είναι 
πρακτικώς ισοσκελές». Το GPS απέδειξε λοιπόν με τη βοήθεια της σύγχρονης 
δορυφορικής τεχνολογίας αυτό που οι αρχαίοι πρόγονοί μας φαίνεται να ήξεραν 
σχεδόν διαισθητικά: πώς να χτίζουν αρμονικά τις πόλεις και τα ιερά τους! 
Το ισοσκελές τρίγωνο με κορυφή τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο (γ.π. 37,6502 
και γ.μ. 24,0245) και πλευρές τον Ναό της Αφαίας στην Αίγινα (γ.π. 37,7544 και γ.μ. 
23,5329) και τον Ναό του Ηφαίστου στο Θησείο (γ.π. 37,9755 και γ.μ. 23,7216) έχει 
πλευρές μήκους 44,82 χιλιομέτρων (από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο ως τον 
Ναός της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα) και 44,96 χιλιομέτρων (από τον Ναό του 
Ποσειδώνα στο Σούνιο ως τον Ναό του Ηφαίστου στο Θησείο). Όσο για το δεύτερο 
και εξίσου περιβόητο ισοσκελές τρίγωνο, έχει κορυφή τον Ναό του Απόλλωνα στους 
Δελφούς (γ.π. 38,4823 και γ.μ. 22,5012) και πλευρές τον Ναό της Αφαίας στην Αίγινα 
(γ.π. 37,7543 και γ.μ. 23,5332) και τον Παρθενώνα (γ.π. 37,9715 και γ.μ. 23,7266). 
Για την απόκλιση του μήκους των δύο πλευρών, το GPS μας λέει πως το ισοσκελές 
τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 121,39 χιλιομέτρων (από τον Ναό του Απόλλωνα 
στους Δελφούς ως τον Ναό της Αφαίας στην Αίγινα) και 121,31 χιλιομέτρων (από τον 
Ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς ως τον Παρθενώνα)! Μερικές δεκάδες μέτρα 
απόκλιση σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων τις λες και αμελητέες. 
Παρά το γεγονός ότι ο διπλός αυτός γεωδαιτικός τριγωνισμός έχει μαγνητίσει όλα τα 
βλέμματα, δεν είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό των αρχαιοελληνικών γεωμετρικών 
εικόνων, οι οποίες εκτείνονται πάνω από τον χάρτη της Ελλάδας και όχι μόνο, καθώς 
συμπεριλαμβάνουν και τα ιερά των ελληνικών κτήσεων αλλά και των πόλεων-
κρατών της ελληνικής σφαίρας επιρροής. Από την Ακρόπολη των Αθηνών, τις Αιγές, 
την αρχαία Ολυμπία, τους Λέοντες της ιερής Δήλου, τον Ναό του Απόλλωνα στους 
Δελφούς και την αρχαία Θήβα μέχρι το Δίον, τον Ναό του Απόλλωνα στην Κόρινθο, 
τον Ναό του Ποσειδώνα στα Ίσθμια, τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, τον Λέοντα 
της Χαιρώνειας και τον Ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, η ελληνική τοπογραφία 
δονείται από πλούσιες γεωμετρικές σχέσεις για τις οποίες αγνοούμε ωστόσο ακόμα 
και το παραμικρό. 
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… συνέχεια από Σελ. 7 
 

«Αρχαίο Γεωμετρικό Τριγωνισμό» και προσπαθώντας να διακριβώσει στην πράξη αν πράγματι οι αρχαίοι αρέσκονταν σε μαθηματικά παιχνίδια 
πάνω στον χάρτη. Το γάντι της πρόκλησης σήκωσε αργότερα ο Θεοφάνης Μανιάς («Άγνωστα Μεγαλουργήματα των Αρχαίων Ελλήνων») και 
λίγο μετά ο Α. Αλεξίου, οι οποίοι από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 άρχισαν να μελετούν την εσωτερική μαθηματική και αστρονομική αρμονία 
των αρχαιοελληνικών μνημείων. Η απόδειξη θα ερχόταν βέβαια μόνο όταν θα γενικευόταν η χρήση του GPS και του γεωγραφικού στίγματος, 
που απλοποίησε τους υπολογισμούς που γίνονταν πρωτύτερα με κανόνα και διαβήτη πάνω στον ελλαδικό χάρτη. Οι εκατοντάδες επιτόπιες 
θεσιακές μετρήσεις σε ναούς και ιερά της Ελλάδας του καθηγητή Κοσμά Μαρκάτου αποκάλυψαν ότι το ισοσκελές τρίγωνο ήταν πιθανότατα η 
μονάδα του γεωδαιτικού τριγωνισμού, αν και έχουν χρησιμοποιηθεί κι άλλα πρότυπα, όπως η αρχή των ίσων αποστάσεων μεταξύ των 
αρχαιολογικών χώρων, το ορθογώνιο, το ισόπλευρο και το χρυσό τρίγωνο, ο κύκλος, ο ευθυγραμμισμός κ.ά. 

 
 

 

Ο Μαρκάτος επιβεβαίωσε ορισμένες συμμετρίες που καταδεικνύουν την ύπαρξη τριγωνισμού 
στον αρχαίο ελληνικό χώρο. Η ετυμηγορία του GPS έδειξε ότι ο ισοσκελισμός των πλευρών 
των νοητών τριγώνων ήταν σχεδόν τέλειος, καθώς οι αποκλίσεις κυμαίνονται από μερικά 
εκατοστά ως και μερικές δεκάδες μέτρα! Η ύπαρξη των τόσων γεωμετρικών συσχετίσεων 
απορρίπτει αβίαστα κάθε επιφύλαξη για τυχαιότητα τέτοιων νοητικών σχημάτων, καθώς το 
φαινόμενο είναι τόσο κοινό και αρμονικό που δεν μπορεί να είναι εκεί συμπτωματικά. Το λένε 
εξάλλου και οι ίδιοι οι αρχαίοι, όπως ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, που δεν αφήνει περιθώριο 
παρερμηνείας όταν διατείνεται πως «Η γεωδαισία ποιείται τας διαιρέσεις ου μόνον εις 
ισότητας αλλά και κατά λόγους και αναλογίας». Αλλά και ο Αριστοτέλης μάς κλείνει το μάτι 
όταν μας λέει στα «Πολιτικά» του (VII, 1331a) πως «Οι καθιερωμένοι οίκοι για τη λατρεία των 
θεών πρέπει να βρίσκονται όχι μόνο στην κατάλληλη θέση αλλά και στην ίδια, εκτός από 
εκείνους τη θέση των οποίων ορίζει ξεχωριστά ο Νόμος ή κάποιο μαντείο υπό την αιγίδα του 
μαντείου των Δελφών». Ο Ίππαρχος συναινεί στον ισχυρισμό όταν αναφέρει ότι 
χρησιμοποιούσε γεωδαιτικές μεθόδους προσδιορισμού οποιουδήποτε σημείου πάνω στη Γη. 
Ο Στράβων πάλι λέει: «Όσοι ασχολούνται με τις θέσεις των διάφορων τόπων λαμβάνουν 
υπόψη τα δεδομένα των αστρονόμων και των γεωμετρών σχετικά με τα σχήματα, τα μεγέθη 
και τις αποστάσεις», ενώ ο Παυσανίας μάς παρέδωσε ότι: «Ο δήμος του Μαραθώνα απέχει 
ίση απόσταση από την Αθήνα με την απόσταση της Καρύστου, που βρίσκεται στην Εύβοια, 
από την Αθήνα» («Αττικά» 32:3), αναφορές που δεν αφήνουν σκοτεινά σημεία για το κατά 
πόσο οι γεωμετρικοί συσχετισμοί ήταν επιμελώς προσχεδιασμένοι και ολότελα ηθελημένοι. 
Όσο για τους ίδιους τους συσχετισμούς, ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται φυσικά το 
στάδιο (184,454 μέτρα), ο αριθμός π (3,14), ο αριθμός της χρυσής τομής φ (1,618), αλλά και 
διάφορες γνωστές στους αρχαίους γεωμετρικές αναλογίες τύπου 1:1, 3:2, 4:3, 9:8, 256:243, 
8:3, 4:1, 9:2 κ.λπ. 
 

