
το διαβάζει όποτε θέλει. Δηλαδή ο εκπαι-

δευτικός δεν μιλάει με τον εκπαιδευόμε-

νο. Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ουσια-

στικά ταυτίζεται με τη μελέτη του εκπαι-

δευτικού υλικού. Βεβαίως στα μοντέρνα 

συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι απλά 

παρουσιάσεις powerpoint ούτε βίντεο 

από το YouTube.Η παραγωγή εκπαιδευ-

τικού υλικού για την σύγχρονη εκπαί-

δευση περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη 

και σαφώς πολύ καλά μελετημένη εκπαι-

δευτική διαδικασία που ξεκινάει με πα-

ρουσιάσεις, συνεχίζεται με εκπαιδευτικά 

βίντεο και ολοκληρώνεται με κουίζ αυτο-

αξιολόγησης από το μαθητή. Από την 

άποψη του εκπαιδευτικού η παραγωγή 

υλικού για την ασύγχρονη εκπαίδευση 

δεν είναι καθόλου απλή διαδικασία. 

Αυτός αλλωστε είναι ο λόγος για τον 

οποίο όλες οι σοβαρές και αξιόλογες 

εταιρείες που παρέχουν τηλεεκπαίδευση 

πρώτα από όλα διαθέτουν προγράμματα 

επιμόρφωσης εκπαιδευτών σε διαδικασί-

ες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

https://balatsoukas.com/thleekpaideysh 

Η τηλεκπαίδευση ή αλλιώς e-

learning αποτελεί τη μεγαλύτερη 

ίσως εξέλιξη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία των τελευταίων δεκαε-

τιών. Υπό τον όρο της τηλεκπαί-

δευσης αναφερόμαστε στη διαδι-

κασία στην οποία ο εκπαιδευτής 

και ο εκπαιδευόμενος βρίσκονται 

σε διαφορετικούς χώρους ή ακό-

μα και σε διαφορετικές χώρες. Με 

απλά λόγια ή την εκπαίδευση 

γίνεται μέσω διαδικτύου. Χωρίζε-

ται στη σύγχρονη και ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση. Τόσο στη μία όσο 

και στην άλλη περίπτωση το ση-

μαντικό είναι ο εκπαιδευτικός να 

διαθέτει στοχευμένο και χρήσιμο 

εκπαιδευτικό υλικό.        

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση  

Όταν αναφερόμαστε στη σύγχρο-

νη τηλεκπαίδευση τότε τόσο ο 

εκπαιδευτικός όσο και εκπαιδευό-

μενος βρίσκονται ταυτόχρονα σε 

επικοινωνία μέσω της εκπαιδευτι-

κής πλατφόρμας. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι κατά μία έννοια 

έχουμε μία εξομοίωση του φυσι-

κού μαθήματος. Υπάρχει ένα 

λογισμικό τηλεκπαίδευσης το 

οποίο προσομοιώνει την φυσική 

διδακτική αίθουσα. Οι εκπαι-

δευόμενοι βλέπουν τον εκπαι-

δευτή σε πραγματικό χρόνο ενώ 

σε κάποιες πλατφόρμες σύγχρο-

νης εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής 

βλέπει και τα πρόσωπα των 

εκπαιδευομένων. Όσο καλύτερη 

είναι η πλατφόρμα e-learning 

τόσο περισσότερες δυνατότητες 

δίνει. Για παράδειγμα μπορεί να 

επιτρέπει στον εκπαιδευτή να 

χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα 

παρουσίαση PowerPoint ή να 

δείξει βίντεο ή να εκτελέσει 

διάφορες άλλες διαδικασίες αυ-

τόματα. 

 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση  

Υπό τον όρο της ασύγχρονης 

εκπαίδευσης αναφερόμαστε στη 

διαδικασία στην οποία ο εκπαι-

δευτικός παράγει το περιεχόμενο 

και ο εκπαιδευόμενος μπαίνει και 

Στην πόλη Wuhan,επαρχία 

Hubei, στην Κίνα, εμφανίστη-

κε συρροή κρουσμάτων 

πνευμονίας. Στις 9 Ιανουαρί-

ου 2020 οι υγειονομικές αρ-

χές της Κίνας ανακοίνωσαν 

ότι πρόκειται για νέο στέλε-

χος κορωνοϊού (2019-nCoV). 

Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα 

ιών που συνήθως προκα-

λούν αναπνευστικές λοιμώ-

ξεις με ποικίλη σοβαρότητα 

στον άνθρωπο και στα ζώα. 

Εκτιμάται ότι περίπου το ένα 

τρίτο των λοιμώξεων ανώτε-

ρου αναπνευστικού στον 

άνθρωπο μπορεί να προκα-

λείται από κορωνοϊούς.  

    Χρήστου Μελίνα 

Τηλεκπαίδευση 
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«Με την εμφάνιση της 

βιομηχανίας και την αύξηση 

των πληθυσμών των πόλεων 

άρχισε να αυξάνεται η 

ζήτηση γεωργικών 

προϊόντων. Στα μέσα του 

19ου αιώνα γίνονται οι 

πρώτες προσπάθειες χρήσης 

ατμοκίνητου κινητήρα για το 

όργωμα. Στις αρχές του 

20ου αιώνα άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται τρακτέρ 

με κινητήρες εσωτερικής 

καύσης.»  

Συνέντευξη από κτηνοτρόφο 

Μαλδίβες..ταξίδι στο όνειρο. 

Συνέντευξη από γεωργό 
Η γεωργία στην Ελλάδα βασίζεται σε 

μικρές διασκορπισμένες οικογενειακές 

μ ο ν ά δ ε ς ,  ε ν ώ  η  έ κ τ α σ η 
της συνεταιριστικής οργάνωσης παραμένει 

σε χαμηλά συγκριτικά επίπεδα, έναντι 

όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει τα 
τελευταία 30 χρόνια, κυρίως υπό την επο-

πτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνι-

κή γεωργία απασχολεί 528.000 αγρότες, το 
12% του συνολικού εργατικού δυναμικού. 

Παράγει μόνο το 3,6% του εθνικού ΑΕΠ 

(περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησί-

ως). Πολλοί μετανάστες της χώρας απα-

σχολούνται στον αγροτικό τομέα της οικο-

νομίας, καθώς και στις κατασκευές και τα 

δημόσια έργα. 

