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Φύλλο 16o ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μάρτιος 2022 

 

Στείλτε μας άρθρα 
σας να τα 

δημοσιεύουμε 

Στείλτε μας τις 
εκδηλώσεις του 

σχολείου σας να τις 
επικοινωνήσουμε 

 

Η ιστορία των 

Ελλήνων της 

Μαριούπολης  

 

 

Diamond 

painting:  

Μια νέα μορφή 

τέχνης 

 
 

"Μια πόλη πάνω 

σε πόλη"

 

 

Ημέρες 

Θάλασσας 2022 

27 Μαΐου έως 5 

Ιουνίου 

 

Κλιματική 

Αλλαγή  

 

(του Απόστολου 

Ζαρίφη - Α’ 

Λυκείου) 

Η έναρξη της 

Επανάστασης της 

25ης Μαρτίου! 

 

(της Παναγιώτας 

-Νότα- Μωραΐτη 

Α’ Λυκείου) 

Ολυμπιακή 

εβδομάδα στα 

σχολεία 

 

 

 
 

Μικρές Πειραϊκές 

ιστορίες «Το 

κανοκιάλι της 

Καστέλλας»  

 

(του Απόστολου 

Ζαρίφη - Α’ 

Λυκείου) 

 

 
 

 

1922 – 2022 
 

“Από τ’ Αλάτσατα 

στον Πειραιά” 
 

Τιμώντας τα 100 

χρόνια μνήμης από 

την καταστροφή της 

Σμύρνης 
 

Η περίπτωση του 

ρεμπέτικου 

 

Πειραιάς, πόλη 

προσφυγιάς: 

Αποτύπωση σε 

θεατρικό δρώμενο 
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Εκδότες 

Μαθητής στο σχολείο με 
αεροβόλο – Καταγγελίες ότι 

δέχονταν bullying 

 
 

Μαθητής Γυμνασίου, εντοπίστηκε στον χώρο του σχολείου έχοντας μαζί του 
αεροβόλο όπλο. Σύμφωνα με καταγγελίες ο μαθητής δεχόταν απειλές από 
μεγαλύτερους μαθητές του σχολείου ενώ φαίνεται να τον είχαν παρενοχλήσει 
και στο παρελθόν. 
Ο 13χρονος μαθητής της πρώτης γυμνασίου κουβαλούσε μαζί του το αεροβόλο γιατί 
ένιωθε απειλή από μεγαλύτερους μαθητές. Είχε δεχθεί άγριο μπούλινγκ σύμφωνα με 
πληροφορίες μας από μαθητές της γ’ γυμνασίου και όπως ανέφεραν στην ΕΡΤ 
άνθρωποι από το οικογενειακό του περιβάλλον είχαν ενημερώσει το σχολείο για την 
βίαιη συμπεριφορά που δεχόταν με το σχολείο όμως να μην προχωρά στις 
απαραίτητες ενέργειες. Ο εκφοβισμός συνεχιζόταν και το παιδί ένιωσε ότι έπρεπε να 
προστατευτεί μόνο του όπως μας είπαν ότι ήταν ο βασικός λόγος που πήρε κρυφά το 
αεροβόλο όπλο στο σχολείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες και άλλων γονιών πρόκειται για 
ένα συνεσταλμένο παιδί που δεν έχει δώσει αφορμές. 
Όπως μαθαίνουμε ο σύλλογος διδασκόντων πρόκειται να συνεδριάσει, 
προσανατολίζεται στην απομάκρυνση του παιδιού από το σχολείο. Ωστόσο πρέπει να 
δούμε τι θα γίνει και τι υποστήριξη θα χρειαστεί όχι μόνο ο 13χρονος αλλά και τα παιδιά 
που φαίνεται να τον εκφόβιζαν και αν και αυτά θα αντιμετωπίσουν κάποια επίπτωση. 

 

Ένα self test για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς από 1η 

Απριλίου 

 
 
 

Tη μείωση των  self test από δύο που κάνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε 
ένα την εβδομάδα, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση η Επιτροπή των 
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας , η οποία συνεδρίασε σήμερα το 
μεσημέρι. 
Στη  συνεδρίασή της η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας 
εισηγήθηκε ομόφωνα τη μείωση του αριθμού των τεστ που υποβάλλονται 
εβδομαδιαίως μαθητές και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, καθώς και την αύξηση 
πληρότητας στα γήπεδα στο 100%. 
Οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν ένα self test την εβδομάδα. 
Οι μάσκες 
Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, σχετικά με τις προστατευτικές 
μάσκες δήλωσε προ ημερών  κατά την επίσκεψή του στο  Δημοτικό Σχολείο Βάρης 
Μάννα Σύρου: "Πιστεύω ότι και σύντομα θα απαλλαγούμε από τις μάσκες εντός της 
τάξης γιατί ξέρω ότι ήταν μεγάλος μπελάς και δύσκολο για εσάς και μπράβο σας που 
τα καταφέρατε να είστε τόσο πειθαρχημένοι αλλά νομίζω ότι τελειώνει πια η πανδημία 
και θα μπορέσουμε σιγά-σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα μας». 
 

Ολυμπιακή εβδομάδα 
στα σχολεία 

 
 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία» σχολικού 
Έτους 2021-2022 θα υλοποιηθεί από τις 16 έως τις 
20 Μαΐου 2022. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα 
σύνολο δράσεων με σκοπό να αναδείξουν τη 
μορφωτική και εκπαιδευτική αξία των Ολυμπιακών 
Αγώνων.Οι δράσεις αφορούν την απόκτηση γνώσης, 
αθλητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών. 
Συνδυάζουν την αρχαία και σύγχρονη ιστορία των 
Αγώνων με την εκμάθηση δεξιοτήτων σχετικών με 
την ένταξη των μαθητών/τριων στο σχολικό 
κοινωνικό περιβάλλον, όπως: 

να ευαισθητοποιηθούν σε αξίες, όπως η φιλία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, ο 
εθελοντισμός και η αλληλεγγύη, 
να γνωρίσουν την ιστορία και το πνεύμα των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, 
να ενημερωθούν για θέματα που σχετίζονται με τους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες 
και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, 
να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν με τα Ολυμπιακά ιδεώδη και με τα ηθικά 
ζητήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
να κατανοήσουν θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
να εξοικειωθούν με τις αρχές της δημοκρατίας, 
να κατανοήσουν και να προσεγγίσουν τις έννοιες του εθελοντισμού, της διαφορετικότητας 
και της κοινωνικής ευθύνης, 
να κατανοήσουν υψηλά ιδανικά όπως η ειρήνη, 
να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης 
στην υγεία. 
Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά τρεις ηλικιακές κατηγορίες ομάδες μαθητών/τριών 6-8, 9-
12 ετών και 13 έως 15 ετών (Δημοτικό και Γυμνάσιο) και οι βασικοί άξονες ενημέρωσης 
– ευαισθητοποίησης των μαθητών θα είναι: 

• Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες, 

• Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, 

• Ελλάδα 2004-Αθήνα 2004, 

• Ολυμπιακά Ιδεώδη – ηθικά ζητήματα. 
. 
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21 Μαρτίου: Παγκόσμια Μέρα Συνδρόμου 
Down 

 

Φέτος γιορτάσαμε την 16η επέτειο καθιέρωσης της Παγκόσμιας Μέρας 
Συνδρόμου Down, μέρα που καθιερώθηκε από τον Έλληνα γιατρό Στυλιανό 
Αντωναράκη. Η μέρα δεν έχει οριστεί τυχαία. Ο μήνας Μάρτιος (3ος στην σειρά) 
συμβολίζει το τρίτο χρωμόσωμα και ο αριθμός 21 συμβολίζει ότι υπάρχει τρίτο 
χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος. Πρόκειται για μια εκ γενετής βλάβη που κυμαίνεται 
σε σωματική και νοητική υστέρηση που κυμαίνεται από ελαφριά ως βαριά.  
 
Συνήθως όταν μιλάμε για την ειδική αγωγή έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για 
ελλείμματα. Ωστόσο, θεωρείται σκόπιμο να αναδειχτούν οι κοινωνικές δεξιότητες 
των ατόμων με σύνδρομο Down. Τα άτομα είναι χαρούμενα, εκδηλώνουν τα 
συναισθήματά τους και εκπαιδεύονται με επιτυχία σε θέματα 
αυτοεξυπηρέτησης. Συμμετέχουν σε παιχνίδια και εργάζονται με υποστήριξη. 
 
Μια τέτοια περίπτωση είναι η καφετέρεια «Μύρτιλλο», μια ΚοινΣεπ (Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση) στο Ηράκλειο Αττικής. Η ιδέα ξεκίνησε στο 
Εδιμβούργο και το 2013 έφτασε στην Ελλάδα. Στόχος της επιχείρησης είναι η 
έμμισθη απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σε ποσοστό 
άνω του 40% επί των συνολικών εργαζομένων. Μέσω της εκπαίδευσης στον 
εργασιακό χώρο τα άτομα αποκτούν δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης αλλά και 
ταυτόχρονα διαχέεται το μήνυμα της ισότητας όλων των μελών της κοινωνίας. 
Έτσι, στο συγκεκριμένο καφέ απασχολούνται 13 άτομα εκ των οποίων 10 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (άτομα με κώφωση, με μέτρια νοητική στέρηση, 
κινητικά προβλήματα, αυτισμός). 
Τι λέτε λοιπόν; Φοράμε διαφορετικό χρώμα κάλτσας για να συμβολίσουμε την 
ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα και προτιμάμε να πιούμε τον καφέ μας 
στο «Μύρτιλλο»;  

Δενδρινού Ευαγγελία (ΠΕ02) 

 

 

 

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. 
& ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων 
Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού 

έτους 2021-2022 

 
Την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και 
ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου και άλλων σχολικών 
αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2021-
2022, προβλέπει εγκύκλιος της υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή. 
Με την εγκύκλιο καλούνται τα μέλη των Οργανωτικών 
Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης όπως προβούν, κατ’ εφαρμογή των κείμενων 
διατάξεων, στη διοργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω 
σχολικών αγώνων και αθλητικών δραστηριοτήτων. 
Δυνάμει της υπό στοιχεία της 190677/Δ5/10.11.2016 
(Β ́3754/21.11.2016) υπουργικής απόφασης «Αθλητικές 
δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τα αθλήματα που δύνανται να συμμετάσχουν 
μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι 
(α) τα ομαδικά́: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, 
χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο και 
(β) τα ατομικά́: κλασικός αθλητισμός και άλλα ολυμπιακά́ 
αθλήματα τα οποία διεξάγονται εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 7.8.2 της ανωτέρω απόφασης. 
Δεδομένων των ιδιαιτέρων υφισταμένων συνθήκων, λόγω 
της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, καθώς και των 
περιορισμένων χρονικών ορίων, η υφ.  Παιδείας 
επισημαίνει τα ακόλουθα: 
Α. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή 
των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-
Κύπρου, καθώς και άλλων αθλητικών προγραμμάτων, 
δράσεων, ενδοσχολικών αγώνων και αγώνων 
αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τηρούν αυστηρά́ και με σχολαστικότητα τα 
οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμοδίων Υπουργείων, τις εγκυκλίους 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά́ Υγειονομικά́ 
Πρωτοκόλλα του Εθνικού́ Οργανισμού́ Δημοσίας Υγειάς 
(Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής 
Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού́ και σε κάθε περίπτωση τα αγωνιστικά́ και 
προπονητικά́ πρωτοκόλλα των αθλημάτων. 
B. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμέτοχης 
μαθητών/μαθητριών σε αγώνα μιας σχολικής ομάδας, 
λόγω νόσησης από́ κορωνοϊό, οι νοσούντες 
αντικαθίστανται από ́ μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες 
επιλέγονται από́ την αρχική́ λίστα συμμέτοχης που έχει 
κατατεθεί́ από́ τη σχολική́ μονάδα στην οικεία Οργανωτική ́
Επιτροπή ́ Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και ο αγώνας δεν αναβάλλεται. Δεδομένων 
των ανωτέρω, ακύρωση του αγώνα επέρχεται όταν δεν 
εξασφαλίζεται με την έναρξη του αγώνα ο αναγκαίος 
αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς κάθε αθλήματος και το αποτέλεσμα 
κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 
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Ο Μέγας Αλέξανδρος 
διαβαίνει τον 
Ελλήσποντο και αρχίζει 
την εκστρατεία του στην 
Ανατολή. 
 
