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Είναι αληθινά δραματικό να διαπιστώνει κανείς το 
παγκόσμιο αντίκτυπο των πυρκαγιών του καλοκαιριού 
όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και σε πολλά είδη 
ζώων (που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν).Όπως όλοι 
ξέρουμε από τη φύση παίρνουμε τα πάντα και είναι η 
βάση του πολιτισμού και της ευημερίας μας. Κάνουμε 
όμως ό,τι μπορούμε για να την προστατεύσουμε; 
Δυστυχώς εξαιτίας φυσικών καταστροφών, αλλά 
κυρίως εξαιτίας του ανθρώπου, πολλά είδη ζώων 
βρίσκονται υπο εξαφάνιση σ΄ολο τον πλανήτη. 

Η καφέ αρκούδα, που κατοικεί στην οροσειρά της 
Πίνδου, κινδυνεύει κυρίως λόγω της κατασκευής 
οδικών έργων, της παράνομης υλοτομίας, των 
πυρκαγιών αλλά και λόγω της λαθροθηρίας.  

Ο λύκος και το τσακάλι, λόγω της καταστροφής του 
φυσικού περιβάλλοντος, εμφανίζονται σε οικισμούς 

κάτι όμως που τα οδηγεί πολλές φορές στο θάνατο.  

Ακόμη η λαθροθηρία, το κυνήγι και οι 
απαλλοτριώσεις στα δάση είναι μερικοί από τους 
πιο σημαντικούς ανθρώπινους παράγοντες που 
κατέστησαν το Λύγκα,  ένα ιδιαίτερο 
αλουροειδές, είδος υπο εξαφάνιση. Επίσης το 
κόκκινο ελάφι απειλείται από το παράνομο 
κυνήγι, καθώς και από τις πυρκαγιές και τη 
μείωση των οικότοπων (από τη συνεχή επέμβαση 
του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον).  

Αλλά και στη θάλασσα η φώκια, τα δελφίνια και 
η χελώνα καρέτα καρέτα απειλούνται από την 
υπεραλίευση, από την ηχορρύπανση που 
προκαλούν τα σκάφη, από πετρελαιοπηγές και 
από την πλαστική ρύπανση. Τέλος, η επιβίωση 
της πολικής αρκούδας ισούται με την επιβίωση 
του πλανήτη από την κλιματική κρίση. Το 
ραγδαίο λιώσιμο των πάγων καταστρέφει το ίδιο 
τους το σπίτι με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

επιβιώσουν.  

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, πως η ανθρώπινη 
δραστηριότητα αφήνει τα «σημάδια» της  στο 
περιβάλλον πιο έντονα από ποτέ. Γίνεται 
επομένως εύκολα αντιληπτό ότι έχουμε την τύχη 
του μέλλοντός (μας) στα χέρια μας, φτάνει να 
σκεφτόμαστε καθημερινά τις επιδράσεις των 
πράξεων μας. Αν γίνει αυτό κατανοητό, τότε 
σίγουρα θα υπάρξει καλύτερο μέλλον όχι μόνο 
για τα ζώα αλλά και για εμάς τους ίδιους.  

Από τη μαθήτρια:  
Θεοδώρα Μπρούμα, Γ2 

                                                            Ό,τι αγαπάμε... 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα αφήνει τα  «σημάδια» της στο περιβάλλον 
πιο έντονα παρά ποτέ 
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«Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα» είναι ένα υπέροχο, εφηβικό 
βιβλίο. Μας μιλάει για μία φιλία που αναπτύσσεται 
ανάμεσα σε δύο παιδιά. Το ένα είναι ο γιος ενός στρατηγού, 
ο Μπρούνο, ο οποίος αναγκάζεται να μετακομίσει στο 
Άουσβιτς χωρίς να ξέρει τι φρικτά βασανιστήρια περνούσαν 
οι Εβραίοι. Εκεί ο μικρός ανακαλύπτει το στρατόπεδο 
συγκέντρωσης χωρις να ξέρει όμως τίποτα για το τι 
κρύβεται πίσω από το συρματόπλεγμα και κάνει έναν φίλο 
τον Σμούελ. Εκείνος είναι πίσω απο το συρματόπλεγμα και 
είναι Εβραίος. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μας διηγείται την 
ιστορία από την μεριά του Μπρούνο. Το τέλος είναι 
ανατρεπτικό, απρόσμενο, τραγικό... Αξίζει να το διαβάσετε. 
Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες. Συγγραφέας του 
βιβλίου είναι οΤζον Μπόιν. 
Επέλεξα να γράψω για το βιβλίο αυτό καθώς μου 
δημιούργησε δυνατά συναισθήματα για τη φιλία - τα οποία 
δεν είχα ξανανιώσει - και για το πώς μπορούν δύο παιδιά 
που τους χωρίζουν τόσα πολλά, να γίνουνε φίλοι. Μου 
άρεσε τόσο πολύ ο τρόπος που μας διηγείται τα γεγονότα το 
παιδί και όλα τα βλέπουμε από μία εντελώς διαφορετική 
μεριά από ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε. Αυτό είναι και 
το ενδιαφέρον. 

Ό,τι αγαπάμε ... 

Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα 

Μπορεί να ακούγονται πολλές οι 300 σελίδες που είναι γραμμένο, αλλά εμένα μου φάνηκαν σαν να 
είχα να διαβάσω 20 σελίδες. Άρα, από ό,τι καταλάβατε, είναι αρκετά εύκολο να το διαβάσεις και κάποιες 
φορές δεν μπορείς να σταματήσεις. Τέλος, πολύ ενδιαφέρον έχουν και οι τίτλοι του κάθε κεφαλαίου.  

Από τη μαθήτρια: 
Βασιλική Παπαδοπούλου, Α2 

Dove Cameron: Ένα ανερχόμενο αστέρι! 

Η Dove Cameron είναι μια Αμερικανίδα 
ηθοποιός και τραγουδίστρια. Είναι ευρύτερα γνωστή 
μετά το διπλό της ρόλο ως Λιβ και Μάντι στην ομώνυμη 
σειρά του Disney Channel. Γεννήθηκε στις 15/1/1996 
στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον. Το πραγματικό της όνομα 
είναι Cloe Selest. Είναι κόρη του Philip Hosterman και 
της Bonnie Wallace. Φοίτησε στο σχολείο Sakai Inter-
mediate και σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε μαθήματα 
υποκριτικής. Στα 14 άρχισε να φοιτά σε Καλλιτεχνικό 
Σχολείο. Έχει ρωσική και γαλλική καταγωγή. Τον 
Οκτώβρη του ίδιου έτους κυκλοφόρησε το πρώτο της 
τραγούδι με τίτλο Written in the Stars. 

  

Πρόκειται για μια καταξιωμένη ηθοποιό, όμορφη και με μεγάλη επιρροή στο νεανικό κοινό. Οι 
μεγάλες τις επιτυχίες δεν την έχουν κάνει απρόσιτη! Εύκολα δέχεται να μιλήσει με τους θαυμαστές της 
και όπου τους συναντήσει, φωτογραφίζεται μαζί τους και υπογράφει με χαρά αυτόγραφα. Το κοινό της 
ενθουσιάζεται με κάθε της εμφάνιση και μόνο θετικά σχόλια ακούγονται σε εκπομπές και περιοδικά. 
Έχει αρκετά εντυπωσιακή εμφάνιση και ακτινοβολεί κάθε φορά που θα πατήσει το πόδι της στη 
Λεωφόρο των Αστεριών στο Hollywood. Επίσης ασχολείται και με τη φιλανθρωπία. Τα περασμένα 
Χριστούγεννα επισκέφτηκε ένα ορφανοτροφείο με την ομάδα της. Τραγούδησε, μοίρασε πολλά δώρα και 
αυτόγραφα. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν! Τα Χριστούγεννα που έζησαν μαζί της θα τους μείνουν αξέχαστα!  

