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                       Θρησκευτική στήλη                      . 

         Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού         

 
 

Στις 14 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ύψωση – και μάλιστα τη 
διπλή Ύψωση – του Τιμίου Σταυρού. Του πραγματικού Ξύλου πάνω στο οποίο 
σταυρώθηκε ο Χριστός μας!  

Αλλά ίσως αναρωτηθούμε γιατί γιορτάζουμε την Ύψωση και όχι την Εύρεση 
του Τιμίου Ξύλου; Και γιατί διπλή; Επίσης, γνωρίζουμε τι έχει απογίνει ο Τίμιος 
Σταυρός, αν και πού υπάρχει σήμερα; 

••• ------------ ••• 
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Το 326 μΧ, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ιουλία Φλαβία 

Ελένη, με τη στήριξη του γιου της έφτασε στους Αγίους Τόπους για να αναζητήσει 
και να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Χριστός. 
Ύστερα από επίμονες ανασκαφές στο λόφο του Γολγοθά, ήρθαν στο φως τρεις 
σταυροί. Λέγεται μάλιστα ότι στο σημείο αυτό οδήγησε την Αγία η ευωδιά ενός 
φυτού, του βασιλικού – γι’ αυτό και την παραμονή εναποθέτουμε κλωνάρια και 
γλάστρες βασιλικού ως προσφορά στο Σταυρό του Χριστού μας και τα παίρνουμε 
την άλλη μέρα ως Σταυρολούλουδα για να τα βάλουμε στο εικόνισμά μας.  

Ποιος, όμως, από τους τρεις σταυρούς ήταν αυτός πάνω στον οποίο 
σταυρώθηκε το σώμα του Κυρίου; Η απάντηση δόθηκε με ένα θαύμα. Ο επίσκοπος 
Ιεροσολύμων Μακάριος, άγγιξε το σώμα μιας πρόσφατα πεθαμένης γυναίκας και με 
τους τρεις σταυρούς. Όταν τη γυναίκα άγγιξε ο σταυρός του Χριστού, η γυναίκα 
αναστήθηκε! Το θαύμα διαδόθηκε αμέσως και προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στους 
Χριστιανούς, οι οποίοι συνέρρεαν στην περιοχή για να δουν και να προσκυνήσουν το 
Τίμιο Ξύλο. Στο σημείο που βρέθηκε ο Σταυρός, η Αγία Ελένη άρχισε να χτίζει Ναό, 
το Ναό της Αναστάσεως, με σκοπό να  συμπεριλάβει μέσα σ’ αυτόν τον Πανάγιο 
Τάφο και το Γολγοθά. Εκεί, λοιπόν, ύψωσε ο επίσκοπος Μακάριος στις 14 
Σεπτεμβρίου τον Τίμιο Σταυρό, για να μπορούν να τον δουν όλοι οι πιστοί. Αυτή ήταν 
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η πρώτη Ύψωση και γι’  αυτό οι Άγιοι Πατέρες καθιέρωσαν να την γιορτάζουμε τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Αγία Ελένη παρέδωσε το Σταυρό στον επίσκοπο 
Ιεροσολύμων ο οποίος τον τοποθέτησε μόνιμα στο Ναό της Αναστάσεως. 

 

 
Όμως, οι Άγιοι Τόποι δεν έμειναν για πάντα σε χριστιανικά χέρια. Το 614 μ.Χ. 

η περιοχή κατακτήθηκε από Πέρσες και το Τίμιο Ξύλο περιήλθε στην κατοχή τους. 
Παρόλο που οι Πέρσες ήταν ειδωλολάτρες, δεν κατέστρεψαν το Τίμιο Ξύλο. Το 
πήραν ως λάφυρο στη χώρα τους και το φύλασσαν με προσοχή και σεβασμό γιατί 
είχαν καταλάβει πόσο ξεχωριστό ήταν από τα πολλά θαύματα που του αποδίδονταν. 
Σε χριστιανικά χέρια Το ξαναφέρνει ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, ο οποίος νικά τους 
Πέρσες και Το επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα όπου ο Πατριάρχης Ζαχαρίας Το ύψωσε 
εκ νέου στον Ναό της αναστάσεως στις 14 Σεπτεμβρίου 626. Αυτή ήταν η δεύτερη 
Ύψωση. 

••• ------------ ••• 
Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων έκρινε ότι το πολύτιμο αυτό κειμήλιο ανήκει 

σε όλη τη χριστιανοσύνη γι’ αυτό το τεμάχισε και το έστειλε σε όλες τις Εκκλησίες.  
Σήμερα σώζονται κάποια κομμάτια Τίμιου Ξύλου που φυλάσσονται ως 

ιερότατα κειμήλια σε διάφορες μονές του Αγίου Όρους. 
 

 
                                          Ιερά Μονή Παντοκράτορος, Άγιο Όρος 



 

         
 

Ιερά Μονή Αγίου Παύλου,  Άγιο Όρος     Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιο Όρος 
 
 
 

 
 

                                        Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, Άγιο Όρος 



       
 

Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, Άγιο Όρος            Ιερά Μονή Παντοκράτορος, Άγιο Όρος 
 

••• ------------ ••• 
  

Για μας τους χριστιανούς, η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι πολύ σημαντική 
γιορτή. Πηγαίνουμε στην εκκλησία για να αποδώσουμε φόρο τιμής Σ’ αυτόν που 
θυσιάστηκε για να σώσει όλους τους ανθρώπους και μέσα από τη θυσία του να 
νικήσει και το θάνατο και το διάβολο. Για μας ο Σταυρός του Χριστού μετατράπηκε 
σε σύμβολο νίκης κατά του κακού που αντιπροσωπεύει ο διάβολος, ο οποίος πίστεψε 
ότι με τη σταύρωση του Χριστού κατάφερε να Τον νικήσει. Ο Χριστός όμως απέδειξε 
ότι σ’ αυτήν τη μάχη νικητής δεν θα είναι ποτέ ο διάβολος αλλά μόνο ο Θεός. Και μ’ 
αυτόν τον τρόπο μας έδειξε ότι κι εμείς οι άνθρωποι πρέπει να δίνουμε τη μάχη μας 
με το κακό και έχουμε τη δυνατότητα να νικήσουμε όταν ζητήσουμε τη βοήθειά Του 
που δεν την αρνήθηκε ποτέ σε κανέναν που τη ζήτησε πραγματικά και μέσα από την 
ψυχή του. Γιατί το πιο συγκινητικό και συγκλονιστικό στη θρησκεία μας είναι αυτή η  
αγνή, άδολη και ατέλειωτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους που μεταφράζεται 
στη βοήθεια που μας δίνει απλόχερα  χωρίς να ζητάει ποτέ αντάλλαγμα. Αυτό που 
είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, είναι το ελάχιστο για το Θεό. Για μας όμως που 
είναι έξω από τη λογική μας και φαντάζει εξωπραγματικό, για να μπορέσουμε να το 
κατανοήσουμε το λέμε θαύμα. Πώς μπορεί κανείς να περιγράψει αυτό που 
αισθάνεται ο γονιός που ζητάει από το Θεό να σώσει το παιδί του και του δίνεται 
αυτό που ζητάει απλόχερα και χωρίς αντάλλαγμα; Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να 
ευχαριστήσει το Θεό για το δώρο που του έκανε; Νιώθει τόσο μικρός και ανίσχυρος 
κι όμως ο Θεός τον άκουσε και τον έβγαλε από τον πόνο, την αγωνία και τη δυστυχία 
του! Ίσως οι ψυχές που βρίσκονται σε μεγάλο πόνο να είναι αυτές που βρίσκονται πιο 
κοντά στο Θεό και είναι πιο ανοιχτές στο να καταλάβουν πόσο πολύ ο Θεός μας 
αγαπάει.  

 

••• ------------ ••• 
 

Ο Σταυρός του Χριστού μας είναι το ιερότερο σύμβολό μας γιατί αποδεικνύει 
την ισχύ του Θεού πάνω στο διάβολο, την νίκη της αγνότητας πάνω στην πονηρία και 
τη μοχθηρία και μας δίνει δύναμη, κουράγιο και ελπίδα ότι μπορούμε κι εμείς να 
νικήσουμε. Άλλωστε το ότι ο Χριστός μας φορτώθηκε το Σταυρό του στην πλάτη και 



βάδισε στο Γολγοθά ήταν για να δείξει σε κάθε άνθρωπο ότι το ίδιο πρέπει να κάνει κι 
αυτός. Αλλά η τελική κατάληξη αυτής της πορείας δε χρειάζεται να είναι η δυστυχία 
και η απελπισία αλλά η νίκη πάνω σε όλα αυτά που μας βασανίζουν. Ο διάβολος 
απεχθάνεται και φοβάται τον Σταυρό γιατί είναι η περίτρανη απόδειξη της ήττας του. 
Για μας τους χριστιανούς είναι καύχημα και σύμβολο περηφάνιας. Γι’  αυτό με 
μεγάλη ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη πηγαίνουμε στην εκκλησία για να τον 
ασπαστούμε και να τον προσκυνήσουμε σαν ένδειξη υπέρτατης απότισης τιμής και 
όχι δουλικότητας. Είμαστε περήφανοι να κάνουμε τον σταυρό μας και να φοράμε τον 
σταυρό μας, ο οποίος δε χρειάζεται να είναι χρυσός ή λαμπερός για να εκφράζει αυτό 
που νιώθουμε. 

 

••• ------------ ••• 
 

Λόγω της σπουδαιότητας αυτής της επετείου, η ημέρα αυτή είναι μεγάλη 
νηστεία που με χαρά εφαρμόζουμε όσοι νιώθουμε χριστιανοί. Και πηγαίνουμε στην 
εκκλησία για να ψάλλουμε πανηγυρικά: 

 

 «Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκας τοις 
βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού Σου, 
πολίτευμα.» 

