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Editorial
Λίγα λόγια...Λίγα λόγια...

Φέτος είχα την τιμή, τη χαρά και ταυτόχρονα και την  
ευθύνη να αναλάβω την οργάνωση και την έκδοση του  
μαθητικού περιοδικού ‘ΤΟ ΣΠΙΡΤΟ’ που εκδίδεται με τη 

βοήθεια της διευθύντριας του ΓΕΛ  
Ερμιόνης, κας Γρηγορίου Ιωάννας και των μαθητών 

και των μαθητριών που συμμετείχαν στη συγγραφή των 
άρθρων για το περιοδικό.

Στο περιοδικό μας, θα δείτε μια ποικιλία  
άρθρων, τα οποία σχετίζονται με τους προβληματι-

σμούς  των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας. 
Επίσης,  στο περιοδικό συμπεριλαμβάνονται συνεντεύξεις 

που επιμελήθηκαν οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι μας, 
αναφορά σε έθιμο της Ερμιόνης και ποικίλες καλλιτεχνικές 

δημιουργίες. Τέλος, στο περιοδικό μπορεί κανείς να ανα-
καλύψει  ορισμένες από τις δράσεις του σχολείου μας την 

τρέχουσα  σχολική χρονιά. 
Ελπίζουμε να απολαύσετε την ανάγνωση του περιοδι-

κού μας, που το δημιουργήσαμε με πολλή αγάπη. 
Με εκτίμηση 

Μοτζάκη Ελπίδα, φιλόλογος, υπεύθυνη για την έκδοση  
του μαθητικού περιοδικού ‘Σπίρτο’ κατά τη σχολική χρονιά  

2021-22. 

Καλή ανάγνωση! 
Σας ευχαριστούμε πολύ!

Την επιμέλεια του περιοδικού έχουν αναλάβει η κυρία Μο-
τζάκη Ελπίδα, φιλόλογος, η κυρία Γρηγορίου Ιωάννα, διευθύ-
ντρια του ΓΕΛ Ερμιόνης και καθηγήτρια  φυσικής αγωγής και 

θεατρολόγος, και η κυρία Πετροπούλου Θεοδώρα, θεολόγος.

Διαβάστε Το Σπίρτο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://lyk-ermion.arg.sch.gr

ΤΟ ΣΠΙΡΤΟ εκδόθηκε στο πλαίσιο εγκεκριμένου πολιτι-
στικού  προγράμματος του Γενικού Λυκείου Ερμιόνης, από 

τις καθηγήτριες Μοτζάκη Ελπίδα, Γρηγορίου Ιωάννα και 
Πετροπούλου Θεοδώρα.

Συντονισμός - Οργάνωση ύλης, 
Επιμέλεια κειμένων:
Μοτζάκη Ελπίδα

Συντακτική Ομάδα: 
Η συντακτική ομάδα του περιοδικού μας 
αποτελείται από τους παρακάτω μαθη-
τές και τις παρακάτω μαθήτριες:

Αγγελής Φανούρης (Β1) 
Αποστόλου Αγγελική (Α1)  
Αρανίτης Γιώργος (Β1) 
Γιακουμή Σταματίνα (Α1)  
Γιατράκος Δημήτριος (Β1)  
Γούτου Δήμητρα (Β1) 
Δημαράκη Αγγελική (Α1) 
Ζαβαλάρη Μαρίνα (Β1)  
Ιβάνοφ Γρηγόρης (Β1) 
Καλλή Θεοδότη (Β1) 
Καλογιάννη Εύη (Β1)  
Κονδύλη Σταματίνα (Β1)
Μαμουτάι Ελιντιόν (Β1)   
Μαρόγιαννης Ανάργυρος (Β1) 
 Νοταράς Κωνσταντίνος (Β2) 
 Ξηρός Γεώργιος (Β2) 
Παλυβός Παναγιώτης (Β1) 
Προκοπίου Παναγιώτης (Β2) 
Σαρρή Δήμητρα Εύα (Α2)
Σίνγκ Τζαίσικα (Α2) 
Σκαλτσά Αρετή (Α2)
Σκούρτη Ελένη (Α2)
Τσέλλος Γιώργος (Β2) 

Εξώφυλλο περιοδικού και καλλιτεχνικές 
δημιουργίες: Πρίφτι Γκέντι

Ευχαριστούμε θερμά τα παιδιά για τη βοήθειά 
τους !!!!!!!!!!!

Δημιουργικό και Εκτύπωση
Ν. Γ. Χριστόπουλος A.E.B.E.
Βυζαντίου 3, Ναύπλιο - τηλ.: 2752021375
e-mail: ikonamail@gmail.com



Κατ’ αρχήν εκφράζω τα συγχα 
ρητήριά μου για την πρωτοβου-
λία σας να εκδίδετε τη μαθητική 
εφημερίδα με τον τίτλο «Σπίρτο». 
Είναι μια όμορφη δραστηριότητα 
που συντελεί ώστε οι μαθητές να 
καλλιεργούν την τέχνη του λόγου, 
να διευρύνουν τις γνώσεις τους, 
να έχουν συμμετοχή στην τοπική 
επικαιρότητα και να χρησιμοποι 
ούν δημιουργικά τον ελεύθερο 
χρόνο τους

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα 
που μου θέσατε.

Πείτε μας λίγα λόγια για το 
ΙΛΜΕ. Πότε ιδρύθηκε και ποιος ο 
σκοπός του; 

Το Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Ερμιόνης (ΙΛΜΕ) ιδρύ 
θηκε το 1999 και ξεκίνησε τη λει 
τουργία του το 2000. 

Σκοπός του είναι: α) η συγκέ 
ντρωση και επιστημονική κατα 
γραφή ιστορικού και λαογραφι 
κού υλικού από την ευρύτερη 
περιοχή της Ερμιόνης, β) η προ 
βολή αυτού του υλικού με τα κα 
τάλληλα μέσα και γ) η αξιοποίηση 
του ιστορικού κτηρίου, στο οποίο 
στεγάζεται το Μουσείο ως εκθεσι 
ακό κέντρο τοπικής ιστορίας και 
λαογραφικού πλούτου καθώς και 
η διοργάνωση μορφωτικών εκδη 
λώσεων και εκπαιδευτικών προ 
γραμμάτων, που συνδέονται με 
τον ιστορικό και λαογραφικό του 
χαρακτήρα. 

Θα θέλαμε να μας δώσετε με 
λίγα λόγια μερικές πληροφορίες 
για την ιστορική οικία – Βουλευ 
τήριο; 

Η ιστορική οικία, στην οποία 
στεγάζεται σήμερα το Μουσείο 
ανήκε στην ερμιονίτικη οικογένεια 
Οικονόμου. Πρόκειται για ένα δι 

ώροφο αρχοντικό σπίτι του 18ου 
αιώνα, κτισμένο σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική που χτίζονταν τα 
ερμιονίτικα σπίτια της εποχής. Το 
συγκεκριμένο κτίριο έχει μεγάλη 
ιστορική σημασία διότι σ’ αυτό 
συγκεντρώθηκαν οι παραστάτες 
(πληρεξούσιοι) του Έθνους το 
1827, για να συνεχίσουν τις εργα-
σίες της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης του 
1827, η οποία είχε ξεκινήσει στην 
Επίδαυρο (1826) αλλά είχε διακο-
πεί αιφνιδίως λόγω της πτώσης 
του Μεσολογγίου (10 Απριλίου 
1826). 

Πόση διάρκεια είχε η Εθνοσυ-
νέλευση στην Ερμιόνη; 

Ξεκίνησε τις εργασίες της στις 
18 Ιανουαρίου 1827 και τις ολο-
κλήρωσε στις 17 Μαρτίου 1827. 
Στο διάστημα αυτό έγιναν 10 προ-
καταρκτικές συνεδριάσεις και 17 
τακτικές. 

Πόσοι παραστάτες συγκε-
ντρώθηκαν; Μπορείτε να μας 
πείτε κάποια σημαντικά ονόματα 
συμμετεχόντων; 

Συμμετείχαν 147 παραστάτες, 
πάρα πολλοί, όπως καταλαβαί-
νουμε για αυτόν τον χώρο, που 
ήταν η σάλα του αρχοντικού ερ-
μιονίτικου σπιτιού στον 1ο όρο-
φο. Ενδεικτικά αναφέρω μερικά 
ονόματα όπως: ο Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης, ο Κίτσος Τζαβέλας, 
ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Γεώρ-
γιος Κουντουριώτης, πέντε αρχι-
ερείς, δύο Ερμιονίτες, ο Ιωάννης 
Οικονόμου και ο Δημήτριος Πα-
νούτζος. 

Στην αυλή ως φρούραρχος 
ήταν ο Νικηταράς, επικεφαλής 400 
στρατιωτών, μαζί με τον Ερμιονίτη 
καπετάν Γιάννη Μήτσα, ο οποίος 
προΐστατο 25 Ερμιονιτών 3 οπλι-

τών. 

Ποιο ήταν το προεδρείο της 
Εθνοσυνέλευσης; 

 Πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος 
Σισίνης, γιατρός από τη Γαστού-
νη. Σεβαστός και αποδεκτός από 
όλους. Γραμματέας ο Νικόλαος 
Σπηλιάδης, λόγιος. Βοηθός του ο 
Νικόλαος Δραγούμης, 18 χρονών, 
ο οποίος συνέγραψε το ιστορικό 
έργο «Ιστορικαί αναμνήσεις» από 
το οποίο αντλούμε πολλές πληρο-
φορίες για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση 
στην Ερμιόνη.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από το μαθητή Γιατράκο Δημήτριο (Β1)Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από το μαθητή Γιατράκο Δημήτριο (Β1)
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Ποιες ήταν οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν στην Εθνοσυνέλευση 
στην Ερμιόνη;

α) Αποφασίστηκε το πολίτευ-
μα του νεοσύστατου κράτους 
που θα δημιουργείτο να είναι 
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 

β) Η Εθνοσυνέλευση λει-
τουργεί επίσης και ως επίσημη 
Κυβέρνηση για όσο καιρό συνε-
δριάζει στην Ερμιόνη. 

γ) Παρέχει στρατιωτική και 
υλική ενίσχυση στον Γεώργιο 
Καραϊσκάκη, ο οποίος αγωνίζε-
ται στην Αττική. 

δ) Δίνει τα πολιτικά του δικαι 
ώματα στον πρίγκηπα Δημήτριο 
Υψηλάντη, που του είχαν αφαι-
ρεθεί κατά τη διάρκεια της Γ΄ 
Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυ-
ρο το 1826. 

ε) Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης κατέθεσε επιστολή (16 Μαρ 
τίου 1827) στην Εθνοσυνέλευ-
ση με την οποία πρότεινε τον 
Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο 
Κυβερνήτη της Ελλάδας, τον 
λόρδο Κόχραν ως αρχιναύαρχο 
και τον Τσώρτς ως αρχιστρά-

τηγο. Οι προτάσεις αυτές θα 
επικυρωθούν στην Γ΄ Εθνοσυ-
νέλευση στην Τροιζήνα. Είναι 
γνωστό ότι οι παραστάτες μετά 
την Ερμιόνη μετέβησαν στην 
Τροιζήνα όπου εκεί συνεχίστη-
καν και ολοκληρώθηκαν (Μά-
ιος 1827) οι συνεδριάσεις της 
Γ΄ Εθνοσυνέλευσης. Έτσι η Γ΄ 
Εθνοσυνέλευση 1827 ονομά-
στηκε Εθνοσυνέλευση της Τροι-
ζήνας. 

Τί μπορεί να προσφέρει το 
ΙΛΜΕ στο σύγχρονο πολίτη;

Ο επισκέπτης στον ιστορικό 
χώρο του Μουσείου θα ενημε-
ρωθεί για την νεότερη τοπική 
ιστορία. Μπορεί επίσης να δει 

ιστορικά ντοκουμέντα, πολιτικά 
κείμενα και εκθέματα από την 
κοινωνική και πολιτιστική πα-
ράδοση της Ερμιόνης. Επίσης 
οι μαθητές έχουν την δυνατό-
τητα να λάβουν γνώση όλων 
των παραπάνω μέσα από τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, 
που οργανώνει το ΙΛΜΕ με την 
επικουρία καθηγητών και δα-
σκάλων. 

Ερμιόνη 17-03-2021
Τίνα Αντωνοπούλου, φιλόλογος

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΛΜΕ   
Φιλικά

Τίνα Αντωνοπούλου



ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ

Ένας από 
τους αν-
θρώπους 

που καθιέρωσαν το έθιμο 
ήταν και ο Ησαiας Κου-
βαράς (παππούς μ ο υ ), 
ο Μιχάλης Ασλάνης, ο 
Γιαννάκος Παναγιώτης,ο 
Κοτταράς Κοσμάς. Με το 
έθιμο αυτό έχουν ασχο-
ληθεί πολλοί εθελοντές, 
άλλοι όμως βρίσκονται 
κοντά μας και άλλοι όχι. 
Ακόμα οι καταστηματάρ-
χες και διάφοροι χορηγοί 
συμβάλλουν στην πραγ-
ματοποίηση του εθίμου. 

Αναβιώνει, εδώ και 
δεκαετίες, στο κεντρικό 
λιμάνι της Ερμιόνης, το 
βράδυ της Κυριακής του 
Πάσχα. Οι προετοιμασί-
ες ξεκινούν τη Μεγάλη 
Εβδομάδα με τα μέλη του 
Αλιευτικού Συλλόγου Ερ-
μιόνης να κατασκευάζουν, 
το ομοίωμα του Ιούδα, με 
υφάσματα, άχυρα, ξύλα, 
εύφλεκτες ύλες και κρο-
τίδες, το οποίο κρεμιέται 
στην ειδικά διαμορφωμέ-
νη εξέδρα, που έχει στη-

θεί στ’ ανοιχτά της θά-
λασσας στο βορινό λιμάνι 
της Ερμιόνης. Γίνεται μια 
ιστορική αναδρομή στο 
έθιμο, και στη συνέχεια 
βάρκες και άλλα μικρά 
σκάφη καταφθάνουν από 
το Μπίστι με αναμμένα 
καπνογόνα. Κινούνται, 
κυκλικά, γύρω απ’ την 
εξέδρα με το ομοίωμα και 
ο αρχηγός της αποστολής 
αναλαμβάνει την πυρπό-
λησή του. 