 
Πηγή: 
https://www.sansimera.gr
/almanac/0104 
 
© SanSimera.gr. 

1453 

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

1827 

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

1932 

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

1979 

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

1826 

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

1015 

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

1941 

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

1948 

 
Ιδρύεται στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας. 

1957 

 
Ιδρύεται η Ολυμπιακή 
Αεροπορία, από τον 
Αριστοτέλη Ωνάση, ο 
οποίος εξαγόρασε την 
κρατική ΤΑΕ. 
 
 
Πηγή: 
https://www.sansimera.
gr/almanac/0604 
 
© SanSimera.gr 

1821 

 
Οι Έλληνες σημειώνουν 
την πρώτη ναυτική 
επιτυχία τους από την 
έναρξη της Επανάστασης. 
Σπετσιώτικα πλοία 
αιχμαλωτίζουν τρία 
τουρκικά στη Μήλο. 
Πηγή: 
https://www.sansimera.
gr/almanac/1104 
 
© SanSimera.gr 

1204 

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

1822 

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

1837 

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

1912 

 
Ο «Τιτανικός» βυθίζεται, 
έπειτα από ένα φοβερό 
χτύπημα με παγόβουνο 
στο Βόρειο Ατλαντικό. Από 
τους 2.340 επιβαίνοντες, 
χάνονται στα παγωμένα 
νερά οι 1.595. 
Πηγή: 
https://www.sansimera.
gr/almanac/1504 
 
© SanSimera.gr 

1920 

 
Τελετή έναρξης των 
7ων Ολυμπιακών 
Αγώνων της 
Αμβέρσας. 

1882 

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

1932 

 
Η Ελλάδα κηρύσσει 
χρεοστάσιο. Ύστατη 
προσπάθεια από την 
κυβέρνηση Ελευθερίου 
Βενιζέλου για τη διάσωση 
της δραχμής. 
Πηγή: 

https://www.sansimera.gr/
almanac/1804 
 
© SanSimera.gr 

1937 

 
Ο Ντάφι Ντακ κάνει το 
ντεμπούτο του στον 
κινηματογράφο. 

1896 

 
Ανακαλύπεται στους 
Δελφούς το περίφημο 
άγαλμα του Ηνιόχου. 

753 π.Χ. 

 
Ο Ρωμύλος και ο 

Ρέμος ιδρύουν τη 

Ρώμη, σύμφωνα με 

την παράδοση.. 

1931 

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

1882 

 
Αρχίζουν οι εργασίες 
διάνοιξης του Ισθμού 
της Κορίνθου. 

1967 

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

1719 

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

1877 

 
Ανακαλύπτεται στην 
Ολυμπία από 
γερμανούς 
αρχαιολόγους ο Ερμής 
του Πραξιτέλη. 

1810 

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

1998 

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

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

1913 

 
Ο σουηδός μηχανικός 
Γκίντιον Σούντμπακ 
κατασκευάζει και 
πατεντάρει το 
φερμουάρ. 

1841 

 
Η νεοσύστατη Εθνική 
Τράπεζα εκδίδει το 
πρώτο της 
χαρτονόμισμα, 
ονομαστικής αξίας 
πεντακοσίων 
δραχμών. 
Πηγή: 
https://www.sansimera
.gr/almanac/3004 
 
© SanSimera.gr 
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Μάρτιος 2022 – Παιδεία 

Γιατί να επισκεφτείτε ένα 
Μουσείο με τα παιδιά σας; 

 
 

Αν θέλετε να εμφυσήσετε από μικρή ηλικία στα παιδιά σας την αγάπη για τον 
πολιτισμό αλλά και να του δώσετε την ευκαιρία να μάθει βιωματικά την ιστορία της 
χώρας μας δεν υπάρχει τίποτα πιο ευχάριστο και πιο εποικοδομητικό από μια 
μουσειακή περιήγηση σε κάποιο από τα σπουδαία Μουσεία που διαθέτει η χώρα μας.  
Στο μουσείο το παιδί μπορεί να ερευνήσει, να ανακαλύψει τη γνώση, να αναπτύξει τη 
δημιουργικότητα και τη φαντασία του και φυσικά να ψυχαγωγηθεί. 
 

Προγραμματίστε μια ξενάγηση με τα παιδιά σας και απολαύστε από κοντά εκθέματα 
μοναδικής αρχαιολογικής αξίας. Περιηγηθείτε στα μουσεία της Ελλάδας και «γευτείτε» 
τον αμέτρητο πλούτο και την ποικιλία των εκθεμάτων τους. 
 

Η μουσειακή εμπειρία είναι πολυδιάστατη. Το παιδί εφοδιάζεται με καινούρια γνώση 
ενώ παράλληλα ενισχύεται η κοινωνική και συναισθηματική του εξέλιξη. Είναι όμως 
πάνω από όλα μια εμπειρία βιωματική και ως εκ τούτου αξέχαστη την οποία για αρκετό 
καιρό μετά την επίσκεψη, ανακαλεί και αναπολεί με θετική πάντοτε διάθεση. 
Πριν πάτε θα σας προτείναμε να τηλεφωνήσετε για να επιβεβαιώσετε ότι είναι δωρεάν 
το μουσείο το οποίο θέλετε να επισκεφθείτε! 
 

Η ιστορία των Ελλήνων της 
Μαριούπολης

 

Η Ουκρανία είναι σήμερα ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο όπου υπάρχουν σημαντικές 
κοινότητες Ελλήνων που φτάνουν περίπου τους 150.000. 
Οι Έλληνες της Ουκρανίας έχουν πίσω τους μια μακρά ιστορία 2.500 ετών. Ηδη από 
τον 6ο αιώνα είχε αρχίσει η ελληνική εποίκιση στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας 
και στην χερσόνησο της Κριμαίας. Και η παρουσία αυτή των Ελλήνων είναι αδιάλειπτη 
εδώ και 27 αιώνες. 
Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν την Κριμαία Ταυρίδα σύμφωνα με το όνομα των 
κατοίκων της, των Ταύρων. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Ηρακλής όργωσε αυτή τη γη 
χρησιμοποιώντας ένα γιγάντιο ταύρο. 
Στα τέλη του 5ο αιώνα οι αρχαίοι Έλληνες αποικιστές άρχισαν να εγκαθίστανται κατά 
μήκος της Μαύρης Θάλασσας.  
Κάπου εκεί βρισκόταν και η μυθική Κολχίδα από όπου ο Ιάσονας πήρε το χρυσόμαλλο 
δέρας. 
Το 1777, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, η Μεγάλη Αικατερίνη διέταξε 
την εγκατάσταση όλων των Ελλήνων από τη χερσόνησο στη Βόρεια Αζοφική, έτσι 
έγιναν γνωστοί ως Έλληνες της Αζοφικής. 
 
 

Εκεί θα ιδρύσουν μια νέα πόλη, στην οποία θα δώσουν το όνομα της Παναγίας και θα ονομαστεί Μαριούπολη. 
Από εκεί και πέρα η ελληνική μητρόπολη της Ουκρανίας θα μεταφερθεί στην περιοχή της Μαριούπολης με 23 ελληνικά χωριά. 
Στην Οδησσό την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, υπήρχε μία καλά οργανωμένη ελληνική παροικία. Η πόλη είναι συνδεδεμένη με 
την Ιστορία του Ελληνισμού. Το 1814 ιδρύθηκε στην πόλη η Φιλική Εταιρεία. Την ίδια χρονιά λειτούργησε και το πρώτο ελληνικό σχολείο. 
Από τον 18ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα, στον Καύκασο μετανάστευαν μαζικά οι Έλληνες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίως από 
την περιοχή του Πόντου. 
Στη Μαριούπολη δημιουργήθηκε ο εκδοτικός οίκος "Κολεχτιβιστής", ο οποίος εξέδιδε την ομώνυμη ελληνόγλωσση εφημερίδα είτε στη δημοτική, 
είτε στη μαριουπολίτικη διάλεκτο. Το 1928, μόνο στην περιοχή της Μαριούπολης, λειτουργούσαν 39 ελληνικά σχολεία πρώτης βαθμίδας και έξι 
της δεύτερης με 159 δασκάλους. 
Η Οκτωβριανή Επανάσταση και κυρίως η εποχή του Στάλιν θα επηρεάσει αποφασιστικά το μέλλον των ελληνικών κοινοτήτων. 
Τον Δεκέμβριο του 1937, με απόφαση της σταλινικής ηγεσίας η ελληνική μειονότητα στοχοποιήθηκε. Περίπου 30.000 Ελληνες μεταφέρθηκαν 
στη Σιβηρία. Η ελληνική σοβιετική παιδεία απαγορεύτηκε, τα ελληνικά σχολεία έκλεισαν, τα ελληνικά κομματικά τυπογραφεία καταστράφηκαν, 
οι αυτόνομες σοβιετικές ελληνικές περιοχές καταργήθηκαν. Εκατοντάδες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από δίκες-παρωδία. Με ψευδείς 
κατηγορίες, εκτελέστηκαν όλοι οι Έλληνες διανοούμενοι, καθώς και χιλιάδες εργάτες και αγρότες ελληνικής καταγωγής. 
Πολλοί Ελληνες άλλαξαν τα ονόματά τους και τα έκαναν ρωσικά για να διασωθούν. 
Όμως το ελληνικό στοιχείο θα αφήσει τη σφραγίδα του και στο μοίρασμα του κόσμου μετά το τέλος του 2ου παγκόσμιου πολέμου. 
Ενα από τα χαρακτηριστικά σημεία της Κριμαίας ήταν η περιοχή της Γιάλτας, μια κωμόπολη που το 1900 κατοικούνταν από 10.000 Ελληνες. 
Το όνομά της είναι ελληνικό, προερχόμενο από τη λέξη "γιαλός". Στην περιοχή εγκαταστάθηκαν πολλοί πρόσφυγες από τα Βαλκάνια. Βόρεια 
της Γιάλτας η περιοχή ονομάστηκε Λιβαδειά, και ο Λάμπρος Κατσώνης απέκτησε με τσαρική εντολή μια μεγάλη έκταση γης. Το αρχοντικό που 
υπήρχε στην ιδιοκτησία του Κατσώνη μετατράπηκε σε ξενοδοχείο υπό την επωνυμία "Λιβαδειά" και σ’ αυτό υπογράφτηκε τον Φεβρουάριο του 
1945 η περίφημη συμφωνία της Γιάλτας, με την οποία οι νικητές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μοίρασαν μεταξύ τους τον κόσμο. 
Στην συνέχεια με την άνοδο στην εξουσία του Νικήτα Χρουστσώφ, οι Έλληνες της Ουκρανίας, όπως και της υπόλοιπης πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, αποκτούν σχετική πολιτική ελευθερία. 
Το κλίμα όμως αλλάζει ριζικά όταν στο τιμόνι της Σοβιετικής Ενωσης βρίσκεται ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ. 
Στις 25 Ιανουαρίου του 1989 στη Μαριούπολη, ιδρύεται ο πρώτος ελληνικός σύλλογος, με πρωταρχικό σκοπό την αναγέννηση της ελληνικής 
διαλέκτου της Μαριούπολης και η εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας. Την 25η Μαρτίου του ίδιου χρόνου γιορτάζεται για πρώτη φορά η 
εθνική μας εορτή και ακούγεται ο εθνικός ύμνος. 
Από το 1992 έως το 2000 στον τοπικό δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό, δυο φορές το μήνα μεταδίδονταν η εκπομπή "Καλησπέρα". Από το 1992 
έως το 1995 στο Ντονέτσκ εκδίδονταν η εφημερίδα "Λόγος", ενώ από το 1994 άρχισε να κυκλοφορεί η εφημερίδα "Χρόνος" του ελληνικού 
συλλόγου της Μαριούπολης και το 1996 άνοιξε Ελληνικό προξενείο. 
Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε εκατοντάδες παιδιά, ενώ οι έδρες νεοελληνικών σπουδών της Μαριούπολης, του Κιέβου, της Συμφερούπολης 
και του Λβοφ έχουν εκπαιδεύσει εκατοντάδες δασκάλους της ελληνικής γλώσσας. 
Τις τελευταίες δεκαετίες η Ομογένεια ξαναβρήκε τα πατήματά της. Πλέον, τους Ελληνες της Ουκρανίας τους συναντά κανείς παντού. Είναι 
καταστηματάρχες, ακαδημαϊκοί, γιατροί, δάσκαλοι. 
Μάλιστα στην προηγούμενη σύνθεση του ουκρανικού Κοινοβουλίου υπήρχαν δύο Ελληνες βουλευτές. 
Πάντως το 2014 αρκετοί Ουκρανοί ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν στις πολεμικές συγκρούσεις, ενώ μετά την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Ρωσία ορισμένες ελληνικές κοινότητες εντάχθηκαν στη ρωσική επικράτεια. 
Σήμερα τα συμφέροντα των Ελλήνων εκπροσωπούνται από 95 ελληνικές κοινότητες σε 21 περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν ενωθεί 
στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Ουκρανίας. Η Μαριούπολη με σχεδόν μισό εκατομμύριο κατοίκους είναι το κέντρο του ελληνισμού, 
κάτι που μαρτυρεί και το όνομα της πόλης. 
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Μάρτιος 2022 – Πολιτισμός 