 

  ••• ------------ ••• 
 

Μαρία Χρυσικού  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Η ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’  ΟΛΑ                       . 
   
 

 

    

 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ 
         Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μία από τις συχνότερα εμφανιζόμενες μορφές καρκίνου 
παγκοσμίως και είναι η πρώτη σε αριθμό κρουσμάτων στο γυναικείο πληθυσμό. Στην Ελλάδα 
αναφέρονται 4.500 περίπου νέες περιπτώσεις το χρόνο, ενώ υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες 
παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο μαστού σε κάποια φάση της ζωής της. Παρατηρείται και 
στους άνδρες, με περίπου 100 φορές μικρότερη συχνότητα συγκριτικά με τις γυναίκες και τα ίδια 
ποσοστά επιβίωσης. 
         Ωστόσο, τα ποσοστά θανάτου από καρκίνο του μαστού χαρακτηρίζονται από πτωτική τάση, 
η οποία αποδίδεται στην έγκαιρη διάγνωση μέσω μαστογραφιών καθώς και στις βελτιώσεις που 
έχουν επέλθει στις σχετικές θεραπευτικές αγωγές. 

 
Παρακάτω αναφέρονται παράγοντες που, άλλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο, έχουν 

συσχετιστεί με αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του μαστού: 
 
1. Κληρονομικότητα: Υπολογίζεται ότι μόλις το 5 - 10% των κρουσμάτων καρκίνου του μαστού 

 σχετίζεται όντως με παράγοντες κληρονομικότητας. Όταν είναι μεταλλαγμένα δύο γονίδια 
οδηγούν 8 στις 10 γυναίκες που τα φέρουν σε ανάπτυξη καρκίνου του μαστού (ή/ και των 
ωοθηκών). Επίσης, γυναίκες με εξ αίματος συγγενείς που έχουν νοσήσει (ιδιαίτερα σε μικρή 
ηλικία) αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο μαστό. 

2. Ηλικία: Τα ποσοστά καρκίνου του μαστού αυξάνονται όσο αυξάνεται η ηλικία. Οι 
περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται μετά από την ηλικία των 50 ετών, ενώ πιο σπάνια σε 
γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών (5% των περιπτώσεων), με εξαίρεση τις γυναίκες που έχουν 
κληρονομική προδιάθεση. 

3. Διαταραχές της έμμηνου ρύσης 
4.  Ιστορικό Καρκίνου: γυναίκες που έχουν εμφανίσει προηγουμένως καρκίνο των ωοθηκών ή του 

μαστού έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν έναν 2ο καρκίνο στο μαστό. 
5. Ατεκνία 
6. Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης:. 
7. Κάπνισμα: Φαίνεται ότι το κάπνισμα σχετίζεται με αύξηση του σχετικού κινδύνου εμφάνισης 

καρκίνου του μαστού. 
 
 
 



Τα κυριότερα συμπτώματα από τον καρκίνο του μαστού είναι τα εξής: 
 Εξόγκωμα ή σκλήρυνση στην περιοχή του μαστού ή και μασχάλης 
 Διόγκωση λεμφαδένων όπως μασχάλης 
 Έκκριση υγρού ή αίματος από τη θηλή 
 Eισολκή δέρματος δηλαδή έλξη του δέρματος ή θηλής, όπως το εσωτερικό του μαστού 
 Ερυθρότητα, ευαισθησία ή πόνοι στο στήθος 

 
 
 
Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο ή και σε προκαρκινικό στάδιο 
αυξάνεται όλο και περισσότερο λόγω της ευαισθητοποίησης των γυναικών όσον αφορά στον 
προληπτικό έλεγχο των μαστών με κλινική ψηλάφηση από ιατρό, μαστογραφία και 
υπερηχογράφημα, καθώς και με την αυτοψηλάφηση. Άπαξ και εντοπιστεί ένας ύποπτος 
όγκος, η διάγνωση γίνεται με λήψη υλικού από τον όγκο για μικροσκοπική εξέταση.  

 
Συνήθεις που δεν πρέπει να ξεχνάτε: 

 Μην ξεχνάτε την μαστογραφία 

 Κόψτε το κάπνισμα 

 Ασκηθείτε  

 Διατηρείται το βάρος σας σταθερό 

 Υιοθετήστε μια ισορροπημένη, υγιεινή διατροφή 

 Προσέξτε την κατανάλωση αλκοόλ 

 Θηλάστε το μωρό σας 

 Αποφύγετε την ορμονοθεραπεία 

 Μιλήστε με τον γιατρό σας 
 

Θυμηθείτε:  Κάλλιο ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ παρά ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ 
                                                            

                                                                                                   Ιπποκράτης 
                                                                                              

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              
Παναγιώτα Καμπόσου 

 
 
 

 



Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

 
 

      Στο άρθρο που ακολουθεί, θα ασχοληθούμε μ΄ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 

θέμα που έχει να κάνει με τον «Αγωνιστικό αθλητισμό στην παιδική ηλικία».  

Έτσι λοιπόν θα αναφέρουμε θέσεις και απόψεις που στηρίζονται σε 

επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα, καθώς επίσης και σε προσωπικές 

εμπειρίες και παρατηρήσεις από την πολύχρονη δουλειά στον χώρο του σχολικού 

και ιδίως του εξωσχολικού αθλητισμού. 

      Το σημερινό μας κείμενο αποσκοπεί στην, κατά το δυνατόν, σωστή 

ενημέρωση όλων των παραγόντων του αθλητικού γίγνεσθαι, προπάντων δε και 

κυρίως των ΓΟΝΕΩΝ και συνακόλουθα και των ΠΑΙΔΙΩΝ που ασχολούνται 

συστηματικά με την άθληση γιατί έχουν ταλέντο, φιλοδοξίες και όνειρα. 
 

    
 

      Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο οργανωμένος ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

παρουσιάζει αύξηση και μάλιστα σημαντική τα τελευταία χρόνια στις 

περισσότερες περιοχές της χώρα μας. Τα παιδιά, λόγω της προβολής των 

αθλητικών γεγονότων από τα ΜΜΕ και τα μέσα μαζικής δικτύωσης, 

επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από τα αγωνιστικά σπορ. Ως εκ τούτου, ο 

αθλητισμός είναι από τις πλέον δημοφιλείς δραστηριότητες του παιδιού στον 

ελεύθερο χρόνο του. Επίσης το ενδιαφέρον των γονέων για αθλητική ενασχόληση 

των παιδιών τους είναι πολύ μεγαλύτερο. Το παλιό στερεότυπο που θεωρούσε 

την συμμετοχή του παιδιού με το παιχνίδι και την άσκηση περίπου ως «χαμένο 

χρόνο», έχει αφήσει την θέση του σε σημαντικό βαθμό, ιδιαίτερα στις αστικές 

περιοχές, στην συνειδητοποίηση της ΖΩΤΙΚΗΣ ανάγκης των παιδιών για 

άθληση.  Για την ανάπτυξη δε του αθλητισμού υψηλού επιπέδου γίνεται πλέον 



συστηματική προσπάθεια για την ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ και την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των 

αθλητικών ταλέντων και άρα η επιστράτευσή τους από μικρή ηλικία. 

      Κατά παράδοση ο οργανωμένος αθλητισμός στοχεύει στη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος θετικής ανάπτυξης του παιδιού και ένταξής του στο κοινωνικό 

σύνολο. Η σπουδαιότητα  του αθλητισμού στο παιδί εξαρτάται κυρίως από την 

φύση των αλληλεπιδράσεων και των συνεργειών που δημιουργούνται και 

αναπτύσσονται με τις αθλητικές δραστηριότητες αλλά και από την ποιότητα του 

συναισθηματικού κλίματος που καλλιεργείται στο αθλητικό περιβάλλον. 
 

 
 

      Στα θετικά του αθλητισμού αναφέρονται οι ευκαιρίες που έχει το παιδί να 

ζήσει ευχάριστες στιγμές και να επιτύχει καλά αποτελέσματα όχι μόνο στη 

φυσική του ανάπτυξη αλλά και στη νοητική, τη συναισθηματική και την κοινωνική 

του εξέλιξη. 

      Είναι μια πρόκληση για ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων, χρήσιμων στον 

αθλητισμό αλλά και σε άλλους τομείς της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ζωής του 

παιδιού. Ο αθλητισμός δημιουργεί μεταξύ των άλλων πολύ καλές ευκαιρίες για 

ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης, της 

ανεξαρτησίας, της συνεργατικότητας. Βέβαια οι αξίες αυτές αναπτύσσονται εάν 

και εφόσον υπάρξει ασφαλές περιβάλλον. Αυτό  σημαίνει ότι το παιδί 

δραστηριοποιείται σ΄ ένα ήρεμο κλίμα με προπονητικά περιεχόμενα και αθλητικές 

εκδηλώσεις που έχουν προσαρμοσθεί και ανταποκρίνονται (ταιριάζουν) στις 

φυσικές, ψυχοκινητικές και ηθικές του ανάγκες, δυνατότητες και προκλήσεις. 

Με άλλα λόγια ο αθλητισμός μόνος του δεν αναπτύσσει κατ΄ ανάγκη τις θετικές 

ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες ενός παιδιού, εκτός και αν υπάρξουν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Για παράδειγμα όταν ένα παιδί ζει σε περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αντιπαλότητα 

ή αθλείται σ΄ ένα αθλητικό σύλλογο όπου επιδιώκεται η νίκη με κάθε τρόπο 

υπάρχει κίνδυνος αντί της άμιλλας να καλλιεργηθεί η επιθετικότητα και ακόμα η 

βίαιη συμπεριφορά του παιδιού. 



