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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 
  

Κι αν όλα φαντάζουν μάταια, 
κι αν όλα δείχνουν ότι από ήττα  

περνάμε σ’ άλλη ήττα 
στο μηδέν δε θα καταλήξουμε, 

δεν είναι δίκαιη πληρωμή. 
Με το λόγο, τη γραφή,  
το μολύβι, το χαρτί, 

στον υπολογιστή,  
εμείς θα ζήσουμε στο Παραμύθι που θα 

φτιάξουμε. 
Και θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, 
στις λίγες σελίδες του δικού μας 

Περιοδικού.  
 

Είναι καιρός. Καθυστέρησε, αλλά το 
Σχολείο μας, το 5ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, 
απέκτησε το δικό του περιοδικό. Τον δικό 
του μαθητικό τύπο. Κι όπως λέει η παροιμία: 
«κάλιο αργά παρά ποτέ». Η ονομασία του 
περιοδικού είναι η γεωγραφία του Σχολείου: 
«Καλπακίου και Ζίτσης». Τίτλος λιτός που 
δηλώνει όμως τον τόπο όπου οι μαθητές 
φοιτούν, μορφώνονται, δραστηριοποιούνται 
σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά 
προγράμματα, συγκροτούν τις παρέες τους, 
ονειρεύονται, χτίζουν ένα μέρος του 
νεανικού τους κόσμου, τον γεμίζουν με 
αναμνήσεις και εμπειρίες. Παρά τις 
δύσκολες συνθήκες και τα αδιέξοδα στην 
πατρίδα μας, τα παιδιά του Σχολείου μας 
έχουν το δικαίωμα και πρέπει να τους δίνεται 
η ευκαιρία να γεμίζουν την καρδιά τους με 
παραδεισένιες αναμνήσεις για τα κατοπινά 
ενήλικα χρόνια τους. 

 Ο μαθητικός μας τύπος περιλαμβάνει 
άρθρα, σχόλια και σκέψεις πάνω σε θέματα 
που αγγίζουν την ευαισθησία τους, 
προκαλούν το ενδιαφέρον τους και θέλουν 
να δώσουν το δικό τους νεανικό στίγμα. Δεν 
είναι όλα όμως προβληματισμοί και οδηγίες 
πλεύσης ανάμεσα σε συμπληγάδες. Το 
περιοδικό περιέχει το σύνολο των 
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων, τις ερευνητικές εργασίες των 
μαθητών, τις εκδηλώσεις και τις εκδρομές 
τους, το χιούμορ και τη ζαχαροπλαστική 
τους. Το περιοδικό είναι ένα ανθολόγιο της 

σχολικής χρονιάς, ένας συμπυκνωμένος 
χρόνος της προσπάθειας των μαθητών στην 
τάξη, στο προαύλιο, στο σπίτι. Το μακρύ 
ταξίδι και ο χρόνος που αυτό απαιτεί 
προβάλλεται στον Τύπο του Σχολείου∙ τόσοι 
μήνες, τόσες ώρες σχολικής ζωής σε λίγες 
σελίδες. Τα παιδιά τα κατάφεραν πολύ καλά. 

Στη σύγχρονη εποχή της κρίσης όλων των 
αξιών, στην ανεξερεύνητη ζούγκλα που 
λέγεται «νεοελληνική πραγματικότητα», 
μέσα στο πλήθος των πάσης φύσεως 
ιδεολογιών που απεγνωσμένα συναγω-
νίζονται για την κατάκτηση του αριστείου 
της κακοήθειας και της ανθρωπιστικής 
πρόκλησης, οι μαθητές του 5ου ΓΕΛ Ιλίου 
διατηρούν τον πυρήνα της ατομικής άποψης, 
τη συνέπεια στις αρχές και την πνευματική 
τους αξιοπρέπεια.  

Με την κατάθεση στο περιοδικό των 
σκέψεων και της ψυχής τους, ίσως το 
μήνυμα είναι ότι αν δεν ανοίξεις την καρδιά 
σου και δε μιλήσεις σε κάποιον άνθρωπο που 
αξίζει να του μιλήσεις, χάνεις τον άνθρωπο. 
Κατ’ αναλογία αν μιλήσεις σε έναν άνθρωπο 
που δεν του αξίζει να του μιλήσεις, τότε 
χάνεις τα λόγια σου. Όμως, δεν πειράζει. 
Γιατί σοφός είναι εκείνος που δε χάνει ούτε 
τον άνθρωπο -τον οποιοδήποτε άνθρωπο- 
ούτε χάνει τα λόγια του -δε διστάζει να 
μιλήσει.  

Το περιοδικό «Καλπακίου και Ζίτσης» 
είναι η μιλιά των μαθητών του Σχολείου μας. 
Προς όλους εκείνους που θέλουν να τους 
ακούσουν. Είναι το θάρρος τους για 
δημιουργία. Το μέλλον τούς ανήκει και είναι 
δικό τους.  



   

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΙ 
ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
 

Το σχολείο 
είναι ένα 
περιβάλλον που 
τα αστεία και οι 

φάρσες 
ευδοκιµούν. 

Κάποιες από 
αυτές όµως δεν 
είναι καθόλου 

αστείες. 
Μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες 
σωµατικές αλλά και ψυχικές «βλάβες» σε ένα 
παιδί. Ο σχολικός εκφοβισµός  - bullying 
αποτελεί ένα θέµα που απαιτεί άµεση 
αντιμετώπιση. Πρόκειται για τις περιπτώσεις, 
όπου το γέλιο γίνεται σιωπή…  

 

Η κακοποίηση είναι μια ευρεία έννοια 
που μπορεί να πάρει πολλές μορφές. 
Συνήθως οι άνθρωποι ακούγοντας για 
κακοποίηση ανηλίκων σκέφτονται αρχικά 
τη σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση. 

Υπάρχει όμως και το είδος της λεκτικής 
ή συναισθηματικής κακοποίησης το οποίο 
δεν επιφέρει λιγότερο αρνητικές, αν όχι 
περισσότερες, συνέπειες στα θύματά της στα 
παιδιά και δεν είναι λιγότερο καταστρεπτική 
από τις υπόλοιπες μορφές κακοποίησης. 

Η συναισθηματική κακοποίηση, η οποία 
θέτει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του 
παιδιού σε κίνδυνο, μπορεί να επιτελείται 
μέσω της αγνόησης του παιδιού, φυσικής ή 
συναισθηματικής, κάτι που σημαίνει ότι ο 
γονιός ή ο κηδεμόνας δεν είναι παρόν 
φυσικά ή ψυχολογικά. 

Η απόρριψη του παιδιού και η ενεργής 
άρνηση της κάλυψης των συναισθηματικών 
αναγκών του είναι μια ακόμη μορφή 
συναισθηματικής κακοποίησης. Παράλληλα, 

η απομόνωση του παιδιού, η εκμετάλλευση 
του, η εξαπόλυση απειλών, η παραμέλησή 
του και η κατατρομοκράτησή του 
στοιχειοθετούν σε μεγάλο βαθμό 
χαρακτηριστικά της συναισθηματικής 
κακοποίησης. Ένα άλλο στοιχείο της 
κακοποίησης αυτού του είδους έχει να κάνει 
με τη λεκτική προσβολή του παιδιού. 

 
Παραδείγματα συναισθηματικής 

κακοποίησης είναι τα ακόλουθα: 
 

• Χαρακτηρισμοί που μειώνουν την 
αυτοπεποίθηση του παιδιού όπως «είσαι 
χαζός-η», «είσαι άχρηστος-η» και η 
σύγκριση του με άλλους συνομηλίκους οι 
οποίοι τίθενται στα μάτια του παιδιού ως 
ικανότεροι ή καλύτεροι από το ίδιο. 

•Ταπεινωτικοί χαρακτηρισμοί και 
βίαιες απειλές.  

• Φωνές και κραυγές. 
• Αδικαιολόγητες και πολύ αυστηρές 

τιμωρίες σης οποίες δεν εξηγείται στο 
παιδί ο λόγος για τον οποίο τιμωρείται. 

• Κατηγορίες με σκοπό την παραγωγή 
ενοχών όπως «θα με πεθάνεις», «με έχεις 
σκάσει», «με έχεις τρελάνει» κ.α. 

• Απειλές εγκατάλειψης όπως «θα 
φύγω και θα σε παρατήσω» κ.α. 

• Μηδενική ή ελάχιστη ένδειξη 
τρυφερότητας αγάπης και συναι-
σθηματικής στήριξης. 

Οι αιτίες που οδηγούν στη 
συναισθηματική και λεκτική κακοποίηση 
είναι ποικίλες. Σε μεγάλο βαθμό οι γονείς 
που κακοποιούν συναισθηματικά τα παιδιά 
τους είχαν εισπράξει συναισθηματική 
κακοποίηση όταν και οι ίδιοι ήταν παιδιά και 
θεωρώντας ίσως ορθή τη δική τους 
διαπαιδαγώγηση ή μη μπορώντας να 
ξεφύγουν από αυτή τείνουν να 
επαναλαμβάνουν αυτά που υπέστησαν. 

Το στρες, η δυσκολία των γονιών να 
διαχειριστούν τις δικές τους πηγές άγχους, η 
κοινωνική απομόνωση, η απουσία γονεϊκών 
δεξιοτήτων, η χαρακτηρολογική ασυμφωνία 
και διάσταση μεταξύ γονέων και παιδιών, οι 
υπερβολικές προσδοκίες των γονιών από τα 
παιδιά τους, οι λανθασμένες αντιλήψεις για 



   

τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι 
μερικοί από τους λόγους για τους οποίους 
συμβαίνει το φαινόμενο της 
συναισθηματικής κακοποίησης.  

Αξίζει, βέβαια, να 
σημειώσουμε ότι οι 
γονείς μπορούν να 
πέσουν στην παγίδα 
της συναισθηματικής 
κακοποίησης 
ανεξάρτητα από το 
οικονομικό, 
εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό τους 
προφίλ και το γεγονός 
αυτό δε σημαίνει ότι 
δεν τρέφουν θετικά 
συναισθήματα για τα 
παιδιά τους. Τα 
αποτελέσματα της συναισθηματικής 
κακοποίησης είναι χρωματισμένα αρνητικά 
όπως και σε κάθε άλλο είδος κακοποίησης. Η 
ανασφάλεια, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η 
καταστροφική και αυτοκαταστροφική 
συμπεριφορά, η κατάχρηση αλκοόλ και 
ναρκωτικών, η απόσυρση, η δυσκολία στην 
ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, η 
αυτοκτονία, η δυσκολία στη διαμόρφωση 
σταθερών διαπροσωπικών και εργασιακών 
σχέσεων, η ανικανότητα των ατόμων που 
έχουν κακοποιηθεί να αγαπήσουν και να 
εμπιστευτούν τους άλλους, η δυσκολία στη 
σωματική εγγύτητα στο άγγιγμα και στην 
οικειότητα και η απουσία δημιουργικότητας 
και ενθουσιασμού είναι κάποιες από τις 
συνέπειες της συναισθηματικής κακοποίησης 
τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στη 
μετέπειτα ζωή. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι 
για τους γονείς που είναι επιρρεπείς στο να 
κακοποιούν συναισθηματικά τα παιδιά τους 
είτε τα έχουν κακοποιήσει ώστε να 
βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους, με σκοπό 
την αναχαίτιση της διαιώνισής της. Δε θα 
πρέπει να φοβούνται να ζητήσουν συγγνώμη 
από το παιδί τους αν για κάποιο λόγο έχασαν 
την ψυχραιμία τους και είπαν κάτι το οποίο 
δεν εννοούσαν.  

Επιπρόσθετα, καλό θα ήταν να 
αποφεύγουν τον αρνητικό χαρακτηρισμό των 

παιδιών τους, όπως «είσαι χαζός-η», στοιχείο 
που μειώνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά έχουν 
δικαιώματα και χρήζουν σεβασμού. Όταν το 

παιδί προβαίνει σε μια 
πράξη βλαπτική ή 
λανθασμένη, ο γονιός θα 
πρέπει να συζητάει μαζί 
του για το λάθος του, 

και, αν έχει υπάρξει 
τιμωρία, το παιδί θα 
πρέπει να γνωρίζει τον 
επακριβή λόγο της. 

Αλλά και η 
επιβράβευση θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνεται 
στις συζητήσεις μεταξύ 
γονιών και παιδιών και 
όχι μόνο η υπαγόρευση 

των λαθών του. Τέλος, όταν ο γονιός νιώθει 
ότι μπορεί να χάσει τον έλεγχο του εαυτού 
του και να εκνευριστεί υπερβολικά εξαιτίας 
μιας συμπεριφοράς του παιδιού του, μπορεί 
να απομονωθεί σε ένα άλλο δωμάτιο για 
μερικά λεπτά, αφού βεβαιωθεί βέβαια ότι το 
παιδί είναι ασφαλές, να μετρήσει ως το 10 
και, είτε να ζητήσει βοήθεια από έναν άλλο 
ενήλικα, είτε να πάρει βαθιές αναπνοές 
προτού ενεργήσει. 

 
ΣΟΥΜΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β4 

 



   

ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

Η εμφάνιση ομάδων ανηλίκων που 
παρουσιάζουν σε παραβατικές συμπεριφορές 
είναι ένα φαινόμενο με ανησυχητικές 
διαστάσεις, τώρα πια και στην ελληνική 
κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και 
συχνότερα γίνεται λόγος στα ΜΜΕ για τη 
δράση οργανωμένων ομάδων νέων που 
εμπλέκονται σε βανδαλισμούς, σε ληστείες ή 
ακόμα και στη διάπραξη πιο βίαιων 
αδικημάτων1. 

                                                           
1 Ο όρος «συμμορία» αναφέρεται σε βίαιες ομάδες 
που έχουν σταθερό χαρακτήρα και ίσως διαθέτουν 
ιεραρχική δομή και εσωτερική συνοχή και συνήθως 
επικεντρώνονται σε συγκεκριμένο είδος 
καταστροφικών δραστηριοτήτων.  

Έρευνες υποστηρίζουν την άποψη ότι οι συμμορίες 
εμφανίζονται σε περιοχές, όπου κυριαρχούν η 
κοινωνική αποδόμηση (διάλυση), η αποδιοργάνωση 
και ο αυξημένος αριθμός μεταναστών (χαμηλό 
εισόδημα, έλλειψη στέγασης και έλλειψη 
υγειονομικής περίθαλψης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 
συμμορία αποτελεί μια διέξοδο, στα πλαίσια της 
οποίας διαμορφώνονται οι μελλοντικές εγκληματικές 
καριέρες. 

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη άποψη, σύμφωνα με την 
οποία η συμμετοχή σε μια συμμορία βοηθά το άτομο 
να ανακτήσει την αυτοεκτίμησή του, η οποία έχει 
πληγεί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (σχολείο). Το μέλος 
της συμμορίας, όταν συμμορφώνεται με τα πιστεύω 
της ομάδας του ως προς την τιμή και την 
αρρενωπότητα κερδίζει το σεβασμό και την 
αναγνώριση, ενώ εκείνο που αποτυγχάνει γίνεται ο 
περίγελος των άλλων και τελικά αποβάλλεται από την 
ομάδα. 
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανήλικων 
ομάδων-συμμοριών είναι: 
• Η ανάπτυξη και η δράση τους σε υποβαθμισμένες 

περιοχές. 
• Η συμμετοχή σε αυτές ατόμων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (π.χ. μετανάστες, 
ενώ προστίθενται και άλλες μεταβλητές, όπως το 
φύλο, το κοινωνικό status, η φυλή). 

• Η υιοθέτηση βίαιης συμπεριφοράς. 
• Η ενίσχυση της αυτό-εικόνας του μέλους με τη 

συμμετοχή στις ομάδες αυτές. 
Παρά την κυριαρχία των αντρικών συμμοριών είναι 
γεγονός -σπανιότερα βέβαια- και η ύπαρξη 
γυναικείων συμμοριών. Στις γυναικείες συμμορίες 

Μια διάσταση της δράσης των βίαιων 
ομάδων ανηλίκων, «συμμοριών» είναι αυτή 
που εμφανίζεται όχι στους δρόμους ή σε 
άλλους δημόσιους χώρους, αλλά στο 
σχολείο, το λεγόμενο «bullying» (νταηλίκι), 
δηλαδή η κακοποίηση νεαρών μαθητών από 
συμμαθητές τους. Έρευνες υποστηρίζουν 
πως το 1/3 των μαθητών (αγοριών και 
κοριτσιών) έχει πέσει θύμα βίας μέσα στα 
σχολεία. Τα θύματα δεν έχουν σε ποιον να 
μιλήσουν και πιστεύουν ότι ούτε οι γονείς, 
ούτε οι δάσκαλοι θα μπορέσουν να τους 
βοηθήσουν. 

Η εμφάνιση και η δράση ανήλικων 
παιδιών που σχηματίζουν ομάδες-συμμορίες 
είναι ένα φαινόμενο με ποικίλες προεκτάσεις 
που απαιτεί τη σύγχρονη δράση σε 
διαφορετικά επίπεδα, τόσο προληπτικά, όσο 
και κατασταλτικά. 

Μια πρώτη μορφή παρέμβασης είναι 
η ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας και 
του σχολείου. Η διαμόρφωση της 
προσωπικότητας, η υιοθέτηση των 
κοινωνικών κανόνων και των δευτερογενών 
συναισθημάτων (π.χ. ενοχή, τύψεις, 
περηφάνια, φθόνος), όσο και οι διαδικασίες 
κοινωνικοποίησης ξεκινούν μέσα από τον 
οικογενειακό περιβάλλον και επεκτείνονται 
με το πέρασμα της ηλικίας στο σχολικό 
περιβάλλον. Εκστρατείες ενημέρωσης για τις 
συνέπειες της βίας (ευαισθητοποίηση γονέων 
και δασκάλων), μπορεί να συμβάλλουν 
θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Μια άλλη μορφή παρέμβασης αφορά τη 
δράση στο κοινωνικό επίπεδο. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεανικές 

                                                                                         
συναντάμε δύο τύπους: α) τη «βοηθητική» συμμορία 
που βασίζεται στο δεσμό με την αντρική ομάδα, όπου 
οι άντρες παίρνουν τις σημαντικές αποφάσεις, και β) 
την αυτόνομη γυναικεία συμμορία, η οποία έχει τους 
δικούς της κανόνες. Και στην περίπτωση των 
γυναικείων συμμοριών κυριαρχεί το χαμηλό 
οικονομικό επίπεδο, η στέρηση ή η απουσία των 
γονέων ως πηγές και η ότι η συμμετοχή σε συμμορία 
δημιουργεί δεσμούς. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι οι γυναίκες και των δύο τύπων συμμοριών είναι 
αποδέκτες βίας από τους συντρόφους τους, οι οποίοι 
πολύ συχνά ήταν και αυτοί μέλη συμμοριών. 



   

συμμορίες «γεννιούνται και απαλλάσσονται» 
σε περιβάλλοντα κοινωνικά αποδομημένα 
(διαλυμένα), η κοινωνική οργάνωση αυτών 
των περιοχών με από την ενίσχυση των 
κοινωνικών δεσμών μπορεί να συμβάλλει 
στη μείωση του αριθμού των παραβατικών 
πράξεων, της σοβαρότητάς τους αλλά και 
του φόβου του εγκλήματος (fear of crime). 
Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία δικτύου 
υποστήριξης των θυμάτων, η 
ευαισθητοποίηση της πολιτείας και του 
σχολείου είναι επίσης, προληπτικά μέτρα 
που μπορεί να ληφθούν. 

Βεβαίως, απαιτούνται και μέτρα 
καταστολής της παραβατικής συμπεριφο-
ράς, μέσω της θέσπισης των κατάλληλων 
νομοθεσιών. Στην ελληνική πραγματικότητα, 
οι νεαροί παραβάτες δεν αντιμετωπίζονται με 
τα ίδια μέτρα και σταθμά που 
αντιμετωπίζονται οι ενήλικες παραβάτες, 
υπάρχει το «ποινικό δίκαιο ανηλίκων». 
Χρειάζεται να τονιστεί ότι αν δεν λύσουν τα 
προβλήματα πρώτα η οικογένεια, μετά το 
σχολείο, ευρύτερα η κοινωνία, γενικότερα το 
σύνολο των παιδαγωγικών και ψυχολογικών 
φορέων της πολιτείας, τότε το ρόλο του 
επιλύτη θα αναλάβει η αστυνομία.   