Εκατοντάδες πυρο-
τεχνήματα φωτίζουν τον 
ουρανό, με τη συνοδεία 
μουσικής!! Εύχομαι κάθε 
χρόνο να πραγματοποι-
είται το έθιμο αυτό γιατί 
στον τόπο μας είναι μονα-
δικό!! 

Το  άρθρο  αυτό  το 
αφιερώνω εις μνήμη του 
παππού μου Ησαία Κου-
βαρά και όλων των υπό-
λοιπων εθελοντών που 
δεν βρίσκονται πια κοντά 
μας και εύχομαι σε όλους 
τους εθελοντές κάθε χρό-
νο να προετοιμάζουν το 
έθιμο με το ίδιο κέφι και 
μεράκι όπως φέτος !!!! 

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από το μαθητή Γιατράκο Δημήτριο (Β1)
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Η παρακάτω συνέντευξη παραχω-
ρήθηκε από τον κύριο Κουτούβαλη 
Δαμιανό, αντιδήμαρχο Ερμιόνης, τον 
οποίο και ευχαριστούμε θερμά για 
την όμορφη συζήτηση. Τη συνέντευ-
ξη επιμελήθηκε ο μαθητής του Β1 
Παλυβός Παναγιώτης και πραγματο-
ποιήθηκε στο κτίριο που στεγάζονται 
οι υπηρεσίες της Ερμιόνης. 

Συνέντευξη 

Σε ποιες δραστηριότητες 
έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του 
ο δήμος Ερμιονίδας; 

Ο δήμος έχει εστιάσει το ενδιαφέ-
ρον του σε θέματα κοινωνικής πρό-
νοιας και πολιτισμού. Η κοινωνική 
πρόνοια έχει ως βασική παράμετρο 
το πρόγραμμα ‘βοήθεια στο σπίτι’. 
Προσφέρουμε βοήθεια σε άτομα με 
οικονομικά προβλήματα και προβλή-
ματα υγείας. Επίσης, μεριμνούμε για 
την τροφοδοσία και την απρόσκοπτη 

λειτουργία των παιδικών σταθμών. 

Έπειτα, οι πολιτιστικές δραστη-
ριότητες είναι μέλημά μας, όπως για 
παράδειγμα η λειτουργία της φιλαρ-
μονικής, που στόχο της δεν είναι μόνο 
να συμπληρώνει τις πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις του δήμου μας, αλλά και να 
αποτελεί ένα μουσικό σχολείο. 

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα 
σπουδαιότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει αυτή τη 
χρονική περίοδο ο δήμος μας; 

Στην εποχή μας, όχι μόνο στην Ερ-
μιονίδα, αλλά και σε πολλά μέρη, ένα 
βασικό πρόβλημα θεωρείται η συνεχής 
φτωχοποίηση των κατοίκων, η αύξηση 
των οικονομικών τους προβλημάτων 
και η μείωση των θέσεων εργασίας. 

Γνωρίζουμε ότι έχουν συ-
ντελεστεί έργα στην Ερμιονίδα 
και υπάρχουν και άλλα που 

πρέπει να επιτευχθούν. Ποιο 
είναι το όραμα σας για την το-
πική κοινότητα της Ερμιόνης;

 Το όραμά μας είναι να δοθεί ακόμη 
μεγαλύτερη έμφαση στον τουρισμό και 
στον πολιτισμό της Ερμιόνης. Ο πολι-
τισμός και ο τουρισμός είναι συνυφα-
σμένα με την Ερμιόνη. Ό,τι έχει σχέση 
με αρχαία και εκδηλώσεις, μπορεί να 
προσελκύσει τουρίστες. Το αρχαιολο-
γικό μουσείο που θα γίνει στην Ερμι-
όνη θα συμβάλλει καταλυτικά σε αυτή 
την κατεύθυνση. Περιμένουμε υπογρα-
φή για να ενεργοποιηθεί η ίδρυσή του. 

Αφού ευχαριστήσαμε τον κύριο 
αντιδήμαρχο Ερμιονίδας, με αρμοδιό-
τητες για την κοινότητα Ερμιόνης κο. 
Κουτούβαλη, αποχωρήσαμε από το 
κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες 
της κοινότητας Ερμιόνης και λάβα-
με την υπόσχεση να συνεχίσουμε την 
συζήτηση-συνέντευξη κάποια άλλη 
στιγμή. 

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΧΘΕΣ & ΣΗΜΕΡΑ

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από το μαθητή Παλυβό Παναγιώτη (Β1) 



Χτ ισμένη αμφιθεατρικά 
πάνω σε μια πευκόφυτη 
χερσόνησο, στη νοτιοανα-

τολική άκρη της Αργολίδας, η παρα-
θαλάσσια κωμόπολη της Ερμιόνης 
σαγηνεύει τον επισκέπτη με τη γα-
λήνια νησιωτική ατμόσφαιρα και τον 
αρχοντικό χαρακτήρα της. Βρίσκεται 
στην νοτιοανατολική ακτή της Αργο-
λίδας, 85 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά 
του Ναυπλίου σε υψόμετρο 5 μέ-
τρων. Ανήκει στην Επαρχία Ερμιονί-
δας. Είναι μια παράλια κωμόπολη με 
2.505 κατοίκους και αποτελεί έδρα 
του ομώνυμου Δήμου. Η Ερμιόνη εί-
ναι  το στολίδι της πελοποννησιακής 
Ριβιέρας και προσφέρει μοναδικές 
συγκινήσεις στους λάτρεις των ει-
δυλλιακών ακρογιαλιών, της κοσμο-
πολίτικης ζωής και της εκλεκτής θα-
λασσινής γαστρονομίας.  Η Ερμιόνη 
είναι μια λαμπερή κιβωτός φύσης, 
ιστορίας και πολιτισμού, στην αγκα-
λιά της καταγάλανης θάλασσας.

Η ιστορία της Ερμιόνης χάνε-
ται στα βάθη των αιώνων. 
Η Ερμιόνη ιδρύθηκε από 

ένα τμήμα των Δρυόπων που εκτο-
πίστηκαν από την Κεντρική Ελλά-
δα, μετά την κάθοδο των πρώτων 
ελληνικών φύλων. Εκτός από την 
Ερμιόνη οι Δρύοπες ίδρυσαν στη 
Νότια Αργολίδα και τις πόλεις Μά-
σης, Ηιόνες και Ασίνη. Η Ερμιόνη 
αναφέρεται από τον Όμηρο στον 
κατάλογο των Νεών (= τον κατά-
λογο των ελληνικών πλοίων που 
εκστράτευσαν στην Τροία με τον 
στρατό των Αργείων).

Μετά την κάθοδο των Δω-
ριέων, οι Αργείοι κυρι-
άρχησαν στην Ερμιόνη 

χωρίς πόλεμο. Τα επόμενα χρόνια 
η Ερμιόνη βρισκόταν κάτω από την 
σφαίρα επιρροής του Άργους αλλά 
διατηρούσε κάποια αυτονομία. Η 
πόλη έλεγχε μία περιοχή που αντι-
στοιχούσε στην σημερινή επαρχία 
Ερμιονίδας. Διέθετε δύο επίνεια, τον 
Μάσητα και τους Αλιείς.

Στα μέσα του 7ου αιώνα 
οι Αργείοι ηττήθηκαν από 
τους Σπαρτιάτες και η δύ-

ναμη του Άργους εξασθένησε. Η 
Ερμιόνη απαλλάχτηκε από την κυρι-
αρχία του Άργους και έγινε σύμμα-
χος της Σπάρτης. Την περίοδο αυτή 
φαίνεται να ιδρύθηκε η Αμφικτυονία 
της Καλαυρίας, της οποίας η Ερμι-
όνη ήταν μέλος μαζί με άλλες επτά 
πόλεις. Στους Περσικούς πολέμους 
συνεισέφερε στον ελληνικό στόλο 
με τρία πλοία στην ναυμαχία της Σα-
λαμίνας και με τριακόσιους οπλίτες 
στην μάχη των Πλαταιών. Η Ερμιόνη 
δέχτηκε μεγάλες καταστροφές κατά 
τον πελοποννησιακό πόλεμο από 
τους αντιπάλους της Σπάρτης Αθη-
ναίους και Αργείους, καθώς παρέμε-
νε σύμμαχος της Σπάρτης. Τα επό-
μενα χρόνια έγινε μέρος της Αχαϊκής 
Συμπολιτείας, μέχρι την Ρωμαϊκή 
κατάκτηση το 146 π.Χ.

Στις αρχές της Ρωμαϊκής 
περιόδου η Ερμιόνη δέ-
χτηκε πειρατικές επιδρο-

μές από τις οποίες υπέστη μεγάλες 
καταστροφές. Μετά την εξολόθρευ-

ση των πειρατών της Μεσογείου 
από τον Πομπήιο η πόλη άκμασε 
και πάλι. Στη διάρκεια του 2ου και 
3ου αιώνα ήταν μία ανεπτυγμένη 
πόλη, κάτι που μαρτυρούν τα αρχαι-
ολογικά ευρήματα της περιόδου, η 
περιγραφή του Παυσανία που την 
επισκέφτηκε και κάνει αναφορά για 
αξιόλογη πόλη και τα νομίσματα που 
έκοψε η πόλη κατά τη διάρκεια αυ-
τής της περιόδου.

Οι Βενετοί εξουσίαζαν την 
περιοχή της Ερμιονίδας 
από το κάστρο της Θερ-

μησίας. Το 1460 έχασαν το Άργος 
που το κατέλαβε οι Οθωμανοί του 
Μαχμούτ Πασά, αλλά διατήρησαν το 
Ναύπλιο και την νοτιότερη Αργολί-
δα και κράτησαν τον έλεγχο της πε-
ριοχής μέχρι τον τρίτο Βενετοτουρ-
κικό πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό η 
Βενετία ηττήθηκε και η περιοχή του 
Ναυπλίου πέρασε στον Οθωμανικό 
έλεγχο (1540). Η πρώτη Οθωμανι-
κή περίοδος ήταν περίοδος παρακ-
μής για την περιοχή της Ερμιόνης. 
Το 1669 οι Βενετοί με την νίκη τους 
στον έκτο Βενετοτουρκικό πόλεμο 
αποκτούν τον έλεγχο ολόκληρης της 
Πελοποννήσου τον οποίο διατηρούν 
για διάστημα περίπου σαράντα ετών, 
μέχρι τον επόμενο Βενετοτουρκικό 
πόλεμο (1714). Κατά την διάρκεια 
της τελευταίας περιόδου της Τουρ-
κοκρατίας (1714-1821) η Ερμιόνη 
γνωρίζει ανάπτυξη και λίγο πριν την 
επανάσταση του 1821 ο πληθυσμός 
της φτάνει περίπου τους 2.000 κα-
τοίκους. Η Ερμιόνη συμμετείχε στην 
Επανασταση του 1821 και πολλοί 
Ερμιονίτες ενίσχυσαν τις επαναστα-
τικές δυνάμεις που συγκροτήθηκαν 
στην περιοχή με αρχηγό τον Κρανι-
διώτη Αρσένιο Κρέστα. Σημαντικοί 
αγωνιστές από την Ερμιόνη ήταν 
τα αδέλφια Γιάννης και Σταμάτης 
Μήτσας που συμμετείχαν σε πολ-
λές μάχες στην Πελοπόννησο αλλά 
και στην Αττική. Το 1827 ξεκίνησε 
τις εργασίες της στην Ερμιόνη η Γ’  
Εθνοσυνέλευση η οποία ολοκληρώ-
θηκε στην Τροιζήνα.

ΕΡΜΙΟΝΗΕΡΜΙΟΝΗ
Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Τζαίσικα Σίνγκ (Α2)
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Ένας από τους μεγα-
λύτερους σύγχρο-

νους Έλληνες ζωγράφους, ο 
Αλέκος Φασιανός, γεννημέ-
νος στα μέσα του 20ου αι-
ώνα, άφησε την τελευταία 
του πνοή στις 16 Ιανουαρίου 
του 2022 έχοντας πάντα συ-
ντροφιά τη σύζυγό του Μα-
ρίζα. 

Ήταν ένας σπουδαίος, μορ-
φ ω μ έ ν ο ς  κ α λ λ ι τ έ χ ν η ς . 

Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών (βιο-
λί), στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-
χνών Αθηνών (μαθητής του Γιάννη 
Μόραλη) και ύστερα του δόθηκε 

η μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσει 
τα ταλέντα του και στο Ecole des 
Beaux Arts, στο Παρίσι, μαθαίνο-
ντας και την τέχνη της λιθογραφίας.

Το έργο του άφησε μία ιστορία 
με τη προσωπική του πινελιά. 

Στην τέχνη του, τα θέματα που έμει-
ναν αναλλοίωτα στο πέρασμα του 
χρόνου, ήταν ο άνθρωπος, η φύση 
και το περιβάλλον. Η ζωγραφική 
του βασίζεται σε ανθρώπινες μορ-
φές και αρκετές φορές επεκτείνεται 
και σε πρόσωπα, κυρίως, της ελλη-
νικής μυθολογίας. Το ενδιαφέρον 
του για τον ελληνικό πολιτισμό και 
τις γραφικές τέχνες άσκησε μεγάλη 
επιρροή στον καλλιτεχνικό του κό-
σμο. Η ψυχή του ήταν δοσμένη στην 
ζωγραφική και, όταν δεν κρατούσε 
το πινέλο ή το μολύβι, δημιουργού-
σε  νοητές ζωγραφιές με το μυαλό 
του. Επίσης, όπως, αναφέρει ο ίδιος, 

αρκετές φορές, μπορεί να ζωγράφιζε 
και στο πάτωμα, σαν ένα μικρό παιδί. 
Πραγματικά, μέσα του υπήρχε όντως 
αυτή η παιδική ψυχή, που μερικές 
φορές ρύθμιζε τα συναισθήματά του 
και συχνά με τα έντονα χρώματα που 
χρησιμοποιούσε, ομόρφαινε τη ζωή. 
Το καλλιτεχνικό πνεύμα, που τον κυ-
ριαρχούσε, τον παρακινούσε να δη-
μιουργήσει ένα διαφορετικό «αύριο», 
που όλα θα είναι «ελεύθερα» και η 
μιζέρια θα πάψει να είναι στη καθη-
μερινότητα του κάθε ανθρώπου. 