      Γενικά, οι υπερβολικές απαιτήσεις και πιέσεις που ασκούνται σε ένα παιδί για 

νίκες και επιτυχίες σε πολύ μικρή ηλικία είναι βέβαιο ότι βλάπτουν τόσο τη 

φυσική του ανάπτυξη όσο και την εξέλιξη της προσωπικότητάς του. 
 

     

     

Οι πιέσεις δημιουργούν άγχος και στρές στα παιδιά. Έτσι ο αθλητισμός χάνει 

την εκπαιδευτική του αξία. Στα αρνητικά καταγράφεται επίσης η πρόωρη 

εξειδίκευση του παιδιού σ΄ ένα άθλημα αντί να του δοθούν ευκαιρίες για επαφή 

και μύηση σε περισσότερα σπορ, ούτως ώστε να μπορεί να επιλέγει το ίδιο αυτό 

που θεωρεί ότι του αρέσει και του ταιριάζει περισσότερο και σε καμία περίπτωση 

να μην αποφασίζουν –ερήμην του- κάποιοι άλλοι (συνήθως οι γονείς) με βάση τις 

επιθυμίες και τα απωθημένα τους. 

      Η βιαστική εξειδίκευση του παιδιού σε κάποιο άθλημα είναι πολύ πιθανόν να 

οδηγήσει σε πρόωρο ανταγωνισμό με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του «ευ 
αγωνίζεσθαι» και γενικά των ηθικών αξιών του αθλητισμού. 

 

       
 

      Στο πρόβλημα κατά πόσο τα παιδιά είναι σε θέση να κάνουν αγωνιστικό 

αθλητισμό τίθεται το ερώτημα κατά πόσο οι μεγάλοι είναι έτοιμοι να 

διαχειριστούν σωστά αυτό το ευαίσθητο ζήτημα και να αναλάβουν την αθλητική 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών και αυτό αφορά πρωτίστως ή κυρίως τους 

προπονητές, τους αθλητικούς παράγοντες και τους γονείς. 

      Τα βασικά χαρακτηριστικά των προπονητών αυτών είναι η κατάλληλη γνώση, 

η ιδιαίτερη προπονητική ικανότητα και κυρίως η σωστή συμπεριφορά και πάνω 



από όλα να διαθέτει το «χάρισμα» έτσι ώστε να μπορεί να ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ το παιδί 

να αγαπήσει τον αθλητισμό  και να αφοσιωθεί στο άθλημα που τελικά θα επιλέξει. 

Ο προπονητής αθλητών που βρίσκονται στην παιδική ηλικία θα πρέπει να 

«χτίσει» μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, με απόλυτο σεβασμό 

στην  προσωπικότητα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες αλλά και τις δυνατότητες και 

τις προδιαγραφές του παιδιού και ασφαλώς ΠΑΝΤΑ μέσα στο πλαίσιο των 

ΑΡΧΩΝ και ΑΞΙΩΝ του αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση οι μεγάλοι πρέπει να 

καταλάβουν ότι τα παιδιά δεν είναι «μίνι-ενήλικες» , πρέπει επίσης να 

καταλάβουμε όλοι (το ξαναλέμε γιατί το θεωρούμε σημαντικό) ότι τα παιδιά 

κάνουν αθλητισμό για τον εαυτό τους και όχι για τους άλλους.   
 

 
 

      Συνοψίζοντας, ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία πρέπει να στοχεύει και να 

επιδιώκει την ολική ανάπτυξη του παιδιού, δηλαδή τη σωματική, πνευματική, 

συναισθηματική, κοινωνική και ηθική καλλιέργεια της προσωπικότητάς του. 

      Από τα προπονητικά προγράμματα δεν πρέπει να λείπει ο ψυχαγωγικός 

χαρακτήρας. Το παιδί δεν είναι μηχανή παραγωγής έργου αλλά προσωπικότητα 

και συνεπώς πρέπει να του παρέχονται ευκαιρίες για πρωτοβουλία, ανεξαρτησία 

και λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα βέβαια αυτό δεν πρέπει να αναιρεί αλλά ούτε 

μπορεί να απαξιώνει την ενημέρωση και την καθοδήγηση του παιδιού που είναι 

απολύτως αναγκαίο να έχει από τους ΓΟΝΕΙΣ και τους ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ-

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ.  Ωστόσο κατά κανόνα δεν είναι σωστό να τους δίνουν εντολές 

και παραγγέλματα, αλλά να τους δημιουργούν ένα πλαίσιο 

αναφοράς,  πληροφοριών και κινήτρων, επί τη βάση των οποίων θα αποφασίζουν 

εν τέλει τα παιδιά για τον ίδιο τους τον εαυτό. 

      Η προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς επίσης και η 

ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού πρέπει να αποτελεί καθημερινή 

φροντίδα κάθε προπονητή. Η δημιουργία και η εφαρμογή στοχευμένων αθλητικών 

προγραμμάτων στην παιδική ηλικία πρέπει να αποτελεί καθημερινή και, κατά 

προτεραιότητα, φροντίδα κάθε προπονητή. Τέλος, η συστηματική συνεργασία 

μεταξύ προπονητών και γονέων (κυρίως) αλλά και παραγόντων, γιατρών και 



ψυχολόγων θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για ένα  αθλητισμό στην 

υπηρεσία του παιδιού. 

 

 
 

Ντεβές Θοδωρής 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 

 

 

 

        Όταν θέλεις, όλα τα μπορείς… ελληνικά!    . 
 

Τα τελευταία χρονιά η χώρα μας έχει μια δυναμική παρουσία στο χώρο του 

αθλητισμού, με μεγάλες επιτυχίες. Μας χάρισε περήφανες στιγμές καθώς και 

πολλές καταξιώσεις με παγκοσμίους τίτλους που έκαναν υπερήφανο το έθνος μας. 

  

Ένα από τα μεγαλύτερα πρότυπα της σύγχρονης καλαθοσφαίρισης είναι ο 

μοναδικός και, πλέον, ένας από τους πολυτιμότερος παίχτες του κόσμου: ο 

Γιάννης Αντετοκούνμπο.  
 

 



Ο Γιάννης, έχοντας ζήσει μια φτωχή και δύσκολη παιδική ηλικία, έβαλε 

πείσμα να πραγματοποιήσει το όνειρο του και να γίνει ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ. Μας έδειξε 

ότι με πολύ μεράκι, ιδρώτα και συνεχή δουλειά μπορεί ο καθένας να εκπληρώσει 

το όνειρο του. Σήμερα τον παρακολουθούμε στα σαλόνια του καλυτέρου 

πρωταθλήματος του κόσμου οπού σαρώνει και φέρνει χαμόγελα από την άλλη άκρη 

του Ατλαντικού. Εκτός από τις υποχρεώσεις στην ομάδα του, ενισχύει και την 

Εθνική Ελλάδος, όπου με την άφιξή του δίνει θάρρος και δύναμη για ακόμα 

περισσότερες κατακτήσεις. 

 

Από την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα έναν σπουδαίο αθλητή με ένα 

ασυνήθιστο άθλημα για τα ελληνικά δεδομένα οπού και αυτός με την σειρά του 

προσφέρει επιτυχίες. Ο λόγος για τον Στέφανο Τσιτσιπά που ασχολείται 

επαγγελματικά με το τένις και βρίσκεται στην κατάταξη με τους 10 καλυτέρους 

τενίστες του κόσμου. Μόλις στα 21 του χρόνια, έχει και καταξιωθεί ως ένα από τα 

μεγαλύτερα ονόματα του τένις και όλα δείχνουν πως θα έχει ένα λαμπρό μέλλον 

καθώς είναι ένα παιδί με δυνατότητες και ταλέντο. Μένει να δούμε πόσο ψηλά  

μπορεί να φτάσει και να συνεχίσει αυτό που άρχισε και να μας εκπροσωπεί στα 

διεθνή τουρνουά. 

 

 
   

 

Και τέλος έχουμε έναν αθλητή οπού είναι ηθικό δίδαγμα για τους νέους 

καθώς δεν το βάζει ποτέ κάτω και τίποτα δεν τον εμποδίζει προς το υψηλότερο 

σκαλοπάτι του βάθρου. Αναφερόμαστε φυσικά  στον Λευτέρη Πετρούνια. Είναι 

αυτός που έχει προσφέρει τα περισσότερα μετάλλια στην Ελλάδα καθώς είναι 

Ολυμπιονίκης και ψηλότερος στην λίστα στο αγώνισμα των κρίκων. Είναι άξιο 

θαυμασμού ότι πέρα από τους αρκετούς τραυματισμός , σε κάθε επιστροφή του 



έρχεται δριμύτερος και δυνατότερος για να δείξει ότι ποτέ δεν πρέπει να 

εγκαταλείπουμε τον στόχο μας! 
 

 
 

‘Αλεξ Τσένγκερι, Βαγγέλης Φλώρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Η κοινωνία… είμαστε εμείς!        . 
 

               Σχολικός εκφοβισμός           .  
Η κατάρα του σχολείου; 

Όχι βέβαια!        
Ο εκφοβισμός δεν είναι κατεξοχήν σχολικό φαινόμενο αλλά κοινωνικό. Αυτό 

σημαίνει ότι τον συναντάμε και σε άλλες περιόδους της ζωής του ανθρώπου με 

άλλες μορφές και άλλους τρόπους εκδήλωσης. Τα αίτια που τον δημιουργούν είναι 

σχεδόν τα ίδια, για όποιον χώρο εκδήλωσής του κι αν μιλάμε. Αυτό που 

διαφοροποιείται  κάθε φορά είναι οι θεσμοί που πρέπει να τον αντιμετωπίσουν. 

Και πάλι, όμως, ανάμεσά τους υπάρχουν πάντα δύο σταθεροί και καθοριστικής 

σημασίας: η οικογένεια και η πολιτεία.  