 
 

 
 

Ζαρίφης Απόστολος (Α’ Λυκείου) 
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Δείτε ακόμη: http://apostube.com 

 

Επιμορφωτικά Προγράμματα 

Front-End Web Development 
από το Ίδρυμα Ευγενίδου 

 
 

Το Front-End Web Development είναι η δημιουργία ιστοσελίδων και interfaces web 
εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα στοιχεία με τα οποία οι χρήστες 
έρχονται σε επαφή και μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το διαδίκτυο. Οι βασικές 
γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο Front-End είναι οι HTML, CSS και JavaScript.  
 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δημιουργήσουμε μία λειτουργική ιστοσελίδα 
χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες. Αρχικά, θα αναπτύξουμε την HTML σελίδα 
μας, ορίζοντας τα απαραίτητα HTML tags, elements και attributes και θα την 
μορφοποιήσουμε, χρησιμοποιώντας CSS. Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στο να 
συντάξουμε τον απαραίτητο κώδικα σε JavaScript, χρησιμοποιώντας μεταβλητές, 
συνθήκες και συναρτήσεις που θα τις χρησιμοποιήσουμε ως event handlers, τις 
οποίες θα συνδέσουμε με κατάλληλο τρόπο σε elements του HTML αρχείου μας, 
έτσι ώστε να κάνουμε τη σελίδα μας διαδραστική. Τέλος θα δοκιμάσουμε την ορθή 
λειτουργία της σελίδας μας και θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες διορθώσεις, 
όπου χρειάζεται. 
 

Για την συμμετοχή δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού. 
 

Πρόσθετο υλικό: 
HTML tutorial. <https://www.w3schools.com/html/default.asp> 
Introduction To JavaScript. <https://www.codecademy.com/learn/introduction-to-javascript> 
JavaScript tutorial. <https://www.w3schools.com/js/> 
CodePen is a Nearly Perfect Place for Kids to Learn to Code. <https://medium.com/young-coder/codepen-is-a-nearly-perfect-place-for-
kids-to-learn-to-code-ed0a855d6fdd> 
Introduction to events. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events> 
Events: Your First Lesson in JavaScript. <https://medium.com/young-coder/events-your-first-lesson-in-javascript-3899b46bd8a> 
Playing with JavaScript Events. <https://medium.com/young-coder/playing-with-javascript-events-be12f922736f> 
CSS tutorial. <https://www.w3schools.com/css/default.asp> 
 

Σχεδιάζω μια βιώσιμη πόλη 

 

Visual Computing και αστικός σχεδιασμός | Ηλικίες: 12-15 (Α’-Γ’ Γυμνασίου) 
Σκοπός του εργαστηρίου, είναι να εισάγει τους μαθητές στην έννοια της βιώσιμης 
πόλης και στις αρχές του αστικού σχεδιασμού. 
Στο εργαστήριο οι μαθητές καλούνται να ακολουθήσουν ένα βιώσιμο σενάριο και με 
βάση αυτό να σχεδιάσουν ένα μικρό πάρκο πεζοδρομίου (Parklet). 
Η διαδικασία του σχεδιασμού γίνεται με βάση τις αρχές του αστικού σχεδιασμού και με 
εφαρμογή σχηματικών κανόνων. 
 

Στόχος είναι οι μαθητές να μυηθούν στην βιωσιμότητα της πόλης και να αποκτήσουν 
εργαλεία προκειμένου οι ίδιοι να αλλάξουν την εικόνα που έχουν για την πόλη. 
 

Λογισμικά σχεδίασης 
Για την εκτέλεση του εργαστηρίου οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν όποιο σχεδιαστικό 
μέσο επιθυμούν, ψηφιακό ή χαρτί και μολύβι, μαρκαδόρους, μπογιές. 
Όσον αφορά τα ψηφιακά εργαλεία προτείνεται η χρήση των εξής: 
 

· Windows Paint (προεγκατεστημένο) 
· Gimp (απαιτείται εγκατάσταση) (https://www.gimp.org/) 
· Autodesk Sketchbook (απαιτείται εγκατάσταση) (https://sketchbook.com/) 
· YouiDraw (online) (https://www.youidraw.com/apps/painter/#) 
Στο online μάθημα η εισηγήτρια θα χρησιμοποιήσει το YouiDraw. 

 

3D Printing 

 
 

Eφαρμογές της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο Διάστημα | Ηλικίες: 12-18 (Α’ 
Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου) 
 
Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία, η οποία δίνει 
όλο και περισσότερες λύσεις σε προβλήματα σχεδιασμού και παραγωγής 
αντικειμένων στην Γη, αλλά και στο Διάστημα. 
 
Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις εφαρμογές του 3D printing στο Διάστημα, 
όπως εκτύπωση εργαλείων και ανταλλακτικών, καθώς και μικρών δορυφόρων που 
«ταξιδεύουν» στο διάστημα συλλέγοντας πληροφορίες. Επίσης ανακαλύπτουν 
μελλοντικές χρήσεις ενός 3D printer στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). 
 
Στην συνέχεια πραγματοποιούν μετρήσεις ενός νανοδορυφόρου (Cubesat), 
δημιουργoύν τρισδιάστατα μοντέλα του και μαθαίνουν πώς να τα επεξεργάζονται 
προκειμένου να εκτυπωθούν σε 3D printer. 
 

https://www.youidraw.com/apps/painter/
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Ξένες Γλώσσες 

Πώς θα μάθετε εύκολα, μια ξένη 
γλώσσα 

 
 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αν θέλατε να μάθετε μια νέα γλώσσα θα έπρεπε να 
πληρώσετε αρκετά σε δίδακτρα ή για την αγορά κάποιου συστήματος εκμάθησης. 
Τα διάφορα apps που κυκλοφορούν, όπως το DuoLingo, το Memrise ή το Babbel 
έχουν κάνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών πολύ πιο προσιτή. Ωστόσο, αυτό, δεν 
σημαίνει ότι είναι και πιο εύκολη. 
 

Πολλοί  που προσπαθούν να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, ιαπωνικά, ισπανικά ή 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δυσκολεύονται αρκετά.  
 

Ο Gabriel Wyner, ειδικός στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και ιδρυτής του fluent-
forever.com μοιράζεται κάποια τιπς και συμβουλές που θα βοηθήσουν όσους 
προσπαθούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα και να την μιλήσουν.  
 

Ανακαλέστε στη μνήμη σας, μην αποστηθίζετε 
 

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να 
μάθουμε μια νέα γλώσσα είναι ότι προσπαθούμε να αποστηθίσουμε νέες λέξεις.  
 