Επί του παρόντος, η ελληνική γεωργία 
επιχορηγείται σε μεγάλο βαθμό από 

την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), με 

αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Ορισμένες 

μειώσεις των επιδοτήσεων προ-

γραμματίζονται εντός της επόμε-

νης δεκαετίας. 

Η Ελλάδα παράγει μια μεγάλη 

ποικιλία καλλιεργειών και προϊό-
ντων κτηνοτροφίας.  

Η περιοχή μας είναι κατά κύριο 

λόγο γεωργική και ακολουθεί μία 
συνέντευξη από έναν νέο γεωρ-

γό , ο οποίο καλλιεργεί τη γη 

στην περιοχή μας και ονομάζεται 
Ρόμπας Νικόλας. 

-Πως     είναι   η  ζωή  σαν  γεωρ-

γός  ; 
-Η ζωή  του  γεωργού  είναι  πολύ   

δύσκολη  γιατί  είσαι  όλη την 

μέρα έξω στο κρύο  και στη  
ζέστη. 

-  Ποια είναι  τα είδη  που  καλλι-

εργείτε  ; 

- Καλλιεργώ σιτάρι , καλαμπόκι, 

ηλιόσπορο. 

-Από ποια ηλικία αρχίσατε  να 
δουλεύετε; 

-Από 20 χρονών. 

-Γιατί σας αρέσει αυτό το επάγ-
γελμα; 

-Επειδή μου αρέσει να ασχολού-

μαι με την γη. 
-Θέλετε τα παιδιά σας να ακολου-

θήσουν αυτό το επάγγελμα; 

-Αν  τους  αρέσει  , θα ήταν μεγά-

λη μου χαρά. 

Μπαρμπούτης Αποστόλης 

Αξίζει να αναφερθεί πως τα ¾ της 

θαλάσσιας ζωής των κοραλλιογενών 

υφάλων βρίσκονται στις Μαλδίβες και 

πως τα νησιά των Μαλδίβων έχουν 

γραφτεί στο βιβλίο Γκίνες ως τα πιο 

επίπεδα νησιά του κόσμου, αφού δεν 

ξεπερνάει τα 2.5 μέτρα το ύψος τους 

από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες σε 150 

χρόνια πολλά από τα νησιά των Μαλδί-

βων θα εξαφανιστούν κάτω από τη 

θάλασσα. Από το 1987 υπάρχει αυτός ο 

κίνδυνος, όπου τσουνάμι σε συνδυασμό 

με καταστροφικές θύελλες κάλυψαν το 

1/3 της τότε κατεστραμμένης γης. 

Με πληθυσμό 350.000 κατοίκων πρό-

κειται για ένα μικρό ισλαμικό έθνος, με 

ευχάριστους και ευγενικούς κατοίκους, 

όπου οι γυναίκες ασχολούνται κυρίως 

με το σπίτι και τα οικιακά και οι άντρες 

στην πλειοψηφία τους με τη αλιεία και 

Στη νοτιοδυτική 

περιοχή της Σρι 

Λάνκα, στον Ινδικό Ωκεανό, υπάρχουν 

1.192 κοραλλιογενή νησάκια, αριθμός που 

έχει καθοριστεί από την κυβέρνηση, αν 

όμως συμπεριληφθούν και οι μικροί ύφαλοι 

φτάνουν περίπου τα 13.000, εκ των οποίων 

όμως μόνο τα 202 έχουν κατοικηθεί, 74 από 

αυτά τα νησάκια θεωρούνται ως ακατοίκη-

τα, όμως πάνω σε αυτά στεγάζονται πολυ-

τελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα και 

κατοικούνται μόνο από τους παραθεριστές 

και τους εργαζόμενους των ξενοδοχείων. 

Το έδαφος των νησιών είναι αμμώδες, με 

φτωχή βλάστηση που περιλαμβάνει μπανα-

νιές, μπαμπού και πολλές φοινικιές. Στον 

Ινδικό Ωκεανό υπάρχουν πάνω από 700 

είδη θαλάσσιας ζωής που χωρίζονται στα 

είδη που βρίσκονται στους κοραλλιογενής 

υφάλους και σε εκείνα της ανοιχτής θάλασ-

σας. 

με τον τουρισμό. Καιρός: Όλο το χρόνο 

κυριαρχεί μια μέση θερμοκρασία 30 C 

με το κλίμα να χωρίζεται σε δύο περιό-

δους μουσώνων. Πάρτε μαζί σας απλά 

ελαφρά ρούχα από καθαρό βαμβάκι λόγω της υγρασίας 

και ξεκούραστα παπούτσια ή σανδάλια. Για τα βραδινά 

θαλασσινά αεράκια χρειάζεται μακρύ μανίκι. Εκτός 

ξενοδοχείων υποχρεούστε σε σεμνό ντύσιμο και για να 

επισκεφθείτε τεμένη θα βγάλετε τα παπούτσια σας. Μη 

ξεχάσετε καπέλο και γυαλιά ηλίου, καθώς και αντηλιακά 

με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας. 

Γλώσσα: Εθνική γλώσσα της χώρας είναι η Ντιβεί, Χίντι 

και αγγλικές λέξεις. Η αγγλική γλώσσα ομιλείται μόνο 

στο Μάλε και στα τουριστικά συγκροτήματα. 

Χρήμα: Επίσημο νόμισμα της χώρας είναι η ρουφίγια 

την οποία θα χρησιμοποιήσετε για μικρές αγορές μόνο 

στο Μάλε του οποίου τα καταστήματα φυσικά προτιμούν 

δολάρια. Όμως στα ξενοδοχεία θα πληρώνετε με πιστω-

τικές κάρτες των οποίων θα σας ζητηθεί άμεσα ο αριθ-

μός για να γίνονται απευθείας οι χρεώσεις ή με μετρητά 

(δολάρια)                    Έρλα Ραπούσι 

 

Η ζωή στο αγρόκτημα είναι πάρα πολύ 

δύσκολη., αν σκεφτείς ότι δεν έχεις 

ρεπό και πρέπει να είσαι    εκεί 365 

μέρες τον χρόνο. Δεν έχει γιορτές και 

αργίες. 

 

- Πόσα χρόνια εργάζεστε ως κτηνοτρό-

φος ; 

 

Εργάζομαι 20 χρόνια. 

 

-Τι ώρα πρέπει να ξυπνήσετε για να 

αρχίσετε τις δουλειές; 

 

Κάθε μέρα ξυπνάω στις 5:00 το πρωί 

και τελειώνω στις  8:00 το βράδυ. 

