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  Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ φτάςαμε ςτο 7ο τεφχοσ του 

περιοδικοφ μασ.  Oι δθμοςιογράφοι «Βιβλιοπόντικεσ» για τον 

μινα Μάρτιο ετοίμαςαν τισ εργαςίεσ τουσ με τθ βοικεια των 

δαςκάλων τουσ και μασ τισ παρουςιάηουν πάλι.  το τεφχοσ αυτό, 

οι μακθτζσ του Β1 και του Β2 βρικαν παροιμίεσ, ιςτορίεσ, ικθ και 

ζκιμα, ποιιματα για τον πρϊτο μινα τθσ άνοιξθσ! Οι μακθτζσ του 

Γ2 με αφορμι τθ μεγάλθ γιορτι του Ευαγγελιςμοφ που 

γιορτάηουμε ςτισ 25 Μαρτίου, παρουςιάηουν μερικά από τα 

τριακόςια ονόματα τθσ Παναγίασ που δείχνουν τθν πίςτθ και τθν 

αγάπθ του λαοφ.  Οι μακθτζσ τθσ Δ΄ τάξθσ ςυνεχίηουν το ταξίδι 

τουσ ςτο χρόνο και μασ εκπλιςςουν με τα ποιιματα που ζγραψαν 

για τουσ δαςκάλουσ τουσ ςε ζνα πολφ ωραίο βιβλιαράκι, όπωσ και 

για όςα πρζπει να γνωρίηουμε ςε περίπτωςθ ςειςμοφ.  Οι μακθτζσ 

του Ε1 με τθν εργαςία τουσ μασ βάηουν ςτο πνεφμα τθσ Αποκριάσ.   

Και τζλοσ οι μακθτζσ του τ2 με αφορμι τθν παγκόςμια 

θμζρα κατά τθσ ςχολικισ βίασ ςτισ 6 Μαρτίου, παρουςιάηουν τθν 

ζρευνά τουσ για τθ ςχολικι βία και τθ ςυνζντευξθ που πιραν οι 

μακιτριεσ Χ. Καρφτςα και Γ. αρακινοφ από τθ δικθγόρο- 

εγκλθματολόγο κ. Φ. Μθλιϊνθ για τουσ τρόπουσ πρόλθψθσ και 

αντιμετϊπιςθσ τθσ ενδοςχολικισ βίασ.    

Και πάλι ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοφσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο περιοδικό του 

ςχολείου μασ!  

Μθν ξεχάςετε να διαβάςετε τα δφο θλεκτρονικά μασ παραμφκια 

που είναι αφιερωμζνα ςτθ φιλία! Καλι ανάγνωςθ! 

 

 

Περιεχόμενα 

 
Οι μαθηηέρ ηος Β1...σελ. 3 

 

Έθιμα και Παπαδόζειρ Β2… 

σελ. 5 

 

Τα ονόμαηα ηηρ Παναγίαρ  

Γ2…… σελ. 8 

 

Το ζσολείο ηαξιδεύει ζηο 

σπόνο, Γ ηάξη....….σελ. 10 

 

Οι Απόκπιερ Δ1....σελ. 15 

 

Ημέπα Καηά ηηρ ζσολικήρ 

βίαρ, Ση2….σελ. 17 

 

Η γωνιά ηηρ ξεκούπαζηρ 

…..σελ. 23 

 

Η γωνιά ηηρ ποίηζηρ…. σελ. 

24 
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Οι μακθτζσ του Β1 που ςυμμετείχαν με τισ εργαςίεσ τουσ ςτο 

τεφχοσ αυτό είναι:  

 

 Σοφία Γιάλ. 

 Λευκι Λογκαρ. 

 Αντώνθσ Γαβρ. 

 Βαςιλικι Χουλ. 

 Κωνςταντίνοσ Ντεκ. 

 Βικτώρια Βανικ. 

 Βάιοσ Χοφμ. 

 Ακαναςία Σκουφ. 

 Μαργαρίτα Μπαλωμ. 

 Δθμιτρθσ Κουτςοκ.  
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Μάνα μου τα,  

μάνα μου τα κλεφτόπουλα 

τρώνε και τραγουδάνε, 

 άιντε πίνουν και γλεντάνε.  

 
Μα ζνα μικρό, μα ζνα μικρό 

κλεφτόπουλο δεν τρώει,  

δεν τραγουδάει,  

βάι δεν πίνει δε γλεντάει. 

 

Μόν’  τ’ άρματα,  

μόν’  τ’ άρματά του κοίταηε,  

του τουφεκιοφ του λζει: 

 

Γεια ςου Κίτςο μου λεβζντθ,  

πόςεσ φορζσ,  

πόςεσ φορζσ, με γλίτωςεσ 

απ’ των εχκρών τα χζρια  

κι απ’ των Σοφρκων τα 

μαχαίρια 

           

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Σο «χαίρε» του 

Ευαγγελιςμοφ  

ςταλάηει από τα βάκθ του 

ουρανοφ  

και μινυμα ςκορποφν τα 

χελιδόνια,  

πωσ γίναν  

ανκοπζταλα τα κλώνια 

 

Προςωνφμια του Μάρτθ 

 «Φφλα ξφλα για τον Μάρτθ να μθν 

κάψεισ τα παλοφκια» 

 «Όπωσ αςπρίηουν τα βουνά το Μάρτθ 

από τα χιόνια, ζτςι ν’ αςπρίςουν τα 

μαλλιά τθσ νφμφθσ απ’ τα χρόνια»  

 «Μάρτθσ βρζχει? Ποτζ μθ πάψει»  

 «Κάλλιο Μάρτθσ καρβουνιάρθσ παρά 

Μάρτθσ λιοπυράρθσ»  

 «Αν ρίξει ο Μάρτθσ δυο νερά κι Απρίλθσ 
άλλο ζνα, χαρά ςε εκείνο το ηευγά πό’ 
χει πολλά ςπαρμζνα» 
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Αγαπθτοί αναγνώςτεσ, γεια ςασ, εδώ κα 
βρείτε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 

βρικαμε για τον μινα Μάρτιο, ποιιματα, 
παραδόςεισ, ικθ και ζκιμα, ηωγραφιζσ 

που ηωγραφίςαμε για όλουσ εςάσ!   
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ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟ  ΜΑΡΣΙΟ  
από τουσ μακθτζσ: Άρθ, Κωνςταντίνο, Παναγιώτθ, Αγγελικι 

«ΜΑΡΣΗ» 
Είναι θ ςυνικεια να δζνουν οι μθτζρεσ ςτο χζρι ι ςτο πόδι των παιδιϊν, τον 

λεγόμενο Μάρτθ, ζνα κορδόνι από λευκό και κόκκινο νιμα, ϊςτε να τα 
προφυλάξουν από τισ ακτίνεσ του μαρτιάτικου ιλιου, οι οποίεσ κεωροφνται πολφ 
επικίνδυνεσ. Ο ιλιοσ το Μάρτιο ςυνικωσ καίει και μαυρίηει τα πρόςωπα των 
παιδιϊν. Η μαυρίλα όμωσ ςιμαινε αςχιμια, προπάντων για τα κορίτςια που θ 
παράδοςθ τα ικελε άςπρα και ροδομάγουλα: «Οπόχει κόρθ ακριβι, το Μάρτθ ο 
ιλιοσ μθ τθν ιδεί».  Για να αποτρζψουν τθν επίδραςθ του ιλιου λοιπόν, ζφτιαχναν 
και φοροφςαν τον «Μάρτθ», ϊςτε να προςτατεφςει τα πρόςωπα των παιδιϊν από 
τον ιλιο και να μθν καοφν, δθλαδι μια λινι κλωςτι, άςπρθ και κόκκινθ, ςτριμμζνθ. 

