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Ο 
Νικολά Ουσέτ τιμήθηκε ως ο καλύτε-
ρος στην «κοινωνική καινοτομία κά-
τω των 35» στη Γαλλία από το έγκυρο 

αμερικανικό Πανεπιστήμιο ΜΙΤ. Εχοντας 
χάσει ο ίδιος το δεξί του χέρι, δημιούργησε 
σε fab lab (ένα εργαστήριο προσβάσιμο από 
το κοινό) ένα ρομποτικό προσθετικό χέρι 
που μπορεί να φτιάξει οποιοσδήποτε. Οταν 
αναπτυχθεί πλήρως το προσθετικό χέρι, θα 
κοστίζει 1.000 με 1.500 ευρώ, σε σύγκριση 
με 11.000 ευρώ που κοστίζουν αντίστοιχα 
μοντέλα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην 
αγορά. Με την ονομασία BionicoHand, το 
προσθετικό μέλος κατασκευάζεται με τη 
χρήση εργαλείων στα οποία έχουν πρόσβαση 
οι πάντες, όπως τρισδιάστατοι εκτυπωτές, 

βασισμένο σε σχέδια τα οποία σύντομα θα 
διατεθούν δωρεάν διαδικτυακά. Για να τα 
καταφέρει ο γάλλος τεχνικός ήχου τροποποί-
ησε τα σχέδια ενός ρομποτικού χεριού που 
βρήκε δωρεάν στο Διαδίκτυο. Το ίδρυμα My 
Human Kit δημιουργήθηκε από διάφορους 
εταίρους και τώρα ασχολείται και με άλλα 
ζητήματα αναπηρίας. Ξεκινά το εργαστήριο 
Handilab, όπου ήδη είναι σε εξέλιξη άλλα 
τέσσερα προγράμματα, ένα εκ των οποίων 
αφορά αναπηρικό αμαξίδιο – και αυτά τα 
σχέδια θα αναρτηθούν δωρεάν στο Ιντερνετ, 
όμως θα πωλούνται και τα ολοκληρωμένα 
μοντέλα. Το ίδρυμα αρχίζει τώρα εκστρα-
τεία συγκέντρωσης κεφαλαίων, με στόχο να 
μαζεύονται 160.000-200.000 ευρώ ετησίως.

Ρομποτικό χέρι από 
τρισδιάστατο εκτυπωτή

ΤΗΣ PAULINE 

FREOUR

45 εφημερίδες ενώνονται  
και παρουσιάζουν ειδήσεις 
και λύσεις ελπίδας

Η 
ανάγνωση και η παρακολούθηση των ειδήσεων σε 
καθημερινή βάση μπορεί να είναι μια αποκαρδιω-
τική συνήθεια. Παγκοσμίως, αναγνώστες και τηλε-

θεατές επανειλημμένα δηλώνουν ενοχλημένοι από το πώς 
και πόσο προβάλλονται οι αρνητικές ειδήσεις. Κι όμως ο 
ρόλος των ΜΜΕ είναι να φέρνουν μεγαλύτερα θέματα και 
προβλήματα στο επίκεντρο και να μας κρατούν ενήμερους. 
Πρέπει οι τίτλοι να συμβαδίσουν με το παλιό ρητό «when it 
bleeds, it leads» (όταν έχει αίμα το θέμα, μπαίνει πρώτο);
Η συνεργασία 45 εφημερίδων, μέσω της Sparknews, 
παρουσιάζει ένα διαφορετικό δημοσιογραφικό όραμα: 

προβλήματα ΚΑΙ λύσεις μπορούν να φθά-
νουν στο κοινό μαζί. Αυτή η άποψη, μαζί 
με την πεποίθηση ότι ποιοτικές ειδήσεις 
που βασίζονται στην εξεύρεση λύσεων 
είναι κάτι που οι αναγνώστες θα ήθελαν 
περισσότερο, αποτελούν μέρος ενός 
ολοένα αυξανόμενου κινήματος στον Τύ-
πο που προβάλλει ιστορίες ελπίδας και 
αλλαγής.
Αυτή είναι μόνο η αρχή. Σε κάθε έκδοση 

