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“Η χαμένη γενιά”  

 

 
 

     Μύα ακόμα χρονιϊ ϋφταςε ςτο τϋλοσ τησ, αφόνοντασ τισ πόρτεσ ανοιχτϋσ για το 

2023. Σϋτοιεσ μϋρεσ ςυχνϊ αναπολούμε το παρελθόν, ενώ ςτεκόμαςτε μπροςτϊ ςτην 

αβεβαιότητα του μϋλλοντοσ. Μα, τι ϋχουμε εμεύσ να αναπολόςουμε; Βαδύζουμε ςτο 

δεύτερο ςχολικό ϋτοσ μετϊ την καραντύνα του 2020-2021, αλλϊ οι επιδρϊςεισ του 

Webex και του Eclass παραμϋνουν ανεξύτηλεσ ςτισ ζωϋσ των μαθητών. 

    Όπωσ όλοι θυμόμαςτε, ο χρόνοσ πϊγωςε απότομα μια μϋρα του Μαρτύου το 2020. 

Λόγω τησ εμφϊνιςησ κρουςμϊτων του Covid-19 ςε διϊφορεσ περιοχϋσ τησ χώρασ, 

αποφαςύςτηκε το πανελλαδικό κλεύςιμο όλων των εκπαιδευτικών δομών. Από τη μια 

ςτιγμό ςτην ϊλλη, χϊθηκαν δύο κρύςιμα χρόνια κοινωνικοπούηςησ για την γενιϊ μασ, 

κομβικϊ για την εξϋλιξό μασ ωσ ϊνθρωποι και ςημαντικϊ για την ακαδημαώκό μασ 

πρόοδο. Όλοι μπορούμε να ςυμφωνόςουμε ότι η τηλεκπαύδευςη δεν όταν 

αποτελεςματικό. Ώθηςε ακόμα και τουσ πιο φιλότιμουσ μαθητϋσ ςτην πλόρη αδρϊνεια, 

την πλόρη αδιαφορύα. “Γιατύ να προςπαθόςω μϋςα ςε αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ; Γιατύ να το 

παλϋψω; Από την μύα δεν υπϊρχει κατανόηςη, από την ϊλλη δεν υπϊρχουν 

προςδοκύεσ...” Και ϋτςι πϋςαμε ςε ϋναν χρόνιο λόθαργο—δυςτυχώσ για εμϊσ, η 

υπνοπαιδεύα αποτελεύ ακόμα ςκεύαςμα επιςτημονικόσ φανταςύασ και όχι εφικτό 

μϋθοδο απόκτηςησ γνώςησ.   

    Παρόλα αυτϊ, εξακολουθεύ να υπϊρχει η απαύτηςη να ενταχθούμε ςτα δεδομϋνα μιασ 

κοινωνύασ ςτην οπούα ελϊχιςτα ϋχουμε ζόςει. Πρϋπει να ανταποκριθούμε ςε μια ύλη 

που δεν ϋχουμε διδαχθεύ με ουςιώδη τρόπο. Όλο μασ το μϋλλον εξαρτϊται από αυτό. 



υνεπώσ, αντύ για “ελπύδα του μϋλλοντοσ” μασ ϋχει δοθεύ ϋνασ νϋοσ τύτλοσ: “Η χαμϋνη 

γενιϊ.”—“Αμόρφωτοι και απαύδευτοι”. Βϋβαια, το μϊθημα δια ζώςησ εύναι ευλογύα για 

τουσ μαθητϋσ μετϊ από την καραντύνα. Όμωσ, η αδρϊνεια και η ελλιπόσ ςυμμετοχό 

εξακολουθούν να αποτελούν ςοβαρό πρόβλημα. Οι επιδόςεισ των μαθητών εύναι 

μειωμϋνεσ, τα κενϊ τουσ ϊπειρα. Η μόνη διαφορϊ εύναι ότι πλϋον, δεν υπϊρχει 

'χαλαςμϋνο μικρόφωνο' ούτε 'πεςμϋνη ςύνδεςη' για να ρύξουμε εκεύ το φταύξιμο. 