υνθκίηεται να φοριζται μζχρι τζλοσ του μινα.  Υςτερα αφοφ τον βγάλουν, τον 
κρεμοφν ςτισ τριανταφυλλιζσ, ϊςτε να γίνουν τα μάγουλά τουσ κόκκινα ςαν 
τριαντάφυλλα. 

ΠΩ ΓΙΝΕΣΑΙ 
Η καταςκευι του "Μάρτθ" είναι πολφ απλι. Χρειάηονται μόνο δφο κλωςτζσ 

κεντιματοσ, μία κόκκινθ και μία άςπρθ. Κάνεισ από ζναν κόμπο ςτθ μία άκρθ τθσ 
κακεμιάσ, τθ ςτερεϊνεισ κάπου με μια καρφίτςα και βάηοντάσ τθν ανάμεςα ςτισ 
παλάμεσ ςου τθ ςτρίβεισ όςο γίνεται περιςςότερο. Όταν ςτριφτεί καλά τθν 
κομπιάηεισ και απ’ τθν άλλθ άκρθ τθσ.  Επαναλαμβάνεισ με τθ δεφτερθ κλωςτι.  Όταν 
είναι ζτοιμεσ oι ςτριμμζνεσ τισ πιάνεισ μαηί -κόκκινθ και άςπρθ- και τισ τεντϊνεισ.  ε 
μια ςτιγμι, τισ αφινεισ απ' τθ μια άκρθ και μπλζκονται από μόνεσ τουσ. 

Οι Δρίμεσ του Μάρτθ 
Η παράδοςθ κεωρεί τισ Δρίμεσ ωσ θμζρεσ επικίνδυνεσ.  Θεωροφνται ωσ 

δαιμονικά όντα που τριγυρίηουν τον κόςμο τισ τρεισ πρϊτεσ, τισ τρεισ μεςαίεσ και τισ 
τρεισ τελευταίεσ μζρεσ του Μάρτθ, για να κάνουν κακό. Πιςτεφεται πωσ ό,τι πλφνεισ 
αυτζσ τισ θμζρεσ κα λειϊςει, όςα ξφλα και να κόψεισ κα ςαπίςουν, αν λουςτείσ κα 
πάκεισ κακό. Γι' αυτό ι αποφεφγουν ολότελα να πλφνουν τισ μζρεσ αυτζσ ροφχα ι, 
αν πλφνουν, ρίχνουν ςτο νερό πζταλο, γιατί το ςίδερο, όπωσ πιςτεφεται, είναι 
γιατρικό και αποτρζπει τα δαιμόνια. 

Η χελιδόνα 

Ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά ζκιμα τθσ πρϊτθσ Μαρτίου είναι θ περιφορά τθσ 
λεγόμενθσ χελιδόνασ. Δυο παιδιά παίρνουν ζνα καλάκι γεμάτο φφλλα κιςςοφ και 

μζςα από αυτό ζχουν περαςμζνο ζνα ραβδί.  τθν άκρθ του ραβδιοφ προςαρμόηουν 
τθ χελιδόνα, ζνα ξφλινο ομοίωμα πτθνοφ. Γφρω από το λαιμό τθσ χελιδόνασ 

υπάρχουν κουδουνάκια, που θχοφν, κακϊσ κινείται το ραβδί από το οποίο αυτι 
κρζμεται. Σα παιδιά με το καλάκι τθσ χελιδόνασ πθγαίνουν από ςπίτι ςε ςπίτι και 

τραγουδοφν: 
Ήρκε, ιρκε χελιδόνα, 

ιρκε κι άλλθ μελιδόνα, 
κάκιςε κι ελάλθςε 

και γλυκά κελάθδθςε: 
Μάρτθ , Μάρτθ μου καλζ, 

και Φλεβάρθ φοβερζ, 
κι αν φλεβίςεισ κι αν τςικνίςεισ, 

καλοκαίρι κα μυρίςεισ. 
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Κι αν χιονίςεισ, κι αν κακίςεισ, 
πάλιν άνοιξθ κ' ανκίςεισ... 

Οι μακθτζσ: Σάκθσ, Ευαγγελία, Μάρκα, Ευτυχία. 
ΜΑΡΣΗ - ΑΡΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΑ 

Σθ πρϊτθ του Μάρτθ ντυνόταν ζνα παιδί ςαν το «Μάρτθ», φοροφςε ζνα μακρφ 
άςπρο πουκάμιςο , με πολλζσ ςειρζσ από μαργαρίτεσ περαςμζνεσ ςταυρωτά ςτο 
ςτικοσ και ςτεφάνι από μαργαρίτεσ. Κρατϊντασ καλάκια και τραγουδοφςαν το 

Μάρτθ από ςπίτι ςε ςπίτι. Οι νοικοκυρζσ των ςπιτιϊν τουσ ζδιναν κουλοφρια, γλυκά, 
αλλά κυρίωσ αυγά. 

ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΣΟΤ ΜΑΡΣΗ 
Μάρτθ, Μάρτθ μου καλζ 

Και Απρίλθ καυμαςτζ, 
Όλοι εμείσ οι μακθταί 
Μακθμζνοι είμαςτε 

Ν’ αγοράηουμεν επτά, 
Να πουλοφμε δεκαεπτά. 

Χελιδόνι πζμπομε, 
Πάει πζρα κι ζρχεται 

Φζρνει μασ τθν είδθςθ 
Πωσ είναι καλοκαίρι. 

Σου χρόνου πάλι να ‘ρτωμε 
Με υγεία να ςασ βροφμε, 
τον οίκο ςασ χαροφμενοι 
Σο Μάρτθ να ςασ ποφμε. 

Οι μακιτριεσ Mαρία, Ουρανία και οι μακθτζσ Αλζξανδροσ, Κωνςταντίνοσ 
ΠΑΡΟΙΜΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΣΙΟ ΣΜΗΜΑ Β2  

Μάρτθσ είναι χάδια κάνει, πότε κλαίει, πότε γελάει. 
Μθ ςε γελάςει ο Μάρτθσ το πρωί και χάςεισ τθν θμζρα. 

Ο Αφγουςτοσ για τα πανιά κι ο Μάρτθσ για τα ξφλα. 
Βροντι Μαρτιοφ, φίλεμα με καρφδια. 
Mάρτθσ άβροχοσ, μοφςτοσ άμετροσ. 

Μακθτζσ: Ράνια, Γεωργία, Νάντια, Ζρικα, Ιωάννα 

 
ΠΟΙΗΜΑ ΣΗ ΡΕΝΑ ΚΑΡΘΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΡΣΗ 
(από τουσ μακθτζσ: Αμαλία, Αγγελίνα, Κώςτα) 

Γδάρτθ ςε λεν, παλουκοκαφτθ, 
μα εςφ κρφβεισ τθν άνοιξθ ςτθ ςτάχτθ. 
το τηάκι μπουμπουνίηουν τα κλαδιά 

που οι γζροι παν να βάλουν ςτθ φωτιά. 
Φλόγεσ οι παπαροφνεσ  ςτο χωράφι 

και μαργαρίτεσ και χρυςάφι. 
Και μινυμα ςκορποφν τα χελιδόνια, 
πωσ γίναν  ανκοπζταλα  τα κλώνια. 

Πζρα για πζρα πανθγφρι, 
λάμπει ζνα ςτζμμα του ιλιου θ γφρθ. 

