


  

        

Η εξέλιξη των μουσικών οργάνων  

(Από τον αυλό του Πανός μέχρι την ανακάλυψη των υπολογιστών) 

 
 

 

     Η μουσική γεννήθηκε μαζί 

με τον άνθρωπο.  Βρίσκεται 

στον ανθρώπινο λόγο, στους 

κραδασμούς της φωνής, 

εκφράζει τον χαρακτήρα του, 

εξωτερικεύει τον ψυχικό του 

κόσμο. Η μουσική είναι η 

τέχνη των ήχων και τα 

μουσικά όργανα είναι τα 

εργαλεία που τους παράγουν 

ήχους. 

Από την αρχαιότητα ακόμη 

συναντάμε μία τεράστια 

ποικιλία μουσικών οργάνων 

όπως το μονόχορδο και το 

εξάχορδο του Πυθαγόρα, την 

ομηρική φόρμιγγα, την 

πανδούρα, τις “άρπες” τα  

κύμβαλα, τα κρόταλα και 

σείστρα, τις σάλπιγγες και 

τους μουσικούς κώδωνες, 

την κιθάρα του Απόλλωνα, 

την κιθάρα του Ορφέα, τους 

αυλούς του Πανός, αλλά και 

το χαλκεόφωνο -τα πρώτα 

“ντραμς” της ιστορίας . 

Τα μουσικά όργανα είναι ένα 

τεράστιο κεφάλαιο στην 

μουσική ιστορία επειδή η 

κάθε χώρα, ο κάθε 

πολιτισμός, ο κάθε λαός 

χρησιμοποιεί τα δικά του 

μουσικά όργανα. 

 

Στην επιστήμη της μουσικολογίας 

διαχωρίζονται τα μουσικά όργανα 

σε πέντε βασικές κατηγορίες 

σύμφωνα με τον τρόπο και το 

υλικό κατασκευής τους καθώς και 

με τον τρόπο παρασκευής του 

ήχου: χορδόφονα,, αερόφωνα, 

μεμβρανόφωνα, ιδιόφωνα, 

ηλεκτρόφωνα. 

Η ποικιλία μουσικών οργάνων 

μοιάζει ατελείωτη. Ο άνθρωπος 

στη διάρκεια του χρόνου 

χρησιμοποίησε τα μουσικά του 

δημιουργήματα για να 

επικοινωνήσει με τους 

συνανθρώπους του, να εξορκίσει 

το φόβο, να επικαλεστεί τους 

προγόνους, να εξευμενίσει τους 

θεούς του, και να εκφράσει το 

θαυμασμό, την αφοσίωση και  

την αγάπη.  Ως αποτέλεσμα των 

τελευταίων ήταν από τα πρώτα 

βήματά του – μαζί με την 

κατασκευή εργαλείων –και η 

κατασκευή μουσικών οργάνων. 

 

 

 

 

Στις χειρότερες περιπτώσεις, όπως στην Αθήνα, 

στον νυχτερινό ουρανό δε φαίνονται παρά 

μόνο μερικά από τα λαμπρά αστέρια του. Οι 

σχηματισμοί των αστερισμών έχουν 

εξαφανιστεί, εκτός ίσως από έναν-δυο όπως η 

Μεγάλη Άρκτος και ο Ωρίων. 

 

Οι επιπτώσεις του γεγονότος αυτού για την 

αστρονομία είναι πολλές. Για τους ερασιτέχνες 

αστρονόμους, η φωτορύπανση στις πόλεις 

καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την παρατήρηση 

οποιουδήποτε αντικειμένου δεν ανήκει στο 

ηλιακό σύστημα. Για τους επαγγελματίες 

αστρονόμους, η φωτορύπανση δυσκολεύει την 

παρατήρηση στο ορατό φάσμα και με τις 

αυξανόμενες διαστάσεις του φαινομένου 

απειλεί και τα παρατηρητήρια της υπαίθρου. 

Για κάθε έναν πολίτη, όμως, η φωτορύπανση 

τον αποκόπτει από τη θέα του νυχτερινού 

ουρανού. 
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Νίκολα Τέσλα : Σέρβος εφευρέτης, 

μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος 

μηχανικός, και ένας από τους 

σημαντικότερους φυσικούς στην 

ιστορία της επιστήμης. Οι δέκα 

ανακαλύψεις του, που άλλαξαν τον 

κόσμο ήταν: 

 «Το Εναλλασσόμενο ρεύμα, το Φως, το 

Ραδιόφωνο, οι Ακτίνες Χ, τα 

Τηλεχειριστήρια, ο Ηλεκτρικός 

κινητήρας, η Ρομποτική, τα Λέιζερ, η 

Ασύρματη Επικοινωνία και η 

Ανεξάντλητη δωρεά Ενέργεια.».  

Είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους 

πιο χαρισματικούς φυσικούς στην 

ιστορία της επιστήμης.  Οι 

πρωτοποριακές τότε έρευνές του πάνω 

στους τομείς του ηλεκτρισμού και του 

μαγνητισμού, αλλά και οι εφευρέσεις 

του, άλλαξαν στη κυριολεξία την 

παγκόσμια ιστορία.  

Σοφία  Πετρουλάκη 

ΤΑΞΗ:Β3 

 

 

 

 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, με την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας η κατασκευή 

μουσικών οργάνων ήταν απαραίτητο 

να υιοθετήσει την τότε « σύγχρονη» 

τεχνολογία αιχμής. Στη συνεχή 

αναζήτηση νέων ηχοχρωμάτων και 

νέων μουσικών συστημάτων από τους 

συνθέτες της εποχής, η εμφάνιση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί μια 

ακόμη εξέλιξη που προσφέρει πολλά. 

Έτσι λοιπόν δόθηκε έδαφος για να 

αναπτυχθούν νέα όργανα, νέοι 

μέθοδοι ανάπτυξης μουσικού λόγου 

και καινούριοι τρόποι προσέγγισης της 

σύνθεσης και εκτέλεσης της μουσικής. 

Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται 

ότι η χρήση της τεχνολογίας στη 

παραγωγή μουσικών μελωδιών είναι 

αναπόφευκτη. Στη σημερινή εποχή, 

έτσι όπως έχει εξελιχθεί η μουσική, ο 

σύγχρονος μουσικός δε νοείται να μην 

είναι, έως κάποιο βαθμό, γνώστης της 

τεχνολογίας.  

Αν η έκφραση των συναισθημάτων 

μόνο με τη βοήθεια ήχων δίνει κάποιο 

αποτέλεσμα, τότε αδιαμφισβήτητα 

αυτό είναι η μουσική.                             

Μάτσικα Λένα 

Τμήμα Β2 
 

 

«Δεν μ’ ενοχλεί που 

έκλεψαν τις ιδέες μου. 

Μ’ ενοχλεί που δεν 

είχαν τις δικές τους» 

 

      

 

 

 

Φωτορύπανση και Αστρονομία 

Ο πλέον έκδηλος τρόπος με τον οποίο γίνεται αισθητό το 

πρόβλημα της φωτορύπανσης είναι η σχεδόν  πλήρης 

εξαφάνιση των ουράνιων αντικειμένων από τον νυχτερινό 

ουρανό των πόλεων. 



 

 

 

 

 

  

  

 

  

 
 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη, μπορεί να οδηγήσει 

εκτός από την άνοδο της θερμοκρασίας και στην 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας  λόγω της θερμικής 

διαστολής των υδάτων και της τήξης των πάγων.  

 

Μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5-4,5οC 

εκτιμάται πως μπορεί να οδηγήσει σε μια άνοδο της 

μέσης θαλάσσιας στάθμης κατά 15-95 εκατοστά. 

Αυτή η άνοδος μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες στις 

περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο. 

Μέρα με  τη μέρα, οι πάγοι της γης λιώνουν με 

μεγάλη ταχύτητα. Οι ανθρώπινες ενέργειες 

συμβάλλουν άμεσα στην εξαφάνιση των πάγων. 

Υπολογίζεται ότι το στρώμα πάγου της Δ. 

Ανταρκτικής, υποχωρεί με ρυθμό 122μ. τα τελευταία 

7.500 χρόνια. Το λιώσιμο των πάγων μπορεί να 

δημιουργήσει πλημμύρες σε περιοχές με μεγάλο 

πληθυσμό, όπως τα Ιμαλάια. Στο Νεπάλ, το 1985, μια 

παγωμένη λίμνη έλιωσε με αποτέλεσμα να προκληθεί 

κύμα νερού ύψους 15μ. το οποίο κατέβηκε από τα 

βουνά σε απόσταση 90 χλμ. πνίγοντας ανθρώπους 

και καταστρέφοντας περιουσίες.  

 

 

Η στάθμη της θάλασσας έχει ανεβοκατέβει 

πολλές φορές από την στιγμή που 

δημιουργήθηκε η Γη. Οι δορυφορικές 

μετρήσεις δείχνουν πως σήμερα η στάθμη 

της θάλασσας ανεβαίνει κατά μέσο όρο 3,1 

χιλιοστά το χρόνο. Ο ρυθμός αυτός είναι 

μεγαλύτερος απ’ ότι περίμεναν οι 

επιστήμονες. Σήμερα 600 εκατομμύρια 

άνθρωποι ζουν κοντά στην θάλασσα, οι 

οποίοι κινδυνεύουν σημαντικά καθώς η 

στάθμη των υδάτων θα ανεβαίνει κατά 1 μ. 