 

-Πόσα και τι είδους ζώα έχετε στο 

αγρόκτημά σας; 

 

Έχω 530 πρόβατα,2 γουρούνια και 

αρνάκια. 

 

-Έχει προβλήματα αυτός ο κλάδος; 

 

Τεράστια προβλήματα  όπως οι καιρικές συνθήκες , 

ακριβές  ζωοτροφές , ζωοκλοπές  και πολλά άλλα. 

 

-Ποια από τα ζώα που έχετε θέλουν περισσότερη φροντί-

δα και γιατί; 

 

Περισσότερη φροντίδα θέλουν τα μικρά αρνάκια που 

γεννιούνται γιατί πρέπει να μάθουν να τρώνε γάλα. 

 

-Η τεχνολογία έχει διευκολύνει την δουλειά και αν ναι με 

ποιους τρόπους; 

 

Η τεχνολογία έχει βοηθήσει αρκετά την δουλειά μου γιατί 

σήμερα το άρμεγμα, το κούρεμα και το τάισμα γίνονται 

με μηχανήματα που ουσιαστικά μας έλυσαν τα χέρια. 

 

-Τι είδους τροφές ταΐζετε τα ζώα; 

 

Τα ταΐζουμε φύραμα, τριφύλλι και άχυρο. 

 

-Θα προτείνατε τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με 

αυτό το επάγγελμα; 

 

Ναι ,αρκεί να είναι οργανωμένοι, να αγαπάνε τα ζώα και 

να είναι πρόθυμοι να τα φροντίζουν. 

Αποστόλης  Στογιάννης 

Κτηνοτροφία ονομάζεται ο κλάδος 

τ η ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς  π ο υ  α φ ο ρ ά 

την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγ
ωγικών ζώων. Η κτηνοτροφία είναι μία 

από τις πιο παλιές δραστηριότητες του 

ανθρώπου. Ο άνθρωπος, στην προσπά-
θειά του να εξασφαλίσει την απαραίτη-

τη ποσότητα τροφής, ανακάλυψε ότι 

ήταν δυνατό μερικά ζώα να μην τα 
σκοτώνει, αλλά να τα πιάνει ζωντανά, 

ιδιαίτερα την εποχή που ήταν πολλά 

και να τα κρατά κάπου περιορισμένα, 
να τα τρέφει και να τα σκοτώνει όταν 

είχε ανάγκη. Έτσι, ο πρωτόγονος 

άνθρωπος άρχισε σιγά - σιγά να ασχο-
λείται με την κτηνοτροφία. Η κτηνο-

τροφία είναι γνωστή ως δραστηριότητα 

του ανθρώπου, από τη νεολιθική επο-
χή, με κέντρο ανάπτυξης τη Μέση 

Ανατολή και την ανατολική Μεσόγειο. 

Ακολουθεί συνέντευξη από τον πατέρα 
μου  Μιχ. Στογιάννη. 
-Πώς  είναι η ζωή στο αγρόκτημα; 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://www.travelo.gr/10-apo-ta-pleon-asinithista-xenodoxeia-se-olo-ton-kosmo/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82


Μαλδίβες..ταξίδι στο όνειρο. 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ,ένας  ήρωας που εμπνέει ακόμα. 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  3  Α Π Ο  Τ Ο Υ Σ  Μ Α Θ Η Τ Ε Σ  Τ Η Σ  Ε ΄ Τ Α Ξ Η Σ   

Ο Θεόδωρος Κολοκο-

τρώνης καταγόταν από 

φημισμένη οικογένεια. 

Το επώνυμο της οικο-

γένειάς του αρχικά 

ήταν Τζεργίνης, όπως 

αναφέρει ο ίδιος στα 

απομνημονεύματά του, 

και στη Μεσσηνία 

ευρίσκοντο 60 οικογέ-

νειες με το ίδιο επώνυ-

μο. 

Ο Θεόδωρος Κολοκο-

τρώνης στα υπαγορευμέ-

να απομνημονεύματά 
του δίνει σημαντικά 

στοιχεία για την 

ιστορία της οικο-
γένειάς του πριν 

από αυτόν. Το 

αρχικό επώνυμό της ήταν Τζεργίνης. Στη συνέχει-
α ο Δήμος Τζεργίνης που έζησε την εποχή της 

Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο (1685-1715), 

ονομάστηκε Μπότσικας (εκ του οικι-

σμού Καλύβια [μαντριά] Κότσι-

κ α > Μ π ό τ σ ι κ α > Τ ο υ ρ κ ο λ έ κ α ς 
[Αρκαδίας]). Ο γιος του Δήμου, Γιάν-

νης, ήταν ο πρώτος της γενιάς του που 

υιοθέτησε το όνομα Κολοκοτρώνης. 
Κατά την οικογενειακή παράδοση ο 

Γ ι ά ν ν η ς  ο ν ο μ ά σ τ η κ ε  α ρ χ ι κά 

«Μπιθεγκούρας» (από προσωνύμιο 

που του αποδόθηκε από κάποιον Αρ-

βανίτη, το οποίο στα αρβανίτικα ση-

μαίνει: αυτός που έχει δυνατά οπίσθια) 
και έμεινε στον ίδιο το όνομα 

«Κολοκοτρώνης», που είναι η ακριβής 

μετάφραση του αρχικού προσωνυμίου. 
Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ρα-

μοβούνι της Μεσσηνίας, προερχόμενος 

από το Λιμποβίσι Καρύταινας (με 
απώτερη καταγωγή από το Ρουπάκι 

Μεσσηνίας [Κότσικας>Ρουπάκι] που 

δεν υπάρχει πια) και πέρασε τα παιδι-
κά του χρόνια στον πύργο της Καστά-

νιτσας στη Μάνη και τον πατέρα του 

τον έβλεπε πολύ σπάνια.Το όνομα Θεό-

δωρος ήταν καινούργιο στη γενιά του. 

Του το έδωσαν προς τιμήν του Ρώσου 
αξιωματικού Θεόδωρου Ορλώφ (Фёдор 

Григорьевич Орлов) ο οποίος κατά τη 

διάρκεια του της Ορλωφικής επανάστα-
σης είχε γίνει πολύ αγαπητός, εξιστορώ-

ντας συνεχώς στους πληθυσμούς την 

αρχαία ελληνική δόξα. Τον βάφτισε ο 

Ιωάννης Παλαμήδης από τη Στεμνίτσα, 

πατέρας του Ρήγα Παλαμήδη. Ο πατέρας 

του Θεόδωρου, Κωνσταντής Κολοκοτρώ-
νης, πήρε μέρος στην ένοπλη εξέγερση 

των Ορλοφικών η οποία υποκινήθηκε από 

την Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας το 1770 
και σκοτώθηκε μαζί με δύο αδελφούς και 

τον φημισμένο Παναγιώταρο στον πύργο 

της Καστάνιτσας από τους Τούρκους. 