Ο Αλέκος Φασιανός, δεν πε-
ριορίστηκε ποτέ. Συνεχώς, 

πειραματιζόταν με διάφορα υλικά 
ζωγραφικής και ποικίλους τρόπους 
για να εκφράσει την τέχνη του.  Σε 
πολλές χώρες του κόσμου, αυτός ο 
σπουδαίος καλλιτέχνης που γέννησε 
η χώρα μας, κατάφερε να πραγματο-
ποιήσει πάνω από σαράντα εκθέσεις 
με δικά του έργα. Παρ’ όλα αυτά, 
δεν παρέμεινε μόνο στη ζωγραφική 
ή τις γραφικές τέχνες. Το έργο του 
είχε και συνέχεια. Ο Φασιανός, στην 
πορεία της ζωής του ασχολήθηκε 
με την χαρακτική, των σχεδιασμό 
αφισών, τη σκηνοθεσία, τη συγγρα-
φή και την εικονογράφηση πολλών 
γνωστών ποιητών και συγγραφέ-
ων. Το έργο του έχει παρουσιαστεί 
σε διεθνή μουσεία και είναι μέρος 
μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών 
συλλογών. 

Αυτός, ο σπουδαίος, για εμάς, 
καλλιτέχνης, μπορεί να έφυ-
γε από τη ζωή, αλλά, θα είναι 
πάντα χαραγμένος στις μνήμες 
των ανθρώπων. 

ΕΝΑΣ  ΣΠΟΥΔΑ ΙΟΣ  ΚΑΛ Λ ΙΤ ΕΧΝΗΣ Ε ΝΑΣ  ΣΠΟΥΔΑ ΙΟΣ  ΚΑΛ Λ ΙΤ ΕΧΝΗΣ 
ΤΗΣ  Ε Λ ΛΑΔΑΣΤΗΣ  Ε Λ ΛΑΔΑΣ

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Φαίη Στάικου (Α2)

ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 



Φέτος συμπληρώνονται 
100 χρόνια από τη μι-
κρασιατική καταστροφή, 

η οποία μας θυμίζει την αγριότητα 
ενός  πολέμου και τις συνέπειες που 
μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο απο-
τρόπαιο γεγονός. Οι Μικρασιάτες 
πρόσφυγες είδαν μπροστά στα μάτια 
τους Τούρκους να σφάζουν τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα, να καίνε τις 
περιουσίες των Ελλήνων, οι οποίοι 
έφευγαν τρέχοντας για να σωθούν 
από τη μανία των Τούρκων παίρνο-
ντας μόνο μαζί τους τα απαραίτητα 
για την επιβίωσή τους. 

Οι Μικρασιάτες, παρότι, αντι-
μετωπίστηκαν από τους γη-
γενείς Έλληνες, ως Τούρκοι, 

ωστόσο από αγάπη προς την Ελλάδα 
και από την επιθυμία τους να ξαναχτί-
σουν όσα έχασαν μέσα στη συμφορά 
τους, αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα οι-
κονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πο-
λιτιστικά. Η άφιξη και η εγκατάσταση 
χιλιάδων προσφύγων αποτέλεσαν το 
σημείο τομής στην οικιστική εξέλιξη. 
Στους δρόμους των νεοσύστατων 
τότε συνοικισμών δόθηκαν ονόμα-
τα πόλεων και οικισμών της Μικράς 
Ασίας, όπως Προύσσης, Καισαρείας, 
Λαοδικείας, Μαγνησίας, Εφέσου, Ιω-

νίας, Ατταλείας, Κυδωνιών

Οι πρόσφυγες της Μικράς 
Ασίας, χωρίς να εκμεταλ-
λευτούν προς ίδιο όφελος 

το εργατικό δυναμικό τους, έβγαλαν 
την ελληνική οικονομία από τον λή-
θαργό της και την ώθησαν σε κρίσι-
μες αναδιαρθρώσεις. Στα παραπάνω 
είναι αναγκαίο να συνυπολογιστεί 
και η πολιτισμική τους προσφορά, 
ως τόνωση της πνευματικής ζωής 
και διαμόρφωση μιας νέας ελληνικής 

πολιτισμικής ταυτότητας. Ωστόσο, σε 
μια ψυχρή ιστορική αποτίμηση, θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι 
σε κοινωνικό επίπεδο οι μαζικοί θά-
νατοι από την εξαθλίωση, τις κακου-
χίες και τις ασθένειες, η ψυχολογική 
αναταραχή, οι άθλιες συνθήκες ερ-
γασίας και οι προσωπικές απώλειες 
δεν μπορούν να εξισορροπήσουν ως 
ανταλλάγματα τις όποιες οικονομικές 
ή πολιτισμικές ωφέλειες.

Οι πρόσφυγες, ένα μωσαϊκό 
αποτελούμενο από σπάνι-
ες ψηφίδες ανθρώπων του 

μόχθου αλλά και του γλεντιού, του 
πόνου αλλά και της χαράς, του πε-
ριθωρίου αλλά και του προσκηνίου, 
προσπάθησαν να επαναφέρουν στη 
ζωή τους τις συνήθειες που είχαν 
στους γενέθλιους τόπους τους και, 
παρά τη φτώχεια και τις άθλιες συν-
θήκες διαβίωσης, δεν λησμόνησαν 
ούτε τη διασκέδαση, ούτε τον αθλη-
τισμό, ούτε την κοινωνικότητα που 
τους διέκρινε. Με αυτούς τους τρό-
πους ζωής τους άφησαν ίχνη συνοι-
κισμών, γοητευτικές σκηνογραφίες με 
την πατίνα του χρόνου πάνω τους.

ΧΡΟΝΙΑΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ  ΑΠΟ 
ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από το μαθητή Παπαγεωργίου Διονύση (Β2)
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Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από το μαθητή Παπαγεωργίου Διονύση (Β2)

από τη μανία των Τούρκων παίρνο-
ντας μόνο μαζί τους τα απαραίτητα 

ι Μικρασιάτες, παρότι, αντι-
μετωπίστηκαν από τους γη-
γενείς Έλληνες, ως Τούρκοι, 

ωστόσο από αγάπη προς την Ελλάδα 
και από την επιθυμία τους να ξαναχτί-
σουν όσα έχασαν μέσα στη συμφορά 
τους, αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα οι-
κονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πο-
λιτιστικά. Η άφιξη και η εγκατάσταση 
χιλιάδων προσφύγων αποτέλεσαν το 
σημείο τομής στην οικιστική εξέλιξη. 
Στους δρόμους των νεοσύστατων 
τότε συνοικισμών δόθηκαν ονόμα-
τα πόλεων και οικισμών της Μικράς 
Ασίας, όπως Προύσσης, Καισαρείας, 
Λαοδικείας, Μαγνησίας, Εφέσου, Ιω-

και διαμόρφωση μιας νέας ελληνικής 
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Τ έ λ ο ς  σ τον  Ρατσ ισµό 
Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Τζαίσικα Σινγκ (Α2)   

Προσωπικά, μεγαλώνοντας στην 
Ελλάδα έχω δεχτεί αρκετό ρα-
τσισμό από παιδιά όπως στο  

νηπιαγωγείο και στο δημοτικό γιατί είμαι 
από μια άλλη χώρα και έχω διαφορετικό 
χρώμα. Σήμερα όμως γνωρίζω την αξία 
μου και έχω καταλάβει ότι ο καθένας μας  
είναι διαφορετικός και είμαστε όλοι ίσοι.  
Για αυτό έχω αποφασίσει να γράψω για  
το ρατσισμό και το μπούλινγκ. 

Ο ρατσισµός σηµαίνει το µίσος ή το 
φόβο για άτοµα που ανήκουν σε διαφο-
ρετικές φυλές, έχουν διαφορετική ταυ-
τότητα και άλλα χαρακτηριστικά που 
προκαλούν σε κάποιους συναισθήµατα 
εχθρότητας, µισαλλοδοξίας και προκα-
τάληψης.

Ο ρατσισµός σχετίζεται µε  την εχθρι-
κή ή και υποτιµητική στάση απέναντί 
τους, τους συστηµατικούς  περιορισµούς 
και τις διακρίσεις εις βάρος τους. Χρη-
σιµοποιείται και για τις αντιλήψεις και 
συµπεριφορές προς άτοµα διαφορετικά 
από εµάς, όσον αφορά άλλα διακριτικά 
γνωρίσµατα πέρα από τη φυλή, π.χ. το 
φύλο, την εθνική/τοπική καταγωγή, την 
κοινωνική θέση και άλλα. 

Ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο  που 
υπάρχει και εντείνεται στις μέρες μας, 
ακόμα και στις πιο σύγχρονες κοινωνί-
ες. Παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι 
που εκδηλώνουν έντονες τάσεις ρατσι-
σμού, υπάρχουν και κάποιες χαρακτηρι-
στικές φυσιογνωμίες του  παρελθόντος 
που αγωνίστηκαν για την  εξάλειψή του 
και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση 

γ ια  όλους 
τ ο υ ς  α ν -
θρώπους. 
Ένας από 
α υ τ ά  τ α 
παραδείγ-
ματα  είναι 
ο: 

Ο Μάρτιν Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν  Λούθερ Κίνγκ ήταν  
σπουδαίος άνθρωπος και γενναί σπουδαίος άνθρωπος και γενναί 

ος αγωνιστής που πρόσφερε ος αγωνιστής που πρόσφερε 
τον  εαυτό του πριν από πολλά τον  εαυτό του πριν από πολλά 
χρόνια  στον αγώνα για την ισό-χρόνια  στον αγώνα για την ισό-
τητα και  τη δικαιοσύνη ανάμεσα τητα και  τη δικαιοσύνη ανάμεσα 
στους  ανθρώπους. Γεννήθηκε στους  ανθρώπους. Γεννήθηκε 
στην Ατλάντα των ΗΠΑ στις στην Ατλάντα των ΗΠΑ στις 
15  Ιανουαρίου του 1929. Ο 15  Ιανουαρίου του 1929. Ο 

ίδιος  ήταν έγχρωμος και ένιωθε ίδιος  ήταν έγχρωμος και ένιωθε 
βαθιά μέσα του την αδικία και βαθιά μέσα του την αδικία και 
τις  διακρίσεις εναντίον όσων τις  διακρίσεις εναντίον όσων 

είχαν  άλλο χρώμα, όπως αυτός.  είχαν  άλλο χρώμα, όπως αυτός.  
Ο αγώνας του ήταν τόσο Ο αγώνας του ήταν τόσο 

σκληρός ώστε τελικά θυσιά-σκληρός ώστε τελικά θυσιά-
στηκε  για τις ιδέες του και δο-στηκε  για τις ιδέες του και δο-
λοφονήθηκε στις 4 λοφονήθηκε στις 4 
Απριλίου του 1968. Απριλίου του 1968. 

Ωστόσο το κήρυγμά 
του έμεινε ζωντανό και 
τελικά έγινε πραγματι-
κότητα! Αυτό που κρά-
τησε το κήρυγμά του 
ζωντανό ήταν η φλόγα 
της αγάπης για το συ-

ν ά ν θ ρ ω π ο , ό σ ο 
διαφορετικός και 
αν είναι. Ο ίδιος 
το 1963 εκφωνώ-
ντας το περίφημο 
λόγο του “I have 
a dream” έλεγε: 
«Έχω ένα όνειρο 
ότι  κάποια μέρα 
τα τέσσερα μικρά 
παιδιά μου θα ζή-
σουν σε μία χώρα 
όπου δεν θα κρί-
ν ο ν τ α ι  α π ό  τ η ν 
α π ό χ ρ ω σ η  τ ο υ 
δέρματός  τους , 
αλλά από το χαρα-
κτήρα τους…..  

Ό τ ι  μ ι α  μ έ ρ α 
μικρά μαύρα αγό-
ρια και κορίτσια 
θ α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α 
ενώσουν τα χέρια 
τους  μαζ ί  με  τα 
λευκά παιδιά σαν 
αδέρφια…  Εκείνο 
για το οποίο η δι-
κιά μου γενιά θα 
μετανιώσει πικρά 
δεν θα είναι τόσο 
η σκληρότητα και 
οι αδικίες των κα-
κών ανθρώπων, 
όσο η απαράδεκτη 
σ ι ω π ή  τ ω ν  κ α -
λών…..».

και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση 

STOP RACISM



Η ενδοοικογενειακή βία απο-
τελεί ένα περίπλοκο και δι-

αχρονικό κοινωνικό φαινόμενο, 
αφού υπήρχε πάντα και συνεχίζει 
να μας απασχολεί. Η ενδοοικογε-
νειακή βία τις περισσότερες φορές 
αναπαράγεται από την εξοικείωση 
με τη βία με αποτέλεσμα ένα αέναο 
κύκλο βίας. Μελέτες επιβεβαιώ-
νουν ότι ο θύτης συχνά υπήρξε ο 
ίδιος θύμα, όπου μέσω της βίας την 
οποία υπέστη ο ίδιος, σε μικρή ηλι-
κία εξοικειώθηκε με αυτή, όχι απα-
ραίτητα σωματικής βίας, αλλά και 
λεκτικής με τη μορφή υποτίμησης 
και απαξίωσης, αλλά και με τη μορ-
φή παραμέλησης ή εγκατάλειψης. 

Η ενδοοικογενειακή βία είναι φαι 
νόμενο που υπερβαίνει οικο-

νομικές, κοινωνικές, μορφωτικές δια 
κρίσεις και απλώνεται σε πολλαπλές 
μορφές. Το φαινόμενο της ενδοοικο 
γενειακής βίας δεν διακρίνει τάξεις και 
κοινωνικά στρώματα, είναι αταξικό. 

Η βία στην οικογένεια παίρνει 
με τα χρόνια πολλές και δι-

αφορετικές μορφές. Πριν περίπου 
μία δεκαετία ενώ συνηθιζόταν να 
ασκείται από τους γονείς στα παι-
διά, στις μέρες μας έχει σημειωθεί 
οτι έφηβοι χρησιμοποιούν βία και 
στους γονείς τους. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται στο διαδίκτυο από 
το οποίο οι ανήλικοι εκλαμβάνουν 
λανθασμένα πρότυπα. Επίσης η συ-

χνή χρήση βιντεοπαιχνιδιών, που 
ξεκινάει από μικρή ηλικία, επηρε-
άζει σημαντικά το μυαλό ενός παι-
διού και του ενεργοποιεί ένστικτα 
βίας. Ετσι το παιδί νιώθει ότι έχει 
την εξουσία να βιαιοπραγήσει στα 
αδέρφια του, στους γονείς του ή 
ακόμα και στους πιθανώς ανήμπο-
ρους παππούδες του. 