τα επόμενα 100 χρόνια. 

Παπακέμου Λαμπρινή 

Φρυτάκη Ασπασία 

ΤΑΞΗ Α3 

 

 

Πολλά πράγματα στις μέρες μας γίνονται 

«έξυπνα»: κινητά τηλέφωνα, παράθυρα, 

ρούχα, οικιακές συσκευές ακόμα και 

αυτοκίνητα. 

Έξυπνα όμως γίνονται και τα τούβλα. 

Πρωτοποριακά «έξυπνα» τούβλα, αναπτύσσει 

ομάδα επιστημόνων του University of the 

West of England, τα οποία είναι ικανά να 

κάνουν ανακύκλωση νερού και να παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια από το φως του ήλιου 

μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα των κτηρίων όπου τα 

χρησιμοποιούν ως δομικό υλικό,  

 
Τα τούβλα θα είναι σε θέση να ενώνονται και 

να δημιουργούν τοίχους- 

«βιοαντιδραστήρες», που θα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται σε σπίτια, δημόσια κτήρια 

και γραφεία. 

Στα τούβλα έχουν ενσωματωθεί μικροβιακές 

κυψέλες καυσίμων ,οι οποίες στο παρελθόν 

έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να παραγάγουν 

ηλεκτρική ενέργεια . 

Οι μικροβιακές κυψέλες καυσίμων είναι 

μετατροπείς ενέργειας που εκμεταλλεύονται 

τα συστατικά μικρόβια για να διασπάσουν 

οργανικά απόβλητα και να παραγάγουν 

ηλεκτρική ενέργεια». 

 

Τα τούβλα γίνονται έξυπνα και 

παράγουν ηλεκτρισμό και 

ανακυκλωμένο νερό 

 

Η επαφή του ανθρώπου με το νυχτερινό ουρανό, 

τα ερωτήματα που γεννούσε η κίνηση των 

ουρανίων σωμάτων αλλά και η ομορφιά της θέας 

του Γαλαξία, των αστερισμών, των μετεώρων και 

όλων των ουράνιων φαινομένων αποτέλεσαν για 

χιλιετίες κινητήριο μοχλό και έμπνευση για τις 

επιστήμες, τις τέχνες και τη φιλοσοφία.  

 

 

 

Σαγιώργη Ευτυχία 

Τάξη Β4 

 

 

Σαγιώργη Ευτυχία 

Τάξη Β4 

Ανάλογα με τον «προγραμματισμό» 

τους, αυτοί οι βιοαντιδραστήρες έχουν 

την ικανότητα να δεχθούν ως πρώτη 

ύλη αστικά λύματα, διοξείδιο του 

άνθρακα, ηλιακή ακτινοβολία, φύκη, 

βακτήρια και θρεπτικά συστατικά ώστε 

να παραγάγουν ανακυκλωμένο νερό, 

οξυγόνο, ηλεκτρική ενέργεια, 

θερμότητα, βιοδιασπώμενες ουσίες 

καθαρισμού,  βιομάζα και 

βιοφωταύγεια. 

Κάθε έξυπνο τούβλο είναι ένας 

ηλεκτρικός αναλογικός υπολογιστής. 

Ένα κτήριο κατασκευασμένο από τέτοια 

τούβλα θα αποτελεί έναν επεξεργαστή 

μεγάλης κλίμακας» 

Το πρόγραμμα αυτό ενώνει «ζωντανή» 

αρχιτεκτονική, υπολογιστές και 

μηχανολογία για την εύρεση λύσεων σε 

θέματα βιωσιμότητας ενέργειας. 

 

Σπύρου  Ιλιάνα   

Τάξη Β4  
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Alan Turing 

 
Ο Άλαν Μάθισον Τιούρινγκ (Alan Matheson 

Turing, 23 Ιουνίου 1912 - 7 Ιουνίου 1954) ήταν 

Άγγλος μαθηματικός, καθηγητής της λογικής, 

κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος. 

Θεωρείται «πατέρας της επιστήμης 

υπολογιστών», χάρη στην πολύ μεγάλη 

συνεισφορά του στο γνωστικό πεδίο της 

θεωρίας υπολογισμού κατά τη δεκαετία του 

1930, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης, 

χάρη στη λεγόμενη δοκιμή Τιούρινγκ την 

οποία πρότεινε το 1950: έναν τρόπο να 

διαπιστωθεί πειραματικά αν μία μηχανή έχει 

αυθεντικές γνωστικές ικανότητες και μπορεί 

να σκεφτεί. 

