
ΕΝΑ ΝΕΟ µεταβατικό στάδιο στην εξέλιξη του αν-
θρώπου δηµιουργεί η κοινωνικο-οικονοµική κρίση, 
το οποίο παρεµβάλλεται ανάµεσα στην εφηβεία και 
την ενηλικίωση κατά τους ειδικούς. Σύµφωνα µε 
µελέτη του Κύπριου παιδίατρου Ανδρέα Κυριά-
κου, πρόκειται για µια παράταση της εφηβείας η 
οποία χαρακτηρίζει τα Ελληνόπουλα και συνδέεται 
άµεσα µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης 
στη ζωή τους. 

Πολλοί νέοι που άνοιξαν τα φτερά τους και 
έφυγαν από την πατρική φωλιά υποχρεώθηκαν 
να γυρίσουν πίσω καθώς δεν µπορούσαν να συ-
ντηρήσουν τον εαυτό τους και πλέον διστάζουν 
να αναλάβουν το ρόλο του ενήλικα ζώντας µια 
παρατεταµένη εφηβεία µέχρι την 3η δεκαετία της 
ζωής. Η σχετική διατριβή παρουσιάστηκε στο 6ο 
εντατικό σεµινάριο της Μονάδας Εφηβικής Υγείας 
του Νοσοκοµείου «Αγλαΐα Κυριακού», όπου η επί-
κουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής, κ. Αρτεµις Τσίτσι-

κα, παρέθεσε το «∆εκάλογο προς την προσωπική 
ευτυχία» όπως τον κατέγραψε ένας έφηβος -για 
τους εφήβους- ο 18χρονος Σπύρος Ντελής. Σε 
µια εποχή που οι αξίες, η κοινωνική συνοχή και η 
οικογένεια δοκιµάζονται σκληρά ο νεαρός Σπύ-
ρος προτρέπει τα Ελληνόπουλα να έχουν πίστη 
στις δυνάµεις τους (ο µεγαλύτερος εχθρός είναι η 
λιγοψυχία, λέει ο ίδιος), εµπιστοσύνη (όχι τυφλή) 
στους άλλους, να ακολουθούν το δρόµο που κα-
ταδεικνύουν οι προσωπικές τους δεξιότητες και να 
ικανοποιούνται µε τα µικρά πράγµατα. 

Επίσης να προσφέρουν στους άλλους (ειδικά 
τώρα που η κοινωνική προσφορά είναι τόσο απα-
ραίτητη), να σέβονται τη γνώση, να πιστεύουν σε 
υψηλές αξίες, να ακούν τη φωνή της καρδιάς τους 
(τα «θέλω» τους), να είναι ανοιχτοί στους άλλους 
και να θέτουν µικρούς στόχους κάθε φορά ώστε 
να προχωρούν µε µικρά βήµατα. 

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ φίλοι δεν 
µπορούν να αντικαταστήσουν 
τους πραγµατικούς αναφέρουν 
µελετητές από το Πανεπιστή-
µιο του Τσέστερ. 

Σύµφωνα µε την έρευνά 
τους, οι άνθρωποι που βρί-
σκονται µε τους φίλους τους ή 
επικοινωνούν µε αυτούς µέσω 
διαδικτυακής κάµερας είναι 

κατά 50% πιο ευτυχισµένοι 
από όσους ανταλλάσσουν µη-
νύµατα µέσω µιας ιστοσελίδας 
κοινωνικής δικτύωσης.  

Πηγή: Chester University 
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Αιώνιοι έφηβοι λόγω κρίσης

Η φιλία χρειάζεται και επαφή

�� ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΦΩΛΙΑ

�� ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ µε µοναδικό 
«όπλο» ένα…έξυπνο κινητό τηλέ-
φωνο µπορούν να κάνουν οι τρο-
µοκράτες, αναφέρει ένας προγραµ-
µατιστής και ειδικός ασφαλείας του 
∆ιαδικτύου. Ο 30χρονος Χούγκο 
Τέσο, ο οποίος είναι και εµπορικός 
πιλότος, αναφέρει ότι κατάφερε να 
αναπτύξει τεχνολογία, που του επι-
τρέπει να καταλάβει ένα αεροσκά-
φος µε το πάτηµα ενός κουµπιού. 
Και µπορεί η δήλωση του κ. Τέσο να 

θυµίζει σενάριο επιστηµονικής φα-
ντασίας, η εφαρµογή PlaneSploit, 
όµως, είναι πέρα για πέρα αληθινή. 
Ο ίδιος αναφέρει ότι µπορεί να κάνει 
ένα αεροσκάφος να αλλάξει πορεία, 
ταχύτητα ή υψόµετρο ενώ την ίδια 
ώρα τονίζει ότι έχει τη δυνατότητα 
να το αναγκάσει να προσγειωθεί ή 
και να συντριβεί. Μάλιστα, εξηγεί ότι 
κανένας έλεγχος ασφαλείας δεν θα 
µπορούσε να ανιχνεύσει το «όπλο» 
του, καθώς πρόκειται για µια εφαρ-

µογή σαν όλες τις υπόλοιπες. Σε µια 
προσοµοίωση, ο προγραµµατιστής 
κατάφερε να κάνει όλες αυτές τις 
ενέργειες εκµεταλλευόµενος κενά 
ασφαλείας. Σε οµιλία του στο συ-
νέδριο χάκερ «Hack in the Box» στο 
Αµστερνταµ, ο κ. Τέσο τόνισε ότι 
όλα αυτά κατέστησαν δυνατά µετά 
από µόλις τέσσερα χρόνια έρευνας. 
Παρ’ όλα αυτά τόνισε ότι δηµιούρ-
γησε τη συγκεκριµένη εφαρµογή 
µόνο και µόνο για να επιβεβαιώσει 

τη θεωρία του και αυτό δεν σηµαίνει 
ότι όλα τα αεροσκάφη του κόσµου 
είναι «έρµαια». 