Ο Γερμανός ψυχολόγος Hermann Ebbinghaus, ο οποίος, στα τέλη του 19ου αιώνα, 
προσπάθησε να μάθει κάποιες λέξεις και στη συνέχεια μέτρησε πόσες θυμόταν τις 
επόμενες ημέρες, εβδομάδες και χρόνια, διαπίστωσε ότι, αν και θυμόταν το 30% αυτών 
την επόμενη ημέρα, ένα χρόνο αργότερα θυμόταν μόνο το 10% αυτών. Τι πρέπει να 
κάνετε αντί να απομνημονεύετε; Πρέπει να εστιάσετε στην ανάκληση, να μάθετε τις 
λέξεις με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όταν τις χρειάζεστε να κάνετε ανάκληση αυτών. Δηλαδή 
πρέπει με τις λέξεις που προσπαθείτε να μάθετε να τεστάρετε τον εαυτό σας, να παίξετε 
με τις λέξεις αυτές, να προσπαθήσετε να τις εντάξετε σε εκφράσεις ή ακόμη και να τις 
συνδέσετε με συγκεκριμένα ερεθίσματα έτσι ώστε να εμπλακούν συγκεκριμένες 
περιοχές του εγκεφάλου και όταν χρειαστεί, να γίνει ανάκληση στη μνήμη. Ο εγκέφαλος 
εστιάζει στο να θυμάται σημαντικά πράγματα. Είναι καλύτερο λοιπόν να εξασκείστε στην 
εκμάθηση ολόκληρων εκφράσεων αντί μεμονωμένων λέξεων.  

  
Επαναλάβετε 

Αν προσπαθείτε να κάνετε ανάκληση μιας λέξης, μιας έκφρασης μια φορά το χρόνο το σίγουρο είναι ότι στο τέλος δεν θα καταφέρετε τίποτα. 
Όταν μάθετε για πρώτη φορά μια λέξη θα πρέπει να την επαναλάβετε την επόμενη. Αντε μετά από δυο ημέρες. Αν το κάνετε με επιτυχία, τότε 
μπορείτε να περιμένετε μια εβδομάδα πριν κάνετε ξανά ανάκληση της λέξης που μάθατε πρόσφατα. Και αν μετά από μια εβδομάδα θυμηθείτε 
κανονικά τη λέξη, αφήστε να περάσουν μερικές εβδομάδες πριν κάνετε ξανά ανάκληση της εν λόγω λέξης. Αλλά προσέξτε: εάν σε οποιοδήποτε 
στάδιο αποτύχετε να ανακαλέσετε τη λέξη, τότε θα έχετε ξεκινήσει ξανά από την αρχή.  
 

Μην μεταφράζετε ποτέ 
Ένα από τα συνηθέστερα λάθη στην εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι να προσπαθήσετε να μάθετε νέες λέξεις μεταφράζοντάς τες στη μητρική 
σας γλώσσα. Αντί αυτού θα πρέπει να μελετάτε τις νέες λέξεις χρησιμοποιώντας ένα μονόγλωσσο λεξικό. Αν θέλετε να μάθετε καλά γαλλικά 
θα πρέπει να πάρετε ένα γαλλο-γαλλικό λεξικό. Όχι μόνο θα μάθετε τι σημαίνει η λέξη που αναζητάτε, αλλά θα μάθετε και τις έννοιες όλων των 
λέξεων που χρησιμοποιούνται για να την περιγράψουν.  
 

Γιατί είναι καλό να μιλάμε 

πολλές γλώσσες: 5 οφέλη των 

γλωσσομαθών 

 

«Αν μιλούσαμε άλλες γλώσσες θα αντιλαμβανόμασταν διαφορετικά τον κόσμο» είχε πει στις αρχές του 20ου 
αιώνα ο Αυστριακός φιλόσοφος Λούντβιχ Βιτγκενστάιν. Σήμερα, σχεδόν 100 χρόνια μετά, μπορούμε να 
πούμε ότι θα ήταν μάλλον περήφανος για μας. 
Υπολογίζεται ότι πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού είναι δίγλωσσο, σύμφωνα με έρευνα του 
Psychology Today. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 3.500.000.000 άνθρωποι χρησιμοποιούν περισσότερες από 
μία γλώσσες για να επικοινωνούν καθημερινά. 
Υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα οφέλη από τη γλωσσομάθεια, όπως η αύξηση στη γνωστική επεξεργασία, 
η εστίαση και η ικανότητα πολλαπλών καθηκόντων. Αλλά για τους ανθρώπους που αναγνωρίζονται ως 
δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι, τα οφέλη είναι συνήθως πιο συγκεκριμένα και προσωπικά. 

Μπορείτε να καταλάβετε και να εκτιμήσετε διαφορετικούς πολιτισμούς 
Τα περισσότερα έργα τέχνης και πολιτισμού είναι πιο όμορφα στη μητρική τους γλώσσα. Ακούτε 
ένα τραγούδι, διαβάζετε ένα κλασικό μυθιστόρημα, βλέπετε μια ταινία - αυτά είναι πράγματα 
που οι δίγλωσσοι συνήθως έχουν το πλεονέκτημα να εκτιμήσουν στην αρχική τους μορφή. 
 
 
 

Η διγλωσσία μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης εκτός της χώρας σας. 
Εν μέσω κρίσης είναι χρήσιμο να έχετε την ευελιξία να αναζητήσετε την τύχη σας μακριά από τη «φωλιά» σας. Επιπλέον, δεν είναι μυστικό ότι 
οι εργοδότες θεωρούν τις γλωσσικές δεξιότητες ως επιπλέον προσόν για έναν εργαζόμενο. 
Θα παρατηρήσετε και θα εκτιμήσετε πράγματα που μερικές φορές χάνονται στη μετάφραση. 
Ζούμε σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου πολλές πολιτιστικές λεπτές αποχρώσεις μπορεί να γλιστρούν μέσα στις ρωγμές 
της μετάφρασης και κατανόησης. Οι νέες γλώσσες ανοίγουν την πόρτα σε ένα εντελώς νέο πολιτισμό και στον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. 
Δεν γίνονται όλα κατανοητά με τη μετάφραση. Μερικές φορές το πολιτιστικό πλαίσιο είναι απαραίτητο. 
Ο τρόπος που σχηματίζονται οι γλώσσες και δημιουργείται η αργκό μπορεί συχνά να λέει πολλά για τους ανθρώπους που τη μιλούν. 
Γνωρίζοντας ισπανικά είναι επίσης χρήσιμο για την εκμάθηση νέων γλωσσών, ιδιαίτερα λατινογενών. 
Θα αισθανθείτε μια αίσθηση σύνδεσης με την κληρονομιά σας, την ιστορία και την οικογένεια. 
Για πολλούς, μια ξένη γλώσσα τους κρατά συνδεδεμένους με τις οικογένειές τους. Φανταστείτε να μην είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους 
γονείς σας, τους παππούδες, θείους και θείες μόνο και μόνο επειδή δεν μοιράζεστε την ίδια γλώσσα. 
Η αυτο-έκφραση σας παίρνει συναρπαστικές μορφές 
Πολλοί λένε ότι όσοι μιλάνε πολλές γλώσσες εμφανίζουν πολλές διαφορετικές προσωπικότητες, μία για κάθε γλώσσα. Πράγματι όταν μιλάτε 
σε άλλη γλώσσα δεν συμπεριφέρεστε με τον ίδιο τρόπο, όπως όταν μιλάτε στη μητρική σας και αυτό μπορεί να είναι πολύ συναρπαστικό, 
δίνοντας σας πολλούς διαφορετικούς τρόπους έκφρασης. 
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Δεκέμβριος 2021 – Επιστήμη 

Οι τεχνολογίες που θα κάνουν την εμφάνισή τους το 2022 

 

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα τεχνολογικού επιτεύγματος που έχει γίνει και μέρος 
της καθημερινότητάς μας δεν είναι άλλο από τα εμβόλια MRNA κατά του νέου 
κορωνοϊού. 
Η«τεχνολογία» βρίσκεται παντού γύρω μας και δεν έχει πάντα τη μορφή ενός 
υπερσύγχρονου κινητού τηλεφώνου ή ενός υπολογιστή με οθόνη «λεπτή σαν ένα φύλλο 
χαρτί». 
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα τεχνολογικού επιτεύγματος που έχει γίνει και μέρος της 
καθημερινότητάς μας δεν είναι άλλο από τα εμβόλια MRNA κατά του νέου κορονοϊού. 
Η«τεχνολογία» βρίσκεται παντού γύρω μας και δεν έχει πάντα τη μορφή ενός 
υπερσύγχρονου κινητού τηλεφώνου ή ενός υπολογιστή με οθόνη «λεπτή σαν ένα φύλλο 
χαρτί». 