Το έργο του από τη δεκαετία του '30 

προσέδωσε στην ως τότε άτυπη έννοια του 

αλγορίθμου, μία επίσημη αυστηρή 

μαθηματική διατύπωση μέσω της λεγόμενης 

Μηχανής Τιούρινγκ. Ακόμα, ο Τιούρινγκ 

διατύπωσε από κοινού με τον Αλόνζο Τσερτς 

την περίφημη εικασία του, ευρέως αποδεκτή, 

σύμφωνα με την οποία οποιοδήποτε 

μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού είναι είτε 

ισοδύναμο είτε υποδεέστερο της σκοπού: 

είναι θεωρητικά ικανή να υπολογίσει ό,τι 

είναι δυνατό να υπολογιστεί αλγοριθμικά. 

Οι επιστημονικές συνεισφορές του Τιούρινγκ 

κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 

δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ δημόσια κατά τη 

διάρκεια της ζωής του επειδή η εργασία του 

ήταν απόρρητη. 

 

 

Στο Μπλέτσλεϊ  Παρκ (Bletchley Park), κέντρο 

της Βρετανικής Υπηρεσίας 

Αντικατασκοπείας, ήταν το κεντρικό 

πρόσωπο στην αποκρυπτογράφηση των 

γερμανικών στρατιωτικών κωδικών, όντας ο 

προϊστάμενος της Ομάδας 8. Η ομάδα αυτή 

ήταν που επιφορτίστηκε με την 

αποκωδικοποίηση της γερμανικής 

κρυπτογραφικής συσκευής Enigma. 

Μετά τον Πόλεμο, σχεδίασε έναν από τους 

πρώτους ηλεκτρονικούς ψηφιακούς 

υπολογιστές στο Εθνικό Φυσικό Εργαστήριο 

και κατασκεύασε μια δεύτερη υπολογιστική 

μηχανή στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. 

Ο Τιούρινγκ αυτοκτόνησε το 1954 τρώγοντας 

ένα μήλο που περιείχε κυάνιο. Από εκεί 

φαίνεται να πήρε και η Apple το σήμα της. Το 

Βραβείο Τιούρινγκ, η ύψιστη επιστημονική 

διάκριση στον χώρο της πληροφορικής από 

το 1966 κι έπειτα, ονομάστηκε έτσι προς 

τιμήν του. 

 

Μάρκου Ζωή 

Κρανά Ελευθερία 

Τάξη Β2 

 

 

 

Διαδίκτυο 
Προσφέρει, γρήγορα και εύκολα, 
πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. 
Με ένα κλικ μπορείς να έχεις μπροστά 
στην οθόνη σου σχεδόν όποια 
πληροφορία θέλεις. 
Κρύβει όμως και πολλούς κινδύνους, γι' 
αυτό πρέπει να είσαι πολύ 
προσεκτικός/ή κατά την πλοήγησή σου 
σ' αυτό. 
Ακολουθούν κάποιες οδηγίες, για να 
μπορεί κάποιος να "σερφάρει" με 
ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 
 

 Τα άτομα που γνωρίζετε στο 
Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε 
αυτά που ισχυρίζονται ότι είναι. 
Μπορεί να σας λένε ψέματα για 
να κερδίσουν την  εμπιστοσύνη 
σας. 

 Μην δίνετε ποτέ τα προσωπικά 
σας στοιχεία, ούτε να 
αποκαλύπτετε σε άλλους 
χρήστες του Διαδικτύου 
πληροφορίες που αφορούν τους 
φίλους σας, την οικογένειά σας 
ή το σχολείο σας. 

 Μην επιχειρείτε συναλλαγές 
μέσω του Διαδικτύου για την 
αγορά προϊόντων και μην δίνετε 
στοιχεία που αφορούν 
πιστωτικές κάρτες. 

 Να είστε επιφυλακτικός/ή ως 
προς την αποδοχή όσων 
διαβάζετε στο Διαδίκτυο ή 
αυτών που σας λένε οι άλλοι 
χρήστες του, πριν το υποβάλετε 
στην κρίση σας. 

 Συζητήστε με τους δασκάλους 

σας, τους γονείς σας και με 

πρόσωπα που εμπιστεύεστε για 

τις δραστηριότητες σας στο 

Διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν 

αντιμετωπίσετε οτιδήποτε 

περίεργο ή ασυνήθιστο 

περιστατικό. 

 

 

 Να έχετε πάντα υπόψη σας 
ότι τα προϊόντα της 
πνευματικής δημιουργίας 
(μουσική, λογοτεχνία, 
κινηματογράφος, video 
κτλ.) προστατεύονται από 
τους νόμους και η διανομή 
τους μέσω του Διαδικτύου 
είναι παράνομη πράξη. 