Ο απώτερος στόχος του δικαίου των 
ανηλίκων είναι να αναδιαμορφώσει 
συμπεριφορές και να αποτρέψει την 
επανάληψη παραβατικών πράξεων. Μια 
συμπληρωματική δράση σε αυτό το επίπεδο 
είναι η υιοθέτηση κοινοτικών ποινών, όπως η 
έκτιση εργασίας σε ιδρύματα κοινωνικού 
χαρακτήρα αντί του εγκλεισμού σε 
σωφρονιστικά ιδρύματα και είναι απόλυτα 
συνυφασμένη με την ιδεολογία του ποινικού 
δικαίου ανηλίκων. Αυτή η πρακτική 
εφαρμόζεται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 

 

ΣΟΥΜΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β4 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΜΑΣ 
 

Σχολικός εκφοβισμός  είναι η χρήση 
βίας μεταξύ μαθητών με σκοπό να 
προκαλέσει στους άλλους πόνο και 
αναστάτωση. Είναι μια πραγματικότητα που 
απασχολεί πολλές οικογένειες σε όλα τα 
κράτη του κόσμου. Το φαινόμενο στις ΗΠΑ 
και στην Ευρώπη είναι σχετικά πιο 
συνηθισμένο σε σύγκριση με την ελληνική 
πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια όμως 
το πρόβλημα εμφανίζεται και στον τόπο μας 

με 
αυξανόμενη 

συχνότητα.  
Στατι

στικές της 
Αμερικανικ

ής Ιατρικής 
Ένωσης 

αναφέρουν 
ότι 15-30% των μαθητών εμπλέκονται σε 
φαινόμενα εκφοβισμού είτε ως θύματα είτε 
ως θύτες. Στην πατρίδα μας, σύμφωνα με 
πρόσφατη έρευνα,  τα ποσοστά εκφοβισμού 
και θυματοποίησης μεταξύ των Ελλήνων 
μαθητών του δημοτικού και του γυμνασίου 
είναι παρόμοια με αυτά των χωρών της 
Ευρώπης, αλλά πάντως μικρότερα από αυτά 
που αναφέρονται στην Αγγλία και στις ΗΠΑ. 
 
Τι νοείται ως σχολικός εκφοβισμός;  
 

Η βία στο σχολείο μας απασχολεί 
συνήθως όταν  ασκείται κυρίως σωματικά 
(σωματική επίθεση). Τα σπρωξίματα, τα 
χαστούκια, οι γροθιές, οι κλωτσιές  και 
γενικά η σωματική βία είναι η πιο 
ανησυχητική εκδήλωση της επιθετικότητας 
επειδή απειλεί άμεσα την ασφάλεια του 
παιδιού. 

Ανάλογη είναι και η λεκτική 
επιθετικότητα που περιλαμβάνει βρισιές, 
κοροϊδία, ομοφοβικά σχόλια, χειρονομίες  



   

και  γενικά  ταπείνωση με  ύβρεις ή 
εκφοβισμούς. 

Κρυμμένη επιθετικότητα ή 
εχθρότητα, όμως, εντοπίζουμε και σε 
ενέργειες που δεν φαίνονται καθόλου βίαιες. 
Παράδειγμα είναι ο αποκλεισμός ενός 
παιδιού από ομάδες συνομηλίκων και η κακή 
συνήθεια  να του κρύβουν τα βιβλία, ή  να 
του πετάνε τα πράγματα. Αυτές οι ενέργειες 
συνιστούν συναισθηματική επίθεση χωρίς 

χειροδικίες ή βρισιές. 
Υπάρχει επίσης και ο σεξουαλικός 

εκφοβισμός: οι χειρονομίες οι οποίες 
προσβάλουν ένα παιδί, ο  υποβιβασμός με 
απρεπή αγγίγματα, κινήσεις κ.λπ. 

Σύγχρονος είναι ο ηλεκτρονικός 
εκφοβισμός που περιλαμβάνει τη χρήση  e-
mail, chat rooms και κινητών με κλήσεις  
απειλητικού περιεχομένου, καθώς και τη 
χρήση κάμερας με σκοπό την απειλή ή 
ταπείνωση του εφήβου. 

Οι τρόποι εκφοβισμού που 
αναφέρονται συχνότερα από τους εφήβους 
που τον υφίστανται (τουλάχιστον 2 φορές το 
μήνα) είναι, κατά σειρά, τα λεκτικά 
πειράγματα (5,5% του συνόλου των 
μαθητών), τα πειράγματα/ χειρονομίες 
σεξουαλικού περιεχομένου (4,4%), η 
διάδοση ψεμάτων και φημών (3,7%) και τα 
πειράγματα/ενοχλήσεις μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου (3,3%). 
Σε χαμηλότερα ποσοστά αναφέρονται, ο 
αποκλεισμός από παρέες και κοινές 

δραστηριότητες, η χρήση σωματικής βίας και 
οι άσχημοι χαρακτηρισμοί για την 
εθνικότητα και τη θρησκεία των θυμάτων. 
• Ποσοστό 8,5% των εφήβων αναφέρουν 

ότι υφίστανται σχολικό εκφοβισμό 
(bullying) τουλάχιστον 2 με 3 φορές το 
μήνα, ενώ 1 στους 6 (15,8%) ότι 
εκφοβίζουν οι ίδιοι άλλους με την ίδια 
συχνότητα. Οι μαθητές που εκφοβίζουν 
άλλους είναι κυρίως αγόρια ενώ εκείνοι 
που υφίστανται εκφοβισμό είναι τόσο 
αγόρια όσο και κορίτσια. 

• Το 2010 σε σύγκριση με το 2002, 
διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στο 
ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν ότι 
έχουν υπάρξει θύτες εκφοβισμού (15,8% 
και 9,1%, αντίστοιχα) ενώ το ποσοστό 
μαθητών που έχουν υπάρξει θύματα 
εκφοβισμού μένει αμετάβλητο. 

• Ένα στα 4 αγόρια (23,9%) αναφέρει ότι 
κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου 
ήρθε στα χέρια με κάποιον ή κάποιους 
άλλους τουλάχιστον 3 φορές. Το 
αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια είναι 
σημαντικά χαμηλότερο (8,3%). 
 

Θύτες –Θύματα 
 

Όλα τα παιδιά μπορεί να γίνουν θύτες 
αλλά και θύματα κάποιων ισχυρότερων. Το 
θύμα μπορεί με τη σειρά του να γίνει θύτης 
στην αντιπαράθεση με κάποιους 
ασθενέστερους. 

Στατιστικά,  τις περισσότερες φορές  
τα θύματα είναι σχετικά μικρόσωμα, 
ντροπαλά παιδιά με χαμηλή αυτοπεποίθηση  
και υπερπροστατευτικούς γονείς. Επίσης, 



   

θύματα γίνονται συχνά τα παιδιά με κάποια 
ιδιαιτερότητα ή  κάποιο χαρακτηριστικό που 
τα διαφοροποιεί από το μέσο όρο (αν είναι, 
για παράδειγμα πολύ ψηλά, παχουλά ή πολύ 
καλοί μαθητές), παιδιά ευαίσθητα στα 
πειράγματα που αντιδρούν έντονα, 
θυμώνουν, κλαίνε, απομονώνονται, παιδιά 
αδιάλλακτα στις διαφωνίες με εριστικό και 
επιθετικό πνεύμα κλπ.  

Οι θύτες στατιστικά είναι συνήθως 
παιδιά που δείχνουν έντονη αυτοπεποίθηση, 
που δεν πειθαρχούν σε κανόνες, θέλουν να 
επιβάλλονται και θεωρούν ότι η βία είναι 
κοινωνικά αποδεκτή. Θυμώνουν εύκολα, 
δυσκολεύονται να δεχτούν τη ματαίωση των 
επιθυμιών τους, εύκολα νιώθουν ότι οι άλλοι 
είναι απειλητικοί προς τα ίδια και σε κάθε 
περίπτωση καταφεύγουν στη βία ή στον 
εκφοβισμό για να 
επιλύουν διαφορές, 
έχουν την τάση να 
εξαιρούν παιδιά από 
την παρέα, υιοθετούν 
το ρόλο του αρχηγού 
στις παρέες ή 
φτιάχνουν «κλίκες» 
ενώ  δεν είναι 
απαραίτητα 
μεγαλόσωμοι.  

Σε μία 
πρόσφατη έρευνα, εξετάστηκαν οι πιθανές 
συσχετίσεις του εκφοβισμού  με τις σχέσεις 
που αναπτύσσονται μέσα στην οικογένεια 
των εφήβων. Σημειώνεται ότι οι έφηβοι που 
υφίστανται εκφοβισμό αλλά και εκείνοι που 
τον διαπράττουν, αναφέρουν προβλήματα 
στη σχέση με τους γονείς τους σε υψηλότερο 
ποσοστό συγκριτικά με τους συνομηλίκους 
τους που δεν εμπλέκονται σε περιστατικά 
εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, κυρίως οι 
έφηβοι-θύτες εκφοβισμού και, λιγότερο, οι 
έφηβοι-θύματα αναφέρουν ότι δεν έχουν 
συναισθηματική στήριξη από τους γονείς 
τους. Επιπλέον, κυρίως οι έφηβοι που 
υφίστανται εκφοβισμό και, λιγότερο, εκείνοι 
που εκφοβίζουν άλλους αναφέρουν ότι 
βρίσκουν δύσκολη την επικοινωνία με τους 
γονείς τους (τουλάχιστον 1 γονιό) σε 
υψηλότερα ποσοστά από τους εφήβους που 

δεν εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού. 
Τέλος, οι έφηβοι που εκφοβίζουν άλλους, 
αναφέρουν ότι έχουν τουλάχιστον έναν 
αυταρχικό/καταπιεστικό γονιό σε σύγκριση 
με τους συνομηλίκους τους που δεν 
εκφοβίζουν. Η σχέση αυτή δε βρέθηκε να 
ισχύει για τους εφήβους που υφίστανται 
εκφοβισμό.  

 
Τι μπορείς να κάνει αν είσαι το θύμα ; 
 

Ο μόνος που δεν φταίει το θύμα! 
Πολλά παιδιά με ικανότητες πέφτουν θύματα 
των συμμαθητών τους και όταν μεγαλώνουν 
πετυχαίνουν στη ζωή τους. Κανένα από αυτά 
δεν έφταιγε. Η βία είναι ευθύνη του 
εκφοβιστή. 

Μην απαντάς στις κοροϊδίες, μη 
στεναχωριέσαι για αυτά που 
λένε, μη δίνεις καμιά σημασία. 
Μπορείς απλώς να πεις 
«πίστευε ότι θέλεις» ή «άποψή 
σου» και να αγνοήσεις 
οποιαδήποτε άλλη κουβέντα. 
Αν επιμένουν, κοίταξέ τους στα 
μάτια και πες τους καθαρά και 
σταθερά «ΣΤΑΜΑΤΑ» ή 
«ΠΑΡΑΤΑ ΜΕ ΗΣΥΧΟ» και 
φύγε.  

Αν σου πήραν κάτι, 
επέμενε να επαναλαμβάνεις αυτό που θες να 
πεις ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις του 
άλλου. π.χ. «Δώσε μου το μολύβι μου πίσω». 
Πες αυτό που συνέβη στο δάσκαλό σου, 
στην οικογένειά σου, σε κάποιον άλλον 
ενήλικα που θα σε βοηθήσει. Δεν είναι 
ντροπή να το πεις και δεν είναι «κάρφωμα». 
Αν δε μιλάς, εξυπηρετείς τον εκφοβιστή. Να 
αναφέρεις ξεκάθαρα τι ακριβώς συνέβη, 
πότε, πού και από ποιους και  προσπάθησε 
να κρατάς αποδείξεις. 

Αν φοβάσαι μη σε χτυπήσουν, 
φρόντιζε να είσαι πάντα με κάποιο φίλο, είτε 
μέσα είτε έξω από το σχολείο. Αν σε 
εκφοβίζει ολόκληρη παρέα, πιάσε το πιο 
αδύναμο μέλος της και πες του ότι αυτό δεν 
είναι σωστό και αν θα του άρεσε να του 
φέρονταν εκείνου έτσι. Έχεις το δικαίωμα να 



   

λες όχι, χωρίς να απολογείσαι και χωρίς να 
χαμογελάς. 
  Έχεις το δικαίωμα να σου φέρονται 
με σεβασμό. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις 
λάθη και να επανορθώνεις. Έχεις το 
δικαίωμα να αρνείσαι αυτό που σου ζητούν 
οι άλλοι, χωρίς να νιώθεις ένοχος ή 
εγωιστής. Έχεις το δικαίωμα να ζητάς αυτό 
που θες κι ο άλλος να σου αρνηθεί. Έχεις το 
δικαίωμα να λες «δεν ξέρω», να σε ακούν, να 
σε παίρνουν στα σοβαρά, να ρωτάς τις 
απορίες σου. Έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις 
σχολείο-ζήτησε από τους γονείς σου να 
βρουν ένα σχολείο όπου νιώθεις ασφαλής. 

Τελικά, βία ή παράγοντας που 
προάγει τη βία στο σχολείο είναι κάθε φράση 
ή ενέργεια που ταπεινώνει το παιδί.  

 
Ο σχολικός εκφοβισμός ΠΟΝΑΕΙ- 

δεν έχει πλάκα! 
 
 

ΚΕΦΑΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Α2 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 

 
 

 

 Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

Γιατί άραγε πάμε στο γήπεδο; 
Σίγουρα ο καθένας μας θα έδινε μια 
διαφορετική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. 
Άλλος θα έλεγε πως του αρέσει να 
παρακολουθεί το θέαμα σε ένα άθλημα και 
περιμένει να ικανοποιηθεί από ένα παιχνίδι 
υψηλής ποιότητας. Άλλος γιατί είναι οπαδός 
μιας ομάδας και περιμένει να ικανοποιηθεί 
από τη νίκη της ομάδας του. Άλλος γιατί 
απλώς δεν έχει με τίποτα καλύτερο να 
γεμίσει τον χρόνο του. Όμως όλοι αυτοί οι 
(υγιείς κατά τα άλλα) λόγοι, είναι δυνατό να 
συνδυαστούν με μια  (εν δυνάμει επικίνδυνη) 
ανάγκη που έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι 
άνθρωποι. Την ανάγκη για ψυχολογική 
εκτόνωση. 
  Ο καθένας μας στο τέλος της ημέρας 
κουβαλάει μαζί του ένα σύνολο από 
ανεπιθύμητα και δυσάρεστα βιώματα. Ο ένας 
έχει αυστηρό προϊστάμενο, ο άλλος μια 
καταπιεστική γυναίκα , ο τρίτος (και σήμερα 
πιο συνηθισμένος) δεν τα πάει καλά στις 
δουλειές του και ζορίζεται πολύ με τα 
οικονομικά του. Δυστυχώς, έτσι είναι η ζωή 
σήμερα και ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, 
όπου ο άνθρωπος συσσωρεύει ένα σωρό 
αρνητικά συναισθήματα σε καθημερινή 

Αθλητισμός -από τη λέξη άθλος: ο αγώνας, ο κόπος, η άμιλλα για βραβείο -(άθλον)- είναι η σωματική και 
πνευματική προσπάθεια υπεροχής, νίκης σε ένα άθλημα, με απαιτήσεις συγκεκριμένης επίδοσης και κανονισμούς 
διεξαγωγής του. 
Προσφορά του Αθλητισμού 
• Σωματική ευρωστία 
• Ψυχική ευεξία 
• Πνευματική καλλιέργεια 
• Ψυχαγωγία 
• Κοινωνικοποιεί τον αθλούμενο 
• Ηθικοποιεί τον αθλούμενο να πειθαρχεί στους κανόνες του αγώνα, να συνεργάζεται με τους συμπαίκτες του και να 

αγωνίζεται για το καλό της ομάδας του 
• Μαθαίνει το σεβασμό σε συμπαίκτες και αντιπάλους, να είναι υπεύθυνος. 
 



   

βάση. Όμως, ο ανθρώπινος ψυχισμός, όσο 
και αν είναι περίπλοκος στον τρόπο 
έκφρασής του, είναι κατά βάση μια απλή 
μηχανή με εισερχόμενα και εξερχόμενα. 
Άτομα βαρύτατα κακοποιημένα κατά την 
παιδική τους ηλικία είναι όλοι οι serial 
killers. Άτομα προερχόμενα από ένα υγιές σε 
γενικές γραμμές οικογενειακό περιβάλλον 
είναι όσοι έχουν μια σταθερά ανοδική και 
χωρίς ταλαντεύσεις πορεία στη ζωή τους 
(όσο εξαιρετικά σπάνιο και αν είναι αυτό…). 
Και δυστυχώς στη μικρογραφία της 
ημερήσιας ρουτίνας μας τα αρνητικά 
εισερχόμενα είναι πολλά, άρα μεγάλη είναι 
και η ανάγκη για εκτόνωση. 

«Όταν κάποτε ο Γιώργος Μύρτσος 
(παλαίμαχος τερματοφύλακας του 
Ολυμπιακού για τους νεότερους) είχε 
ερωτηθεί από έναν δημοσιογράφο: ‘‘Τι θα 
γίνει με τους χούλιγκαν, θα τα βρείτε 
επιτέλους μαζί τους για να σταματήσει η βία 
στα γήπεδα;’’ αυτός με το απαράμιλλο στυλ 
του είχε απαντήσει: ‘‘Τι 
λέτε ρε παιδιά, εδώ αυτοί 
δεν μπορούνε να τα βρούνε 
με τον πατέρα τους, θα τα 
βρούνε με τον 
Ολυμπιακό;’’. Άθελά του 
είχε χτυπήσει κέντρο όσον 
αφορά την ψυχολογική 
προσέγγιση του θέματος.  

Και καλά θα μου 
πείτε, είναι λόγος αυτός 
για να έρθει κανείς στο 
γήπεδο και να τα σπάσει, 
τόσοι και τόσοι τρόποι δεν 
υπάρχουν για να 
εκτονωθεί κάποιος; 
Σαφέστατα και υπάρχουν 
και πολλοί υγιέστεροι 
μάλιστα. Έλα όμως που 
εδώ υπεισέρχεται η 
πολυπλοκότητα του 
ανθρώπινου μυαλού, 
αυτού του ανεξιχνίαστου 
μαύρου κουτιού. Πολύ 
σοφά ο Φρόιντ το είχε 
χωρίσει σε συνειδητό, 
υποσυνείδητο και ασυνείδητο. Και που κάθε 

κομμάτι του έχει τους δικούς του ιδιαίτερους 
μηχανισμούς μετάφρασης των εισερχομένων. 
Το ίδιο αρνητικό συναίσθημα που μπορεί 
κάποιος να το πάρει και να το μετατρέψει σε 
κάτι πολύ χρήσιμο ή ωφέλιμο (π.χ. πολλά 
έργα τέχνης όπως πίνακες ζωγραφικής ή 
μουσικά κομμάτια είναι το αποτέλεσμα της 
καταθλιπτικής έκφρασης του καλλιτέχνη), 
κάποιος άλλος μπορεί να τα διοχετεύσει σε 
καταστροφικές συμπεριφορές. Σε 
συμπεριφορές παραβατικές όλων των τύπων 
και μορφών, που τελικά οδηγούν στην 
αυτοκαταστροφή 

Μια τέτοια παραβατική μορφή 
συμπεριφοράς, ίσως από τις πιο 
συνηθισμένες είναι και η βία στα γήπεδα. 
Κρυμμένο το άτομο πίσω από την 
ψευδαίσθηση της ασφάλειας που του 
προσφέρει η ανωνυμία του πλήθους, 
συμπεριφέρεται με τρόπους που ποτέ δε θα 
αποτολμούσε σε άλλα περιβάλλοντα. Το 
μίσος για την αντίπαλη ομάδα είναι 

προφανώς απλά η 
αφορμή. Η ανάγκη 
να αποδώσει σε μια 
υπαρκτή οντότητα 
(βλέπε αντίπαλος), 
όλα τα μίση και τα 
πάθη που ώρα με την 
ώρα, λεπτό με το 
λεπτό μάζευε όλη τη 
βδομάδα στον 
καθημερινό του βίο 
είναι η αιτία. 

Ποια η λύση 
θα μου πείτε; Θα 
διαφωνήσω με την 

υπεραπλουστευμένη 
άποψη των πολλών:  
Ότι αν οι ομάδες 
πάρουν καλύτερα 
μέτρα αστυνόμευσης, 
διαφυλάσσουν τα 
γήπεδα σε 
συνεργασία με τους 

οργανωμένους 
οπαδούς, μπουν 
κάμερες και 

εφαρμοστούν με αυστηρότητα οι νόμοι, το 

Το ντοπάρισμα όχι μόνο αλλοιώνει το 
αθλητικό αποτέλεσμα, αλλά επιπλέον, με τη 
μετάθεση των ορίων του πόνου και της κούρασης, 
αδρανοποιεί τα βασικά μέσα συναγερμού του 
οργανισμού και επιτρέπει την αύξηση της έντασης 
των προπονήσεων. Τα τεχνητά μέσα βλάπτουν σο-
βαρά την υγεία, τόσο βραχυπρόθεσμα (κατάγματα 
από τις προσπάθειες, ρήξεις στους τένοντες), όσο 
και μακροπρόθεσμα (καρκίνοι, καρδιακές 
διαταραχές). Ο αθλητής βρίσκεται μπροστά σε μια 
δύσκολη επιλογή, ή να χρησιμοποιήσει κάποια 
φάρμακα που βοηθούν στη βελτίωση των 
επιδόσεων του ή όχι, πράγμα που σημαίνει ότι 
μειονεκτεί στους αγώνες, τη στιγμή που ξέρει ότι η 
νίκη ή το ρεκόρ παίζεται με πολύ μικρή διαφορά. 
Τείνει λοιπόν να προτιμήσει το βραχυπρόθεσμο 
όφελος (αισθητή βελτίωση της καριέρας του) σε 
βάρος του μακροπρόθεσμου (βλάβη, α-
προσδιόριστη και αβέβαιη ακόμα, από τις 
απαγορευμένες ουσίες). Η κούρσα του 
ανταγωνισμού του αφήνει λίγα περιθώρια 
χειρισμών. Καθώς οι χώρες αποδύονται σε μια 
κούρσα για την απόκτηση όσο το δυνατόν 
περισσότερων μεταλλίων, αναγορεύουν το νικητή 
σε εθνικό ήρωα. Οι τηλεθεατές ζουν στο ρυθμό 
των νέων ρεκόρ. Οι σπόνσορες υποστηρίζουν τους 
νικητές.  
 