Ένα πρόσφατο παράδειγμα 
αποτελεί ένας πατέρας ο 

οποίος ξυλοκόπησε το μόλις δύο 
μηνών παιδί του έχοντας ως μόνη 
δικαιολογία ότι εκείνο έκλαιγε. Ο 
πατέρας τελικά σταμάτησε τις πρά-
ξεις βίας μόνο όταν η σύντροφός 
του εισήλθε στο δωμάτιο και άρ-

παξε κυριολεκτικά το παιδί από τα 
χέρια του. 

Όμως αυτό που πρέπει να 
έχει στο νου του κανείς εί-

ναι πως όλες οι μορφές της οικο-
γενειακής και μη βίας έχουν τίμη-
μα…. Κάποια απ΄αυτά μπορεί να 
είναι από ποινικές διώξεις μέχρι και 
περιοριστικά μέτρα, φυλάκιση και 
πολλά άλλα. 

Με λίγα λόγια, η βία εντός της 
οικογένειας είναι ένα φαι-

νόμενο που, παρά τους αγώνες 
εξάλειψης του, εκείνο συνεχίζει να 
απασχολεί τον κόσμο και όλοι ζού-
με με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή 
θα χαθεί. 

Ε Ν Δ Ο Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η  Β Ι Α Ε Ν Δ Ο Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η  Β Ι Α 
Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια

Καλλή Θεοδότη (Β1) και τον μαθητή Ξηρό Γεώργιο (Β2)



Η
ανεργία στις µέρες µας 
αυξάνεται  ολοένα και 
περισσότερο µε µεγάλες  
επιπτώσεις στους νέους 
µε αποτέλεσµα  αυτοί να 

απελπίζονται, εφόσον βλέπουν παντού 
ανθρώπους να χάνουν τις δουλειές 
τους, να αντικαθίστανται από µηχανές, 
να µην µπορούν να ζήσουν άνετα και 
να υποστηρίξουν τις οικογένειές τους 
και τότε το αίσθηµα της αβεβαιότητας 
πλέον τους κυριεύει και έχει συνέπεια 
για όλη την κοινωνία.

Όµως που οφείλεται η αύξηση της  
ανεργίας; Γιατί χάνονται τόσο εύκολα  
θέσεις εργασίας; Αρχικά, οι τεχνο-
λογικές εξελίξεις δεν είναι η ρίζα του 
προβλήµατος καθώς ταυτόχρονα µε την 
εξέλιξη  της, το ποσοστό της ανεργίας 
αυξήθηκε  πολύ. Επιπλέον, εξαιτίας της 
έλλειψης εργασιακών ευκαιριών, πολ-
λοί νέοι καταλήγουν στη µετανάστευση 
για την εύρεση µιας καλύτερης ποιό-
τητας ζωής.  Επιπροσθέτως, η παγκο-
σµιοποίηση παίζει µεγάλο ρόλο στον 
εργασιακό τοµέα  επειδή αλλάζουν οι 
προϋποθέσεις ενός επαγγέλµατος. Για 
παράδειγµα, πλέον  είναι δεδοµένο 
για έναν νέο να έχει τουλάχιστον ένα 
πτυχίο αγγλικών και όσο  περισσότερα 
πτυχία. Τέλος, η λανθασµένη επιλογή 
επαγγέλµατος συµβάλλει στην αύξηση 
της ανεργίας λόγω του ότι πολλοί άν-
θρωποι δεν  µπορούν να γνωρίζουν 

από τα εφηβικά τους χρόνια σχετικά  
µε ποιο επάγγελµα θέλουν να ασχο-
ληθούν. 

 Υπάρχουν, όµως, πολλές επιπτώ-
σεις στους  νέους, ειδικά ψυχολο-
γικές, λόγο της αβεβαιότητα στην 
εργασία. Οι νέοι έχουν ένα  αίσθηµα 
αποτυχίας και  φόβου καθώς δεν γνω-
ρίζουν τι θα συµβεί στο µέλλον. Πολ-
λοί απόφοιτοι, αφού ολοκληρώσουν 
τις σπουδές τους και  αναζητώντας µια 
θέση εργασίας σχετική µε το αντικεί-
µενο σπουδών τους  και αδυνατώντας 
να την βρουν, νιώθουν απαισιοδοξία. 
Ακόµα, ορισµένες φορές συµβαίνουν  
παρανοµίες, όπως είναι η µαύρη  αγο-

ρά και η φοροδιαφυγή επειδή οι νέοι  
αδυνατούν να αποκτήσουν ένα εισόδη-
µα για  µια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Τέλος, για να βοηθηθούν άνθρωποι 
που δυσκολεύονται να βρουν εργασία 
υπάρχουν επιδόµατα ανεργίας. 

 Καταληκτικά, πλέον,  µε την ανά-
πτυξη  της τεχνολογίας εξελίσσεται η 
κοινωνία αλλά παρουσιάζονται µεγάλα 
προβλήµατα στην νέα γενιά. Οι νέοι 
αποτελούν ένα οργανικό µέλος του 
κοινωνικού σώµατος και όταν ασθε-
νεί το  µέλος ασθενεί και το σώµα. Για  
αυτό είναι πολύ σηµαντικό να µην υφί-
σταται  αυτό το αίσθηµα της αβεβαιό-
τητας στους νέους γιατί µόνο µε προ-
σπάθεια, µπορεί να βελτιωθεί αυτή η 
κατάσταση µε αποτέλεσµα η κοινωνία 
να  εξελιχθεί περαιτέρω.

Νέοι Και ΑνεργίαΝέοι Και Ανεργία
Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Γούτου Δήμητρα (Β1) 
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Ηαπειλή του Brain Drain συ-
νεχίζει ακόµη και στις µέ-
ρες µας να είναι βαριά στη 

χώρα µας. Με τον όρο Brain Drain 
εννοούµε το κύµα φυγής εκατοντά-
δων χιλιάδων νέων Ελλήνων επι-
στηµόνων στο εξωτερικό, κυρίως τα 
χρόνια της οικονοµικής κρίσης. Σύµ-
φωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος, περίπου µισό εκατοµµύριο 
Έλληνες υψηλού µορφωτικού επι-
πέδου, 25-44 ετών, µετανάστευσαν 
στο εξωτερικό στο διάστηµα 2008-
2017. Σχεδόν δυόµισι χρόνια που 
χαρακτηρίζονται από την πανδηµία 
και τα ποσοστά παραµένουν το ίδιο 
υψηλά σε σχέση µε την περίοδο της 
οικονοµικής κρίσης. 

Τα αίτια του Brain Drain 
είναι πολλά. Φυσικά ο κυ-
ρίαρχος λόγος της στρο-

φής των Ελλήνων στο εξωτερικό 
είναι οι πολύ καλύτερες αµοιβές 
και, αντιστοίχως, οι πολύ χαµηλοί 
µισθοί στην Ελλάδα. Ελάχιστα επαγ-
γέλµατα θεωρούνται καλοπληρωµέ-
να στην Ελλάδα. Στο φαινόµενο του 
Brain Drain συµβάλλει και η εύκολη 

πρόσβαση στο εξωτερικό (εύκολη 
ανεύρεση εργασίας, εύκολη συνέ-
χιση σπουδών σε µεταπτυχιακό, δι-
δακτορικό και µεταδιδακτορικό επί-
πεδο, φτηνά αεροπορικά εισιτήρια, 
φτηνές κλήσεις και βιντεοκλήσεις). 
Φυσικά δεν παύει να αποτελεί πα-
ράγοντα του Brain Drain και η διά-
θεση απόκτησης νέων εµπειριών 
και η επαφή µε νέες κουλτούρες….

Ωστόσο,  πρέπε ι  να 
βρεθούν τρόποι για 
να μειωθεί το κύμα 

φυγής στο εξωτερικό…. Πρέπει 
να δημιουργηθούν περισσότε-
ρες θέσεις εργασίας και μάλι-
στα καλοπληρωμένες…. περισ-
σότερες υποδομές σε ερευνητικό 
επίπεδο… Με άλλα λόγια, να 
φτάσουμε στα επίπεδα της Δυ-
τικής Ευρώπης που έχουμε 
την τάση να τη θαυμάζουμε…. 
Με συλλογική προσπάθεια, 
μπορούμε να φτάσουμε στο επι-
θυμητό επίπεδο.

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από το μαθητή Παπαγεωργίου Διονύση (Β2)

Brain Drain Και ΕλλάδαBrain Drain Και Ελλάδα
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Ο  ΚΟΣΜΟΣ  Τ ΗΣ  ΕΦΗΒΕ Ι ΑΣΟ  ΚΟΣΜΟΣ  Τ ΗΣ  ΕΦΗΒΕ Ι ΑΣ
Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Φαίη Στάικου (Α2)                                                                                                                

Εφηβεία. Θεωρείται µία από τις πιο 
«κρίσιµες» περιόδους στη ζωή ενός 
παιδιού. Εισβάλλει στη καθηµερινότη-

τα, µέσα στο µυαλό και στο σώµα, ασκώντας 
επιρροή στο κάθε άτοµο µε διαφορετικό τρόπο. 
Εκτός, από τις σωµατικές αλλαγές, παρου-
σιάζονται διαφοροποιήσεις στον χαρακτήρα και 
στην ψυχολογία του εφήβου.

Η ζωή ενός έφηβου παιδιού είναι ήδη δύσκολη από 
τη στιγµή που αρχίζει να ωριµάζει, που µεταβι-
βάζεται από την παιδική του ηλικία στην εφηβι-

κή. Μεγαλύτερες απαιτήσεις, περισσότερες υποχρεώσεις, 
άγχος για το µέλλον, απρόσµενοι έρωτες, κοινωνική ζωή, 
και εκείνη την περίοδο είναι που λόγω της εφηβείας, τα 
παιδιά έχουν ακόµα ένα πρόβληµα να αντιµετωπίσουν, γι’ 
αυτό µερικές φορές «χάνουν τον έλεγχο». Από όλη αυτή 
την «περίπλοκη» καθηµερινότητα, αρχίζουν και δηµιουρ-
γούνται ανάµεικτα συναισθήµατα. Κυρίως, επιδιώκουν να 
δηµιουργούν τη δική τους ταυτότητα, να ξεχωρίζουν, να 
ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις, θέλουν να βελτιώνουν 
την εξωτερική τους εµφάνιση και να τη διαµορφώνουν 
ανάλογα µε τα πρότυπα της εποχής, και συνεχώς, αναζη-
τούν την ανεξαρτησία, την απελευθέρωση από του φραγ-
µούς της ζωής τους και τον έλεγχο των γονιών, σε αυτή 
τη περίπτωση ισχύει και η συχνή φράση των ενηλίκων 
«βιάζεται να µεγαλώσει». Οι ενήλικες πολλές φορές δεν 
µπορούν να καταλάβουν τις ανάγκες ενός παιδιού στην 
εφηβεία, παρόλο που έχουν βιώσει κι εκείνοι την ίδια πε-
ρίοδο. Αυτό όµως περισσότερο οφείλεται στα χρόνια που 
αλλάζουν και εξελίσσονται.  Αλλιώς βίωσαν την εφηβεία 
οι γονείς κι αλλιώς την βιώνουν οι σύγχρονοι έφηβοι. 
Είναι δύσβατος ο δρόµος της εφηβείας. Κάθε άτοµο εξε-
ρευνά ποικίλες  πτυχές του εαυτού του και κάθε γονέας 
αντιµετωπίζει το παιδί του διαφορετικά.αντιµετωπίζει το παιδί του διαφορετικά.

τούν την ανεξαρτησία, την απελευθέρωση από του φραγ-
µούς της ζωής τους και τον έλεγχο των γονιών, σε αυτή 
τη περίπτωση ισχύει και η συχνή φράση των ενηλίκων 
«βιάζεται να µεγαλώσει». Οι ενήλικες πολλές φορές δεν 
µπορούν να καταλάβουν τις ανάγκες ενός παιδιού στην 
εφηβεία, παρόλο που έχουν βιώσει κι εκείνοι την ίδια πε-
ρίοδο. Αυτό όµως περισσότερο οφείλεται στα χρόνια που 
αλλάζουν και εξελίσσονται.  Αλλιώς βίωσαν την εφηβεία 
οι γονείς κι αλλιώς την βιώνουν οι σύγχρονοι έφηβοι. 
Είναι δύσβατος ο δρόµος της εφηβείας. Κάθε άτοµο εξε-
ρευνά ποικίλες  πτυχές του εαυτού του και κάθε γονέας 



Ο ΕΘΙΣΜΟΣΟ ΕΘΙΣΜΟΣ
Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τις μαθήτριες

Αποστόλου Αγγελική και Δημαράκη Αγγελική (Α1)                                                                                           

Ο   εθισµός είναι µια συµπεριφο-
ρά που χαρακτηρίζεται από 
εξάρτηση σε µια συγκεκριµέ-

νη κατάσταση. Υπάρχουν πολλά είδη 
εθισµού όπως το κάπνισµα, οι ουσίες
και ο τζόγος. Ο εθισµός διακρίνεται σε 
πολλά στάδια και προσαρµόζεται στον 
τρόπο ζωής του ανθρώπου. Κάποιος 
µπορεί να καταλάβει ότι έχει εθιστεί 
σε κάτι, αφού έχει έντονη επιθυµία 
για να χρησιµοποιήσει κάτι ή αφού 
εµφανίζει στερητικά συµπτώµατα 
όταν δεν έχει κάνει χρήση για µεγά-
λο χρονικό διάστηµα. Ακόµα η εµµονή 
για κάτι σε τέτοιο επίπεδο, προκαλεί 
όχι µόνο σοβαρή σωµατική και ψυχο-
λογική βλάβη στον άνθρωπο αλλά και 
δυσλειτουργίες σε σηµαντικούς τοµείς 
της ζωής του.