 Το ίδιο παράνομη πράξη 
θεωρείται και η διακίνηση 
προγραμμάτων 
υπολογιστών (Software), 
εκτός και αν ανήκουν στην 
κατηγορία του Ελεύθερου 
Λογισμικού (Open source 
software). 

  Μην ανοίγετε μηνύματα e-
mail και επισυναπτόμενα 
αρχεία από άγνωστους 
αποστολείς με περίεργα 
θέματα (subject) ή χωρίς 
θέμα. Είναι πολύ πιθανό να 
περιέχουν ιούς και να 
προκαλέσουν σοβαρά 
προβλήματα στον 
υπολογιστή σας. 

 Μην χρησιμοποιείτε 
οποιοδήποτε πρόγραμμα 
βρίσκετε στο Διαδίκτυο. Δεν 
είναι όλα τα προγράμματα 
ασφαλή, ακόμα και αν 
εμφανίζονται ως παιχνίδια. 
 

Βρυενίου Αναστασία  

Τάξη Γ1 

 
 

 

 

Αυτή είναι μια ερώτηση που απασχολούσε για 

πολλά χρόνια τους επιστήμονες και η απάντηση 

είναι καθοριστική για το μέλλον της σύγχρονης 

φυσικής. Η ταχύτητα του φωτός (στο κενό) είναι 

περίπου 300.000 km/s, πιο συγκεκριμένα 

299.792.458 m/s. Σύμφωνα με την ειδική 

θεωρία της σχετικότητας (υπάρχει γενική και 

ειδική θεωρία), η ταχύτητα αυτή είναι 

αξεπέραστη. Ωστόσο, εδώ και μερικά χρόνια οι 

επιστήμονες έχουν ανακαλύψει σωματίδια  

(παλμοί L.A.S.E.R. και σωματίδια νετρίνο) που  

μπορούν να  κινηθούν με  ταχύτητα 60 

nanoseconds (6x10-8 s) πιο γρήγορα από το 

φως. Η τιμή αυτή είναι υπερβολικά μικρή, αλλά 

όχι αμελητέα. Τα αποτελέσματα αυτά, όμως, 

δεν έχουν διαδοθεί και λίγος κόσμος γνωρίζει 

για αυτές τις ανακαλύψεις, καθώς είναι πολλοί 

οι επιστήμονες που φοβούνται να 

αμφισβητήσουν έναν θεμελιώδη λίθο της 

σύγχρονης φυσικής, την ειδική θεωρία της 

σχετικότητας. Από την άλλη, όμως, εικάζεται ότι 

και το σύμπαν το ίδιο διαστέλλεται με ταχύτητα 

μεγαλύτερη από το φως, μια θεωρία που δεν 

αντικρούει την ειδική σχετικότητα καθώς το 

σύμπαν δεν είναι κάποιο σώμα, αλλά ο ίδιος ο 

χώρος στον οποίο υπάρχουν όλα τα σώματα. 

Μήπως η ταχύτητα του φωτός είναι λίγο 

μικρότερη από αυτή που νομίζουμε; 

 

Κωνσταντινίδης Θανάσης  

Τάξη Γ2 

 

 

 

 

 

 

24 

Απριλίου 
2017 

https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1954
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%AE_%CE%A4%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%A4%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B6%CE%BF_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Enigma_%28%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%29
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A4%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA


 

  

Drones ή στα ελληνικά “Μη επανδρωμένες 

ιπτάμενες μηχανές” (Unmanned Aerial vehicles - 

UAV ή Remotely piloted systems - RPS), 

ονομάζονται τα κάθε είδους ιπτάμενα 

μηχανήματα που κινούνται:  

 στον αέρα (πάνω από την επιφάνεια της 

Γης), 

 στην επιφάνεια της θάλασσας, 

 υπό τη θάλασσα. 

 

 

 

Αυτόνομα (χωρίς πιλότο ή κυβερνήτη), 

προγραμματισμένα ή τηλεκατευθυνόμενα, 

(αερομοντέλα) σε μορφή μικρού αεροπλάνου ή 

ελικοπτέρου με έναν ή περισσότερους κινητήρες 

και έλικες συντονισμένους για πλήρως ελεγχόμενη 

πτήση από ειδικό πρόγραμμα ή χειριστήριο 

εδάφους. 

Τα είδη των ιπτάμενων μη επανδρωμένων 
μηχανών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

 Με σταθερές πτέρυγες, όπως τα αεροπλάνα 

 Με έλικες όπως τα ελικόπτερα. 