Τα τελευταία χρόνια είναι ζευγάρι με τον ηθοποιό Thomas Doherty. Έχει αρκετούς θαυμαστές 
και κάθε της εμφάνιση προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας. Γι’ αυτό και έχει το δικό της αστέρι στη 
διάσημη Λεωφόρο των Αστεριών στο Hollywood. 

                          Από τη μαθήτρια: 
Μαρούλα Σπυροπούλου, Β2  
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Ο εθελοντισμός είναι μια ανιδιοτελής 
προσφορά. Το άτομο προσφέρει τον ελεύθερο 

χρόνο του για έναν κοινωφελή σκοπό μέσω 
κάποιου φορέα χωρίς αντάλλαγμα. Η σημασία 
του είναι σημαντική γιατί έτσι μπορούν να 

βοηθηθούν όσοι έχουν ανάγκη και ακόμα 
συμβάλλει στην προσπάθεια για μια πιο δίκαιη 
κοινωνία.  

Ό,τι αγαπάμε...  

Εθελοντισμός 

Ένας εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός είναι η Κιβωτός του Κόσμου, η οποία 

βοηθάει απροστάτευτα παιδιά. Αναλαμβάνει εξ’ 
ολοκλήρου το μεγάλωμά τους και με ειδικούς 
παιδαγωγούς ζουν σαν μια μεγάλη οικογένεια. Τα 

Παιδικά Xωριά SOS επίσης είναι μια Μη 
Κερδοσκοπική Οργάνωση που δραστηριοποιείται 
στην προστασία και ενίσχυση παιδιών που έχουν 

ανάγκη. Μέσα στα χωριά SOS τα παιδιά 
μεγαλώνουν με ασφάλεια και προετοιμάζονται για 
την έξοδό τους στην κοινωνία.  

Πραγματικά στην σημερινή κοινωνία, όπου τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα είναι 
μεγάλα, και κάποιες οικογένειες οδηγούνται στο να εγκαταλείψουν ή να παραμελήσουν τα παιδιά τους, 
είναι αισιόδοξο που υπάρχουν τέτοιοι φορείς οι οποίοι προστατεύουν τα παιδιά και τα κάνουν να νιώθουν 
ασφαλή.  

Από τη μαθήτρια:  
Πουλημένου Ευγενία, Α3 

Ζητάμε βοήθεια 
 
Εμείς οι έφηβοι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε 

στην καθημερινότητά μας αρκετά προβλήματα και 
δυσκολίες οι οποίες μοιάζουν αξεπέραστες. Συχνά 
διστάζουμε να ζητήσουμε βοήθεια από τους γονείς μας ή 
από κάποιο άλλο συγγενικό μας πρόσωπο. Γι’ αυτό 
υπάρχουν πολλές τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής 
υποστήριξης και βοήθειας. Μια από αυτές είναι η γραμμή 
11525 «Μαζί για το παιδί» η οποία προσφέρει 
συμβουλευτική για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει 
ένα παιδί ή ένας έφηβος έως 18 ετών. Στη γραμμή 
ψυχολόγοι ακούν, βοηθούν ή δίνουν μία κατεύθυνση σε 
αυτόν που έχει ανάγκη. Εκεί μπορεί να μιλήσει κανείς 
επώνυμα ή ανώνυμα για συγκρούσεις που 
δημιουργούνται ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, για 
δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον ή 
κοινωνικοποίησης, για περιπτώσεις σχολικού 
εκφοβισμού ή ό,τι άλλο μπορεί να προβληματίζει έναν 
έφηβο. Οι κλήσεις είναι εμπιστευτικές και δεν 
ηχογραφούνται. Βέβαια ο καλύτερος τρόπος για να 
βρούμε βοήθεια είναι να απευθυνθούμε στους δικούς μας 
ανθρώπους! 

Από τη μαθήτρια: 
Παναγιώτα Πράσινου, Α3 
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Την περασμένη χρονιά όλοι βιώσαμε μια πρωτόγνωρη 
κατάσταση καθώς υπήρχε μεγάλη διασπορά του κορωνοϊού η 
οποία οδήγησε στη λεγόμενη καραντίνα. Μέσα σε αυτή την 
κατάσταση δημιουργήθηκαν πολλά συναισθηματικά, αλλά 
ακόμα και ψυχολογικά προβλήματα, που επηρέασαν άλλους 
λιγότερο και άλλους περισσότερο. Επιπλέον, οι διαπροσωπικές 
σχέσεις κλονίστηκαν λόγω της φυσικής απομάκρυνσης και της 
απομόνωσης των ανθρώπων. 
Προσωπικά βίωσα την καραντίνα με το δικό μου ιδιαίτερο 
τρόπο. Πολλές φορές ένιωσα το φόβο και την αγωνία για το 
μέλλον λόγω του ιού, αλλά δεν άφησα τα αρνητικά 
συναισθήματα να κυριαρχήσουν μέσα μου σε σχέση με τα 
θετικά. Προσπαθούσα να απολαύσω την κάθε στιγμή μιας και 
όλη αυτή η κατάσταση ήταν μια ευκαιρία που με βοήθησε στο 
να περάσω ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά μου και να δεθώ 
πιο πολύ μαζί τους. Επιπλέον, αφόυ είχα περισσότερο χρόνο 
από πριν, ξεκίνησα να διαβάζω παραπάνω με αποτέλεσμα να 
εξελιχθώ πολύ στα μαθήματα. Ταυτόχρονα, ανακάλυψα πολλές 
πτυχές του εαυτού μου που δεν γνώριζα πριν. Με λίγα λόγια, αν 
και ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα, έθεσα πολλούς 
στόχους τους οποίους τους εκπλήρωσα και συνεχίζω να 
εκπληρώνω. 

SARS-CoV-2 
 

Στην πόλη Wuhan, επαρχία Hubei, στην Κίνα, εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων πνευμονίας. Στις 9 
Ιανουαρίου 2020 οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για νέο στέλεχος κορωνοϊού 
(2019-nCoV). Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με 
ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων 
ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς. 
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), παρακολουθεί από την αρχή τις εξελίξεις και βρίσκεται 
σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) όσο 
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε επαγρύπνηση σχετικά με 
ενδεχόμενα κρούσματα της νόσου σε ταξιδιώτες ενώ έχει ήδη εκδώσει και επικαιροποιεί συστηματικά 
ενημερωτικό υλικό και εξειδικευμένες οδηγίες, που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.           
(Πηγή: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) 

                                                  Περσινή χρονιά 

Μια εμπειρία τόσο δύσκολη ... μα και εποικοδομητική! 

Κλείνοντας, είναι γνωστό πως ο κορωνοϊός συνεχίζει να μεταδίδεται. Παρ’ όλα αυτά, συνιστώ να μην μας 
κατακλύσουν τα αρνητικά συναισθήματα, αλλά να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που 
μας δόθηκε και να εξελιχθούμε σε διάφορους τομείς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε και να θέτετε στόχους. 
Ως γνωστόν «ουδέν κακόν αμιγές καλού». 

Από τη μαθήτρια: 
Σμαραγδή Ρουσοπούλου, Γ2 
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                                                     Έρευνα 
 

Εν δυνάμει…θύματα;  
   Το φαινόμενο του εκφοβισμού στις μέρες μας 
έχει καταλάβει θηριώδεις διαστάσεις. Ειδικότερα 
στη χώρα μας, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη 
θέση ανάμεσα σε σαράντα μια χώρες, ο 
εκφοβισμός είναι όλο και πιο συχνός. Τα θύματα 
αυτού του νοσηρού και ανυπέρβλητου 
φαινομένου δεν είναι μόνο παιδιά, αλλά είναι από 
όλες τις ηλικίες και από όλες τις κοινωνικές 
ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το bullying ή 
ελληνιστί εκφοβισμός, αναφέρεται στην 
απρόκλητη, εσκεμμένη και συστηματική βία σε 
όλες της τις μορφές. Διαφορετικά, συνιστά την 
ανισορροπία δύναμης μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μελών. 
   Υπάρχουν πολλές μορφές θυματοποίησης, οι 
οποίες διαφέρουν μεταξύ τους. Κάποιες από 
αυτές είναι οι παρακάτω: 

Σωματικός εκφοβισμός  
Ο σωματικός εκφοβισμός συνήθως αφορά τον φυσικό εκφοβισμό, τις απειλές και την παρενόχληση. Στην 
σωματική κακοποίηση το θύμα υφίσταται επίθεση, βία, παρενόχληση στον εργασιακό ή μαθησιακό χώρο 
αλλά και παραβίαση προσωπικού χώρου. 