Απόστολος Μπιτσαράς 

την ποιότητα της ανθρώπινής ζωής 
στο σύνολό της με ορισμένες ομάδες 
να επηρεάζονται εντονότερα όπως 
π.χ. οι γυναίκες 16-49 ετών, τα άτομα 
που ζουν μόνα τους (με ή χωρίς παι-
διά), εκείνοι με χαμηλό εισόδημα και οι 
άνεργοι. Η τρέχουσα πανδημική κρίση 
COVID-19 είναι η αιτία ευρείας ανησυ-
χίας, κατάθλιψης και άγχους μεταξύ 
των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η 
απότομη αλλαγή του μαθησιακού 
περιβάλλοντος και οι περιορισμένες 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και δρα-
στηριότητες, δημιούργησαν μια ασυ-
νήθιστη κατάσταση για τα αναπτυσσό-
μενα παιδικά μυαλά. Το κλείσιμο των 

Η πρόσφατη πανδημία 

επηρεάζει έντονα την καθημερινή 
μας ζωή, επιβραδύνει σημαντικά την 
παγκόσμια οικονομία και έχει αρνητι-
κό αντίκτυπο στην ανθρώπινη πα-
γκόσμια ευημερία, διαταράσσοντας 

σχολείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η κοινωνική απο-
στασιοποίηση και οι διάφοροι περιορισμοί αυξάνουν τον κίνδυ-
νο κακής διατροφής των παιδιών και την έκθεσή τους στην 
ενδοοικογενειακή βία, ενώ παράλληλα αυξάνεται σημαντικά το 
stress και το άγχος. Οι ηλικιωμένοι, είναι πιο ευάλωτοι και πιο 
ευαίσθητοι σε προβλήματα ψυχικής υγείας με αποτέλεσμα να 
είναι πιο επιρρεπείς στις λοιμώξεις. Ερευνητές υποστηρίζουν 
πως οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη είχαν υψηλό 
κίνδυνο για ψυχικές ασθένειες και διαταραχές ύπνου. Η πανδη-
μία COVID – 19 μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένο φόβο, πανι-
κό, άγχος και ξενοφοβία. Ο «πανδημικός φόβος» συνδέεται 
άμεσα με την ψυχική ευεξία που με τη σειρά της συσχετίστηκε 
με χαμηλότερη ποιότητα ζωής. Υπάρχουν ανησυχίες για την 
έξαρση της βίας σε μια εποχή κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
ανεργίας και εκτεταμένης οικονομικής αστάθειας. Παράγοντες 
που μπορεί να μειώσουν την ποιότητα ζωής είναι επίσης τα 
χαμηλά κέρδη και οι απώλειες οικονομικών πόρων.  Μιχάλης 

Πάσχος 

συνέπεια του σεισμού προκλήθηκαν τσουνάμι, που έπληξαν τόσο τη Σάμο 
και παρακείμενα νησιά όσο και την περιοχή της Σμύρνης. Δύο μαθητές,  ηλικί-
ας 15 και 17 ετών (ένα αγόρι κι ένα κορίτσι), καταπλακώθηκαν από τοίχο που 
κατέρρευσε,  στο Βαθύ της Σάμου, στη διάρκεια του μεγάλου σεισμού μεγέ-
θους 6,7 ρίχτερ. Σύμφωνα με πληροφορίες  και οι δύο μαθητές ανασύρθηκαν 
νεκροί. Οι μαθητές καταπλακώθηκαν κατά τη διαδρομή  τους από το σπί-
τι  προς το Φροντιστήριο. Επίσης ένας ακόμη 14χρονος μαθητής  τραυματί-
στηκε  σοβαρά. Ανύψωση της Σάμου κατά 18-25 εκατοστά παρατηρήθηκε 
ύστερα από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρί-
χτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 13:51 με επίκεντρο 
τη θαλάσσια περιοχή 16 χλμ βόρεια βορειοδυτικά του νησιού. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπερι-
βάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτε-
λούμενη από τους καθηγητή Δρ. Ευθύμη Λέκκα, υποψ. Δρ. Σπυρίδωνα Μαυ-
ρούλη, υποψ. Δρ. Μαριλία Γώγου, υποψ. Δρ. Ιωάννα Τριαναταφύλλου, με τη 
συμμετοχή και του σεισμολόγου Δρος Γεράσιμου Παπαδόπουλου, από τα 
σημαντικότερα ευρήματα είναι η τεκτονική ανύψωση, που παρατηρήθηκε 
τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα, δηλαδή στο ανερχόμενο τέμαχος 
του ρήγματος, που ενεργοποιήθηκε στο θαλάσσιο χώρο βόρεια του νησιού. Η 
ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα πεδίου για το σεισμό 
της Σάμου, τις επιπτώσεις του στα κτήρια, τα συνοδά γεωδυναμικά φαινόμε-
να, το τσουνάμι και τις σημαντικές εδαφικές παραμορφώσεις.                            

Σεισμός στα ανοι-
χ τά  της  Σά -
μου, μεταξύ Σμύρ-
νης και Σάμου, 
σημειώθηκε στις 30 
Ο κ τ ω β ρ ί -
ου 2020 στις 13:51 

ώρα Ελλάδος και προκάλεσε μεγάλες κατα-
σ τ ρ ο φ έ ς  κ υ ρ ί ω ς  σ τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή 
της Σμύρνης και στο νησί της Σάμου. Ο σει-
σμός, που έγινε γνωστός στην Ελλάδα και 
ως σεισμός της Σάμου, είχε αποτέλεσμα εκα-
τόν δεκατέσσσερις (114) άνθρωποι να χά-
σουν τη ζωή τους στα τουρκικά παράλια και 
άλλοι δύο στην Σάμο. Το επίκεντρο του σει-
σμού ήταν 19 χιλιόμετρα βορείως της Σάμου, 
στον κόλπο της Εφέσου, ενώ το μέγεθός του 
ήταν 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρί-
χτερ σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών (το USGS αναφέρει ότι το μέγεθος 
του σεισμού ήταν 7,0) και έγινε αισθητός σε 
πολλά μέρη της Ελλάδας και της δυτικής 
Τουρκίας. Σύμφωνα με την κλίμακα Μερκάλι, 
ο σεισμός κατατάσσεται επίσημα στο επίπεδο 
VIII (8 με μέγιστο το 12), δηλαδή 
«καταστροφικός». Λίγα λεπτά αργότερα, ως 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

Ο σεισμός της Σάμου 

Επιπτώσεις της πανδημίας 

«Ανύψωση 

της  

Σάμου  

κατά  

18-25 

εκατοστά»  

 

Ορέστης 

Ζούκα 

«Σβήνοντας 

ένα κομμάτι 

από το πα-

ρελθόν εί-

ναι σαν να 

σβήνεις και 

ένα αντί-

στοιχο κομ-

μάτι από το 

μέλλον.»   