Πολιτισμός 

Diamond painting:  

Μια νέα μορφή τέχνης 
 

 

Πρόκειται για ένα νέο τύπο τέχνης που 
κυριαρχεί και έχει κάνει άτομα κάθε 
ηλικίας να προσπαθούν να πάρουν στα 
χέρια τους αυτά τα γυαλιστερά 
διαμαντάκια. Η ζωγραφική με διαμάντια 
είναι μια μορφή τέχνης που εμφανίστηκε 
τα τελευταία 7 χρόνια με τεράστια 
υιοθέτηση σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι 
είναι το Diamond Painting και γιατί έχει 
γίνει τόσο δημοφιλές είναι το κύριο 
επίκεντρο του παρόντος άρθρου. 
 
Το Diamond Painting δεν έχει καμία 
σχέση με τα πραγματικά διαμάντια. 
Αντίθετα, αναφέρεται σε μικρές  
 

 

στρογγυλές ή τετράγωνες πέτρες που φαίνονται σαν διαμαντι ή κρυστάλλο όταν 
αντανακλούν στο φως. Αυτές οι πέτρες ρητίνης τοποθετούνται σε έναν αυτοκόλλητο 
καμβά με κωδικοποίηση, ο οποίος είναι γεμάτος με διάφορα γράμματα και αριθμούς 
για να υποδείξει ποιο χρώμα και ποιος τύπος πέτρας πρέπει να τοποθετείται κάθε 
φορά. Χρησιμοποιείται ένα «απλικατέρ» για να τοποθετηθούν οι πέτρες στο σχέδιο. 
Η ποικιλία είναι μεγάλη, από παιδικές παραστάσεις, κλασικούς πίνακες, χριστιανική 
θεματολογία αλλά ακόμη και προσωπικές φωτογραφίες μπορούν να στολιστούν με 
τα διαμαντάκια και το αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας που μοιάζει σχεδόν ρεαλιστικός 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκπληκτικά ως διακόσμηση σπιτιού ή γραφείου. 
 
Αυτή η τάση έχει αναπτυχθεί από την Dazu Yueming Laser Technology, μια εταιρεία 
με έδρα την Κίνα που ήθελε να συνδυάσει τη σταυροβελονιά με τη ζωγραφική. Μετά 
την κυκλοφορία του πρώτου πακέτου ζωγραφικής με διαμάντια το 2015, αυτό το νέο 
μέσο ζωγραφικής γνώρισε μαζική υιοθέτηση σε όλο τον κόσμο και έφτασε σε 
υψηλούς όγκους αναζητήσεων στις τάσεις της Google ήδη από το 2017. 
Τώρα η ποικιλία των σχεδίων ζωγραφικής με διαμάντια είναι τεράστια και ο καθένας 
μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε ένα και να μετατραπεί σε επαγγελματίες 
καλλιτέχνες. 
 

25η Μαρτίου 2022 
Η μεγάλη διπλή γιορτή του Έθνους μας, που τιμούμε την 25η 
Μαρτίου, εκπέμπει μηνύματα πίστης, ελπίδας και εθνικής ανάταξης. 
Το Έθνος μας, γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που έχει 
συνδεθεί άρρηκτα στη συνείδηση όλων μας, με τον αγώνα των 
προγόνων μας για την ελευθερία.  
 

Τιμούμε εκείνους που με τον αγώνα τους, στάθηκαν όρθιοι μπροστά 
στη μοίρα τους, που έγραψαν το πιο μεγάλο κεφάλαιο της νεότερης 
ιστορίας μας και επανέφεραν την Ελλάδα στο χάρτη της υφηλίου. 
 

Το μήνυμα αυτού του αγώνα, σήμερα, είναι ακριβώς το ίδιο με 
σαφώς δυσκολότερους όρους για εμάς. Μέσα από την εθνική 
ομοψυχία και μια νέα συλλογικότητα, που οφείλουμε να 
αναπτύξουμε, καλούμαστε να αγωνιστούμε, ώστε η πατρίδα μας να 
σταθεί ξανά στα πόδια της. Μας δίνεται η δυνατότητα να αντλήσουμε 
διδάγματα, εμπειρίες και συμπεράσματα για το σήμερα. 
 

Σήμερα οφείλουμε να δημιουργήσουμε νέες αξίες, σε ατομικό, 
συλλογικό και κοινωνικό επίπεδο. Αξίες που να αναδεικνύουν αυτά 
που μας κληροδότησαν οι γενιές των προγόνων μας. 

 
Απόστολος – Δημήτρης - Νικήτας 

Ημέρες Θάλασσας 2022 
27 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 

 
Ο ∆ήµος Πειραιά θα διοργανώσει για όγδοη συνεχή χρονιά µια σειρά 
εκδηλώσεων µε θέµα «Ηµέρες Θάλασσας 2022» από 27 Μαΐου έως 5 
Ιουνίου. 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι «Ηµέρες Θάλασσας 2022» έχουν 
σκοπό την αναπτυξιακή και τουριστική προώθηση της ευρύτερης 
περιοχής του Πειραιά, όπου διεξάγονται πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και 
άλλες δράσεις για τους πολίτες του ∆ήµου και των γύρω πόλεων καθώς 
και για τους τουρίστες της πόλης, οι οποίες πραγµατοποιούνται µε πολύ 
µεγάλη επιτυχία από το 2015, θέτοντας τις βάσεις για να γίνει θεσµός 
και να επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο 
Η συµµετοχή των πολιτών στις «Ηµέρες Θάλασσας» είναι δωρεάν και 
ελεύθερη!!! 

Συμμετοχή Έκπληξη!!! Stay tuned!!! 
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Η γωνία των μαθητών 

 

 

Μετά από δύο χρόνια παύσης 
πολιτιστικών δράσεων λόγω Covid στα 
σχολεία με μεγάλη χαρά σας 
ανακοινώνουμε ότι μαθητές της Α λυκείου 
του 9ου Λυκείου Πειραιά συμμετέχουν σε 
δύο πολιτιστικά προγράμματα 
(εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας 
& Θρησκευμάτων) με τίτλους:  
 
Μουσική / Λαϊκή Μουσική : 
 

• Η περίπτωση του 
ρεμπέτικου και 

• Πειραιάς, πόλη προσφυγιάς: 
Αποτύπωση σε θεατρικό 
δρώμενο.  

 
Η ενοποίηση των προγραμμάτων έχει 
δημιουργήσει θεατρική ομάδα με 
θεατρικό κείμενο γραμμένο από τους 
μαθητές και μουσική ομάδα (μουσική και 
τραγούδι). Στόχος των προγραμμάτων 
είναι να τιμήσουμε ως σχολείο την επέτειο 
μνήμης των 100 χρόνων από την 
Μικρασιατική καταστροφή και να 
προβάλλουμε την τοπική ιστορία του 
Πειραιά. Τα κείμενα αφορούν τους 
πρόσφυγες του χωριού Αλάτσατα οι 
οποίοι έφτασαν στον Πειραιά το 1922. Το 
θεατρικό πλαισιώνεται από τραγούδια 
μικρασιατών συνθετών που έζησαν και 
δημιούργησαν στον Πειραιά μετά τη 
μικρασιατική καταστροφή. 
 
Το αποτέλεσμα της δουλειάς μας θα 
παρουσιαστεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 
2022 στην Πλατεία Αλεξάνδρειας στις 
Ημέρες Θάλασσας και στο Συμπόσιο 
Πολιτιστικών Προγραμμάτων που θα 
διοργανώσει για πρώτη φορά η ΔΔΕ 
Πειραιά.  
 
Συντονίστριες προγραμμάτων: 
 

• Δενδρινού Ευαγγελία (ΠΕ02)  

• Μανούκα Δήμητρα (ΠΕ02) 
 

Τα Αλάτσατα (τουρκικά: Alaçatı) είναι πόλη στη Χερσόνησο της Ερυθραίας της επαρχίας της Σμύρνης στη Μικρά Ασία, σημερινή Τουρκία Το 
όνομα της πόλης προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη άλας, στην ελληνική δημοτική γλώσσα αλάτι. 
 

Η πόλη πριν από το 1922 είχε σχεδόν αμιγώς Ελληνικό Ορθόδοξο χριστιανικό πληθυσμό. Ιδρύθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα από Έλληνες 
μετανάστες κυρίως από την Μάνη όπου εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της τουρκοκρατίας. Η αρχιτεκτονική των σπιτιών στα Αλάτσατα είναι 
παρόμοια με αυτή των σπιτιών της Μάνης καθώς και τα οικοδομικά υλικά όπως η πέτρα είναι επίσης παρόμοια. Από τα τέλη του 18ου αιώνα 
γνώρισε ιδιαίτερη οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά αγροτικά κέντρα των δυτικών 
μικρασιατικών παραλίων. Το επίνειό της ήταν η Αγριλιά. Κύρια πηγή εισοδήματος σχεδόν όλων των κατοίκων ήταν η παραγωγή σταφίδας προς 
εξαγωγή στην κεντρική Ευρώπη. 
 