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα τεχνολογικού επιτεύγματος που έχει γίνει και μέρος της καθημερινότητάς μας δεν είναι άλλο από τα εμβόλια 
MRNA κατά του νέου κορονοϊού. 
 

Η εξαιρετικά ταχεία ανάπτυξη σε συνδυασμό με την παραγωγή και την παγκόσμια διάθεση των συγκεκριμένων εμβολίων αποτελούν απλά την 
υπενθύμιση της δύναμης που έχει η επιστήμη και η τεχνολογία να αλλάξουν τον κόσμο. Βέβαια, μπορεί η ανάπτυξη των συγκεκριμένων 
εμβολίων να δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για δημιούργημα λίγων μόνο μηνών, η αλήθεια όμως είναι ότι προηγήθηκαν επιστημονικές 
έρευνες που η απαρχή τους χάνεται πίσω στη δεκαετία του 1970. 
Άρα, ήδη η βιομηχανία της τεχνολογίας πειραματίζεται και ερευνά τις καινοτομίες που θα αλλάξουν τον κόσμο τα προσεχή χρόνια. Ιδού οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες που ίσως για αυτές ακούσουμε σημαντικές ειδήσεις μέσα στο 2022. 
 

Ηλιακή γεωμηχανική 
Η ηλιακή γεωμηχανική ή η τροποποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ένας προτεινόμενος τύπος κλιματικής μηχανικής στην οποία το ηλιακό 
φως θα αντανακλάται πίσω στο διάστημα για να περιορίσει ή να αντιστρέψει την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο. 
 

Είναι κάτι που ακούγεται εξαιρετικά απλό και η αλήθεια είναι ότι έχει παρατηρηθεί ήδη σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Σε ηφαιστειακές 
εκρήξεις η τέφρα που εκτοξεύεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας δημιουργεί προϋποθέσεις πτώσης της θερμοκρασίας. Για 
παράδειγμα, η έκρηξη του Πινατούμπο στις Φιλιππίνες το 1991 «έριξε» τη θερμοκρασία της Γης κατά 0,5 βαθμό Κελσίου για τέσσερα ολόκληρα 
χρόνια. 
 

Στόχος λοιπόν της ηλιακής γεωμηχανικής είναι να δημιουργήσει ένα τέτοιο φαινόμενο ηθελημένα. Οι αντιδράσεις στην ιδέα από πολιτικούς 
φορείς αλλά και ακτιβιστές είναι πολλές. Ωστόσο, μέσα στο 2022 ομάδα επιστημόνων του Χάρβαρντ σχεδιάζει την πραγματοποίηση ενός 
σχετικού πειράματος. Αυτό θα περιλαμβάνει την εκτόξευση αερόστατου στη στρατόσφαιρα από το οποίο θα απελευθερωθεί συγκεκριμένο υλικό 
(πιθανότατα ανθρακικό ασβέστιο) ώστε να γίνει καταγραφή των επιδόσεών του στο φιλτράρισμα της ηλιακής ακτινοβολίας. 
 

Αεροσκάφη με καύσιμο υδρογόνου 
Η ηλεκτροκίνηση στις επίγειες μεταφορές είναι ήδη μία πραγματικότητα. Ωστόσο, η εφαρμογή στα αεροσκάφη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. 
Έχει εφαρμοστεί σε πολύ μικρά αεροσκάφη και για πολύ μικρής διάρκειας πτήσεις. Ωστόσο, μία λύση ενδέχεται να είναι η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Ήδη το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Delft στην Ολλανδία προγραμματίζει μία δοκιμή τέτοιου 
αεροσκάφους εντός του 2022. 
 

Παράλληλα, η εταιρεία ZeroAvia στην Καλιφόρνια σχεδιάζει την εκτέλεση δοκιμών, μέχρι το τέλος του 2022, με ένα αεροσκάφος 20 θέσεων 
που θα χρησιμοποιεί σύστημα πρόωσης βασισμένο στο υδρογόνο. Τέλος, η Universal Hydrogen, επίσης στην Καλιφόρνια ελπίζει ότι θα έχει 
πλήρως λειτουργικό ένα τέτοιο αεροσκάφος έως τον Σεπτέμβριο του 2022. 
 

 

Κάθετες φάρμες 
Πρόκειται για έναν εντελώς νέο τύπο αγροτικής παραγωγής. Ουσιαστικά είναι η καλλιέργεια σε επιφάνειες, 
με τη μία πάνω από την άλλη και σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον. Φωτισμός από λάμπες LED 
εξασφαλίζει τον οικονομικό χαρακτήρα του project. Οι κάθετες φάρμες μπορούν να βρίσκονται πολύ κοντά 
στον τελικό καταναλωτή, μειώνοντας τα κόστη μεταφοράς αλλά και τις εκπομπές καυσαερίων. Η χρήση 
νερού επίσης έχει ελαχιστοποιηθεί. 
 

Στη Βρετανία, η Jones Food Company πρόκειται να δημιουργήσει την μεγαλύτερη κάθετη φάρμα στον 
κόσμο που θα καλύπτει έκταση 13.750 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εντός του 2022. Η αμερικανική  
 
AeroFarms θα δημιουργήσει τη δική της μεγαλύτερη κάθετη φάρμα στην πολιτεία της Βιρτζίνια. Η Nordic Harvest θα μεγεθύνει τις εγκαταστάσεις 
της έξω από την Κοπεγχάγη, ενώ θα κατασκευάσει μία νέα έξω από την Στοκχόλμη. 
 

Πλοία μεταφοράς κοντέινερ με πανιά 
Τα πλοία παράγουν το 3% των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου ενώ τα ναυτικά καύσιμα επιβαρύνουν περαιτέρω το περιβάλλον. 
Προφανώς τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβαινε όταν τα πλοία χρησιμοποιούσαν… πανιά και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα να γυρίσουμε στο 
παρελθόν ώστε με μια σαφώς πιο σύγχρονη εκδοχή να ελαττωθούν τα κόστη αλλά και οι εκπομπές καυσαερίων. 
 

Το 2022 η γαλλική Michelin θα εξοπλίσει ένα εμπορικό πλοίο με φουσκωτά πανιά των οποίων η χρήση θα μειώσει την κατανάλωση καυσίμου 
κατά 20%. Στην Ιαπωνία πειραματίζονται με τη χρήση τηλεσκοπικών ιστίων, με την δοκιμή του σκάφους να προγραμματίζεται για τον Αύγουστο 
του 2022. Η ιταλική Naos Design αναμένεται να εξοπλίσει οκτώ πλοία με τα αναδιπλούμενα πανιά που η ίδια ονομάζει «wing sails». Άλλες 
λύσεις περιλαμβάνουν ένα είδος χαρταετού στον οποίο ενσωματώνονται ανεμιστήρες και μεγάλοι περιστρεφόμενοι κύλινδροι. 