Εύμαςτε “παρϊλυτοι” . Πωσ να λειτουργόςουμε ςωςτϊ, ςαν να μην ϋχει γύνει τύποτα, 

όταν μασ λεύπουν βϊςεισ ςε κϊθε τομϋα; Προσ επύρρωςη των παραπϊνω, πρϋπει να 

αναφερθεύ ότι οι πιο δημοφιλεύσ ςχολϋσ πλϋον κατρακυλϊνε κϊτω από το όριο των 

18.000 μορύων. Η πτώςη εύναι θεαματικό και αποδεικνύει ότι οι μαθητϋσ δεν μπορούν 

πλϋον να ανταποκριθούν ςτα δεδομϋνα που μπορούςαν κϊποτε.  

    Σο μϋλλον εύναι πιο αβϋβαιο από ποτϋ—το παρελθόν κενό ό μελαγχολικό. Σο μόνο 

που μασ μϋνει εύναι το παρόν, ο αγώνασ που πρϋπει να κϊνουμε για να καλύψουμε το 

χαμϋνο ϋδαφοσ. Αλλϊ, πωσ θα τα καταφϋρουμε χωρύσ ςτόριξη; Μπορούμε, ϊραγε, να 

αγνοόςουμε το πρόβλημα και να εξυμνόςουμε, για ακόμα μια φορϊ, την 'προςωπικό 

ευθύνη'—ό μόπωσ πρϋπει να γύνουν ενϋργειεσ προσ όφελοσ των μαθητών του 

ςόμερα—και προσ όφελοσ τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ, η οπούα ϋχει πϊθει το 

μεγαλύτερο κακό από την κατϊςταςη; 

 

Πωσ μπορεύ να βρει το φωσ η “χαμϋνη γενιϊ” όταν δεν τησ ϋχει δοθεύ ούτε μια ςπύθα;  

 
—Γεωργακοπούλου Κέλλυ  
 
 
 
 
 

Αθλήματα που μπορούν να αςχοληθούν οι μαθητέσ 
 

Καθώσ τα παιδιϊ μεγαλώνουν, αρχύζουν να ενδιαφϋρονται για διϊφορα 

αθλόματα. Μϋςω από τα αθλόματα αναπτύςςουν τισ ικανότητεσ που μπορούν να τουσ 

δώςουν το ϋναυςμα ώςτε να γύνουν πιο ανταγωνιςτικϊ. Σα αθλόματα βοηθούν τα 

παιδιϊ να κοινωνικοποιούνται, να ανακαλύπτουν τισ δυνατότητεσ και τα όριϊ τουσ, να 

αποκτούν αυτοπεπούθηςη και εμπιςτοςύνη ςτον εαυτό τουσ και να μαθαύνουν να 

ϋχουν ϋνα πρόγραμμα ςτην καθημερινότητα τουσ. 

  Τπϊρχουν διϊφορα ομαδικϊ αθλόματα όπωσ: το ποδόςφαιρο, το μπϊςκετ, το 

βόλεώ, το χϊντμπολ τα οπούα βοηθούν τα παιδιϊ ςτην ςυνύπαρξη και την ςυνεργαςύα 

με ϊλλα ϊτομα. Επύςησ υπϊρχουν και τα ατομικϊ αθλόματα όπωσ ο ςτύβοσ ό κλαςικόσ 

αθλητιςμόσ ο οπούοσ περιλαμβϊνει αγωνύςματα που χωρύζονται ςε τρεισ μεγϊλεσ 

κατηγορύεσ, τα δρομικϊ, τα αλτικϊ και τισ ρύψεισ. Σα αθλόματα αυτϊ διεξϊγονται ςε 

ανοιχτό ό κλειςτό ςτύβο και εύναι ολυμπιακϊ αθλόματα που παύρνουν μϋροσ και ϊντρεσ 

και γυναύκεσ. Ο αθλητόσ γυμνϊζει όλα τα μϋρη του ςώματόσ του, βοηθϊει το 



αναπνευςτικό του, αυξϊνει τον μεταβολικό ρυθμό του και προλαμβϊνει την 

παχυςαρκύα. Σα παιδιϊ βελτιώνουν την ςυγκϋντρωςό τουσ και εύναι ςε θϋςη να 

ακολουθόςουν τισ οδηγύεσ του προπονητό. Διοχετεύουν όλη την ενϋργειϊ τουσ, 

μαθαύνουν τι ςημαύνει επιμονό, υπομονό, αθλητικό ςυμπεριφορϊ και πωσ να 

αντιμετωπύζουν την απογοότευςη μϋςα από τα αθλόματα. 