Υλικός εκφοβισμός 
Υλικός εκφοβισμός υπάρχει όταν κάποιος χρησιμοποιεί την ιδιότητα οποιουδήποτε π.χ. οικονομική ως μια 
μορφή απειλής. Σε αυτή την εκδοχή, ο θύτης χρησιμοποιεί προς όφελός του την ιδιότητα του θύματος για 
να μπορέσει να το ελέγξει. 

Λεκτικός εκφοβισμός 
Ο λεκτικός εκφοβισμός γίνεται με απειλές, προσβολές, παρατσούκλια, συνεχή επικριτικά σχόλια  
ρατσιστικά, σεξιστικά ή ομοφοβικά. 

Διαδικτυακός/Ηλεκτρονικός εκφοβισμός 
Ο λεκτικός εκφοβισμός μπορεί να εμφανιστεί και online είτε στα κοινωνικά δίκτυα είτε με άλλες 
ηλεκτρονικές μορφές. Ακόμα, η κλοπή ταυτότητας είναι μια άλλη μορφή διαδικτυακής κακοποίησης και 
παραβίασης προσωπικών στοιχείων. 

Κρυφός εκφοβισμός 
Ο κρυφός εκφοβισμός είναι από τις λιγότερο γνωστές μορφές θυματοποίησης. Μπορείς να αναγνωρίσεις 
κάποιον με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, διότι θα φροντίσει να κάνει αισθητή την παρουσία του. Αν 
όμως έχει παθητική συμπεριφορά και δεν εμφανίζει τις προθέσεις του αμέσως, φροντίζει να φέρεται 
φυσιολογικά μέχρι να καταφέρει αυτό που θέλει. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα κρυφού εκφοβισμού είναι 

το κουτσομπολιό ή ο σαρκασμός σε βάρος 
κάποιου. 
   Ο εκφοβισμός ευδοκιμεί στο περιβάλλον του 
σχολείου. Το κουδούνι για διάλειμμα για 
πολλούς μαθητές φαντάζει εφιάλτης, καθώς 
είναι θύματα βίας είτε λεκτικής είτε σωματικής. 
Ο εκφοβισμός των παιδιών μπορεί να έχει 
μεγάλες συναισθηματικές επιδράσεις αλλά και 
να επηρεάσει αρνητικά τη μαθησιακή τους 
ικανότητα. Επιπρόσθετα, συνήθως οι θύτες είναι 
νάρκισσοι, με υψηλή αυτοπεποίθηση ή με 
υπερβολική αυτοεικόνα που δεν στηρίζεται στην 
πραγματικότητα. Βέβαια κατά την άποψη μου, ο 
διαχωρισμός θύματος – θύτη είναι λανθασμένος 
αφού και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για 
άτομα μπλεγμένα στα δίχτυα αυτού του 
νοσηρού φαινομένου. 
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       Ωστόσο η θυματοποίηση προκαλεί σοβαρές συνέπειες τόσο στα θύματα όσο και στους θύτες. Κάποιες 
από τις σοβαρότερες συνέπειες είναι οι παρακάτω: 
                                     Ψυχολογικές επιδράσεις  
   Τα θύματα συνήθως έχουν πληθώρα αρνητικών συναισθημάτων. Τα κυριότερα είναι ο φόβος και η 
ανασφάλεια. Τα άτομα που δέχονται εκφοβισμό εμφανίζουν τάσεις παραίτησης, μελαγχολίας και 
κατάθλιψης. Ακόμα, οι ψυχολογικές ισορροπίες τους καθίστανται εύθραυστες. Επιπρόσθετα, τα θύματα 
απομονώνονται καθώς η αυτοπεποίθησή τους μειώνεται παταγωδώς με αποτέλεσμα να απαξιώνονται και 
να γίνονται αντικοινωνικοί, επιφυλακτικοί προς τους συνανθρώπους τους και καχύποπτοι. Τέλος, χάνουν 
τα ενδιαφέροντά τους και οι επιδόσεις τους στον εργασιακό ή τον μαθησιακό  τομέα πέφτουν. Έτσι, ο 
τόπος εργασίας τους από πεδίο πνευματικής τροφής μετατρέπεται σε αρένα επιβίωσης. 
                                      Σωματικές επιδράσεις  
   Πολλές φορές η βία εξελίσσεται και σε σωματική. Δηλαδή, ο θύτης χτυπάει το θύμα με αποτέλεσμα να 
έχει ουλές ή ακόμα και σοβαρούς τραυματισμούς. 
 
   Εν κατακλείδι, ο εκφοβισμός αποτελεί ένα φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας και δυστυχώς έχει λάβει 
τρομακτικές διαστάσεις. Σε αυτή την ηθικά αφερέγγυα κοινωνία η ανοχή και η σιωπή σε τέτοια φαινόμενα  
συνιστά συνενοχή. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η οικογένεια, το σχολείο, η πολιτεία και τα Μ.Μ.Ε. 
οφείλουν να γίνουν αναμεταδότες αρχών και αξιών που θα υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Αποτελεί, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη η άμεση αντίδραση όλων μας για να μην διευρύνουμε αυτόν τον 
φαύλο κύκλο βίας και ανηθικότητας. Μονή διέξοδος είναι η Αλληλεγγύη, η Φιλαλληλία και ο 
Ανθρωπισμός.                                                                                                                        Από τη μαθήτρια: 

                                                                                                                        Σμαραγδή Ρουσοπούλου, Γ2  

                                                                   Έρευνα 

Ο εκφοβισμός εκκολάπτεται με τη συνδρομή ανυπέρβλητων 
συνθηκών και παραγόντων. Κάποιοι από αυτούς είναι οι 
παρακάτω: 

Προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον 
   Ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε μια προβληματική 
οικογενειακή ατμόσφαιρα με ελλιπή ή ανύπαρκτη συμβολή στην 
ανατροφή του, δεν έχει λάβει τις απαραίτητες σταθερές για να 
συμπεριφερθεί σωστά. Στην περίπτωση απουσίας ηθικών βάσεων, 
η παρέκκλιση στη βία είναι πολύ πιθανή, καθώς νιώθει την 
ανάγκη να εξουσιάσει κάποιον για να αισθανθεί μοναδικό.  

Βία με ηλεκτρονικό προσωπείο 
   Η συνεχής επαφή με βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια ή ταινίες με 
βίαιο περιεχόμενο αλλοτριώνουν τον άνθρωπο ηθικά και μπορεί 
να τον οδηγήσουν σε μονοπάτια βίας. 

Υπερπροβολή βίας από τα Μ.Μ.Ε.  
   Η προβολή βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι συχνή. 
Οι άνθρωποι εξοικειώνονται με λανθασμένες συμπεριφορές και 
καταστάσεις και ισοπεδώνονται οι ηθικές αρχές τους με απόρροια 
πολλές φορές βίαιες συμπεριφορές. 

Επίδραση της ομάδας συνομηλίκων 
   Ο φόβος της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης οδηγούν 
τους ανθρώπους στην υιοθέτηση ψεύτικων αξιών, προκειμένου να 
γίνουν αποδεκτοί και αρεστοί. 
                                  Δυσανεξία στη διαφορετικότητα 
   Η διαφορετικότητα για πολλούς ανθρώπους είναι ενοχλητική και γι’ αυτό στιγματίζεται. Όποιος είναι 
διαφορετικός σε εμφάνιση ή συμπεριφορά θεωρούν πως πρέπει να τον κρίνουν και να τον καταδιώξουν για 
τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του. Ό,τι ξεφεύγει από το συνηθισμένο είτε σε κιλά είτε σε επιλογές 
«πληρώνει το υπέρβαρο». 