   

πρόβλημα θα λυθεί. Όχι δε νομίζω. Όσο ο 
αθλητισμός θα είναι το πεδίο εμπορικής 
εκμετάλλευσης των παθών μας, όσο το 
σύστημα θα ευνοεί την δαιμονοποίηση  του 
αντιπάλου για να μη χάσει τους πελάτες του, 
όσο με άλλα λόγια οι μεγαλοπαράγοντες θα 
έχουν τους οπαδούς στην πρίζα για να έχει 
κόσμο η επιχείρηση, το πρόβλημα θα 
εξακολουθεί να υπάρχει. 

Το ζητούμενο είναι να 
ξαναθυμηθούμε όλα αυτά τα ευγενή που 
κάποτε ήταν ταυτισμένα με τον αθλητισμό 
προτού τα μολύνει ο επαγγελματισμός. Να 
ξαναθυμηθούμε την πολύτιμη σύνδεση του 
πραγματικού ολυμπιακού ιδεώδους με τον 
αθλητισμό όπως την συνέλαβαν και την 
ανέπτυξαν ως αξία στη ζωή τους οι αρχαίοι 
ημών πρόγονοι. Να αναζητήσουμε και πάλι 
μέσα από τον αθλητισμό πράγματα και 
πρότυπα που μας ανυψώνουν και όχι αυτά 
που μας πορώνουν και μας φανατίζουν. Όταν 
με άλλα λόγια πιάσουμε πάτο (κοντά 
είμαστε…) και αποφασίσουμε να 
ξαναανακαλύψουμε από την αρχή την 
πραγματική αξία του αθλητισμού και του «ευ 
αγωνίζεσθαι» τότε και μόνο τότε θα 
μπορέσουμε να εξαλείψουμε το φαινόμενο 
της βίας από τα γήπεδα. 
 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΕΚΚΑ  Γ2 

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

 
Η βία που εκδηλώνεται στους 

αθλητικούς χώρους είναι ένα διαχρονικό, 
παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο εντοπίζεται 
με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε 
διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες και 
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εξαιρετικά 
έντονα εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια στη 
χώρα μας, με αποκορύφωμα το τραγικό 
γεγονός της δολοφονίας νεαρού οπαδού στην 
Παιανία πριν από λίγα χρόνια. 

Για την απώλεια της ζωής νέων 
ανθρώπων στα γήπεδα ή και έξω από αυτά 
εξαιτίας της ποδοσφαιρικής τους επιλογής 
φαίνεται να μην ισχύουν κοινωνικοί λόγοι, 
να μην ευθύνεται το εκπαιδευτικό σύστημα, 
η ανεργία, το ανασφαλές μέλλον, η 
κοινωνική απαξίωση και απομόνωση, η 
αδιαφορία ή/και η βία των κατασταλτικών 
μηχανισμών. Και αυτό φαίνεται ότι είναι 
έτσι, αφού για την απώλεια της ζωής του 
νεαρού οπαδού του Παναθηναϊκού, πολλοί 
λίγοι ευαισθητοποιήθηκαν, κανένας, σίγουρα 
δεν κατέβηκε να διαδηλώσει στους δρόμους, 
κανένα πρόσθετο μέτρο ή έστω καινούργιος 
προβληματισμός δεν διατυπώθηκε για την 
αντιμετώπιση της αθλητικής βίας.  

Η δολοφονία του νεαρού 
οπαδού είναι ένα ακραίο παράδειγμα 
αθλητικής βίας χρήσιμο ως 
προσέγγιση των κοινωνικών και 
πολιτικών στάσεων απέναντι στο 
φαινόμενο. Ευρύτερα, ωστόσο, η 
αντικοινωνική φίλαθλη συμπεριφορά 
είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά 
την κοινωνία στο σύνολό της. 
Επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις και 
επηρεάζεται από αυτές. Προσθέτει, 
προάγει και ενισχύει κύκλους βίας 
στην κοινωνική ζωή. Υπό αυτή την 
έννοια η διαχείρισή της είναι πολύ 
σοβαρή υπόθεση και εξειδικευμένη 
θεσμική προτεραιότητα. Η πολιτεία, 
ωστόσο, δεν δείχνει ιδιαίτερα 
ανήσυχη ως προς τη σοβαρότητα 

αυτού του φαινομένου και μάλλον αντιδρά 



   

αντανακλαστικά - περιστασιακά, 
εξαντλώντας το ρόλο της, κυρίως, ως 
μηχανισμός καταστολής. 

Με εντονότερη αστυνόμευση και με 
σκληρότερες ποινές, όχι μόνο η 
αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά και το 
μέλλον της ελληνικής κερκίδας, διαφαίνεται 
αβέβαιο. Η έντονη αστυνόμευση ελλοχεύει 

τον κίνδυνο της όξυνσης της εμφάνισης 
φαινομένων απείθειας και διαμαρτυρίας και 
καθοδήγησης της κερκίδας σε δράσεις 
επικίνδυνες και ανεξέλεγκτες.  
Μακροπρόθεσμα κρύβει τον κίνδυνο της 
απομάκρυνσης του νεανικού πληθυσμού από 
τα γήπεδα.  

Η απομάκρυνση των νέων ανθρώπων 
από τα γήπεδα πλήττει την αθλητική ζωή και 
οικονομία σε δυο επίπεδα. Το πρώτο είναι 
καθαρά εισπρακτικό, καθώς η ελληνική 
αγορά 
ποδοσφαιρικού 
θεάματος δεν έχει 
την πολυτέλεια να 
απομακρύνει τους 
πλέον σταθερούς 
νεαρούς της 
«πελάτες». Το 
δεύτερο είναι πιο 
σοβαρό και αφορά 
την ίδια την 
ταυτότητα του 
σωματείου. Το 
αθλητικό θέαμα 

διαπλέκεται με τους παραγωγούς, τους 
αθλητές και τους θεατές του. Και οι τρεις 
παράγοντες ορίζουν την ταυτότητα και τη 
δυναμική του αθλητικού θεάματος και του 
σωματείου ευρύτερα. Εάν από τους θεατές 
αφαιρεθεί το πιο εκφραστικό κομμάτι, που 
είναι οι νέοι άνθρωποι, θα αλλοιωθούν τα 
χαρακτηριστικά του θεάματος και η 

δυναμική του σωματείου. 
Οι νέοι άνθρωποι δεν πρέπει να 

απομακρυνθούν από την κερκίδα, αντίθετα 
χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν, για λόγους 
που είναι ιδιαίτερα κοινωνικοί. Ο χώρος της 
κερκίδας, που επιτρέπει το «μασκάρεμα», την 
«κραυγή», το «χορό», το «τραγούδι», την 
«αποδοκιμασία», το «κλάμα», το «γέλιο», το 
«πείραγμα», τη «συντροφικότητα», την 
«εχθρότητα», την ευτυχία και τη δυστυχία, 
μέσα σε δύο ώρες ποδοσφαιρικής 

αναμέτρησης, 
είναι χώρος 

«λύτρωσης». 
Είναι χώρος 

Αριστοτελικής 
«κάθαρσης». 

Μέσα σε δύο 
ώρες επιτρεπτής 

αντισυμβατικής 
συμπεριφοράς, οι 
νέοι άνθρωποι, 
εκτονώνονται και 
λυτρώνονται από 

αρνητικά 



   

συναισθήματα, τα οποία αν εκφραζόταν στην 
καθημερινή ζωή θα δημιουργούσαν 

προβλήματα στην ευρύτερη κοινωνική 
λειτουργία. 

Στην Ελλάδα η 
πρόληψη των φαινομένων 
βίαιης συμπεριφοράς στα 
γήπεδα καλύπτεται με 
νόμο ο οποίος έλαβε 
υπόψη του τις 
ευρωπαϊκές νομοθεσίες 
και τις κατευθυντήριες 
γραμμές πρόληψης και 
περιορισμού των 
ταραχών σε 
ποδοσφαιρικούς αγώνες. 
Ο νέος νόμος υιοθέτησε 
προληπτικά μέτρα, τα 
οποία περιλαμβάνουν 
κοινωνική 
διαμεσολάβηση και 
παιδαγωγική παρέμβαση, 
δημιουργώντας τη «Διαρκή Επιτροπή για την 
Αντιμετώπιση της Βίας» (ΔΕΑΒ).Η ΔΕΑΒ 
έχει ως έργο: α) τη διαρκή μελέτη του 
φαινομένου της βίας στον αθλητισμό, την 
αναζήτηση των αιτιών που την προκαλούν 
και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη 
λήψη αναγκαίων μέτρων, β) την εισήγηση 
στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και 
υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής 
γνώμης σχετικά με την έκταση του 
φαινομένου της βίας στους αθλητικούς 
χώρους, γ) τη μέριμνα ώστε να 
ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου 
τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών 
γεγονότων, δ) τη μέριμνα, την 

παρακολούθηση, το συντονισμό και τον 
έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την 
προστασία και την ασφάλεια των 
αθλουμένων και των θεατών στους 
αγωνιστικούς χώρους, ε) την εισήγηση κάθε 
άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη 
γνώμη της απαιτείται για την εξασφάλιση 
της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις, 
στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες – 
κατά το νόμο – αθλητικές ενώσεις, 
ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς 
συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές 
αρχές αναφορικά με τη λήψη των 

ειδικότερων μέτρων 
τάξης στις 
συναντήσεις που 
διεξάγονται, στο 
πλαίσιο των 

εθνικών 
πρωταθλημάτων 

και του κυπέλλου 
Ελλάδας των 

ομαδικών 
αθλημάτων, ζ) την 
υποβοήθηση των 

αστυνομικών 
αρχών σχετικά με 
την αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας 
των αθλητικών 
συναντήσεων, η) 
την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών ενημερωτικού, ή 
επιμορφωτικού χαρακτήρα με σκοπό την 
καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως 
μεταξύ των νέων, και την πρόληψη του 
φαινομένου της βίας στους αθλητικούς 
χώρους, θ) τη γνωμοδότηση, όταν 
συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας 
αθλητικών συναντήσεων, για τη μη 
χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο 
αθλητικό σωματείο, ι) τη γνωμοδότηση, 
ύστερα από εισήγηση των οικείων 
αστυνομικών αρχών, στον Υπουργό 
πολιτισμού για τη χρονική μετάθεση της 
διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων. 

Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση και 
στην αποτελεσματικότητα του νόμου τα 

Ρώτησαν κάποτε τον πολωνό σκηνοθέτη 
Αντρέι Βάιντα γιατί πηγαίνει στο γήπεδο και 
παρακολουθεί αγώνες ποδοσφαίρου. «Εκπλήσσομαι 
και ο ίδιος» απάντησε. «Είκοσι δύο άνθρωποι 
τρέχουν πάνω-κάτω στον αγωνιστικό χώρο 
κυνηγώντας μια μπάλα. Με ελαφρά τη καρδία, δεν 
είναι εξυπνότεροι από εμάς. Έχουν όμως το χάρισμα 
να κρατούν σε αγωνία 100.000 θεατές. Τη δύναμη 
αυτή έχει μόνο το ποδόσφαιρο». 

Χιλιάδες άτομα, αν δει κανείς το 
ποδόσφαιρο από τις εξέδρες του γηπέδου. Όταν όμως 
αναμετρώνται οι ποδοσφαιρικοί γίγαντες, μπροστά 
στην τηλεόραση ξαγρυπνούν περισσότεροι από τρία 
δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ποιο άλλο γεγονός θα 
μπορούσε να καταφέρει κάτι ανάλογο; Ίσως η 
απευθείας μετάδοση της στιγμής που θα πατήσει ο 
άνθρωπος το πόδι του στον Άρη. Όταν και όποτε 
συμβεί όμως αυτό... Ενώ στο ποδόσφαιρο συμβαίνει 
σχεδόν κάθε εβδομάδα και όχι για κανένα σπουδαίο 
λόγο, αλλά επειδή 22 άνθρωποι κυνηγούν μια μπάλα 
στο πράσινο χορτάρι.  
 



   

αποτελέσματα είναι μάλλον φτωχά. Η 
ΔΕΑΒ, αντί να γίνει ο κυρίαρχος φορέας της 
έρευνας και της παιδαγωγικής παρέμβασης 
στο χώρο των φιλάθλων, περιορίστηκε στον 
τυπικό νομικό της ρόλο, ως φορέας 
πιστοποίησης της καταλληλότητας των 
μέτρων ασφάλειας και τάξης για τη 
διεξαγωγή των αγώνων. Επί της ουσίας, 

συγκροτημένες δράσεις πρόληψης και 
παιδαγωγικής παρέμβασης σταθερής δομής 
δεν υφίστανται στην Ελλάδα ούτε μετά την 
ψήφιση του νόμου.   

Χωρίς αμφιβολία το ζήτημα της βίας 
στα ελληνικά γήπεδα δεν είναι ένα κοινωνικό 
πρόβλημα ανεξάρτητο από τα δομικές 
κοινωνικές και πολιτικές «ανομίες» του 
τόπου μας, τα πολιτειακά μας κενά ή/και τις 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες διαφορετικών 
πληθυσμών φιλάθλων. Στο πλαίσιο αυτό η 
αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί 
παρά να συμβαδίζει με τις ευρύτερες τομές 

και ρήξεις που απαιτούνται για τη 
διαμόρφωση μιας υγιούς κοινωνίας ισότιμων 
κοινωνικών σχέσεων.  
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Έχουμε δει ποδοσφαιριστές, αλλά και 
αθλητές των παγκοσμίων ρεκόρ να δίνουν 
συνεντεύξεις Τύπου ανάμεσα σε... μπουκάλια 
μπίρας ή να κάνουν δηλώσεις φορώντας μαύρα 
γυαλιά μέσα στα μεσάνυχτα. Δεν είναι ούτε 
καινοφανές ούτε παράξενο να ανοίγει κανείς τη 
φανέλα του για να φανεί η διαφήμιση για τα 
φράγκα. Αντιθέτως, είναι διδακτικό. Γιατί 
καταλαβαίνουμε ότι με το χρήμα -ή και με αυτό- 
ζυγιάζονται όλα: η εθνική υπερηφάνεια των πριμ, η 
αγάπη για το σύλλογο. Ας μην αισθάνονται, λοιπόν, 
άσχημα όσοι καθόλου δεν ενθουσιάζονται. Όσοι 
επιμένουν να αποστρέφονται τους λαϊκούς 
«θριάμβους», να ενοχλούνται από τα παχιά λόγια 
και τον άκριτο ενθουσιασμό. Πίσω από τα σύμβολα 
είναι το χρήμα. Ενθουσιάζονται κυρίως αυτοί που 
κάτι προσδοκούν. Οι υπόλοιποι δικαιούνται να 
μένουν ψύχραιμοι - και διόλου ενθουσιώδεις. 
 



   

ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ; 
 

Όταν βρυχιέται το λιοντάρι… 
 

Έχετε ακούσει ποτέ λιοντάρι να 
βρυχιέται; Λέγεται ότι ο βρυχηθμός του είναι 
δυνατότερος από τον ήχο ενός κομπρεσέρ. Τι 
θα κάνατε αν ακούγατε ένα λιοντάρι να 
βρυχιέται κοντά σας μέσα στη σιγαλιά της 
νύχτας; Πιθανότατα θα αντιδρούσατε χωρίς 
καθυστέρηση. Τα άγρια ζώα δεν φαίνεται να 
τρομοκρατούνται από το βρυχηθμό του 
λιονταριού, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και 
με τον άνθρωπο. Ο τρομακτικός βρυχηθμός 
ενός λιονταριού, καθώς αντηχεί στο σκοτάδι 
της νύχτας, θα 
φόβιζε οποιονδήποτε 
δεν ήταν 
προστατευμένος σε 
ασφαλές καταφύγιο. 
   Tα λιοντάρια 
είναι γνωστά για τη 
μοναδική φωνητική 
τους ικανότητα να 
παράγουν δυνατό 
βρυχηθμό που 
μπορεί να ακουστεί 
χιλιόμετρα μακριά. 
Ο βρυχηθμός τους 
έχει τη μεγαλύτερη 
ένταση ανάμεσα στα 
υπόλοιπα αιλουροειδή. Μπορεί να ακουστεί 
σε απόσταση 8 χιλιομέτρων, γιατί οι 
φωνητικές χορδές του λιονταριού έχουν ένα 
χοντρό στρώμα λίπους, που τους επιτρέπει 
να βγάζουν σκληρούς και βαρείς ήχους. Τα 
λιοντάρια βρυχώνται με χαρακτηριστικό 
τρόπο, συνήθως όταν είναι σκοτάδι ή την 
αυγή, αρχίζουν με λίγους βαθείς και μακρούς 
βρυχηθμούς και κατόπιν ακολουθεί μια 
σειρά από πιο σύντομους. Ο βρυχηθμός του 
λιονταριού θεωρείται ένας από τους «πιο 
εντυπωσιακούς φυσικούς ήχους».  

Όσοι μελετούν τα λιοντάρια 
υποστηρίζουν ότι ο βρυχηθμός εξυπηρετεί 
συγκεκριμένες λειτουργίες: βρυχηθμούς 
βγάζει και το αρσενικό και το θηλυκό 
λιοντάρι, και μερικές φορές όλα τα μέλη της 

αγέλης υψώνουν μαζί τις φωνές τους σε έναν 
κοινό βρυχηθμό∙ τα αρσενικά λιοντάρια 
βρυχιούνται για να δηλώσουν τα όρια της 
εδαφικής περιοχής τους αλλά και, ως 
έκφραση επιθετικότητας, για να 
προειδοποιήσουν άλλα αρσενικά λιοντάρια 
που μπορεί να μπουν στην εδαφική περιοχή 
τους. Ο βρυχηθμός βοηθάει τα μέλη της 
αγέλης να εντοπίζουν το ένα το άλλο όταν τα 
χωρίζει η απόσταση ή το σκοτάδι∙ όταν 
σκοτώσουν κάποιο θήραμα, ο ήχος 
ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης για 
το γεύμα που τα περιμένει και στον τόπο που 
βρίσκονται.  

Τα λιοντάρια χρησιμοποιούν τον 
βρυχηθμό τους για να προκαλέσουν φόβο 

στα θηράματά τους, να 
μην μπορούν να 
αντιδράσουν και έτσι να 
τους επιτεθούν πιο 
εύκολα. Συνήθως, όταν 
κυνηγάνε άγρια ζώα, 
δεν χρησιμοποιούν το 
βρυχηθμό ως 
κυνηγετική τακτική για 
να φοβίσουν τη λεία 
τους. Στο βιβλίο του 
Οδηγός Συμπεριφοράς 
των Θηλαστικών της 
Αφρικής (The Behavior 
Guide to African 
Mammals), ο Ρίτσαρντ 

Έστεζ επισημαίνει ότι δεν υπάρχει «ένδειξη 
πως τα λιοντάρια βρυχιούνται επίτηδες για να 
οδηγήσουν τη λεία τους σε κάποια ενέδρα (με 
βάση την προσωπική μου πείρα, τα είδη των 
ζώων που γίνονται θήραμα των λιονταριών 
συνήθως αγνοούν τους βρυχηθμούς των 
λιονταριών)». 

Τα λιοντάρια προσελκύουν τουρίστες 
απ’ όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, έχουν 
εξαφανιστεί σε 26 χώρες και το φυσικό τους 
περιβάλλον έχει μειωθεί πάνω από 80%, ενώ 
ο μεγαλύτερός τους εχθρός είναι ο άνθρωπος 
και το κυνήγι. 
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 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ

Μην το αφήσετε να …  τορπιλίσει την 
επιτυχία 

Η εποχή του σχολείου είναι ευχάριστη. 
Παρέα, φλερτ, διάβασμα, όνειρα και αγωνίες 
για εκείνο το βλέμμα στο μετρό ή στη στάση 
του λεωφορείου. Την ώρα των εξετάσεων, τα 
πράγματα είναι αλλιώς. Χέρια ιδρωμένα 
πάνω σε μια κόλλα χαρτί, αγωνία μπροστά 
στα θέματα, ταχυκαρδία, αρνητικές 
σκέψεις… Δεν είναι τα μόνα, αλλά είναι 
μερικά από τα συμπτώματα του άγχους που 
πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τους 
διαγωνιζόμενους για μια θέση στα Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι. Γιατί; 

Είναι πολλοί οι παράγοντες που 
πυροδοτούν το άγχος των υποψηφίων για τις 
εισαγωγικές εξετάσεις. Η υψηλή αξία που 
αποδίδεται στην ανώτερη και ανώτατη 
εκπαίδευση, καθώς και αβεβαιότητα για τη 
μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση 
χωρίς ανώτατη παιδεία επηρεάζουν αρνητικά 
την ψυχολογία των υποψηφίων. Ένας άλλος 
καθοριστικός παράγοντας είναι οι 
προσδοκίες των γονιών για την εισαγωγή 
των παιδιών τους στην ανώτατη εκπαίδευση 
και η υπερ-επένδυση που κάνουν για την 
προετοιμασία τους, οικονομική και 
κοινωνική. Το κόστος δηλαδή των ειδικών 
μαθημάτων και η αρνητική επίπτωση στο 
¨κοινωνικό πρόσωπο» της οικογένειας από 
τυχόν αποτυχία του παιδιού. Επομένως, οι 
πανελλαδικές εξετάσεις μετατρέπονται σε 
μείζον οικογενειακό και κοινωνικό ζήτημα, 
καθώς η ζωή ολόκληρης της οικογένειας 
στρέφεται γύρω από τις εξετάσεις. 