Σο «χαίρε» του Ευαγγελιςμοφ,  
ςταλάηει από τα βάκθ του ουρανοφ. 
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Γεια ςασ φίλοι μασ, είμαςτε οι μακθτζσ του Γ2 και 

μαηί με τθ δαςκάλα μασ, με αφορμι τθν γιορτι 

του Ευαγγελιςμοφ ςτισ 25 Μαρτίου, βρικαμε 

ονόματα τθσ Παναγίασ που υπάρχουν ςε 

εκκλθςίεσ, μονζσ, παρεκκλιςια από διάφορα 

μζρθ τθσ Ελλάδασ.   
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ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

Σριακόςια ονόματα ζχουν δοκεί ςτθν Παναγία από καλλιτζχνεσ, λόγιουσ αλλά 
και απλοφσ πιςτοφσ.  Αυτά μαρτυροφν τθν πίςτθ και τθν αγάπθ τουσ.  Μερικά από 
αυτά είναι:  

Δεξιοκρατοφςα: Παριςτάνεται ςτθν εικόνα να κρατάει τον Χριςτό ςτο δεξί τθσ 
χζρι και όχι προσ το μζροσ τθσ καρδιάσ τθσ. 

Μεγαλομμάτα: Παριςτάνεται ςτθν εικόνα με μεγάλα μάτια 
Σριχεροφςα: τθν εικόνα τθσ Παναγίασ υπάρχει και ζνα τρίτο χζρι.  

Παριςτάνει το δεξί χζρι του Αγίου Ιωάννθ του Δαμαςκθνοφ που του το ζκοψαν οι 
μουςουλμάνοι και καυματουργά αποκαταςτάκθκε. 

Εςφαγμζνθ: κατά τθν παράδοςθ, κάποιοσ μοναχόσ κφμωςε με τθν Παναγία 
και κτφπθςε τθν εικόνα τθσ ςτο πρόςωπο.  Σότε από τθν εικόνα άρχιςε να τρζχει 
αίμα, ενϊ ο μοναχόσ τυφλϊκθκε και ζκανε ςαν τρελόσ.  Ο μοναχόσ ηιτθςε ςυγνϊμθ 
και ςυγχωρικθκε, αλλά το χζρι που χτφπθςε τθν Παναγία τιμωρικθκε, αφοφ ζμεινε 
άλιωτο μετά τον κάνατο του μοναχοφ. 

Πυροβολθκείςα: τθν εικόνα τθσ Παναγίασ τθν χτφπθςαν με όπλο οι Σοφρκοι. 
Αιματοφςα ι Γαιματοφςα: ταματά τθν αιμορραγία. 
Βρεχοφςα και Βροντοφ: τθν θμζρα τθσ γιορτισ τθσ ςτισ 8 επτεμβρίου 

αρχίηουν οι πρϊτεσ βροχζσ με βροντζσ και αςτραπζσ. 
Άξιον εςτί: πιρε το όνομα αυτό από το καφμα που επιτελζςτθκε από τον 

Αρχάγγελο Γαβριιλ.  Κατά τθν παράδοςθ ο Αρχάγγελοσ ζψαλε τον γνωςτό φμνο 
«Άξιον εςτί…», τον ζγραψε ςτθν πλάκα και ζγινε άφαντοσ.   

Πορταΐτιςςα: μια ευςεβισ γυναίκα με τον μοναχογιό τθσ πζταξαν τθν εικόνα 
τθσ Παναγίασ ςτθ κάλαςςα για να διαςωκεί, κατά τθν περίοδο τθσ εικονομαχίασ.  Με 
καυματουργό τρόπο θ εικόνα βρζκθκε ςτο μοναςτιρι Ιβιρων ςτο Άγιο Όροσ όπου οι 
μοναχοί τθν τοποκζτθςαν ςτο Ιερό Βιμα του κακολικοφ.  Η εικόνα όμωσ ςυνζχεια 
βριςκόταν ςτο τείχοσ πάνω από τθν πφλθ τθσ μονισ παρόλο που οι μοναχοί τθν 
επανζφερναν ςτον κακολικό.  Η Παναγία παρουςιάςτθκε ςτον γζροντα Γαβριιλ και 
του είπε: «Εγϊ ιρκα εδϊ για να ςασ φυλάω, κι όχι για να με φυλάτε.  Όςο υπάρχει θ 
εικόνα μου ςτθ μονι ςασ, ο Υιόσ μου κα ςασ προςτατεφει».  Υςτερα απ’ αυτό οι 
μοναχοί ζχτιςαν παρεκκλιςι κοντά ςτθν πφλθ κι εκεί τοποκζτθςαν τθν ιερι εικόνα.  

Πολφ γνωςτά είναι ακόμα τα ονόματα: Βρεφοκρατοφςα, Γλυκοφιλοφςα, 
Γαλακτοτροφοφςα, Πλατυτζρα των Ουρανών, Οδθγιτρια, Γοργοχπικοοσ, 
Ελεοφςα, Γιάτριςςα, Παρθγοριτρα, Κεχαριτωμζνθ. 

 

 



10 

 

  
 
 

2ο ΜΕΡΟ 

 

 
 

 

Δ΄ΣΑΞΗ 
Σο ςχολείο ταξιδεφει ςτο χρόνο 

 
 
 

Ο ςειςμόσ κι εμείσ 
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Η τάξθ μασ από τθν αρχι τθσ χρονιάσ αςχολείται με τθν εκπαίδευςθ και το 

ςχολείο από τα αρχαία χρόνια ωσ ςιμερα. Διαβάςαμε και διαβάηουμε ακόμα 

αποςπάςματα από λογοτεχνικά κείμενα που ζχουν ωσ κζμα τουσ δαςκάλουσ και 

μακθτζσ. 

Κάνουμε ςυγκρίςεισ ςτον τρόπο διδαςκαλίασ αλλά και ςυμπεριφοράσ. Ήταν 

πολφ φυςικό να ςυηθτιςουμε και για τουσ δικοφσ μασ δαςκάλουσ. 

 Κάπωσ ζτςι, ςκεφτικαμε να τουσ κάνουμε ζνα μικρό δϊρο. Γιατί, όταν 

αγαπάσ κάποιον, είναι ωραίο να του το δείχνεισ με πολλοφσ τρόπουσ. Η δικι μασ 

αγάπθ, λοιπόν, ζγινε κείμενο, ποίθμα, αίνιγμα και μια ωραία ηωγραφιά! 

Και ιρκε θ ϊρα να ςασ δείξουμε τθ μικρι μασ ζκπλθξθ, αφοφ κανείσ δεν ξζρει 

τι ςκαρϊνουμε!!! 

Αρκεί ζνα μικρό κλικ εδϊ. 

                                                                

http://data.axmag.com/data/201302/U87008_F194009/index.html
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Ο ΕΙΜΟ ΚΙ ΕΜΕΙ 

 

Η Ελλάδα είναι μία χϊρα με μεγάλθ ςειςμικότθτα.  Για το λόγο αυτό ο κακζνασ 

πρζπει να είναι προετοιμαςμζνοσ, να ζχει ενθμερωκεί για το φαινόμενο του ςειςμοφ και να 

γνωρίηει τι πρζπει να κάνει για να προςτατευτεί πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από ζνα 

ςειςμό. 

 

 

ΠΡΙΝ ΣΟ ΕΙΜΟ 

 τερεϊςτε καλά ςτουσ τοίχουσ, τα ράφια και τισ βιβλιοκικεσ. 

 Βιδϊςτε καλά ςτουσ τοίχουσ δεξαμενζσ καυςίμων και νεροφ κακϊσ και 

κερμοςίφωνεσ. 