 

Σελίδα 8 

Ο ακοντισμός είναι γνωστός από την αρχαιότητα. Οι 
άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το ακόντιο για να 
κυνηγήσουν - δηλαδή για την τροφή τους - και για να 
πολεμήσουν. Επίσης το χρησιμοποιούσαν και για να 
διασκεδάσουν. Στον Όμηρο μαθαίνουμε ότι οι μνηστήρες 
περνούσαν το χρόνο τους ρίχνοντας ακόντιο, ενώ στην 
Ιλιάδα αναφέρεται ότι οι Αχαιοί έριχναν ακόντιο έξω από 
τα τείχη της Τροίας. Τέλος, με το ακόντιο οι αρχαίοι 
Έλληνες γύμναζαν τους μυς τους, κάνανε δηλαδή 
γυμναστική.  
Ως αγώνισμα στους Ολυμπιακούς της αρχαιότητας 
επικράτησε ο ακοντισμός σε μήκος και ήταν ένα από τα 

πέντε αγωνίσματα του «πένταθλου».  Στους σύγχρονους 
Ολυμπιακούς αγώνες μπήκε το 1908 στο Λονδίνο. Ο 
σκοπός του αγωνίσματος είναι να ρίξουν οι αθλητές όσο 

πιο μακριά μπορούν το ακόντιο και βέβαια κερδίζει 
αυτός που θα ρίξει πιο μακριά το ακόντιο και θα κάνει 
έγκυρη ρίψη. Οι αθλητές έχουν έξι προσπάθειες. 

                                                                Αθλητικά 

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 Να κρατάει το ακόντιο από την λαβή. 
 Να ρίχνει το ακόντιο επάνω από τον ώμο ή από το επάνω μέρος του βραχίονα. 
 Να μην ακουμπήσει με οποιοδήποτε μέρος του σώματος του έξω ή επάνω στις γραμμές που ορίζουν 

το διάδρομο. 
 Να μην προσπεράσει ή ακουμπήσει με οποιοδήποτε μέρος του σώματος του την τελική γραμμή του 

διαδρόμου. 
 Από τη αρχή μέχρι το τέλος της προσπάθειας δεν επιτρέπεται να γυρίσει την πλάτη του στην 

κατεύθυνση ρίψης. 
 Να μην εκτελεί κατά τη ρίψη κυκλική κίνηση. 
 Να εγκαταλείπει το διάδρομο φοράς, αφού πρώτα προσγειωθεί το ακόντιο πλάγια και πίσω από τις 

τελικές γραμμές. 
 Να μην ξεφύγει το ακόντιο από τα χέρια του και πέσει κάτω. 
 Το ακόντιο να προσγειώνεται μέσα στον τομέα ρίψης και πρώτα με την αιχμή. 

Το ακόντιο στην αρχαιότητα ήταν ξύλινο, σήμερα όμως είναι από αλουμίνιο και έχει βάρος 800 
γραμμάρια και μήκος 2,60 μέτρα για τους άντρες, ενώ για τις γυναίκες το ακόντιο έχει βάρος 600 
γραμμάρια και μήκος 2,20 μέτρα. Βέβαια το βάρος του ακοντίου αλλάζει και ανάλογα με την ηλικία.  

              ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΥ 

 
Στην Ελλάδα αρκετές 
αθλήτριες ακοντισμού 
είχαν σπουδαίες διακρίσεις. 
Εγιναν γνωστές σε 
παγκόσμιο επίπεδο το 1982 
οι αθλήτριες: Σοφία 
Σακοράφα, η οποία έκανε 
τότε παγκόσμιο ρεκόρ με 
ρίψη στα 74,20 εκ. και η 
Άννα Βερούλη η οποία 
πήρε χρυσό μετάλλιο στους 
πανευρωπαϊκούς αγώνες 
στίβου στην Αθήνα.                                    

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CE%B2%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE&action=edit&redlink=1
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                                                                 Αθλητικά 

Αρκετά χρόνια μετά, μια άλλη αθλήτρια θα διαπρέψει στον ακοντισμό. Ήταν η αθλήτρια Μιρέλα 
Μανιάνι, η οποία πήρε ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 και χάλκινο 
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες στην Αθήνα το 2004. Τέλος οι σημαντικότεροι Έλληνες αθλητές του 
ακοντισμού είναι οι:   
Μιχάλης Δώριζας, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, 1908. 
Κώστας Γκατσιούδης, ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, 1999. 

Από την μαθήτρια:  
Σμαραγδή Ρουσοπούλου, Γ2 

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ 

     Είναι γνωστά σ’όλους μας τα οφέλη που προκύπτουν από τον αθλητισμό στους νέους και όχι μόνο. 
Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό η τάξη του Γ2 του Γυμνασίου μας πραγματοποίησε μια εκδρομή στο 
γήπεδο της Μικρομάνης ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν ένα όχι και τόσο δημοφιλές άθλημα, τον ακοντισμό. 

Με τη βοήθεια λοιπόν και τις γνώσεις του 
γυμναστή του σχολείου, οι μαθητές 
πληροφορήθηκαν τους βασικούς κανονισμούς του 
αθλήματος και έμαθαν την τεχνική ρίψης του 
ακοντίου. Όλοι έκαναν την προσπάθειά τους 
δοκιμάζοντας συνεχόμενες ρίψεις ώστε να 
καταφέρουν να προσγειωθεί το ακόντιο μέσα στον 
τομέα ρίψης και προσπαθώντας να το ρίξουν 
έγκυρα, δηλαδή να προσγειωθεί το ακόντιο πρώτα 
με την αιχμή.  

Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι και σε γενικές 
γραμμές δεν δυσκολεύτηκαν, απεναντίας 
θεώρησαν ότι είναι ένα εύκολο άθλημα. Το μόνο 
που επεσήμαναν ήταν ότι η τεχνική μαθαίνεται 
μόνο μετά από πάρα πολλές προπονήσεις, 
προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία. Βέβαια 
υπήρξαν και  κάποιοι οι οποίοι δυσκολεύτηκαν με 
τη ρίψη του ακοντίου. Οι μαθητές παρατήρησαν 
επίσης ότι για να έχεις ένα επιτυχές αποτέλεσμα θα 
πρέπει να έχεις ισορροπία, δύναμη, εμπειρία, 
τεχνική και βέβαια γυμνασμένο σώμα. 

    Η επαφή με αυτό το άθλημα γέννησε πολλά 
θετικά συναισθήματα στους μαθητές όπως χαρά, 
ενθουσιασμό, πείσμα για καλή ρίψη και επιθυμία 
να το ξανακάνουν. Επίσης σε ερώτηση που έγινε 
στους μαθητές εάν θα τους ενδιέφερε να 
συμμετάσχουν σε κάποιο αγώνα, απάντησαν ότι θα 
το εύρισκαν πολύ ενδιαφέρον, αλλά ίσως θα είναι 
δύσκολο να διαχειριστούν την ήττα. 

Από τη μαθήτρια: 
Θεοδώρα Μπρούμα, Γ2 

Το σίγουρο είναι ότι προτρέπουν και τους άλλους 
μαθητές να δοκιμάσουν αυτό το άθλημα και να 
αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους κάνοντας 
αθλητισμό. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%94%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82
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                                                      Αφιέρωμα 
Στη Θουρία, με την τόσο πλούσια ιστορία, υπάρχουν αρκετά κτήρια που τραβάνε την προσοχή του επισκέπτη. 
Το τμήμα μας λοιπόν, το Γ1 του Γυμνασίου Θουρίας, περιπλανήθηκε στο χωριό, παρατήρησε τα κτήρια της 

περιοχής, έβγαλε φωτογραφίες και συγκέντρωσε πληροφορίες για κάποια από αυτά.  