Μέχρι ενός σημείου, το άγχος είναι 
φυσιολογικό και δημιουργικό. Κινητοποιεί 
το παιδί να καταβάλλει το μέγιστο των 
προσπαθειών του, ώστε να πετύχει το στόχο 

του. Όμως, το άγχος καθίσταται επικίνδυνο 
την περίπτωση που δεν μπορεί πια να το 
ελέγξει, γιατί τότε περιορίζει την επίδοσή 
του και το κάνει να υποφέρει. Ιδιαίτερα, ο 
φόβος που νιώθει, μήπως απογοητεύσει τους 
γονείς του ή ματαιώσει τις προσδοκίες του, 
ενεργοποιεί το άγχος του. Κυριεύεται από 
αρνητικές σκέψεις, οι οποίες σταδιακά 
εντείνονται, το ακινητοποιούν και το 
οδηγούν να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Οι 
φόβοι του, λοιπόν, κατευθύνουν τη σκέψη 
και τη συμπεριφορά του κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε να αποτύχει. Έτσι, ο υποψήφιος 
«άθελά» του «προετοιμάζει» την αποτυχία 
του. 
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ΦΙΛΙΑ 
 

Φιλία. Τι είναι η φιλία; Ένα παιδί της 
ηλικίας μας θα μπορούσε να πει ότι φιλία 
είναι μια σχέση  κατά την οποία δύο ή και 
παραπάνω άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ 
τους , ανταλλάσσουν νέα, κάνουν παρέα, 
χαβαλέ, «σπάνε» πλάκα και πηγαίνουν 
βόλτες. Με λίγα λόγια, η φιλία θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί  ως μια τυπική σχέση κατά 
την οποία οι άνθρωποι έχουν τη 
ψευδαίσθηση πως έχουν πραγματικούς 
φίλους.   

Λάθος. Η πραγματική φιλία, για 
όσους δεν το γνωρίζουν, είναι πολύ 
περισσότερα από αυτά 
που προαναφέρθηκαν. 

Πραγματική φιλία 
δεν είναι να «σπας» 
χαβαλέ την ώρα του 
μαθήματος. Πραγ-ματική 
φιλία δεν είναι να παίζεις 
μπάσκετ, ποδόσφαιρο και 
βόλεϊ με συνομηλίκους 
σου ή να βγαίνεις για 
καφέ μαζί τους. 
Πραγματική φιλία δεν 
είναι το γεγονός να 
γνωρίζεις το όνομα 
κάποιου ή κάποιας και 
αυτόματα να τον/την 
θεωρείς δικό σου 
άνθρωπο. Πραγματική 
φιλία δεν είναι, 
επαναλαμβάνω, μια 
τυπική, χωρίς βάθος και 
διάρκεια στο χρόνο 
σχέση. 
               Δυστυχώς, όμως, είμαι απόλυτα 
σίγουρη ότι αρκετά παιδιά αγνοούν εντελώς 
τα παραπάνω και θεωρούν φίλους τους 
άτομα που στην ουσία δεν γνωρίζουν. Άρα 
λοιπόν, είναι καιρός να τραβήξουμε μια 
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους 
«γνωστους» και στους «πραγματικούς 
φίλους» μας, και στην περίπτωση που δεν 
έχουμε αποκτήσει, καιρός να αποκτήσουμε. 
               Τι είναι, λοιπόν, η φιλία; Φιλία 

είναι μια ισχυρή σχέση ανάμεσα σε 
ανθρώπους η οποία χαρακτηρίζεται από 
διάρκεια στην πάροδο του χρόνου και βάθος 
συναισθημάτων. Επίσης, η φιλία αποτελεί 
μια αξία την οποία αξίζει να έχουν όλοι οι 
άνθρωποι και βασίζεται πάνω σε επίσης 
άλλες πολύ σημαντικές αξίες όπως είναι η 
αγάπη, η ειλικρίνεια , ο αλληλοσεβασμός, η 
αλληλεγγύη και η ισοτιμία. 

Έχετε ποτέ φανταστεί τη ζωή σας 
χωρίς κάποιον άνθρωπο με τον οποίο να 
γελάτε, να περνάτε καλά, να αστειεύεστε, να 
μιλάτε για διάφορα θέματα, να κλαίτε με 
αυτό και να ακουμπάτε το κεφάλι σας στον 
ώμο του σε δύσκολες και όχι μόνο στιγμές; 
Αν αυτό ήταν ποτέ δυνατό να γίνει 

πραγματικότητα, η ζωή μας 
θα ήταν τόσο άδεια όσο 
τίποτα δεν υπήρξε ποτέ σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Θα 
ήταν μια Γη χωρίς νερό, 
δηλαδή χωρίς κανένα 
σημάδι ζωής· χωρίς κανένα 
ζωντανό οργανισμό. Τότε, 
το χάος μπορεί να βασίλευε 
σε ολόκληρο το σύμπαν. 
Όπως χρειαζόμαστε το νερό 
που είναι  πολύ σημαντικό, 
το ίδιο ισχύει και για τη 
φιλία. 

Στη ζωή μας, πάντα 
συναντάμε νέους 
ανθρώπους. Συζητάμε με 
αυτούς. Μοιραζόμαστε 
κάποιες από τις στιγμές μας. 
Η ερώτηση είναι η εξής: 
Πώς μπορούμε να 
καταλάβουμε αν είναι 

αληθινοί μας φίλοι και πότε μπορούμε να 
τους αισθανθούμε ως τους καλύτερούς μας 
φίλους; Η απάντηση κρύβεται στην καρδιά 
μας. 

Δεν δημιουργούμε φίλους. Τους 
κερδίζουμε. Οι φίλοι γεννιούνται, δε 
γίνονται. Οι «αληθινοί» φίλοι είναι όπως οι 
άγγελοι, δοσμένοι από το Θεό να μας 
ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή. Και για να 
γίνω πιο συγκεκριμένη, πρέπει να πω ότι ο 
καθένας έχει φίλους. Αλλά πραγματικούς, 



   

πιστούς, έμπιστους φίλους; Οι αληθινοί φίλοι 
είναι όπως τα διαμάντια, ανεκτίμητοι και 
σπάνιοι. Οι ψεύτικοι φίλοι είναι όπως τα 
φύλλα από τα δέντρα, που τα βρίσκουμε 
παντού.  

Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και 
απόσταση όταν ονομάζουμε κάποιον απλά 
«φίλο» και έναν άλλο «καλύτερό» μας φίλο. 
Ο πρώτος θα είναι εκεί για μας όταν τα 
πράγματα πάνε καλά… Αλλά ο δεύτερος 



   

φίλος θα είναι εκεί όταν τα πράγματα πάνε 
καλά αλλά και όταν έρχονται δύσκολες 
στιγμές. Θα είναι εκεί, θα μας κάνει να 
χαμογελάσουμε με μία και μόνο ματιά 
γεμάτη αγάπη, ελπίδα και τρυφερότητα! 

Ο πραγματικός φίλος δεν είναι αυτός 
που μόνο μας διασκεδάζει, αλλά θα είναι 
δίπλα μας όταν κλαίμε. Γιατί ο καθένας 
μπορεί να μας ακούσει. Αλλά ένας 
πραγματικός φίλος ακούει προσεχτικά όλα, 
όσα λέμε κι όσα κρύβουμε από άλλους. Εάν 
κάποιος με ρωτήσει να του πω μια φράση, 
που να εκφράζει τη σημασία της φιλίας, θα 
του απαντούσα: «Να μιλάς στον καλύτερό 
σου φίλο χωρίς λέξεις.» Μόνο οι πραγματικοί 
φίλοι μπορούν να είναι μαζί στη σιωπή και 
να αισθανθούν ότι είναι γεμάτοι από την 
καλύτερη συζήτηση που έκαναν ποτέ.  
                Η αγάπη, λοιπόν, είναι μια από τις 
αξίες που αποτελείται η φιλία. Από μόνη της 
η φιλία αποτελεί ένα είδος αγάπης, κατά την 
οποία επιλέγουμε να έρθουμε πιο κοντά με 
ένα συνάνθρωπό μας, με σκοπό να του 
εκμυστηρευτούμε προβλήματα και μυστικά 
μας και φυσικά να περάσουμε ευχάριστες και 
αξέχαστες στιγμές. 
                 Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το 
οποίο αποτελεί ένα από τα βασικότερα 
θεμέλια της φιλίας είναι η ανιδιοτέλεια. 
Πρέπει να σταματήσουμε να φροντίζουμε 
αποκλειστικά για τους δικούς μας σκοπούς, 
να πάψουμε να είμαστε άπληστοι 
συμφεροντολόγοι και κορδωμένοι εγωιστές 
και να ενδιαφερθούμε πραγματικά για τους 
φίλους μας. Μάλιστα, η έλλειψη 
ανιδιοτέλειας αποτελεί ένα από τα κύρια 
αίτια για τα οποία διαλύονται σήμερα οι 
φιλίες. 
                 Άλλη μια αξία στενά συνδεδεμένη 
με τη φιλία είναι η ειλικρίνεια. Αν θέλουμε η 
φιλία μας να χαρακτηριστεί γνήσια και 
πραγματική οφείλουμε να τηρήσουμε την 
παραπάνω αξία. Αν σεβόμαστε και 
νοιαζόμαστε πραγματικά τους φίλους μας 
οφείλουμε να κρατάμε πάντα ειλικρινή 
στάση απέναντί τους διότι έτσι θα θέλαμε κι 
εκείνοι να μας συμπεριφερθούν. Η αλήθεια 
πολλές φορές είναι σκληρή και πονάει, αλλά 
με το να γινόμαστε κόλακες για τους φίλους 

μας επειδή έτσι θέλουν αυτοί να ακούσουν 
δείχνει ότι δεν τους σεβόμαστε. 
                Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο 
ζητάμε όλοι μας από τους φίλους μας είναι, 
φυσικά, η συμπαράσταση. Σε αυτό το σημείο 
θέλω να επιμείνω και να τονίσω ότι οι φίλοι 
μας είναι πολύ σημαντικό να μας 
συμπαραστέκονται, εκτός από τις 
δυσάρεστες και δύσκολές στιγμές, και στις 
ευχάριστες, γεγονός που είναι πιο δύσκολο 
και απαιτεί μεγάλη ψυχική δύναμη. Να μας 
συμπαραστέκονται, λοιπόν, και στις 
ευχάριστες στιγμές μας χωρίς να μας 
φθονούν και να μας ζηλεύουν, αλλά να 
χαίρονται με τις επιτυχίες μας. Επίσης, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι και αυτό το 
γεγονός αποτελεί ένα από τα κύρια αίτια 
διάλυσης των φιλιών. 

Φιλία, λοιπόν, είναι μια από τις 
ισχυρότερες σχέσεις ανάμεσα στους 
ανθρώπους και μια πολύ σημαντική αξία. 
Δυστυχώς, πολύ λίγες παρέες έχουν 
καταφέρει να τη βρουν και οι περισσότεροι 
από εμάς περιτριγυριζόμαστε από γνωστούς 
τους οποίους θεωρούμε φίλους μας. Αν όμως 
καταφέρουμε να τη βρούμε και να τη 
κρατήσουμε έχουμε να ωφεληθούμε πολλά 
και βασική προϋπόθεση είναι να αφήσουμε 
τους εγωισμούς και να νοιαστούμε 
πραγματικά για τους φίλους μας. 
                
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Α3 
 
 
  



   

ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗ: Η φωτογραφία 
 

Το περιστατικό που θα αφηγηθώ 
έλαβε χώρα κοντά στο Αγρίνιο σε ένα 
καταπράσινο χωριό δίπλα στη λίμνη 
Τριχωνίδα. Στο χωριό κατοικούν άνθρωποι 
απλοί, φύλακες της ελληνικής επαρχίας, 
λίγοι νέοι, περισσότεροι ηλικιωμένοι και 
υπέργηροι που επιμένουν να ταΐζουν τα ζώα, 
σκυφτοί απ’ τα χρόνια να αρμέγουν τις 
κατσίκες τους και μαζί με τα παιδιά τους (για 
να μη γίνονται και βάρος) να μαζεύουν τις 
ελιές, να έχει η οικογένεια -και τα παιδιά που 
μένουν στην Αθήνα- το λάδι της χρονιάς. 

Στο χωριό αυτό -γενέτειρα του 
συζύγου- στο σύντομο πέρασμα του 
καλοκαιριού συναντάμε κάποιους παππούδες 
και κάποιες γιαγιάδες που θυμίζουν ήρωες 
του Παπαδιαμάντη -με όλες τις ανθρώπινες 
αδυναμίες και αρετές- που ξέμειναν στις 
μέρες μας, και χαίρονται με την καρδιά τους 
να μας ρωτούν «ποιανού είσαι συ;» -αν τύχει 

και δε μας γνωρίζουν ή δε μας θυμούνται ή, 
απλά, προκειμένου να ανοίξουν κουβέντα. 
Σου λένε τα δικά τους και τελικά σε γεμίζουν 
καλούδια: αυγά, λαχανικά, καρπούς απ’ τα 
χωράφια τους και περισσότερο μάλιστα 
αυτοί που είναι οι φτωχότεροι, όσοι τα 
βολεύουν με τη σύνταξη του ΟΓΑ. 

Μεταφέρω στο χαρτί μια προσωπική 
εμπειρία που νομίζω ότι χρειάζεται να τη 
μοιραστώ και με άλλους. Κάποιο πρωί μια 
γιαγιά με το κεφαλομάντηλο στριφογυριστό 
και τα μαύρα της ρούχα μισολερωμένα απ’ 
τις δουλειές (θα ’ταν πάνω από ογδόντα 
χρόνων), με βρήκε στο δρόμο και ακούμπησε 

στα χέρια μου τέσσερα ζεστά ακόμη αυγά 
χαμογελώντας μου και αποκαλύπτοντας δυο-
τρία δόντια όλα κι όλα. Την ευχαρίστησα 
χωρίς να γνωρίζω ποια είναι. Εκείνη 
φαίνεται ότι είχε ήδη ρωτήσει για μένα. Την 
ξαναείδα τις επόμενες μέρες και πάντα 
έβγαζε από την ποδιά της λίγα αυγουλάκια 
για τα παιδιά, τονίζοντας πως «είναι 
ολόφρεσκα». «Φτωχιά είμαι παιδάκι μου, δεν 
έχω πολλά να σου δώσω· αλλά αυτό είναι 
θυσία, να δίνεις απ’ τα λίγα σου». 
Σαστισμένη από την καλοσύνη και τη σοφία 
της, άγνωστης έως τότε, γιαγιάς κρατούσα με 
ευγνωμοσύνη στα χέρια μου το δώρο της 
αγάπης της. 

Κάποιο απόγευμα επισκεφτήκαμε 
οικογενειακώς το νεκροταφείο του χωριού – 
τους κεκοιμημένους που, όπως λέγαμε 
εκείνη την ώρα, περιμένουν το σάλπισμα του 
αρχαγγέλου. Κοιτάζοντας κατά τη συνήθεια 
όλων τους γύρω τάφους, το βλέμμα μου 
στάθηκε σε έναν τάφο πάνω στον οποίο 
βρισκόταν μια φωτογραφία γνωστού 
προσώπου: ήταν η γιαγιά με το 
στριφογυριστό κεφαλομάντηλο και τα μαύρα 
ρούχα! Σοβαρή για τη φωτογράφιση, σε 
χρυσή κορνίζα πάνω στον οικογενειακό τάφο 
και δίπλα στη φωτογραφία του νεκρού 
συζύγου. Ένα μεταφυσικό ρίγος με 
διαπέρασε. Στον τάφο υπήρχαν δύο ονόματα, 
το ένα γυναικείο. Η ματιά μου δεν 
ξεκολλούσε από τη φωτογραφία της γιαγιάς 
που μόλις χτες ακουμπούσε με τα 
ροζιασμένα αλλά ολοζώντανα χέρια της τα 
φρέσκα αυγά στα αδούλευτα δικά μου. Ο 
άντρας μου παρατήρησε το σάστισμα και 
μου τα εξήγησε όλα. Ήταν η κυρά-Λένη, η 
μητέρα του Χρήστου που ’χει το μπακάλικο 
στη γωνία. Λίγο καιρό μετά τον θάνατο του 
άντρα της έβγαλε και κείνη μια φωτογραφία 
και την έβαλε δίπλα του.  Όλο το χωριό 
παραξενεύτηκε. Έγινε το σχετικό σούσουρο 
αλλά η επαφή με το γεγονός του θανάτου 
στα χωριά δεν προκάλεσε την αναστάτωση 
που θα ένιωθε ο άνθρωπος της πόλης, 
συνηθισμένος να αποφεύγει ακόμη και κάθε 
θεωρητική συζήτηση για τον θάνατο.  

Όταν ησύχασα κάπως, με την πρώτη 
ευκαιρία ρώτησα την κυρά-Λένη γιατί το 

http://2.bp.blogspot.com/-xTbuQyX-UUg/TudSxD5SDVI/AAAAAAAABqk/f2NATZD_Vlc/s1600/IMGP3517.JPG


   

έκανε αυτό. «Τέλειωσε ο χρόνος μου κορίτσι 
μου, δεν φοβάμαι τον θάνατο, πάω να 
συναντήσω τον άντρα μου κοντά στον Θεό. 
Έβαλα στον τάφο τη φωτογραφία, να είναι 
όλα έτοιμα σαν έρθει η ώρα, να μην κουράζω 
τα παιδιά μου. Και τα λεφτά της κηδείας 
μάζεψα και τη φωτογραφία έβγαλα κι όλα 
έτοιμα είναι.» 

Έτσι τακτοποίησε τα του βίου της, 
εξοικειωμένη με τη ζωή και με τον θάνατο: 
βλέποντάς τον θαρραλέα, κατά πρόσωπο. 
Γερό σκαρί τον περιμένει ακόμα. Έζησε τη 
ζωή της φτωχικά, με αξιοπρέπεια κι 
εμπιστοσύνη στον Θεό. Στα στερνά, όταν 
έχεις ασκηθεί στην αξιοπρέπεια, όταν 
νιώθεις την ύπαρξη του Θεού σαν τον αέρα 
που αναπνέεις, σαν τη δύναμη που έχεις για 
να δουλεύεις ακόμη στα ογδόντα σου, όταν 
εμπιστεύεσαι την καθημερινότητά σου στον 
ουρανό, σαν πλησιάζει ο θάνατος 
εμπιστεύεσαι την αιωνιότητά σου σ’ Αυτόν. 
Τόσο απλά, όσο κι όταν δίνεις σε έναν ξένο 
λίγα αυγά· «λίγα, γιατί αυτό το καλοκαίρι είχε 
καύσωνα κι οι κότες δε γεννούσαν...» 
 

ΑΛΙΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 
 

Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου 
(Οδυσσέα Ελύτη) 

Έλειπε από τη θέση της η γιαγιά και οι δείχτες 
από το ρολόι του τοίχου. 
Στο μέρος όπου είχα πρωτοϊδεί την Παναγιά 
(ή τη Μητέρα μου) μύριζε καμένο πεύκο και 
συγχώρεση. 
…………………………………………………… 
Γέμισαν τα τζάμια ηλιοβασιλέματα. 
…………………………………………………… 
Σού ’ρχεται να πετάξεις ψηλά και από κει να 
μοιράσεις δωρεάν την ψυχή σου. Ύστερα να 
κατέβεις και, θαρραλέα, να καταλάβεις τη 
θέση στον τάφο που σου ανήκει. 
…………………………………………………… 

- Όλα χάνονται. Του καθενός έρχεται η 
ώρα. 

- Όλα μένουν. Εγώ φεύγω. Εσείς να 
δούμε τώρα. 

 

ΜΙΑ ΕΛΒΕΤΙΔΑ ΕΞΗΓΕΙ ΜΕ 
ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ 

ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
 
Μάλιστα, δίνει την δική της 

απάντηση στο γιατί συμπεριφέρονται όλοι με 
«άθλιο» τρόπο στον ελληνικό λαό! 

Ωστόσο, μεταξύ άλλων, 
εκμυστηρεύεται ότι παρόλο που υπάρχει ένα 
συναίσθημα μίσους από την πλευρά της, την 
ίδια στιγμή θαυμάζει και σέβεται το 
ελληνικό πνεύμα και τους αρχαίους Έλληνες. 

«Τα ζώα δεν συγχωρούν ποτέ στον 
άνθρωπο τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους, 
γιατί νιώθουν ότι αυτή η βελτίωση τ’ 
απομακρύνει από τη φύση τους. και όποτε 
δίνεται η ευκαιρία το μίσος εκρήγνυται» (...) 