Συνέχεια σελ. 16 
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ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
Γιατί οι δημοφιλείς χαρακτήρες 

της Disney φοράνε γάντια; 
 

 
Ας ξεδιαλύνουμε το μυστήριο των λευκών γαντιών 
στους χαρακτήρες της Disney κάνοντας κάποιες 
ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Ο Μίκυ Μάους ήταν ο 
πρώτος χαρακτήρας της Disney που φόρεσε λευκά 
γάντια. Στο πρώτο καρτούν με τον τίτλο Plane Crazy το 
1928, τα χέρια του Μίκυ ήταν μαύρα. Πήρε αυτό το 
περίφημο αξεσουάρ από το 1929 στο The Opry House. 
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν 3 λόγοι για τους 
οποίους ο Walt Disney φόρεσε λευκά γάντια στους 
χαρακτήρες του. 
1. Χρόνος 
Η διαδικασία των σκίτσων έγινε πιο αποτελεσματική και 
γρήγορη, δεδομένου ότι δεν χρειαζόταν να ξοδεύουν 
πάρα πολύ χρόνο σε λεπτομέρειες. Ζωγράφιζαν 
μεγάλα κεφάλια και μάτια, με λεπτά και μακριά άκρα με 
τέσσερα δάχτυλα. 
2. Αντίθεση 
Οι σκιτσογράφοι μπόρεσαν να εστιάσουν στα χέρια και 
τα πόδια των ασπρόμαυρων χαρακτήρων και τις 
χειρονομίες τους καθώς πλέον υπήρχε αντίθεση στην 
ασπρόμαυρη εικόνα. 
3. Πιο ανθρώπινος 
Στη βιογραφία του, ο Walt Disney παραδέχθηκε ότι 
«Δεν θέλαμε ο Μίκυ Μάους να έχει τα χέρια ποντικιού, 
έπρεπε να είναι σαν άνθρωπος. Γι ‘αυτό και του έδωσα 
γάντια.» Αυτό το τέχνασμα ήταν τόσο επιτυχημένο που 
υιοθετήθηκε ακόμη και από τους αντιπάλους της 
Disney. Όπως μπορείτε να δείτε και παραπάνω, ο 
Woody Woodpecker και ο Bugs Bunny, χαρακτήρες 
από την Universal Pictures και τη Warner Brothers, 
φοράνε λευκά γάντια. 
 

Το νησί που κάθε έξι μήνες ανήκει σε άλλη χώρα! 

 
Λιγότερο από έξι χιλιόμετρα πριν από το σημείο που το ποτάμι Bidasoa, κοντά στα 
γαλλο-ισπανικά σύνορα, αδειάζει στον Ατλαντικό Ωκεανό, βρίσκεται ένα μικρό νησί 
που ονομάζεται Pheasant (φασιανός). Στο ιστορικό νησί, το 1659, εκπρόσωποι από 
τη Γαλλία και την Ισπανία συναντήθηκαν και υπέγραψαν τη Συνθήκη των 
Πυρηναίων, που τελείωσε επίσημα τον Τριακονταετή Πόλεμο. 
 

Η συνθήκη προέβλεψε επίσης ένα νέο σύνορο που εκτείνεται κατά μήκος των 
Πυρηναίων και στη συνέχεια ακολουθεί τον ποταμό Bidasoa στον Βισκαϊκό κόλπο 
στον Ατλαντικό Ωκεανό, λειτουργώντας σαν ένα φυσικό σύνορο μεταξύ Γαλλίας και 
Ισπανίας. Όπως συμβαίνει συνήθως με τα σύνορα που ακολουθούν την πορεία ενός 
ποταμού, τα γαλλο-ισπανικά σύνορα χωρίζουν τον ποταμό στη μέση. Θεωρητικά, τα 
σύνορα θα έπρεπε να χωρίζουν το νησί Pheasant στα δύο δίνοντας το μισό σε κάθε 
χώρα ή να το παρακάμπτουν αποδίδοντας την κυριαρχία σε μία από τις δύο όμορες 
χώρες. Ωστόσο η συνθήκη των Πυρηναίων προέβλεψε μια διαφορετική και 
κάπως παράδοξη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκυριαρχία στο 
νησί. 
 

Το παράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι στο νησί δεν έχουν ταυτόχρονη κυριαρχία τα 
δύο κράτη αλλά εναλλάξ για μια περίοδο 6 μηνών. Έτσι για έξι μήνες το χρόνο, το 
νησί Pheasant είναι γαλλικό ενώ για τους επόμενους έξι ανήκει στην ισπανική 
επικράτεια. 
3 

Πριν από τον πόλεμο και την υπογραφή της συνθήκης, το καθεστώς του νησιού 
Pheasant ήταν απροσδιόριστο. Ως ουδέτερος χώρος χρησιμοποιήθηκε συχνά ως 
τόπος συνάντησης μεταξύ Γάλλων και Ισπανών ηγετών και ως χώρος όπου 
πραγματοποιούνταν οι ανταλλαγές αιχμαλώτων κατά τον πόλεμο. Ως αποτέλεσμα, 
στο νησί έγιναν πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα. 
 

Το νησί Pheasant είναι ακατοίκητο, άλλωστε η έκτασή του είναι μόλις 6,5 στρέμματα, 
με αποτέλεσμα να αποφεύγονται πλήθος προβλημάτων που θα μπορούσε να 
δημιουργήσει η συγκυριαρχία δύο χωρών. 
 

Κάθε έξι μήνες αξιωματούχοι της Ισπανίας και της Γαλλίας συναντιούνται στο νησί 
σε μία τελετή παράδοση-παραλαβής της κυριαρχίας του. 
 
 

Οι βοσκοί της Γαλλίας του 19ου αι. 
περπατούσαν με ξυλοπόδαρα  

 
Η περιοχή Landes της νοτιοδυτικής Γαλλίας, που 

συνορεύει με τον Βισκαϊκό Κόλπο, καλύπτεται από ένα 

μεγάλο πευκοδάσος. Στην πραγματικότητα, είναι το 

μεγαλύτερο «δάσος θαλάσσιας πεύκης» στην Ευρώπη 

– το «θαλάσσιο πεύκο» είναι ένα είδος που προέρχεται 

από την περιοχή της Μεσογείου. Αλλά πριν από εκατό 

χρόνια, το τοπίο έμοιαζε πολύ διαφορετικό. Αντί για τα 

δάση, υπήρχε μια μεγάλη επίπεδη πεδιάδα που 

χανόταν στον ορίζοντα. 

Αυτή η πεδιάδα ήταν καλυμμένη με θάμνους και ήταν ιδανική τοποθεσία για τη 
δημιουργία βοσκοτόπων για πρόβατα. Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, περίπου ένα 
εκατομμύριο πρόβατα υπήρχαν στην περιοχή. Τα πρόβατα φρόντιζαν βοσκοί που 
περπατούσαν πάνω σε ξυλοπόδαρα. Η χρήση τους είχε αρκετά πλεονεκτήματα. 
Επέκτεινε το οπτικό τους πεδίο επιτρέποντάς τους να παρακολουθήσουν τα κοπάδια 
των προβάτων από μακριά. 
 

Τα ψηλά ξυλοπόδαρα αύξαναν επίσης το βήμα τους επιτρέποντάς τους να καλύπτουν 
μεγάλες αποστάσεις σε λιγότερο χρόνο. Το πιο σημαντικό, όμως, ήταν πως έτσι 
μπορούσαν να διασχίσουν ευκολότερα το βρεγμένο και λασπωμένο έδαφος μετά από 
βροχές. Τα ξυλοπόδαρα ήταν περίπου 1,5 μ. ψηλά και είχαν μια βάση με ιμάντα πάνω 
στην οποία στηρίζονταν τα πέλματα. Το κάτω μέρος που στηρίζεται στη γη ήταν 
συνήθως πιο πλατύ για διευκόλυνση στο περπάτημα. Ένα ξύλινο ραβδί τούς 
βοηθούσε στην ισορροπία. Πολλοί βοσκοί, μάλιστα, με το πέρασμα του χρόνου 
ανέπτυξαν εξαιρετικές δεξιότητες κάνοντας ελιγμούς και ακροβατικά. 
Η χρήση τους σταδιακά μειώθηκε εξαιτίας της αύξησης της βλάστησης στην περιοχή, 
ενώ τα πεύκα που αντικατέστησαν τα άλλα δέντρα μεταμόρφωσαν το τοπίο και την 
τοπική οικονομία, περιορίζοντας κατά πολύ την εκτροφή των προβάτων. Μαζί με όλα 
αυτά εξαφανίστηκε και η εικόνα των βοσκών πάνω στα ξυλοπόδαρα. 
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Το τέλος του αθλητισμού όπως 
τον γνωρίζουμε; 

 
 

Μονοπωλώντας το ενδιαφέρον των τελευταίων εβδομάδων ο SARS-COV-2 έχει 
αλλάξει σίγουρα την καθημερινότητά και τον προγραμματισμό μας και τείνει 
να αλλάξει και τον τρόπο που θα ζούμε στο μέλλον. Αν και η τελευταία μέτρηση 
της Ε.Ε. σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων σε δραστηριότητες 
σωματική άσκησης και άθλησης, δεν μπορεί να μας αφήνει ικανοποιημένους (59% 
των Ελλήνων δεν γυμνάζονται ποτέ), η έμμεση και παθητική ενασχόληση με τον 
αθλητισμό αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι σαφές πλέον πώς η 
εξάπλωση του κορονοϊού επηρεάζει κάθε μορφή ενασχόλησης με τον 
αθλητισμό. 
 