αυξάνεται ο αριθμός των εφημερίδων που συμμετέχουν. 
Οταν το κοινό μαθαίνει πραγματικές λύσεις, τα αποτελέ-
σματα είναι σημαντικά. Οι αναγνώστες αποκτούν καλύ-
τερη κατανόηση των προβλημάτων και έχουν πλέον τα 
μέσα να παρέμβουν καθώς και την ελπίδα να πιστέψουν 
ότι μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Περσινά άρθρα συνέ-
βαλαν στην ανάπτυξη προγραμμάτων μέσω εθελοντισμού, 
αποφάσεων, επενδύσεων, δωρεών και ακόμα και αντιγρα-
φής τους σε νέες χώρες.

Τ
ώρα ήρθε η ώρα να γίνετε κι εσείς μέρος αυτού του 
κινήματος μεταφέροντας το μήνυμα στους γνω-
στούς σας! Μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγω-

νισμό selfie αναρτώντας μια φωτογραφία σας κρατώντας 
«ΤΑ ΝΕΑ» στο twitter (#ImpactJournalism και προσθέστε @
tanea.gr). Βοηθήστε καινοτόμες προσπάθειες και επιχειρη-
ματίες που αναφέρονται σε αυτές τις ιστορίες να ξεπερά-
σουν προκλήσεις δίνοντας ιδέες στο beta.makesense.org/
ijd. Και προτείνετε σχέδια με τα οποία μπορούμε να ασχο-
ληθούμε την επόμενη χρονιά (www.sparknews.com/ijd).

O Christian de Boisredon είναι ιδρυτής του Sparknews και μέλος του δικτύου Ashoka 

n Για περισσότερες πληροφορίες: impact@sparknews.com

ΤΟΥ CHRISTIAN 

DE BOISREDON
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Το ρομποτικό 

προσθετικό μέλος 

με την ονομασία 

BionicoHand μπορεί να 

κατασκευαστεί εύκολα 

και με κόστος 1.000  

έως 1.500 ευρώ
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Με πρωτοβουλία του Sparknews, κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης ενώνουν 

τις δυνάμεις τους για την προώθηση δημοσιογραφίας λύσεων. Βοηθήστε τους να 

πυροδοτήσουν την αλλαγή!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις συνεργάτιδες εφημερίδες, AXA, Total, ADP και 

Ashoka. Επικοινωνήστε μαζί μας στο: impact@sparknews.com

Η Sparknews είναι μια κοινωνική επιχείρηση, της οποίας αποστολή είναι να προμηθεύεται 

και να μοιράζεται θετικές πρωτοβουλίες μέσω των κορυφαίων μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, και να εμπνέει τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να συμβάλουν στην 

οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου.

Μια φωτογραφία σας με την 

εφημερίδα σας στα κοινωνικά 

δίκτυα με το 

#ImpactJournalism

@sparknews

@ta_nea 
Οι ιδιοκτήτες των καλυτέρων 

sel�e θα έχουν την ευκαιρία να 

συναντήσουν κάποιους 

επώνυμους αρχισυντάκτες.

Βrainstorming εργαστήρια που 

διοργανώνονται από την Make 

Sense, σχεδιασμένα με σκοπό να 

βοηθήσουν τα έργα να ξεπεράσουν 

τις προκλήσεις.

Το έργο σας ή ένα έργο που 

ξέρετε ότι αξίζει να εμφανιστεί σε 

45 κορυφαίες διεθνείς 

εφημερίδες.

AXA, ιδρυτικό μέλος της IJD

Σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου σε 

πρωτοβουλίες στον τομέα της προστασίας, η AXA 

επέλεξε να υποστηρίξει την Ημέρα του Impact 

Journalism 2015 για την προώθηση θετικών 

λύσεων σε όλο τον πλανήτη.

Η καλύτερη προστασία αρχίζει με μια βαθύτερη 

κατανόηση των κινδύνων στους οποίους είμαστε 

εκτεθειμένοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

AXA υποστηρίζει την πανεπιστημιακή έρευνα σε 

ολόκληρο τον κόσμο, μέσω του Ταμείου Έρευνας 

AXA, μια μοναδική πρωτοβουλία επικεντρωμένη 

γύρω από την επιστημονική αιγίδα.