Γιώργος 

Σεφέρης  
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GREEK FREAK 

Πως διαβάζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος  

Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου ανδρών 

Το πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδο-
σφαίρου της Α΄ Εθνικής Κατηγορί-
ας, ή Super League (Σούπερ Λιγκ και 
Σούπερ Λίγκα),είναι το ανώτα-
το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ανδρών 
στην Ελλάδα. Διεξάγεται από τη Super 
League Ελλάδα (η οποία διαδέχθηκε 
την ΕΠΑΕ) υπό την εποπτεία 
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-
δίας (ΕΠΟ). Από το 2019 φέρει την ονο-

μασία Super League 1. 

Μέχρι τώρα μόνο 6 σύλλογοι έχουν κατα-
κτήσει τον τίτλο, ο Ολυμπιακός, 
ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ , 
ο Άρης και η ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός με 45 
τίτλους έχει κατακτήσει τους περισσότε-
ρους στην ιστορία της διοργάνωσης.    
       
       Κατάταξη Φεβρουάριος 2021 
 
 Μιχαήλ– Άγγελος Αποστόλου 

Σύμφωνα με μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο 

του Κέμπριτζ δεν παίζει ρόλο με τι σειρά 

είναι τοποθετημένα τα γράμματα σε μια λέ-

ξη, αρκεί το πρώτο και το τελευταίο γράμμα 

να είναι στη σωστή τους θέση. Τα υπόλοιπα 

μπορούν να είναι σε τυχαίες θέσεις και να 

μπορείτε να τις διαβάζεται χωρίς πρόβλη-

μα.  Αυτό γίνεται γιατί ο ανθρώπινος εγκέφα-

λος δεν διαβάζει γράμμα - γράμμα κάθε λέξη 

αλλά την λέξη σαν σύνολο.  Απίστευτο ε!  

Πόπη Ντάγγαλου 

Σνφμύωα με μαι έυρενα στο Πμανιπσητε-

το του Κμτρπιαιζ, δεν πζαιει ρλόο με τι 

σρειά είναι τοθοπεμέτενα τα γτάμαμρα 

μσέα σε μία λξλέη, αεκρί το πώτρο κια το 

ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέ-

η. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυ-

εας θιέεσς και να μροπετίε να τις δαβαιάε-

στε χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο 

απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμ-

ρμα γάμρμα κθάε λξηέ αλλά την λξηέ σαν 

σνύλοο. Ατίπτσυεο ε; 

μεταξύ άλλων δυο φορές MVP 
του πρωταθλήματος (2019, 
2020) και τέσσερις φορές μέλος 
του All-Star Game ΝΒΑ. Έχει 
τον αριθμό 34 στη φανέλα του 
και το αγωνιστικό παρατσούκλι 
του είναι The Greek Freak. Στις 
15 Δεκεμβρίου 2020 ανανέωσε 
το συμβόλαιο του με τους Μιλ-
γουόκι Μπακς για 5 χρόνια για 
228 εκατομμύρια δολάρια. Γεν-
νήθηκε στην Αθήνα στις 6 Δε-
κεμβρίου 1994 και είναι παιδί 
μ ε τ α ν α σ τ ώ ν  α π ό 
το  Λάγος  της Νιγηρίας,      του 
Τσαρλς και της Βερόνικα Αντε-
τοκούνμπο, οι οποίοι εγκατα-
στάθηκαν στην Ελλάδα το 1991. 
Ο μεγαλύτερος αδερφός του, 
Φράνσις, παρέμεινε πίσω στο 
Λάγος με τον παππού και τη 
γιαγιά τους. Οι γονείς του απέ-
κτησαν άλλους τρεις γιους στην 
Ε λ λ ά δ α ,  τ ο ν  Θ α ν ά σ η , 
τον Κώστα και τον Αλέξη. Ο 
πατέρας του Αντετοκούνμπο 
ήταν πρώην επαγγελματίας 

ποδοσφαιριστής στη Νιγηρία, ενώ η μητέρα 
του αθλήτρια του άλματος εις ύψος. Όλα τα 
παιδιά της οικογένειας που γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα πήραν ένα ελληνικό κι ένα νιγηριανό 
όνομα. Το νιγηριανό όνομα του Γιάννη είναι 
«Ούγκο».  Αν και εκείνος με τα τρία αδέλφια 
του γεννηθήκαν και μεγάλωσαν στην Ελλά-
δα, δεν απέκτησαν αυτόματα το δικαίωμα 
της ελληνικής ιθαγένειας. Έως την ηλικία 
των 18 ετών, ο Αντετοκούνμπο δεν είχε 
επίσημα έγγραφα και δεν ήταν πολίτης ούτε 
της Ελλάδας ούτε της Νιγηρίας. Μεγάλωσε 
στη συνοικία των Σεπολίων. Οι συνθήκες 
διαβίωσης της οικογένειας ήταν δύσκολες, 
καθώς οι γονείς του δυσκολεύονταν να 
βρουν εργασία και έτσι εκείνος μαζί με τον 
μεγαλύτερο αδερφό του, Θανάση έβγαζαν τα 
προς το ζην πουλώντας γυαλιά ηλίου, τσά-
ντες και ρολόγια στις υπαίθριες αγορές. 
Ξεκίνησε να ασχολείται με το μπάσκετ το 
2007 και έως το 2009 έπαιζε πλέον επαγ-
γελματικά για την ομάδα εφήβων του Φιλα-
θλητικού, όπου ο Θανάσης και ο Κώστας 
ξεκίνησαν επίσης να παίζουν αργότερα, ενώ 
ο αδερφός τους, Φράνσις πίσω στη Νιγηρία 
έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Έχει 
αναφερθεί πως ο Γιάννης είναι υποστηρι-
κτής του Ολυμπιακού Πειραιώς.   