 Σοποκετιςτε τα βαριά αντικείμενα ςτα χαμθλότερα ράφια. 

 Απομακρφνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπζδεσ. 

 τερεϊςτε καλά τα φωτιςτικά ςϊματα.  -Προςδιορίςτε καλά προφυλαγμζνουσ 

χϊρουσ ςε κάκε δωμάτιο του ςπιτιοφ: 

 Κάτω από ανκεκτικά γραφεία ι τραπζηια. 

 Μακριά από γυάλινεσ επιφάνειεσ και βιβλιοκικεσ. Μακριά από εξωτερικοφσ τοίχουσ. 

 Κακορίςτε αςφαλείσ χϊρουσ ζξω από το ςπίτι: Μακριά από κτίρια και δζντρα, 

τθλεφωνικά και θλεκτρικά καλϊδια. 

 Ελζγξτε τθ ςωςτι λειτουργία του θλεκτρικοφ δικτφου κακϊσ και των ςυνδζςεων του 

δικτφου φυςικοφ αερίου. 

 Ενθμερϊςτε όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ για το πϊσ κλείνουν οι γενικοί διακόπτεσ 

(θλεκτρικοφ, νεροφ, φυςικοφ αερίου) 

 Προμθκευτείτε φορθτό ραδιόφωνο με μπαταρίεσ, φακό και βαλιτςάκι πρϊτων 

βοθκειϊν. 

 Ενθμερϊςτε, ειδικά τα παιδιά τθσ οικογζνειασ, για τα τθλζφωνα ζκτακτθσ ανάγκθσ 

(112, 100, 166, 199 κ.τ.λ.). 

 υμφωνείςτε όλοι για ζνα ςυγκεκριμζνο τόπο ςυνάντθςθσ μετά το ςειςμό. 
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ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΜΟΤ  

Μζςα ςτο ςπίτι: 
 Παραμείνετε ψφχραιμοι 

 Καλυφκείτε κάτω από κάποιο ανκεκτικό ζπιπλο και ταυτόχρονα προςτατζψτε τα 

μάτια ςασ με το εςωτερικό τμιμα του χεριοφ ςασ. 

 
 Εάν δεν υπάρχει κοντά ςασ κάποιο ανκεκτικό ζπιπλο κακίςτε ςτο πάτωμα με το 

πρόςωπό ςασ ςτραμμζνο ςε εςωτερικό τοίχο, μακριά από παράκυρα και ζπιπλα που 

μποροφν να πζςουν πάνω ςασ.  

 
 Εάν είςτε ςτο κρεβάτι, μείνετε ακίνθτοι και προςτατζψτε το κεφάλι ςασ με ζνα 

μαξιλάρι. Μθν προςπακείτε να απομακρυνκείτε από το ςπίτι. Μθν χρθςιμοποιείτε 

τον ανελκυςτιρα. Μθν βγαίνετε ςτα μπαλκόνια.  

 Εάν βρεκείτε ςε ψθλό κτίριο, απομακρυνκείτε από τηάμια και εξωτερικοφσ τοίχουσ. 

- Εάν βρεκείτε ςε χϊρο ψυχαγωγίασ ι ςε κάποιο κατάςτθμα ι εμπορικό 

κζντρο, διατθριςτε τθν ψυχραιμία ςασ και να αποφφγετε τον πανικό. 

Μείνετε μακριά από το πανικόβλθτο πλικοσ που κινείται άτακτα προσ τισ 

εξόδουσ. 

Ζξω από το ςπίτι: 
 Απομακρυνκείτε από τα γειτονικά κτίρια κακϊσ και από τθλεφωνικά ι θλεκτρικά 

καλϊδια.  
 Καλφψτε το κεφάλι ςασ με κάποια τςάντα ι χαρτοφφλακα που μπορεί να ζχετε ςτθ 

διάκεςι ςασ.  
 Μείνετε ςε ανοιχτό χϊρο μζχρι να ςταματιςει θ δόνθςθ  Μζςα ςτο αυτοκίνθτο: 
 Καταφφγετε ςε ανοιχτό χϊρο και ςταματιςτε αμζςωσ το αυτοκίνθτο. 
 Μείνετε μζςα ςτο αυτοκίνθτο μζχρι να ςταματιςει θ δόνθςθ. 
 Αποφφγετε τισ γζφυρεσ ι τισ υπζργειεσ διαβάςεισ. 

 

ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 
 Κατά τθ διάρκεια του ςειςμοφ ςε κλειςτό χϊρο: 
 Καλυφκείτε γριγορα κάτω από το κρανίο. 
 Πζςτε ςτα γόνατα και καλφψτε το κεφάλι ςασ με τα χζρια ςασ.  
 Απομακρυνκείτε από τα παράκυρα. 
 Παραμείνετε ςτθ κζςθ ςασ μζχρι να ςασ δοκοφν περιςςότερεσ οδθγίεσ από τουσ 

δαςκάλουσ. 
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Κατά τθ διάρκεια του ςειςμοφ ςε ανοιχτό χώρο: 
 Ακοφςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ των δαςκάλων ςασ και απομακρυνκείτε από άλλα 

κτίρια, δζντρα και καλϊδια.  
 Κακίςτε ςτο ζδαφοσ και καλφψτε το κεφάλι ςασ με τα χζρια ςασ. 
 Παραμείνετε ςε ανοιχτό χϊρο. 
 Εάν βρίςκεςτε ςτο δρόμο για το ςχολείο μθν αλλάηετε δρομολόγιο και ςυνεχίςτε προσ 

τθν ίδια κατεφκυνςθ. 
 Εάν βρίςκεςτε ςτο δρόμο από το ςχολείο προσ το ςπίτι μθν αλλάηετε δρομολόγιο και 

ςυνεχίςτε προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ. 

 
Η ζδρα άντεξε το βάροσ τθσ πλάκασ 

 
Σι πρζπει να κάνετε ΑΜΕΩ ΜΕΣΑ το ςειςμό 

 Κλείςτε τουσ γενικοφσ διακόπτεσ ( θλεκτρικοφ ρεφματοσ, γκαηιοφ, φυςικοφ αερίου, 
νεροφ). 

 Πάρετε μαηί ςασ τα άμεςα απαραίτθτα: φακό, ραδιοφωνάκι, νερό ι ότι άλλο ζχετε 
ανάγκθ. 

 Βγείτε προςεκτικά ζξω από το κτίριο. Περπατάτε γριγορα και μθν τρζχετε. Μθ 
χρθςιμοποιείτε ανελκυςτιρα. 

 Καταφφγετε ςε ανοικτό αςφαλι χϊρο όπωσ: Πλατεία ι Πάρκο Μθν πλθςιάηετε τισ 
ακτζσ. 

 Ενθμερωκείτε από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. Μθν πιςτεφετε τισ φιμεσ, δθμιουργοφν 
ςφγχυςθ. 

 

Η ςυμπεριφορά μασ μετά το ςειςμό 
 Μθ χρθςιμοποιείτε άςκοπα το τθλζφωνο γιατί προκαλείτε υπερφόρτωςθ του 

τθλεφωνικοφ δικτφου.. 
 Μθ χρθςιμοποιείτε το αυτοκίνθτό ςασ γιατί προκαλείτε μποτιλιάριςμα και 

κακυςτερείτε τα οχιματα παροχισ βοικειασ (τα ςυνεργεία διάςωςθσ). 
 Ακολουκείςτε πιςτά τισ οδθγίεσ των αρχϊν. 
 Ενθμερωκείτε από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. Μθν πιςτεφετε τισ φιμεσ, δθμιουργοφν 

ςφγχυςθ. Ακολουκείτε τισ οδθγίεσ των αρχϊν και μθν πιςτεφετε τισ ανυπόςτατεσ 
φθμολογίεσ. 