Εμείς θα μιλήσουμε για τον εκφοβισμό στο χώρο του σχολείου. Τα τελευταία 

χρόνια, ευτυχώς, και στα χνάρια της εκπαιδευτικής πολιτικής της υπόλοιπης 

Ευρώπης, υπάρχει και στο ελληνικό σχολείο ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη μελέτη 

και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Και εδώ, όπως και για τα περισσότερα 

κοινωνικά φαινόμενα, αποδεικνύεται ότι το βασικότερο όπλο είναι η πρόληψη. 
 

                   Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός                . 
 

Η συστηματική και στοχευμένη, εκ πρόθεσης πρόκληση βλάβης από ένα παιδί 

ή ομάδα παιδιών προς κάποιο άλλο. Υπάρχει, πάντα, ολοφάνερα η ανισότητα της 

δύναμης ανάμεσα στα δύο μέρη και αυτό φαίνεται καθαρά από τις αντιδράσεις 

των εμπλεκομένων στο τέλος κάθε επεισοδίου: μόνο ο ένας είναι εμφανώς 

στενοχωρημένος, συγχυσμένος, κλαίει κλπ. Η ανισότητα αυτή μπορεί να είναι 

εμφανής, πχ σωματική υπεροχή ή αντιληπτή, πχ να θεωρεί κάποιος τον εαυτό 

του πολύ έξυπνο. 

 



Ο εκφοβισμός μπορεί να διακρίνεται με γυμνό μάτι, όπως στα περιστατικά 

σωματικής βίας, που είναι όμως και τα πιο σπάνια. Συνήθως είναι έμμεσος, έχει 

δηλαδή καλυμμένη μορφή και εμφανίζεται με την ανάμειξη τρίτων προσώπων, 

τη διαρροή άσχημων φημών, την κοινωνική απομόνωση, το σκόπιμο αποκλεισμό 

από την ομάδα, την ψυχολογική αποθάρρυνση κλπ.   

 Πρέπει, όμως, να τονίσουμε ότι στην πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο 

απλά, ούτε τα περιστατικά τόσο ευδιάκριτα. Γιατί πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά 

που δέχονται τον εκφοβισμό μπορεί να τον «προκαλούν» με την συμπεριφορά 

τους, ή μπορεί να είχαν ξεκινήσει οι ίδιοι σαν εκφοβιστές και στη συνέχεια 

απομονώθηκαν από την ομάδα. Άλλο ένα συχνό φαινόμενο είναι τα παιδιά που 

έχουν υποστεί τον εκφοβισμό να τον εφαρμόζουν σε άλλους που θεωρούν πιο 

αδύναμους και να συνεχίζεται έτσι ένας ατελείωτος και φαύλος κύκλος. 
 

 
 

                Τα παιδιά που δέχονται τον εκφοβισμό                 . 
 

Είναι άξιο απορίας γιατί, ενώ υπάρχουν στο σχολείο πολλά παιδιά με 

χαρακτηριστικά  που θα μπορούσαν να «τραβήξουν» το ενδιαφέρον των εν 

δυνάμει εκφοβιστών, εν τούτοις αυτό συμβαίνει μόνο με μερικά από αυτά.  

Πρόκειται για τα παιδιά που θα λέγαμε απλά ότι δεν τα πάνε καλά με τον 

εαυτό τους, δεν έχουν αποδεχτεί την ιδιαιτερότητά τους (που δε χρειάζεται πάντα 

να είναι εμφανής ή σωματική) και γι’ αυτό και δεν μπορούν να διαχειριστούν την 

αρνητική γνώμη των άλλων. Δεν έχουν αναπτύξει τους κατάλληλους 

ψυχολογικούς μηχανισμούς άμυνας που θα τους περιχαρακώσουν από τις 

αρνητικές συνέπειες του εξωτερικού πειράγματος, αφού στην ουσία τους 

κατηγορεί και ο ίδιος τους ο εαυτός. Κι εδώ είναι το κρίσιμο σημείο για την 

επιλογή τους ως μελλοντικών θυμάτων: το τεστ του πειράγματος. Αν το παιδί 



δεν ενδιαφερθεί, τότε το πιο πιθανό είναι ο εκφοβιστής να χάσει το ενδιαφέρον 

του. Αν όχι, τότε ξεκινάει η περιπέτεια… Αυτή η ευαισθησία τους τα κάνει να 

φαίνονται αδύναμα και ανυπεράσπιστα και, άρα, τα εύκολα θύματα που ψάχνουν 

οι εκφοβιστές. Σ’ αυτό το, ψυχολογικού χαρακτήρα, κομμάτι στο παζλ του 

φαινομένου του εκφοβισμού, καθοριστικό ρόλο παίζει η οικογένεια, όπως θα δούμε 

και παρακάτω. 

 
 

 Αν και οι αρνητικές συνέπειες του εκφοβισμού στο παιδί που τον βιώνει 

προσωπικά είναι αυτονόητα και ευκολονόητα αρνητικές, θα αναφέρουμε 

ενδεικτικά τις παρακάτω: 

 Η κοροϊδία μειώνει την αυτοεκτίμησή του, ιδιαίτερα όταν αυτή σχετίζεται 

με τη διαφορετικότητά του (σωματική διάπλαση, εθνικότητα, κλπ) 

 Είναι ιδιαίτερα αυστηρό, απαιτητικό με τον εαυτό του 

 Επικρίνει τον εαυτό του και σταδιακά όλους τους άλλους 

 Βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και κατάσταση άμυνας, δυσκολεύεται να 

εμπιστευθεί ακόμα και τα άτομα της οικογένειάς του 

 Διακατέχεται από συναισθήματα φόβου, αγωνίας, ντροπής, ενοχής, θυμού 

 Παρουσιάζει νευρικότητα και ευερεθιστότητα και δεν μπορεί να 

χαλαρώσει, ούτε στις κοινωνικές του επαφές 

 Γίνεται επιθετικό, ως αντίδραση στη βία 

 Εκτονώνει την ένταση στο σπίτι, γίνεται εχθρικό και αγενές 

 Μιλάει χαμηλόφωνα ή γρήγορα και χάνει, «μασάει» τις λέξεις 

 Εμφανίζει μελαγχολία, κατάθλιψη 

 Σε ακραίες περιπτώσεις εμφανίζει τάσεις αυτοκτονίας 
 

               Τα παιδιά που ασκούν τον εκφοβισμό                  . 
 

Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι μόνο τα παιδιά που δέχονται τη βία 

είναι οι αδύναμοι κρίκοι αυτής της αλυσίδας. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι και οι 



εκφοβιστές χρίζουν βοήθειας και προσοχής, όχι μόνο για την άμεση αντιμετώπιση 

του προβλήματος αλλά και για τη μελλοντική τους εξέλιξη και προσαρμογή στο 

κοινωνικό σύνολο. 
 

 
 

Μπορεί να φαίνεται ότι οι εκφοβιστές δεν έχουν κανένα πρόβλημα αλλά η 

πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Τα παιδιά αυτά, έχοντας στερηθεί 

την προσοχή ή την αποδοχή από το οικογενειακό τους περιβάλλον, προσπαθούν να 

την αποσπάσουν, ακόμα και με τη βία, στο σχολικό περιβάλλον. Επιζητούν την 

αποδοχή και το θαυμασμό από την ομάδα των «θαυμαστών» τους, όχι όμως με 

θετικό και ηρωικό τρόπο αλλά μειώνοντας τα θύματά τους. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι οι εκφοβιστές διαλέγουν πάντα θύματα εμφανώς «κατώτερα» και έχουν ένα 

τρομερό ένστικτο να τα ανακαλύπτουν. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και εδώ 

τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας, στη στιγμή της γέννησης του φαινομένου.    

Οι αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά εκφοβιστές είναι πολύ σημαντικές και 

μακροπρόθεσμες. Οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες: 

 Αδυναμία να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να αντλήσουν δύναμη και 

αυτοεκτίμηση με θετικούς, δημιουργικούς τρόπους  

 Δυσκολία διαπροσωπικών σχέσεων, διαχείρισης θυμού και συγκρούσεων 

 Οι οπαδοί τους αποχωρούν σταδιακά, καθώς μεγαλώνουν και μένουν μόνοι, με 

άγχος και τάσεις κατάθλιψης 

 Έχουν αυξημένο κίνδυνο νεανικής και ενήλικης εγκληματικότητας, χρήση 

ουσιών και αλκοόλ  

 Αυξημένη πιθανότητα βίαιης συμπεριφοράς προς τα παιδιά και τη σύντροφο 

μέσα στην οικογένειά τους 

 

 
 



          Ποιος είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του φαινομένου;          . 
 

               Οικογένεια                   .  

Η οικογένεια είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου, αλλά και για τη δημιουργία του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ρόλος 

της οικογένειας είναι καθοριστικής σημασίας για την ψυχική υγεία και ισορροπία 

του παιδιού και την ικανότητά του να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του είτε 

αυτά αφορούν τον εαυτό του είτε τους άλλους.  

 Για την περίπτωση των παιδιών που καταλήγουν στο σχολείο να γίνουν οι 

αποδέκτες της βίας, ευθύνεται ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν κατάφερε να 

διαγνώσει το πρόβλημα που τους δημιούργησε η διαφορετικότητά τους, όσο 

σημαντική ή ασήμαντη κι αν είναι αυτή, και δεν κατάφερε να  τα κάνει να την 

αποδεχτούν και να την ξεπεράσουν τονίζοντας άλλα ταλέντα και θετικά στοιχεία 

της προσωπικότητάς τους. Η χειρότερη περίπτωση είναι το παιδί να νιώθει την 

απόρριψη από τους ίδιους τους γονείς, κάτι που μπορεί να μη γίνεται ευθέως και 

εμφανώς αλλά το παιδί το αναγνωρίζει και το εισπράττει ενστικτωδώς. Το παιδί, 

πηγαίνοντας στο σχολείο, βγαίνει σε έναν κόσμο «απειλητικό» χωρίς να έχει τα 

απαραίτητα όπλα, που στην περίπτωση αυτή είναι ένα υποστηρικτικό 

οικογενειακό περιβάλλον. Αυτή η στάση των γονιών μπορεί να οφείλεται σε 

άγνοια, σε παραμέληση των αναγκών του παιδιού λόγω φόρτου εργασίας ή 

άλλων προβλημάτων ή ακόμα και σε άρνηση των ίδιων των γονιών να δεχτούν 

τη διαφορετικότητα του παιδιού τους. 