           Γιάννης Καραγιώργος 

Ο  Γι ά ν ν ης  Αν τ ε τ ο κο ύ ν-
μπο (πλήρες όνομα Γιάννης Σίνα-
Ο ύ γ κ ο  Α ν τ ε τ ο κ ο ύ ν μ π ο , ) 
(Ζωγράφου, Αττική, 6 Δεκεμβρί-

ου 1994) είναι Ελληνας 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α ς  δ ι ε -
θνής καλαθοσφαιριστής. 
Έχει ύψος 2,11 μ. και αγω-
νίζεται σε όλες τις θέσεις 
καλαθοσφαίρισης  γ ια 
τους Μιλγουόκι Μπακς και 
την Εθνική Ελλάδος. Ξεκί-
νησε τη σταδιοδρομία του 
στην Α2 κατηγορία του 
ελληνικού πρωταθλήματος 
καλαθοσφαίρισης ως παί-
κτης του Φιλαθλητικού. 
Κατόπ ιν ,  επ ι λέχθηκε 
στο ΝΒΑ Ντραφτ στη θέση 
15 από τους Μιλγουόκι 
Μπακς το 2013, όπου και 

εξελίχθηκε στον κορυφαίο παίκτη 
της ομάδας στις περισσότερες 
στατιστικές κατηγορίες και σε έναν 
από τους κορυφαίους παίκτες του 
πρωταθλήματος του NBA, όντας 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD#Super_League
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD#Super_League
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3.%CE%A6.%CE%A0._(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%9A_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0.%CE%91.%CE%9F.%CE%9A._(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/All-Star_Game_%CE%9D%CE%92%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BA%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_(%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%912_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F.%CE%91._%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/NBA_%CE%9D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BA%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BA%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/NBA
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παράλληλα άρχισε να τραγουδά. 
Όταν ήταν έφηβος μάλιστα, δημιούρ-
γησε με τους φίλους του ένα μουσικό 
συγκρότημα με το όνομα «Blue 
Brothers», στο οποίο ο Κωνσταντί-
νος έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. 
Παρά το γεγονός ότι τελειώνοντας το 
σχολείο εισήχθη στην Νοσηλευτική 
Σχολή, αποφάσισε να ακολουθήσει 
το όνειρό του και δήλωσε συμμετοχή 
στο διάσημο talent show του Ant1 
Fame Story 3 που διεξαγόταν την 
ίδια περίοδο. Παίρνοντας αυτό το 
ρίσκο κατάφερε γρήγορα να απο-
σπάσει θετικές κριτικές και να ξεχω-
ρίσει για τη φωνή και την όμορφη 
εμφάνιση που έκανε το γυναικείο 
πληθυσμό να παραληρεί. 

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένας 
απ’ τους πιο γοητευτικούς και ταλα-

ντούχους 
καλλιτέχνες 
των τελευταί-
ων ετών. 
Γεννήθηκε 
στην Αθήνα 
στις 21 Μαΐου 
1986 όπου 

και μεγάλωσε. Είναι ένα από τα πρώ-
τα τρίδυμα αδέρφια που γεννήθηκαν 
στην Ελλάδα με εξωσωματική γονιμο-
ποίηση και μιλά γι’ αυτό με μεγάλη 
υπερηφάνεια. Η κλίση του για τη μου-
σική φάνηκε από την ηλικία μόλις των 
5 ετών όταν ξεκίνησε να μαθαίνει 
πιάνο. Στη συνέχεια έμαθε να παίζει 
κιθάρα και άλλα μουσικά όργανα, ενώ 

1. Αντώνης Ρέμος Όταν Σε Ρωτήσανε 

2. Κωνσταντίνος Αργυρός Θα ‘Μαι Εδώ 

3. Νίκος Οικονομόπουλος Εμένα Να Ακούς 

4. Ήβη Αδάμου & Γιώργος Μαζωνάκης Φωτιά Μου 

5. Γιώργος Σαμπάνης & Πάνος Κατσιμίχας Αυτό Που Αγαπάς 

6. Μιχάλης Χατζηγιάννης Μην Αργείς 

7. Πάνος Κιάμος Είπα Κι Εγώ 

8. Γιάννα Τερζή & Πασχάλης Τερζής Για Σένα Μόνο 

9. Νίκος Βέρτης Πόσο Με Πλήγωσες 

10. Josephine Εγώ (Cairo Mix) 

11. Γιάννης Πλούταρχος Περνάς Καλά 

12. Πέτρος Ιακωβίδης Μη Θυμώνεις 

13. Βασίλης Δήμας Κρυμμένος Θησαυρός 

14. Έλενα Παπαρίζου Σε Ξένο Σώμα 

15. Νατάσα Θεοδωρίδου Παραδόθηκα Σε Σένα 

16. Νίκος Απέργης Μια Κυριακή 

17. Θοδωρής Φέρρης Κάψε 

18. Ηλίας Βρεττός Τον Άνθρωπο Τον Λάθος 

19. Αναστάσιος Ράμμος Ότι Κι Αν Κάνω 

20. Λένα Ζευγαρά Στα Πατώματα 

Γιάννης Καραγιώργος 

Όταν φυσάει ο ανα-

τολικός άνεμος και 

φέρνει τη Μαίρη 

Πόπινς στο σπίτι της 

οικογένειας Μπανκς, 

έρχονται τα πάνω 

κάτω στη ζωή των 

παιδιών της οικογέ-

νειας. Πάνω από ο-

γδόντα χρόνια έχουν 

περάσει από τότε που συναντήσαμε για 

πρώτη φορά τη Μαίρη Πόπινς, κι αυτή 

η πρωτότυπη κλασική ιστορία εξακο-

λουθεί να μαγεύει τους αναγνώστες 

και να οδηγεί νέους θαυμαστές στον 

μυστηριώδη κόσμο της αγαπημένης 

μαγικής νταντάς όλων μας.  