Πρέπει επίσης να κατανοήσουμε καλύτερα τις 

υπάρχουσες λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να 

μας προστατεύουν. Η σελίδα της AXA στο 

Facebook, Προστάτες Ανθρώπων, συγκεντρώνει 

1.500.000 φανς σε 49 χώρες για να μοιραστούν 

σχέδια και ιδέες για την καλύτερη προστασία των 

αγαπημένων μας και του περιβάλλοντος μας. Τα 

άρθρα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της 

ημέρας Impact Journalism θα παρουσιαστούν στο 

www.facebook.com/axapeopleprotectors  _

Η Total συνεργάτης ‘ενέργειακης πρόσβασης’, της 

Ημερας Impact Journalism, είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη επιχείρηση τη ηλιακής ενέργειας στον 

κόσμο. Η Total επίσης επενδύει σε νέα βιώσιμα 

μοντέλα για την πρόσβαση στην ενέργεια.

Τα Αεροδρόμια του Παρισιού, συνέταιροι της 

Ημέρας Impact Journalism, προσφερουν στην  IJD 

εξαιρετική ορατότητα στους τερματικούς 

σταθμούς, συγκεκριμένα στον τερματικό σταθμό 2

Ε του αεροδρόμιου Charles de Gaulle του 

Παρισιού - ανάλογα με την τελευταία μελέτη 

Skytracks τον 6ο καλύτερο τερματικό σταθμό του 

αεροδρομίου στον κόσμο.         _

100 ερευνητές βοηθούν στην αντιμετώπιση 

των κινδύνων συνεπεία της κλιματικής 

αλλαγής, χάρη στην υποστήριξη του 

Ταμείου Ερευνών της ΑΧΑ

450 προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί σε 32 χώρες για την 
αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν στο Περιβάλλον, στην Υγεία 
και σε Κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους.
Η ΑΧΑ υποστηρίζει την έρευνα για την προστασία έναντι 
κινδύνων  που μας αφορούν όλους.

Gallery.axa-research.org/environment

 @AXAResearchFund #axarf
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Τ
ο περασμένο καλοκαίρι οι φοιτή-
τριες Νομικής στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Αναστασία Σιάπκα και Μαρία Δερ-
μεντζή επεξεργάζονταν ιδέες για να 
φτιάξουν μια επιχείρηση. Διαπίστωναν 
όμως ότι η υλοποίηση οποιουδήποτε 
πρότζεκτ απαιτούσε γνώσεις προγραμ-
ματισμού τις οποίες δεν είχαν και το 
στήσιμο ενός site. Ετσι άρχισαν να 
ψάχνουν μόνες τους πληροφορίες στο 
Διαδίκτυο, στα αγγλικά.

Αυτό ήταν. Η ιδέα τους είχε γεννη-
θεί. Η δυσκολία που αντιμετώπισαν 
τους έδωσε την έμπνευση και έτσι 
τον Αύγουστο του 2014 έστησαν την 
επιχείρηση Code it like a girl, με στό-
χο να βοηθάει τις νέες γυναίκες να 
εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό 
και να αποκτήσουν τεχνολογικές δεξι-
ότητες, αλλά και να καλύψει το χάσμα 
της υποεκπροσώπησης των γυναικών 
στις νέες τεχνολογίες.

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Μεταφράζοντας 
την τεχνολογία 

σε νέες γυναίκες
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Η 
συνύπαρξη ανάμεσα σε πολύ 
διαφορετικά τελετουργικά και 
πιστεύω για τη ζωή και τον θά-

νατο είναι εφικτή: αυτό το μικρό θαύμα 
συμβαίνει καθημερινά στον Οίκο των 
Θρησκειών, στα περίχωρα της Βέρνης. 
Παρότι ο φόβος της ισλαμιστικής τρο-
μοκρατίας είναι διαδεδομένος στην Ευ-
ρώπη, ένας σπόρος ελπίδας ανθεί στην 
καρδιά της ουδέτερης Ελβετίας. Πέντε 
χώροι λατρείας συνυπάρχουν κάτω από 
την ίδια στέγη: ένα τέμενος, ένας ινδου-
ιστικός ναός, ένας οίκος συναθροίσεων 
Αλεβιτών, ένα βουδιστικό κέντρο και 
μία εκκλησία (χρησιμοποιείται από 8 
διαφορετικές κοινότητες).