 Τπϊρχουν όμωσ και ϊλλα αθλόματα τα οπούα μπορεύ να πϊρει μϋροσ ϋνασ 

μαθητόσ. Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα εύναι η κολύμβηςη. Η τακτικό κολύμβηςη ϋχει 

αποδειχθεύ ότι βελτιώνει την μνόμη, την γνωςτικό λειτουργύα και την διϊθεςη, 

βοηθϊει ςτην μεύωςη του ςωματικού πόνου και ςτο ξϋςπαςμα του καθημερινού 

ϊγχουσ και τησ κατϊθλιψησ. Σο ϊθλημα αυτό εύναι εύκολα προςβϊςιμο, καθώσ οι 

περιςςότεροι δόμοι ϋχουν τουλϊχιςτον από ϋνα κολυμβητόριο, για δημότεσ και μη, 

οπότε εύκολα μπορεύ κϊποιοσ να κϊνει εγγραφό και να γυμνϊζεται ακόμη και ςε 

καθημερινό βϊςη. Σϋλοσ, η κολύμβηςη, εκτόσ από το ότι βοηθϊει ςτο χϊςιμο βϊρουσ 

και βελτιώνει την μυώκό γρϊμμωςη, βελτιώνει την κυκλοφορύα του αύματοσ και 

ενδυναμώνει το αναπνευςτικό ςύςτημα. 

 Εν ολύγοισ, υπϊρχουν πϊρα πολλϊ οφϋλη του αθλητιςμού από νεαρό ηλικύα, 

όπωσ η ανϊπτυξη ςωματικών ικανοτότων αλλϊ και ψυχαγωγύα. Αν οι μαθητϋσ 

ξεκινόςουν ϋνα ϊθλημα από παιδιϊ, εύναι πιο πιθανό να κρατόςουν αυτό το ϊθλημα και 

ςτην ενηλικύωςη τουσ, με αποτϋλεςμα να ϋχουν μύα καλό ςωματικό κατϊςταςη και 

υψηλό αυτοπεπούθηςη και εμπιςτοςύνη ςτον εαυτό τουσ. 

 

-Λήδα Καραςτατήρη και Θεόφιλοσ Διαμαντόπουλοσ 

 

 

 
 

Ο φανατιςμόσ ςτο ςχολείο 

 
Ο όροσ φανατιςμόσ προϋρχεται από την λατινικό λϋξη (fanum) που ςημαύνει την μετ' 

εγωιςμού και εμπϊθειασ προςόλωςη ςε κϊποιεσ αντιλόψεισ, ανεξϊρτητα απ' το αν 

αυτϋσ εύναι ορθϋσ ό όχι. την ιςτορικό διαδρομό φϊνηκε περιςςότερο να 

ϋβλαψε παρϊ να ωφϋληςε την κοινωνύα. Ωςτόςο εύναι διαχρονικό ψυχολογικό και 

κοινωνικό φαινόμενο για αυτό και εύναι πϊντοτε επύκαιρο. Ο φανατιςμόσ αφορϊ πολλϊ 

και διαφορετικϊ επύπεδα του ανθρωπύνου βύου όπωσ εύναι η παιδαγωγύα, υγειϊ, 

διατροφό, τϋχνη , ϋκτρωςησ, επιςτόμη , οικολογύα , ειρόνη , και τον αθλητιςμό. Ενώ 

χαρακτηρύζεται ωσ η μεγαλύτερη μϊςτιγα τησ ανθρωπότητασ, χαρακτηριςτικϊ που 

αναγνωρύζονται ςε ϋναν φανατικό εύναι η αδόριτη, ανϊγκη να επιβϊλλει το πιςτεύω 

του, ό η τυφλό προςόλωςη ςε μια ιδϋα, πύςτη, η πρόςωπο καθώσ ςυνδϋεται ϊμεςα με 

τον δογματιςμό την μιςαλλοδοξύα ,τισ προκαταλόψεισ και την ιδεοληψύα. Αύτια μπορεύ 