Εξάρτηση από ουσίες:
Όταν κάποιος εξαρτάται από την χρή-

ση ουσιών, σηµαίνει πως είναι σε κα-
τάσταση πλήρους εθισµού.

• Σωµατική εξάρτηση: Έχοντας το 
σώµα συνηθίσει στην πρόσληψη κά-
ποιας ουσίας, αντιδρά µε την έλλειψη 
της αναπτύσσοντας συµπτώµατα - στε-
ρητικό σύνδροµο.

• Ψυχολογική εξάρτηση: Έχοντας 
ο ίδιος ο άνθρωπος φτάσει σε σηµείο 
που να χρειάζεται  κάποια ουσία για 
να νιώσει καλά, να διώξει το άγχος και 
την πίεση, κατάληγει στο ανώτερο ση-
µείο τους στερητικού συνδρόµου αφού 
η ψυχολογική εξάρτηση είναι αυτή που 
απαιτεί περισσότερο χρόνο και προ-
σοχή για να αντιµετωπιστεί. Ένα είδος 
εξάρτησης από ουσία είναι και τα ναρ-
κωτικά.

Εθισµός στο διαδίκτυο. 
Αυτή η µορφή εθισµού είναι σχετικά 

καινούργια αφού αναπτύσσεται µαζί 
µε την εξέλιξη του διαδικτύου. Έχο-

ντας κάποιος εθιστεί από το διαδίκτυο 
φτάνει σε σηµείο να θέτει σε προτε-
ραιότητα αυτό παρά τους φίλους του, 
την οικογένεια του και γενικά την ζωή 
του, βρίσκεται αµέτρητες ώρες µπρο-
στά από µια οθόνη χωρίς να µπορεί να 
ελέγξει την χρήση που κάνει, η οποία 
µπορεί να είναι είτε βιντεοπαιχνίδια 
είτε διαδικτυακές συνοµιλίες είτε άλλα 
πολλά. Αυτός ο εθισµός µπορεί να έχει 
αρκετές αρνητικές συνέπειες. 
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εθισµού όπως το κάπνισµα, οι ουσίες
και ο τζόγος. Ο εθισµός διακρίνεται σε 
πολλά στάδια και προσαρµόζεται στον 
τρόπο ζωής του ανθρώπου. Κάποιος 
µπορεί να καταλάβει ότι έχει εθιστεί 
σε κάτι, αφού έχει έντονη επιθυµία 
για να χρησιµοποιήσει κάτι ή αφού 
εµφανίζει στερητικά συµπτώµατα 

Συγκεκριµένα σωµατικές ή ψυχικές 
διαταραχές όπως η παχυσαρκία, η 
κατάθλιψη και η κοινωνική φοβία. 

Μερικά συµπτώµατα για την παραπάνω 
πάθηση είναι: 

1) συµπτώµατα συνδρόµου απόσυρσης- 
εµµονή σκέψη για το διαδίκτυο, 

2) κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή 
ακόµα και χρηµάτων για κάτι σε σχέση µε 
το διαδίκτυο, 

3) µειωµένη επίδοση σε µαθησιακό κέ-
ντρο και κοινωνική αποµόνωση και

4) αϋπνία-χαµένες ώρες ύπνου για να 
είναι on-line.

Το φαινόµενο είναι αναγνωρίσιµο 
σε ηλικίες 10-14 αλλά και 17+. 
Όµως πιο έντονο είναι στην ηλι-

κία των 15-17 χρονών καθώς οι έφηβοι 
βρίσκονται σε περίοδο που ζητούν την 
αυτονοµία. Ο εθισµός αυτός µπορεί να 
αντιµετωπιστεί µε την παροχή υποστήρι-
ξης από κέντρα ή από τους γονείς και από 
φαρµακοθεραπείες. 

Ο εθισµός στο αλκοόλ
Ο εθισµός για το αλκοόλ γνωστός 

ως αλκοολισµός, είναι η επιθυµία για 
κατανάλωση αλκοόλ και η αδυναµία 
τερµατισµού της. Αυτό το είδος εθι-
σµού εµφανίζει αρκετά συµπτώµατα 
όπως η ασταµάτητη κατανάλωση ή 
περισσότερη από ότι προοριζόταν 
εξαρχής, χωρίς να µπορούν να ελέγ-
ξουν τον εαυτό τους. Επίσης χαρακτη-
ριστικά αποτελούν  η στέρηση όταν 
σταµατάς και η ανευθυνότητα στην 
προσωπική ζωή και στον εργασιακό 
χώρο λόγω της επιθυµίας κατανάλω-
σης αλκοόλ. Το αλκοόλ ναι µεν θεω-
ρείται κάτι το οποίο µας «φτιάχνει» 
και ξεχνιόµαστε από κάποιο ψυχικό 
πόνο, αλλά βλάπτει την σωµατική και 
ψυχική υγεία. Πως συµβαίνει αυτό;  
Το αλκοόλ µπορεί να επιβραδύνει τις 
διανοητικές και σωµατικές διαδικασί-
ες. Με άλλα λόγια, οι  εθισµένοι στο 
αλκοόλ παρουσιάζουν µείωση άγχους, 
υπερθέρµανση του σώµατος, ζάλη και 
υπερβολική χαρά. Η υπερβολική κα-
τανάλωση αλκοόλ οδηγεί σε σοβαρό-
τερα προβλήµατα, όπως ο εµετός και 
η προσωρινή απώλεια συνείδησης για 
τις πράξεις του.



Ο ι  έφηβοι περνούν αρκετό 
χρόνο στο διαδίκτυο και 
αυτό προκαλεί κάποιες συ-
νέπειες στις ζωές τους.  

Πρώτα από όλα, αποκτούν μεγάλο 
ενδιαφέρον για τον κόσμο που κρύ-
βεται πίσω από αυτήν την οθόνη, έχο-
ντας ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση 
τους από τις ‘‘κανονικές’’ τους παρέ-
ες όπως και από την οικογένεια τους 
και ταυτόχρονα στον εγκλωβισμό τους 
στην εικονική πραγματικότητα. Αυτό 
συμβαίνει, διότι μέσω των ιδιοτήτων 
που προσφέρει το διαδίκτυο οι νέοι 
επηρεάζονται και  εθίζονται στο πε-
ριεχόμενο αυτό. Άλλοτε βέβαια, νιώ-
θουν συναισθηματικά κατώτεροι, γιατί 
μέσω των social media προβάλλονται 
οι προσωπικές ζωές άλλων γνωστών 
“influencers” όπου θεωρούν πως εί-
ναι καλύτερες από τις δικές τους. Δυ-
στυχώς, δεν σκέφτονται τι πραγματικά 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΟΙ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  
ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τις μαθήτριες 
Αγγελική Αποστόλου, Σταματίνα Γιακουμή, Αγγελική Δημαράκη (Α1) 

μπορεί να συμβαίνει πίσω από κάθε οθόνη με  απο-
τέλεσμα να προκύπτουν όλες αυτές οι συνέπειες. Οι 

έφηβοι πρέπει  να είναι 
π ιο  “συνειδητοποιημέ-
νοι” για να έχουν αληθι-
νή κοινωνική ζωή.
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 O ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA  O ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Δήμητρα Εύα Σαρρή (Α2)

Στη σύγχρονη επο-
χή τα µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης απο-
τελούν µια βασική 
πτυχή της καθηµερι-
νότητας. Στους περισ-
σότεροι ανθρώπους, 
αλλά κυρίως στους νέ-
ους τείνουν να έχουν 
ένα αντίκτυπο, θετικό 
αλλά και αρνητικό.

Από την µια πλευρά τα πλε-
ονεκτήµατα των social media
είναι ευρέως γνωστά. Αρχικά, οι 
χρήστες έχουν την δυνατότητα να 
επικοινωνήσουν. Μέσω των µηνυ-
µάτων, των δηµοσιεύσεων και των 
σχολίων που είναι διαθέσιµα, τους 
δίνεται η ευκαιρία να αλληλεπιδρά-
σουν. Μπορούν να συναναστρα-
φούν µε φίλους και συγγενείς µε 
τους οποίους βρίσκονται σε από-
σταση, καθώς και να αναπτύξουν 
σχέσεις µε άτοµα από όλο τον κό-
σµο. Ανταλλάσσουν απόψεις, γνω-
ρίζουν διαφορετικές κουλτούρες 
και νοοτροπίες, ενώ µπορούν επί-
σης να δηµιουργήσουν φιλίες αφού 
οι αποστάσεις µηδενίζονται! Είναι 
αδιαµφισβήτητο γεγονός πως από 
αυτό επωφελούνται συχνά τα πιο 
ντροπαλά παιδιά, που προτιµούν 
να προσεγγίσουν παρέες µέσω δι-
αδικτύου. Ύστερα, οι έφηβοι είναι 
εκτεθειµένοι σε µια ανεξάντλητη 
πηγή γνώσεων. Με ένα απλό κλικ, 
παρέχεται ποικιλία πληροφοριών. 
Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνο-
νται η µετάδοση και διάδοση των 
γεγονότων. Εποµένως τα παιδιά 
καθίστανται πιο καλλιεργηµένα και 
ενηµερωµένα.

Από την άλλη πλευρά, τα µει-
ονεκτήµατα των social media 
δεν µπορούν να αγνοηθούν. Πρώ-
τον, επηρεάζουν την ζωή του εφή-
βου. Στις µέρες µας, παρατηρείται 
ιδιαίτερα αυξηµένη χρήση των 
socials. Στις πιο πολλές περιπτώ-
σεις οι χρήστες αυτοί θεωρούνται 
νέα άτοµα και εµφανίζουν τάσεις 
εξάρτησης. Περνούν πολλές ώρες 
στην οθόνη σερφάροντας στο 
Ίντερνετ ή παίζοντας video games. 
Συχνά, αποµονώνονται από τον 
κοινωνικό τους περίγυρο, εγκλω-
βίζονται στον κόσµο του διαδι-
κτύου και καταλήγουν µόνοι. Στη 
συνέχεια, υπάρχουν σοβαρότατα 
προβλήµατα υγείας που προκαλούν 
τα socials. Αυτά µπορεί να είναι 
παθολογικής φύσεως, (όπως θέµα 
στα µάτια, πόνος στη πλάτη, πονο-
κέφαλος, ή ακόµα και καρκίνος σε 
ακραίες περιπτώσεις...) αλλά και 
ψυχολογικά (διατροφικές διαταρα-
χές, κατάθλιψη...). Μπορούν επί-
σης να παρουσιαστούν ως αϋπνία, 
κόπωση και έλλειψη ενέργειας.

Λαµβάνοντας υπόψη τα προα-
ναφερθέντα, αντιλαµβανόµαστε 
πως τα social media θεωρείται ένα 
αµφιλεγόµενο θέµα µε απόψεις 
που διίστανται. Η ενηµέρωση κι η 
αφύπνιση των νέων σχετικά µε τα 
αρνητικά τους είναι αναγκαία, προ-
κειµένου να απολαύσουµε όλοι τις 
δυνατότητες  που µας παρέχονται 
ασφαλείς!



SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙSOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ
Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Tζαίσικα Σίνγκ (Α2)

Όταν αναφερόµαστε στα social 
media,  παρατηρούµε έναν αυξα-
νόµενο αριθµό εφήβων να χρησι-
µοποιούν το µέσο. Το Facebook, 
το Instagram, το YouTube, το 
Snapchat, το Twitter και άλλα έχουν 
ήδη γίνει µια σηµαντική προσθήκη 
στη ζωή τους.

Το Facebook επηρέασε σε µεγάλο 
βαθµό τη γενιά των χιλιετιών. Ωστόσο, 
οι έφηβοι σήµερα χρησιµοποιούν το 
Instagram, το Snapchat και το YouTube 
περισσότερο από ό, τι χρησιµοποιούν 
το Facebook. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν 
έχουν προφίλ στο Facebook. Προκειµέ-
νου να αξιοποιήσουν αυτή την αναπτυσ-
σόµενη αγορά, οι µάρκες και οι επιχει-
ρήσεις επενδύουν σε µεγάλο βαθµό στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύµφωνα 
µε ορισµένα στατιστικά στοιχεία, το 
72% των εφήβων αγοράζουν ένα προ-
ϊόν αφού το δουν στο Instagram ή το 
Twitter.

Οι έφηβοι χρησιµοποιούν τα social 
media για να:

➔ Μείνουν σε επαφή µε τους φί-
λους τους

➔  Κάνουν νέους φίλους
➔ Ενηµερώνονται για το τι είναι 

trending
➔ Αγορές στο διαδίκτυο
➔ Νέα και πληροφορίες
Ωστόσο, η αυξηµένη χρήση των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους έχει 
δηµιουργήσει αντικρουόµενες απόψεις.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήµατα
‣ Βοηθά σε Μελέτες και 

Έρευνα:
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ως 
αποτέλεσµα οι έφηβοι να κάνουν όλες 
τις σχετικές µε τις σπουδές τους έρευνες 
στο διαδίκτυο. ∆ηµιουργούν περιπτω-
σιολογικές µελέτες, παρουσιάσεις και 
υποβολές εκµάθησης, όλα µε τη βοήθεια 
πληροφοριών από τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

‣ Αυξανόµενος αυτοσεβα-
σµός και αυτοεκτίµηση:

Η παρουσία πολλών χρήσιµων σελί-
δων και κοινοτήτων στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης βοηθά τους εφήβους να αντι-
µετωπίσουν πολλά ζητήµατα που τους 
επηρεάζουν. Σελίδες σχετικά µε τη σεξου-
αλική παρενόχληση, την κατάχρηση ναρ-
κωτικών, τις αναπηρίες, την κατάθλιψη 
και άλλες έχουν βοηθήσει εκατοµµύρια 
εφήβους σε όλο τον κόσµο. Μερικές φο-
ρές, γίνεται πολύ δύσκολο για τους εφή-
βους να ανοίξουν την καρδιά τους για ευ-
αίσθητα ζητήµατα µπροστά στους γονείς 
τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
αφού συζητήσουν τα προβλήµατά τους, 
ζητούν βοήθεια για την αντιµετώπιση ζη-
τηµάτων. Οι κοινότητες, µερικές φορές, 
καταλήγουν να είναι δεύτερες οικογένειες 
και οµάδες υποστήριξης για πολλούς.