Ενα νέο διώροφο συγκρότημα από 
γυαλί και σκυρόδεμα φιλοξενεί τους 
πέντε χώρους λατρείας (χρηματοδοτού-
νται και οργανώνονται από τις κοινό-
τητες). Υπάρχουν επίσης κοινοί χώροι, 
με αίθουσες συνεδρίων, βιβλιοθήκη και 
εστιατόριο. Πίσω από αυτό το θαύμα, 
τρεις άνδρες από διαφορετικά δόγμα-

ΤΗΣ SIMONETTA 

CARATTI

Πέντε θρησκείες ζουν και 
ανθούν κάτω από την ίδια στέγη

Ενας σπόρος ελπίδας ανθεί στην καρδιά της Ελβετίας

ΕΛΒΕΤΙΑ

Μέσα σε τρεις μήνες οι νεαρές εί-
χαν φτιάξει από το μηδέν το ελκυστι-
κό site της επιχείρησής τους (www.
codeitlikeagirl.com) αλλά και τις εξίσου 
ελκυστικές προσωπικές τους ιστοσελί-
δες. Ηδη μάλιστα άρχισαν τις πρώτες 
τους δράσεις. Διοργανώνουν εργα-
στήρια με τη βοήθεια των οποίων οι 
γυναίκες θα αποκτούν  HTML και CSS 
για την κατασκευή ιστοσελίδων. Στην 
καινοτόμο ιδέα τους, που έχει τη μορφή 
κοινωνικής συνεταιριστικής επιχεί-
ρησης (υπό σύσταση), συμμετέχουν 
έξι γυναίκες.

Βασικός στόχος του Code it like a 
girl είναι να γεφυρωθεί το χάσμα της 
εκπροσώπησης των γυναικών στις 
νέες τεχνολογίες. «Ακριβώς επειδή 
εμείς αντιμετωπίσαμε δυσκολίες στην 
προσπάθειά μας να φτιάξουμε ένα site 
και έπρεπε να βρούμε υλικό και οδη-
γίες στα αγγλικά, θεωρήσαμε ότι θα 
ήταν χρήσιμο να παρέχουμε βοήθεια 
σε γυναίκες που θέλουν να κάνουν 
κάτι αντίστοιχο» εξηγεί στα «ΝΕΑ» η 
21χρονη Αναστασία. 
n Για περισσότερες πληροφορίες: www.
codeitlikeagirl.com

www.facebook.com/codeitlikeagirl
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Η 
45χρονη Γκεετά Ντεβί γνωρί-
ζει πολύ λίγα γράμματα αλλά 
διδάσκει. Οι μαθήτριές της εί-

ναι ηλικιωμένες αγρότισσες ταπεινής 
καταγωγής και αυτό που τους μαθαίνει 
στο Barefoot College είναι να κατασκευ-
άζουν φωτοβολταϊκά. Η ζωή της έχει 
αλλάξει πολύ από τότε που καλλιεργούσε 
τα χωράφια. 

Ο ακτιβιστής Σανζίτ «Μπούνκερ» Ρόι 
ίδρυσε το Barefoot College (Σχολή των 
Ξυπόλητων) τη δεκαετία του 1970, με 
στόχο να ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανά-
πτυξη στην αγροτική Ινδία. Αρχικά εκ-
παιδεύονταν και άνδρες και γυναίκες, 
αλλά από το 2005 το βάρος δίνεται κυ-

ΤΗΣ NILANJANA 

BHOWMICK

Ηλιακή 
ενέργεια, 

δύναμη ζωής

Στο Barefoot College της Ινδίας, 
αγρότισσες κατασκευάζουν 

φωτοβολταϊκά και παράγουν 
ενέργεια για τα χωριά τους

Στη Σχολή  

των Ξυπόλητων, 

όπως 

μεταφράζεται, 

εκπαιδεύονται 180 

γυναίκες από  

την Ινδία και άλλες 

64 χώρες, ενώ από 

τα φωτοβολταϊκά 

που έχουν 

παραχθεί 

εξασφαλίζεται 

ενέργεια  

σε 1.160 χωριά

Πέντε λατρευτικοί  

χώροι συστεγάζονται  

σε ένα διώροφο  

κτίριο κάνοντας 

πραγματικότητα  

την ειρηνική συνύπαρξη 

των θρησκειών

Οι «απόφοιτες»  