 Πρζπει να γνωρίηετε ότι κα ακολουκιςουν μεταςειςμοί. Μείνετε προετοιμαςμζνοι 
για τουσ μεταςειςμοφσ. 

 Ελζγξτε τον εαυτό ςασ και τουσ γφρω ςασ για πικανοφσ τραυματιςμοφσ. Μθν 
μετακινείτε τουσ βαριά τραυματιςμζνουσ. 

 Αποφφγετε τθν είςοδο ςτο ςπίτι ειδικά εάν παρατθρείτε ηθμιζσ ι αιςκάνεςτε τθ 
μυρωδιά γκαηιοφ ι βλζπετε κομμζνα καλϊδια. 
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Γεια ςασ φίλοι αναγνώςτεσ, είμαςτε οι 

μακθτζσ του Ε1 και ςασ παρουςιάηουμε τθν 

γιορτι τθσ αποκριάσ, τα ζκιμα και τισ 

παραδόςεισ, που γιορτάηουμε τον μινα 

Μάρτιο. ασ ευχόμαςτε, Καλζσ αποκριζσ!   
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Α Π Ο Κ Ρ Ι Ε  
Απόκριεσ ονομάηονται οι τρεισ εβδομάδεσ πριν από τθ Μεγάλθ αρακοςτι. 
Σαυτίηονται με τθν περίοδο του Σριωδίου, μια κινθτι περίοδο ςτθν Ορκόδοξθ 
Χριςτιανικι παράδοςθ από τθν Κυριακι του Σελϊνου και του Φαριςαίου μζχρι τθν 
Κυριακι τθσ Συροφάγου ι Συρινισ. 

Σν έζηκν  

ηελ Διιάδα  

Σηο κέξεο απηέο γίλεηαη ην έζηκν ηνπ γιεληηνύ, ηεο ςπραγσγίαο θαη ηνπ 

«καζθαξέκαηνο», ηεο κεηακθίεζεο, πνπ έρεη παξακείλεη από παιηέο γηνξηέο ηεο 

ξσκατθήο επνρήο θαη από ηηο αξραηόηεξεο «Γηνλπζηαθέο γηνξηέο» ησλ Διιήλσλ, όπνπ 

νη άλζξσπνη κεηακθηέδνληαλ, ρόξεπαλ, ηξαγνπδνύζαλ πίλνληαο θξαζί θαη ην θέθη 

έθηαλε ζην θαηαθόξπθν πξνο ηηκή ηνπ Γηόλπζνπ. 

Παιηόηεξα ην θαξλαβάιη γηλόηαλ παληνύ ζηελ Διιάδα κε καζθαξάηεο νκαδηθέο, 

ρνξνύο, γιέληηα, ζάηηξα θαη δηάθνξα ηδηαίηεξα έζηκα ζε θάζε κέξνο. Μεγαιύηεξα 

θέληξα ηέηνηνπ μεθαληώκαηνο είλαη ζήκεξα, ε Πάηξα κε ην πεξηβόεην Παηξηλό 

Καξλαβάιη, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ε Ξάλζε κε ην μαθνπζηό 

Ξαλζηώηηθν Καξλαβάιη, πνπ είλαη ην κεγαιύηεξν θαξλαβάιη ησλ Βαιθαλίσλ, ε Πιάθα 

ησλ Αζελώλ, θαη ε Θήβα κε ηνλ πεξίθεκν «βιάρηθν γάκν» ηεο. ηε Θήβα γίλεηαη θαη 

ζήκεξα ν «βιάρηθνο γάκνο» πνπ αξρίδεη από ηελ Σζηθλνπέκπηε θαη απνηειείηαη από 

ην πξνμεληό, ην γάκν δπν λέσλ θαη ηειεηώλεη κε ηελ πνξεία ησλ πξνηθηώλ ηεο λύθεο 

θαη ην γιέληη ησλ ζπκπεζέξσλ. Όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη γεκάηεο από ζαηπξηθή 

αζπξνζηνκία, θέθη, γιέληη θαη ρνξό. ηελ Πάηξα γίλεηαη ην κεγαιύηεξν θαξλαβάιη ηεο 

Διιάδαο κε δηάξθεηα δύν κελώλ  θαη ηε ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο απνθξηάο γίλεηαη 

παξέιαζε αξκάησλ κε επηθεθαιήο ην νκνίσκα ηνπ ζενύ ηεο απνθξηάο ηνπ 

«Καξλάβαινπ» θαη αθνινπζία δηάθνξσλ άιισλ έμππλσλ καζθαξεκάησλ, κε ηε 

ζπκκεηνρή 40.000 θαξλαβαιηζηώλ, θαη πιήζνπο επηζθεπηώλ ελώ ην θέθη δίλεη θαη 

παίξλεη. ηελ Κνδάλε γίλεηαη ην έζηκν ηνπ θαλνύ, θαηά ην νπνίν θσηηέο θαη ππαίζξηα 

γιέληηα ζηήλνληαη ζε δηάθνξεο γεηηνληέο ηεο πόιεο. Έλα από ηα πην θεκηζκέλα 

παξαδνζηαθά θαξλαβάιηα ζηνλ ειιαδηθό ρώξν είλαη θαη νη "Μπνύιεο" ζηε Νάνπζα 

Ηκαζίαο.  

Διεθνώς  
Μόλν νη Καζνιηθνί θαη νη Οξζόδνμνη Χξηζηηαλνί γλσξίδνπλ ηηο απόθξηεο, ελώ ζηελ 

πξνηεζηαληηθή βόξεηα Δπξώπε δελ ππάξρνπλ. ηελ Κνισλία θαη άιιεο πόιεηο ηνπ 

Ρήλνπ θαη ζηελ Γεξκαλία, ην Καξλαβάιη είλαη ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο ηνπηθήο 

παξάδνζεο θαη ηεο θξηηηθήο ελαληίνλ ηεο πνιηηηθήο. Σν Καξλαβάιη ηνπ Ρίν ληε 

Σδαλέηξν ζεσξείηαη ην κεγαιύηεξν ηνπ θόζκνπ θαη πνιππιεζέζηεξν ζε κηα 

θαληαζκαγνξηθή θάζε θνξά παξνπζίαζε όπνπ ζπλδπάδεηαη κε παξαδνζηαθνύο 

μέθξελνπο ρνξνύο όπσο ε άκπα. 

 

 
  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B1
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Φίλοι μασ, ςτο τεφχοσ Μαρτίου, οι μακθτζσ του τ2 ςασ 

παρουςιάηουμε ζνα αφιζρωμα ςτθν θμζρα κατά τθσ ςχολικισ 

βίασ.  Θα διαβάςετε τθ ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε μια ειδικι 

επιςτιμονασ ςτο κζμα τθσ ςχολικισ βίασ και πολλζσ άλλεσ 

πλθροφορίεσ που βρικαμε για το κζμα.  
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Bullying 

Από τον μακθτι: ΧΡΗΣΟ ΠΕΠ. 

Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ (αγγλ. bullying) είναι ζνα φαινόμενο νεανικισ 
παραβατικότθτασ, που εμφανίηεται ςε πολλζσ χϊρεσ του κόςμου. Αναφζρεται ςτθ χριςθ 
βίασ μεταξφ μακθτϊν ι ςυνομθλίκων παιδιϊν με ςτόχο να προκλθκεί πόνοσ ι αναςτάτωςθ. 
Εμφανίηεται με τθ μορφι του λεκτικοφ εκφοβιςμοφ, του κοινωνικοφ εκφοβιςμοφ, του 
ςωματικοφ εκφοβιςμοφ, του θλεκτρονικοφ εκφοβιςμοφ. 