(...) «Είναι ακριβώς αυτό που 
συμβαίνει μ’ εμάς τους Ευρωπαίους και τους 
Έλληνες! Αν υπάρχει μια φυλή στον κόσμο 
που κυριολεκτικά τη μισώ αφόρητα, αυτή η 
φυλή είναι οι Έλληνες»! Και τεκμηριώνει την 
άποψή της λέγοντας ότι στα γυμνασιακά της 
χρόνια ένιωθε «ψυχικά καταπιεσμένη» γιατί 
«Οι Σοφοί μας Δάσκαλοι δεν μας δίδαξαν 
τίποτα που να μην το είχαν ήδη Ανακαλύψει, 
Εξηγήσει, να μην να μην το είχαν 
Τεκμηριώσει, να μην το είχαν Τελειοποιήσει 
οι Αρχαίοι Έλληνες»! Κι αν κάποτε ανέφεραν 
κανένα άλλον συγγενή της Γνώσης και της 
Σοφίας, που δεν ήταν Έλληνας, στο τέλος 
πάντα κατέληγαν ότι η Γνώση του και η 
Σοφία του ήταν βασισμένη επάνω στη Σοφία 
κάποιου Έλληνα Φιλόσοφου! Σιγά σιγά 
ένιωθα πως οι Γνώσεις μου, οι Σκέψεις μου, 
τα Αισθήματά μου, η Προσωπικότητά μου, ο 
Κόσμος μου, η Ύπαρξή μου ως το πιο 
έσχατο κύτταρό μου ήταν όλα επηρεασμένα, 
ήταν ταγμένα σε αυτό που σήμερα 
ονομάζουμε Η Φιλοσοφία των Αρχαίων 
Ελλήνων.(...) 

(...) «Ένα φλογερό μίσος για καθετί το 
ελληνικό»! «Αργότερα στο πανεπιστήμιο, η 
κατάσταση έγινε δραματική. Ο Ασκληπιός από 
τη μια, ο Ιπποκράτης απ’ την άλλη! Ο 
Γαληνός τη μια μέρα, ο Ορειβάσιος την 
επομένη! Αέτιος το πρωί, Αλέξανδρος 

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A3


   

Τραλλιανός τ’ απόγευμα! Παύλος ο Αιγινίτης 
από ‘δω, Στέφανος ο Αθηναίος από ‘κει. Δεν 
μπορούσα ν’ ανοίξω βιβλίο χωρίς να βρω 
μπροστά μου την ελληνική παρουσία. Δεν 
τολμούσα να πιάσω στα χέρια μου λεξικό για 
να βρω μια δύσκολη, σπάνια, μια χρήσιμη, 
μια έξυπνη, μια όμορφη, μια μεστωμένη λέξη. 
Όλες ελληνικές! Και άλλες αμέτρητες σαν την 
άμμο των θαλασσών και των ποταμών, 
ελληνικής κι αυτές προέλευσης! Πρόκειται για 
φαινόμενο ομαδικό! Έτσι αισθανόμαστε λίγο 
πολύ όλοι μας απέναντι στους Έλληνες. Τους 
μισούμε όπως τα ζώα τους θηριοδαμαστές. 
Και μόλις μας δίνεται η ευκαιρία χιμάμε, τους 
δαγκώνουμε και τους κατασπαράζουμε. Γιατί 
στο βάθος ξέρουμε ότι κάποτε είμαστε ζώα μ’ 
όλη τη σημασία της λέξης κι είναι αυτοί, οι 
Έλληνες, πάλι οι Έλληνες, πάντα οι Έλληνες, 
που μας εξώσανε από τη ζωώδικη υπόσταση 
και μας ανεβάσανε στην ίδια με τους εαυτούς 
τους ανθρώπινη βαθμίδα! Δεν αγαπάμε κάτι 
που θαυμάζουμε. Ρίξε μια ματιά στην ιστορία 
και θα διαπιστώσεις ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, 
με αρχηγούς τους Λατίνους και το Βατικανό, 
λυσσάξαμε να τους εξαφανίσουμε τους 
Έλληνες από το πρόσωπο της γης! Δεν θα 
βρεις και δεν θα φανταστείς συνδυασμό και 
εγκλήματος, πλεκτάνης και παγίδας που δεν το 
σκαρφιστήκαμε και δεν το πραγματώσαμε για 
να τους εξολοθρεύσουμε! . η ιστορία με το 
μίσος κατά των Ελλήνων δεν ξέφτισε. Ο 
σύγχρονος πολιτισμένος άνθρωπος είναι ο 
ίδιος και χειρότερος. Δεν θα επιτρέψει ποτέ το 
Βατικανό, να επιβιώσει στην αυλόπορτα της 
Ευρώπης, στα πλευρά της Ασίας και στο 
κατώφλι της Αφρικής ο Ελληνισμός γιατί 
θεωρούν ότι τους αφαιρούμε Σεβασμό και 
Κύρος! 

Για αυτό παρόλο που τους μισώ, γιατί 
δεν προέρχομαι από τη φυλή τους, δεν μπορώ 
να μη τους θαυμάζω και να μη τους σέβομαι 
και θα συνεχίσω να Μελετάω τον Πλάτωνα, 
τον Σωκράτη και τον Περικλή όσο θα ζω, 
διδάσκοντας στα παιδιά μου τη Δύναμη της 
Σοφίας τους και την επιρροή της στη Ζωή μας 
και στην Ευτυχία μας!».  
 

 

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - 

ΚΙΝΗΤΟΥ 

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και της επιστήμης. Τα 
αποτελέσματα είναι εμφανή στην 
καθημερινή μας ζωή. Ένα απλό παράδειγμα 
είναι η χρήση του κινητού τηλεφώνου και 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Παλ
αιότερα, 

ελάχιστοι 
άνθρωποι, 

σε σχέση με 
τώρα, 

διέθεταν 
αυτά τα 

μέσα. 
Σήμερα χρησιμοποιούνται όλο και 
περισσότερο, καθώς είναι εύκολα 
προσβάσιμα από τον καθένα. Η τεχνολογική 
εξέλιξη έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
και έχει κάνει ευκολότερη την επικοινωνία  
στην καθημερινότητα. Παρ’ όλα αυτά τίθεται 
ένα καίριο ερώτημα. Είναι η χρήση των 
μέσων αυτών ασφαλής για την σωματική και 
πνευματική υγεία του ανθρώπου, ή 
καταλήγουμε να βλάπτουμε τον εαυτό μας 
και το περιβάλλον καταλήγοντας εθισμένοι 
σε αυτά;  

Μέσω ερευνών έχει αποδειχτεί ότι η 
υπερβολική χρήση του κινητού και του 
υπολογιστή μπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου. Οι 
συνέπειες δεν είναι άμεσες, αλλά έμμεσες 
και γίνονται αντιληπτές ύστερα από 
πολύχρονη και υπερβολική χρήση. 
(Αναφορά των συνεπειών) 

Στην περίπτωση του εθισμού τα 
πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα, καθώς οι 
αρνητικές συνέπειες δεν γίνονται ιδιαίτερα 
αισθητές στην καθημερινότητα του ατόμου 
αλλά εξελίσσονται χωρίς να το 
καταλαβαίνουμε, με αποτέλεσμα σε 
προχωρημένο στάδιο να επιβαρύνουν  την 



   

υγεία και να δημιουργήσουν έντονες 
ψυχοσωματικές διαταραχές. (Λίγα λόγια γι’  
αυτές) 

 Όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να 
επικρατήσει ύστερα από χρόνιο εθισμό του 
ατόμου και είναι αρκετά σπάνια, αλλά και 
πάλι είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί 
στην χρήση υπολογιστή- κινητού και στον 
χρόνο χρήσης τους. Θα πρέπει εξαρχής να 
θέτουμε όρια και να αποφεύγουμε τις 
υπερβολές, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα 
προβλήματα. 

ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Β3 

 
ΓΛΥΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

 
ΠΤΙ-ΦΟΥΡ 

 
ΥΛΙΚΑ 

 
• 125 γραμμ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 
• 25 γραμμ. Κορν φλάουρ 
• Ξύσμα ενός λεμονιού 
• 125 γραμμ. Βούτυρο ή μαργαρίνη 
• 125 γραμμ. Ψιλή ζάχαρη 
• 2 μέτρια αυγά 
• 2 κουτ. Σούπας μαρμελάδα βερίκοκο 
• 450 γραμμ. Έτοιμο γκλάσο/μάρτζιπαν 
• Λίγες σταγόνες κίτρινο, ροζ και πράσινο 

χρώμα ζαχαροπλαστικής 
• 50 γραμμ. Ζάχαρη άχνη 
• Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα 
• 1-2 κουτ. Σούπας γάλα 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 

190 βαθμούς Κελσίου. Βουτυρώνουμε και 
στρώνουμε με μια λαδόκολλα για φούρνο 
ένα τετράγωνο ταψάκι, πλευράς 18 εκ. 
Κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με το κορν 
φλάουρ και μια πρέζα αλάτι. Χτυπάμε το 
βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη ώσπου να 
αφρατέψουν. Σιγά σιγά χτυπάμε μέσα τα 

αυγά και ‘’διπλώνουμε’’ στο μίγμα το αλεύρι 
και το ξύσμα λεμονιού. Αν χρειαστεί, 
προσθέτουμε λίγο γάλα ώστε το μίγμα να 
‘’πέφτει’’ από το κουτάλι. Στρώνουμε το 
μίγμα στο ταψάκι. Το ψήνουμε επί 20 λεπτά  
ή ώσπου να ροδίσει και να φουσκώσει καλά. 
Πριν το ξεφορμάρουμε, το αφήνουμε να 
κρυώσει λίγο μέσα στο ταψάκι και έπειτα 
εντελώς, επάνω σε μια σχάρα. Κόβουμε το 
κέικ σε 16 τετράγωνα κομμάτια. Λιώνουμε 
τη μαρμελάδα μαζί με 4 κουτ. σούπας νερό, 
την περνάμε από τη σίτα και αλείφουμε με 
αυτήν τα κέικ. Χωρίζουμε το έτοιμο 
γκλάσο/μάρτζιπαν στα 3 και χρωματίζουμε 
το κάθε κομμάτι με ένα από τα χρώματα 
ζαχαροπλαστικής. 

Επάνω σε μια επιφάνεια που την 
έχουμε πασπαλίσει με ζάχαρη άχνη, 
ανοίγουμε σε φύλλο από ένα χρωματιστό 
γλάσο τη φορά( διατηρούμε τα υπόλοιπα 
τυλιγμένα σε διάφανη μεμβράνη) και το 
κόβουμε σε τετράγωνα πλευράς 10 εκ. 
Βάζουμε ένα  τετράγωνο επάνω σε ένα 
κομμάτι κέικ και το στρώνουμε ώστε να 
καλύψει και τα πλαϊνά. Επαναλαμβάνουμε 
ώσπου να «ντύσουμε» όλα τα κέικ. 
Ανακατεύουμε τη ζάχαρη άχνη με ελάχιστο 
νερό, ώστε να γίνει πηκτό γκλάσο, και 
κάνουμε λεπτές γραμμούλες ή ζιγκ ζαγκ 
χρησιμοποιώντας το ψιλό κορνέ της 
ζαχαροπλαστικής επάνω στα έτοιμα πτι-
φουρ. Τα αφήνουμε ώσπου να στεγνώσουν. 
 
 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑΚΙΑ 

 
ΥΛΙΚΑ 

 
• 125 γραμμ. Βούτυρο ή μαργαρίνη 
• 125 γραμμ. Ζάχαρη 
• 1 αυγό, χτυπημένο 
• 175 γραμμ. Αλεύρι 
• ½ κουτ. Γλυκ. Σόδα 
• 50 γραμμ. Φουντούκια ψιλοκομμένα 
• 2 κουτ. Γλυκού εσάνς βανίλιας 
• 75 γραμμ. Σοκολάτα κουβερτούρα 
• 75 γραμμ. «σταγόνες» λευκής σοκολάτας 



   

• ½ κουτ. Σούπας κακάο, διαλυμένο σε 11/2  
κουτ. Σούπας βραστό νερό 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

Προθερμαίνουμε το  φούρνο στους 
190οC. Βουτυρώνουμε 2 ταψάκια. 
Δουλεύουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη μαζί, 
ώσπου να ασπρίσουν , και προοδευτικά 
προσθέτουμε την εσάνς βανίλιας και το 
αυγό. 

«Διπλώνουμε» μέσα στο μίγμα το 
αλεύρι, το οποίο έχουμε κοσκινίσει μαζί με 
μια πρέζα αλάτι και με σόδα. Μοιράζουμε το 
μίγμα στα δύο. 

Ανακατεύουμε τα φουντούκια με τα 
κομματάκια της σοκολάτας μέσα στο ένα 
μισό και το κακάο και την άσπρη σοκολάτα 
στο άλλο. 

Φτιάχνουμε 12 μπαλίτσες, τις 
πιέζουμε ώστε να γίνουν πλακέ και τις 
τοποθετούμε στα ταψάκια. Τις ψήνουμε επί 8 
λεπτά ή ώσπου να σκληρύνουν γύρω-γύρω, 
ενώ το κέντρο τους  μένει μαλακό. Τις 
αφήνουμε να κρυώσουν. 
 

ΠΟΥΤΙΓΚΑ 
 

ΥΛΙΚΑ 
 

• ½  κιλό παντεσπάνι έτοιμο 
• 1 κιλό γάλα 
• 3 αυγά 
• 250 γραμμ. Ζάχαρη 
• 1 βιτάμ  
• 12 γραμμ. Κορν φλάουρ 
• 75 γραμμ. Κονιάκ 
• Σταφίδες 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 
Κόβουμε το παντεσπάνι σε 

τετράγωνα κομμάτια. Ζεσταίνουμε σε μια 
μικρή κατσαρόλα το γάλα, τη ζάχαρη, τα 
αυγά, το κορν φλάουρ και το κονιάκ. 
Αλείφουμε με βούτυρο μια στρογγυλή 
φόρμα, πασπαλίζουμε με ζάχαρη, 
τοποθετούμε τα κομμάτια παντεσπάνι, 

σταφίδες και προσθέτουμε την κρέμα. 
Ψήνουμε την πουτίγκα στο φούρνο στους 
200οC για τρία τέταρτα της ώρας περίπου σε 
μπεν μαρί. Όταν κρυώσει η πουτίγκα, τη 
βγάζουμε από τη φόρμα και την περιχύνουμε 
με σαντιγί. 
 
 
 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
 

ΥΛΙΚΑ 
 

• 125 γραμμ. Αλεύρι, για όλες τις χρήσεις 
• 50 γραμμ. Κορν φλαουρ 
• 125 γραμμ. Βούτυρο 
• 50 γραμμ. Ψιλή ζάχαρη 
• 125 γραμμ. Σοκολάτα κουβερτούρα, 

ψιλοκομμένη 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

Κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με το 
κορν φλάουρ και μια πρέζα αλάτι. Τρίβουμε 
μέσα το βούτυρο και ανακατεύουμε τη 
ζάχαρη και τη σοκολάτα. Σχηματίζουμε με 
τη ζύμη μια μπάλα. Την πλάθουμε ελαφρά 
και την ανοίγουμε επάνω σε μια ελαφρώς 
αλευρωμένη επιφάνεια, σε πάχος τόσο όσο 
είναι  και τα κομματάκια της σοκολάτας. 

Κόβουμε 8 κύκλους, διαμέτρου 6,5 
εκ., ξαναπλάθοντας το μίγμα που περισσεύει. 
Τοποθετούμε τα μπισκότα σε ένα ρηχό 
ταψάκι,  το οποίο έχουμε στρώσει με 
λαδόκολλα για φούρνο. Τα αφήνουμε να 
παγώσουν στο ψυγείο επί 30 λεπτά. 
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170οC. Τα 
ψήνουμε επί 15-20 λεπτά ώσπου να 
ροδίσουν. Τα αφήνουμε λίγα λεπτά να 
κρυώσουν μέσα στο ταψάκι και μετά τα 
βάζουμε πάνω σε μια σχάρα μέχρι να 
κρυώσουν εντελώς. 

 
ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ4 

 
 
 



   

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  

alter ego → ο άλλος εαυτός 
altera pars → η άλλη πλευρά  
a cappella → κυριολεκτικά στην εκκλησία (μτφ., χωρίς τη συνοδεία μουσικής) 
de facto → εμπράκτως, εκ των πραγμάτων 
homo erectus → όρθιος άνθρωπος (ανθρωπολογικός όρος) 
homo sapiens → έμφρων- σοφός  άνθρωπος (ανθρωπολογικός όρος) 
homo universalis → άνθρωπος με γενικά ενδιαφέροντα και πολλές γνώσεις 
(παντογνώστης) 
mea culpa → λάθος μου 
modus vivendi → τρόπος ζωής 
pater familias → ο πατέρας της οικογένειας 
persona non grata → ανεπιθύμητο πρόσωπο 
status quo → το κατεστημένο, η υπάρχουσα κατάσταση 

 

        
 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=87
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=87
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=254
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=254
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1523


   

ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 
 
ΚΟΥΤΣΟΙ ΣΤΡΑΒΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 
 
Στα 1830, σ’ ένα χωριουδάκι της Κυνουρίας, 
στο Άστρος, παρουσιάστηκε ένας περίεργος 
άνθρωπος, που άρχισε να διαδίδει επίμονα 
ότι ήταν ο... Άγιος Παντελεήμονας, που ήρθε 
να σώσει τον κόσμο από τις διάφορες 
αρρώστιες, που τον μάστιζαν. Όπως ξέρουμε 
όλοι μας σχεδόν, ο πραγματικός Άγιος 
Παντελεήμονας είναι ο προστάτης των 
ανάπηρων και οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι 
γιατρεύει, εκτός από τις άλλες παθήσεις και 
τις παραμορφώσεις του σώματος, καθώς και 
τους τυφλούς. Ο άγνωστος, ωστόσο, του 
Άστρους δεν έκανε το παραμικρό θαύμα. 
Επειδή, όμως, δεν ενοχλούσε κανέναν με την 
παρουσία, τον άφηναν να λέει ό,τι θέλει. 
Παρ όλ’ αυτά, η φήμη πως στο όμορφο 
χωριό της Κυνουρίας παρουσιάστηκε ο 
Άγιος Παντελεήμονας, απλώθηκε γρήγορα 
σε όλη την τότε Ελλάδα. Όπως ήταν 
επόμενο, όσοι έπασχαν από τα μάτια τους, 
τα’ αφτιά τους, τα πόδια τους και από ένα 
σωρό άλλες ασθένειες, παράτησαν τα σπίτια 
τους και τις δουλειές τους και ξεκίνησαν να 
πάνε στο Άστρος, με την ελπίδα ότι θα 
γίνουν καλά. Κι ήταν τόσοι πολλοί αυτοί οι 
ανάπηροι, ώστε από τα διάφορα χωριά που 
περνούσαν, έλεγαν οι άλλοι που τους 
έβλεπαν: «Κουτσοί, στραβοί, στον Άγιο 
Παντελεήμονα»  
ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ 
 
Όταν κάποιος σε μία συζήτηση μας λέει 
πράγματα με τα οποία διαφωνούμε ή μας 
ακούγονται παράλογα, συνηθίζουμε να λέμε: 
«Μα τί είναι αυτά που μου λες; Αυτά είναι 
αηδίες και πράσσειν άλογα!». Το «πράσσειν 
άλογα» λοιπόν, δεν είναΙ πράσινα άλογα 
όπως πιστεύει πολύς κόσμος, όπως τα μικρά 
μου πόνυ, αλλά αρχαία ελληνική έκφραση. 
Προέρχεται εκ του ενεργητικού 
απαρέμφατου του ρήματος «πράττω» ή/και 
«πράσσω» (τα δύο τ, αντικαθίστανται στα 
αρχαία και από δύο σ), που είναι το 
«πράττειν» ή/και «πράσσειν» και του  

«άλογο» που είναι ουσιαστικά το ουσιαστικό 
«λόγος»=λογική (σε μία από τις έννοιες του) 
με το α στερητικό μπροστά.  
Α-λογο=παράλογο → Πράσσειν άλογα, το 
να κάνει κανείς παράλογα πράγματα. 
 
ΤΙ ΚΑΠΝΟ ΦΟΥΜΑΡΕΙΣ 
 
Συχνά, για κάποιον που δεν ξέρουμε τι είναι, 
ρωτάμε συνήθως : «τι καπνό φουμάρει;» Η 
φράση αυτή δεν προέρχεται, όπως νομίζουν 
πολλοί, από τη μάρκα των τσιγάρων που 
καπνίζει, αλλά κρατάει από τα βυζαντινά 
ακόμη χρόνια, ίσως και πιο παλιά. Η λέξη « 
καπνός» έχει εδώ την αρχαία σημασία της 
εστίας, δηλαδή, του σπιτιού. Ο ιστορικός Π. 
Καλλιγάς λέει κάπου: «Οι φορατζήδες 
έμπαιναν εις τας οικίας των εντόπιων και 
ερωτούν «τι καπνό φουμάρει εδώ; Κατά την 
απόκριση δε έβανον τον αναλογούντα φόρον». 
Όταν, λοιπόν, την εποχή εκείνη έλεγαν 
«καπνό», εννοούσαν σπίτι. 
 
ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΟΥ, ΤΑ ΙΔΙΑ 
ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΟΥ 
 
Η παροιμιώδης αυτή έκφραση, οφείλεται σε 
έναν Κρητικό, που ονομάζονταν Παντελής 
Αστραπογιαννάκης. 
Όταν οι Ενετοί κυρίευσαν τη Μεγαλόνησο, 
αυτός πήρε τα βουνά μαζί με μερικούς 
τολμηρούς συμπατριώτες του. Από εκεί 
κατέβαιναν τις νύχτες και χτυπούσαν τους 
κατακτητές μέσα στα κάστρα τους. Για να 
δίνει, ωστόσο, κουράγιο στους νησιώτες, 
τους υποσχόταν ότι θα ελευθέρωναν 
γρήγορα την Κρήτη. 
Με το σήμερα, όμως, και με το αύριο, ο 
καιρός περνούσε και η κατάσταση του 
νησιού αντί να καλυτερεύει, χειροτέρευε. 
Οι Κρητικοί άρχισαν ν’ απελπίζονται. Μα ο 
Αστραπογιαννάκης δεν έχανε το θάρρος του, 
εξακολουθούσε να τους δίνει ελπίδες για 
σύντομη απελευθέρωση. Οι συμπατριώτες 
του, όμως, δεν τα πίστευαν πια. Όταν, 
λοιπόν, το ασύγκριτο εκείνο παλικάρι 
πήγαινε να τους μιλήσει, όλοι μαζί του 
έλεγαν: «Ξέρουμε τι θα πεις. Τα ίδια 
Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μoυ!». 



   

ΤΑ ΒΡΗΚΕ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ 
 
Η προέλευση της φράσης ανάγεται σε ένα 
πραγματικό γεγονός, που έλαβε χώρα κατά 
την περίοδο της Φραγκοκρατίας στην 
Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από μια 
μονομαχία. 
Εκατό χρόνια μετά το πάρσιμο του φρουρίου 
της Ακροκορίνθου από το Λέοντα το 
Σγουρό, οι Φράγκοι γιόρτασαν στην Κόρινθο 
με μεγάλη τελετή αυτή την επέτειο. Οι 
ευγενείς έκαναν ιππικούς αγώνες κάτω από 
τα βλέμματα των ωραίων γυναικών. Νικητές 
ξεχώρισαν δυο: Ο Ελληνογάλλος δούκας των 
Αθηνών Γουίδος -μόλις 20 χρονών- και ο 
Νορμανδός Μπουσάρ, φημισμένος 
καβαλάρης και οπλομάχος. 
Εκείνη την ημέρα κάλεσε σε μονομαχία ο 
«Μπάιλος» του Μορέα, Νικόλαος Ντε 
Σαιντομέρ, τον παλατίνο της Κεφαλονιάς 
Ιωάννη, που φοβήθηκε τη δύναμη του 
αντιπάλου του κι αρνήθηκε να χτυπηθεί με 
την πρόφαση ότι το άλογό του ήταν 
αγύμναστο. Αλλά ο Μπουσάρ τον ντρόπιασε 
μπροστά σε όλους, γιατί ανέβηκε πάνω σ’ 
αυτό το ίδιο το άλογο κι έκανε τόσα 
γυμνάσματα, ώστε να κινήσει το θαυμασμό 
των θεατών. Ύστερα, καλπάζοντας γύρω από 
την κονίστρα, φώναξε δυνατά: «Να το άλογο 
που μας παρέστησαν αγύμναστο». 
 
ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ 
ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΛΛΙΩΣ 
 
Στους χρόνους του Όθωνα, υπήρχε ένας 
γνωστός κουρελιάρης τύπος: Ο Μανώλης 
Μπατίνος. Δεν υπήρχε κανείς στην Αθήνα 
που να μην τον γνωρίζει, μα και να μην τον 
συμπαθεί. Οι κάτοικοι του έδιναν συχνά 
κανένα παντελόνι ή κανένα σακάκι, αλλά 
αυτός δεν καταδέχονταν να τα πάρει, γιατί 
δεν ήταν ζητιάνος. Ήταν ποιητής, ρήτορας 
και φιλόσοφος (έτσι πίστευε). Στεκόταν σε 
μια πλατεία και αράδιαζε ότι του κατέβαινε. 
Κάποτε λοιπόν έτυχε να περάσει από εκεί ο 
Ιωάννης Κωλέττης. Ο Μανώλης Μπατίνος 
τον πλησίασε και τον ρώτησε, αν έχει το 
δικαίωμα να βγάλει λόγο στη Βουλή. 
Ο Κωλέττης του είπε ότι θα του έδινε 

ευχαρίστως άδεια αν πέτουσε από πάνω του 
τα παλιόρουχα που φορούσε κι έβαζε άλλα. 
Την άλλη μέρα ο Μανώλης παρουσιάστηκε 
στην πλατεία με τα ίδια ρούχα, αλλά τα είχε 
γυρίσει ανάποδα και φορούσε τα μέσα έξω. 
Ο κόσμος τον κοιτούσε έκπληκτος. 
Και τότε άκουσε αυτούς τους στίχους από το 
στόμα του Μανώλη Μπατίνου: 
«Άλλαξε η Αθήνα όψη, σαν μαχαίρι δίχως 
κόψη, πήρε κάτι απ’ την Ευρώπη και 
ξεφούσκωσε σαν τόπι. Άλλαξαν χαζοί και 
κούφοι και μας κάναν κλωτσοσκούφι. Άλλαξε 
κι ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του 
αλλιώς». 
 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΡΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΝΕΛΛΑ 
 
Ίσως η χαρακτηριστικότερη πρόταση για την 
περιγραφή της ασυναρτησίας. Σύμφωνα με 
ιστορικές μαρτυρίες, η πραγματική μορφή 
της φράσης είναι: «Από την Πόλη έρχομαι και 
στην κορφή καν’ έλα», που σημαίνει: έρχομαι 
από την Κωνσταντινούπολη και σε 
προσκαλώ να έρθεις στην κορυφή. 
Αποτελούσε μήνυμα των Σταυροφόρων, 
όταν επέστρεφαν από την κατακτημένη 
πλέον Κωνσταντινούπολη και καθόριζαν ως 
σημείο συνάντησης τους την κορυφή του 
λόφου. Όσο για την συνέχεια της φράσης... 
«και βγάζω το καπέλο μου να μη βραχεί η 
ομπρέλα μου», φαίνεται ότι αποτελεί νεότερη 
προσθήκη όσων δεν μπορούσαν να 
καταλάβουν τι σχέση είχε η Πόλη με την 
κανέλα 

  



   

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ… 

Μερικές πληροφορίες για τα μέρη που 
επισκεφθήκαμε: 

Καλπάκι 

Στην πλαγιά του λόφου προφήτης Ηλίας, το 
καλοδιατηρημένο ΟΧΙ θυμίζει την εποχή και 
το έπος του '40. Στην είσοδο του Καλπακίου 
υπάρχει το Πολεμικό Μουσείο όπου το 
επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε 
χρόνο. Οι στρατιώτες ξεναγοί λύνουν τις 
απορίες των επισκεπτών σχετικά με τα 
γεγονότα του πολέμου και υπάρχουν πλούσια 
εκθέματα, γραφική και ηχητική 
αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου. 

Μετά την οχυρωματική τάφρο υπάρχει η 
σπηλιά όπου χρησιμοποιήθηκε ως 
Στρατηγείο του Διοικητή της 8ης Μεραρχίας 
κατά τη διάρκεια του πολέμου. Την είσοδο 
της σπηλιάς κοσμεί η προτομή του 
Κατσιμήτρου Χαράλαμπου, που με την πίστη 

του να υπερασπιστεί τη γραμμή άμυνας 
Ελαίας - Καλαμά καθήλωσε τις Ιταλικές 
δυνάμεις στο Καλπάκι.[1] Πάνω από τον 
οικισμό και στον λόφο Σειλητούρια δεσπόζει 
το γιγάντιο μπρούτζινο άγαλμα του 
πολεμιστή στρατιώτη του '40.[2]

  

 

Μεσολόγγι 

Στην είσοδο της πόλης του Μεσολογγίου 
μετά την Πύλη, βρίσκεται ο Κήπος των 
Ηρώων. Στο χώρο αυτό οι Μεσολογγίτες 
έθαβαν τους νεκρούς τους κατά τη διάρκεια 
της πολιορκίας της πόλης, αφού το 
νεκροταφείο ήταν αποκλεισμένο. Το 1830 ο 
Ιωάννης Καποδίστριας αποφάσισε τη 
δημιουργία του κήπου των Ηρώων στο χώρο 
αυτό. Το 1838 ο Βασιλιάς Όθωνας διέταξε 
να φτιαχτεί το τείχος που υπάρχει ως και 
σήμερα, πάνω στα ερείπια του αρχικού 
τείχους του Μεσολογγίου. Η πρώτη 
δενδροφύτευση έγινε το 1858, με δέντρα που 
έστειλε η Βασίλισσα Αμαλία από την Αθήνα. 

Πρόκειται για ένα μοναδικό, για την Ελλάδα, 
πάρκο με μνημεία για γνωστούς αλλά και 
αγνώστους ήρωες που έπεσαν στον Αγώνα 
για την Ελευθερία. Κάθε χρόνο την Κυριακή 
των Βαΐων γιορτάζεται η Έξοδος του 
Μεσολογγίου με την παρουσία Ελλήνων και 

Με φόντο τα ελληνοαλβανικά σύνορα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#cite_note-.CE.9D._.CE.9A.CE.B1.CF.84.CF.83.CE.AD.CE.BD.CE.B7.CF.82-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#cite_note-2


   

Ξένων που έρχονται να αποτίσουν φόρο 
τιμής σε όλους τους γενναίους.   

Το Γεφύρι της Άρτας 

Η γέφυρα αυτή, κατά το Χρονογράφο της 
Ηπείρου, είναι κτίσμα των προ Χριστού 
Ρωμαϊκών χρόνων. Σύμφωνα, όμως, με 
παραδόσεις, κτίστηκε όταν η Άρτα έγινε 
πρωτεύουσα πόλη στο Δεσποτάτο της 
Ηπείρου, ίσως και επί Δεσπότη Μιχαήλ Β΄ 
Δούκα. Ως χρονολογία οικοδόμησης 
θεωρείται το 1602 ή το 1606. Ο 
Μητροπολίτης Άρτας Σεραφείμ Ξενόπουλος 
ο Βυζάντιος έχει σημειώσει ότι αυτή 
κτίστηκε, κατά μια παράδοση, από κάποιον 
Αρταίο ορθόδοξο παντοπώλη. 

 Κατά το δημοτικό τραγούδι που ανήκει στα 
άσματα του ακριτικού κύκλου, 1300 κτίστες, 
60 μαθητές, 45 μάστοροι (μηχανικοί) υπό 
τον Αρχιμάστορα, προσπαθούσαν να κτίσουν 
τη γέφυρα της οποίας τα θεμέλια κάθε πρωί 
ήταν κατεστραμμένα. Τελικώς, σύμφωνα με 
τη λαϊκή παράδοση, ένα πτηνό με ανθρώπινη 
φωνή γνωστοποίησε πως για να στεριώσει η 
γέφυρα απαιτείται η ανθρωποθυσία της 
συζύγου του Πρωτομάστορα. Το οποίο και 
έγινε με κατάρες να καταλήγουν σε ευχές.  

Η ιστορική έρευνα διατυπώνει ότι ο θρύλος 
αυτός έκρυβε πολλά χρόνια μια ιστορική 
αλήθεια για την περιοχή της Άρτας και 
γενικότερα της Ηπείρου. Όταν χρειάστηκε να 
περάσει από την περιοχή μεγάλη δύναμη 
τουρκικού στρατού ζητήθηκε η βοήθεια των 
κατοίκων για τη δημιουργία μιας γέφυρας. 
Τότε προστρέξανε πάρα πολλοί δηλώνοντας 
ότι γνωρίζουν να κτίζουν, προκειμένου να 
κερδίσουν κάποια εύνοια. Όταν όμως έμαθαν 
οι κάτοικοι το σκοπό για τον οποίο θα 
πέρναγε το τουρκικό ασκέρι, πήγαιναν τη 
νύχτα και γκρέμιζαν ό,τι την προηγούμενη 
μέρα οι ίδιοι είχαν φτιάξει. Όταν οι Τούρκοι 

ζήτησαν να μάθουν γιατί αργεί τόσο πολύ το 
έργο, εκείνοι απάντησαν ότι τελικά είναι 
στοιχειωμένο το μέρος πιστεύοντας ότι οι 
Τούρκοι ή δεν θα περνούσαν ή ότι θα 
επέστρεφαν. Τότε ο τούρκος διοικητής 
διέταξε τη σύλληψη του Πρωτομάστορα και 
της γυναίκας του και η θανάτωσή τους. Τότε 
φοβούμενοι όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι στο 
έργο της ανέγερσης Έλληνες, για την τύχη 
που τους περίμενε, έσπευσαν να 
ολοκληρώσουν το γεφύρι συνοδεύοντας με 
κατάρες το τουρκικό ασκέρι.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πινακοθήκη στο Μέτσοβο 

Ο Διευθυντής, οι συνοδοί καθηγητές και ο 
Αποστόλης από το  πρακτορείο σε ρόλο 
νοσοκόμου…  



   

  

         Τα  αγόρια  τραγουδάνε                                      για τα       

                                                                                  κορίτσια 

 

 

 

 

 

 

            του σχολείου 

Στην ταβέρνα στο Μονοδένδρι 

Στο  

Τζαμί 



   

 Ερευνητική Εργασία :  

 Rock Music – What do you 
know about it?  

Κύριο Επιστημονικό Πεδίο – Αγγλικά  

Εμπλεκόμενα Μαθήματα – Ιστορία, 
Κοινωνιολογία, Μουσική και 
Πληροφορική 

Η ροκ μουσική είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την επανάσταση της νεολαίας στις 
δεκαετίες ’60 και ’70. Είναι οι δεκαετίες που 
ακολούθησαν συγκλονιστικά και ολέθρια 
γεγονότα με έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα 
από τους νέους . Η μουσική είναι ο 
καινούριος τρόπος έκφρασης της εποχής 
αυτής. 

Αρχικά οι μαθητές αναζήτησαν και βρήκαν 
πότε πρωτακούστηκε η ροκ μουσική και πως 
εξελίχτηκε μέσα από ιστορικές, οικονομικές, 

πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις και 
ζυμώσεις. Ποια ήταν η αντιμετώπιση από το 

ευρύ κοινό αυτής της μουσικής και των 
εκφραστών της. Ποιοι ήταν οι πρώτοι 
«εμπνευστές» της και από ποια άλλα είδη 
μουσικής είχε έντονες επιρροές.  

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές ήρθαν σε 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=the beattles&source=images&cd=&cad=rja&docid=2hkulX12gNwIJM&tbnid=BXz-U8J8kuaqtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.deviantart.com/morelikethis/358515583/customization/icons/sigbanners?offset=24&view_mode=2&ei=UIyxUarRLsLQ0QXS9oGoBQ&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNF6Q0HM0Q1a-X4L8RQHpOsFl8ZqQg&ust=1370676634763066


   

επαφή με τη 
μεταπολεμική 

κοινωνία της 
Βρετανίας και των 

Ηνωμένων 
Πολιτειών.  

Κάθε μαθητής, στα 
πλαίσια της ομάδας του, ασχολήθηκε με 
συγκεκριμένο τραγουδιστή ή συγκρότημα, 

αναζητώντας λεπτομέρειες της ζωής και του 
έργου τους, πως επηρέασαν τη νεολαία της 
εποχής τους και πολλοί από αυτούς έγιναν 
σύμβολα αγώνων για κοινωνικές ή πολιτικές 
αλλαγές μιας ολόκληρης γενιάς .   

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

 Παναγιωτοπούλου Μαρίνα, 

Χαμηλοθώρη Μαρία  

 

Ερευνητική Εργασία:  

Ο Σαίξπηρ στον κινηματογράφο 

Κύριο επιστημονικό πεδίο : Λογοτεχνία 

Εμπλεκόμενα μαθήματα: Αγγλική Γλώσσα, 
Ιστορία, Κοινωνιολογία και Πληροφορική 

Ο κύριος στόχος της εργασίας ήταν να δώσει 
την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν 
έναν από τους πιο σημαντικούς ποιητές όλων 
των εποχών.  
Χρησιμοποιώ
ντας τον 
κινηματογρά
φο έγινε πιο  
ελκυστική η 
ανάλυση 
κάποιων 
έργων του  
μεγάλου άγγλου ποιητή . Δόθηκε το 
ερέθισμα για ανάγνωση και μελέτη και 
άλλων ποιητών και συγγραφέων. 

 

Αρχικά μελετήσαμε την εποχή της Ελισάβετ 
Α΄, το ιστορικό πλαίσιο και την προτίμηση 
της Βασίλισσας για το θέατρο. 
Ασχοληθήκαμε με  τη ζωή, την κοινωνική 
κατάσταση της οικογένειας του Σαίξπηρ, την 
εξέλιξή και τα έργα του. Μάθαμε πως 
δημιουργήθηκε και άνθησε το ελισαβετιανό 
θέατρο.  Είδαμε την ταινία «Ερωτευμένος 
Σαίξπηρ» και 
κατανοήσαμε 
όσα είχαμε 
ανακαλύψει 
στις πηγές 
μας. 



   

Διαβάσαμε και 
είδαμε τον «Ρωμαίο 
και Ιουλιέτα», 
αναλύοντας και 
σχολιάζοντας τις 
κοινωνικές δομές, 
συμπεριφορές, ήθη 
και έθιμα σε κάθε 
στιγμή της εξέλιξης 
του έργου. Οι 
μαθητές 

αντιλήφθηκαν τη θέση της γυναίκας στις 
ανώτερες κοινωνικές τάξεις της Ευρώπης του 
16ου αιώνα.  

                 Τέλος, είδαμε και διαβάσαμε τον 
«Έμπορο της Βενετίας». Καταγράψαμε τις 
αντιλήψεις και τα στερεότυπα που 
επικρατούσαν το 16ο αιώνα όσον αφορά στη 
φυλή και το επάγγελμα του Σάυλοκ.  

Σταθήκαμε, όμως, και στη φιλία ανάμεσα 
στον Αντώνιο  και το Μπασάνιο,  αίσθημα 
που τοποθετεί τον άνθρωπο πέρα από τα 
υλικά πλαίσια. 

Η εργασία των 
μαθητών 
παρουσιάστηκ
ε στη σχολική 
αίθουσα του 
εργαστηρίου 
της 
Τεχνολογίας . 

Είδαμε  power point ,  βίντεο και  αφίσες.  

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες:  

Παναγιωτοπούλου Μαρίνα,  

Χαμηλοθώρη Μαρία 
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Ερευνητική εργασία: 

 Από την ασπρόμαυρη φωτογραφία στο bit 
(δυαδικό ψηφίο)  

 

Από την                                στο bit                                                                                                              

 

 

Κύριο Επιστημονικό Πεδίο: Φυσικές 
Επιστήμες & Νέες Τεχνολογίες.  
Εμπλεκόμενα Μαθήματα: Φυσική, 
Πληροφορική, Καλλιτεχνικά, Οικονομία, 
Κοινωνιολογία.  
 
 
Βρισκόμαστε στην πιο 
θεαματική εξέλιξη της 
φωτογραφικής ιστορίας. 
Είναι η εποχή της 
επανάστασης, μια εποχή 
όπου οι κανόνες της 
φωτογραφίας επανεξετάζονται, μια εποχή 
όπου πρέπει να μάθουμε νέες τεχνικές και να 
ξεχάσουμε κάποιες παλιές. 
Αυτή η νέα εποχή ξεκίνησε με την εισαγωγή 
και χρήση του Η/Υ στο χώρο της 
φωτογραφίας. 

Η φωτογραφία έχει πολλές εφαρμογές και 
προσφέρει πολλές δυνατότητες έκφρασης.  
 
Όποιος θέλει να συλλάβει το νόημα της 
φωτογραφίας είτε ως δυναμικό μέσο 
πληροφόρησης της κοινής γνώμης, είτε ως 
μέσον που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο 
για να καταγράψει παραστατικά τις ιδέες 
του, να διακινήσει τις σκέψεις του και ακόμα 
να εκφράσει τα συναισθήματα του, πρέπει να 
τη δει σαν αναπόσπαστο μέρος της 
εξελικτικής 
πορείας του 
ανθρώπου, 
δηλαδή σαν μέρος 
αυτής της ίδιας 
της φύσης του. 

Αρχικά οι μαθητές διερεύνησαν την αρχή 
λειτουργίας της αναλογικής φωτογραφικής 
μηχανής, προσεγγίζοντας το θέμα κάτω από 
το πρίσμα των φυσικών επιστημών.    
  
Έγινε ιστορική αναδρομή στους 
πρωτοπόρους που ασχολήθηκαν με τη 
φωτογραφία, στα είδη της φωτογραφίας και 
στην εμφάνιση των πρώτων φωτογραφικών 
μηχανών (kodak, leica, κ.α.).  
 
Με αφόρμηση τις γνώσεις αυτές, οι μαθητές 
κατασκεύασαν μια πρότυπη φωτογραφική 
μηχανή, την camera obscura.  
 
 Οι μαθητές απόκτησαν γνώσεις σε ότι 
αφορά τις αρχές λειτουργίας της 
φωτογραφικής μηχανής, τα είδη των 
φωτογραφικών μηχανών (αναλογικές – 
ψηφιακές), τα είδη των φακών, τις τεχνικές 
φωτογράφησης (πανόραμα, κανόνας 3/4, 
πορτραίτα κ.α.) και την χρήση του 
photoshop. 

 
Στα πλαίσια του μαθήματος έγινε έκθεση 
φωτογραφίας με θέματα από το περιβάλλον 
των μαθητών (τοπία, πρόσωπα, νεκρή φύση 
,κ.α.). Σε αυτές τις φωτογραφίες 
προστέθηκαν και φωτογραφίες που οι 
μαθητές επεξεργάστηκαν με χρήση 
photoshop για να βελτιώσουν το οπτικό 
αποτέλεσμα. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 
ήρθαν σε  επαφή με τις νέες τεχνολογίες, 
μέσω των οποίων γίνεται η διαχείριση της 
φωτογραφίας αξιοποιώντας κατάλληλα 
λογισμικά. 
 