Βρίσκεται στο δρόμο προς τη Σμύρνη, 70 χλμ δυτικά από αυτήν με έντονα διατηρημένα τα χαρακτηριστικά του Αιγαίου. Ήταν σημαντικό 
πολιτιστικό κέντρο, όπως αποδεικνύεται από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις που υπολογίζονται να είναι από την εποχή των Χιττιτών. 
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Κλιματική Αλλαγή: Έκθεση του ΟΗΕ 
δείχνει ότι η υπερθέρμανση του 

πλανήτη επιταχύνεται 

 

Ο πλανήτης έχει φτάσει στο χειρότερο σημείο που έχει βρεθεί ποτέ και ο 
κίνδυνος είναι χωρίς προηγούμενο, τονίζουν οι εκατοντάδες επιστήμονες που 
συνέταξαν την έκθεση 
 

Με μελανά χρώματα περιγράφει την κλιματική αλλαγή με βάση τα πιο πρόσφατα 
επιστημονικά δεδομένα η μνημειώδης έκθεση, την οποία συνέταξαν 234 επιστήμονες 
από 66 χώρες, με τη βοήθεια ακόμα 517 επιστημόνων, βασιζόμενοι σε περισσότερες 
από 14.000 επιστημονικές μελέτες από όλο τον πλανήτη. 

 

Σύμφωνα με την έκθεση μέρος της οποίας δόθηκε στην δημοσιότητα χθες, Δευτέρα, 
η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη μπορεί να φτάσει το όριο του +1,5 βαθμού 
Κελσίου γύρω στο 2030, 10 χρόνια νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, απειλώντας με νέες 
«πρωτοφανείς» καταστροφές την ανθρωπότητα. 
 

Η έκτη αξιολόγηση του κλίματος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) αναφέρει επίσης ότι εκτός από ένα κλάσμα των 1,1 
βαθμών υπερθέρμανσης του πλανήτη από τα μέσα του 19ου αιώνα όλα 
«προκαλούνται κατηγορηματικά από ανθρώπινες δραστηριότητες». 
 

         

  

 

Αγνοήσαμε τις προειδοποιήσεις και τώρα είναι πολύ αργά 

 

Η σύνοδος Κορυφής για το Κλίμα σε τρεις μήνες μπορεί να επιδιώκει στο να βρει τρόπους ώστε η θερμοκρασία να διατηρηθεί στους 1,5 
βαθμούς Κελσίου, όμως το όριο αναμένεται να παραβιαστεί κοντά στο 2050, ανεξάρτητα από τα όποια μέτρα παρθούν για τη μείωση της 
ρύπανσης.  

 

Παρόλο που η θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί προς το παρόν μόνο κατά 1,1 βαθμό Κελσίου, ο κόσμος βλέπει με τα μάτια του τις 
συνέπειες που ήδη εκδηλώνονται. Το κύμα καύσωνα που «χτύπησε» μέχρι και τον Καναδά με την άσφαλτο να λιώνει από τη ζέστη, τις έντονες 
βροχοπτώσεις στην Κίνα και τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Ελλάδα, Καλιφόρνια και τη Σιβηρία επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. 

  

Βασική αιτία της υπερθέρμανσης μέχρι τώρα είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, κατέληξε η IPCC. 

 

Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για το χειρότερο που έρχεται, κατέστησε σαφές η έκθεση. 

  

Ακόμα κι αν η ανθρωπότητα με κάποιο μαγικό τρόπο πετύχει τον στόχος της και περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη, οι καύσωνες, οι 
έντονες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες θα επιμείνουν. 

  

Έκθεση του ΟΗΕ: Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πιθανό να ξεπεράσει το όριο της Συμφωνίας του Παρισιού 

 

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η υπερθέρμανση τα επόμενα χρόνια μπορεί να προκαλέσει αύξηση της στάθμης του νερού των θαλασσών εξαιτίας 
των πάγων που λιώνουν, αλλά και η μετατροπή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου σε σαβάνα.  

 

Την ίδια ώρα, οι φυσικοί μας σύμμαχοι στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής υφίστανται μια.. ανελέητη μάχη. 

  

Από το 1960 περίπου, τα δάση, το έδαφος και οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει σταθερά το 56 % του συνόλου του CO2 που η ανθρωπότητα 
έχει εισχωρήσει στην ατμόσφαιρα - παρόλο που αυτές οι εκπομπές έχουν αυξηθεί κατά το ήμισυ. 

        
Πρέπει να δράσουμε τώρα 

 

Η έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για το κλίμα (IPCC, GIEC) καταδεικνύει «την άκρως επείγουσα 

ανάγκη να δράσουμε τώρα», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς εκτιμώντας πως «δεν είναι πολύ 

αργά» για να «εμποδίσουμε μια ανεξέλεγκτη απορρύθμιση». 
 

Δεν είναι πολύ αργά για να τιθασεύσουμε την τάση και να εμποδίσουμε μια ανεξέλεγκτη απορρύθμιση της κλιματικής αλλαγής, με την 

προϋπόθεση ότι θα δράσουμε αποφασιστικά τώρα και όλοι μαζί», επέμεινε στο Twitter ο Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος είναι αρμόδιος για την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.                                    

Ζαρίφης Απόστολος Α’ Λυκείου 
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Επιμορφωτικά προγράμματα 

"Μια πόλη πάνω σε πόλη" 

 

 

Σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο που βρίσκεται στο κτήριο ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ 

(Αρχαιολογικός χώρος Αστικών Πυλών Πειραιά) πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική 

επίσκεψη μαθητών της Α Λυκείου  του σχολείου μας στις 23 Μαρτίου 2022 (συνοδοί 

καθηγητές Μανούκα Δήμητρα ΠΕ02 και Παπαδόπουλος Γιώργος ΠΕ03).  

Στην έκθεση με ξεναγό την αρχαιολόγο Εύη Πίνη, οι μαθητές περιηγήθηκαν  μέσα 

από τον φωτογραφικό και κινηματογραφικό φακό  στην αρχαία πόλη του Πειραιά και 

γνώρισαν το πολεοδομικό της σύστημα, τη μορφή των σπιτιών, την εξασφάλιση του 

νερού και το υδρευτικό σύστημα της αρχαίας πόλης. Είδαν από κοντά τους χώρους 

συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων όπως αυτά αποκαλύφθηκαν κατά την 

διάρκεια κατασκευής του Τραμ και του Μετρό στον Πειραιά. 

 

 

  

«Μυρίσαμε» Πανεπιστήμιο 

στην Φιλοσοφική Σχολή 

Αθηνών 

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου διοργανώθηκε επίσκεψη 

στην Φιλοσοφική Σχολή από τις φιλολόγους 

Παντιλιέρη Λ., Βιταλιώτου Α. και Δενδρινού Ε. για 

τους μαθητές της Β’ και Γ Λυκείου που ανήκουν 

στην ομάδα Προσανατολισμού «Ανθρωπιστικών 

Σπουδών». Μας ξενάγησε αρχικά ο Ανδρέας 

Αντωνόπουλος, Μέλος ΕΔΙΠ, του  Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ στο χώρο 

της Φιλοσοφικής Σχολής. Μας μίλησε για την 

ιστορία του ΕΚΠΑ, για το κτίριο της Φιλοσοφικής 

και ειδικότερα για το τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας. Επισκεφτήκαμε το Μουσείο 

εκμαγείων και μπήκαμε σε αμφιθέατρο και 

καθίσαμε στα φοιτητικά έδρανα. Μας 

εντυπωσίασε με όσα μας εκμυστηρεύτηκε για τη 

δουλειά του ιστορικού. Μετά, ακολούθησε 

σύντομο διάλειμμα στο κυλικείο της Σχολής. 

Πήραμε δυνάμεις και ανεβήκαμε στον 8ο όροφο, 

στην αίθουσα της Πληροφορικής. Εκεί μας 

περίμενε μία άλλη έκπληξη, η εξαιρετική Σοφία 

Παπαϊωάννου (Καθηγήτρια Λατινικής 

Φιλολογίας), η οποία μας μίλησε με ιδιαίτερη 

θέρμη για την Φιλοσοφική Σχολή και ειδικότερα 

για το τμήμα Φιλολογίας. Μας έλυσε απορίες για 

τις προοπτικές των αποφοίτων από τα τμήματα 

της Φιλοσοφικής και μας συνόδευσε έως το νέο 

κτίριο της Βιβλιοθήκης.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έφυγαν με ιδιαίτερο 

ενθουσιασμό και με την ελπίδα να επιστρέψουν 

ως φοιτητές! 
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Οι μαθητές γράφουν για την Επανάσταση του ‘21 

Η έναρξη της Επανάστασης της 
25ης Μαρτίου! 

 
  
 

25 Μαρτίου του 1821. Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός ορκίζει τους 
επαναστάτες στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Η παράδοση ορίζει αυτή την ημερομηνία 
ως την έναρξη της Ελληνικής επανάστασης. Όμως η παράδοση απέχει πολύ από 
την πραγματικότητα. Η επανάσταση είχε ήδη ξεκινήσει στις Παραδουνάβιες 
ηγεμονίες. Καθώς οι Έλληνες των Παραδουνάβιων ηγεμονιών ξεσηκώθηκαν πολύ 
νωρίτερα, από το προκαθορισμένο χρόνο, ο Υψηλάντης αναγκάζεται να πάρει την 
κατάσταση στα χέρια του άρχισε την επανάσταση, πολύ νωρίτερα. Έχοντας 
συγκεντρώσει τον Ιερό λόχο μάχεται ηρωικά, αλλά απελπιστικά μόνος, κατά των 
Οθωμανών, μέχρι που συντρίβεται οριστικά στο Δραγατσάνι στις 7 Ιουνίου του 1821. 
 
Ήδη από τις αρχές του Ιανουαρίου του 1821 ο Χουρσίτ με τον κύριο όγκο των 
στρατιωτικών δυνάμεων της Πελοποννήσου, είχε αποσπαστεί με εντολή του 
σουλτάνου, στην Ήπειρο με σκοπό την καταστολή της ανταρσίας του Αλή Πασά. Η 
ημερομηνία που επιλέχτηκε για την έναρξη της Επανάστασης, δεν ήταν τυχαία. Με 
την απόσπαση του Χουρσιτ Πάσα και του κύριου μέρους του τουρκικού στρατού της 
Πελοποννήσου στην Ήπειρο, οι εκεί τούρκικες δυνάμεις είχαν μειωθεί σημαντικά και 

απουσίαζε ο ανώτερος και ικανότερος στρατιωτικός διοικητής. 