Με βάςθ τα αποτελζςματα μιασ μελζτθσ που πραγματοποίθςε θ Εταιρία 
Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ του Παιδιοφ και του Εφιβου ςε ςυνεργαςία με τθν Παιδαγωγικι 
ςχολι του ΑΠΘ, το 25% των μακθτϊν ζχει υποςτεί κάποια μορφι εκφοβιςμοφ εντόσ του 
ςχολικοφ περιβάλλοντοσ με ςυχνότθτα δφο ωσ τρεισ φορζσ το μινα ι και περιςςότερο. Σα 
αγόρια είναι πιο ςυχνά κφτεσ και κφματα εκφοβιςτικισ ςυμπεριφοράσ, που εμφανίηεται 
κυρίωσ ςτο ςχολικό περιβάλλον ςε χϊρουσ χωρίσ επίβλεψθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ, όπωσ 
θ αυλι, ο διάδρομοσ και θ τάξθ κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ. Η κατάςταςθ αυτι 
μπορεί να επθρεάςει τθν ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ και τθ διαδικαςία τθσ 
μάκθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα παιδιά που γίνονται κφματα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ αρχικά 
νοιϊκουν φόβο, απόγνωςθ και παρουςιάηουν τάςεισ φυγισ. Αιςκάνονται ότι απειλοφνται, 
τρομάηουν, αρνοφνται να πάνε ςχολείο και παρουςιάηουν ςυμπτϊματα ςχολικισ φοβίασ. 
Μπορεί επίςθσ να γίνουν επικετικά και νευρικά, ενϊ δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ όπου τα 
ίδια τα παιδιά-κφματα μποροφν να γίνουν κφτεσ ςε άλλα παιδιά ι ςτα αδζρφια τουσ ςτο 
ςπίτι. Από τθν άλλθ μεριά οι γονείσ ςυνικωσ δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλθμα και 
δθλϊνουν άγνοια. Αυτό ςυμβαίνει γιατί τα κφματα εξομολογοφνται το γεγονόσ του 
εκφοβιςμοφ ςυχνότερα ςε φίλουσ τουσ. Αν όμωσ οι γονείσ εντοπίςουν κάποιο από τα 
προαναφερκζντα ςυμπτϊματα και υποψιάηονται ότι το παιδί τουσ ζχει πζςει κφμα 
εκφοβιςμοφ κρίνεται αναγκαίο να προςεγγίςουν το παιδί και να αντιδράςουν 
απευκυνόμενοι αρχικά ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ. 
Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό το παιδί να αιςκανκεί ότι ζχει ςτιριγμα τουσ γονείσ του και το 
ςχολείο. Επιπλζον, οι ειδικοί επιμζνουν ότι τα παιδιά πρζπει να μθ φοβοφνται, να ζχουν το 
κάρροσ τθσ γνϊμθσ και να μάκουν να «μιλοφν». 

Με βάςθ προτάςεισ που παρουςιάςτθκαν ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο τονίςτθκε θ 
ανάγκθ εντοπιςμοφ και επίλυςθσ των κοινωνικϊν προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθ 
νεανικι εγκλθματικότθτα. Επιςθμάνκθκε ακόμα, ο ρόλοσ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν 
που καλοφνται να ακολουκιςουν ενιαία γραμμι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ, θ 
ενκάρρυνςθ των νζων για ςυμμετοχι τουσ ςτα κοινά και ςτον ακλθτιςμό, θ προβολι 
ςωςτϊν προτφπων ςυμπεριφοράσ, αλλά και θ ςυνεργαςία με φορείσ που αγωνίηονται για 
τθν εξάλειψθ τθσ νεανικισ παραβατικότθτασ. 

Ανακτικθκε από 

"http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=χολικόσ_εκφοβιςμόσ&oldid=3843851"  

 

                                                                                           

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=��������_����������&oldid=3843851
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Ενδοςχολικι βία 

Οι μακιτριεσ τθσ Σ2 Σάξθσ: Χρφςα Καρφτςα & Γεωργία αρακθνοφ  

 
Με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Κατά τθσ Ενδοςχολικισ Βίασ ςτισ 6 

Μαρτίου αποφαςίςαμε να γράψουμε ζνα κείμενο για αυτό το ανθςυχθτικό 
φαινόμενο.   

Σι είναι θ ενδοςχολικι βία και ο εκφοβιςμόσ. 
 Η ενδοςχολικι βία και ο εκφοβιςμόσ μεταξφ των μακθτϊν ζχει αρχίςει να 

γίνεται αντικείμενο προςοχισ και ςυηιτθςθσ και ςτθν Ελλάδα. Θεωρείται πλζον 
κοινωνικό πρόβλθμα, ςφμφωνα με αποτελζςματα ςχετικϊν ερευνϊν που 
διεξάγονται ςε ςχολεία τθσ χϊρασ μασ. 

Για ποιουσ λόγουσ ζνασ μακθτισ αναπτφςςει εκφοβιςτικζσ και βίαιεσ 
ςυμπεριφορζσ 

 
Τπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να ςυμβάλλουν ϊςτε ζνα παιδί να 

εκδθλϊνει επικετικζσ και βίαιεσ ςυμπεριφορζσ. Σα παιδιά που εκφοβίηουν μπορεί ςε 
άλλο χϊρο ι χρόνο να δζχονταν ι και να  δζχονται ακόμα και τϊρα εκφοβιςτικζσ και 
βίαιεσ ςυμπεριφορζσ. 

  Οι μακθτζσ ςυχνά εκφοβίηουν για να νιϊςουν ανϊτεροι από τουσ άλλουσ 
κακϊσ αντλοφν δφναμθ από τθ ςυγκεκριμζνθ μορφι ςυμπεριφοράσ. Επίςθσ, μζςα 
από τθν εκδιλωςθ εκφοβιςτικϊν ςυμπεριφορϊν μπορεί να ςτοχεφουν ςτο να 
τραβιξουν τθν προςοχι, να γίνουν περιςςότερο δθμοφιλείσ από ότι ιταν ςτο 
παρελκόν. τθν πραγματικότθτα, όμωσ, δεν γίνονται περιςςότερο δθμοφιλείσ, αλλά 
αντίκετα θ πλειοψθφία των μακθτϊν τουσ φοβάται και προςπακεί να τουσ 
αποφφγει. Ακόμα, οι μακθτζσ που εκφοβίηουν ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ είναι 
δυςτυχιςμζνοι και προςπακοφν να μεταφζρουν το ζλλειμμα χαράσ που νιϊκουν 
ςτουσ άλλουσ. Οι μακθτζσ που εκφοβίηουν ςτοχεφουν ςτθ "διαφορετικότθτα" του 
άλλου για να τον κάνουν να νιϊςει άςχθμα για τον εαυτό του. 