Το «κρυμμένο» κτήριο του ΑΣΟ ήταν το πρώτο που 
επισκεφτήκαμε. Βρίσκεται δίπλα από τον παλιό σταθμό 

του ΟΣΕ της Θουρίας και δεν φαίνεται από τον 
κεντρικό δρόμο γι’ αυτό μοιάζει «κρυμμένο». Ο κύριος 
Λεωνίδας Κατσιλιέρης, γραμματέας του Μορφωτικού 

και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Θουρίας, άνοιξε για 
εμάς το κτήριο, μας ξενάγησε και μας έδωσε διάφορες 
πληροφορίες. Τον ευχαριστούμε  ιδιαίτερα για όλα 

αυτά.  

Το πρώην κτήριο ΑΣΟ – Ένα «κρυμμένο» στολίδι 

Το κτήριο χτίστηκε το 1928 με σκοπό να 
βοηθήσει στην επεξεργασία και μεταποίηση της 
σταφίδας. Στο ισόγειο λειτουργούσε χημείο 
όπου γινόταν ο έλεγχος της σταφίδας και στον 
πρώτο όροφο έμενε ο χημικός. Ο  Αυτόνομος 
Οργανισμός Σταφίδας ήταν εποπτευόμενος από 
το Δημόσιο και είχε σκοπό την προστασία της 
παραγωγής σταφίδας.  
Η σταφίδα ήταν ένα προϊόν που καλλιεργούνταν 
ιδιαίτερα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 
20ου αιώνα στην Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα 
στα τέλη του 19ου αιώνα, και ιδιαίτερα μετά από 
ένα πρόβλημα στη γαλλική σταφίδα, η ζήτηση 
της ελληνικής σταφίδας ανέβηκε.  

Οι Έλληνες αγρότες το είδαν ως μία ευκαιρία να 
αυξήσουν την παραγωγή του προϊόντος. Όταν 

όμως το πρόβλημα στη Γαλλία ξεπεράστηκε, 
μεγάλες ποσότητες σταφίδας δεν μπορούσαν να 
πουληθούν στην Ελλάδα και πολλοί αγρότες 

καταστράφηκαν. Βέβαια και σήμερα παράγεται 
σταφίδα, όμως σε μικρότερες ποσότητες από 
τότε. Ο ΑΣΟ έπαψε να λειτουργεί το 1997. 

Εξωτερικά σήμερα το κτήριο είναι πολύ όμορφο. 
Ανακαινίστηκε το 2019 και από τότε είναι όμορφα 

διατηρημένο και περιποιημένο. Βρίσκεται σε έναν 
όμορφο κήπο με αρκετά δέντρα, αλλά ιδιαίτερη 
εντύπωση κάνει ο συνδυασμός των χρωμάτων που έχει 

γίνει στο κτήριο. Η πλευρά με το μπαλκόνι μας άρεσε 
ιδιαίτερα. Και, επειδή βγήκαμε και στο μπαλκόνι, η θέα 
από εκεί είναι κάτι που αξίζει να αναφέρουμε. Εμείς, 

ως μαθητές του Δημοτικού παλιότερα, είχαμε 
ξαναεπισκεφτεί  το κτήριο γιατί είχαν οργανωθεί 
διάφορες δράσεις. Από το 2019 είχε χρησιμοποιηθεί ως 

χώρος για εκδηλώσεις ζωγραφικής, μαθημάτων 
μουσικής και άλλων καλλιτεχνικών δράσεων, όμως με 
το ξέσπασμα της πανδημίας όλα αυτά σταμάτησαν. Ο 

Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Θουρίας 
θέλει να μετατρέψει ένα μέρος του χώρου σε 
βιβλιοθήκη, γιατί θα ωφελήσει όλους τους κατοίκους 
της περιοχής και ιδιαίτερα τους μαθητές.  

Εμείς ελπίζουμε ο Σύλλογος να φτιάξει τη 
βιβλιοθήκη που ονειρεύεται και να συνεχίσει τις 
δράσεις που έχει θέσει ως στόχο.  
Τέλος, δίπλα από το κτήριο βρίσκονται οι 
αποθήκες και το εργοστάσιο της σταφίδας, τα 
οποία εννοείται δεν μπορέσαμε να δούμε γιατί 

βρίσκονται σε κακή κατάσταση.  
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Αφιέρωμα 

Η περιπλάνησή μας στο χωριό μας δίδαξε πολλά για τη ιστορία του τόπου αλλά και για την αρχιτεκτονική 
των κτηρίων. Το μέρος που βρήκαμε πιο εντυπωσιακό ήταν το σημείο που σήμερα έχει καθιερωθεί να 

λέγεται «καμάρες». Τα κτήρια που βρίσκονται εκεί είναι πολύ ψηλά και είναι ακριβώς δίπλα από το 
ποτάμι Ξερίλα. Κάποια είναι πολύ καλά διατηρημένα, ενώ άλλα έχουν πέσει εντελώς. Μάθαμε ότι 
χρονολογούνται από το 1880 και σε κάποια από αυτά είχε πιάσει και φωτιά. Οι άνθρωποι τότε είχαν σωθεί 

από το ποτάμι δίπλα. 

Όλα τα παλιά κτήρια στο χωριό ήταν 
από πέτρα και παρατηρήσαμε ότι έχουν 

σίδερα και λάστιχα με τα οποία 
ενώνανε τις πέτρες. Τα καλά 
συντηρημένα σπίτια είναι ιδιαίτερα 

όμορφα, με όμορφα πατζούρια και 
φαίνονται ότι και στο εσωτερικό τους 
θα είναι εξίσου περιποιημένα. Τα 

κτήρια αυτά χρειάζονται διαρκώς 
συντήρηση και θα ήταν κρίμα να 
χαθούν.  

Ιδιόκτητα κτήρια με ιστορία 

Μέσα από την περιδιάβασή μας καταλάβαμε πως η ιστορία του 
τόπου μας είναι πλούσια. Τέλος, αν και διασκεδάσαμε κατά τη 

διάρκεια της περιπλάνησής μας στο χωριό, δεν έλλειψαν και 
κάποιες διαμαρτυρίες γιατί ήταν κάπως κουραστική για κάποια 
παιδιά.  

Από τη μαθήτρια: 
Γκορίστι Μετιόλα, Γ1 

θΟΥΡΙΑ 
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                                                       Προβληματισμοί 

                                        Τα ποσοστά ανεβαίνουν  

Ο εθισμός είναι μια συμπεριφορά που δυστυχώς συναντάμε 
πολύ σε νέους και εφήβους. Ο εθισμός μπορεί να πάρει 
πολλές μορφές, αλλά όλες είναι επώδυνες και 
καταστροφικές για το άτομο.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση στον αριθμό 
των εφήβων που καπνίζουν. Η νικοτίνη είναι μια ουσία η 
οποία, ως γνωστόν, είναι πολύ εθιστική και γι’ αυτό, το 
γεγονός ότι περίπου 1 εκατομμύριο νέοι κάτω των 18 
καπνίζουν φαίνεται εξωπραγματικό.  

Από την άλλη πλευρά κάποιοι καταφεύγουν ως λύση στα προβλήματα τους στην κατανάλωση ποτών και 
ναρκωτικών ουσιών. Σχεδόν 12% των έφηβων θα καταλήξουν ή έχουν ήδη καταλήξει να είναι αλκοολικοί. 
Ο έλεγχος των νέων από τους γονείς είναι πολλές φορές μηδαμινός.  Όσο για τα πιο σοβαρά ζητήματα, δεν 
είναι λίγοι οι έφηβοι που καταλήγουν να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Τουλάχιστον το 1/8 των νέων κάτω 
των 18 κάνει συστηματική χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο εθισμός αυτός είναι πολύ ισχυρός καθώς οι 
ουσίες αυτές δημιουργούν έναν ψεύτικο παράδεισο στο κεφάλι των ανθρώπων που τις παίρνουν. Και ίσως 
διαρκέσει αυτός ο «παράδεισος» για κάποια περίοδο, έπειτα όμως θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με τα 
αποτελέσματα των πράξεων τους. Και γι’ αυτό η απεξάρτηση γίνεται αναγκαία αλλά ποτέ δεν είναι 
εύκολη.  