Εκείνο το μήνα στην Πελοπόννησο φτάνει ο Αναγνωσταράς, που οργανώνει την Αρκαδία και την Ηλία ξεσηκώνοντας τα παλικάρια και ο 
Παπαφλέσσας ο οποίος συναντάει τους οπλαρχηγούς και τους Προεστούς. Ο Παπαφλέσσας επέμενε ότι ο ξεσηκωμός δεν έπαιρνε άλλη 
αναβολή. Ορίστηκε, λοιπόν, ως ημερομηνία του ξεσηκωμού η 25 Μαρτίου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατούσε στην 
Πελοπόννησο αλλά και το θρησκευτικό συμβολισμό της ημέρας. Στον αγώνα μπήκε και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, όπου αρχικά ήταν 
επιφυλακτικός. Μετά από ένα τέχνασμα του Παπαφλέσσα αποφάσισε να συμμετάσχει στην επανάσταση. Κρυφά καταφτάνει και ο 
Κολοκοτρώνης με στόχο να συμφιλιώσει τους μανιάτες και να τους ξεσηκώσει. Ταυτόχρονα οι οπλαρχηγοί της ηπείρου με κορυφαίο τον 
Ανδρούτσο ενισχύουν τον Αλή Πασά, με στόχο την απόσπαση του τούρκικου στρατού στην Ήπειρο για όσο το δυνατόν περισσότερο. Όμως 
εκείνη την εποχή έπεσε στην αντίληψη του Μεχμέτ - νέου πασά της Πελοποννήσου - ότι κάποια επαναστατική ενέργεια  προετοιμάζεται. Έτσι 
συγκάλεσε τους προεστούς και τους διοικητικούς άρχοντες να συγκεντρωθούν με τη δικαιολογία της επίλυσης κάποιον προβλημάτων. Αν και 
πολύ σημαντικοί προύχοντες αρνήθηκαν να προσέλθουν. Μητροπολίτες όπως και πολλά μέλη μεγάλων οικογενειών παρουσιάστηκαν. Έτσι οι 
υποψίες της τουρκικής ηγεσίας κατευνάστηκαν. 
 

Στις 17 του Μαρτίου Έλληνες αγωνιστές, υπό την αρχηγία του Σωτήρη Χαραλάμπη και των Πετμεζέων, ξεκίνησαν να πολιορκούν τους Πύργους 
των Καλαβρύτων που παραδίδονται στης 21 του μηνός. Στις 22 Μαρτίου οι επαναστάτες μπήκαν στην Πάτρα. Ο Παπαδιαμαντοπούλος και  ο 
Ανδρέας Λόντος ύψωσαν την επαναστατική σημαία. Ο Παλαιών Πατρόν Γερμανός έφτιαξε ένα ξύλινο σταυρό που τον τοποθέτησε στην πλατεία 
του Αη Γιώργη. Στις 23 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας και ο Πετρόμπεης απελευθέρωσαν την Καλαμάτα. Ενώ την ίδια μέρα και 
ο Ανδρέας Λόντος κηρύσσει την επανάσταση στην Βότσιτσα, οι Τούρκοι που την κατοικούν την εγκαταλείπουν. Στις 24 η επανάσταση 
κηρύσσεται στην Ρούμελη. Στις 25 οι οπλαρχηγοί συγκεντρώνονται στο ναό της αγίας  Λαύρας. Είδηση της επανάστασης έχει ήδη διαδοθεί 
σαν αστραπή στους υποδουλωμένους Έλληνες. Η καταιγίδα έχει ξεσπάσει και το όραμα του Ρήγα Φεραίου έχει αρχίσει να παίρνει μορφή. 
 

Παναγιώτα (Νότα) Μωραΐτη Α’ Λυκείου 

Μικρές Πειραϊκές ιστορίες «Το 
κανοκιάλι της Καστέλλας»  

 
Στο βιβλίο του Τάκη Λάππα με τίτλο «Ελληνικά 
Ιστορικά ανέκδοτα 1750-1862» ο συγγραφέας 
αναφέρει την ιστορία ενός τηλεσκοπίου που αφού 
χρησιμοποιήθηκε στις διάφορες μάχες του Πειραιά, 
δωρίθηκε από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη λίγο πριν 
πεθάνει σε έναν άλλο αγωνιστή και έτσι διασώθηκε και 
η ιστορία του. 
 

Σε μια συμπλοκή με τους Τούρκους πάνω στα Άγραφα, 
ο θρυλικός κλέφτης ο Κατσαντώνης τραυματίστηκε 
βαριά και για να θεραπεύσει την πληγή του 
αναγκάστηκε να περάσει κρυφά στην Αγία Μαύρα 
όπως τότε έλεγαν τη Λευκάδα. 
 

Πολλοί Έλληνες που άκουσαν για την άφιξη του 
Κατσαντώνη έτρεξαν να τον γνωρίσουν από κοντά και 
πολλοί από αυτούς του έκαναν και δώρα. Ανάμεσά 
τους ήταν κι ένας Έλληνας στρατιωτικός με το όνομα 

Παπαδόπουλος που είχε οριστεί από τους Ρώσους διοικητής των Εφτανήσων, καθώς 
τότε βρίσκονταν υπό ρωσική κατοχή. Ο Παπαδόπουλος μόλις πήγε να τον γνωρίσει, 
του έκανε δώρο ένα τηλεσκόπιο που την εποχή εκείνη το αποκαλούσαν κανοκιάλι, 
καθώς ήταν μακρύ κι έμοιαζε με μικρό κανόνι. Ο Κατσαντώνης μόλις έγινε καλά 
επέστρεψε πίσω στα λημέρια του και χρησιμοποιούσε το τηλεσκόπιο που του έκαναν 
δώρο. 
 
Κάποια μέρα το χάρισε σε ένα από τα παλληκάρια του που ξεχώριζε για τη γενναιότητά 
του. Το παλληκάρι αυτό έγινε ο ξακουστός Γεώργιος Καραϊσκάκης που το 
χρησιμοποιούσε σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε και φυσικά και 
στις επιχειρήσεις στην περιφέρεια του Πειραιά. Τα κανοκιάλια είχαν ευρεία χρήση 
στους καπεταναίους του ναυτικού αγώνα, αλλά στις στεριανές μάχες ήταν δυσεύρετα 
για αυτό ήταν και ανεκτίμητα. 
 
Δυο, τρεις μέρες πριν το θάνατό του, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης χάρισε το τηλεσκόπιο 
του Κατσαντώνη σε έναν άλλο αγωνιστή τον Ιωάννη Φραγκίστα. Αυτός ήταν παλιό 
παλικάρι του Κατσαντώνη, επίσης Αγραφιώτης, που βρέθηκε να πολεμά στον Πειραιά, 
στο πλευρό του Καραϊσκάκη. Μόλις ο στρατάρχης της Ρούμελης τον είδε μπροστά 
του, θυμήθηκε ότι το τηλεσκόπιο που είχε ήταν του Αγραφιώτη Κατσαντώνη και του το 
έκανε δώρο. 
 
Τα χρόνια πέρασαν ο Φραγκίστας σώθηκε από την καταστροφή του Φαλήρου και 
κρατούσε το κανοκιάλι που του έδωσε ο Καραϊσκάκης σαν ιερό κειμήλιο. Το 1861 
πέθανε ο Φραγκίστας και το κανοκιάλι το κληρονόμησε ο γιος του Επαμεινώνδας ο 
οποίος με τη σειρά του το χάρισε στο μουσείο που είχε ιδρύσει τότε η Σχολή 
Ευελπίδων. 
 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Στέφανου Μίλεση (Συγγραφέα – ιστορικό ερευνητή - 
Πρόεδρο Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς «Ο Πειραιάς στην Επανάσταση του ‘21» 

 
Απόστολος Ζαρίφης Α’ Λυκείου 
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Έτσι γεννήθηκε και ταξίδεψε το 
πρώτο φως στο Σύμπαν 

 
Αστρονόμοι του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, του 
Ινστιτούτου Αστροφυσικής Μαξ Πλανκ 
στη Γερμανία και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της 
Μασαχουσέτης (MIT) κατάφεραν μέσω 
προσομοιώσεων να δείξουν το τι συνέβη στα αρχικά 
στάδια εξέλιξης του Σύμπαντος και πιο συγκεκριμένα 
πώς εμφανίστηκε το φως και πώς άρχισε να κινείται και 
να γεμίζει τον χώρο. 
 

Η ερευνητική ομάδα παρουσιάζει την εργασία της σε 
τρεις δημοσιεύσεις στην επιθεώρηση «Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society». Σε αυτή την 
εργασία στην ουσία ακτινογραφείται η αποκαλούμενη 
«Εποχή του Επανιονισμού». Την Μεγάλη Έκρηξη που 
γέννησε το Σύμπαν ακολούθησε ο λεγόμενος 
«Κοσμικός Μεσαίωνας» μια περίοδος όπου το Σύμπαν 
ήταν ένας απόλυτα σκοτεινός και παγωμένος κόσμος 
χωρίς άστρα, πλανήτες και γαλαξίες. 
 

Κάποια στιγμή όταν το Σύμπαν είχε ηλικία από 500 
εκατ. έτη έως ένα δισ. έτη το ουδέτερο ως τότε 
υδρογόνο μετατράπηκε σε ιονισμένο αέριο σε μια 
σύντομη σε χρονική διάρκεια διαδικασία που 
αποκαλείται «εποχή επανιονισμού». Η διαδικασία αυτή 
προκάλεσε την εμφάνιση του φωτός που μετέτρεψε το 
Σύμπαν σε ένα διάφανο κόσμο και ενεργοποίησε τις 
κοσμικές διεργασίες για να κάνουν την εμφάνιση τους 
τα άστρα και οι γαλαξίες. Οι ερευνητές έδωσαν στις 
προσομοιώσεις το όνομα Θέσαν που είναι η θεότητα 
της αυγής και της ζωής του πολιτισμού των 
Ετρούσκων. 
 

Σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία το Σύμπαν 
γεννήθηκε πριν από 13,8 δισ. έτη. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές το πρώτο φως και η εποχή του επανιονισμού 
έκαναν την εμφάνιση τους 800 εκατ. έτη μετά τη 
γέννηση του Σύμπαντος και οι προσομοιώσεις 
δείχνουν την πορεία του φωτός αλλά και την 
αλληλεπίδραση του με το κοσμικό περιβάλλον που είχε 
αρχίσει να δημιουργείται μετά την εμφάνιση των 
πρώτων γαλαξιών. 
 

Ένα τετραθέσιο αερο-ταξί

 

Η σλοβακική 
εταιρεία AeroMobil παρουσίασε ένα 
όχημα το οποίο αναφέρει ως το 
πρώτο τετραθέσιο «ιπτάμενο ταξί» 
στον κόσμο. Το AeroMobil's AM 
NEXT μπορεί να μεταφέρει τέσσερις 
επιβάτες και σύμφωνα με την εταιρεία 
θα ξεκινήσει τα δρομολόγια του το 
2027. Πρόκειται για ένα υβρίδιο 
αυτοκινήτου και αεροσκάφους που 
μπορεί να μετατρέπεται από επίγειο 
σε ιπτάμενο όχημα σε 180 
δευτερόλεπτα. 