‣ Ενηµερωµένοι για τα Τε-
λευταία Νέα και Πληροφορί-
ες:

Οι ειδήσεις και οι πληροφορίες ξε-
σπούν ταχύτερα στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης από ό, τι στα παραδοσιακά 
µέσα ενηµέρωσης. Παραµένοντας στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι έφηβοι 
γνωρίζουν περισσότερα για τα παγκό-
σµια γεγονότα και τα ζητήµατα που 
επηρεάζουν τον κόσµο.

Ποια είναι τα µειονεκτήµα-
τα

‣ ∆ιαδικτυακός εκφοβισµός:
Ένας από τους µεγαλύτερους κινδύ-

νους των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελεί ο διαδικτυακός εκφοβισµός. 
Στην πραγµατικότητα, για πολλούς, έχει 
γίνει απειλή. Το «τρολάρισµα» έχει γίνει 
‘επάγγελµα πλήρους απασχόλησης’.  Οι 
άνθρωποι που έχουν πληγεί περισσότε-
ρο από το τρολάρισµα είναι έφηβοι. Οι 
έφηβοι εξακολουθούν να µεγαλώνουν 
και να ωριµάζουν. Βλέπουν τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ως έναν κόσµο 
αποδοχής. Η κατάθλιψη λόγω του δια-
δικτυακού εκφοβισµου αποτελεί πραγ-
µατικό πρόβληµα. Πολλοί θεραπευτές 
έχουν αναφέρει εφήβους που έρχονται 
λόγω του εκφοβισµού µε µια µορφω-
µένη φωτογραφία, αρνητικά σχόλια, 
παρακολούθηση και πολλές άλλες ανθυ-
γιεινές πρακτικές.

‣ Χάνοντας την επαφή µε 
την πραγµατικότητα:

Καθώς οι έφηβοι περνούν όλο και 
περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, 
τείνουν να ξεχνούν να απολαµβάνουν 
ή ακόµα και να ζουν τον πραγµατικό 
κόσµο εκτός σύνδεσης. Μια αυξανό-
µενη ανησυχητική τάση είναι η πα-
ρουσία κενών πάρκων, εγκαταστάσε-
ων αναψυχής και αθλητικών κέντρων.

Καθώς περισσότεροι έφηβοι εί-
ναι εγκλωβισµένοι µπροστά από τα 
smartphones ή τα tablet τους, ξε-
χνούν πώς είναι να περνάει κανεις 
χρόνο σε εξωτερικούς χώρους παί-
ζοντας, κάνοντας πεζοπορία ή κολυ-
µπώντας. Αποµονώνονται κάθε µέρα 
που περνάει.



Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγ-
ματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Αποστόλου Αγγελική (Α1)

‣ Ενδίδοντας στην Κοινωνική Πίεση:
Ας το αντιµετωπίσουµε - τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης εί-

ναι ένας ολοένα και πιο επιτηδευµένος κόσµος, έχει δηµιουρ-
γήσει κανόνες για να ταιριάζει. Οι έφηβοι βρίσκονται συνεχώς 
υπό πίεση και πίεση για να «ταιριάξουν» ή να αισθανθούν 
αποδεκτοί. Πολλοί αισθάνονται ότι πρέπει να δηµοσιεύουν 
καθηµερινά για να είναι σχετικοί στον κόσµο των µέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης. Αυτό σηµαίνει ότι πιέζουν τους γονείς 
να τους αγοράσουν περιττά πράγµατα, τα οποία µπορούν να 
δηµοσιεύσουν στο διαδίκτυο. Όταν δεν είναι σε θέση να δη-
µοσιεύουν τακτικά γι’ αυτά που συµβαίνουν στη ζωή τους που 
συµβαίνει, αισθάνονται ‘‘ασύνδετοι’’. Η πίεση της παραµονής 
σε οµάδες στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δηµιουργεί κατά-
θλιψη, απώλεια επαφής µε τους γονείς και αδιάλειπτο τραύµα.

Πώς η πανδηµία του κορονοϊού έχει αυ-
ξήσει τη χρήση των µέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης από τους εφήβους;

Η πανδηµία του κορονοϊού έχει αυξήσει τη χρήση των µέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης σύµφωνα µε το άρθρο ιστολογίου 
TeenagersAny σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτή-
µατα των κοινωνικών µέσων για εφήβους.

Απλά για να σβήσετε αυτή την παρατήρη-
ση όσον αφορά τους αριθµούς, τα ακόλουθα 
είναι µερικά στατιστικά στοιχεία που θα πρέπει 
να σας ενδιαφέρουν:

• Η κατανάλωση των social media αυξήθηκε κατά 70% 
τους πρώτους πέντε µήνες της πανδηµίας.

• Η περίοδος έχει σηµειώσει αύξηση 45% στον αριθµό 
των δηµοσιεύσεων που γίνονται από τους χρήστες των µέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης.

• Το TikTok και το Instagram έχουν αναδειχθεί ως οι επι-
φανείς κοινωνικές πλατφόρµες που έχουν δει αύξηση 80% 
και 85% αντίστοιχα σε καταγεγραµµένους χρόνους.

Ενώ υπάρχουν πολλά άλλα στατιστικά στοιχεία για να 
ελέγξετε και να δείτε, κοιτάζοντας τα τρία παραπάνω µπο-
ρεί να σας δώσει µια δίκαιη ιδέα για το πώς η πανδηµία έχει 
διαµορφώσει τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Με τα lockdowns σε ισχύ, οι έφηβοι δεν είχαν άλλη επι-
λογή εκτός από τη χρήση διαδικτυακών πλατφορµών. Όπως 
αναφέρθηκε στην αρχή του άρθρου, χρησιµοποίησαν το 
ίδιο για πολλούς σκοπούς. Από την επικοινωνία µε φίλους 
µέχρι την ψυχαγωγία, η χρήση των µέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης έχει δει µια σταδιακή αύξηση κατά τη διάρκεια της 
πανδηµίας coronavirus. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
η χρήση τους από εφήβους είναι δίκοπο µαχαίρι. Ενώ προ-
σφέρει πολλά οφέλη, δεν µπορεί κανείς να αρνηθεί και τις 
πολλές αδυναµίες του. ∆εν υπάρχει καθορισµένος κανόνας 
για το πόσος χρόνος στα social media είναι καλός για τους 
εφήβους. Αυτό που πρέπει να πράξουν οι γονείς θεωρείται 
πρέπει να εµπνεύσουν εµπιστοσύνη στα παιδιά τους. Κρα-
τώντας ανοιχτό µυαλό και καθιερώνοντας διάλογο, µπορούν 
να γνωρίζουν τι κάνει το παιδί τους στα social media.

Ο αθλητ ισµός 
ε ί ν α ι  έ ν α ς 
χ ώ ρ ο ς  π ο υ 
φέρνε ι  κο -

ντά τον άνθρωπο µε 
το σώµα του, ωφελεί 
την υγεία και ευνοεί τις 
κοινωνικές του σχέσεις. 
Ακόµα συµβάλλει στην 
αποµάκρυνση του νέου 
ανθρώπου από βλαπτι-
κές συνήθειες, όπως 
ποτό, ουσίες ή τσιγά-
ρο. Ο έφηβος αισθάνε-
ται πως ανήκει σε µία 
οµάδα που µοιράζονται 
ίδιους στόχους, προ-
σπάθειες και όνειρα. 
Μαθαίνει να ακούει πε-
ρισσότερο το σώµα του, 
να κοιµάται τις ώρες που 
ο οργανισµός το έχει 
ανάγκη, να ακολουθεί 
µία πιο δοµηµένη και 
σωστή διατροφή.

Ο έφηβος που 
ασχολείται µε 
τον αθλητι-
σµό, βρίσκει 

σε αυτόν ένα ξέσπασµα 
από τη δύσκολη ηλικία 
του ή από την πίεση 
που υφίσταται. Αρχικά, 
ο αθλητισµός θεωρείται 
σίγουρα ένας από τους 
καλύτερους τρόπους για 
να διοχετεύσει κάποιος 
την ενέργειά του. Επι-
πλέον, ο  αθλητισµός θα 
βοηθήσει πρώτα απ’ όλα 
τον έφηβο κοινωνικά. 
Αυτό συµβαίνει επειδή, 
καθώς ο έφηβος ξοδεύει 
περισσότερο χρόνο µε 
τους συνοµηλίκους του, 
θα µάθει να αλληλοε-
πιδρά καλύτερα, αφού 
µπορεί να είναι ντροπα-
λός ή µε χαµηλή αυτο-
πεποίθηση και σταδιακά 
‘‘θα ανοίγεται’’ έχοντας 
κοινά µε άλλους.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



Το σαξόφωνο είναι το νεότερο 
από τα πνευστά όργανα, αφού ανα 
καλύφθηκε μόλις στις αρχές της δε 
καετίας του 1840 από τον Βέλγο ορ 
γανοποιό Αντόλφ Σαξ (1814-1894), 
από τον οποίο έλαβε το πρώτο συν 
θετικό του ονόματος του. Το δεύτερο 
συνθετικό προέρχεται από την ελλη-
νική λέξη «φωνή». Ο Σαξ κατοχύρω-
σε την εφεύρεσή του στις 28 Ιουνίου 
του 1846. 

Το σαξόφωνο, αν και κατασκευα 
σμένο από ορείχαλκο, υπάγεται στα 
λεγόμενα ξύλινα όργανα της ορχή 
στρας, αφού ο τρόπος παιξίματός 
του μοιάζει αρκετά με του κλαρινέ 
του. Μάλιστα, πολλοί κλαρινετίστες 
παίζουν και σαξόφωνο. Το σαξόφω 
νο αποτελείται από ένα κωνικό σω-
λήνα, με γυριστή την καμπάνα προς 
τα επάνω (μόνο το σοπράνο σαξό-
φωνο είναι σε ευθεία γραμμή), έχει 
24 οπές με κλειδιά και κινητό επιστό-
μιο, όπως του κλαρινέτου. Υπάρχουν 
7 είδη σαξόφωνου εν χρήσει, ανάλο-
γα με τον τονισμό τους: σοπρανίνο, 
σοπράνο, άλτο, τενόρο, βαρύτονο, 
μπάσο και το σαξόφωνο που είναι 
το νεότερο από τα πνευστά όργα-
να, αφού ανακαλύφθηκε μόλις στις 
αρχές της δεκαετίας του 1840 από 
τον Βέλγο οργανοποιό Αντόλφ Σαξ 
(1814- 1894), από τον οποίο έλαβε 
το πρώ το συνθετικό του ονόματος 
του. Το δεύτερο συνθετικό προέρχε-
ται από την ελληνική λέξη «φωνή». 
Ο Σαξ κατοχύρωσε την εφεύρεσή 
του στις 28 Ιουνίου του 1846. 

Οι 5 Τιτάνες Σαξοφωνίστες της Τζαζ: 
John Coltrane, Charlie Parker, Sonny 
Rollins, Wayne Shorter, Lester Young 

 Έλληνες σαξοφωνίστες: 
Γιώργος Κατσαρός, Δημήτρης Τσά-

κας, Βασίλης Ξενόπουλος, Δημήτρης 
Βασιλάκης κ.α. 

 Αγαπώ τη μουσική και με το σαξόφω-
νο εκφράζομαι. Είναι το μοναδικό ίσως 
όργανο που μπορεί να δείξει τον πόνο, 
τη θλίψη, τη χαρά, ακόμα και τον έρω-
τα. Μπορώ να πω μάλιστα πως “μι-
λάω” καλύτερα με το σαξόφωνο παρά 
με τα λόγια. 

Ξεκίνησα να μαθαίνω μουσική σε 
ηλικία 7 ετών. Όταν ήμουν μαθητής 
της τρίτης δημοτικού παρακολούθη 
σα μια συναυλία της Δημοτικής Φι 
λαρμονικής του Δήμου Ερμιονίδας. 
Ομολογώ πως εντυπωσιάστηκα. Ήθε 
λα κι εγώ να είμαι ανάμεσά τους. Ξε-
κίνησα τα μαθήματα και τα κατάφερα 
έως και σήμερα συνεχίζω με κέφι και 
αγάπη την εκμάθηση του σαξοφώνου. 
Είμαι ενεργό μέλος της φιλαρμονικής 
μας και συμμετέχω σε σχολικές εορ-
τές, λιτανείες, παρελάσεις, αλλά και 
συναυλίες, όπως στο Παράλιο Άστρος 
σε συνεργασία με την τοπική φιλαρμο-
νική. Η Φιλαρμονική του Δήμου Ερμιο-
νίδας είχε την τιμή να συμμετάσχει στο 
9ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών στις 6 Μαΐου 2018. 

Mε το τραγούδι του Μάνου Χα-
τζιδάκι: «Ελα Πάρε μου τη Λύπη» ή 
αλλιώς: «Είσαι Ένα Περιστέρι», σε 
διασκευή Apurimac και προσαρμο-
γή του μαέστρου της Φιλαρμονικής 
Κώστα Κοσμά. Ακόμα, είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενος διότι είχα την τύχη να 
γνωρίσω σπουδαίους καλλιτέχνες, 
όπως την κ. Μάνια Βλαχογιάννη 
Crossover Ερμηνεύτρια, Μουσικός 
και Συγγραφέας και τον βαθύφωνο 
κ. Βασίλη Ασημακόπουλο με τους 
οποίους συνεργαστήκαμε το καλο-
καίρι του 2019 στη θερινή συναυλία 
μας «The phantom of the opera». 

Θα ήθελα να προτρέψω τους νέ 
ους να ασχοληθούν με την μουσι-
κή!!! Τη διεύθυνση της Φιλαρμονικής 
μας ανέλαβε ο Μαέστρος Πάρης Μάμ 
μας!!! 