Σε οικονομικό επίπεδο οι επιπτώσεις της πανδημίας στον αθλητισμό θα είναι 
δριμύτατες και η βιομηχανία αξίας σχεδόν $620 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
(παγκόσμια αξία της αθλητικής βιομηχανίας για το 2019, σύμφωνα με την 
KEARNEY), θα υποστεί τεράστιες απώλειες. 
 

Άλλωστε αυτό που ονομάζεται αθλητικό προϊόν έχει πολλές εκφάνσεις οι 
οποίες στο σύνολό τους αποτελούν και μία υπο-βιομηχανία. Αναγκαίο όμως  
 

στοιχείο για την ύπαρξη και βιωσιμότητα αυτών των υπο-βιομηχανιών είναι η αθλητική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει πώς με την παύση της 
αθλητική δράσης, οι βιομηχανίες των αθλητικών ειδών, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των αθλητικών event, των συμπληρωμάτων αθλητικής 
διατροφής, των προπονητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς ακόμα και αυτές του στοιχιματισμού, των αθλητικών καναλιών, των 
αθλητικών wearable, και τέλος αυτή της εμπορικής διαχείρισης γνωστών αθλητών, βρίσκονται αντιμέτωπες με μία οικονομική κρίση που 
μοιάζει να είναι χειρότερη από αυτήν που ξέσπασε το 2008, τότε τουλάχιστον «το παιχνίδι δεν σταμάτησε να παίζεται». 
 

Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο που ο οργανωμένος αθλητισμός – επαγγελματικός και ερασιτεχνικός – βλέπει από την μία τα έσοδά του να 
μειώνονται δραματικά καθώς δεν έχει να λαμβάνειν από εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, διαφημίσεις, συνδρομές καθουμένων και 
από την άλλη καλείται να διαχειριστεί προγραμματισμένα έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων, μισθοδοσία ανθρώπινου δυναμικού – αθλητών, 
προπονητών, γυμναστών, διοικητικών στελεχών, βοηθητικού προσωπικού – πάγια έξοδα λειτουργίας και τυχόν χρέη. Θα έχει πράγματι μεγάλο 
ενδιαφέρον και σημαντική διδακτική αξία ο τρόπος που ο οργανωμένος αθλητισμός θα αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις υπό αυτές τις 
συνθήκες. 
 

Πέραν όμως των οικονομικών επιπτώσεων, αξίζει να εξετάσουμε πώς αλλιώς ο κορονοϊός επηρεάζει την αθλητική δραστηριότητα 
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Είναι ευρέως και διαχρονικώς αποδεκτό πώς ο αθλητισμός συνιστά έναν από τους κυριότερους κοινωνικούς 
θεσμούς και ως τέτοιος αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών, ωφελώντας του συμμετέχοντες 
σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και ηθικά. Τι συμβαίνει όμως με την εκπλήρωση αυτών των αναγκών όταν η αθλητική δραστηριότητα 
περιορίζεται στο ελάχιστο; Ζούμε την εποχή που οι χώροι άθλησης – υπαίθρια πάρκα, γυμναστήρια, γήπεδα – κλείνουν υποχρεωτικά. 
Προγράμματα εκγύμνασης και προπόνησης αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας και η επαφή με την σωματική δραστηριότητα περνάει σε αυστηρά 
ατομικό επίπεδο. Είναι ίσως τώρα η στιγμή που οι συνθήκες μας επιβάλλουν να αναγνωρίσουμε την σημασία της άσκησης και τις αρνητικές 
επιπτώσεις που φέρνει η απουσία της. Ακριβέστερα η έλλειψη της αθλητικής δραστηριότητας συνεπάγεται εκτός των άλλων, μειωμένη 
φυσική κατάσταση και αδύναμο ανοσοποιητικό, έλλειψη κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας, κίνδυνο ανάπτυξης στρες και 
κατάθλιψης και μειωμένη διαχειριστική ικανότητα της παρούσας κατάστασης. Οι συνέπειες ωστόσο σε επίπεδο υψηλών επιδόσεων και 
πρωταθλητισμού, δεν είναι μόνον αυτές. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, παρατηρεί κανείς, να αναβάλλονται τα 
πρωταθλήματα, να παύουν οι προπονήσεις, να διαμελίζονται οι ομάδες, να αποχωρούν αθλητές και προπονητές χωρίς κανείς να 
γνωρίζει πότε θα γίνει η επιστροφή στην κανονική ροή των πραγμάτων. Οι αγωνιστικοί στόχοι και ο προγραμματισμός όλης της 
χρονιάς μπαίνει στον πάγο και μέλημα όλων είναι η διαφύλαξη της υγείας με κάθε κόστος. 
 
 Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την παγκόσμια κρίση η Διεθνής Ολυμπιακή 
Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), ο κολοφών του παγκόσμιου αθλητισμού, καθώς καλείται αφενός να υπερασπιστεί τις 
αξίες που προκύπτουν από τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη διατηρώντας τον υψηλό συμβολισμό των 
Αγώνων και αφετέρου να λειτουργήσει με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλη την ανθρωπότητα. Ήδη είχαμε 
την απόφαση για επαναπρογραμματισμό της Ολυμπιάδας του Τόκυο πιθανότητα για το 2021, πριν από αυτό 
βιώσαμε την ματαίωση της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.ΟΕ.) 
λόγω υψηλής συγκέντρωσης του πλήθους. Παράλληλα, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η εικόνα των Ολυμπιακών 
Κύκλων σε «απόσταση ασφαλείας». Μπορούνε άραγε, ποτέ, οι Ολυμπιακοί Κύκλοι να είναι σε απόσταση ο 
ένας από τον άλλον; (όπως δηλαδή αναγκάζεται όλος ο κόσμος για τον περιορισμό του ιού) Τι θα σήμαινε 
κάτι τέτοιο; Θα μπορούσε επίσης κανείς να θίξει το Ολυμπιακό Μότο «Citius – Altius – Fortius» (Πιο γρήγορα, 
πιο ψηλά, πιο δυνατά) εν απουσία της προϋπόθεσης του υγιούς σώματος, του υγιούς ανθρώπου. 
Διαβάζοντας πρόσφατα τις ενστάσεις μεγάλων αθλητών σχετικά τους Αγώνες του Τόκυο αλλά και 
διακρίνοντας τις προσπάθειες της Δ.Ο.Ε , αναρωτιέται κανείς αν αυτοί οι επόμενοι Αγώνες ενδέχεται 
να επανακτήσουν τον «νεκρικό» αρχαιοελληνικό τους χαρακτήρα σε μία σύγχρονη δυσάρεστη 
εκδοχή του, ή θα εκπληρώσουν την αιώνια αποστολή του Ολυμπιακού Κινήματος για ανάδειξη της 
ανθρώπινης υπέρβασης, της συνεργασίας των λαών και της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπινου 
είδους. Όμως, η διαχείριση που καλείται να κάνει η Δ.Ο.Ε. δεν αφορά μονάχα την τέλεση των αγώνων αλλά 
και την νέα πραγματικότητα του αθλητισμού όπως αυτή διαμορφώνεται ταχύτατα και απρογραμμάτιστα. 
 