  



   

Μελετήθηκε η τεχνολογία της ψηφιακής 
φωτογραφίας, τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της αναλογικής και ψηφιακής 
φωτογράφησης καθώς και τα μέσα 
αποθήκευσης –film και αναπαραγωγής. 

Οι μαθητές δημιούργησαν ένα 
ερωτηματολόγιο και με βάση αυτό πήραν 
συνέντευξη από τον  φωτογράφο κο 
Φλαμιάτο Κωνσταντίνο ο οποίος τους 
παρουσίασε τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που πρέπει να διαθέτει ένας φωτογράφος, σε 
ποιους τομείς μπορεί να εργαστεί και ποιες 
είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει. 

Έγινε έρευνα των επιδράσεων της 
φωτογραφίας στην κοινωνία, στον 
πολιτισμό, στην πολιτική, το περιβάλλον, την 
οικονομία. Αναλύθηκε από οικονομικής 
πλευράς   το κόστος εκτύπωσης των 
φωτογραφιών καθώς και το κόστος χρήσης 

λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών.  

Οι μαθητές μελέτησαν τα είδη της 
τηλεόρασης, με ιδιαίτερη εμβάθυνση στην 
ψηφιακή τηλεόραση, τους τύπους οθόνης και 
το μέλλον της τηλεόρασης.    

Στη συνέχεια οι μαθητές αναζήτησαν μέσα 
από την ιστορία του κινηματογράφου, τη 
μετάβαση από τη φωτογραφία στην 
κινούμενη και στη συνέχεια στην ομιλούσα 
εικόνα του σύγχρονου σινεμά. 

Διερεύνησαν τις εφαρμογές των ειδικών εφέ 
στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση 
(τεχνολογία led,mpeg,3d), παρακολούθησαν 
σκηνές από ταινίες που βασίζονται σε ειδικά 
εφέ, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τι είναι 
αλήθεια και τι ψέματα στον κινηματογράφο.  

Στη συνέχεια οι μαθητές δημιούργησαν ένα 
ερωτηματολόγιο σχετικά με την απήχηση 
που έχουν στους μαθητές,  τα ειδικά εφέ 
στον κινηματογράφο, πόσο τα ειδικά εφέ 
τους επηρεάζουν στην επιλογή των ταινιών 
και κατά πόσο γίνονται αυτά αντιληπτά. 
Επιπρόσθετα έγινε επεξεργασία του 
ερωτηματολογίου και μέσα από διαγράμματα 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και 
ερμηνεύτηκαν τα συμπεράσματα.   

Οι μαθητές μέσω της έρευνας αυτής, 
διαπίστωσαν ότι μπορούν να εργάζονται σε 
ένα ενεργό, συμμετοχικό και 
ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης 
αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, 
εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους πάνω στις 
έννοιες των Φυσικών Επιστημών.  

Επίσης αντιλήφθηκαν τη σύνδεση των 
Φυσικών Επιστημών και των Νέων 
Τεχνολογιών με την εξέλιξη και την 
πρακτική εφαρμογή αυτών στην 
καθημερινότητα.  
 
Η εργασία των μαθητών παρουσιάστηκε στη 
σχολική αίθουσα του εργαστηρίου 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=special+effects&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZMV5KLpbk1o17M&tbnid=H8ithcpsfMQF5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://funfunpics.blogspot.com/2011/08/cool-special-effects-photography-by.html&ei=uPhBUeC2CI6r0AWBnICQDA&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNHGqul0yjZn3FOnpZo9tJW3puO8XA&ust=1363364271763976


   

πληροφορικής η οποία διαθέτει 
βιντεοπροβολέα και σύνδεση διαδικτύου.  
Επίσης στα πλαίσια των δράσεων της 
ερευνητικής εργασίας οι μαθητές 
επισκέφθηκαν το Φωτογραφικό Αρχείο του 
Μουσείου Μπενάκη, όπου ξεναγήθηκαν 
στους χώρους του, παρατηρώντας το μεγάλο 
πλούτο σε φωτογραφίες που διαθέτει το 
μουσείο, τα πρώτα μέσα αποθήκευσης 
φωτογραφιών (γυάλινες πλάκες, αρνητικά, 
κ.α.), τις ιστορικές φωτογραφίες που 
σφράγισαν πολλές στιγμές της σύγχρονης 
ιστορίας, το σκοτεινό θάλαμο εκτύπωσης 
αναλογικών φωτογραφιών και τέλος τα 
σύγχρονα μέσα συντήρησης των 
φωτογραφιών. 
 

 
Υπεύθυνοι Καθηγητές :  
 
Δημήτρης Βαγιάνης, 

Μαρίνα Παναγιωτοπούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερευνητική Εργασία:  

CERN: Από τα μυστικά 
του Big Bang στο Web και 

το Grid 

Στην εργασία αυτή, οι 
μαθητές/τριες διερεύνησαν το CERN από 
τέσσερις οπτικές γωνίες. Πρώτον, 
μελετήθηκε το CERN ως οργανισμός, 
δίνοντας έμφαση στο λόγο της ίδρυσής του, 
στις μεγάλες στιγμές του, αλλά και στη 
μεταφορά τεχνολογίας από το CERN στην 
κοινωνία.  
Δεύτερον, χρησιμοποιώντας κατάλληλα 
εκπαιδευτικά εργαλεία, οι μαθητές/τριες 

αντιλήφθηκαν την ανάγκη δημιουργίας του 
Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC), του 
μεγαλύτερου μηχανήματος που 
κατασκευάστηκε ποτέ, και μελέτησαν τα 
κύρια πειράματά του (ATLAS, CMS, 
ALICE, LHCb, κλπ). Τρίτον, εξοικειώθηκαν 
με την έρευνα στο CERN, μαθαίνοντας πώς 

Οι μαθητές/τριες «ανακάλυψαν» το σωματίδιο 
Higgs (!) με τη βοήθεια του λογισμικού 
HYPATIA. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με 
πραγματικά γεγονότα που συλλέχτηκαν από το 
πείραμα ATLAS στο CERN.   



   

λειτουργούν οι επιταχυντές και ανιχνευτές 
αλλά και πώς γίνεται η επεξεργασία 
δεδομένων. Τέταρτον, μέσα από τις 
σύγχρονες θεωρίες της 
Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, 
επιχειρήθηκε απάντηση σε 
θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά 
με το Σύμπαν. 
Οι μαθητές εξασκήθηκαν στην 
Αγγλική γλώσσα που είναι ένα 
απαραίτητο εργαλείο για την 
ουσιαστική προσέγγιση του 
θέματος της συγκεκριμένης 
ερευνητικής εργασίας αλλά 
και γενικότερα για την 
ενασχόληση με την επιστήμη. 
  
Έγινε κατανοητό μέσα από 
την εργασία, ότι για την 
επίτευξη σημαντικών 
επιτευγμάτων, βασική 
προϋπόθεση είναι η διεθνής συνεργασία 
ανάμεσα στους επιστήμονες. Επίσης, έγινε 
προσπάθεια ενσωμάτωσης της Σύγχρονης 
Φυσικής και της έρευνας που γίνεται στο 
CERN στο γνωστικό πλαίσιο των 
μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου. Δίνεται η 
ευκαιρία να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες 
με τον τρόπο που πραγματικά εργάζονται οι 
ερευνητές στο CERN, καλλιεργώντας έτσι, 
μια ρεαλιστική και συναρπαστική εικόνα για 
την έρευνα. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιούργησαν 
και επεξεργάστηκαν ερωτηματολόγιο για τη 
διερεύνηση της ενημέρωσης των ανθρώπων 
σχετικά με το CERN. Έγραψαν στίχους και 
έκαναν την απόδοση τραγουδιού. Κατά-

σκεύασαν  αφίσες. Επισκέφτηκαν το ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος».  

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες:  
 
Ποτηριάδου Ευγενία,  

Ντεγιάννη Αικατερίνη 

 
 

Οι μαθητές/τριες ασχολήθηκαν με 
διαδραστικά παιχνίδια αλλά και 
προσομοιώσεις που σχετίζονται με τη 
λειτουργία των επιταχυντών και των 
ανιχνευτών. 

Οι μαθητές/τριες είχαν μια εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα εμπειρία – μια πορεία από τον 
πίνακα του Gauguin στη Σύγχρονη Φυσική 
περνώ-ντας μέσα από προσωπικές τους 
αναζητήσεις. Η πορεία αυτή έγινε με την καθο-
δήγηση της συμβούλου Φυσικών Επιστημών, 
κας Χριστίνας Παπαζήση.  

 

«Από πού ερχόμαστε; Τι είμαστε; Πού 
πηγαίνουμε;»             

Eugène Henri Paul Gauguin  
 



   

   

  

  

Επίσκεψη στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: Ινστιτούτα Πυρηνικής & 
Σωματιδιακής Φυσικής και Βιοεπιστημών & Εφαρμογών. 



   

Ερευνητική Εργασία:    

Φ Υ Σ Ι ΚΗ  Κ Α Ι  

 Κ Ι ΝΗΜΑΤΟ Γ Ρ Α ΦΟΣ :  

Ο ι  ν ό μ ο ι  κ α ι  ο ι  
έ ν ν ο ι ε ς  τ η ς  Φ υ σ ι κ ή ς  
κ α ρ έ  -  κ α ρ έ  

Σε αυτήν την ερευνητική εργασία, οι μαθητές 
συνδύασαν τη Φυσική με τον 
κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος 
λειτουργεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την 
κατανόηση εννοιών και νόμων της Φυσικής. 
Με τη βοήθεια της γλώσσας του 
κινηματογράφου διευκολύνεται η διάδοση 
της επιστημονικής γνώσης και προσελκύεται 
το ενδιαφέρον του μαθητή.  

Οι μαθητές προσπαθούν να εντοπίσουν 
επιστημονικές ανακρίβειες σε σκηνές 
ταινιών. Αρχικά καθοδηγούνται στην 
αξιοποίηση και μελέτη των σκηνών με βάση 
τις έννοιες και τους νόμους της Φυσικής που 
έχουν διδαχθεί. Περιγράφουν το κατάλληλο 
φαινόμενο της Φυσικής που περιγράφει τη 
σκηνή που επέλεξαν και διατυπώνουν ένα 
πρόβλημα Φυσικής που αντιστοιχεί στο 
φαινόμενο. Γίνεται εκτίμηση των μεγεθών 
που εμπλέκονται στο πρόβλημα, όπως 
χρόνος, απόσταση, ταχύτητα. Λύνουν το 
πρόβλημα ως προς εκείνο το μέγεθος για το 
οποίο πιστεύουν πως μπορούν να βγάλουν 
ένα ποιοτικό συμπέρασμα από τη σκηνή. 
Υπάρχει επιστημονική ανακρίβεια στη 
σκηνή; Συγκρίνουν το αποτέλεσμα που 
βρήκαν από τη λύση του προβλήματος με 
αυτό που βλέπουν στην ταινία.  
Έτσι λοιπόν, είναι δυνατόν, η φωτιά στην 
ταινία «Armageddon» να καλύπτει τεράστιες 
αποστάσεις σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα; 
Είναι δυνατόν η ταχύτητα της φωτιάς να 
είναι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από την 
ταχύτητα του ήχου; Στην ταινία «Επικίνδυνη 
Αποστολή – Πρωτόκολλο: Φάντασμα», θα 
μπορούσε πραγματικά να γλυτώσει ο Tom 
Cruise, μετά από την ανατίναξη του 

Κρεμλίνου; Αν οι βόμβες έπεφταν από τα 
Ιαπωνικά βομβαρδιστικά όπως στην ταινία 
«Pearl Harbor», θα έβρισκαν το στόχο τους; 
Είναι δυνατόν να επιζήσει ο «κακός» της ταινίας 
«True Lies»; Πόσο θα προχωρήσει το βέλος στο 
«Hunger Games»;  
Στη συνέχεια οι μαθητές διερευνούν τον 
τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι 
σκηνές που περιέχουν επιστημονικές 
ανακρίβειες.  Μήπως και πάλι η ίδια 
επιστήμη, μαζί με την τεχνολογία, ευθύνεται 
για τη δημιουργία των επιστημονικών 

ανακριβειών; Γίνεται συζήτηση πάνω στο 

Οι μαθητές δημιούργησαν ένα βίντεο από την ταινία 
«Armageddon» χρησιμοποιώντας προγράμματα 
παραγωγής ειδικών εφέ, αποτυπώνοντας έτσι, τόσο 
την κινηματογραφική σκηνή όσο και τις 
επιστημονικές ανακρίβειες σε αυτή.     

H U N G E R  G A M E S  
( 2 0 1 2 )  

Στην ταινία «Hunger 
Games», 
χρησιμοποιήθηκαν οι 
έννοιες της ορμής, της 
δύναμης, του ρυθμού 
μεταβολής της ορμής, 
του έργου βάρους, της 
κινητικής ενέργειας, και 
το Θεώρημα 
Μεταβολής της 
Κινητικής Ενέργειας.   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fc/Armageddon-poster06.jpg


   

διπλό ρόλο της επιστήμης και στη 
δημιουργία των ειδικών εφέ. Οι μαθητές 
εξοικειώνονται με προγράμματα που 
δημιουργούν ειδικά εφέ.  

Ολοκληρώνοντας τη διερεύνησή τους πάνω 
στη Φυσική και τον κινηματογράφο, οι 
μαθητές έγραψαν διαλόγους και 
δημιούργησαν μια ταινία λίγων λεπτών, όπου 
οι νεαροί ήρωες σχολιάζουν αλλά και 
διαφωνούν πάνω σε μια σκηνή από την 
ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή» (Mission 
Impossible) με τον Tom Cruise, 
ισορροπώντας ανάμεσα στις επιστημονικές 
ανακρίβειες και τα ειδικά εφέ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

Ποτηριάδου Ευγενία, 

Μακρή Σταυρούλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ερευνητική Εργασία:   

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

Το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε για 
τους περισσότερους από εμάς την πρώτη μας 
επιλογή. Χωριστήκαμε σε 4 υποομάδες. Η 1η 
ομάδα ασχολήθηκε  με την Ηλιακή και την 
Υδροηλεκτρική ενέργεια, η 2η με την 
Ηλιακή, η 3η με την Αιολική και η 4η με τη 
Γεωθερμική, τη Βιομάζα και τη Βιοενέργεια. 

Για να ερευνήσουμε εάν όσα είχαμε 
μάθει (από τις πληροφορίες που συλλέξαμε) 
αληθεύουν, αποφασίσαμε να περάσουμε από 
τη θεωρία στην πράξη. Έτσι, κάναμε κάποιες 
κατασκευές: 

Φτιάξαμε ένα 
πηνίο τυλίγοντας 
ένα καλώδιο γύρω 
από ένα καρφί, 
ενώσαμε τα άκρα 
του καλωδίου με 
μια μπαταρία, ένα 
λαμπάκι και έναν διακόπτη και 
διαπιστώσαμε τη δημιουργία μαγνητικού 
πεδίου όταν το κύκλωμα διαρρέεται  από 
ρεύμα. Αυτό ήταν απαραίτητο για να 
κατανοήσουμε και την αντίστροφη 
διαδικασία, δηλαδή την αρχή πάνω στην 
οποία στηρίζεται η λειτουργία της 
ανεμογεννήτριας. 

Για να μελετήσουμε τη μετατροπή της 
ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, 
δημιουργήσαμε μια διάταξη που 
χρησιμοποιεί έναν ηλιακό συλλέκτη και 
βάλαμε σε λειτουργία ένα ανεμιστηράκι και 
ένα λαμπτήρα μικρής ισχύος. 

Ακόμη, κατασκευάσαμε ένα 
παραβολοειδές με κάτοπτρα για να 
συγκεντρώσουμε τις ακτίνες του ηλίου σε 

ένα 
συγκεκριμένο 

σημείο (εστία) 
ώστε να 

καταφέρουμε 
να ψήσουμε 
λουκάνικο (!), 
μόνο με την 

ηλιακή ενέργεια. Τελικά η δοκιμή έγινε  με  

το δάκτυλό μας. Δεν αντέξαμε όμως για 
πολύ, διότι, όπως διαπιστώσαμε με τη χρήση 
ηλεκτρονικού θερμομέτρου, η θερμοκρασία 
αυξάνεται ραγδαία στη εστία όταν ο άξονας 
της παραβολής είναι στραμμένος προς τον 
ήλιο και μάλιστα, μέσα σε τρία μόνο λεπτά 
αγγίξαμε τους 72ο C. Πρέπει να 
σημειώσουμε ότι είχαμε δυσκολία στην κοπή 
των κατόπτρων και ζητήσαμε βοήθεια από το 
τζαμάδικο που βρίσκεται κοντά στο σχολείο 
μας. Μας χάρισαν το κομμάτι από καθρέπτη 
και μας έμαθαν πώς να χρησιμοποιούμε το 
διαμάντι για την κοπή του. 

Την ιδέα για το παραβολοειδές, την 
πήραμε από τον Αρχιμήδη ο οποίος με αυτόν 
τον τρόπο έκαψε τα πλοία των Ρωμαίων στην 
πολιορκία των Συρακουσών. Μάθαμε ότι 
στην ίδια αρχή στηρίζεται και η λειτουργία 
των ραντάρ και των δορυφορικών κεραιών, 
ενώ έτσι γίνεται και η αφή της Ολυμπιακής 
φλόγας.  

Επίσης, κατασκευάσαμε ένα νερόμυλο 
για να μελετήσουμε πώς παράγεται η 
υδροηλεκτρική ενέργεια. Στο τεχνικό 
κομμάτι συναντήσαμε κάποιες δυσκολίες, οι 
οποίες ξεπεράστηκαν με τη βοήθεια του 
πατέρα - ξυλουργού μιας συμμαθήτριάς μας. 
Στην αρχή απογοητευτήκαμε, διότι η 
κατασκευή δε λειτουργούσε. Το πρόβλημα 
λύθηκε όταν αφαιρέσαμε τον αέρα από ένα 
σωληνάκι.  

Με τη 
βοήθεια του 
καθηγητή του 
σχολείου μας κ. 
Δούμουρα, 
επισκευάσαμε 
και θέσαμε σε 
λειτουργία την 
ανεμογεννήτρια 
του σχολείου μας, η οποία τροφοδοτεί μια 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία τάσης 24V. 
Φτιάξαμε όμως και ένα μοντέλο 
ανεμογεννήτριας με την οποία ανάβει ένας 
λαμπτήρας. 

Με έναν ανεμόμυλο που 
κατασκευάσαμε, είδαμε πώς γυρνάει η 
φτερωτή και θέτει σε κίνηση τις ανεμόπετρες 



   

που αλέθουν το υλικό που βρίσκεται 
ανάμεσά τους. 

Είδαμε ότι η χρήση των Α.Π.Ε. μπορεί 
να αντικαταστήσει σημαντικό μέρος των 
άλλων πηγών ενέργειας, χρησιμοποιούμενη 
συνεπικουρικά και πως μπορεί να αποφέρει 
πολλά οφέλη σε οικονομικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο. Μελετήσαμε τη 
νομοθεσία σχετικά με τις Α.Π.Ε., τα 
μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα τους, 
αλλά και τις εφαρμογές που έχουν ή μπορούν 
να έχουν στην Ελλάδα. 

Η συνολική διαδικασία μάς βοήθησε να 
εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με 
την ιστορική εξέλιξη της χρήσης των Α.Π.Ε., 
την οικονομική διάσταση, το νομοθετικό 
πλαίσιο (Δίκαιο)  που διέπει την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία τους. 
Παράλληλα ασκηθήκαμε στις φυσικές 
επιστήμες μελετώντας ηλεκτρομαγνητισμό, 
επαγωγή, μετατροπή ενέργειας από μια 
μορφή σε άλλη, χάραξη και ανακλαστική 
ιδιότητα της παραβολής, συμμετρία κ.α. 
Ασκηθήκαμε στη γλώσσα, στην έκθεση, 
στην αποδελτίωση πληροφοριών και στο 
σχέδιο. Μάθαμε να χειριζόμαστε εργαλεία 
και να βρίσκουμε εναλλακτικές λύσεις όταν 
δυσκολευόμαστε. 

Εξασκηθήκαμε στην επιχειρηματολογία, 
μάθαμε να συμφωνούμε και να διαφωνούμε, 
να στηρίζουμε τις απόψεις μας. Ακόμα, 
γνωρίσαμε καλύτερα το πώς λειτουργεί ο 
καθένας από εμάς, με αποτέλεσμα να 
δεθούμε περισσότερο μεταξύ μας. 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Νικολακόπουλος Αντώνιος,  
Κοντογούρη Ευανθία 

Ερευνητική Εργασία: 

 
Μόδα στην καθημε-
ρινότητά μας 

 

Στις 28-02-2013 οι 
μαθητές του τμήματος Ε3 
με θέμα ‘Μόδα στην 
καθημερινότητά μας’ 
επισκέφθηκε το 
εργοστάσιο καλλυντικών 

στο Κορωπί, Hellenica Α.Ε. 

Αρχικά ενημερωθήκαμε για το τι είναι η 
παραγωγή των καλλυντικών, πώς γίνεται η 
παραγωγή και ποια είναι η οικονομική 
σημασία για την εθνική οικονομία του 
συγκεκριμένου κλάδου. 