 
Μορφζσ ενδοςχολικισ βίασ 
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Η ενδοςχολικι βία και ο εκφοβιςμόσ εκδθλώνονται: 

με λόγια ( λεκτικι βία ) πχ.: με βριςιζσ, πειράγματα, απειλζσ, κοροϊδίεσ  

με πράξεισ ( ςωματικι βία ) πχ.: κλοτςιζσ, μπουνιζσ, ςπρωξίματα, χτυπιματα 

με ςυμπεριφορζσ απομόνωςθσ (ψυχολογικι βία) πχ: αποκλειςμόσ από 
παρζεσ, φίλουσ, διαρκισ κριτικι  

με εκβιαςμοφσ για απόςπαςθ χρθμάτων ι προςωπικϊν αντικειμζνων 

με αποςτολι θλεκτρονικοφ απειλθτικοφ ι υβριςτικοφ υλικοφ  
Επιπτώςεισ τθσ ενδοςχολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ ςτα παιδιά 

Οι ςυνζπειεσ τθσ ενδοςχολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ ςτα παιδιά είναι 
ςοβαρζσ και κακοριςτικζσ για τθν ανάπτυξθ τουσ. Σα παιδιά που γίνονται κφματα 
εκφοβιςμοφ και βίασ είναι δυνατόν να νοιϊςουν ζντονο άγχοσ και αιςκιματα 
αναςφάλειασ, να ζχουν φοβίεσ, να απουςιάηουν ςυχνά από το ςχολείο, να 
οδθγθκοφν ςε ςχολικι αποτυχία, να εμφανίςουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ, 
ψυχοςωματικά προβλιματα όπωσ πονοκζφαλουσ, πόνουσ ςτθν κοιλιά, διαταραχζσ 
φπνου, κακϊσ και κατάκλιψθ, και να γίνουν και αυτοί κφτεσ.  

Σι μπορείσ να κάνεισ αν είςαι κφμα ενδοςχολικισ βίασ 
 Κάκε κφμα μπορεί να αντιςτακεί λζγοντασ όχι. Όχι... μια μικρι λεξοφλα, με 

τεράςτια ςθμαςία! Μζςα απ' αυτό δθλϊνουμε ποιοι είμαςτε και τι δεν είμαςτε, τι 
μασ αρζςει και τι όχι, τι κζλουμε και τι δε κζλουμε. Σο όχι προςτατεφει, το όχι βάηει 
όρια, το όχι είναι ςταράτο, το όχι είναι για παιδιά που δε μαςάνε.  

Νικάμε τθ φοβία, κερδίηουμε φιλία!  
Σι μπορείσ να κάνεισ αν είςαι κφμα ενδοςχολικισ βίασ: 

Μθν ντρζπεςαι γι' αυτό που ςου ςυμβαίνει  

Μίλθςε ςτουσ γονείσ ςου, ςτον δάςκαλό ςου ι ςτουσ φίλουσ ςου. Αυτό δεν 
είναι κάρφωμα.  

Όταν ςε προςβάλουν μθ δείξεισ ότι ςτεναχωριζςαι, μθν '' τςιμπιςεισ''. Βρεσ 
τθ δφναμθ να πεισ δυνατά: '' Παράτα με. Άςε με ιςυχο '' και φφγε με ψθλά το 
κεφάλι.  

Αν φοβάςαι να πασ μόνοσ ςου, ηιτθςε από ζναν φίλο ςου να ζρκει μαηί.     
 

 Η Ελλάδα κατατάςςεται πλζον ςτθν τζταρτθ κζςθ μεταξφ 41 ευρωπαϊκϊν 
χωρϊν ςτθ μακθτικι βία και τον ενδοςχολικό εκφοβιςμό και αυτι τθ φορά το 
κουδοφνι δεν ςθμαίνει διάλειμμα αλλά ςυναγερμό! τθ χϊρα μασ ζνα ςτα δζκα 
παιδιά ζχει αντιμετωπίςει προβλιματα βίασ, τόςο μζςα όςο και ζξω από το ςχολείο.  

 
Σο ςχολείο μπορεί και πρζπει να προλαμβάνει τθ βία   

υνζντευξθ με τθν εγκλθματολόγο  
κ. Φωτεινι Μθλιώνθ 

Για τισ αιτίεσ που προκαλοφν φαινόμενα ενδοςχολικισ βίασ, μίλθςε ςτουσ  
''Βιβλιοπόντικεσ'', ςτθν Χρφςα Καρφτςα και τθ Γεωργία αρακινοφ, θ δικθγόροσ-
εγκλθματολόγοσ και ειδικι επιςτιμονασ τθσ Νομικισ χολισ Ακθνών, Φωτεινι 
Μθλιώνθ. Η εξειδικευμζνθ επιςτιμονασ ςε κζματα εγκλθματολογίασ, φφλου, 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και ανκρωπίνων δικαιωμάτων, μίλθςε επίςθσ για τουσ 
τρόπουσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ ενδοςχολικισ βίασ.    

Πώσ μποροφμε να εξθγιςουμε απλά τον όρο ''ενδοςχολικι βία'';  
Φ. Μθλιϊνθ: Η Ενδοςχολικι βία αφορά ακραία και βίαια περιςτατικά που 

ςυμβαίνουν ςτο χϊρο του ςχολείου ι με αφορμι το ςχολείο. 
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Σι πιςτεφετε ότι είναι αυτό που οδθγεί τον κφτθ να αςκιςει βία; 
Φ. Μθλιϊνθ: Ο δράςτθσ περιςτατικϊν ενδοςχολικισ βίασ μπορεί να 

οδθγείται ςτθν ακραία αυτι ςυμπεριφορά από προςωπικοφσ λόγουσ (άγχοσ για τα 
μακιματα, ακφρωςθ ςτισ εξετάςεισ, δυςκολίεσ ςτθν οικογζνεια κλπ) ι κοινωνικοφσ 
παράγοντεσ (δυςκολία ςτισ ςχζςεισ, ςυναναςτροφι με παρζεσ με ανάλογεσ 
ςυμπεριφορζσ κλπ). 

Σι μπορεί να κάνει το ςχολείο και θ κοινωνία γενικότερα για τθν 
ενδοςχολικι βία;         

Φ. Μθλιϊνθ:Σο ςχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί και πρζπει να 
προλαμβάνει τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ μζςα από διαδικαςίεσ διαλόγου και διαχείριςθσ 
ακραίων περιςτατικϊν.  

Πώσ, κατά τθ γνώμθ ςασ, πρζπει να αντιδράςει το κφμα; 
Φ. Μθλιϊνθ: Σο κφμα κα πρζπει να αποκαλφψει τθ βίαια ςυμπεριφορά που 

υφίςταται είτε ςτο οικογενειακό περιβάλλον του είτε ςτο ςχολικό (να εμπιςτευκεί το 
περιςτατικό ι τα περιςτατικά ςτουσ γονείσ του, τουσ κακθγθτζσ του, ςτουσ 
ςυμμακθτζσ του). 

Πώσ πρζπει να αντιδράςει ζνασ αυτόπτθσ μάρτυρασ; 
Φ. Μθλιϊνθ: Επίςθσ ο αυτόπτθσ μάρτυρασ κα πρζπει να ςυηθτιςει το 

περιςτατικό με τουσ κακθγθτζσ του και τουσ γονείσ του. 
Πιςτεφετε ότι θ οικονομικι κρίςθ ''δυναμώνει'' φαινόμενα ενδοςχολικισ 

βίασ; 
Φ. Μθλιϊνθ: Δε γνωρίηω εάν υπάρχει ςχζςθ οικονομικισ κρίςθσ και ενδοςχολικισ 
βίασ. 

Ποια, κατά τθν γνώμθ ςασ, είναι θ πιο ''ςκλθρι '' μορφι ενδοςχολικισ βίασ 
που μπορεί να αςκιςει κάποιοσ; 

Φ. Μθλιϊνθ: Όλεσ οι μορφζσ βίασ είναι, για μζνα, το ίδιο. Δεν υπάρχουν 
ςκλθρότερεσ ι λιγότερο ςκλθρζσ. Η ενδοςχολικι βία, ωσ μζςον ζκφραςθσ, είναι 
καταδικαςτζα και δεν πρζπει να ςυμβαίνει. 