Εν κατακλείδι, η εξάπλωση του Κορωναίου έχει πολύπτυχες και πολυεπίπεδες επιπτώσεις στον αθλητισμό. 
Τα μέλη της αθλητικής κοινότητας καλούνται να διαχειριστούν πρωτόγνωρες καταστάσεις με γνώμονα την 
διαφύλαξη της υγείας και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών. Η καταπολέμηση του ιού είναι ένας 
ακόμα αγώνας που περιέχει πολλά από τα χαρακτηριστικά του αθλητισμού όπως είναι η πρόκληση, ο 
συναγωνισμός, το απρόβλεπτο αποτέλεσμα, η έντονη παραγωγή συναισθημάτων και η μεγάλη επιρροή 
στην ζωή των ανθρώπων. Σε αυτόν τον αγώνα ας μείνουμε ενωμένοι, ας δουλέψουμε σαν ομάδα με 
σεβασμό και συνέπεια, ο κότινος μας, θα είναι η υγεία μας. 
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1 → β / 2 → α  /  3 → γ / 4 → β / 5 → β / 6 → β / 7 → α / 8 → γ / 9 → α / 10 → γ / 11 → β / 12 → β / 13 → γ / 14 → α / 15 → β / 16 → α   
17 → α / 18 → γ  / 19 → α / 20 → β   

 

20 γνωστά ελληνικά & ξένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Θα τα αναγνωρίσεις απ’ τους στίχους; 

 

  

νακαλύψουμε! 
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Δεκέμβριος 2021 – Gaming 

Ανακοινώθηκαν τα παιχνίδια του 
Playstation Plus για τον  

Ιανουάριο του 2022 
Η Sony ανακοίνωσε ότι τα Persona 5 Strikers, Dirt 
5 και Deep Rock Galactic είναι τα παιχνίδια 
PlayStation Plus για τον Ιανουάριο του 2022. 
 

Με ανακοίνωση στο PlayStation.Blog, αυτά τα 
τρία παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα την Τρίτη 4 
Ιανουαρίου έως την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου και θα 
είναι τα πρώτα παιχνίδια PlayStation Plus για το 
νέο έτος. 

 
Το Persona 5 Strikers του PS4 είναι ένα spin-off 
που πρωταγωνιστούν οι Phantom Thieves του 
Persona 5 και εξελίσσεται μόλις λίγους μήνες μετά 
το τέλος του αρχικού παιχνιδιού (συγνώμη φαν 
του Persona 5 Royal!). Αντί για turn-based 
combat, η δράση στο Persona 5 Strikers 
επικεντρώνεται στο combo-driven hacking and 
slashing. 

 
Το Dirt 5 του PS5 και του PS4 είναι το δεύτερο 
παιχνίδι στη λίστα και φέρνει τους λάτρεις της 
οδήγησης σε όλο τον κόσμο για μια «ενισχυμένη 
αγωνιστική off-road εμπειρία». Το Dirt 5 διαθέτει 
70 διαδρομές σε 10 τοποθεσίες παγκοσμίως και 
συνοδεύεται από πλήρες career mode, split-
screen τεσσάρων παικτών, online multiplayer, ένα 
Playgrounds creator mode και πολλά άλλα. 

 
Το Deep Rock Galactic του PS4 και του PS5 
ολοκληρώνουν το τρίο του PlayStation Plus τον 
Ιανουάριο του 2022 και προσφέρουν μια co-op 
FPS εμπειρία 1-4 παικτών που διαθέτει 
«σκληρούς διαστημικούς νάνους, 100% 
destructible περιβάλλοντα, σπηλιές που 
δημιουργούνται διαδικαστικά και ατελείωτες ορδές 
εξωγήινων τεράτων». 
Ενώ περιμένετε να φτάσουν αυτά τα παιχνίδια, 
μην ξεχνάτε ότι έχετε μέχρι τις 3 Ιανουαρίου για να 
διεκδικήσετε τα παιχνίδια PlayStation Plus του 
Δεκεμβρίου 2021 - Godfall: Challenger Edition, 
LEGO DC Super Villains, Mortal Shell, The 
Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners 
- Standard Edition και Until You Fall. 
 
  
 

Nvidia ανακοινώνει τη νέα entry-level κάρτα 
γραφικών RTX 3050 - CES 2022 

  
Η Nvidia ανακοίνωσε τη νέα κάρτα γραφικών που θα ενταχθεί στη σειρά RTX 30 των 
Desktop GPU ως μέρος των ανακοινώσεων του CES 2022. Η RTX 3050 είναι η νεότερη 
entry-level GPU της εταιρείας και θα φτάσει αργότερα αυτό το μήνα. 
Η RTX 3050 παρουσιάζεται ως ένα τεράστιο άλμα όσον αφορά την απόδοση όταν 
συγκρίνεται με τις κάρτες γραφικών GTX 1650 της εταιρείας. Το νέο μοντέλο διαθέτει 
μνήμη 8 GB GDDR6 και όπως και άλλοι στην οικογένεια RTX 30, υποστηρίζει DLSS και 
hardware-accelerated ray tracing, επιτρέποντας στους χρήστες να βιώσουν την 
τεχνολογία RTX της Nvidia σε πιο προσιτή τιμή. 
Η ανακοίνωση έρχεται αφού ο ανταγωνιστής της Nvidia, AMD, ανακοίνωσε μια νέα entry-
level σειρά Radeon RX 6000, την RX 6500 XT, μια κάρτα γραφικών στα $199 με στόχο 
την αναπαραγωγή των πιο πρόσφατων gaming τίτλων στις υψηλότερες ρυθμίσεις με 
ανάλυση 1080p. 
Εκτός από μια νέα entry-level GPU, η Nvidia ανακοίνωσε επίσης στο stream μια νέα high-
end GPU, την RTX 3090 Ti. Αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία 
κυκλοφορίας ή την τιμή, η Nvidia είπε ότι θα μοιραστούν περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την RTX 3090 Ti τον επόμενο μήνα. 
Η Nvidia θα κυκλοφορήσει την RTX 3050 στις 27 Ιανουαρίου με τη λιανική τιμή να ξεκινά 
από τα $269. 