Κατά την ξενάγηση μας στο χώρο 
παραγωγής παρατηρήσαμε πώς 
χρησιμοποιείται σύγχρονος αλλά ταυτόχρονα 
σύνθετος μηχανολογικός εξοπλισμός 
προκειμένου τα προϊόντα να πληρούν τους 
κανόνες ασφαλούς 
παραγωγής και 
συσκευασίας. 

Το εργατικό δυναμικό 
που απασχολούνταν ήταν 
εξειδικευμένο πάνω στη 
συγκεκριμένη εργασία 
και εξοπλισμένο με την 
κατάλληλη αμφίεση για 
λόγους προστασίας, όπως 
οι χημικές ουσίες, αλλά 



   

και τήρησης της υγιεινής που απαιτείται.  

Οι χώροι του εργοστασίου ήταν ιδιαίτερα 
στεγανοποιημένοι και επικρατούσε απόλυτη 
καθαριότητα για την προστασία του 
προϊόντος. 

Εκείνο όμως που εντυπωσίασε όλους μας 
ήταν πως η παραγωγή προϊόντων ομορφιάς 
δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη. Είναι το 
αποτέλεσμα της αφοσίωσης, του κόπου και 
της γνώσης που έχουν οι εργαζόμενοι 
γι’αυτό που αποτελεί αντικείμενο της 
εργασίας τους. 

 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

Ζάχαρη Φανή 

Ερευνητική εργασία: 

Σχολείο και τέχνη 

Η ερευνητική μας ομάδα «Σχολείο και τέχνη» 
ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο και το χορό. 
Η ομάδα χωρίστηκε σε τέσσερις υποομάδες με 

αντικείμενα, τις 
τεχνικές του 

κινηματογράφου, 
τον Αμερικανικό 
κινηματογράφο, τον 
Ευρωπαϊκό και τις 
ταινίες χορού.  

Αφού κάναμε μια ιστορική αναδρομή στις 
κινηματογραφικές σχολές, ασχοληθήκαμε 
ιδιαίτερα με το σύγχρονο πειραματικό 
κινηματογράφο. Παρατηρήσαμε ότι στην νέα 

αυτή διαδρομή του κινηματογράφου, μειώθηκε 
ο ρόλος του παραγωγού και του σταρ, όσο αυτό 
είναι εφικτό σε μια εμπορευματοποιημένη 
κοινωνία και απέκτησε βαρύτητα ο ρόλος του 
σκηνοθέτη. Σε σχέση με τη θεματολογία το 
ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από τα σημαντικά, 

στα ασήμαντα καθημερινά πράγματα. Βεβαίως 
το ιστορικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο 
δεν έπαψε ποτέ να επηρεάζει τη δημιουργία και 
το περιεχόμενο των ταινιών.  



   

Ενδιαφέρον ήταν το θέμα της υποομάδας 
του χορού που παρουσίασε ταινίες που έγιναν 

γνωστές από το χορευτικό τους μέρος, ταινίες 
ιδιαίτερα αγαπητές στους νέους.  

Εκτός από το θεωρητικό μέρος της 
ερευνητικής εργασίας παρακολουθήσαμε και 
κάποιες ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές 
ταινίες.  

Τέλος, γυρίσαμε ένα ντοκιμαντέρ στο κέντρο 
της Αθήνας, εστιάζοντας στην καθημερινότητα 
της αδιέξοδης πόλης. 

 
Υπεύθυνες καθηγήτριες: 
Ζάχαρη Φανή,  
Σουγλέ Κλεονίκη 

 

 Ερευνητική εργασία:
Η γυναίκα ως διαπολιτισμική 

αξία 

Στη διερευνητική μας εργασία 
επιχειρήσαμε να ιχνογραφήσουμε την πορεία 

της γυναίκας στην 
εξελικτική πορεία 
της ανθρωπότητας. 
Από την Εύα και την 
Πανδώρα στην 
γέφυρα επικοινωνίας 
θεού-ανθρώπου, την 
Παναγία και από 

εκεί στη σύγχρονη γυναικεία παρουσία. 
Καταμερίστηκε όλη η εργασία σε 5 ομάδες. 
Η γυναίκα στην αρχαιότητα, στο Βυζάντιο, 
στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, στη 
σύγχρονη εποχή και η γυναίκα στο χώρο των 
θρησκειών.   

Εξέχουσες 
προσωπικότητες που 
θεμελίωσαν έργα ηθικού 
πολιτισμού, αλλά και 

επιστημονικά 
επιτεύγματα. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στη 

μητρότητα, αλλά και στη σχέση των δύο 
φύλων. Διερευνήθηκε η πολυπλοκότητα των 
κοινωνικών ρόλων της γυναίκας και η πορεία 
εξόδου από μία ερμητικά κλειστή κοινωνία, 
στα όρια της αντρικής παρουσίας. 

Η γυναίκα στην οικογένεια, σύζυγος 
και μητέρα. Η γυναικεία φιλαρέσκεια, ο 
καλλωπισμός, οι ενδυματολογικές επιλογές, 
η καταλυτική επίδραση της μόδας, η 
ομορφιά ένα διαχρονικό κοινωνικό 
διαβατήριο. Στο χώρο της παιδείας και των 
επιστημών, στο κύκλο των επαγγελμάτων, 
στους αθλητικούς χώρους, στην πολιτική. Η 

γυναίκα στην τέχνη ως 
εκφραστής ενός άλλου 
ήθους. Η γυναίκα στους 

εθνικοαπελευθερωτικούς 
αγώνες, δείγματα γραφής 
από την παγκόσμια 

ιστορία. Η θρησκεία ως βασικός φορέας 
κοινωνικοποίησης και η αναπόδραστη 
επίδρασή της στην ένταξη της και στην 
ενσωμάτωση της στην ανθρώπινη κοινωνία.  

Ολοκληρώνοντας, 
οδηγηθήκαμε αβίαστα στο 
ερώτημα. Η γυναίκα του 
μέλλοντος εφησυχασμένη 
και συμβιβασμένη ή η δική 
της αφύπνιση και δράση 
λύση στα φαινομενικά 
άλυτα προβλήματα της ταραγμένης εποχής 
μας; 
 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

Κουκότσικας Γρηγόριος,  
Μανωλόπουλος Γεώργιος 



   

  Ερευνητική εργασία:
 

Μακριά, πολύ μακριά να 
ταξιδεύουμε … με τη μουσική 

 
     Με την παρούσα 
ερευνητική εργασία 
επιχειρήσαμε ένα 
ταξίδι στον κόσμο της 
μουσικής. Μελετήσαμε 
αρκετά είδη ξένης και 
ελληνικής μουσικής 
και επικεντρωθήκαμε 
στην ιστορία, τους 

βασικούς 
αντιπροσώπους, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την απήχηση και 
την αποστολή του κάθε είδους. Πιο 
συγκεκριμένα οι δύο από τις τέσσερις ομάδες 
μας ασχολήθηκαν με την ελληνική μουσική: 
την παραδοσιακή (δημοτικό τραγούδι, 
κρητική και ποντιακή μουσική), με το λαϊκό, 
έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι, 
καθώς και με νεότερα, σύγχρονα ακούσματα 
ελληνική Pop, Rock, Rap μουσική.  
     Οι άλλες δύο ομάδες μας διερεύνησαν τα 
ξένα μουσικά ρεύματα (Jazz, Rock, 
Electronic, Trance, Rap, Pop, Punk, Hip-
Hop, House). Ταυτόχρονα, είχαμε την 
ευκαιρία να ακούσουμε και να απολαύσουμε 
πλήθος μουσικών ακουσμάτων, να 
αντιληφθούμε την επίδρασή τους στις 

διάφορες κοινωνικές ομάδες, την ευεργετική 
επιρροή τους στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του ανθρώπου, καθώς και 
τις θεραπευτικές τους ιδιότητες σε αρκετές 

περιπτώσεις (μουσικοθεραπεία). Δεν 
παραλείψαμε να ασχοληθούμε και με 
επιβλαβείς μουσικές δημιουργίες (μουσικό 
ναρκωτικό) και περίεργες προεκτάσεις 
(υποσυνείδητα μηνύματα μέσω μουσικής). 
     Μια από τις ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες του προγράμματος ήταν η 
επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στο 
Μουσείο λαϊκών μουσικών οργάνων στην 
Πλάκα, όπου είδαμε και περιεργαστήκαμε 
μια μεγάλη και σπάνια συλλογή μουσικών 
οργάνων, ενώ παράλληλα μας δόθηκε η 
δυνατότητα να ακούσουμε και να 
συγκρίνουμε τις ηχητικές ιδιαιτερότητες του 
καθενός. 

    Τέλος, προκειμένου να εμπλουτίσουμε της 
τελική παρουσίαση της εργασίας μας στους 
υπόλοιπους μαθητές, οπτικοποιήσαμε 
μουσική φτιάχνοντας τα δικά μας video με 
πολλή φαντασία και μεράκι. 
 

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

Βασιλοπούλου Ιωάννα,  

Θεοχαροπούλου Γεωργία 

Η λύρα του Νίκου Ξυλούρη (φωτογραφία από 
το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων) 



   

 UNESCO:  

Το σχολείο μας συμμετείχε στο ΙΓ΄ 
μαθητικό Συμπόσιο Συνεργαζομένων 
Σχολείων Αττικής AspNet Unesco, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 
Φεβρουαρίου  2013, στην ελληνογαλλική 
σχολή  Jeanne D’ Arc. Το σχολείο που 
διοργάνωσε το συμπόσιο αυτό, στην 
ελληνογαλλική σχολή  Jeanne D’ Arc. Το 
σχολείο που διοργάνωσε το συμπόσιο αυτό, 
ήταν η Ράλλειος Σχολή Πειραιά. Σχολεία 
από διάφορες περιοχές της Αττικής και από 
την Κύπρο, συναντήθηκαν και ασχολήθηκαν 
με το θέμα " Πολίτες της Ευρώπης, Πολίτες 
του κόσμου ".Στο πρώτο μέρος κάθε ένα από 
τα 22 σχολεία που συμμετείχαν, παρουσίασε 
με το δικό του τρόπο το θέμα: ένα τραγούδι, 
ένα χορό, δραματοποίηση ή video. Είδαμε, 
ακούσαμε και θαυμάσαμε υπέροχα δρώμενα. 
Το απόγευμα οι μαθητές είχαν χωριστεί σε 
15 ομάδες -ανεξαρτήτως σχολείου- όρισαν 
γραμματέα και πρόεδρο, οι οποίοι 
κατεύθυναν τη συζήτηση κάθε ομάδας, 
στηριζόμενοι στα υποθέματα διαλεκτική και 
διάλογος, η τέχνη ως μέσο επικοινωνίας των 
λαών και συνύπαρξη και 
πολυπολιτισμικότητα. Στο τέλος κάθε ομάδα 
από παιδιά άγνωστα μεταξύ τους έφτιαξαν 
μια εργασία αναλύοντας τα υποθέματα από 
τη δική τους πλευρά. Ύστερα από συζήτηση 
πολλών ωρών, η ομάδα διασκορπίστηκε, 
αφήνοντας τον πρόεδρο και τον γραμματέα 
να ταξινομούν τις ιδέες που είχαν 
καταγραφεί και να δαχτυλογραφούν την 
τελική εργασία-πόρισμα στον υπολογιστή. 
Όσο εκείνοι δούλευαν, τα μέλη των ομάδων 
μετά από τη σκληρή δουλειά της ημέρας, 
ξεκουράζονταν απολαμβάνοντας το πάρτι 
που ακολούθησε με τη συμμετοχή όλων των 
σχολείων. 

Τη δεύτερη μέρα  του συμποσίου, οι 
μαθητές καθισμένοι στο αμφιθέατρο 
περίμεναν να αρχίσουν οι παρουσιάσεις και 
όλοι ανυπομονούσαν για την κριτική που θα 
δεχόταν το κείμενο της ομάδας τους. Το 
προεδρείο του Συμποσίου αποτελούμενο από 
4 μαθητές διεύθυνε τους διαλόγους ανάμεσα 

στον πρόεδρο κάθε ομάδας και της 
ολομέλειας των μαθητών. Στη διάρκεια της 
παρουσίασης ο πρόεδρος κάθε ομάδας 

ανέβαινε στο βήμα. Μετά την ανάγνωση του 
πορίσματος της ομάδας του, δεχόταν κάποιες 
ερωτήσεις από τους υπόλοιπους μαθητές και 
υποχρεούταν να απαντήσει. Μόλις τελείωναν 
οι ερωτήσεις – διευκρινήσεις, γινόταν 
ψήφισμα με ανάταση των χεριών οπού 
φαινόταν αν το κείμενο καταψηφίστηκε ή 
υπερψηφίστηκε. Η διαδικασία κάπως έτσι 
έφτασε στο τέλος της. Χαιρετισμοί ανάμεσα 
στα παιδιά ήταν οι επόμενες κινήσεις, με 
υποσχέσεις για συνάντηση των καινούριων 
φίλων στο μέλλον, έχοντας αφήσει τις 

καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις με την 
ελπίδα για νέα συνάντηση στο επόμενο 
συμπόσιο του χρόνου. 

Μαθητές: Αρναούτογλου Π., Κωστόπουλος 
Μ., Κωστούλας Κ., Λαμπροπούλου Κ., 
Λινάρδου Μ., Νομικού Α., 
Παναγιωτόπουλος Ν.,Τσιρίγκας Φ.,  
Τσουλάκου Ε.. 

Συντονίστριες καθηγήτριες :  

Παναγιωτοπούλου Μαρίνα, 

Χαμηλοθώρη Μαρία 
 



   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
 

2012-2013 

Η Περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας 
εκπόνησε τη φετινή χρονιά πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο: 
«Αναζητώντας τη Βιομηχανική Ελλάδα». 
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος  η 
ομάδα ανέπτυξε μια σειρά δράσεων που 
είχαν στόχο την ενημέρωση των μαθητών για 
την δημιουργία και την εξέλιξη της 
ελληνικής βιομηχανίας. 

Μελετήσαμε την ιστορία της βιομηχανικής 
Ελλάδας και αναζητήσαμε πηγές που μας 
οριοθέτησαν και μας πρόβαλαν τη 
Βιομηχανική Κληρονομιά. 

Εργαστήκαμε χωρισμένοι σε ομάδες , 
ερευνήσαμ
ε  με τη 
μέθοδο 
project και 
καταγράψα
με τα 
στοιχεία 
που 
συνθέτουν 
τις   βιομηχανικές περιοχές της χώρας μας, 
όπως της Αττικής,  του Πειραιά, της Κρήτης, 
της Σύρου κ.α. 

Επισκεφθήκαμε το βιομηχανικό κέντρο της 
Αθήνας 
στην 
οδό 
Πειραιώ
ς και 
συγκεκ
ριμένα 
στο 
εργοστά
σιο 
Φωταερ
ίου στο Γκάζι. Εκεί παρατηρήσαμε τα 
επιμέρους βιομηχανικά κτίρια. Στη συνέχεια  
επισκεφθήκαμε το Πιλοποιείο Πουλόπουλου 
και ενημερωθήκαμε για τη λειτουργία καθώς  

και την αλλαγή χρήσης του στη διάρκεια του 
19ου και 20ου αιώνα.  

Αργότερα, οργανώσαμε εκπαιδευτική 
εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, τη Νάουσα και 
το Βόλο, με σκοπό την επίσκεψη στις 
βιομηχανίες των πόλεων. Επισκεφθήκαμε το 
εν λειτουργία εργοστάσιο ΖΑΝΑΕ Α.Ε. στη 
πόλη της Θεσσαλονίκης και ακολουθήσαμε 
το Βιομηχανικό Μονοπάτι   της Νάουσας . 
Στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας 
Τσαλαπάτα στο Βόλο παρακολουθήσαμε όλη 
τη γραμμή παραγωγής σε ένα εργοστάσιο 
που δε λειτουργεί πια αλλά έχει πλήρως 
αναπαλαιωθεί. 

Με την λήξη της σχολικής χρονιάς 2012-
2013 παρουσιάσαμε τη δράση μας στο 
υπόλοιπο σχολείο με φωτογραφίες, αφίσες, 
power point και βίντεο. 

 
Υπεύθυνες Καθηγήτριες:   

Παναγιωτοπούλου Μαρίνα,  

Χαμηλοθώρη Μαρία,                                       

Μαντζουράνη Παναγιώτα,                             

Μακρή Σταυρούλα  



   

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ: 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 

Η συμμετοχή μας στο σχολικό πρωτάθλημα ήταν 
ένα ωραίο διάλλειμα από τα μαθήματα και από 
το άγχος και το στρες  του διαβάσματος για τις 
γενικές εξετάσεις του σχολείου αλλά και για τους 
μαθητές της 3ης λυκείου για τις πανελλαδικές 
εξετάσεις. Οι αρχικοί αγώνες ήταν σχετικά 
εύκολοι αφού υπήρχε μεγάλη διαφορά στο σκoρ, 
παίζαμε όλοι με το πνεύμα της ομαδικότητας και 
αυτό ήταν που μας έκανε να προχωρήσουμε. Τα 
παιχνίδια περνούσαν το ένα μετά το άλλο μέχρι 
που φτάσαμε στον τελικό 
περιφέρειας. 
Αντιμετωπίσαμε το 
παιχνίδι σαν να ήταν 
τελικός πανευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος.  Ήταν 
ωραίο και δύσκολο 
παιχνίδι μέχρι τέλους, το 
ωραιότερο όμως ήταν η 
ατμόσφαιρα που 
δημιούργησαν οι 
συμμαθητές μας στην 
κερκίδα και χωρίς την στήριξη τους ίσως να μην 
κερδίζαμε το παιχνίδι. Το συναίσθημα ήταν 
απίστευτο διότι ζούσαμε την κάθε στιγμή σαν 
ομάδα και σαν σχολείο και πιστεύω πως αυτό 
ήταν το μυστικό της νίκης! 

Το κυριότερο όμως μέσα απ’ αυτήν τη 
συλλογική προσπάθεια και από τον ευγενή και 
φιλικό αθλητισμό είναι ότι  σχηματίστηκαν 
δεσμοί φιλίας μεταξύ των ατόμων της ομάδας 
μας και αναπτύξαμε κατανόηση και σεβασμό για 
τα μέλη των αντίπαλων ομάδων αναγνωρίζοντας 
την σημαντική και μεγάλη προσπάθεια τους 
καθώς και την επιθυμία τους για έναν ευγενή 
αθλητικό -όπως του αρμόζει-  αγώνα. 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ1 

 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Η σχολική ομάδα ποδοσφαίρου του 
5ου ΓΕΛ Ιλίου πέρσι πραγματοποίησε μια 
πολύ καλή πορεία στο τοπικό πρωτάθλημα  
κι έφτασε στην τελική φάση της Γ΄ Αθήνας, 
όπου ηττήθηκε με 1-0 (μας φάγανε τα ποτά 

και τα ξενύχτια… αλλά και οι λάθος 
επιλογές μας!) 

Έχοντας ως την αναγνώριση από 
όλους ότι εμείς αξίζαμε την πρωτιά, τόσο απ’ 
τους αντιπάλους μας όσο κι απ’ τους 
διαιτητές του αγώνα, προσπαθήσαμε φέτος 
να κάνουμε κάτι καλύτερο με τη σημαντική 
βοήθεια των γυμναστών μας, της κ. 
Μαντζουράνη και του κ. Ασπραδάκη. 

Αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί και δεν 
είχαμε τόσους τραυματισμούς στον πιο 
κρίσιμο αγώνα, θα φτάναμε στον τελικό για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 

Στα δύο πρώτα 
παιχνίδια δείξαμε την 
αξία μας, καθώς τα 
καθαρίσαμε σχετικά 
γρήγορα. Στον 
ημιτελικό όμως τα 
πράγματα ήταν αλλιώς. 
Η τύχη μας γύρισε την 
πλάτη και δεν 
κατορθώσαμε στο 
ημίχρονο να πάμε στα 

αποδυτήρια, προηγούμενοι στο σκορ. Αν κι 
είχαμε πολλές ευκαιρίες, με πιο σημαντική 
το δοκάρι λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. 

Στο δεύτερο ημίχρονο δυστυχώς 
δεχτήκαμε γκολ στη μοναδική ευκαιρία της 
αντίπαλης ομάδας. Παρά τις προσπάθειές 
μας δεν καταφέραμε να ισοφαρίσουμε και να 
στείλουμε το παιχνίδι στα πέναλτι. 

Έτσι λοιπόν αποκλειστήκαμε, 
έχοντας μια πικρή γεύση, αφού μας έλειψε η 
τύχη μιας δεύτερης συνεχόμενης χρονιάς να 
πάμε σε τελικό. Όταν χρειαστήκαμε την 
εύνοια της τύχης, αυτή μας αρνήθηκε την 
υποστήριξή της. 

Αποχαιρετώ λοιπόν το Λύκειο, 
έχοντας να θυμάμαι δύο ομάδες-παρέες, 
όπου στο τσακ και τις δύο χρονιές δε 
βγήκαμε πρώτοι στην περιοχή μας. 

Όμως, αυτό που μετρά τελικά δεν 
είναι η πρωτιά, αλλά οι μέρες που ζήσαμε 
και τις δυο χρονιές όλοι μαζί ως ομάδα.  

Αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές  και 
αξίζουν όσο χίλιες πρωτιές!  

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Γ1 
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