Τα ναρκωτικά επηρεάζουν το σώμα και το μυαλό ενός ανθρώπου. Εάν ο οργανισμός συνηθίσει μια ουσία 
τότε είναι πολύ δύσκολο να την ξεσυνηθίσει στο μέλλον. Αλλά ποτέ δεν είναι αδύνατο γι’ αυτό και πολλοί 
νέοι προσπαθούν να απευθυνθούν σε κέντρα απεξάρτησης.  Ο εθισμός είναι μια δύσκολη και επώδυνη 
κατάσταση με πολύ άσχημα αποτελέσματα στο μέλλον αυτών που τη βιώνουν. Αλλά αυτό δεν πρέπει να 
πτοεί κανέναν από το να δοκιμάσει να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, καθώς είναι μια δύσκολη διαδρομή προς το 
καλύτερο. 

Από τη μαθήτρια: 
Γκορίστι Μετιόλα, Γ1 
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     Προβληματισμοί 
 

Η Ανάγκη του ανθρώπου στην πίστη 
 

Από την αρχαιότητα ως σήμερα ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να πιστεύει σε ανώτερα όντα, σε θεότητες. Η 
έμφυτή του αυτή ανάγκη, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, τον κάνει να ακολουθεί ή και να 
δημιουργεί θρησκείες. 

 

Το ανθρώπινο είδος έχει την τάση να προσπαθεί να βρίσκει μία εξήγηση για τα πάντα, μία απάντηση σε 
όλες του τις απορίες κι έχει την ανάγκη να νιώθει και να δείχνει παντογνώστης. Απορίες για τη δημιουργία 
του σύμπαντος, για σπάνια φαινόμενα και γενικότερα για τον τρόπο λειτουργίας του κόσμου απαντώνται 
μέσω των θρησκειών. Οι θρησκείες δίνουν, όχι μόνο την ελπίδα για ζωή μετά το θάνατο, αλλά και για 
αμοιβή για τις καλές πράξεις και τιμωρία για τις κακές που έρχεται είτε κατά τη διάρκεια της ζωής, είτε 
μετά το θάνατο και γενικότερα την αίσθηση της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης και της αισιοδοξίας. 
Εκτός όμως από τις ανάγκες που έχει ο άνθρωπος οι οποίες τον οδηγούν στην αναζήτηση κάποιου θεού, 
παράγοντες όπως ο τόπος κατοικίας, έχουν άμεση σχέση με τη θρησκεία που θα ακολουθήσει. Δεν είναι 
τυχαίο ότι ο πληθυσμός των ανθρώπων που πιστεύουν σε μία θρησκεία διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η 
θρησκεία είναι τρόπος ζωής και μέρος του πολιτισμού του κάθε λαού. Συνεπώς, οι ιδέες που ακούει 
κάποιος όλη του τη ζωή γίνονται γι’ αυτόν κανόνες και δεν δέχεται ως σωστές διαφορετικές απόψεις, με 
αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αλλάξει θρησκεία. 

 
Οι λόγοι που κάνουν τον 
άνθρωπο να πιστεύει σε 
θρησκείες είναι κοινοί σε 
όλες τις περιπτώσεις και 
πρέπει να σεβόμαστε όλες τις 
θρησκείες και το γεγονός ότι 
είναι στήριγμα για πολλούς 
ανθρώπους. Ο καθένας έχει 
την ελευθερία να πιστεύει 
όπου θέλει, εφ’ όσον βέβαια 
δεν καταπατά κανένα 
ανθρώπινο δικαίωμα ή αξία 
με τις πράξεις του και δεν 
είναι φανατισμένος, γιατί 
βασικός σκοπός της κάθε 
θρησκείας είναι να κάνει τους 
ανθρώπους ευτυχισμένους 
και ηθικούς.  
 

Από την μαθήτρια: 
Δρούγα Δανάη, Γ1 

. 



 

Σελίδα 14 

Η επίδραση των ψυχικών διαταραχών 

                                              στην καθημερινή ζωή  

Προβληματισμοί 

Σύμφωνα με έρευνες το 1/5 των εφήβων πάσχει από 
ψυχικές διαταραχές. Κάποιοι πάσχουν από τις πιο 
συχνές όπως είναι το υπερβολικό στρες, η κατάθλιψη 
και η διαταραχή ελλειματικής προσοχής. Οι 
σημερινές συνθήκες οδηγούν κυρίως τους μαθητές να 
παθαίνουν κρίσεις πανικού με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να συγκεντρωθουν στις καθημερινές τους 
ασχολίες. Πολλοί ζητούν βοήθεια από ψυχολόγους 
ελπίζοντας ότι τα προβλήματά τους θα λυθούν. Άλλοι 
προσπαθούν να πείσουν τους εαυτούς τους ότι τίποτα 
δεν συμβαίνει και ότι είναι μια χαρά.  Με αυτό τον 
τρόπο καταπιέζουν το άγχος και τα συναισθήματά 
τους σε μία προσπάθεια να ενταχθούν στην κοινωνία 

ως "φυσιολογικοί" άνθρωποι. 

Αυτή η στάση των νέων οφείλεται στην αντιμετώπιση της κοινωνίας απέναντι στους ανθρώπους με 
ψυχικές διαταραχές. Θεωρούν ότι είναι κάτι αφύσικο και όχι αποδεκτό. Για αυτό τον λόγο πολλοί γονείς 
καταλήγουν σε διαμάχες με τα παιδιά τους αφού θεωρούν ότι οι διαταραχές αυτές δεν πρέπει να 
επηρεάζουν την ζωή και το σώμα ενός εφήβου. Τέτοιου είδους συμπεριφορές καταλήγουν στην βία 
μερικές φορές καθώς η βία είναι ένα "σύνηθες μεσο αντιμετώπισης" κάποιου αφύσικου γεγονότος ή 
συμπεριφοράς. Τα παιδιά που βιώνουν τέτοιου είδους καταστάσεις καταλήγουν να επιβαρύνονται με 
ακόμα περισσότερες διαταραχές, όπως διαταραχή μετατραυματικού στρες, διπολική διαταραχή και οριακή 
διαταραχή προσωπικότητας. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν άγρια συμπεριφορά, ανεξήγητο θυμό ή χαρά 
και φόβο.  

Θεωρώ ότι πρώτα από όλα θα πρέπει να 
αλλάξουμε τον τρόπο αντιμετώπισης 
απεναντι σε αυτούς που πάσχουν και 
ζητούν την βοήθεια της κοινωνίας, αλλά 
πάνω απ’ όλα τη δικιά μας βοήθεια. 
Αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να 
κατηγορούμε κάποιον για τον τρόπο που 
φέρεται και να μπορούμε να δεχτούμε 
όλους του ανθρώπους με τις δυσκολίες 
και τις ατέλειές τους. 
 
 

Από τη μαθήτρια, 
Γκορίστι Μετιόλα Γ1 
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                                     Λίγα λόγια από τους καθηγητές μας… 

- Τι συμβουλές θα δίνατε στους εφήβους μαθητές σας;  
Ειρ. Ταμπάκη: 
Να έχουν στόχους, να εκμεταλλεύονται την κάθε τους μέρα προς 
όφελός τους και να μη σταματήσουν ποτέ να ονειρεύονται! 
 
Ειρ. Σταθοπούλου: 
Αν έπρεπε να τους συμβουλέψω κάτι για το σχολείο, θα ήταν πως 

η προσπάθεια είναι αυτή που έχει σημασία και πως όλοι οι 
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να καταφέρουν πράγματα, αρκεί να 
βάζουν τα δυνατά τους. Επομένως, ενθαρρύνω τους μαθητές να 

προσπαθούν για το καλύτερο. 

Δ. Τσιμικλής:  
Να σέβονται τον εαυτό τους και τους γύρω τους, να προσπαθούν να μαθαίνουν διαρκώς καινούρια 
πράγματα, να περνούν όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο μπροστά από μία οθόνη, να βρίσκουν χρόνο να 

συζητούν και να μοιράζονται στιγμές με την οικογένειά τους και τους φίλους τους, να ζουν την ηλικία 
τους, να ονειρεύονται και να κυνηγούν τα όνειρά τους! 