Ένα βιβλίο γεμάτο εντυ-

πωσιακές ιστορίες θαρρα-

λέων γυναικών με πρωτο-

ποριακές καριέρες. Στις 

σελίδες του θα γνωρισουμε 

τη Μαρία Μέριαν από τη 

Γερμανία με το πάθος της 

για τα έντομα, τη Σοφί 

Μπλανσάρ σύζυγος του πρωτοπόρου της 

αεροναυτικής Ζαν-Πιερ Μπλανσάρ που 

έμελλε να γίνει η πρώτη γυναίκα επαγγελ-

ματίας αεροναυτικός, και μαζί της υα ταξι-

δέψουμε στον ουρανό, την Γιούνκο Τα-

μπει και θα αναρριχηθούμε στην κορυφή 

του Έβερεστ, αλλά και την Κάθριν Τζόν-

σον, που υπολόγισε απίστευτους μαθηματι-

κούς τύπους στέλνοντας τους πρώτους αν-

θρώπους στο διάστημα!    Ρέα Μουσκίδη 

Όταν ο Γκρεγκ Χέ-

φλι και η οικογένειά 

του φεύγουν για 

διακοπές, νιώθουν 

έτοιμοι να ζήσουν 

την περιπέτεια της 

ζωής τους. Τα σχέ-

διά τους όμως ανα-

τρέπονται, με αποτέλεσμα να 

"παγιδευτούν" σε ένα κάμπινγκ που 

δεν είναι κι ακριβώς καλοκαιρινός 

παράδεισος. Τα πράγματα θα γίνουν 

ακόμα χειρότερα για τους Χέφλι όταν 

ανοίξουν οι ουρανοί και η στάθμη του 

νερού αρχίσει ν’ ανεβαίνει. Θα σώ-

σουν τελικά τις διακοπές τους – ή θα 

πνιγούν στα βαθιά; 

Νέες κυκλοφορίες Παιδικά βιβλία 

Μουσικά Νέα 

Minions 2: Η Άνοδος του 

Γκρου (2021) 

Kyle Balda 

Στιβ Καρέλ, Lucy Lawless, Ζαν 

Κλοντ Βαν Νταμ 

Anima-

tion, Οικογενειακές, Περιπέτειες 

2/8/2021 

Rumble (2021) 

Hamish Grieve 

Ben Schwartz, Γουίλ Αρ-

νέτ, Geraldine Viswanathan 

Animation, Παιδικές 

 

 

                      Netflix 

The Batman (2021) 

Matt Reeves 

Ρόμπερτ Πάτινσον, Πολ Ντέι-

νο, Ζόι Κράβιτζ 

Αστυνομικές, Δραματικές, Δράσης 

 

 

                   1/10/2021 

Τομ και Τζέρι (2021) 

Tim Story 

Κλόι Γκρέις Μο-

ρέτζ, Μάικλ Πένια, Rob 

Delaney 

Animation, Οικογενειακές 

             5/3/2021 

 

                Ρίτα Αβραμούλη 

Αναμενόμενες ταινίες το 2021 

Top 20 Ράδιο Πόλις 99,4fm 

https://www.youtube.com/watch?v=CdpS5Show9Q&ab_channel=PanikRecordsTube
https://www.youtube.com/watch?v=Tvh0HsSc7w0&ab_channel=%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82Tv
https://www.youtube.com/watch?v=Bbv_ZAuohdg&ab_channel=%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82OfficialYouTubeChannel
https://www.youtube.com/watch?v=QgAcJGkusR8&ab_channel=PanikRecordsTube
https://www.youtube.com/watch?v=_Pdqk6n6O44&ab_channel=CobaltMusic
https://www.youtube.com/watch?v=7Di3bzkKiSI&ab_channel=HeavenMusic
https://www.youtube.com/watch?v=CeNgr0ag720
https://www.youtube.com/watch?v=K9SZY8hje8k&ab_channel=YiannaTerzi
https://www.youtube.com/watch?v=0WmBhoGAooA
https://www.youtube.com/watch?v=L69g2chysnA&ab_channel=PanikRecordsTube
https://www.youtube.com/watch?v=Kxj5lP2hK40&ab_channel=GiannisPloutarchos
https://www.youtube.com/watch?v=3TCyPY7B-4s&ab_channel=PetrosIakovidis
https://www.youtube.com/watch?v=o48BoIDRjVw&ab_channel=SonarMusicGreece
https://www.youtube.com/watch?v=-vVTnyPHC4Q
https://www.youtube.com/watch?v=-9RjQtMzfRo
https://www.youtube.com/watch?v=2QkcrYi5SY0&ab_channel=NikosApergistv
https://www.youtube.com/watch?v=Zj0YqLuDnnw&ab_channel=PanikRecordsTube
https://www.youtube.com/watch?v=eGuJanLLGKk&ab_channel=IliasVrettos
https://www.youtube.com/watch?v=f7t2SxUM2kQ&ab_channel=PanikRecordsTube
https://www.youtube.com/watch?v=CIqHIMm295Q&ab_channel=MichaelTouratzidisTV


Το χάρισμα της ΄Ηβης 

 
Η Ήβη είναι ένα κορί-

τσι 11 ετών που μπορεί 
να μιλάει με τα ζώα. 

Αυτό το χάρισμα το 

είχε και η μητέρα της 
αλλά και η γιαγιά της. 

Συνήθως όμως  η Ήβη 

κάνει πράξεις χωρίς να 
το σκεφτεί και έρχεται σε δύσκολη θέση. 

Αλλά πάντα με τη βοήθεια των φίλων 

της και τα ζώα πάντα τα καταφέρνει. Στο 
τέλος θα καταλάβει το ότι δεν είναι 

άσχημο να είσαι διαφορετικός και θα 

ανακαλύψει το μυστικό που της έκρυβαν 
τόσα χρόνια.  

   Εύα Μπιτσαρά 

Τροφή για σκέψη.. 
Ξεχειλίζει από βιβλία μα ποτέ της δε διαβάζει. Της 
αρέσει ωραία ωραία στην αράδα να τα βάζει. 

Τι είναι; Η βιβλιοθήκη. 

Πράσινο σπιτάκι, κόκκινα παραθυράκια, μέσα κατοι-
κούνε μαύρα αραπάκια. 

Τι είναι; Το καρπούζι. 

Μικρή μικρή νοικοκυρά μεγάλη πίτα φτιάχνει. 
Τι είναι; Η μέλισσα. 

Από πάνω σαν τηγάνι από κάτω σαν βαμβάκι από 

πίσω σαν ψαλίδι. 
Τι είναι; Η χελιδόνα. 

Χιλιοτρύπητο λαγήνι, που σταλιά νερό δεν χύνει. 
Τι είναι; Το σφουγγάρι. 

Έχω ένα βαρελάκι που έχει δυο ειδών κρασάκι. 

Τι είναι; Το αυγό. 
Ίσιο είναι σαν κερί κι η φωνή του βροντερή. 

Τι είναι; Το τουφέκι. 

Αν είμαι νέος ,μένω νέος ,αν είμαι γέρος, μένω γέρος. 
Τι είναι; Η φωτογραφία. 