Σας περιμένουμε όλους μικρούς 
και μεγάλους στην παρέα μας!!! 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω 
όλους τους εμπλεκόμενους που 
δημιούργησαν τη Φιλαρμονική, την 
εκάστοτε Δημοτική Αρχή, το Δήμαρ-
χο Ερμιονίδας κ. Γιάννη Γεωργόπου-
λο, τον πρώην πρόεδρο του Νομικού 
προσώπου κ. Δαμιανό Κουτούβαλη 
και φυσικά τον υπεύθυνό μας κ. Κα-
μπούρη Γρηγόρη και τον μαέστρο 
μας, που μας δίνουν την ευκαιρία 
να εμπλουτίζουμε τις μουσικές μας 
γνώσεις!!! Εύχομαι καλή αρχή στη 
συνεργασία μας με τον νέο πρόε-
δρο του Νομικού προσώπου κ. Μέξη 
Παναγιώτη έχοντας κοινό σκοπό να 
αναδείξουμε περισσότερο το έργο 
της φιλαρμονικής μας. Το μεγαλύτε-
ρο “Ευχαριστώ” όμως το οφείλουμε 
στον κόσμο που σε κάθε εμφάνισή 
μας εισπράττουμε την αγάπη του!!! 

ΣΑΞΟΦΩΝΟ……
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ!!!!
Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από το μαθητή Γιατράκο Δημήτρη (Β1) 

καετίας του 1840 από τον Βέλγο ορ 
γανοποιό Αντόλφ Σαξ (1814-1894), 
από τον οποίο έλαβε το πρώτο συν 
θετικό του ονόματος του. Το δεύτερο 
συνθετικό προέρχεται από την ελλη-
νική λέξη «φωνή». Ο Σαξ κατοχύρω-
σε την εφεύρεσή του στις 28 Ιουνίου 

Το σαξόφωνο, αν και κατασκευα 
σμένο από ορείχαλκο, υπάγεται στα 
λεγόμενα ξύλινα όργανα της ορχή 
στρας, αφού ο τρόπος παιξίματός 
του μοιάζει αρκετά με του κλαρινέ 

Βασιλάκης κ.α. 

 Αγαπώ τη μουσική και με το σαξόφω-

διασκευή Apurimac και προσαρμο-
γή του μαέστρου της Φιλαρμονικής 
Κώστα Κοσμά. Ακόμα, είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενος διότι είχα την τύχη να 
γνωρίσω σπουδαίους καλλιτέχνες, 
όπως την κ. Μάνια Βλαχογιάννη 
Crossover Ερμηνεύτρια, Μουσικός 
και Συγγραφέας και τον βαθύφωνο 
κ. Βασίλη Ασημακόπουλο με τους 
οποίους συνεργαστήκαμε το καλο-
καίρι του 2019 στη θερινή συναυλία 
μας «The phantom of the opera». 



ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ

CHOLE BHATURE

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Αρετή Σκαλτσά (Α2) 

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε
από τη μαθήτρια Τζαίσικα Σίνγκ (Α2) 

ΥΛΙΚΑ Για τη σοκολατόπιτα
• 185 γρ. αλεύρι (1¼ φλ.)
• 180 γρ. ζάχαρη (3/4 φλ.)
• 25 γρ. κακάο (1/4 φλ.)
• 1½ κ.γ. µπέικιν πάουντερ
• 2 πρέζα/ες αλάτι
• 1 βανίλια
• 240 γρ. γάλα (ή φυτικό γάλα) (1 φλ.)
• 50 γρ. βούτυρο (ή φυτικό βούτυρο)
• Λίγο βούτυρο ακόµα για το ταψί
Για το πασπάλισµα και την ολοκλήρωση της 
συνταγής
• 1 φλ. ζάχαρη
• 25 γρ. κακάο (1/4 φλ.)
• 1⅓ φλ. βραστό νερό
• Για το σερβίρισµα
• Παγωτό ή σαντιγί

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συγκεντρώνουµε, µετράµε τα υλικά και τα χωρί-
ζουµε σε στερεά και υγρά.
Λιώνουµε το βούτυρο και το αφήνουµε στην άκρη 
να κρυώσει ελαφρά.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ

Σε ένα µπολ βάζουµε όλα τα στερεά υλικά. Το 
αλεύρι, τη ζάχαρη, το κακάο, το baking powder, το 
αλάτι και τη βανίλια και τα ανακατεύουµε καλά µε 
το σύρµα ζαχαροπλαστικής. Προσθέτουµε τα υγρά 
υλικά, το λιωµένο κρύο βούτυρο και το γάλα και 
ανακατεύουµε µε σύρµα. Μην ανακατέψετε πολ-
λή ώρα τα στερεά υλικά µε τα υγρά, γιατί θα βγει 
µαστιχωτή η σοκολατόπιτα. Ένα απαλό ανακάτεµα 
είναι αρκετό. Πρέπει απλά να ενωθούν τα υλικά 
και να µην βλέπετε άλλο το αλεύρι.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ

Βουτυρώνουµε ένα µικρό, πυράντοχο σκεύος, 
20×30 εκ. Αδειάζουµε µέσα τη σοκολατόπιτα και 

πάµε να δηµιουργήσουµε το αυτοσχέδιο σιρόπι 
της. Σε ένα µπολ, ανακατεύουµε τη ζάχαρη µε το 
κακάο και πασπαλίζουµε όλη την επιφάνεια της 
ωµής σοκολατόπιτας. Περιχύνουµε σιγά-σιγά την 
επιφάνεια της σοκολατόπιτας µε το βραστό νερό. 
Να είστε σίγουροι ότι το αποτέλεσµα θα σας απο-
ζηµιώσει. Στην αρχή θα νοµίζετε ότι κάνατε κάποιο 
λάθος, αλλά µετά όσο ψήνεται και σταθεροποιείται, 
τα υπόλοιπα υλικά µετατρέπονται σε ένα σοκολα-
τένιο σιρόπι που ποτίζει το γλυκό και απλά θα σας 
ξετρελάνει.
ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ

Ψήνουµε τη σοκολατόπιτα στους 170°C, στον 
αέρα, στη µεσαία σχάρα, για περίπου 25 λεπτά, 
µέχρι να σταθεροποιηθεί η επιφάνεια της. Εναλ-
λακτικά, ψήνουµε στις αντιστάσεις στους 180°C 
βαθµούς, στην κάτω σχάρα για 35 µε 40 λεπτά 
περίπου.

Και τώρα θα µεταφερθούµε νοερά στην ινδική κουζίνα 
και θα δούµε πως παρασκευάζεται το Chole Bhature. Το 
Chole Bhature θεωρείται ένα από τα πιο δηµοφιλή πιά-
τα σχεδόν σε όλη την Ινδία. Τα chole αντιπροσωπεύουν 
καρυκευµένα πικάντικα ρεβίθια και το Bhatura είναι ένα 
µαλακό και αφράτο, φουσκωµένο τηγανητό ψωµί.

Υλικά για τα chole
• 500 γρ. ξερά ρεβίθια
• 120 ml ελαιόλαδο
• 4 µεγάλα κρεµµύδια, τριµµένα ή ψιλοκοµµένα στο 
µούλτι
• 4 σκελίδες σκόρδο, τριµµένες ή ψιλοκοµµένα στο µούλτι
• 1 πράσινο φρέσκο καυτερό τσίλι, κοµµένο σε λεπτές 
φέτες
• 2 κουταλάκια γλυκού κύµινο σε σκόνη
• 2 κουταλάκια γλυκού τσίλι σε σκόνη
• 1 κουταλάκι γλυκού κορίανδρο σε σκόνη
• 1 κουταλάκι γλυκού κουρκουµά σε σκόνη
• 1 κουταλάκι γλυκού garam masala
• ½ κουταλάκι γλυκού τζίντζερ σε σκόνη
• 6 λοβούς πράσινο καρδάµωµο (κακουλέ), χτυπηµένους 
ελαφρά
• 1 γεµάτο κουταλάκι γλυκού πελτέ ντοµάτας
• 450 γρ. ολόκληρες ντοµάτες σε κονσέρβα
• 3 κούπες (750 ml) νερό
• Αλάτι

Υλικά για τα bhature
• 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ή αλεύρι maida - 
είδος ινδικού αλευριού)
• 50 γρ. κίτρινο αλεύρι (για ψωµί)
• 1 κουταλάκι γλυκού baking powder
• 1½ κουταλάκι γλυκού αλάτι
• 350 γρ. γιαούρτι (όχι στραγγιστό)
• Ηλιέλαιο, για το τηγάνισµα
Φρέσκο µαϊντανό ή κόλιανδρο (Στην Ινδία χρησιµοποι-
ούν πάντα φρέσκο κόλιανδρο αλλά δεν αντέχω τη γεύση 

του µε τίποτα), ψιλοκοµµένο, για το σερβίρισµα γιαούρτι 
(στραγγιστό).

Για τα chole: Το προηγούµενο βράδυ, τοποθετήστε 
ρεβίθια σε ένα µεγάλο µπολ και προσθέστε την µαγειρική 
σόδα και 2 λίτρα νερό. Ανακατέψτε καλά µ’ ένα κουτάλι 
κι αφήστε να µουλιάσουν για 12-14 ώρες. Την επόµε-
νη µέρα, σουρώστε τα και ξεπλύνετε τα καλά κάτω από 
τρεχούµενο νερό. Βάλτε τα σε µία µεγάλη κατσαρόλα και 
προσθέστε νερό, βάλτε τη φωτιά στο δυνατό κι αφήστε να 
πάρουν βράση. Θα παρατηρήσετε πως µόλις τα ρεβύθια 
αρχίσουν να βράζουν, θα βγάλουν ένα λευκό αφρό που 
θα ανέβει στην επιφάνεια του νερού. Αφαιρέστε τον αφρό 
µε ένα κουτάλι και σουρώστε τα ρεβίθια. Επιστρέψτε τα 
στην κατσαρόλα και προσθέστε τα σε βραστό νερό. Βάλτε 
τη φωτιά στο δυνατό και µόλις πάρουν βράση, Βάλτε τη 
φωτιά στο χαµηλό και Βράστε τα ρεβίθια για 20-30 λεπτά 
ή µέχρι να µαλακώσουν.

Ενώ βράζουν τα ρεβίθια, προσθέστε το ελαιόλαδο 
σε µια µεγάλη κατσαρόλα µε βαρύ πάτο και ζεστάνετε 
σε µέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις το λάδι αρχίσει να 
λαµπυρίζει, προσθέστε τα κρεµµύδια και το σκόρδο και 
σοτάρετε για 12 περίπου λεπτά ή µέχρι να µαλακώσουν 
και να πάρουν χρώµα, ανακατεύοντας συνεχώς για να µην 
αρπάξουν. Προσθέστε το πράσινο τσίλι και σοτάρετε για 2 
λεπτά. Προσθέστε όλα τα µπαχαρικά (κύµινο, κορίανδρο, 
κουρκουµά, τσίλι, garam masala, τζίντζερ και καρδά-
µωµο) µεµιάς και σοτάρετε ανακατεύοντας συνεχώς για 
2 λεπτά. Προσθέστε ¼ κούπας (60 ml) από το νερό και 
ανακατέψτε καλά ξύνοντας τον πάτο της κατσαρόλας για 
να ξεκολλήσουν τυχόν κρεµµύδια ή µπαχαρικά. Προσθέ-
στε τον πελτέ ντοµάτας και σοτάρετε για 1 λεπτό. Έπειτα 
προσθέστε τις ντοµάτες και πιέστε τες µε την πίσω πλευ-
ρά ενός κουταλιού για να τις ανοίξετε και να τις λιώσετε. 
Προσθέστε αλάτι και 1 κούπα (250 ml) από το νερό και 
ανακατέψτε καλά. Αφήστε να πάρει βράση, βάλτε τη φω-
τιά στο µέτριο προς χαµηλό και σιγοβράστε µε ανοιχτό το 
καπάκι µέχρι η σάλτσα να πήξει αλλά να µην είναι πολύ 
στεγνή. Θα πάρει γύρω στα 10 λεπτά. Προσθέστε τα βρα-

σµένα ρεβίθια και την υπόλοιπη 1½ κούπα (375 ml) από 
το νερό κι ανακατέψτε καλά. Αφήστε να πάρει βράση, βάλ-
τε τη φωτιά στο χαµηλό, κλείστε το καπάκι και σιγοβράστε 
για 15-20 λεπτά. Λίγο πριν να είναι έτοιµο, δοκιµάστε και 
προσθέστε αλάτι αν χρειάζεται.

Για τα bhature: Κοσκινίστε µέσα σ’ ένα µεγάλο µπολ 
τα αλεύρια και το baking powder, και προσθέστε το αλάτι 
και το γιαούρτι. Ζυµώστε καλά µέχρι να έχετε µια σφιχτή 
ζύµη. Μπορεί να κολλάει ελάχιστα στα χέρια αλλά δεν 
πειράζει. Καλύψτε το µπολ µε πλαστική µεµβράνη και 
αφήστε τη ζύµη να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Αδειάστε 
τη ζύµη σε µια καθαρή επιφάνεια εργασίας και χωρίστε 
τη σε µπαλόνια στο µέγεθος µπάλας του tennis. Λαδώστε 
λίγο κάθε µπαλάκι µε ηλιέλαιο και ανοίξτε τα ένα ένα µε 
τον πλάστη µέχρι να γίνει πολύ λεπτό. Προσέξτε να µη 
σχίσετε τη ζύµη ή την διπλώσετε ελαφρά σε διάφορα ση-
µεία γιατί δεν θα φουσκώσει κατά το τηγάνισµα. Γεµίστε 
µια κατσαρόλα µεσαίου µεγέθους µε βαρύ πάτο κατά το 
ένα τρίτο µε ηλιέλαιο. Ζεστάνετε το λάδι σε µέτρια προς 
δυνατή φωτιά. Το λάδι θα πρέπει να είναι αρκετά ζεστό 
ώστε να φουσκώσει η ζύµη γρήγορα αλλά όχι τόσο καυτό 
ώστε να αρπάξει ή να πάρει πολύ σκούρο χρώµα. Όταν 
το λάδι είναι έτοιµο, πάρτε ένα ανοιγµένο κοµµάτι ζύµης 
και απλώστε τα αργά και προσεκτικά µέσα στο λάδι. Με 
µια τρυπητή κουτάλα πατήστε το σκληρά  από πάνω µε-
ρικές φορές ώστε να φουσκώσει. Με αυτόν τον τρόπο 
χωρίζεται η ζύµη, το ψωµί διογκώνεται και δηµιουργείται 
ένα µεγάλο κενό στο εσωτερικό. Μόλις πάρει χρώµα από 
κάτω, γυρίστε το µε την κουτάλα από την άλλη πλευρά και 
τηγανίστε µέχρι να πάρει ένα χρυσαφί χρώµα. ∆εν θέλει 
πάνω από 2-7 λεπτά συνολικά. Αφαιρέστε το btunture από 
το λάδι κι ακουµπήστε το σε ένα πιάτο µε απορροφητικό 
χαρτί για να στραγγίξει το επιπλέον λάδι. Συνεχιστε το τη-
γάνισµα των υπόλοιπων. Σερβίρετε το chole σε βαθιά πιά-
τα, ρίξτε από πάνω 1 κουταλιά γιαούρτι και πασπαλίστε µε 
ψιλοκοµµένο µαϊντανό η κόλιανδρο. Κόψτε κοµµάτια από 
το φουσκωµένο ψωµί και χρησιµοποιήστε τα σαν κουτάλι 
για να φάτε το chole.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τους 
μαθητές Μαρόγιαννη Ανάργυρο (Β1), Νοταρά Κωνσταντίνο (Β2), Προκοπίου Πανα-
γιώτη (Β2), Τσέλλο Γιώργο (Β2)

Οι εναλλακτικές  μορφές 
ενέργειας, συχνά αναφερό-
μενες και ως ήπιες μορφές 

ενέργειας ή ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, αποτελούν τη σημαντικότερη 
ίσως προσπάθεια για την επίλυση δύο 
βασικών προβλημάτων του πλανήτη: 
τη σταδιακή μείωση των αποθεμάτων 
των παραδοσιακών πηγών ενέργειας 
(ορυκτών καυσίμων) και τη μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 
τη χρήση των παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας.

