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Δυνατά σημεία του ήρωα 

 

   
Αδύνατα σημεία του ήρωα 

Είναι καλή μαθήτρια και αθλήτρια . 
Δεν τσακώνεται αλλά συζητά. 

 
 
  
 
 
 

Βλέπει το σωστό αλλά για να μην χαλάσει η παρέα 
δεν το υποστηρίζει 

 
Κάτι που μας αρέσει στον ήρωά μας 

 
Κάτι που δεν μας αρέσει και μας 

προβληματίζει 

Συζητά τα πάντα με τους γονείς της. 
Έχει μάθει να φροντίζει τις αδελφές της. 

Έχει καταλάβει κάποιες αδυναμίες άλλων 
παιδιών αλλά ποτέ δεν θα τις αποκαλύψει 

για να μην τα φέρει σε δύσκολη θέση, 
ακόμα και αν τσακωθεί μαζί τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υποχωρεί για να μην στεναχωρήσει τις φίλες της 
άσχετα καμιά φορά και αν έχει δίκιο. 

Στεναχωριέται όταν τα άλλα παιδιά δεν κάνουν 
ότι τους λέει η δασκάλα. 



Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΧΙΑΣ – ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΟΤΣΗ – ΝΙΚΗ ΣΧΑΡΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ) ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

 

Δυνατά σημεία του ήρωα: είναι φιλότιμος και 

δανείζει τα παιχνίδια του στους φίλους του, 

πιστεύει στον εαυτό του 

Αδύνατα σημεία του ήρωα: ο φόβος του για τα 

ζώα, δε θέλει να γνωρίσει νέους φίλους, δεν 

ακολουθεί οδηγίες 

Κάτι που μας αρέσει στον ήρωά μας: κάνει όνειρα 

για τη ζωή του 

Κάτι που δε μας αρέσει και μας προβληματίζει: 

κοροϊδεύει τους άλλους για «πλάκα», θέλει να 

είναι πάντα αρχηγός, θέλει να βρίσκεται πάντα στο 

επίκεντρο, τον ελεύθερο χρόνο του τον περνάει 

στον υπολογιστή του, δεν παίζει με παιδιά που 

μπορεί να εντυπωσιάσουν άλλους, γιατί πιστεύει 

ότι είναι ο ανώτατος  



Ο ΗΡΩΑΣ ΜΑΣ 

ΔΑΝΑΗ  
Δυνατά σημεία του ήρωα: 

 Είναι καλή στο τραγούδι και στο 
χορό 

 Διαβάζει πάρα πολύ 

Αδύνατα σημεία του ήρωα: 

 Φοβάται να εκφράσει την άποψή 
της 

 Ντρέπεται 

 Δεν έχει αυτοπεποίθηση 

Κάτι που μας αρέσει στον ήρωά μας: 

 Συμπαθεί τα ήσυχα και τα 
συνεσταλμένα παιδιά 

 Αγαπάει τη δασκάλα της 

Κάτι που δε μας αρέσει και μας 
προβληματίζει: 

 Ότι και αν συμβεί δε μιλάει σε 
κανέναν 

 Νομίζει πως οι γονείς της δεν την 
αγαπούν όπως τον αδερφό της 

 Είναι υποχωρητική 

 

Συνεργάστηκαν οι μαθητές της Στ’ Τάξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου: 

Κατσικιώτης Μάκης 

Παπαδοπούλου Μαλένα   

Ρούμελης Γιάννης  

Τσόη  Γιώτα  

Τσουμάνης Ορέστης 



                                                                                                            

 

 



 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

Στιγμιαία σύγχυση 

ή απελπισία  

Κορόιδο των 

άλλων 

Χαμηλή   

αυτοεκτίμηση Άγνοια κινδύνου  

Πίεση συνομήλικων 



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ … 

 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΕΣΜΑ 

ΑΡΡΩΣΤΙΑ 

ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΘΟΣ 

ΚΟΛΛΗΜΑ 

ΑΝΟΗΣΙΑ 

ΟΧΙ! ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΘΑ ΠΩ! 

ΔΕ ΘΑ ‘ΜΙΑ ΔΕΣΜΙΟΣ ΕΓΩ! 

ΘΕΛΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΖΩ! 

ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΝΑ ΧΑΡΩ! 



ΑΛΚΟΟΛ 

 

ΤΙ ΜΕ ΟΔΗΓΕΙ; 

1.ΠΡΟΒΛΗΜΤΑ, 

2.ΑΓΝΟΙΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 

3.ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ      

ΑΛΛΟΥΣ  (ΦΙΛΟΥΣ), 

4.ΠΙΕΣΗ  ΣΥΝΟΜΙΛΗΚΩΝ, 

5.ΜΑΓΚΙΑ  <<ΕΞΥΠΝΑΔΑ>>, 

6.ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΑ 

ΜΜΕ , 

7.ΧΑΜΗΛΗ  ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ. 
 

 

 

 

 

 

 

     

               ΑΛΚΟΟΛ 

 

ΑΣΠΙΔΑ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

1.ΓΝΩΣΗ, 

2.ΓΝΩΡΙΖΩ  ΤΙΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

ΤΟΥ  ΑΛΚΟΟΛ, 
 

3.ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΙΛΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΙ  

ΣΤΗΝ  ΠΙΕΣΗ  ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΜΙΛΗΚΩΝ ΜΟΥ, 

4.ΠΙΣΤΕΥΩ  ΣΤΟΝ  ΕΑΥΤΟ 

ΜΟΥ-ΠΑΛΕΥΩ  ΜΑ  ΛΥΣΩ  

ΜΟΝΟΣ  ΜΟΥ  ΤΑ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΟΥ  Ή ΜΕ 

ΤΗΝ  ΒΟΗΘΕΙΑ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ  

ΠΟΥ  ΜΕ  ΑΓΑΠΟΥΝ  

ΠΡΑΓΜΑΤΑΤΙΚΑ, 

5.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ  ΜΕ  

ΚΡΙΤΙΚΟ  ΤΡΟΠΟ  ΤΙΣ  

<<ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ>> ΤΩΝ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ. 
 

 

 





ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΑΣ  

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΘΑ ΠΩ  

 

 

Μου 'παν πάρε ένα τσιγάρο 

εγώ ούτε θέλω, ούτε γουστάρω. 

Όχι μεγαλόφωνα θα πω 

το τσιγάρο θ' αρνηθώ. 

 

Όχι στην εξάρτηση θα πω 

δε θα 'μαι δέσμιος εγώ 

θέλω ελεύθερος να ζω 

την ζωή μου να χαρώ. 

 

Βρίσκω χρόνο για ζωή 

κλείνω τον υπολογιστή 

απειλή αν δεχτώ 

ενημερώνω τον γονιό. 

 

Όχι στην εξάρτηση θα πω 

δε θα 'μαι δέσμιος εγώ 

θέλω ελεύθερος να ζω 

την ζωή μου να χαρώ. 

 



ΑΞΙΕΣ  ΖΩΗΣ 











ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ 





ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΣ 





Ασπίδες προστασίας για τις 

εξαρτήσεις  





Συστατικά τσιγάρου 



Θεατρικό παιχνίδι 



Γνωρίζω καλύτερα τους συμμαθητές 

μου – οι ομοιότητες και οι διαφορές μας 