Το όχημα λειτουργώντας ως ιπτάμενο ταξί θα μπορεί να μεταφέρει επιβάτες σε 
αποστάσεις 160 ως 800 χλμ. Στη διάρκεια της πτήσης οι επιβάτες θα μπορούν 
καθισμένοι στα αναπαυτικά τους καθίσματα να εργαστούν, να ξεκουραστούν, να 
απολαύσουν την θέα και να ψυχαγωγηθούν παίζοντας βιντεοπαιχνίδια ή βλέποντας 
κάποια βίντεο. 
Το AM NEXT είναι μια εξέλιξη του ιπτάμενου αυτοκινήτου AeroMobil's 4.0 που είχε 
παρουσιάσει η ίδια εταιρεία στη Διεθνή Αεροπορική Έκθεση στο Παρίσι το 2017. 
Εκείνο το όχημα ήταν διθέσιο και η τιμή του για να το αποκτήσει κάποιος ήταν 
περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και ο ιδιοκτήτης θα έπρεπε να διαθέτει και άδεια πιλότου αν 
ήθελε να το χρησιμοποιήσει και ως ιπτάμενο όχημα.   
Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κάποια τιμή για το νέο της όχημα είτε για την 
απόκτηση του οχήματος είτε για να πάρει θέση ως επιβάτης σε μια πτήση. Η 
AeroMobil εκτιμά ότι η αγορά ιπτάμενων ταξί είναι ιδιαίτερα ανερχόμενη και μέσα 
στην επόμενη πενταετία μόνο στις ΗΠΑ και τον Καναδά θα έχει ένα κύκλο εργασιών 
της τάξης των 70 δισ. δολαρίων. 
Να σημειωθεί πάντως ότι μπορεί η Aeromobil να κάνει λόγο για το πρώτο τετραθέσιο 
ιπτάμενο ταξί αλλά πολλές κυρίως νεοφυείς εταιρείες κατασκευάζουν είτε υβριδικά 
οχήματα που θα λειτουργούν ως αυτοκίνητα αλλά και ως αεροσκάφη είτε αεροσκάφη 
που θα λειτουργούν ως ιπτάμενα ταξί για γρήγορες και εύκολες μετακινήσεις εντός 
των αστικών περιοχών. Είναι πολύ πιθανό κάποια από αυτά τα οχήματα να βγουν 
στην αγορά νωρίτερα από το όχημα της Aeromobil. 
 

Θετικά αποτελέσματα 
πειραμάτων για εισπνεόμενα 

εμβόλια κατά της Covid 

 

Υπολογίζεται ότι περίπου ένα 10% 
όσων ανθρώπων δεν έχουν κάνει το 
εμβόλιο κατά του κωρονοϊού είναι 
άτομα που δεν φοβούνται τις πιθανές 
παρενέργειες του εμβολίου αλλά 
φοβούνται το τρύπημα με τη βελόνα. 
Αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν φυσικά 
εμβόλια και πριν την πανδημία. 
Ερευνητές του Πολιτειακού 
Πανεπιστημίου της 
Πενσιλβάνια αναπτύσσουν ένα 
εισπνεόμενο εμβόλιο κατά της Covid 
19. Με δημοσίευση τους στην 
επιθεώρηση «Biomacromolecules» οι  

ερευνητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων που πραγματοποιούν 
τα οποία είναι όπως αναφέρουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 
Το εμβόλιο που ονομάζεται CoMiP έχει την μορφή ρινικού σπρέι και στοχεύει στα 
μακρόφαγα κύτταρα, που είναι κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία 
βρίσκονται στο λάρυγγα και τους πνεύμονες και έχουν την ικανότητα να 
απορροφούν από τα κύτταρα διάφορα βακτήρια, ιούς και άλλες άχρηστες ουσίες. Το 
CoMiP περιέχει γενετικές πληροφορίες που κατευθύνονται στο αναπνευστικό 
σύστημα και το εκπαιδεύουν να αναγνωρίζει τον κορωνοϊό. 

Εγκεφαλικό εμφύτευμα επέτρεψε την 
επικοινωνία με ασθενή σε πλήρη 

κατάσταση «εγκλεισμού» στο σώμα του 

 

Επιστήμονες από τη Γερμανία και την Ελβετία -μεταξύ των οποίων ένας Έλληνας 
ερευνητής της διασποράς- παρουσίασαν μια νέα μέθοδο, η οποία επέτρεψε την 
επικοινωνία με έναν ασθενή που δεν μπορεί να μιλήσει ούτε να κινηθεί και βρίσκεται 
σε πλήρως παραλυτική κατάσταση εγκλεισμού (locked-in state) στο σώμα του. 
Πρόκειται για έναν υπολογιστή που αποκωδικοποιεί τα σήματα του εγκεφάλου του 
«κλειδωμένου» ασθενούς και τα μετατρέπει σε γράμματα σε μια οθόνη. 
Οι ερευνητές, δήλωσαν ότι το επίτευγμα δείχνει πως είναι δυνατή η λεκτική 
επικοινωνία με ασθενείς σε σύνδρομο εγκλεισμού, χάρη στη χρήση της νέας 
διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (brain-computer interface - BCI). 
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ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
Ένα «πράσινο» τρένο που θα 

κινείται αιώνια 

  
Στην ταινία «Snowpiercer» του βραβευμένου 
νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν-χο ένα τρένο το 
2031 κινείται ασταμάτητα και μέσα σε αυτό προσπαθούν 
να επιβιώσουν οι επιβάτες του από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη. Αν οι ερευνητές της 
αυστραλιανής εταιρείας Fortescue Future 
Industries ολοκληρώσουν την προσπάθεια που 
ξεκίνησαν το 2031 σε μια Γη που αναμένεται να είναι 
πολύ έντονες οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα 
υπάρχει ένα τρένο που θα μπορεί να κινείται 
ασταμάτητα… 
 

Οι ερευνητές έχουν ήδη στη διάθεση τους 
χρηματοδότηση περίπου 50 εκατ. δολαρίων για να 
προχωρήσουν στην υλοποίηση της ιδέας τους. Το τρένο 
που έχει λάβει την ονομασία «Τρένο του Απείρου» θα 
κινείται χάρις σε μια ηλεκτρική μπαταρία η οποία δεν 
χρειάζεται επαναφόρτιση από με τις συμβατικές πηγές 
αλλά θα συλλέγει και θα αξιοποιεί στη συνέχεια 
τη  βαρυτική ενέργεια που θα παράγεται από την κίνηση 
του τρένου, την επιτάχυνση και την τριβή από τη μείωση 
της ταχύτητας.  
 

Η ανακοίνωση για την προσπάθεια δημιουργίας του 
τρένου έγινε ταυτόχρονα με την ανακοίνωση για την 
εξαγορά της Fortescue Future Industries από την 
βρετανική εταιρεία μπαταριών Williams Advanced 
Engineering. Στόχος της εξαγοράς είναι η ανάπτυξη 
τεχνολογιών που θα μετασχηματίσουν την 
σιδηροδρομική βιομηχανία έτσι ώστε να αποκτήσει 
ουδέτερο περιβαλλοντικά αποτύπωμα στο τέλος της 
δεκαετίας. Με απλά λόγια να κυκλοφορούν τρένα με 
μηδενικές εκπομπές ρύπων. 

 

 

Δημιουργήθηκαν 
υφάσματα με... ακοή 

 

  

 

Ερευνητές του Πανεπιστημίου 
ΜΙΤ στις ΗΠΑ - μεταξύ των 
οποίων ένας Ελληνοαμερικανός - 
δημιούργησαν τα πρώτα 
ακουστικά υφάσματα-μικρόφωνα 
που ακούνε, χάρη σε ειδικές ίνες 
ικανές να ανιχνεύουν 
αποτελεσματικά τους ήχους του 
περιβάλλοντος, από τους 
δυνατούς σε ένα δρόμο με πολλή 
κίνηση μέχρι τους σιγανούς 
ήχους μέσα σε ένα αναγνωστήριο 
βιβλιοθήκης. 

. 

 

Το ύφασμα είναι ικανό επίσης να ηχογραφήσει τους ήχους που άκουσε και μετά να 
τους αναπαράγει με τη μορφή ακουστικών δονήσεων, τις οποίες μπορεί να ακούσει 
πλέον ένα δεύτερο ακουστικό ύφασμα. Με τον τρόπο αυτό, δύο τέτοια υφάσματα 
μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. 
 

Εμπνευσμένα από το πολύπλοκο σύστημα της ακοής στο ανθρώπινο αυτί, αυτά 
τα υφάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αμφίπλευρη επικοινωνία και για 
πολλαπλές πρακτικές εφαρμογές π.χ. στο πεδίο της ασφάλειας/κατασκοπείας και 
της βιοϊατρικής, όπως για την κατευθυνόμενη ακρόαση ενός «στόχου» ή για την 
παρακολούθηση των χτύπων της καρδιάς είτε ενός μωρού είτε ενός ενήλικα. 
 

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», 
ανέφεραν ότι το νέο εύκαμπτο ύφασμα που (κρυφ)ακούει, λειτουργεί ως ένα 
ευαίσθητο μικρόφωνο. Η τεχνολογία αντλεί έμπνευση από την πολύπλοκη δομή 
του αυτιού, στο οποίο τα κύματα ήχου μετατρέπονται από τη μεμβράνη του 
τυμπάνου σε μηχανικές δονήσεις και μετά αυτές ταξιδεύουν στον κοχλία, όπου 
μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα. Με την ίδια λογική, το ύφασμα διαθέτει ειδικές 
πιεζοηλεκτρικές ίνες, οι οποίες μπορούν αρχικά να μετατρέψουν την πίεση των 
ηχητικών κυμάτων σε μηχανικές δονήσεις και στη συνέχεια τις τελευταίες σε 
ηλεκτρικά σήματα. 
 

Μία και μόνο τέτοια λεπτή ίνα, που φθάνει σε μήκος τα 40 μέτρα, ενσωματωμένη 
στο ύφασμα είναι ικανή να δημιουργήσει δεκάδες τετραγωνικά μέτρα 
«υφασμάτινου» μικροφώνου ικανού να ανιχνεύσει αδύναμα ακουστικά σήματα, 
όπως την ανθρώπινη ομιλία. Το ύφασμα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο χωρίς 
πρόβλημα, κάτι που του προσδίδει έξτρα δυνατότητα για εφαρμογές στην πράξη. 
Οι ερευνητές ήδη έδειξαν μέσω πειραμάτων τρεις τέτοιες εφαρμογές: τη 
δυνατότητα του υφάσματος-ωτακουστή να ανιχνεύει την κατεύθυνση από την 
οποία ακούγεται ένας ήχος όπως τα παλαμάκια ή ένας πυροβολισμός, τη 
διευκόλυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο άτομα με προβλήματα 
ακοής που φορούν το συγκεκριμένο ύφασμα, καθώς και την παρακολούθηση της 
καρδιάς, όταν το ύφασμα αυτό αγγίζει το δέρμα οπότε «πιάνει» τους παλμούς της. 
«Φορώντας ένα τέτοιο ακουστικό ρούχο, μπορεί κανείς να μιλάει μέσω αυτού για 
να απαντήσει τις τηλεφωνικές κλήσεις και να επικοινωνήσει με τους άλλους. 
Επιπροσθέτως, το ύφασμα μπορεί να βρίσκεται σε άμεση διεπαφή με το 
ανθρώπινο δέρμα, επιτρέποντας σε όποιον το φοράει, να παρακολουθεί την 
καρδιακή και αναπνευστική κατάστασή του με άνετο και συνεχή τρόπο σε 
πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο κύριος ερευνητής Γουέι Γιαν. «Θα μπορούσε επίσης 
το ύφασμα να ενσωματωθεί σε κτίρια για να ανιχνεύει ρωγμές, στην εξωτερική 
επιφάνεια διαστημοσυσκευών για να ανιχνεύει τη διαστημική σκόνη ή σε ένα 
έξυπνο δίχτυ για να παρακολουθεί τα ψάρια στον ωκεανό. Το ύφασμα ανοίγει μια 
ευρεία γκάμα ευκαιριών», πρόσθεσε. 
 