να εύναι η αναςφϊλεια, η αβεβαιότητα του ατόμου, η απουςύα κριτικόσ ςκϋψησ ακόμη 

και πολιτικϊ ςυμφϋροντα, ενώ τροφοδοτεύτε από τισ οικονομικϋσ κρύςεισ και 



ταυτόχρονα τισ πριμοδοτεύ. Σϋλοσ, οι τραγικϋσ ςυνϋπειεσ που μπορεύ να επιφϋρει 

ο φανατιςμόσ εύναι αυτϋσ τησ αδρανοπούηςησ τησ κοινωνικόσ πρόοδού καθώσ 

ναρκοθετεύ την κοινωνικό ανϊπτυξη. Επιπλϋον υπονομεύει την δημοκρατύα και 

ταυτόχρονα ςυμβϊλει ςτην ηθικό αλλούωςη του ατόμου, επικρατεύ ϋλλειψη 

αντικειμενικότητασ και πολύ ςυχνϊ οδηγεύ ςτην επικρϊτηςη βύασ. 

-Έλενα Σουρτζή 

 

ΣΟ ΕΘΙΜΟ ΣΗ ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ 

 

Η βαςιλόπιτα εύναι το γλύκιςμα τησ πρωτοχρονιϊσ και ςυνδϋεται με την εορτό του 

Άγιου Βαςιλεύου, από τον οπούο πόρε το όνομα τησ. ύμφωνα με την ορθόδοξη 

θρηςκευτικό παρϊδοςη ϋχει τισ ρύζεσ τησ ςτην Καιςϊρεια τησ Καππαδοκύασ (Μικρϊ 

Αςύα). 

Ση βρύςκουμε με πολλϋσ μορφϋσ και διϊφορουσ τρόπουσ παραςκευόσ, ςε όλα τα 

ελληνικϊ ςπύτια, αςτικϊ και αγροτικϊ. Ζυμώνεται κυρύωσ με αλεύρι, αυγϊ, ζϊχαρη και 

γϊλα. υνηθϋςτατα πϊνω ςτην επιφϊνειϊ τησ γρϊφεται ο αριθμόσ του νϋου ϋτουσ εύτε 

με ξηρούσ καρπούσ εύτε με ϊχνη ζϊχαρη.  Έτςι ςυναντϊται ςτην Αθόνα, 

τη Θεςςαλονύκη και ςε ϊλλα μϋρη όπου εγκαταςτϊθηκαν πρόςφυγεσ από την 

Κωνςταντινούπολη και τη Μικρϊ Αςύα. ε ϊλλα μϋρη επικρατούν ϊλλοι τρόποι 

παραςκευόσ με μπαχαρικϊ κ.α. τη δυτικό Μακεδονύα ςυχνϊ η βαςιλόπιτα εύναι 

μια τυρόπιτα ό πραςόπιτα. Βαςικό όμωσ κοινό γνώριςμα εύναι ότι ςτο εςωτερικό όλων 

τοποθετεύται νόμιςμα, ςυνόθωσ κοινό όμωσ ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ χρυςό 

(κωςταντινάτο) ό αςημϋνιο, όποιοσ το βρει κατϊ το μούραςμα τησ πύτασ θα εύναι ο 

τυχερόσ τησ χρονιϊσ.  

ε κϊποιεσ αγροτικϋσ περιοχϋσ αντύ για νόμιςμα τοποθετούςαν παλαιότερα ϋνα 

κομματϊκι ϊχυρο, κλόμα ό κλώνο ελιϊσ, ανϊλογα με την παραγωγό τησ περιοχόσ. 

Όποιοσ το ϋβριςκε θα εύχε καλό ςοδειϊ κατϊ τη διϊρκεια του χρόνου.  