- Πόσο σας επηρεάζει η δουλειά σας στην υπόλοιπη 
καθημερινότητα σας;  
Ειρ. Ταμπάκη: 
Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς δε σε επηρεάζει ποτέ 
αρνητικά! Υπάρχει πάντα ένα άγχος εποικοδομητικό, αλλά 
μέχρι εκεί.  
 
Ειρ. Σταθοπούλου:  
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού απαιτεί την ενασχόλησή 

του και σε ώρες εκτός σχολείου. Επομένως, η 
καθημερινότητα επηρεάζεται. Όμως η επαφή με τα παιδιά 
τροφοδοτεί συναισθήματα θετικά που δίνουν ζωντάνια στον 

εκπαιδευτικό. 

Δ. Τσιμικλής : 
Ευτυχώς ή δυστυχώς η εργασία για εμάς τους καθηγητές όπως 
και για εσάς τους μαθητές δεν τελειώνει στο χώρο του σχολείου. 
Πέρα από τα προφανή - προετοιμασία μαθημάτων, 
διαγωνισμάτων και διόρθωση τετραδίων και λοιπών γραπτών - 
υπάρχουν και τα γραφειοκρατικά καθήκοντα που πολλές φορές 
δεν ολοκληρώνονται μέσα στο ωράριο του σχολείου και γίνονται 
στο σπίτι. Εκτός, όμως, από το καθαρά πρακτικό κομμάτι, 
υπάρχει και το ψυχολογικό. Η διδασκαλία δεν είναι μια 
διαδικασία που απλά διεκπεραιώνεις. Είναι κυρίως μια διαρκής 
διαχείριση σχέσεων, μια αλληλεπίδραση με ανθρώπους  που 
διαφέρουν ως προς το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το 
οικογενειακό περιβάλλον. Κι  αν ακόμη σκεφτούμε ότι αυτοί οι 
άνθρωποι είναι έφηβοι με τις προσωπικές αναζητήσεις και τις 
ψυχολογικές διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν την ηλικιακή 
αυτή ομάδα, τότε τα ψυχικά αποθέματα ενός εκπαιδευτικού θα 
πρέπει να είναι μεγάλα για να μπορέσει να αντεπεξέλθει. 
Φεύγοντας κάθε μεσημέρι από το σχολείο προσπαθώ να αφήνω 
πίσω μου όλα όσα διαδραματίστηκαν τη μέρα που πέρασε είτε 
αυτά ήταν θετικά είτε αρνητικά. Δεν επιτρέπω να επηρεάζουν τη 
διάθεση και σκέψη μου κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας 
αφού η εξωσχολική καθημερινότητα έχει τις δικές της 
απαιτήσεις. Τις περισσότερες φορές κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. 

                                               ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 



 

Σελίδα 16 

- Ποια είναι η γνώμη σας για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας;  
Ειρ. Ταμπάκη: 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει τρωτά σημεία όπως κάθε εκπαιδευτικό σύστημα σε οποιαδήποτε 
χώρα. Σίγουρα έχει αρνητικά τα οποία δέχονται βελτίωση.  
 
Ειρ. Σταθοπούλου: 
Η γνώμη μου για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι καλή. Υπάρχουν χρόνια προβλήματα 
που δεν αντιμετωπίζονται και δεν υπάρχει διάθεση από τους αρμόδιους. 

Δ. Τσιμικλής:  
Τεράστια συζήτηση... Από πού να το πιάσεις και 
πού να το αφήσεις! Υπάρχουν πολλά τρωτά.  Θα 
αναφέρω μερικά μόνο παραδείγματα γιατί η λίστα 

είναι ανεξάντλητη. Ένα από τα βασικά 
προβλήματα είναι η υπέρογκη ύλη. Από την 
Α΄Δημοτικού μέχρι την Γ΄Λυκείου, τα παιδιά 
καλούνται να αφομοιώσουν μια τεράστια ύλη 

μαθημάτων που είναι δυσανάλογη της ηλικίας 
τους. Μην μπορώντας  να διαχειριστούν όλη αυτή 
τη νέα γνώση, καταλήγουν να μάθουν πράγματα 

αποσπασματικά, να βρίσκονται σε σύγχυση και να 
μην έχουν κατακτήσει ούτε βασικές γνώσεις, όπως 
αυτή της ορθογραφίας. Σου λέει το εκάστοτε 

Υπουργείο  Παιδείας: 

 «Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια της  κριτικής σκέψης των μαθητών και να εξαλειφθεί η 
παπαγαλία». Ωραίο ακούγεται αλλά με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό από τη στιγμή που οι μαθητές 
βομβαρδίζονται με άπειρες πληροφορίες και συνεπώς δεν τους δίνεται ο χρόνος να τις επεξεργαστούν 
και να τις αντιμετωπίσουν κριτικά; Μήπως τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να αλλάξουν 
περιορίζοντας την ύλη δραστικά; Πώς οι μαθητές θα σταματήσουν να παπαγαλίζουν το περιεχόμενο των 
βιβλίων όταν η παπαγαλία είναι αυτό που απαιτείται από το σύστημα εξετάσεων για την πρόσβαση στα 
πανεπιστήμια;  Ειδικά στις μέρες μας, που υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, η έμφαση από 
πλευράς εκπαιδευτικού συστήματος θα έπρεπε να δοθεί στη διαχείριση της πληροφορίας και της 
γνώσης, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να μάθουν κάτι ουσιαστικά και όχι επιφανειακά. Αυτό θα ήταν 
ένα σημαντικό εφόδιο (αν όχι το πιο σημαντικό) για την υπόλοιπη ζωή τους.  

Ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω ως 
καθηγητής Αγγλικών είναι η ξενόγλωσση 
εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία. Όσο περνούν 
τα χρόνια η υποβάθμιση των ξένων γλωσσών 
γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη με αποτέλεσμα 
οι γονείς να καταφεύγουν στο φροντιστήριο ή 
το ιδιαίτερο. Οι δυνατότητες που δίνονται σε 
μαθητές και καθηγητές στο σχολείο είναι τόσο 
περιορισμένες που μόνο οργή προκαλούν. Πιο 
συγκεκριμένα, το μάθημα της ξένης γλώσσας 
στο σχολείο  είναι 2ωρο ενώ σε ένα 
φροντιστήριο γίνονται διπλάσιες ώρες. Ο 
αριθμός των μαθητών στην τάξη του σχολείου 
είναι τουλάχιστον διπλάσιος από αυτόν μιας 
τάξης φροντιστηρίου και το επίπεδο γνώσης 
των μαθητών σε μια τάξη φροντιστηρίου δεν 
διαφοροποιείται στο βαθμό που αυτό συμβαίνει 
στο σχολείο όπου υπάρχουν ακόμα και 
αναλφάβητοι μαθητές.  

Τα βιβλία του σχολείου είναι σχεδόν 15ετίας με πολλά λάθη και ελλείψεις που ποτέ δεν διορθώθηκαν ενώ 
στο φροντιστήριο τα βιβλία είναι σύγχρονα και συνοδεύονται από ανάλογο λογισμικό και επιπλέον 
εκπαιδευτικό υλικό. 

                               Λίγα λόγια από τους καθηγητές μας… 
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Για να μην αναφερθώ στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών, Γαλλικών κλπ. στο οποίο κάποιοι υποψήφιοι των 
πανελλαδικών επιλέγουν να εξεταστούν χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για ανάλογη προετοιμασία στο 
σχολείο όπως γίνεται με τα υπόλοιπα βασικά μαθήματα. Με λίγα λόγια, όση προσπάθεια και να 
καταβάλλουμε οι ξενόγλωσσοι καθηγητές, τα χέρια μας είναι δεμένα και συν τοις άλλοις γινόμαστε οι 
μοναδικοί αποδέκτες της αρνητικής κριτικής των γονέων και της κοινωνίας γενικότερα. Με εξοργίζει  να 
στερούμαστε δυνατοτήτων και να θεωρούμαστε υπαίτιοι της ανεπάρκειας του εκπαιδευτικού 
συστήματος  διαχρονικά, που αντί να ενισχύει την δημόσια εκπαίδευση, ωθεί γονείς και μαθητές στην 
παραπαιδεία. Σάς ζητώ συγγνώμη αν κάνω κατάχρηση του βήματος που μου δίνετε, αλλά ήθελα 
οπωσδήποτε να το πω. 