των εργαστηρίων  

του Code it like a girl  

θα έχουν δημιουργήσει 

το δικό τους website  

και θα είναι πλέον μέλη  

μιας κοινότητας 

δραστήριων γυναικών  

στον τεχνολογικό τομέα

To Code it like a girl γεφυρώνει το χάσμα  
με τον – μέχρι χθες – άγνωστο κόσμο των υπολογιστών

ρίως στις γυναίκες. «Μακροπρόθεσμα, η 
εκπαίδευση των μεγαλύτερων γυναικών 
είναι μια σοφή επένδυση στο πεδίο των 
ανθρώπινων πόρων» λέει ο Ρόι. «Κι αυ-
τό γιατί μένουν στα χωριά τους και δεν 
αναζητούν εργασία στην πόλη». 

Η Σχολή χρηματοδοτείται από την ιν-
δική κυβέρνηση. Και σήμερα εκπαιδεύει 
180 γυναίκες τον χρόνο από την Ινδία και 
άλλες 64 χώρες, ενώ από τα φωτοβολτα-
ϊκά που έχουν παραχθεί εξασφαλίζεται 
ενέργεια σε 1.160 χωριά. Διαθέτει επίσης 
παραρτήματα στη Σιέρα Λεόνε και τη 
Ζανζιβάρη, ενώ νέα παραρτήματα πρό-
κειται να ανοίξουν στο Νότιο Σουδάν, 
την Τανζανία, την Μπουρκίνα Φάσο, τη 

Σενεγάλη, τη Λιβερία και τη Γουατεμάλα. 
Στην Ινδία η Ντεβί εξηγεί πώς λειτουρ-

γούν τα φωτοβολταϊκά, ενώ οι μαθήτριές 
της την κοιτούν δύσπιστα. «Με ρωτούν 
πάντα εάν θα μπορέσουν ποτέ να φτιά-
ξουν κάτι τέτοιο» λέει. «Τους απαντώ ότι 
εγώ τα κατάφερα. Αρα θα τα καταφέρουν 
κι εκείνες». 
n Ιστοσελίδα: http://www.barefootcollege.
org/
n Βίντεο: http://www.sparknews.com/
en/video/barefoot-college-helps-women-
become-solar-engineers
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τα: ένας ιερέας από τη Μοραβία, ένας 
ιμάμης και ένας ραβίνος. Περισσότερα 
από δέκα χρόνια πριν, όταν ο κόσμος 
συγκλονιζόταν από την 11η Σεπτεμβρί-
ου και μιλούσε για σύγκρουση πολιτι-
σμών, οι άνθρωποι αυτοί μοιράστηκαν 
το όνειρο της ειρηνικής συνύπαρξης 
των θρησκειών.

«Δεν θα σώσουμε τον κόσμο, κάνου-
με όμως πράξη τον διάλογο: όχι τον 
αφηρημένο διάλογο ανάμεσα στις 
θρησκείες αλλά τον συγκεκριμένο δι-
άλογο ανάμεσα σε ανθρώπους από δι-
αφορετικά δόγματα» εξηγεί η Γκέρντα 
Χάουκ, πρόεδρος του συλλόγου Οίκος 
των Θρησκειών. «Τα προβλήματα δεν 
έχουν λείψει, αλλά έχουμε βρει λύσεις».  
n Για περισσότερες πληροφορίες επι-
σκεφτείτε τον ιστότοπο: http://www.
haus-der-religionen.de

have an impact, share solutions
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«Κ
αμία μερίδα φαγητού χα-
μένη»: με αυτό το σύνθημα 
μια ομάδα νέων κατάφερε 

να μάθει στους Ελληνες ότι το να πε-
τούν τρόφιμα στα σκουπίδια, εκτός 
από οικονομική και περιβαλλοντική 
επιβάρυνση, είναι και μια συνήθεια 
που μας κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρ-
χουν συνάνθρωποί μας, οι οποίοι έχουν 
μεγάλη ανάγκη για φαγητό. Το 2014 η 
προσφορά επισιτιστικής στήριξης της 
οργάνωσης ΜΠΟΡΟΥΜΕ παρουσίασε 
αύξηση 400% σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος, ξεπερνώντας συνολικά τις 
1,3 εκατ. μερίδες φαγητού. 