Ζχετε να μασ προτείνετε κάποιεσ προτάςεισ ώςτε να αντιδράμε ςωςτά ςε 
ςυμπεριφορζσ βίασ; 

Φ. Μθλιϊνθ: Πολλζσ και εξαιρετικζσ προτάςεισ για το πϊσ μπορείτε να 
ςυμπεριφζρεςτε ςε ανάλογα περιςτατικά, εάν ςυμβοφν, κα βρείτε ςτο 
www.synigoros.gr όπου ο Κφκλοσ Δικαιωμάτων του Παιδιοφ ζχει επεξεργαςτεί Οδθγό 
υμβουλϊν. Θα ςασ παρακαλοφςα να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα και να διαβάςετε 
προςεκτικά όςα γράφονται εκεί. Είμαι ςίγουρθ ότι θ προςπάκειά ςασ αυτι κα 
εξαςφαλίςει το χολείο που ονειρεφεςτε. 

 Πώσ νιώκει ζνα παιδί που ζχει '' πζςει '' κφμα bulling.  
Πιραμε επίςθσ ςυνζντευξθ από μακθτζσ που ζχουν υποςτεί ενδοςχολικι 

βία.  
ασ παρουςιάηουμε εδϊ τθ ςυνζντευξθ: 

 
...Ζχω νιϊςει ότι κάποιοι ςυμμακθτζσ μου με αποφεφγουν πολλζσ φορζσ και 

κάποιεσ φορζσ ολόκλθρθ θ παρζα. Όταν ςυμβαίνει αυτό νιϊκω άςχθμα για τον 
εαυτό μου και νιϊκω ότι ζχω αποτφχει ςαν άνκρωποσ. Νιϊκω ότι ζχω κάνει κάτι 
πολφ κακό... 
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....Μου ζχουν μιλιςει πολλζσ φορζσ άςχθμα ςτο ςχολείο για τθν εμφάνιςι 
μου και για τα κιλά μου και αυτό με κάνει να νιϊκω πολφ άςχθμα... 

...Με ζχουν κοροϊδζψει για τισ ικανότθτζσ μου χιλιάδεσ φορζσ, π.χ. Ότι δεν 
τρζχω γριγορα, και αποφεφγουν να με διαλζξουν ςτθν ομάδα τουσ γι' αυτό το λόγο 
και ςτεναχωριζμαι πάρα πολφ... 

...Με ζχουν κοροϊδζψει πολλζσ φορζσ για τισ ικανότθτζσ μου και ζχω νιϊςει 
κυμό και πειςμϊνω, αλλά δεν κα πζςω ςτο επίπεδό τουσ... 

 
Καιρόσ να αντιδράςουμε  

ίγουρα πολλά παιδιά κα αναγνωρίςουν τον εαυτό τουσ ςε αυτζσ τισ 
φράςεισ. Αυτό κα πρζπει να μασ προβλθματίςει για τθ ςτάςθ που ζχουμε όλοι μασ 
ςτο ςχολείο. Μιπωσ εμείσ οι ίδιοι ζχουμε προκαλζςει τζτοια περιςτατικά χωρίσ να 
ζχουμε καταλάβει τι προκαλοφμε ςτουσ άλλουσ; Μιπωσ ζχουμε υπάρξει μάρτυρεσ 
ςε τζτοια περιςτατικά και ζχουμε ςωπάςει; Όταν ςωπαίνουμε μπροςτά ςτθ βία, 
είμαςτε και μεισ ςυνζνοχοι. Καιρόσ να αντιδράςουμε! 

Σθλεφωνικζσ γραμμζσ βοικειασ ζχουν δθμιουργθκεί από τθν Ε.Ψ.Τ.Π.Ε 
προκειμζνου να βοθκθκοφν τα παιδιά, οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί. Η γραμμι 
βοικειασ και ενθμζρωςθσ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν είναι το 801 801 1177 
και θ γραμμι ςτιριξθσ παιδιϊν και εφιβων, οι οποίοι υφίςτανται διάφορεσ μορφζσ 
βία είναι το 11 6111. 

Πθγζσ: Χρθςιμοποιικθκαν αποςπάςματα κειμζνων και ςτοιχεία από το site 
τθσ Ε.Ψ.Τ.Π.Ε., το βιβλίο τθσ Χριςτίνασ Ραςιδάκθ ''Ξζρω να λζω όχι'' και 
δθμοςιεφματα εφθμερίδων.   
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Ζνα θλεκτρονικό παραμφκι  

 

Πατϊντασ εδϊ οι μικροί μακθτζσ μασ 

μποροφν να διαβάςουν δυο ιςτορίεσ για 

τθ βία ςτο ςχολείο που γράφτθκαν από 

παιδιά για παιδιά με τίτλο:  

«Σα μπαλόνια τθσ Φιλίασ»  

& 

«Η Μόνα ςε καινοφριο ςχολείο»  

       
  

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip_ekfovismos/Default.html
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Ποιιματα μεγάλων ελλινων ποιθτών για τθν άνοιξθ 

Ο Ανδρζασ Εμπειρίκοσ γράφει: 

 

«Η ποίθςισ είναι ανάπτυξι ςτίλβοντοσ ποδθλάτου.  

Μζςα τθσ όλοι μεγαλϊνουμε.  

Οι δρόμοι είναι λευκοί. 

Τ’ άνκθ μιλοφν.  

Από τα πζταλά τουσ αναδφονται ςυχνά μικροφτςικεσ παιδίςκεσ. 

Η εκδρομι αυτι δεν ζχει τζλοσ». 

 

 

 

Ο Νικθφόροσ Βρεττάκοσ ςτο ζργο του  «Ο Αγρόσ των λζξεων». 

Όπωσ θ μζλιςςα γφρω από ζνα άγριο λουλοφδι, όμοια κ’ εγϊ.  

Τριγυρίηω διαρκϊσ γφρω απ’ τθ λζξθ.  

Ευχαριςτϊ τισ μακριζσ ςειρζσ των προγόνων,  

που δοφλεψαν τθ φωνι, τθν τεμαχίςαν ςε κρίκουσ, τθν κάμαν  νοιματα, τθ ςφυρθλάτθςαν 

όπωσ το χρυςάφι οι μεταλλουργοί  κ’ ζγινε Όμθροι, Αιςχφλοι, Ευαγγζλια κι άλλα κοςμιματα. 

Με το νιμα των λζξεων, αυτόν το χρυςό, του χρυςοφ, που βγαίνει απ’ τα βάκθ 

τθσ καρδιάσ μου, ςυνδζομαι ςυμμετζχω ςτον κόςμο.  

Σκεφτείτε: 

Είπα και ζγραψα «Αγαπϊ».  

 

Και ο Οδυςςζασ Ελφτθσ με τον μοναδικό λόγο του: 

Άνοιξθ κρφψαλο μενεξεδί 

Άνοιξθ χνοφδι περιςτζρασ 

Άνοιξθ ςκόνθ μυριόχρωμθ 

*…+ 

Άνοιξθ πίκριςμα του ςκίνου 

Άνοιξθ άηωτο τθσ αμαςχάλθσ 

Άνοιξθ ςουςάμι αόρατο 

*…+ 

Άνοιξθ μυρμθγκιά τθσ μζρασ 

Άνοιξθ αίμα του βολβοφ 

Άνοιξθ οπλοπολυβόλο απφλωτο 

Στων ωραίων γυναικϊν τα χζρια 

 *…+ 

Ο. Ελφτθσ, Ποίθςθ (Τα ετεροκαλι), εκδ. Ίκαροσ 
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