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των κινητήρων 
ή ελίκων χρησιμοποιείται ο όρος Multicopter ή 
Multirotor και διαχωρίζονται σε Quadcopter (με 4 
έλικες),  Hexacopter,  Octacopter  κλπ. 

Οι ιπτάμενες μηχανές με το όνομα drones έχουν 

μέγεθος όσο περίπου ένα κουτί παπουτσιών 

χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για να 

μεταφέρουν φορτία της τάξης των δύο κιλών,  

Drones 

 

  

ενώ η αυτονομία μεταξύ ανεφοδιασμών 

βελτιώνεται συνεχώς και πλέον ξεπερνά και 

τα 20 χλμ.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για την 

πλέον οικονομική και οικολογική πρόταση 

διακίνησης αγαθών. Μελετάται η 

μελλοντική χρήση μη επανδρωμένων 

ιπτάμενων μηχανών για ειρηνικούς 

σκοπούς, όπως μεταφορά φαρμάκων, 

βιολογικών υλικών για ιατρικές εξετάσεις 

και τροφίμων από και προς δύσβατες 

περιοχές, αξιοποιώντας τις μελέτες και την 

τεχνολογία η οποία τείνει να καθιερωθεί 

υπό τον όρο Matter-Net αναφερόμενη στην 

εφαρμογή αυτόματου τρόπου μετακίνησης 

υλικών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι διεθνείς 

εταιρείες μεταφορών ( όπως η Fedex και η 

UPS ) έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. 

Έχει αποδειχθεί πως τα drones μπορούν να 
βοηθήσουν σε περιστάσεις που οι συνθήκες 
για τα άλλα μέσα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. 
Η τεχνολογία των drones είναι πλέον 
υπαρκτή και μπορεί να βοηθήσει την 
ανθρωπότητα θέλει όμως μεγάλη προσοχή 
στον τρόπο χρήσης τους. 
 
Κορωναίος-Γκούρλιας Θοδωρής- Ηλίας 
Μαλιάγκας Νικόλαος 
Τάξη Β2 

 

Υπατία Αλεξανδρινή 

 

Η Υπατία (370-415 ή 416) ήταν Ελληνίδα 
νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και 
μαθηματικός, διευθύντρια της 
νεοπλατωνικής  σχολής στην Αλεξάνδρεια. 

Δίδαξε φιλοσοφία και αστρονομία στην 

Αλεξάνδρεια, όπου και δολοφονήθηκε από 

όχλο που αποτελούνταν από φανατικούς 

χριστιανούς. 

Κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου 

Θέωνα, έλαβε με τις φροντίδες του πατέρα 

της πολύ καλή εκπαίδευση και ταξίδεψε 

στην Αθήνα και στην Ιταλία. Στην Αθήνα 

παρακολούθησε μαθήματα στη 

νεοπλατωνική σχολή του Πλούταρχου του 

Νεότερου και της κόρης του 

Ασκληπιγένειας αλλά μαθήτευσε και κοντά 

στον Ιεροκλή. Επιστρέφοντας στην 

Αλεξάνδρεια, επικεφαλής της εκεί σχολής 

των Πλατωνιστών (400 μ.Χ.), δίδαξε 

φιλοσοφία και μαθηματικά και αποτέλεσε 

πόλο έλξης για τους διανοούμενους της 

εποχής ενώ έκανε και εκτενή και ουσιώδη 

σχόλια στα μαθηματικά έργα του 

Διόφαντου και του Απολλώνιου. Δυστυχώς 

παρότι η ίδια η Υπατία υπήρξε 

πολυγραφότατη κανένα από τα έργα της 

δεν σώζεται και έχουμε μόνο αναφορές για 

αυτά. Πολλοί από τους μαθητές της ανήκαν 

στους ανώτατους κύκλους της 

 

αριστοκρατίας της πόλης και έγιναν 

σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο 

επίσκοπος Κυρήνης Συνέσιος και ο 

έπαρχος της Αλεξάνδρειας Ορέστης. Η ίδια 

επηρεάστηκε φιλοσοφικά από τους 

νεοπλατωνικούς  Πλωτίνο και Ιάμβλιχο. 

Ράσκου Ναυσικά 

Τάξη Β3 

 

Η αρμονία των ουράνιων σωμάτων 

 
 

 

Αρμονία, εννοούμε τη σύνδεση των μουσικών 

φθόγγων σε μια ενότητα. Από τον 6ο περίπου π.Χ 

αιώνα, οι Πυθαγόριοι άρχισαν να μελετούν τη 

μουσική, επειδή πίστευαν πως ολόκληρο το 

σύμπαν καθώς και η ανθρώπινη ψυχή βρίσκεται 

σε μια τάξη κι αρμονία και πως μπορούμε να 

κατανοήσουμε το σύμπαν μέσα από τους 

αριθμούς.  