- Πώς νιώθατε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπαίδευσης;  
Ειρ. Ταμπάκη 
Πρωτόγνωρη εμπειρία για  όλους! Ενδιαφέρουσα η διαδικασία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τη 
συγκρίνω με τη δια ζώσης διδασκαλία. 
 
Ειρ. Σταθοπούλου 
Ένιωθα πως ήταν αναποτελεσματική για τα παιδιά και πολύ κουραστική. 

Δ. Τσιμικλής:  
Θα αναφερθώ αποκλειστικά στην πολύμηνη καραντίνα του 
προηγούμενου σχολικού έτους 2020-2021. Υπάρχει μια 

έκφραση στα Αγγλικά που λέει "All dressed up and nowhere 
to go".  Κάπως έτσι ένιωθα σε όλη τη διάρκεια της 
τηλεκπαίδευσης.  

Πολύ διαφορετική προσέγγιση από αυτή της δια ζώσης διδασκαλίας. Προσπάθησα να αξιοποιήσω όλες 
τις δυνατότητες που μου πρόσφερε η τεχνολογία και παρά τις όποιες δυσκολίες, θεώρησα ότι ήταν μια 

μοναδική ευκαιρία να κάνουμε με τους μαθητές κάτι διαφορετικό. Κάτι πιο σύγχρονο που πιθανότατα θα 
είχε μεγαλύτερη απήχηση σε παιδιά που  ζουν μέσα στην τεχνολογία από τότε που γεννήθηκαν. Το 
αποτέλεσμα με διέψευσε σε μεγάλο βαθμό. Τα κυρίαρχα συναισθήματα ήταν απογοήτευση και θυμός. 

Απογοήτευση γιατί όλη αυτή η προσπάθεια δεν είχε την ανάλογη απήχηση στους μαθητές αφού ελάχιστοι 
ήταν έτοιμοι να δουλέψουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και θυμός γιατί από την πλευρά της η Πολιτεία δεν 
αξιοποίησε ούτε την εμπειρία της πρώτης καραντίνας, ούτε το  χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι 

τη δεύτερη για να οργανώσει την τηλεκπαίδευση ανάλογα. Δεν υπήρχε η κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή με αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια να είναι καταδικασμένη. Δεν είναι δυνατόν η 
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών να παρακολουθεί μαθήματα και να προσπαθεί να κάνει εργασίες 

από ένα κινητό. Δόθηκε η εντύπωση της προχειρότητας και ακόμα και οι μαθητές που διέθεταν τα μέσα 
βρήκαν τη δικαιολογία να μην καταβάλλουν την ανάλογη ή και καμία προσπάθεια. 

                                      Λίγα λόγια από τους καθηγητές μας… 

Είναι σαν να έχεις τον ενθουσιασμό να πας σε μια γιορτή, να 
κάνεις όλες τις ετοιμασίες, να φοράς τα καλά σου ρούχα και 
στο τέλος να διαπιστώνεις ότι η γιορτή αυτή δεν θα γίνει. 
Αφιέρωνα πολλές ώρες προετοιμασίας όχι μόνο για το τι θα 
διδάξω αλλά και πώς θα το κάνω με τα μέσα που είχα.  



 

Σελίδα 18 

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να καταπολεμηθεί η θυματοποίηση στα σχολεία; 
Ειρ. Ταμπάκη: 
Με σωστή ενημέρωση από το σχολείο αλλά κυρίως από την οικογένεια! 
 
Ειρ. Σταθοπούλου:  
Το πρόβλημα της θυματοποίησης και του σχολικού εκφοβισμού είναι πολύπλοκο και για να 
αντιμετωπιστεί χρειάζεται συλλογική και οργανωμένη προσπάθεια από όλους όσοι εμπλέκονται στο 

σχολείο (γονείς,  εκπαιδευτικοί και μαθητές). Χρειάζεται σίγουρα πάντως ενημέρωση και πάνω απ’ όλα 
ειλικρίνεια. 

Δ. Τσιμικλής:  
Πρώτα απ' όλα το οικογενειακό περιβάλλον 
θα πρέπει να προσφέρει στα παιδιά την 

υποστήριξη και την αγάπη που χρειάζονται 
για να αποκτήσουν αυτοσεβασμό και 
αυτοεκτίμηση και να μπορούν με 

αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίζουν δύσκολες 
καταστάσεις.  Αν δεν σέβεσαι και δεν αγαπάς 
τον εαυτό σου, δεν μπορείς να σεβαστείς τους 

άλλους. Είναι σημαντικό επίσης να μπορούν 
τα παιδιά που νιώθουν ότι θυματοποιούνται 
να ζητούν βοήθεια και να μην φοβούνται να 

το κάνουν.           

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία και οι μόνοι στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν 
είμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί. Να ξέρουν ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή τους και σε συνεργασία με τους 
γονείς τους μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Αρκεί μόνο να μη διστάσουν να μιλήσουν και να 
καταγγείλουν  τέτοιου είδους περιστατικά. Μια τέτοια κίνηση δεν βοηθάει μόνο τα θύματα αλλά και τους 
ίδιους  τους θύτες οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις ίσως να μην έχουν συνειδητοποιήσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους.  

Από τη μαθήτρια: 
Σμαραγδή Ρουσοπούλου , Γ2 

 

                                   Λίγα λόγια από τους καθηγητές μας… 



 

Σελίδα 19 

                                                         Ώρα για παιχνίδι ...! 

Ελληνικές πόλεις (κρυπτόλεξο) 



 

Σελίδα 20 

 Η ανθρώπινη δραστηριότητα αφήνει τα «σημάδια» της στο περιβάλλον πιο έντονα 
παρά ποτέ 

Θεοδώρα Μπρούμα Γ2 
 Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα 
Βασιλική Παπαδοπούλου Α2 
 Dove Cameron: Ένα ανερχόμενο αστέρι 
Μαρούλα Σπυροπούλου Β2 
 Εθελοντισμός 
Ευγενία Πουλημένου Α3 
 Ζητάμε βοήθεια  
Παναγιώτα Πράσινου Α3 
 Μια εμπειρία τόσο δύσκολη ...μα και 

εποικοδομητική! 
Σμαραγδή Ρουσοπούλου Γ2 
 Εν δυνάμει...θύματα 
Σμαραγδή Ρουσοπούλου Γ2 
 Ακοντισμός 
Σμαραγδή Ρουσοπούλου Γ2 
 Η γνωριμία με τον ακοντισμό 
Θεοδώρα Μπρούμα Γ2 
 Το πρώην κτήριο ΑΣΟ – Ένα «κρυμμένο» στολίδι 
Μετιόλα Γκορίστι Γ1 
 Ιδιόκτητα κτήρια με ιστορία 
Μετιόλα Γκορίστι Γ1 
 Τα ποσοστά ανεβαίνουν  
Μετιόλα Γκορίστι Γ1 
 Η ανάγκη του ανθρώπου στην πίστη 
Δανάη Δρούγα Γ1 
 Η επίδραση των ψυχικών διαταραχών στην καθημερινή ζωή 
Μετιόλα Γκορίστι Γ1 
 Λίγα λόγια από τους καθηγητές μας ... 
Σμαραγδή Ρουσοπούλου Γ2 
 Γίωργος Ρουσόπουλος Γ2, βοηθός στη σύνταξη   

«Εκτός ύλης»;  

Καλά θα τη διαβάσω 
σίγουρα!!!!!! 

                                                               Ποιοι είμαστε; 