Τα παιδιά που καταλήγουν στο σχολείο να ασκούν βία, επίσης μαρτυρούν ότι 

υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν τους έδωσε την απαραίτητη 

προσοχή. Η συναισθηματική παραμέληση και η έλλειψη τρυφερότητας τα πρώτα 

χρόνια της ζωής δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια προβληματική παιδική 

ηλικία. Τα παιδιά αναζητούν πάντα την αποδοχή και την αναγνώριση από τους 

γονείς για να χτίσουν πάνω τους την αυτοπεποίθησή τους και να δημιουργήσουν 

μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους. Όταν  το παιδί δεν έχει αυτή την 

αναγνώριση, θα την απαιτήσει με διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους 

είναι και η βία. Εν δυνάμει εκφοβιστές, επίσης, δημιουργεί και η χρήση βίας μέσα 

στην οικογένεια ως μέθοδος επίλυσης προβλημάτων.  Η βίαιη συμπεριφορά των 

γονιών προς τα παιδιά ή και του ενός προς τον άλλο καθώς και τα συχνά 

ξεσπάσματα θυμού και οι σωματικές τιμωρίες είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν 

τα παιδιά στην υιοθέτηση αυτού του προτύπου ως σωστού και αποδεκτού, που 

μπορεί να καταλήξει να γίνει μη αναστρέψιμη στάση ζωής.  Άλλη κατηγορία 

γονέων, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα στο χτίσιμο της συμπεριφοράς του παιδιού, 



είναι αυτοί που δείχνουν ανοχή στη βίαιη συμπεριφορά των παιδιών ή δε τους 

βάζουν καθόλου όρια. Τα παιδιά στη συνέχεια μεταφέρουν αυτήν την κατάσταση 

και στο σχολικό περιβάλλον, νομίζοντας πως αυτός είναι ο σωστός τρόπος 

συμπεριφοράς και όταν αρχίζουν οι τιμωρίες δεν μπορούν να καταλάβουν που 

έχουν κάνει λάθος. 
 

 
 

 Όταν έρχονται αντιμέτωποι οι δύο θεσμοί, το σχολείο και η οικογένεια, 

φυσικά οι ιδέες που καλλιεργεί η οικογένεια είναι αυτές που θα επικρατήσουν στη 

συνείδηση του παιδιού. 
 

             Το σχολείο                  .  

Το φαινόμενο του εκφοβισμού εκδηλώνεται στο σχολείο, παρόλο που δεν 

ξεκινάει από αυτό. Το σχολείο είναι ο πρώτος χώρος στον οποίο το παιδί μένει 

μόνο του, χωρίς την «προστασία» του οικογενειακού περιβάλλοντος και αρχίζει να 

δέχεται τα μηνύματα που του στέλνει το περιβάλλον του. Για το παιδί που 

δέχεται τον εκφοβισμό, τα μηνύματα αυτά είναι πολύ εύγλωττα και το κάνουν να 

αισθάνεται πολύ άσχημα.  

Εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η έγκαιρη «διάγνωση», από τους δασκάλους 

και τους καθηγητές των περιπτώσεων που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα, 

και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους. Η ίδια η φιλοσοφία που διέπει τη 

λειτουργία του σχολείου και η εκπαιδευτική πρακτική, πολλές φορές δε βοηθούν 

καθόλου προς αυτήν την κατεύθυνση ή γίνονται και αιτίες δημιουργίας του 

φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, οι παραμελημένοι από την οικογένεια μαθητές θα 

μπορούσαν να βρουν στο σχολείο την αναγνώριση της αξίας τους σε κάποιον 

τομέα που δεν είναι κατ΄ ανάγκη η επίδοση σε κάποιο μάθημα αλλά σε κάποιο 

άθλημα, στη μουσική, στην υποκριτική, στη δημοσιογραφία, στις δημόσιες 

σχέσεις, στην οργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων, στον εθελοντισμό, στην 



προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Είναι γνωστό ότι στο ελληνικό σχολείο 

προβάλλεται και επιβραβεύεται κυρίως η επίδοση στα μαθήματα ενώ όλοι οι άλλοι 

τομείς είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένοι ή ανύπαρκτοι. Μερικά από τα 

χαρακτηριστικά που επιτείνουν και συντηρούν τις συνθήκες δημιουργίας του 

εκφοβισμού στο σχολείο είναι τα ακόλουθα:     

■  Ανταγωνιστικότητα, έλλειψη συνεργασίας στη μάθηση 

■  Έλλειψη ενθάρρυνσης μαθητικών πρωτοβουλιών και δημιουργικότητας στη 

   μάθηση 

■  Έλλειψη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αγωγής 

■ Περισσότεροι κανόνες και έλλειψη μαθητικών πρωτοβουλιών που  

   αντικρούουν στην ανάγκη της εφηβείας για αυτονομία  

■  Μεγαλύτερη έμφαση σε ακαδημαϊκές επιδόσεις – πιο έντονη η διάκριση  

   μεταξύ αυτών που τα καταφέρνουν καλύτερα από τους υπόλοιπους, η 

   έντονη ανταγωνιστικότητα και οι λίγες ευκαιρίες ομαδοσυνεργατικής 

   μάθησης  

■ Απουσία μαθημάτων δημιουργικών ή που άπτονται άμεσα στα 

  ενδιαφέροντα των μαθητών στην εφηβεία δημιουργούν αίσθημα ανίας και 

  παθητικότητας, που ενισχύει τον εκφοβισμό 
 

   
 

Τελικά, η σχολική αποτυχία στιγματίζει την κοινωνική ταυτότητα των 

μαθητών και συντελεί στην αντικοινωνική συμπεριφορά.  

Ο ρόλος του σχολείου και η συμβολή του στην αντιμετώπιση του φαινομένου 

του εκφοβισμού είναι καθοριστικά. Αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά εδώ, δεν υπάρχει κανένας θεσμός να το αντιμετωπίσει στο 

μέλλον και το πρόβλημα θα διαιωνίζεται αφού τόσο τα θύματα όσο και οι θύτες 

θα συνεχίσουν την ίδια συμπεριφορά αντίστοιχα σε όλες τις μελλοντικές τους 

σχέσεις: στο στρατό, στις φιλίες, στο χώρο εργασίας, στην οικογένεια. 

 

 



            Η πολιτεία – τοπική κοινότητα           . 
 

Πολύ μεγάλη ευθύνη για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού έχει η 

πολιτεία, τόσο με τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου της λειτουργίας του 

σχολείου, την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος και την μαθησιακών 

πρακτικών και μεθόδων όσο και σε επίπεδο οικογενειακής πολιτικής με διάφορους 

τρόπους όπως η δημιουργία σχολών γονέων και, κυρίως, τη στήριξη των 

ασθενέστερων οικονομικών ομάδων και την προστασία των παιδιών των 

οικογενειών που δεν μπορούν να είναι συνεπείς στις γονεϊκές τους υποχρεώσεις.  

Όταν η οικογένεια και το σχολείο αποτυγχάνουν να δώσουν στα παιδιά τον 

τρόπο να αποδείξουν την αξία τους και να κερδίσουν την αναγνώριση και την 

αποδοχή και να αντλήσουν τη δύναμη που χρειάζεται για να χτίσουν μια υγιή 

προσωπικότητα, τότε το κενό αυτό οφείλει να το καλύψει η τοπική κοινότητα με 

διάφορους τρόπους όπως δωρεάν προγράμματα που θα απευθύνονται στους νέους 

(πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αθλητικά, με έμφαση στον εθελοντισμό κλπ), με τη 

δημιουργία κατάλληλων χώρων όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 

εκτονώσουν θετικά και δημιουργικά τα αρνητικά τους συναισθήματα και όχι να 

γυρίζουν σπαταλώντας άσκοπα τον ελεύθερο χρόνο τους, προκαλώντας 

αναπόφευκτα ζημιές και καταστροφές. Έτσι τα παιδιά αισθάνονται ότι ανήκουν 

σε μια ομάδα, ότι τα εκτιμούν και τα αποδέχονται κι ότι συντελούν με τον τρόπο 

τους και το ταλέντο τους στην επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

 

  
 

 



 

Φορείς για επικοινωνία και συμβουλευτική-Τηλεφωνικές γραμμές: 

 

Ψυχιατρικό τμήμα Νοσοκομείου Άργους 

 Κέντρο πρόληψης «Ελπίδα Ζωής» Άργος 

 Συνήγορος του παιδιού 11 32 000 

 Το Χαμόγελο του Παιδιού 1056 

 Μαζί για το Παιδί 210 74 82 690 

 Ζήσε χωρίς εκφοβισμό (Live without bullying): ηλεκτρονική πλατφόρμα από το 

    Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) 

 «Γραμμή Σύνδεσμος» 801 801 1177 

 Ευρωπαϊκή γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 116 111 

 Ελληνική Αστυνομία 

 Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του σχολικού εκφοβισμού (Europe’s antibullying 

   campaign)  210 33 ο6 140 

 

 

 
 

Σοφία Βεκερίδου, Κοινωνιολόγος 

 
 
 
 
 
 
 



          Μοντέλα… με τροχούς!        . 
 

Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε ένα από τα αγαπημένα μας αμάξια, 
το οποίο πιστεύουμε ότι θα  αρέσει και σε εσάς. 

Ως  μοντέλο του 1990, μας ταξιδεύει σε εκείνη την εποχή. 

 

Mazda MX-5 
         

 
 

Το Mazda MX-5, που κυκλοφορεί ως Mazda MX-5 Miata στη Βόρεια Αμερική 
 και ως Eunos Roadster στην Ιαπωνία, είναι ένα ελαφρύ roadster 
διθέσιο αυτοκίνητο, με κινητήρα μπροστά και πίσω κίνηση. Κατασκευάζεται από 
την Mazda, στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας. 
 
Mazda MX5 του 1989. 
Το πρώτο μοντέλο έκανε ντεμπούτο τον Φεβρουάριο του 1989, στο Σαλόνι 
Αυτοκινήτου του Σικάγο και λανσαρίστηκε στην αγορά τον Μάιο. Το MX-5 
σχεδιάστηκε ως ένα μικρό roadster με μικρό βάρος και ελάχιστη μηχανική 
πολυπλοκότητα που να περιορίζεται μόνο από τις νομικές απαιτήσεις και τις 
απαιτήσεις ασφάλειας, ενώ παράλληλα να είναι τεχνολογικά σύγχρονο και 
αξιόπιστο. Οι βασικές αυτές φιλοσοφίες του MX-5, συνεχίζονται διαχρονικά σε όλες 
τις γενιές του. 
Η δεύτερη γενιά του MX-5 έφτασε το 1998, το μοντέλο τρίτης γενιάς ξεκίνησε 
το 2005, και μια τέταρτη γενιά κυκλοφόρησε το 2015. Συνεχίζει να είναι το 



bestseller διθέσιο σπορ αυτοκίνητο στην ιστορία. Τον Απρίλιο του 2016 
συμπληρώθηκαν ένα εκατομμύριο MX-5 που έχουν κατασκευαστεί και πωληθεί σε  
όλο τον κόσμο. Από την έναρξη της τρίτης γενιάς, η Mazda έχει παγιωθεί σε όλο 
τον κόσμο και χρησιμοποιεί το όνομα MX-5, με μοναδική εξαίρεση τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπου διατίθεται στην αγορά ως MX-5 Miata. 

 

 
 

Τζένη Γιαγού – Αγγελική Φράγκου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Παγκόσμιες Ημέρες Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 
 
 

Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας από το Τουρκικό Κράτος 

Η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας από το Τουρκικό Κράτος καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής 
των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 
Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με 
μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης 
Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου 
1997. Στην εισηγητική έκθεση ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι: 

«Η κατάρρευση των ελληνικών δυνάμεων το 1922 στη Μικρά Ασία, οι 
σφαγές, λεηλασίες και η προσφυγιά που ακολούθησαν, αποτελούν το αποκορύφωμα 
μιας συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου από τα χώματα 
της Μικρά Ασίας, που έβαλε τέρμα στην τρισχιλιετή παρουσία του στην πέραν του 
Αιγαίου Ελλάδα, μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριμότερη φάση του ελληνικού 
πολιτισμού […] την τερατώδη αυτή γερμανική σύλληψη πρώτοι οι Νεότουρκοι 
ανέλαβαν να κάνουν πράξη. Και κοντά στις βάρβαρες ασιατικές μεθόδους του 
βίαιου εξισλαμισμού, του γενιτσαρισμού και των κατά τακτά διαστήματα φυλετικών 
εκκαθαρίσεων ήρθε να προστεθεί η τευτονική ψυχρή μεθοδικότητα με τη λειτουργία 
των περίφημων ταγμάτων εργασίας». 

 

 
 

 

 

                           



Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών 
Η Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών (World First Aid Day) 

καθιερώθηκε το 2000, με πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς 
Ημισελήνου, για να τονισθεί η σπουδαιότητα των Πρώτων Βοηθειών σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, αλλά και στην καθημερινότητα, εκεί όπου η έγκαιρη και σωστή 
παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει μια αναπηρία ή να σώσει μια ζωή. Λαμβάνει χώρα 
το δεύτερο Σάββατο κάθε Σεπτεμβρίου. 

Η σπουδαιότητα της γνώσης των πρώτων βοηθειών είναι προφανής εάν 
αναλογιστούμε ότι στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα 
περιστατικά σε ετήσια βάση. Επιπλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες στις μέρες μας 
καλούνται να αντιμετωπίσουν τις λεγόμενες σύγχρονες απειλές, όπως τα τεχνολογικά 
ατυχήματα, την αύξηση των τροχαίων, εργατικών ατυχημάτων, καρδιακών επεισοδίων 
καθώς και ατυχήματα που προκύπτουν από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των 
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. 
 

 

 
 

Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου 
Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με 

πρωτοβουλία του αμερικανού γραφίστα Χάρβεϊ Μπολ (1921-2001), σχεδιαστή της 
χαμογελαστής  φατσούλας . Τον εορτασμό συνεχίζει και προωθεί, μετά τον θάνατο 
του εμπνευστή του το ίδρυμα «Harvey World Smile Foundation», που 
δημιουργήθηκε για να τιμήσει την μνήμη του. 

Το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρα Χαμόγελου είναι: «Κάνε μια πράξη 
καλοσύνης. Βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Τα άτομα ενθαρρύνονται να 
ανταλλάσσουν χαμόγελα για να δημιουργήσουν, έστω και για μια ημέρα, μια 
ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. 

Το ιστορικό της γιορτής ξεκινά μια μέρα του 1963, όταν ο Χάρβεϊ Μπολ 
προσλήφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία της Μασαχουσέτης «State Mutual Life 
Assurance Company» για φτιάξει ένα σύμβολο που θα ανέβαζε το ηθικό των 
υπαλλήλων της. Τού πήρε μόνο δέκα λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το 
χαμογελαστό προσωπάκι, που είναι γνωστό παγκοσμίως ως smiley. Για τις υπηρεσίες 
πληρώθηκε με το ποσό των 45 δολαρίων (350 δολάρια με σημερινές τιμές). 



 

 
 

Το smiley γνώρισε μεγάλη επιτυχία τα κατοπινά χρόνια. Αποτυπώθηκε σε 
μπλουζάκια και πόστερ, ενώ ήταν πηγή έμπνευσης για το πασίγνωστο σχέδιο των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Aπέφερε εκατομμύρια δολάρια , αλλά ο Μπολ έλαβε 
μόνο την αρχική αμοιβή του. 

Η ευρεία χρήση του, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του ίντερνετ, τού 
δημιούργησε την ιδέα να καθιερώσει την Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου για να 
υπενθυμίσει στο ευρύ κοινό την αρχική έννοια του smiley και την πρόθεση του 
δημιουργού του.  

 
 

            
 

Σοφία Α. Καπετάνιου, Παναγιώτα Καμπόσου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Η φύση μιλάει         . 
Τρύπα του όζοντος 

Τρύπα του όζοντος ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα του 

όζοντος που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης 

μειώνεται σε πάχος πάνω από την Ανταρκτική. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1985. 

Επειδή το λεπτότερο σημείο του είναι πάνω από το Νότιο Πόλο, η μείωση του πάχους του 

στρώματος έχει ως αποτέλεσμα την ονομαζόμενη «τρύπα» στο στρώμα του όζοντος.  
 

 
 

Η τρύπα του όζοντος αποτελεί ένα επίκαιρο περιβαλλοντικό θέμα αφού 

επηρεάζει κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη μας. Εκτός από τους ανθρώπους και 

τα ζώα υπάρχουν στοιχεία ότι επηρεάζει τις γεωργικές καλλιέργειες αλλά και 

τη δασική βλάστηση.  

Λόγω του ότι το όζον προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφώντας 

σημαντικό τμήμα της υπεριώδους, η δημιουργία της τρύπας του όζοντος έχει 

αρνητικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης αυξάνει τη 

θερμοκρασία στον πλανήτη και συμβάλλει στο λιώσιμο των πάγων. 
 

Πώς δημιουργήθηκε 
 

Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε κυρίως από την εκπομπή πολλών χημικών 

ενώσεων όπως για παράδειγμα τους χλωροφθοράνθρακες οι οποίοι περιέχουν 

χλώριο το οποίο είναι το πιο επιβλαβείς για το όζον. Μια έρευνα που έγινε σε 

ένα πανεπιστήμιο στην Κρήτη το 2009 έδειξε για ποιους λόγους οι 

χλωροφθοράνθρακες είναι τόσο επιβλαβείς για το όζον : 

 α) Οι χλωροφθοράνθρακες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής οπότε μεταφέρονται 

από ατμόσφαιρα σε ατμόσφαιρα χωρίς να εξασθενήσουν 

 β) Όταν είναι αρκετά υψηλά οι υπεριώδες ακτίνες του ήλιου διασπάνε τα 

μόρια των χλωροφθορανθράκων και απελευθερώνονται μόρια χλωρίου.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82


γ) Τα μόρια χλωρίου που δημιουργούνται λειτουργούν ως καταλύτες για την 

γρήγορη καταστροφή του όζοντος. 
 

Συνέπειες του φαινομένου 
 

 Αποτελεί τη βασικότερη αιτία για το μελάνωμα, μια μορφή θανατηφόρου καρ- 

   κίνου του δέρματος. 

 Επίσης, η ακτινοβολία UV-C αποτελεί αιτία του καταρράκτη, καθώς είναι αρκε-  

   τά ισχυρή ώστε να περάσει μέσα από τον αμφιβληστροειδή του ματιού. 