Ανακάλυψαν μάλιστα πως οι σχέσεις που 

υπάρχουν ανάμεσα στις νότες μιας μελωδίας, 

αντιστοιχούν σε μαθηματικές φόρμουλες.  

  

Ο Πλάτωνας πίστευε πως μόνο η γνώση των 

μαθηματικών μπορεί να οδηγήσει στην 

κατανόηση της αρμονίας και για το λόγο αυτό 

υποστήριζε ότι, αν κάποιος θέλει να γίνει 

φιλόσοφος, πρέπει απαραιτήτως να σπουδάσει 

αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και αρμονία. 
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 Σχολικός Εκφοβισμός 

 

 

 

Θεωρούσε τη μουσική ως την ομορφιά 

του σύμπαντος και ως «την κίνηση του 

ήχου για να φτάσει στην ψυχή και να της 

διδάξει την αρετή». 

Σύμφωνα με το Φιλόλαο «η αρμονία είναι 

ενοποίηση πολλαπλών αναμεμειγμένων 

πραγμάτων που βρίσκονται σε αντίθεση 

μεταξύ τους», επομένως δημιουργείται 

από όλα τα αντίθετα. Οι Πυθαγόριοι 

ορίζουν τη μουσική ως «ένωση αντίθετων 

πραγμάτων» και ως «συμφωνία μέσα 

στην ασυμφωνία».  

Αναζητούσαν την τάξη στα πάντα και 

χρησιμοποίησαν τη λέξη «κόσμος» για να 

ορίσουν ένα σύμπαν στο οποίο τα πάντα 

βρίσκονται αρμονικά δεμένα. 

Η πεποίθηση των Πυθαγόριων ήταν πως 

υπάρχει ένας κεντρικός άξονας, γύρω από 

τον οποίο κινείται κυκλικά η Γη, η Σελήνη, 

ο Ήλιος και οι άλλοι πλανήτες και στο 

τέλος οι απλανείς αστέρες. 

Η παρατήρησή τους ήταν ότι για να 

παραχθεί ήχος πρέπει να υπάρξει κάποια 

σύγκρουση. Οι πλανήτες, αφού 

βρίσκονται σε κίνηση με διαφορετική 

συχνότητα ο καθένας, όταν συναντηθούν 

παράγουν ήχους, είτε επιβραδύνοντας ο 

ένας τον άλλο, είτε προσπερνώντας τον.  

Αυτή η συμπαντική μουσική 

δημιουργείται λοιπόν από 

ποικιλόχρωμους ήχους που παράγουν 

σώματα με διαφορετικό μέγεθος, θέση 

και ταχύτητα. Οι ήχοι αυτοί δεν είναι 

αντιληπτοί από τις δικές μας αισθήσεις 

κυρίως επειδή βρίσκονται σε μεγάλη 

απόσταση από τη Γη.  

 

 

Κατά ένα παράδοξο τρόπο, ο Πυθαγόρας ήταν σε 

θέση να ακούσει αυτή τη μουσική των ουράνιων 

σφαιρών, οι υπόλοιποι όμως Πυθαγόριοι για να την 

κατανοήσουν στράφηκαν στην επίγεια μουσική, ως 

τέλεια απομίμηση της ουράνιας. Άρχισαν λοιπόν να 

μελετούν τις μαθηματικές σχέσεις της μουσικής 

αρμονίας και με την εφαρμογή τους να υπολογίζουν 

τις αποστάσεις και τις ταχύτητες των ουράνιων 

σωμάτων. 

Πατσιά Αναστασία  

Τάξη Β3 

 

 

Ο εκφοβισμός είναι η επαναλαμβανόμενη βία από 

ανικανότητα ενός παιδιού να αμυνθεί και να 

προστατέψει τον εαυτό του. Πιο συγκεκριμένα, 

εκτός από την επιθυμία ενός ανθρώπου να βλάψει 

κάποιον άλλο, προϋποθέτει την ασυμμετρία 

δύναμης (σωματικής ή ψυχολογικής), την 

ευχαρίστηση του επιτιθέμενου καθώς και την 

αίσθηση καταπίεσης ή ταπείνωσης από την 

πλευρά του θύματος. Στην Ελλάδα ο όρος bullying 

μεταφράζεται ως «παλικαρισμός ή νταηλίκι» ως 

προς μαθητές. 

Τρόποι αντιμετώπισης του bullying  

Κάθε µέλος του σχολείου έχει ρόλο και ευθύνη για 

την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Ο 

βαθμός εμπλοκής κάθε µέλους, σχετίζεται τόσο µε 

την ιδιότητά του. Άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη 

του διευθυντή του σχολείου, άλλος του δασκάλου, 

άλλος των συμμαθητών, άλλος των γονιών. Όμως, 

όλοι πρέπει να συνεργαστούν σε ένα τέτοιο θέμα, 

γιατί η αιτιολογία του εκφοβισμού είναι 

πολυπαραγοντική και η αντιμετώπισή του θα 

πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. 