Στην ερευνητική ομάδα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Γραφείο Ερευνών του 
Στρατού των ΗΠΑ, λόγω των δυνητικών στρατιωτικών εφαρμογών της νέας 
τεχνολογίας, συμμετείχε και ο Ελληνοαμερικανός καθηγητής φυσικής Τζον 
Ιωαννόπουλος, διευθυντής από το 2006 του Ινστιτούτου Στρατιωτικών 
Νανοτεχνολογιών του ΜΙΤ. 
 

Τα ανθρώπινα απόβλητα θα 
μετατρέπονται σε καύσιμα στον 

Άρη 

 
 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ξεκίνησε ένα νέο ερευνητικό 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει προσπάθεια ανάπτυξης ενός 
συστήματος που θα μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας του Άρη 
σε καύσιμα για πυραύλους, διαστημόπλοια ή όποια άλλη χρήση. Η ατμόσφαιρα 
του Κόκκινου Πλανήτη αποτελείται σε ποσοστό 95% από διοξείδιο του άνθρακα 
καθιστώντας έτσι τις συνθήκες στον πλανήτη εντελώς ακατάλληλες για την 
παρουσία της ζωής εκεί αλλά και εξαιρετικά δύσκολη την προσπάθεια διαβίωσης 
των ανθρώπων. 
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Μάρτιος 2022 – Αθλητικά 

Το «χρυσό» άλμα από ένα 

«χρυσό» παιδί: η  περίπτωση 

του Μίλτου Τεντόγλου 

 

Σε ένα τελικό θρίλερ -όπως εξελίχθηκε- ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε να κάνει 
σπουδαία «πτήση» προς το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του άλματος εις μήκος! Με 
ασύλληπτο άλμα στα 8.41, ο 23χρονος αθλητής σκαρφάλωσε στη κορυφή του 
βάθρου και χάρισε το δεύτερο μετάλλιο στην Ελλάδα στο Τόκιο! 

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε την προσπάθεια του με άλμα στα 8.11, ωστόσο εν συνεχεία 
είχε δύο άκυρες προσπάθειες που τον έριξαν στην πέμπτη θέση. Αυτό όμως δεν 
ήταν αρκετό για να πτοηθεί ο Έλληνας αθλητής, που κράτησε τη τελευταία και 
«χρυσή» του προσπάθεια για να φτάσει στην κορυφή! 

Πίσω του στη δεύτερη θέση ο Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία και στη τρίτη θέση ο 
συμπατριώτης του ο Μάικελ Ντεμέτριο Μασό. Αμφότεροι οι Κουβανοί δεν 
πραγματοποίησαν τη τελευταία τους προσπάθεια, μετά την «πτήση» του Τεντόγλου, 
καθώς είχαν προβλήματα τραυματισμών. 

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένα σπουδαίο φαινόμενο προς διερεύνηση, γιατί ξεχωρίζει 

όχι μόνο για το «χρυσό» του άλμα αλλά και το «χρυσό» του χαρακτήρα. Λίγο μετά 

που κρέμασε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο στήθoς του, στoυς Ολυμπιακούς 

τoυ Τόκυο, δηλώνει: 

"Δεν έπρεπε να κερδίσω εγώ σήμερα. Έπρεπε να κερδίσει ο Ετσεβαρία, ήταν καλύτερος. Εγώ δεν ήμουν καλά, ό,τι να έκανα. Μέχρι και τούμπα 

έφαγα. Πήγα στο τελευταίο άλμα και τους το έκλεψα. Δεν ένιωσα πως έδωσα τη μάχη που έπρεπε να δώσω." 

Λίγο μετά τον προχθεσινό του θρίαμβο στο Παγκόσμιο τoυ Βελιγραδίου που πάλι κρέμασε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του σε συνέντευξη 

του λέει: 

"Πρώτα και πάνω απ' όλα σέβομαι όλους τους αθλητές, ακόμη κι αν δεν είναι καλοί. Σέβομαι την προσπάθειά τους. Σέβομαι όλα τα επαγγέλματα 

γενικά.  

Δεν θεωρώ ότι αυτό που κάνω είναι πιο δύσκολο συγκριτικά με κάποιον που δουλεύει οκτάωρο στην οικοδομή. Αυτό που κάνει ένας οικοδόμος 

ίσως είναι πιο δύσκολο από αυτό που κάνω εγώ, άρα γιατί “να το παίξω κάποιος”; 

Ο “κολλητός” μου δουλεύει σε φούρνο, στα Γρεβενά. Ξέρω ότι είναι δύσκολη δουλειά, όλες οι δουλειές είναι δύσκολες. Σέβομαι όποιον 

προσπαθεί και δεν θέλω να το παίξω ιστορία." 

Δεν ξέρω πώς σας ακούγονται όλα αυτά, αγαπητοί μαθητές, αλλά σε τέτοιους ανθρώπους υποκλίνομαι. Αυτά είναι υγιή πρότυπα από τα οποία 

έχουμε όλοι ανάγκη να εμπνεόμαστε. 

Ο Ολυμπιακός Κ15 είναι πρωταθλητής 
Ελλάδας μετά τη νίκη του στον τελικό 
επί του ΠΑΟΚ! 

  
 

Πολυνίκεις στον θεσμό οι «ερυθρόλευκοι» που σήκωσαν την κούπα για 
τέταρτη φορά μετά από το 2-2 των 80 λεπτών και την επικράτησή τους 
με 5-4 στα πέναλτι, χάρη σε δύο αποκρούσεις του Ιάσωνα 
Γεωργακόπουλου! Ζουριδάκης και Δαρβίρας τα γκολ στην κανονική 
διάρκεια. 
 

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είχε μπει στο ματς 
ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ, κάτι που παραλίγο να καταφέρει πριν τη 
συμπλήρωση 20 δευτερολέπτων, όταν ο Κωστούλας «τσίμπησε» την 
μπάλα μπροστά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα με την τύχη όμως να 
μην είναι με το μέρος του. 
 

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τέρμα του Καρακώστα στο δεύτερο λεπτό όμως 
ο Ολυμπιακός χάρη στην ατομική προσπάθεια του Κωστούλα που 
απέφερε το πέναλτι, ισοφάρισε με την εύστοχη εκτέλεση του Δαρβίρα. 
 

Το τρόπαιο κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Ιάσωνα 
Γεωργακόπουλο να αποκρούει το πέμπτο και το έκτο πέναλτι του ΠΑΟΚ, 
χαρίζοντας έτσι το πρωτάθλημα στον Θρύλο! Τα εύστοχα πέναλτι του 
Ολυμπιακού εκτέλεσαν οι Φίλης, Δαρβίρας, Ζουριδάκης, Φράγκος, 
Σουλανιάκου. 

Formula 1: Κανονικά 
το Grand Prix της 
Τζέντα - «Νιώθουμε 
ασφαλείς» το μήνυμα 
Ντομενικάλι 

 
 

Με ανακοίνωση που εξέδωσε κατά τη διάρκεια των δεύτερων 
ελεύθερων δοκιμαστικών, η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού της Σαουδικής Αραβίας ξεκαθάρισε ότι δεν 
τίθεται θέμα αναβολής του Grand Prix. 
«Το αγωνιστικό διήμερο θα συνεχιστεί, όπως έχει 
προγραμματιστεί», ήταν η επίσημη ενημέρωση της, ενώ λίγη 
ώρα αργότερα ήρθε κι η δήλωση 
του Ντομενικάλι ότι «νιώθουμε ασφαλείς» 
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Φεβρουάριος 2022 – Ψυχαγωγία 

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

νακαλύψουμε! 

 

  
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

  
 

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

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

 

Πόσο καλά θυμάσαι τα αρχαία ελληνικά; 

 

 

   
 

  
 

 

  
  

  
 

 
 

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

9→α / 10→α / 11→γ / 12→α / 
13→γ / 14→β / 15→β  
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Μάρτιος 2022 – Gaming 

Datamine του "Fortnite" δείχνει 
ότι το No Build Mode θα μείνει 

 

 
Οι dataminers του Fortnite φαίνεται ότι βρήκαν 
επιβεβαίωση ότι το limited time No Build mode του 
παιχνιδιού είναι εδώ για να μείνει. 
Το Building αφαιρέθηκε από την προεπιλεγμένη 
λειτουργία του Fortnite νωρίτερα αυτή την 
εβδομάδα καθώς ξεκίνησε η 2η σεζόν του Κεφαλαίου 
3, αλλά νέες διαρροές υποδηλώνουν ότι ο 
προγραμματιστής Epic Games σχεδιάζει να το 
συμπεριλάβει αργότερα ως ξεχωριστή λειτουργία 
παιχνιδιού. 
Ο λογαριασμός Twitter HYPEX, ένας δημοφιλής 
λογαριασμός ειδήσεων για το Fortnite, ισχυρίστηκε ότι 
η εξόρυξη δεδομένων δείχνει ότι οι παίκτες θα έχουν 
την επιλογή να επιλέξουν μεταξύ του συνηθισμένου 
Battle Royale του Fortnite με δυνατότητα κατασκευής ή 
της λειτουργίας χωρίς κατασκευή όταν τελειώσει η 
τρέχουσα σεζόν. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από 
προφανείς συμβουλές οθόνης φόρτωσης που λένε "σε 
λειτουργίες με ενεργοποιημένη τη δημιουργία..." 
Ένας άλλος δημοφιλής λογαριασμός διαρροών 
Fortnite, ο TweaBR, έδειξε επίσης αυτό που φαίνεται 
να είναι γραφικά μενού για τη νέα λειτουργία. Το tweet 
του TheaBR ισχυρίζεται επίσης ότι θα είναι διαθέσιμο 
το No build Mode σε Solo, Duos, Trios και Squads. 
Και οι δύο αυτοί λογαριασμοί είχαν κοινά leaks στο 
παρελθόν που αποδείχτηκαν αληθινά, αλλά η Epic 
Games δεν έχει δώσει ακόμη καμία επίσημη 
επιβεβαίωση σχετικά με το εάν η νέα λειτουργία θα 
παραμείνει ή όχι. Οι σεζόν του Fortnite συνήθως 
διαρκούν περίπου δέκα εβδομάδες, που σημαίνει ότι 
μπορεί να είναι Μάιος πριν το μάθουν σίγουρα οι 
παίκτες. 
 