 Τελευταία, η κυριότερη επίδραση της UV-C στους ζωντανούς οργανισμούς 

    είναι η μετάλλαξη του DNA τους. Είναι τόσο ισχυρή που οι επιστήμονες τη 

    χρησιμοποιούν σε εργαστήρια και υπό κατάλληλες συνθήκες για να επιτύχουν  

    μεταλλάξεις γονιδίων. Πιο συγκεκριμένα, η UV-C αλλοιώνει το DNA σε τέτοιο 

    βαθμό ώστε αυτό σταδιακά να χάνει την ιδιότητά του να διαιρείται και να 

    πολλαπλασιάζεται. 

 

                                                                    

 
 

 

                                Παναγιώτα Καμπόσου, Σοφία Α. Καπετάνιου  

 

 

 

 

 

 



Οι φίλοι μας τα ζώα! 

Μπορούν να πουν κι αυτά το ίδιο για μας; 
 

 
 

Αυτό το σκυλάκι βρίσκεται εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον στο προαύλιο του 

σχολείου μας. Δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία, περίπου έξι μηνών. 

Θέλει απεγνωσμένα παρέα και είναι πάντα κοντά μας. Είναι πολύ φιλικό και πολλά 

παιδιά το αγαπούν, το χαϊδεύουν και το ταΐζουν κι αυτό τους ανταποδίδει την 

αγάπη τους με διάθεση για ατέλειωτα παιχνίδια! 

Ως εδώ, όλα καλά. Όμως πρέπει να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. 

Μπορεί ένα σκυλί να συνυπάρξει με τους μαθητές ενός σχολείου; Σίγουρα τα 

περισσότερα παιδιά το αγαπούν και το φροντίζουν με τον τρόπο τους. Υπάρχουν 

όμως και κάποιοι λίγοι που δεν έχουν την ανάλογη παιδεία ή επαφή με τα ζώα και 

το φοβούνται ή ακόμα χειρότερα, το κακαομεταχειρίζονται. Αυτό είναι 

αναμφισβήτητα λάθος και το κατακρίνουμε όλοι! Είναι πραγματικά ντροπή να 

χτυπάς ένα πλάσμα τόσο καλόβολο και φιλικό όπως αυτό που ζητάει απλά να μην 

είναι μόνο του. Όμως είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει εγκαίρως να δούμε τους 

κινδύνους που παραμονεύουν. Ένα σκυλί που νιώθει να απειλείται, είναι πολύ 

πιθανόν ότι θα αντιδράσει και ένας από τους τρόπους αντίδρασης μπορεί να είναι 

να δαγκώσει αυτόν που το κακομεταχειρίζεται. Τι γίνεται τότε; 

Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση όπου κανένας δε φταίει και κανένας δεν 

είναι άμεσα υπεύθυνος.  

 

 



      
 

Μπορεί ο κάθε Δήμος να ανταποκριθεί σε μια τέτοια πρόκληση; Στη 

διαχείριση αυτού του τεράστιου και τόσο ταπεινωτικού για τη χώρα μας 

προβλήματος που λέγεται Α Δ Ε Σ Π Ο Τ Α ; Τώρα πια μπορεί. 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (5 Ιουλίου 2019, 

Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 2894) η χρηματοδότηση αφορά στη λειτουργία 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς  και για την υλοποίηση των ενεργειών 

διαχείρισής τους για τα έτη 2019, 2020 και 2021 

Παράλληλα έχει εκδοθεί  πρόσκληση  χρηματοδότησης για την κατασκευή 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων ή για την αναβάθμιση ήδη υφιστάμενων χώρων μέσω  

του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», με αρχικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, με 

απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία  υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 

2020. 

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι 

ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνουν την 

περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη 

στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της 

αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξή 

τους. 

 

      

 

Ξέρουμε καλά ότι η φιλοζωική 

του Άργους είναι κορεσμένη και 

οι εθελοντές, κάτω από αυτές 

τις συνθήκες, όσο πρόθυμοι και 

να είναι, δεν είναι και από 

μηχανής θεοί να εμφανίζονται 

πάντα στο τέλος και να δίνουν 

τη λύση, που κανένας άλλος δεν 

είναι διατεθειμένος να δώσει. 

       Ποιος είναι ο υπεύθυνος, 

λοιπόν, και θα μπορούσε να 

λειτουργήσει κατάλληλα ώστε να 

λυθεί το πρόβλημα;  

 

          Η απάντηση είναι:  
 

                 ο Δήμος. 

 

   

https://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%A6%CE%95%CE%9A-13.pdf


Ελπίζουμε (και θα παρακολουθούμε το θέμα γιατί μας ενδιαφέρει πολύ!) ότι 

ο Δήμος μας θα ανταποκριθεί θετικά σε αυτήν τη δυνατότητα που του δίνεται να 

αποσυμφορήσει αυτή τη βεβαρυμμένη εικόνα που παρουσιάζει και η δική μας πόλη και 

θα συνταχθεί με όλους τους πολίτες που δεν ανέχονται να βλέπουν ζωντανά 

πλάσματα να υποφέρουν και να τυραννιούνται αβοήθητα γύρω τους.  

Εάν κάποιος θέλει να υιοθετήσει το σκυλάκι μας και να του δώσει την αγάπη 

και τη φροντίδα που ζητάει και του αξίζει, ή σκέφτεται κάποιον άλλο τρόπο που θα 

μπορούσε να μας βοηθήσει, ας επικοινωνήσει με το σχολείο μας.     

 

 

 
 

 Σοφία Α. Καπετάνιου, Μαρία Χρυσικού, Παναγιώτα Καμπόσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το έπος του ’40 
 

 
  
Η επέτειος του ΟΧΙ γιορτάστηκε για πρώτη φορά στο κεντρικό κτίριο και στον 

προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 28 Οκτωβρίου 1941.  Έγιναν ομιλίες 
από φοιτητές ενώ την παραμονή μίλησε για την επέτειο ο καθηγητής Κων/νος 
Τσάτσος, ο οποίος αρνήθηκε να κάνει μάθημα την ημέρα της επετείου με αποτέλεσμα 
να απολυθεί από το Πανεπιστήμιο. Στη δεύτερη επέτειο, 28 Οκτωβρίου 1942, ο 
εορτασμός έγινε στην Πλατεία Συντάγματος με πρωτοβουλία των οργανώσεων ΕΠΟΝ 
και ΠΕΑΝ. Σύμφωνα με τον Ηλία Βενέζη, στις 28 Οκτωβρίου 1943 η επέτειος 
γιορτάστηκε στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην Πλατεία Κοτζιά.  

 

   



   
 
ληνική σημαία. Στη Θεσσαλονίκη, η επίσημη εορτή γίνεται με ξεχωριστή λαμπρότητα 
γιατί η επέτειος συμπίπτει με τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης κατά τον Α’ 
Παγκόσμιο πόλεμο και με τη μνήμη του πολιούχου της Αγίου Δημητρίου. Η τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο προβάλουν επετειακές εκπομπές μνήμης και ακούγεται η 
«τραγουδίστρια της νίκης» Σοφία Βέμπο.  

Χρέος μας είναι να θυμόμαστε και να τιμάμε με τον ίδιο τρόπο που 
μνημονεύουμε τους γενναίους οπλαρχηγούς του 1821 και τους ήρωες που 
πρωτοστάτησαν κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλο-γερμανικού πολέμου.  

Ο λοχίας Δημήτριος Ίτσιος, που μετά από 38000 «μολυβένια  ΟΧΙ» και μόνο 5 
άντρες, κατάφερε να αντισταθεί σθεναρά στο Πολυβολείο Π8 στην Ομορφοπλαγιά 
Σερρών. Ο ηρωικός διοικητής της 8ης, Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, που έγραψε τα 
πρώτα και πιο ένδοξα κεφάλαια της ελληνικής εποποιίας του 1940, δήλωνε: «ουδεμία 
σκέψη δια υποχώρησιν, η τελευταία γραμμή αμύνης είναι εδώ, μέχρις εσχάτων!». Αν ο 
αντιστράτηγος είχε υπακούσει στους τακτικισμούς του Παπάγου, τότε η έκβαση του 
πολέμου θα ήταν διαφορετική. 

Ο διοικητής του 2ου Τάγματος του 5ου Συντάγματος Τρικάλων απέκρουσε την 
ιταλική «Εαρινή Επίθεση» του 1941 στο Ύψωμα 731 και σφράγισε άλλη μια ηρωική 
σελίδα και το όνομα του ταγματάρχη Κασλά έμεινε στην πολεμική εποποιία του 40. 
Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει και τον κανονιέρη του ελληνοαλβανικού μετώπου, 
ταγματάρχη Δημήτριο Κωστάκη, με τη στεντόρια φωνή του: «Μη σκιάζεστε! Ο Θεός 
είναι Ρωμιός μωρέ, θα τους πετάξουμε στη θάλασσα!», που αποθέωσε το ελληνικό 
Πυροβολικό.  

Ο υπερασπιστής του Οχυρού Ρούπελ, ταγματάρχης Γεώργιος Δουράτος, που 
συνέχισε να υπερασπίζεται το Οχυρό μετά τη συνθηκολόγηση και ανάγκασε τους 
Γερνμανούς να σταθούν προσόχή μπροστά του, λέγοντας το θρυλικό: «τα οχυρά δεν 
παραδίνονται, καταλαμβάνονται!».  