«Οταν αρχίζαμε αυτή την προσπά-
θεια, δεν περιμέναμε ότι θα είχε αυτή 
την ανταπόκριση. Και να φανταστείτε 

ότι ξεκινήσαμε με μόλις 12 τυρόπι-
τες» λέει στα «ΝΕΑ» ο Αλέξανδρος 
Θεοδωρίδης, ο οποίος μαζί με την 
Ξένια Παπασταύρου και την Αλέξια 
Μοάτσου είναι η ιδρυτική ομάδα του 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ. 

Καθημερινά  30 εθελοντές «δικτυ-
ώνουν» 4.000 μερίδες φαγητού σε 
οργανισμούς που τις χρειάζονται. Το 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ έκανε συμμαχίες με φο-
ρείς τόσο του Δημοσίου όσο και του 
ιδιωτικού τομέα, με μοναδικό στόχο να 
σταματήσει η σπατάλη φαγητού και να 
μην καταλήγουν χιλιάδες μερίδες στους 
κάδους απορριμμάτων. 

Κατά την περσινή χρονιά, η ομά-
δα δημιούργησε τέσσερα προγράμ-
ματα συνυφασμένα με τη μάχη κατά THΣ ΕΥΗΣ ΣΑΛΤΟΥ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ να σώσουμε ζωές
Μια ομάδα νέων αξιοποιεί τις μερίδες φαγητού που περισσεύει

Ε
νας 28χρονος μηχανικός ρομπο-
τικής από το Ιράν θέλει να σώσει 
ζωές και να αλλάξει τον τρόπο με 

τον οποίο βλέπουμε τα μη επανδρωμέ-
να αεροσκάφη εισάγοντας τον πρώτο 
ρομποτικό διασώστη στην αγορά. Ο 
ρομποτικός διασώστης είχε ονομαστεί 
αρχικά Pars και είχε σχεδιαστεί να πετά 
πάνω από τη θάλασσα και να πετά τρία 
σωσίβια στα θύματα που απειλούνται 
με πνιγμό. Η τελευταία εκδοχή του που 
έχει δημιουργήσει ο Αμίν Ρίγκι μπορεί 
επίσης να περιστρέψει τις προπέλες 
του κατά 90 μοίρες και να μετατραπεί 
σε αερόστρωμο ώστε να οδηγήσει το 
θύμα με ασφάλεια στην ακτή. 

Ο Ρίγκι οραματίζεται ένα μέλλον κατά 
το οποίο η εφεύρεσή του δεν θα χρησι-
μοποιείται μόνο σε επιχειρήσεις διάσω-
σης στη θάλασσα, αλλά και σε τροχαία 

ατυχήματα, σε πλημμύρες, σε πυρκα-
γιές, σε εγκλωβισμένους ορειβάτες. 
«Πιστεύουμε ότι τα drones μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε αποστολές διάσω-
σης» λέει ο Ρίγκι από το Λονδίνο όπου 
εδρεύει η εταιρεία του, επισημαίνοντας 
ότι τα πιο εμπορικά μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη περιορίζονται συνήθως 
στην επιτήρηση. 

Το κίνητρο για να αφιερωθεί ακόμη 
περισσότερο ο Αμίν Ρίγκι στο πάθος 
του και την έρευνα ήταν ο πνιγμός στην 
Κασπία Θάλασσα έξι μαθητών που συμ-
μετείχαν σε καλοκαιρινή κατασκήνωση.