Όμορφη πλουμιστή, στα λουλούδια κατοικεί. 

Τι είναι; Η πεταλούδα. 
Ζει με τα κοχύλια κι έχει και βελόνια χίλια. 

Τι είναι; Ο αχινός. 

Εύα Μπιτσαρά 

 

*Δυο κρητικοί πηγαίνουν σ’ ένα ξενοδοχείο στην 

Αγγλία και μέσα στην ντουλάπα βρίσκουν ένα ποντίκι 

να τρώει τα σεντόνια. «Κατέχεις πως λένε τον ποντικό 
στα Εγγλέζικα;» λέει ο ένας «Όϊ, δε κατέχω» λέει ο 

άλλος. «Και πως θα τους πούμε ήντα συμβαίνει;» 

«Άσε θα πάρω εγώ να εξηγηθώ» λέει ο άλλος και 
σηκώνει το τηλέφωνο. «Yes, Reception?» «Yes» «Do 

you know Tom and Jerry?» «Yes, of course» «Jerry is 

here!!!» 
 

*Χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνει ο Το-
τός .“Ναι¨” λέει ψιθυριστά “Δώσε μου σε παρακαλώ 

τον πατέρα σου λέει ένας κύριος. “Δεν  μπορεί  τώρα  

είναι απασχολημένος”   ψιθυρίζει ο Τοτος . “Καλά 
παιδί  μου ,δώσε μου την μητέρα σου’’ “Δεν μπορεί 

τώρα,είναι κι αυτή απασχολημένη”ψυθιρίζει ο  Τοτός. 

Δεν πειράζει  δώσε μου τον παππού σου λέει ο κύριος. 
Δεν  μπορώ ούτε αυτόν,κύριε είναι απασχολημένος  

ψιθυρίζει ο Τοτός . Εντάξει δώσε μου την γιαγιά. 

Είναι απασχολημένη κι αυτή ψιθυρίζει ο Τοτός., Καλά 
παιδί μου τι κάνουν ; Με ψάχνουν. 

                     Διονύσης Σκουτής 

 Τα τρία μικρά λυκάκια 

 Τα τρία μικρά λυκάκια ζούσαν με την μητέρα τους ,ώσπου 

μια  μέρα τα κάλεσε για  να τους πει 

ότι μεγάλωσαν και έπρεπε να φύγουν   
και να φτιάξουν δικά τους σπίτια. 

Όμως  έπρεπε να προσέχουν  τον Ρουνι 

Ρουνι  το ύπουλο κακό  γουρούνι. 

Την άλλη μέρα έφυγαν  .Πρώτα  συνά-

ντησαν ένα καγκουρό που του ζήτησαν 

να τους δώσει  τούβλα για το σπίτι 

τους αλλά ο Ρουνι Ρουνι το ύπουλο 

κακό γουρούνι τους ακολουθεί  και 

τους καταστρέφει   τα σπίτια που κατασκευάζουν. Ωστόσο 

ο Ρουνι Ρουνι το ύπουλο  κακό γουρούνι δεν είναι πάντα  

κακός. Στο τέλος γίνονται φίλοι και από ύπουλο γίνεται 

θαυμάσιο καλό γουρούνι και ζουν μαζί  ευτυχισμένοι.                                 

  Βένια Ορφανιώτη 

Βιβλιοπαρουσίαση 

Το PlayStation 5 (επίσημη συντομογραφία PS5) είναι κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών που αναπτύχθηκε και 
κυκλοφόρησε από την Sony Interactive Entertainment στις 12 Νοεμβρίου του 2020 στη Βόρεια και Νότια 
Αμερική, την Αυστραλία και την Ιαπωνία, ενώ στην Ευρώπη κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου του ίδιου 
έτους. Είναι διάδοχος του PlayStation 4. Θεωρείται ανταγωνιστής του Xbox Series X της Microsoft και 

του Switch της Nintendo. Σε ένα άρθρο του Wired τον Απρίλιο 
του 2019, ο επικεφαλής αρχιτέκτονας της Sony Μαρκ Σέρ-
νι αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με τον τότε ανώνυμο 
διάδοχο του PlayStation 4. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της 
κονσόλας είναι η εξειδικευμένη μονάδα δίσκου στερεάς κατά-
στασης, συμβατότητα με παιχνίδια του PlayStation 4 και 
του PlayStation VR τίτλους, καθώς και υποστήριξη ψηφιακών 
τίτλων και τίτλων βασισμένων σε δίσκο.Η πρώτη είδηση για το 
PlayStation 5 ήρθε από τον Μαρκ Σέρνι σε συνέντευξη του 
στο Wired τον Απρίλιο του 2019.Η Sony σκοπεύει να κυκλο-
φορήσει το PlayStation 5 ως εκπρόσωπος της εταιρείας στις 

κονσόλες της νέας γενιάς. Επίσης δεν σκοπεύει να το πουλήσει σε όλο τον κόσμο πριν τα τέλη του 
2020. Στις αρχές του 2019, η οικονομική έκθεση της Sony για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανέφερε ότι το 
υλικολογισμικό επόμενης γενιάς της εταιρείας ήταν σε ανάπτυξη, αλλά δεν θα έβγαινε στην κυκλοφορία 
πριν τον Απρίλιο του 2020.Τον Οκτώβριο του 2019 κυκλοφόρησαν περισσότερες πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά της κονσόλας. Η κονσόλα έχει οκταπύρηνο επεξεργαστή x86-64-AMD Ryzen Zen2 16 
νημάτων. Ο ενσωματωμένος δίσκος Blu-ray της κονσόλας έχει χωρητικότητα 100GB 8 δίσκων Blu-ray και 
υποστηρίζει επίσης Ultra HD Blu-ray. Η νέα κονσόλα θα έχει εξατομικευμένο αποθηκευτικό χώρο δίσκου 
στερεάς κατάστασης, καθώς ο Σέρνι έδωσε έμφαση στην ανάγκη για γρήγορη φόρτωση της συσκευής και 
μεγαλύτερο χώρο για να γίνεται ακόμη καλύτερη η εμπειρία παιχνιδιών, καθώς και για να υποστηρίζει την 
απαιτούμενη μετάδοση περιεχομένου από τον δίσκο για ανάλυση 8Κ. Το PlayStation 5 θα έχει κατάσταση 
ανεσταλμένου παιχνιδιού για να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από το PlayStation 4.  Νίκος Μπιτσαράς 

Playstation 5 
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