          Για πρώτη φορά η επέτειος 
γιορτάστηκε επίσημα στις 28 Οκτωβρίου 
1944, με παρέλαση ενώπιον του 
πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Η 
Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε το 
1952, η γιορτή της Αγίας Σκέπης από 1η 
Οκτωβρίου να μεταφερθεί στις 28, επειδή 
είναι δεδομένο στη συνείδηση των 
Ελλήνων ότι η Παναγία βοήθησε τον 
ελληνικό στρατό στον Πόλεμο της 
Αλβανίας.  
            Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που 
γιορτάζει την είσοδό της στον πόλεμο και 
όχι την απελευθέρωση. Στην Αθήνα  αλλά 
και σε όλες τις  πόλεις της Ελλάδας 
γίνονται μαθητικές και στρατιωτικές 
παρελάσεις, ενώ δημόσια και ιδιωτικά 
κτίρια αλλά και πολίτες υψώνουν την ελ- 
 
 
      



Θρυλική μορφή του ελληνοιταλικού αγώνα είανι και ο συντ/χης Κων/νος 
Δαβάκης, πρωτοπόρος του μηχανοκίνητου Πεζικού αλλά και των Τεθωρακισμένων. 
Με 2000 άντρες του 51ου συντάγματος αντιμετώπισε μόνος την επίλεκτη 3η ιταλική 
μεραρχία των 10000 Αλπινιστών «Τζούλια», στις πρώτες κρίσιμες στιγμές του 
πολέμου, την 28η Οκτωβρίου 1940. 

Επίσης ο πλωτάρχης Μίλτων Ιατρίδης, ως κυβερνήτης του υποβρυχίου 
«Παπανικολής», έγινε ο φόβος και ο τρόμος της Αδριατικής.  

Όλα αυτά βέβαια δεν ήταν παρά μόνο η αρχή της αντίσατσης του ελληνικού 
λαού προς τον Γερμανό κατακτητή, που δεν κάμφθηκε ούτε από εκτελέσεις, ούτε 
από σφαγές, ούτε από αφανισμό από προσώπου γης ολόκληρων χωριών.  

 
 

       
 

Εκτελέσεις και απαγχονισμοί άμαχου ελληνικού πληθυσμού 
  

 

 
 

Η σφαγή στα Καλάβρυτα, 13 Δεκεμβρίου 1943 
 



Όπως γράφει εύστοχα ο Ιταλός Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στο 
Ούντινε, Fulvio Salimbeni: 

«Ο Δαυίδ (ενν. η Ελλάδα), πρόσφερε ένα εμβληματικό παράδειγμα ηρωικής 
αντίστασης στον φασιστικό ολοκληρωτισμό, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη είχε 
υποχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα κάτω από τον βρόγχο των γερμανικών 
στρατευμάτων…». 

Μεγάλα λόγια για τα πολύ μεγάλα έργα των Ελλήνων έχουν ειπωθεί κατά 
τη διάρκεια του πολέμου αυτού από πρωθυπουργούς και στρατιωτικούς – ακόμα 
και Γερμανούς – των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Θέλω να κλείσω με το πιο 
αντιπροσωπευτικό και τόσο αληθινό σχόλιο του πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας, 
Ουίνστον Τσόρτσιλ (ο οποίος, βεβαίως, δε δίστασε να οδηγήσει την Ελλάδα στον 
εμφύλιο αμέσως μετά το τέλος του πολέμου):   

  
«Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμάνε σαν ήρωες. 
Από σήμερα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες!» 

 
   
 

    Πηγές 
 Wikipedia: Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 
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 Commando Supremo: Invasion of Greece 28 October – Italian Order of battle  
 Εφημερίδα «Το πρώτο θέμα» 
 www.newsbeast.gr 
 www.wordpress.com 
 el.wikipedia.org 
 Σ. Μαρκεζίνη: Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος 
 Α΄ Πρωτόκολλο Ανακωχής, 20 Απριλίου 1941 
 

Γιώργος Χατζίκος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.newsbeast.gr/
http://www.wordpress.com/


             Ελεύθερο βήμα            .  
 

 

Γυναίκα: το κατώτερο φύλο 

 

Στις μέρες μας ακούμε από νωρίς σεξιστικά σχόλια και αστεία εις 

βάρος των γυναικών. Μαθαίνουμε στα κοριτσάκια ότι αν τα ενοχλούν τα 

αγοράκια είναι επειδή τους αρέσουν. Σχόλια όπως «τρέχεις σαν κορίτσι», 

«κλαις σαν κορίτσι», έχουν γίνει συνήθεια. 

Τι είναι όμως ο σεξισμός; Σεξισμός είναι η προκατάληψη ή διάκριση 

σχετικά με το φύλο ενός ατόμου. Μπορεί να αφορά και τα δύο αλλά 

χρησιμοποιείται συνεχώς από τις γυναίκες, αφού ασκείται περισσότερο σε 

αυτές.  

Το 2019 λέμε ότι οι γυναίκες έχουν τα ίδια και ίσα δικαιώματα με 

τους άντρες. Δεν έχουν όμως την ίδια μεταχείριση. Αν δούμε, για 

παράδειγμα, μια γυναίκα και έναν άνδρα να βάζουν υποψηφιότητα για τη 

θέση του πρωθυπουργού, οι πιθανότητες είναι να βγει ο άνδρας. Και όχι 

επειδή είναι καλύτερος, αλλά επειδή οι υπόλοιποι θεωρούν ανίκανη μια 

γυναίκα να κυβερνήσει, να πάρει την εξουσία στα χέρια της. 
 

   
 

Η γυναίκα πλέον προσπαθεί να είναι ανεξάρτητη. Πιο παλιά η ζωή 

της εξαρτιόταν από τον πατέρα, τον αδερφό και τέλος το σύζυγο. Από το τι θα 

φορέσει, μέχρι πού θα πάει και τι θα πει. Σε ένα γάμο του τότε, αυτός που 

έπαιρνε όλες τις αποφάσεις ήταν ο άντρας. Η γυναίκα έπρεπε μόνο να 

κάθεται στο σπίτι, να κάνει τις δουλειές και να φροντίζει τα παιδιά. Το 

διαζύγιο δεν υπήρχε. Αν για κάποιο λόγο η γυναίκα ήθελε να φύγει από το 

σπίτι της, όπως πολλές γυναίκες σκέφτονταν παλιά επειδή η μεταχείρισή 

τους ήταν άθλια, δεν μπορούσε. Η λεγόμενη προίκα δινόταν από την 

οικογένεια της κοπέλας στον μελλοντικό σύζυγο για να τον ανακουφίσει από 



τα βάρη του γάμου. Τις περισσότερες φορές όμως οι σύζυγοι κοιτούσαν μόνο 

το κομμάτι της προίκας και με τα λεγόμενα «προξενιά» έπαιρναν τις κοπέλες. 

Και η οικογένεια με χαρά τους έδινε την προίκα αφού ένα κορίτσι στην 

οικογένεια, ήταν βάρος.  

Το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες ξεκίνησε στη Ν. Ζηλανδία το 

1893. ακολούθησε η Ρωσία το 1917 και οι ΗΠΑ το 1920. Στην Ελλάδα 

έφτασε το 1952. Όχι μόνο να εκλέγει αλλά και να εκλέγεται. Ήταν ένα 

μεγάλο βήμα για την τότε εποχή. 

Στο σήμερα, η κοινωνία έχει καθημερινά προσδοκίες από τη γυναίκα. 

Να είναι καλή σύζυγος, να κάνει όλες τις δουλειές, να μεγαλώνει σωστά τα 

παιδιά και να είναι καλή στη δουλειά της. Και ο άνδρας τα ίδια δε θα έπρεπε 

να κάνει;  

Πρέπει επίσης να μην προκαλεί. Να μην ντύνεται προκλητικά. Αν 

μια γυναίκα δηλώσει ότι ένας άνδρας τη βίασε, η πρώτη ερώτηση θα είναι: 

τι φορούσε; Οι βιασμοί υπήρχαν από τότε που οι γυναίκες φορούσαν φούστες 

μέχρι τον αστράγαλο και πολύ κλειστές μπλούζες.  

Η διάκριση εις βάρος των γυναικών γίνεται παντού. Από το χώρο της 

δουλειάς μέχρι την οικογένεια και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν είναι γελοίο 

να γίνεται αυτό απλώς επειδή το φύλο είναι θηλυκό; 
 

Σοφία Σκούμπη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Θοδώρα Στραβοράβδη 
 

 

 

 

 
 

Τζένη Γιαγού 



 

    
 

         Χρήστος Ζανάτι                                 Παναγιώτης Καραχάλιος 
 

 

 
 

Παναγιώτα Κοκκίνου 



 

 

Παναγιώτης Καραχάλιος 

 

       
 

Σταυρούλα Χατζίνα                          Σταυρούλα Χατζίνα 



 

                          Υπεύθυνοι στηλών                       . 
 

                              Φύση - Ζώα: Σοφία Α. Καπετάνιου 

                                                 Μαρία Χρυσικού 

                                                 Παναγιώτα Καμπόσου 

                     Παγκόσμιες Ημέρες: Σοφία Α. Καπετάνιου 

                                                 Παναγιώτα Καμπόσου     

                            Ελεύθερο βήμα: Μαριάννα Τσιόδρα 

                                                  Ηλιάνα Ράπτη    

                 Αυτοκίνητα – Μηχανές: Τζένη Γιαγού 

                                                  Αγγελική Φράγκου  

                     Θρησκευτική στήλη: Μαρία Χρυσικού    

                             Ιατρική στήλη: Παναγιώτα Καμπόσου 

                                                  Σοφία Α. Καμπόσου 

                                                  Θάνος Συρεγγέλας 

                          Αθλητική στήλη: Άλεξ Τσένγκερι  

                                                  Βαγγέλης Φλώρος 

 

 

 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 

Βεκερίδου Σοφία 

Μούκα Γιολάντα 

Μπρατοπούλου Ελπινίκη 

Ντεβές Θοδωρής 

Προδρομίδου Κατερίνα 

 

Διόρθωση κειμένων: 

Καρατζούλης Βασίλης 

Μποζονέλου Βασιλική 

 

 

                                  

                                     
 

 