Εκπαιδευτικοί: Μιλήστε στο παιδί που εκφοβίζεται 

και ακούστε µε προσοχή και σοβαρότητα αυτά που 

έχει να σας πει. ∆ιαβεβαιώστε το παιδί ότι θα 

ανταποκριθείτε άμεσα για να το προστατεύσετε 

και ότι είστε διαθέσιμος να παράσχετε κάθε 

δυνατή βοήθεια. Πείτε στο παιδί, να σας κρατά 

ενήμερο σχετικά µε οποιαδήποτε εξέλιξη. 

Συζητήστε µε τους γονείς του παιδιού, εκφράστε 

τις ανησυχίες σας και δείξτε ότι είστε 

αποφασισμένος να αναλάβετε δράση.  

Εξακριβώστε ποιο παιδί είναι αυτό που 

εκφοβίζεται ή αυτό που εκφοβίζει. 

Εξακριβώστε αν υπάρχει ομάδα παιδιών η 

οποία ενθαρρύνει και υποστηρίζει το παιδί 

που εκφοβίζει. Οδηγήστε το παιδί που 

εκφοβίζει στο γραφείο του διευθυντή και 

συζητήστε σοβαρά µμαζί του. Υποστηρίξτε το 

παιδί που εκφοβίζεται σε συνεργασία µε τον 

διευθυντή. 

Συμμαθητές μέσα στην τάξη:  Προσδιορίστε 

ποιοι συμμαθητές σας ήταν παρόντες στο 

περιστατικό εκφοβισμού. Ξεκαθαρίστε αν 

συμμετείχαν ως ουδέτεροι παρατηρητές ή αν 

ενθάρρυναν το παιδί που εκφοβίζει. 

Συζητήστε μαζί τους για το ποια θα ήταν η 

κατάλληλη συμπεριφορά σε μια τέτοια 

περίπτωση (πχ. να μιλήσουν σε κάποιον 

ενήλικα για να βοηθήσει) και για το ποιες 

ευθύνες έχουν όταν παρατηρούν να 

συμβαίνει περιστατικό εκφοβισμού. 

Συζητήστε σχετικά µε το τι θα μπορούσαν να 

είχαν κάνει για να αποφευχθεί ο εκφοβισμός 

και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές 

περιβάλλον τόσο για τους ίδιους όσο και για 

τους συμμαθητές τους. 

Γονείς παιδιού που εκφοβίζεται: 

Συνεργαστείτε στενά µε το σχολείο για να 

πληροφορηθείτε για την έκταση και τη 

σοβαρότητα του περιστατικού καθώς και για 

τους τρόπους αντιμετώπισής του.  Παρέχετε 

στο παιδί σας υποστήριξη και ασφάλεια, 

χωρίς να το κατακρίνετε. 

Κουσίδη Μαρία 

Μαυράκη Τζέλλα 

Τάξη Β2 

 

Επικοινωνία  

εφήβων-ενηλίκων 

 

 

Στις μέρες μας η επικοινωνία εφήβων-ενηλίκων δεν 

είναι ίδια με παλιά. Οι γονείς μπορούν και 

προσεγγίζουν τα παιδιά τους με διαφορετικό και πιο 

σωστό τρόπο σε αντίθεση με τα προηγούμενα 

χρόνια που ήταν πιο απομακρυσμένοι , λόγο του ότι 

βρισκόντουσαν σε μία κατάσταση μερικής άγνοιας 

για το θέμα αυτό. Ούσα στην εφηβική ηλικία 

πιστεύω πως τα μεγαλύτερα σε ηλικία συγγενικά 

μας πρόσωπα καταλαμβάνουν μεγάλες 

προσπάθειες να μας βοηθήσουν να περάσουμε όσο 

πιο εύκολα γίνεται αυτή την μεταβατική φάση της 

ζωής μας, της εφηβείας, που παλαιοτέρα όπως 

προανέφερα ήταν ένα θέμα taboo για τους 

περισσότερους γονείς. Πλέον με την ύπαρξη των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης η αλήθεια είναι πώς η 

επικοινωνία με τους ενηλίκους μπορεί να έχει 

βοηθηθεί σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια αλλά 

έχει επίσης ελαττωθεί λόγο της εξάρτησης των 

εφήβων από το κινητό και το διαδίκτυο.  

Αντωνίου Νικολέτα 

Τάξη Γ1 
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