 

Το PS5 αποκτά νέα features, 
Variable Refresh Rate φτάνει 
"τους επόμενους μήνες" 

 
 

Μια ενημέρωση συστήματος του 
PlayStation 5 έχει προσθέσει μια 
σειρά από λειτουργίες, όπως 
φωνητικές εντολές σε ορισμένες 
περιοχές και νέες επιλογές 
party. 
Η Sony περιέγραψε τα 
χαρακτηριστικά σε μια ανάρτηση 
στο PlayStation Blog και επίσης 
επιβεβαίωσε ότι το Variable 
Refresh Rate (VRR) θα φτάσει 
τους επόμενους μήνες. Αυτό 
σημαίνει ότι οι χρήστες με 
τηλεοράσεις και οθόνες 
υπολογιστών συμβατές με  

 
HDMI 2.1 θα έχουν πιο ομαλό παιχνίδι, πιο ευκρινή γραφικά και μειωμένo input lag. 
Στη νέα ενημέρωση, που είναι διαθέσιμη παγκοσμίως σήμερα, οι χρήστες με 
λογαριασμούς εγγεγραμμένους στις Η.Π.Α και στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν 
πλέον να χρησιμοποιούν φωνητικές εντολές για να ανοίγουν διαφορετικές 
εφαρμογές, να παύουν και να αναπαράγουν πολυμέσα και πολλά άλλα λέγοντας 
"Hey PlayStation", παρόμοια με την Alexa της Amazon. 
Όταν δημιουργείτε ένα party για online chat, οι χρήστες μπορούν πλέον να επιλέξουν 
μεταξύ ενός ανοιχτού party, που σημαίνει ότι οι φίλοι των μελών του party μπορούν 
να συμμετέχουν χωρίς πρόσκληση, ή ενός κλειστού party, που σημαίνει ότι μπορούν 
να συμμετάσχουν μόνο οι προσκεκλημένοι χρήστες. 
Αυτό μπορεί να γίνει και στην εφαρμογή PS App, η οποία έχει λάβει άλλες 
ενημερώσεις, όπως βελτιώσεις διεπαφής χρήστη, μια επιλογή "σκοτεινής 
λειτουργίας" κατά τη χρήση του Remote Play και νέες επιλογές γλώσσας. 
Η Sony έχει επίσης προσθέσει μια ενότητα "Pro Tips" στο κέντρο ελέγχου, όπου οι 
χρήστες μπορούν να διαβάζουν οδηγίες στο PS5, όπως το πώς να εφαρμόζουν 
προεπιλογές παιχνιδιών στην κονσόλα, πώς να καρφιτσώνουν βίντεο και εφαρμογές 
στην οθόνη ενώ παίζουν και πώς να μοιράζονται την οθόνη τους με φίλους (Share 
Screen) . 
  
 Ο δημιουργός του 

"Until Dawn" 
αποκαλύπτει το νέο 

παιχνίδι "The Quarry" 
σήμερα 

 
 

Η Supermassive Games, η εταιρεία 
ανάπτυξης των Until Dawn και The Dark 
Pictures Anthology, ανακοίνωσε ότι θα 
αποκαλύψει ένα νέο παιχνίδι, το The 
Quarry, σήμερα. 
Σε ένα teaser, παρακάτω, βλέπουμε 
πλάνα από μια τεράστια πανσέληνο, μια 
ιστορία ενός περίεργου τροχαίου 
ατυχήματος, μια αναφορά σε μια 
καλοκαιρινή κατασκήνωση και ένα 
λογότυπο ταινίας slasher της δεκαετίας 
του '80. 
Δεν υπάρχει καμία αναφορά για το 
συνεχιζόμενο Dark Pictures Anthology 
στο teaser και ήδη γνωρίζουμε ότι το 
επόμενο παιχνίδι αυτής της σειράς  
 

είναι ένα φινάλε της σειράς που ονομάζεται The Devil in Me, οπότε αυτό φαίνεται να 
είναι ένα εντελώς νέο παιχνίδι. 
 
Η πλήρης αποκάλυψη έρχεται σήμερα, 17 Μαρτίου, στις 6 μ.μ. 
 
Λεπτομέρειες δεν είναι διαθέσιμες ακόμη όσον αφορά τις πλατφόρμες ή το 
χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας του The Quarry, αλλά υπάρχει μια υπόδειξη ότι το 
παιχνίδι θα φτάσει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Το the Quarry έχει ήδη 
αξιολογηθεί από το ESRB (θα βαθμολογηθεί ως rated M, Mature content), κάτι που 
συνήθως συμβαίνει όταν η ανάπτυξη ενός έργου έχει ολοκληρωθεί ως προς το 
περιεχόμενο και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί γενικά. 
 
H Supermassive είχε το εμπορικό σήμα The Quarry μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, 
όπου του έλειπε επίσης η επωνυμία Dark Pictures που έχουμε δει σε πολλά άλλα 
ονομάτων παιχνιδιών τους. 

To Evil Dead θα είναι μια πρωτότυπη 
εμπειρία αλλά όχι VR 

 
Ο Bruce Campbell, ο ηθοποιός που έπαιξε τον Ash 
Williams στη σειρά Evil Dead, ξεκαθάρισε ότι το 
επερχόμενο Evil Dead game, το οποίο βρίσκεται σε 
ανάπτυξη, θα έρθει στις κονσόλες και στο PC και δεν 
θα είναι VR. 
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Tεχνητή νοημοσύνη της Google 
αποκρυπτογράφησε αρχαία 

ελληνικά κείμενα 

 
 

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία «Ιθάκη» εκπαιδεύτηκε να διαβάζει 
μισοκατεστραμμένα αρχαιοελληνικά κείμενα με σχετικά υψηλή ακρίβεια, μια εξέλιξη 
που αναμένεται να επιταχύνει τις προσπάθειες γλωσσολόγων και αρχαιολόγων. 
 
Πρόκειται για ένα επίτευγμα της DeepMind, εταιρεία της Google που ειδικεύεται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, η οποία συνεργάστηκε στη μελέτη με ερευνητές του Τμήματος 
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και 
των  πανεπιστημίων της Οξφόρδης και της Βενετίας. 
 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής Γιάννη Ασσαέλ της Deep 
Mind, παρουσιάζουν την πρωτοποριακή τεχνική στο περιοδικό Nature. 
Το σύστημα βασίζεται σε ένα νευρωνικό δίκτυο που εκπαιδεύτηκε στα αρχαία 
ελληνικά αναλύοντας κείμενα από επιγραφές που χρονολογούνται μεταξύ του 7ου 
αιώνα π.Χ. και του 5ου αιώνα μ.Χ. 
 
Η «Ιθάκη» προσφέρει ακρίβεια 62% όταν μαντεύει μόνη της ποια γράμματα λείπουν 
και 72% όταν οι προτάσεις της αξιολογούνται πρώτα από ειδικούς. 
 

To σύστημα αποκατέστησε τα τμήματα που λείπουν σε αυτή την επιγραφή που 
αφορά διάταγμα για την Ακρόπολη των Αθηνών (Marsyas, Epigraphic Museum, 
WikiMedia CC BY 2.5.) 
 
Το σύστημα μπορεί όχι μόνο να διαβάζει κείμενα και να συμπληρώνει τους 
χαρακτήρες που λείπουν αλλά και να εκτιμά κατά προσέγγιση την ηλικία τους και τη 
γεωγραφική προέλευσή τους. 

 
Προσφέρει ακρίβεια 71% για την χρονολόγηση με εύρος 30 ετών, στην περίοδο ανάμεσα στο 800 π.Χ. και στο 800 μ.Χ., καθώς και για την 
εκτίμηση της τοποθεσίας προέλευσης μεταξύ 84 περιοχών.’ 
Οι ερευνητές τόνισαν ότι με τη βοήθεια της «Ιθάκης» δημιουργούνται νέες συνέργειες και δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα σε ειδικούς της 
πληροφορικής, ιστορικούς, επιγραφολόγους, παπυρολόγους, ειδικούς στα αρχαία νομίσματα και άλλες ειδικότητες. 
Οι ερευνητές ήδη εργάζονται πάνω σε νέες εκδόσεις της Ithaca για άλλες αρχαίες γλώσσες όπως τα ακκαδικά, τα εβραϊκά, η γλώσσα των 
Μάγια της Κεντρικής Αμερικής. 
Ο Γιάννης Ασσαέλ αποφοίτησε από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2013. Με υποτροφία από το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έγινε διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 
Σήμερα είναι ανώτερος ερευνητής (Senior Research Scientist) στην DeepMind. Στην ανάπτυξη της «Ιθάκης» συνέβαλαν ακόμα οι Γιάννης 
Παυλόπουλος, Μαρίτα Χατζηπαναγιώτιου και Ίων Ανδρουτσόπουλος του ΟΠΑ. 
Σε συνεργασία με το Google Cloud και το εργαλείο Google Arts & Culture, οι ερευνητές διέθεσαν δωρεάν το διαδραστικό σύστημα τους στο 
Διαδίκτυο, ενώ το σύστημα είναι διαθέσιμο ως ανοιχτός κώδικας. 

  

 

 

Η Google μετατρέπει τα κινητά 
τηλέφωνα σε... οφθαλμίατρο και 
καρδιολόγο 

 
 

Η Google ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα 
μετατρέπει τις κάμερες των κινητών τηλεφώνων σε ένα σύστημα διάγνωσης 
παθήσεων μέσω καταγραφής και ανάλυσης του ματιού. Το εργαλείο ονομάζεται 
Automated Retinal Disease Assessment (ARDA) και είναι σχεδιασμένο να εντοπίζει 
τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που είναι επιπλοκή του διαβήτη, προκαλείται 
από αλλοιώσεις στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και μπορεί να οδηγήσει σε 
τύφλωση τον ασθενή αν δεν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. 
Η Google αναφέρει ότι έχει διεξάγει πειράματα στην Ταϊλάνδη τα οποία απέδειξαν 
την ακρίβεια αυτού του εργαλείου το οποίο μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο 
σε περιοχές που δεν υπάρχουν ιατρικές υποδομές ή για να εντοπίσουν την ασθένεια 
με το κινητό τους τηλέφωνο άτομα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
πηγαίνουν σε γιατρούς και να κάνουν ιατρικές εξετάσεις. 
Οι υπεύθυνοι του εγχειρήματος ευελπιστούν ότι η τεχνολογία που αναπτύσσουν θα 
μπορέσει μέσω της ανάλυσης των εικόνων των ματιών από την κάμερα του κινητού 
τηλεφώνου να εντοπίζει και άλλα προβλήματα υγείας ενός ατόμου όπως τα μη 
φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου και χοληστερόλης, τη στένωση της αορτικής 
βαλβίδας κ.α. Σε επόμενο στάδιο η Google θέλει να αξιοποιήσει και το μικρόφωνο 
των κινητών τηλεφώνων αναπτύσσοντας τεχνολογία που θα το μετατρέπουν σε 
στηθοσκόπιο για να πραγματοποιεί καρδιακούς ελέγχους.   
 

Αόρατος μανδύας 
σε στυλ Χάρι 

Πότερ 

 

Τα τελευταία χρόνια πολλές ερευνητικές ομάδες προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνολογίες που βοηθούν στο να 
γίνεται ένα αντικείμενο αόρατο. Έχουν παρουσιαστεί διαφόρων ειδών τέτοιου είδους συστήματα αλλά τα 
περισσότερα καταφέρνουν να κρύβουν μικρού μεγέθους αντικείμενα από την κοινή θέα. Μια νεοφυής εταιρεία, 
η Invisiblity Shield Co, δημιούργησε πιθανότατα το πιο εντυπωσιακό από αυτά τα συστήματα. Πρόκειται για ένα 
μηχανισμό που θυμίζει το μανδύα αορατότητας του Χάρι Πότερ. Ο μηχανισμός χρησιμοποιεί μια συστοιχία φακών 
που ανακατευθύνουν το φως που πέφτει πάνω σε αντικείμενα ή ανθρώπους κάνοντας τους αόρατους. Η εταιρεία 
έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής 25 τέτοιους μανδύες και αναζητά χρηματοδότηση για να φτιάξει και άλλους μέσα 
από την γνωστή πλατφόρμα κοινωνικής χρηματοδότησης (crowfunding) Kickstarter.   
«Κάναμε αναρίθμητες απόπειρες χρησιμοποιώντας πολλά υλικά και βιώσαμε πολλές αποτυχίες. Όμως στην πορεία καταφέραμε 
να αναπτύξουμε μια αξιόπιστη μέθοδο με την οποία αναπτύξαμε τον καλύτερο κατά την γνώμη μας αόρατο μανδύα που έχει 
δημιουργηθεί μέχρι σήμερα» αναφέρει η ερευνητική ομάδα της εταιρείας. 
 