Η βαςιλόπιτα κόβεται και μοιρϊζεται με εθιμικό τελετουργικό τη νύχτα τησ παραμονόσ 

του νϋου χρόνου ό ανόμερα την Πρωτοχρονιϊ. Σο γενικό πρόςταγμα ϋχει ο νοικοκύρησ 

του ςπιτιού, που αφού τη ςταυρώςει, κόβει και μοιρϊζει τα κομμϊτια τησ πύτασ ςτα 



μϋλη τησ οικογϋνειασ του. Ιδιαύτερα κομμϊτια ξεχωρύζονται για τον Φριςτό, την 

Παναγύα, τον Άγιο Βαςύλειο, το ςπύτι και τουσ ξενιτεμϋνουσ τησ οικογϋνειασ.  

 Ιςτορύα  

Σο ϋθιμο τησ βαςιλόπιτασ εύναι πολύ παλιό, προϋρχεται από εκεύνο το τελούμενο 

ςτην αρχαύα ελληνικό εορτό των «Κρονύων» (και αργότερα των ρωμαώκών 

«ατουρναλύων») που παρϋλαβαν οι Υρϊγκοι. Από τον Μϋγα Βαςύλειο προόλθε η 

ςυνόθεια τησ τοποθϋτηςησ νομύςματοσ μϋςα ςτη πύτα και τησ ανακόρυξησ ωσ «Βαςιλιϊ 

τησ βραδιϊσ»* αυτού που το ϋβριςκε. Ο Μϋγασ Βαςύλειοσ ςύμφωνα με την παρϊδοςη 

για να επιςτρϋψει τα τιμαλφό ςτουσ δικαιούχουσ, μη γνωρύζοντασ ςε ποιόν ανόκει τι, 

ϋδωςε εντολό να παραςκευαςτούν μικρού ϊρτοι εντόσ των οπούων τοποθϋτηςε ανϊ 

ϋνα των νομιςμϊτων ό τιμαλφών και τα διϋνειμε ςτουσ κατούκουσ την επομϋνη του 

εκκληςιαςμού. Κατϊ ϊλλο ϋθιμο, αντύ νομύςματοσ, ϋβαζαν φαςόλι και αυτόν που το 

ϋβριςκε τον αποκαλούςαν "φαςουλοβαςιλιϊ" 

 

 Ορθόδοξη θρηςκευτικό παρϊδοςη  

Πϋρα όμωσ αυτού του φρϊγκικου εθύμου, που επικρϊτηςε ςτην Ευρώπη, υπϊρχει και 

μύα θρηςκευτικό παρϊδοςη που ςυνδϋεται και με την προςωπικότητα του Μεγϊλου 

Βαςιλεύου. Κατϊ την θρηςκευτικό λοιπόν παρϊδοςη κϊποτε ςτη Καιςϊρεια τησ 

Καππαδοκύασ που επύςκοποσ όταν ο Μϋγασ Βαςύλειοσ όλθε να τη καταλϊβει ο Έπαρχοσ 

τησ Καππαδοκύασ με πρόθεςη να τη λεηλατόςει. Σότε ο Μϋγασ Βαςύλειοσ ζότηςε από 

τουσ πλούςιουσ τησ πόλησ του να μαζϋψουν ό,τι χρυςαφικϊ μπορούςαν προκειμϋνου 

να τα παραδώςει ωσ "λύτρα" ςτον επερχόμενο κατακτητό. Πρϊγματι ςυγκεντρώθηκαν 

πολλϊ τιμαλφό. Κατϊ την παρϊδοςη όμωσ εύτε επειδό μετϊνιωςε ο ϋπαρχοσ, εύτε (κατ΄ 

ϊλλουσ) εκ θαύματοσ ο Άγιοσ Μερκούριοσ με πλόθοσ Αγγϋλων απομϊκρυνε τον ςτρατό 

του, ο Έπαρχοσ απϊλλαξε την πόλη από επικεύμενη καταςτροφό. Προκειμϋνου όμωσ ο 

Μϋγασ Βαςύλειοσ να επιςτρϋψει τα τιμαλφό ςτουσ δικαιούχουσ, μη γνωρύζοντασ ςε 

ποιόν ανόκει τι, ϋδωςε εντολό να παραςκευαςτούν μικρού ϊρτοι εντόσ των οπούων 

τοποθϋτηςε ανϊ ϋνα των νομιςμϊτων ό τιμαλφών και τα διϋνειμε ςτουσ κατούκουσ την 

επομϋνη του εκκληςιαςμού. Σο γεγονόσ αυτό απϋληξε ςε διπλό χαρϊ από τησ 

αποφυγόσ τησ καταςτροφόσ τησ πόλησ και ςυνεχύςθηκε η παρϊδοςη αυτό κατϊ τη 

μνόμη τησ ημϋρασ του θανϊτου του (εορτό του Αγύου και του Μεγϊλου Βαςιλεύου). 