Τώρα, υπεύθυνοι των υπηρεσιών 
αεροπορίας από τις ΗΠΑ και την Ευ-
ρώπη ζητούν επίµονα συνεντεύξεις 
µε τον κ. Τέσο, για να τους διευκρι-
νίσει τις δυνατότητες της εφαρµο-
γής PlaneSploit και να τους δώσει 
πληροφορίες για τις αδυναµίες των 
συστηµάτων. 

Πηγή: PlaneSploit

Ειδικός ασφαλείας ανέπτυξε πρόγραµµα που «καταλαµβάνει» το αεροσκάφος  

Αεροπειρατεία µε... smartphone
Αγόρασε 
βραβείο 
Νόµπελ

�� ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Η ΚΟΠΙΑΣΤΙΚΗ δουλειά 
δεν είναι ο µόνος τρόπος µε 
τον οποίο µπορεί κάποιος 
να αποκτήσει ένα Νόµπελ. 
Ο επιχειρηµατίας Τζακ 
Γουάνγκ απέκτησε το 
Νόµπελ του Φράνσις Κρικ, 
του βιολόγου που µαζί 
µε τον Τζέιµς Γουότσον 
ανακάλυψε την έλικα του 
DNA, για 2,27 εκατοµµύρια 
δολάρια! Το Νόµπελ του 
Κρικ βγήκε σε δηµοπρασία 
και η τιµή πώλησής του 
ξεπέρασε κατά πολύ την 
αρχική εκτίµηση των 500.000 
δολαρίων. Η οικογένεια του 
Κρικ έχει δώσει σε οίκους 
δηµοπρασιών µια σειρά από 
προσωπικά αντικείµενα του 
επιστήµονα. 

Πηγή: wincounty

ΤΕΣΣΕΡΑ 3ΗΜΕΡΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ,
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «PILIO

HOLIDAY CLUB»

Στείλτε γραπτό μήνυμα:
ΕΤ κενό ονοματεπώνυμο

στο 54890
Ο διαγωνισμός ισχύει
από την Κυριακή 7/04
έως το Σάββατο 13/04

Χρέωση Lexitel 1,48€/SMS (με ΦΠΑ).
Τηλ. εξυπηρέτησης: 211-1885511.

Διεύθυνση: Μπενάκη 5, Χαλάνδρι.
Οι νικητές θα ενημερωθούν

με απαντητικό sms για την παραλαβή
των δώρων. 

ΤΕΣΣΕΡΑ 3ΗΜΕΡΑ 
ΕΤ

∆ΑΚΤΥΛΙΚΑ αποτυπώµατα 
από τις επιφάνειες φρούτων 
και λαχανικών κατάφεραν 
να πάρουν για πρώτη φορά 
ειδικοί από το Πανεπιστήµιο 
Αµπερτέι στη Βρετανία. Οι 
µελετητές τροποποίησαν την… 
παραδοσιακή µέθοδο, δηλαδή 
τη λήψη αποτυπωµάτων µε 
τη βοήθεια µιας κολλητικής 
ταινίας. Παρά το γεγονός ότι 
οι έρευνες βρίσκονται ακόµα 
σε πρώιµο στάδιο, οι ειδικοί 
ελπίζουν ότι η τεχνική τους 
σύντοµα θα αποτελεί ένα 
ακόµα «όπλο» στα χέρια των 
αστυνοµικών αρχών. 

Πηγή: Abertay University

∆ακτυλικά 
αποτυπώµατα 
από φρούτα

��  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΣΟΥΤΙΕΝ στο… µικροσκόπιο έβαλαν επι-
στήµονες από τη Γαλλία µε την ελπίδα ότι 
θα δώσουν επιτέλους µια απάντηση στο 
ερώτηµα εάν αυτά τα εσώρουχα τελικά 
βοηθάνε τις γυναίκες. Η απάντηση; Οχι και 
πιθανώς να προκαλούν και προβλήµατα σε 
όσες τα φοράνε καθηµερινά. Ο καθηγητής 
Ζαν Ντενίς Ρουγιόν από το Πανεπιστήµιο 
Μπεσανσόν αναφέρει: «Ιατρικά, φυσιολογικά 
και ανατοµικά, το σουτιέν δεν έχει κανένα 
όφελος για το 
στήθος. Οι γυ-
ναίκες που δεν 
τα χρησιµοποι-
ούν έχουν πιο 
στητό στήθος 
και οι πιθα-
νότητες 
να 
έχουν 
προ-
βλήµα-
τα µε τη 
µέση τους 
είναι ίδιες 
µε τις υπό-
λοιπες».
 Πηγή: Besançon

Εβγαλαν άχρηστα… 
τα σουτιέν 

�� ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 