Ο ρομποτικός διασώστης βρίσκεται 
στο στάδιο της δοκιμής, ενώ η παρα-
γωγή των πρώτων 200 διασωστών ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους 
επόμενους μήνες. 
n Ιστοσελίδα: http://www.rtsideas.com/

ΤΗΣ MILDRADE 

CHERFILS

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 

∆ΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ

Ο ναυαγοσώστης είναι drone 
Ιρανός επιχειρηματίας σώζει ζωές στη θάλασσα

Ε
να ειδικό βιντεοπαιχνίδι που διατί-
θεται δωρεάν και δημιουργήθηκε 
από έλληνες επιστήμονες έρχεται 

για να εξετάσει και να σώσει το μυαλό των 
ανθρώπων μέσης και τρίτης ηλικίας. Πώς; 
Το ειδικό παιχνίδι Εικονικό Σουπερμάρκετ 
όπως ονομάζεται, είναι κατασκευασμένο 
για οθόνες αφής και μπορεί να διαγνώσει 
αν κάποιος άνθρωπος θα αντιμετωπίσει 
στο μέλλον προβλήματα με τη μνήμη του, 
αν θα εκδηλώσει άνοια τύπου Αλτσχάιμερ. 
«Και εφόσον έχουμε πρώιμη διάγνωση, 
άμεσα έχουμε και τους τρόπους που επι-
βραδύνουμε τις διαδικασίες έκπτωσης 
της μνήμης» λέει η Μάγδα Τσολάκη, κα-
θηγήτρια Νευρολογίας στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 

Μία εξέταση αυτού του είδους μπορεί 
να γίνει σήμερα αλλά μόνο ερευνητικά 
και κοστίζει 11.000 ευρώ, καθώς περι-
λαμβάνει πολλές και ακριβές εξετάσεις, 
ενώ με αυτόν τον τρόπο γίνεται δωρεάν.

Για την κατασκευή του Εικονικού Σου-
περμάρκετ συνεργάστηκαν ειδικοί από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και 
Πληροφοριών και από την Ελληνική 
Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ. Μάλιστα, 
μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμά-
των του παιχνιδιού στην αμερικανική 
επιστημονική επιθεώρηση «Journal of 
Alzheimer’s Disease» επιστήμονες από 
τις ΗΠΑ ζήτησαν δωρεάν πρόσβαση στο 
πρόγραμμα, ώστε να το χρησιμοποιήσουν 
για ερευνητικούς σκοπούς. 

Τα αποτελέσματα μελετών κατέδειξαν 
ότι το Εικονικό Σουπερμάρκετ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως έμπιστο εργα-
λείο εντοπισμού νοητικής διαταραχής. 
Η διακριτική ικανότητά του κυμαίνεται 
στο 87,30% (ευαισθησία 82,35% και ει-
δικότητα 95,24%).
n Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή και 
παιχνίδια μνήμης από το http://www.
alzheimer-hellas.gr/public.php?page=53 

Το Εικονικό 
Σουπερμάρκετ

Το Εικονικό Σουπερμάρκετ κατασκευ-

άστηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπι-

στήμιο, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και 

Πληροφοριών και την Ελληνική  Εται-

ρεία Νόσου Αλτσχάιμερ

Ο ρομποτικός 

ναυαγοσώστης 

Pars στην Κασπία 

Θάλασσα όπου 

δοκιμάστηκε 

με επιτυχία

Ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, 

ένας από τους ιδρυτές του 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ,  που καταπολε-

μά τη σπατάλη του περισσευ-

ούμενου φαγητού και δρα 

υπέρ της αξιοποίησής του

Βιντεοπαιχνίδι μπορεί 
να διαγνώσει εάν κάποιος 
κινδυνεύει από Αλτσχάιμερ
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της σπατάλης τροφίμων αλλά και με 
τη διατροφική στήριξη οικογενειών: 
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ στο χωράφι», «Είμαστε 
οικογένεια», «ΜΠΟΡΟΥΜΕ στη γειτο-
νιά» και «ΜΠΟΡΟΥΜΕ στο σχολείο». 
«Ενημερώνουμε τα σχολεία αλλά και 
τις γειτονιές για τη σπατάλη τροφίμων, 
ενώ με το πρόγραμμα «ΜΠΟΡΟΥΜΕ στο 
χωράφι» θέλουμε να γεφυρώσουμε την 
περισσευούμενη αγροτική παραγωγή 
– που φτάνει και πολλές φορές ξεπερ-
νά το 30% – με αυτούς που την έχουν 
περισσότερο ανάγκη». 
n Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.boroume.gr/

have an impact, share solutions