 
Η GIGABYTE κυκλοφορεί τις κάρτες γραφικών 

GeForce RTX 3050 8G 
Εξοπλισμένες με το σύστημα ψύξης WINDFORCE, ray tracing και τεχνολογία DLSS 
για απόλυτο gaming σε 1080p 

 
GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, κορυφαίος κατασκευαστής premium gaming 
hardware, ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία των νέων καρτών γραφικών GeForce 
RTX 3050 8G, που τροφοδοτούνται από την Ampere - την αρχιτεκτονική RTX 2ης γενιάς 
της NVIDIA. Οι κάρτες γραφικών GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G, GeForce RTX 
3050 EAGLE OC 8G και GeForce RTX 3050 EAGLE 8G έχουν σχεδιαστεί για να 
προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία gaming σε ανάλυση 1080p με ray tracing και 
τεχνολογία DLSS. 
Η GeForce RTX 3050 φέρνει τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα της αρχιτεκτονικής 
NVIDIA Ampere σε περισσότερους gamers από ποτέ και είναι η πρώτη GPU για desktop 
κατηγορίας 50 που τροφοδοτεί τα πιο πρόσφατα παιχνίδια με ray tracing με πάνω από 
60 fps. Η RTX 3050 είναι εξοπλισμένη με πυρήνες RT 2ης γενιάς για ray tracing και 
πυρήνες Tensor 3ης γενιάς για DLSS και AI. Το Ray Tracing είναι το νέο πρότυπο στα 
παιχνίδια και η RTX 3050 το καθιστά πιο προσιτό από ποτέ. 
Η νέα κάρτα γραφικών GAMING OC διαθέτει το σύστημα ψύξης WINDFORCE και RGB 
Fusion 2.0, καθιστώντας την την καλύτερη επιλογή για gamers που θέλουν να έχουν 
υψηλές επιδόσεις. Οι κάρτες γραφικών EAGLE OC και EAGLE αποτελούν την καλύτερη 
επιλογή για όσους επιθυμούν έναν μοναδικό σχεδιασμό, διατηρώντας ταυτόχρονα την 
αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα. 
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….Συνέχεια από Σελ. 12 
Έως το τέλος του 2022 ο αριθμός των σκαφών μεταφοράς φορτίων με πανιά (κάθε είδους) αναμένεται να φτάσει στα 40, δηλαδή θα 
τετραπλασιαστεί σε σχέση με το 2021, σύμφωνα με την International Windship Association. 
 

Εμβόλια για HIV και ελονοσία 
Η επιτυχία των εμβολίων τεχνολογίας MRNA κατά του νέου κορωνοϊού ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για μια εντελώς νέα εποχή στην ανάπτυξη 
εμβολίων. Ήδη η Moderna αναπτύσσει ένα αντίστοιχο εμβόλιο εναντίον του HIV χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία MRNA. 
Το συγκεκριμένο εμβόλιο μπήκε σε φάση κλινικών δοκιμών πρώτου σταδίου εντός του 2021 και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται εντός 
του 2022. 
Η BioNTech από την πλευρά της εργάζεται σε ένα MRNA εμβόλιο εναντίον της ελονοσίας, με τις κλινικές δοκιμές να αναμένεται να ξεκινήσουν 
εντός του 2022. Πολλές υποσχέσεις δίνουν και συμβατικά εμβόλια εναντίον του HIV και της ελονοσίας που αναπτύσσονται από το πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης. 
 

Τρισδιάστατα εκτυπωμένα εμφυτεύματα οστών 
Για πολλά χρόνια οι ερευνητές ανέπτυσσαν τεχνικές που θα τους βοηθούσαν να αναπτύξουν τεχνητά όργανα χρησιμοποιώντας βιολογικά υλικά 
σε τρισδιάστατους εκτυπωτές. 
Ο υπέρτατος στόχος είναι με τη χρήση μερικών κυττάρων από τον ασθενή να δημιουργούν πλήρως λειτουργικά όργανα για μεταμοσχεύσεις, 
διαγράφοντας ουσιαστικά τις μακροχρόνιες λίστες αναμονής ή τον κίνδυνο απόρριψης του εμφυτεύματος. 
Αν και αυτό το κομμάτι της έρευνας έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του δεν ισχύει το ίδιο και για τα οστά. Δύο startups, οι Particle3d και 
Adam, ελπίζουν ότι μέσα στο 2022 θα έχουν διαθέσιμα τα πρώτα τρισδιάστατα εκτυπωμένα οστά. 
Και οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούν υλικά που βασίζονται στο ασβέστιο για τη δημιουργία των τεχνητών οστών, τα οποία «κατασκευάζονται» 
στα μέτρα των ασθενών. 
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι επόμενο βήμα, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση αγγείων και καρδιακών βαλβίδων. 
 

    

Ιπτάμενα ηλεκτρικά ταξί 
Συνήθως είναι κάτι που συναντάμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας: ιπτάμενα ταξί ή κάθετης απογείωσης και προσγείωσης ηλεκτροκίνητα 
οχήματα. Ωστόσο, είναι κάτι που η βιομηχανία εξετάζει πολύ σοβαρά. Αρκετές εταιρείες προγραμματίζουν δοκιμές τέτοιων οχημάτων εντός του 
2022 με την ελπίδα ότι εντός των επόμενων δύο χρόνων θα λάβουν άδεια παραγωγής. 
Η Joby Aviation στην Καλιφόρνια σχεδιάζει την κατασκευή πενταθέσιων οχημάτων με εμβέλεια 150 μιλίων. Η γερμανική Volocopter σχεδιάζει 
την παροχή υπηρεσιών ιπτάμενου ταξί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι. 
 

Διαστημικός τουρισμός 
Η αρχή έγινε το 2021 δημιουργώντας μάλιστα ένα είδος ανταγωνισμού ανάμεσα στους μεγιστάνες Ρίτσαρντ Μπράνσον (Virgin Galactic) και 
Τζεφ Μπέζος (Blue Origin), τον Ιούλιο. Ακολούθησε τον Σεπτέμβριο η αποστολή τεσσάρων επιβατών από την SpaceX του Ίλον Μασκ σε μια 
«κρουαζιέρα» γύρω από τη Γη. 
Στόχος και των τριών είναι η πραγματοποίηση περισσότερων πτήσεων εντός του 2022 αλλά και η μεταφορά στο Διάστημα ακόμη περισσότερων 
επιβατών. 
 

Delivery drones 
Αν και οι δοκιμές είχαν πραγματοποιηθεί αρκετά νωρίτερα μόλις το 2021 ξεκίνησε να οριστικοποιείται το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 
παραδόσεων αγαθών μέσω μη επανδρωμένων σκαφών. Στην Ιρλανδία, η startup Manna πρόκειται να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο 
σύνολο της χώρας αλλά και σε περιοχές της Βρετανίας. 
Η Wing, θυγατρική της Google, πραγματοποιεί δοκιμές σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Φινλανδία. Στη γειτονική Βουλγαρία, η startup Dronamics, 
χρησιμοποιεί drones για τη μεταφορά φορτίων μεταξύ 39 ευρωπαϊκών αεροδρομίων. 
 

Τρισδιάστατα εκτυπωμένα σπίτια 
Οι αρχιτέκτονες συχνά χρησιμοποιούν τρισδιάστατες εκτυπώσεις για να δημιουργήσουν μοντέλα υπό κλίμακα των κτιρίων που σχεδιάζουν. 
Πλέον, η τεχνολογία επιτρέπει την εκτύπωση σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. 
Με τη χρήση ειδικών υλικών και στρώση-στρώση ένα σπίτι μπορεί να εκτυπωθεί ολόκληρο επιτόπου ή σε τμήματα και να συναρμολογηθεί εκ 
των υστέρων. 
Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζονται σε διάφορες πολιτείες φιλικά προς το περιβάλλον συγκροτήματα κατοικιών που θα προέλθουν από 
τρισδιάστατους εκτυπωτές. 
 

Το metaverse 
Το metaverse εμφανίστηκε σαν όρος αρχικά στη λογοτεχνία για να εκφράσει έναν συνεχή εικονικό κόσμο, στον οποίο κάποιος έχει πρόσβαση 
μέσω της χρήσης ειδικών σετ γυαλιών. Η αρχική χρήση του όρου έγινε το 1992 στο μυθιστόρημα Snow Crash του Neal Stephenson. 
Το 2022 ο όρος metaverse θα αφορά ουσιαστικά μία μίξη πραγμάτων: video games, κοινωνική δικτύωση, διασκέδαση, βίωση εμπειριών. Ήδη 
η αρχή έχει γίνει με παιχνίδια όπως τα Minecraft, Roblox και Fortnite. Μάλιστα, μέσα στο 2021 η Facebook μετονομάστηκε σε Meta για να 
κεφαλαιοποιήσει το νέο περιβάλλον. 
 