-Φρατζέςκα Παπανικολάου 

 

 

 

 



Συνέντευξη Κοινωνικήσ Λειτουργού 

 Πωσ ςασ λένε και ποια ιδιότητα έχετε ςτο ςχολείο μασ; 

 Με λϋνε Μαρύα Αντωνύου και εύμαι κοινωνικό λειτουργόσ. Έρχομαι κϊθε Παραςκευό 

την τρύτη και τϋταρτη διδακτικό ώρα. 

  Τι μπορούν οι μαθητέσ να ςυζητήςουν μαζί ςασ; 

Αρχικϊ, εύμαι εδώ με το πρόγραμμα υποςτόριξησ παιδιών πρωτοβϊθμιασ και 

δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςε περιπτώςεισ κρύςησ. ε περύπτωςη που υπϊρχουν 

μαθητϋσ που ϋχουν ςκϋψεισ και προβληματιςμούσ που δυςκολεύονται να τα 

μοιραςτούν με κϊποιον ϊλλο, εδώ υπϊρχει κϊποιοσ με τον οπούο μπορούν να μιλόςουν. 

Θα μπορούμε να μιλόςουμε για θϋματα, εύτε τησ καθημερινόσ διαβύωςησ, εύτε τησ 

ςχολικόσ ζωόσ, εύτε θϋματα που προβληματύζουν τουσ μαθητϋσ όπωσ η εφηβεύα, το 

ϊγχοσ, οι δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν ςτο ςχολεύο, εξωςχολικϊ προβλόματα, 

θϋματα με την οικογϋνεια και τϋτοιου εύδουσ διαταραχϋσ. 

Τι ςυμβουλεύετε τουσ μαθητέσ όςον αφορά τον ςχολικό εκφοβιςμό; 

Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ εύναι η βύα που χρηςιμοποιεύται ανϊμεςα ςε δύο μαθητϋσ. 

Πρϋπει να δούμε τα κύνητρα που οδηγούν κϊποιον ςτην διαδικαςύα να αςκόςει βύα. 

Γενικότερα, αυτό που ϋχω ςτο νου μου εύναι ότι τα πϊντα λύνονται με τον διϊλογο! 

Εύναι ςημαντικό ο κϊθε ϊνθρωποσ να αναγνωρύζει τα όρια του και να μην παρεμβαύνει 

ςτα όρια του ϊλλου. Κϊτι που εμεύσ θεωρούμε πλϊκα δεν εύναι για κϊποιον ϊλλο 

μαθητό! 

Προσ τα θφματα: Ότι μασ ενοχλεί το λέμε! Δεν φοβόμαςτε να το εκφράςουμε! Βρίςκουμε 

το κατάλληλο εμπιςτευτικό περιβάλλον για να το μοιραςτοφμε και να επικοινωνήςουμε! 

Προσ παρατηρητέσ και τρίτα πρόςωπα: Δεν μένουμε απλοί παρατηρητέσ! Επικοινωνοφμε 

με ανθρώπουσ! Αν επικοινωνήςουμε ίςωσ το θέμα πάρει άλλη τροπή, με θετικό πρόςημο, 

ίςωσ λυθεί! 

-Σοφία Μωυσή 

 

Σα μϋλη τησ ςχολικόσ εφημερύδασ: οφύα Μωυςό, Κϋλλυ Γεωργακοπούλου, Αλεξύα 

Πολυζώη, Λόδα Καραςτατόrη, Θεόφιλοσ Διαμαντόπουλοσ, Υρατζϋςκα Παπανικολϊου, 

Έλενα ουρτζό 

 

 

 

 