Ως οι κυριότερες ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας θα μπορού-
σαν να θεωρηθούν  οι ακόλου-
θες: 

• η  αιολική ενέργεια
• η  ηλιακή ενέργεια
• η υδροηλεκτρική ενέργεια
•  η γεωθερμική ενέργεια
• η βιομάζα 

Πλεονεκτήµατα 
1. Είναι φιλικές προς το περιβάλ-

λον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κα-
τάλοιπα και απόβλητα.

2. Δεν πρόκειται να εξαντληθούν 
ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύ-
σιμα.

3. Μπορούν να βοηθήσουν την 
ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και 
αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και 
να αποτελέσουν την εναλλακτική 
πρόταση σε σχέση με την οικονομία 
του πετρελαίου.

4. Είναι ευέλικτες εφαρμογές, που 
μπορούν να παράγουν ενέργεια ανά-
λογη με τις ανάγκες του επί τόπου 
πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη 
για τεράστιες μονάδες παραγωγής 
ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο), 
αλλά και για μεταφορά της ενέργειας 
σε μεγάλες αποστάσεις.

5. Ο εξοπλισμός είναι απλός στην 
κατασκευή και τη συντήρηση και έχει 
πολύ μεγάλο χρόνο ζωής.

6. Επιδοτούνται από τις περισσότε-
ρες κυβερνήσεις.

7. Συμβάλλουν στην αποκέντρωση 
του ενεργειακού συστήματος, αφού 
υπάρχουν σε πολλά γεωγραφικά ση-
μεία και καλύπτουν ενεργειακές ανά-
γκες σε τοπικό και περιφερειακό επί-
πεδο. Επιπλέον μειώνουν τις απώλειες 
κατά τη μεταφορά ενέργειας.

Μειονεκτήµατα 
1. Έχουν ένα αρκετά μικρό συντε-

λεστή απόδοσης, της τάξης του 30% 
ή και χαμηλότερο. Συνεπώς απαιτείται 
αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρ-
μογής σε μεγάλη επιφάνεια της γης. 
Γι’ αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμο-
ποιούνται ως συμπληρωματικές πηγές 
ενέργειας. Για τον παραπάνω λόγο, 
προς το παρόν δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για την κάλυψη των ανα-
γκών μεγάλων αστικών κέντρων.

2. Η παροχή και απόδοση της αι-
ολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής 
ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του 
έτους, αλλά και από το γεωγραφικό 
πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην 
οποία εγκαθίστανται.

3. Για τις αιολικές μηχανές υπάρ-
χει η άποψη ότι δεν είναι κομψές από 
αισθητική άποψη και ότι προκαλούν 
θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την 
εξέλιξη όμως της τεχνολογίας τους και 
την προσεκτικότερη επιλογή χώρων 
εγκατάστασης (π.χ. σε πλατφόρμες 
στην ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα προ-
βλήματα έχουν σχεδόν επιλυθεί.

4. Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέ-
γεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου 
από την αποσύνθεση των φυτών που 
βρίσκονται κάτω από το νερό με απο-
τέλεσμα να συντείνουν στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου.

Η ΤΥΡΟΠΙΤΑ 
ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρα-
κάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη 

μαθήτρια Σκούρτη Έλενη (Α2) 

Τα υλικά της συνταγής
‣ 1 πακέτο χωριάτικο φύλλο ή 6 σπιτικά χω-

ριάτικα φύλλα
‣ 6 αυγά (ή 4 αν προτιµάτε)
‣ 3 ½ φλ. γάλα φρέσκο
‣ 1/2 φλ. ελαιόλαδο
‣ λίγο αλάτι
‣ πιπέρι
‣ 200 γραµ. κεφαλογραβιέρα
‣ 600 γραµ. φέτα βαρελίσια σκληρή
‣ 1/4 φλ. ελαιόλαδο για τα φύλλα

Εκτέλεση της συνταγής
Για την τυρόπιτα της γιαγιάς µε χωριάτικο 

φύλλο και φέτα, θα χρησιµοποιήσουµε ένα 
ρηχό ταψί για πίτα και θα ψήσουµε στην κάτω 
σχάρα. Λαδώνουµε το ταψί και προθερµαίνουµε 
το φούρνο στους 180 ℃ στις αντιστάσεις.

Σε ένα µπολ χτυπάµε τα αυγά µε σύρµα.
Προσθέτουµε το γάλα και το ελαιόλαδο. Τα 

χτυπάµε λίγο. Προσθέτουµε λίγο αλάτι και πι-
πέρι. Θρυµµατίζουµε τα τυριά.

Ανοίγουµε το χωριάτικο φύλλο, στρώνουµε 2 
φύλλα κάτω, ραντίζουµε µε τα 3/4 του φλιτζα-
νιού, µε ένα µείγµα που αποτελείται από γάλα 
και αυγό και πασπαλίζουµε µε τα τυριά την επι-
φάνεια. Στρώνουµε το τρίτο φύλλο, ραντίζουµε 
µε τα 3/4 του φλιτζανιού µε ένα µείγµα που 
αποτελείται από γάλα και αυγό και πασπαλί-
ζουµε µε τα τυριά. Καλύπτουµε µε το 4ο και το 
5ο φύλλο, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Ραντίζουµε δηλαδή µε το υγρό µείγµα και 
πασπαλίζουµε, ενδιάµεσα, µε τα υπόλοιπα τυ-
ριά. Γυρνάµε τις άκρες των φύλλων προς τα 
µέσα, πάνω στην πίτα. Τέλος, καλύπτουµε την 
πίτα µε το τελευταίο φύλλο.

Τρυπάµε την επιφάνεια µε πιρούνι, χωρίς να 
φτάσουµε στη βάση. Περιχύνουµε µε το υπό-
λοιπο µείγµα που αποτελείται από γάλα και 
αυγό και ραντίζουµε µε το υπόλοιπο ελαιόλαδο. 
Ψήνουµε για περίπου 1 ώρα και 10’, µέχρι να 
ροδίσει καλά η πίτα.
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Ο ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  Ο ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
ΣΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ 

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές Αρανίτη 
Γιώργο, Ιβάνοβ Γρηγόρη, Μαμουτάι Ελιντιόν, Μαρόγιαννη Ανάργυρο - Γεράσιμο (Β1). 
(Το άρθρο αυτό αποτελεί εργασία που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της φιλοσοφίας).

Με αφορμή τον πόλεμο 
της Υεμένης γράφου-
με αυτό το άρθρο και 

για να ενημερωθούμε για το τι 
συμβαίνει στον κόσμο.

Η Υεμένη, η φτωχότερη χώρα 
του κόλπου του Άντεν, έχει βυθιστεί 
σε έναν πόλεμο από το 2014 μεταξύ 
των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων 
και των Χούθι, των ανταρτών που 
ελέγχουν μεγάλο μέρος του βόρειου 
τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβα-
νομένης της πρωτεύουσας Σαναά. 
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 
377.000 έχουν σκοτωθεί απ’ αυτόν 
τον πόλεμο.

Είναι ένας πόλεμος στον οποίο  
έχουν εμπλακεί πολλές χώρες κάτι  
που ποτέ φυσικά δεν επιδρά θετικά. 
Ο πόλεμος αυτός μας έχει επηρεάσει 
πολύ αρνητικά, διότι οι χώρες δεν 
προσπαθούν να βρουν μια λύση και 
να  λήξουν αυτόν τον οκταετή πόλεμο.

Επίσης, οι στρατιώτες που πα-

λεύουν καθημερινά, θυσιάζονται για  
την ασφάλεια της πατρίδας τους, του 
σπιτιού τους, των οικογενειών τους, 
αλλά και για τους κατοίκους της χώ-

ρας τους.
Πρέπει, λοιπόν, όλοι να καταλά 

βουμε ότι ο πόλεμος αυτός, όπως 
και κάθε πόλεμος, μόνο δεινά φέρνει 
και γι’ αυτό είναι σημαντικό να βο-

ηθήσουν όλοι ώστε να τερματιστεί..

Έναν πόλεµο στον οποίο χάνουν τη ζωή τους 
καθηµερινά άµαχος και  αθώος πληθυσµός. 



Πατριαρχία: η πύλη του “Άδη” Πατριαρχία: η πύλη του “Άδη” 
για τις γυναίκεςγια τις γυναίκες

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τις μαθήτριες Καλογιάννη Εύη, 
Κονδύλη Σταματίνα, Καλλή Θεοδότη, Ζαβαλάρη Μαρίνα (Β1) 

(Το άρθρο αυτό αποτελεί εργασία που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της φιλοσοφίας).

Με λ ε τ ώ ν τ α ς  τ ο 
άρθρο της Ελέ-
νης Νικολαΐδου, 

σχετικά με τη χειραφέτηση 
της γυναίκας, προβληματι-
στήκαμε και αποφασίσαμε 
να μοιραστούμε τις απόψεις 
και τις ανησυχίες μας μαζί 
σας. Η γυναίκα είναι ένα ον 
που έχει παλέψει και αγω-
νιστεί για τα δικαιώματα 
και τη θέση που κατάφερε 
να αποκτήσει σήμερα στην 
κοινωνία. 

Τα  π α λ α ι ό τ ε ρ α 
χρόνια το γυναι-
κείο φύλο κατεί-

χε μία πιο μειονεκτική θέση 
σε σχέση με τους άντρες. 
Τα δικαιώματα και οι ελευ-
θερίες της ήταν πάντοτε 
περιορισμένες και καθορί-
ζονταν από τους άντρες. Οι 
λέξεις ‘‘ελεύθερη βούλη-
ση’’ και ‘‘έκφραση’’ ήταν 
ανήκουστες για μία γυναίκα 
της τότε εποχής, καθώς δεν 
είχε δικαίωμα συμμετοχής 
στην πολιτική και κοινω-
νική ζωή. Πρώτες ήταν οι 
Σουφραζέτες, οι οποίες με 

έδρα το Λονδίνο, πάλεψαν 
για τα δικαιώματα των γυ-
ναικών. Η γυναίκα έπεσε 
θύμα εκμετάλλευσης σε 
μία περίοδο όπου υπήρχε 
έλλειψη σε εργατικά χέρια 
και μόνο τότε μπόρεσε να 
ελευθερωθεί από τα δεσμά 
του σπιτιού. Με αφορμή 
αυτό το γεγονός “ξύπνησε” 
και αποφάσισε πως ήρθε η 
ώρα πια να διεκδικήσει τα 
δικαιώματά της.

Οι αντιλήψεις  της 
τότε εποχής ή 
θελαν τη γυναί-

κα, αδύναμη και ανώριμη, 
προκειμένου να λαμβάνει 
σοβαρές αποφάσεις που 
αφορούν την κοινωνία, 
καθώς με αυτό τον τρόπο 
αναιρούνταν τα στερεό-
τυπα που υπήρχαν. Η κα-
τάσταση αυτή ανετράπη 
όταν οι γυναίκες οργανω-
μένες σε συλλόγους, μέσα 
από πορείες και διαμαρ-
τυρίες, άρχισαν να διεκδι-
κούν δικαιώματα και ισό-
τητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. 

Συνοψίζοντας, οι Σουφρα-
ζέτες ήταν οι πρώτες γυ-
ναίκες που κατάφεραν 

μέσα από σκληρούς αγώνες να 
εδραιώσουν 
τ η  θ έ σ η 
τους, να αλ-
λάξουν κα-
θοριστικά τα 
δεδομένα του 
σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ 
κόσμου και να 
καταρρίψουν 
τα στερεότυπα.

μέσα από σκληρούς αγώνες να 
εδραιώσουν 
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∆ΡΑΚΟΣ του ΣΕΪΧ-ΣΟΥ∆ΡΑΚΟΣ του ΣΕΪΧ-ΣΟΥ
Αθώος ή ΈνοχοςΑθώος ή Ένοχος

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές Αγγελή Φανούρη,
Γιατράκο Δημήτριο & Παλυβό Παναγιώτη (Β1)
(Το άρθρο αυτό αποτελεί εργασία που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της φιλοσοφίας).

Θεσσαλονίκη, 1958-1959: 
μια σειρά από δολοφονικές 
επιθέσεις - συμπεριλαμ-

βανομένων και βιασμών - λαμβάνουν 
χώρα στο δάσος Πανοράματος. Η υπό-
θεση παραμένει ανεξιχνίαστη μέχρι το 
Δεκέμβριο του 1963, οπότε και συλ-
λαμβάνεται ως ύποπτος ο Αριστείδης 
Παγκρατίδης, μετά από επίθεση και 
απόπειρα βιασμού σε ορφανοτροφείο, 
γνωστός στην Ασφάλεια για κλοπές, 
ναρκωτικά, αγοραίο σεξ κ.λ.π. Μετά 
από ανάκριση ομολογεί και το δικαστή-
ριο του επιβάλλει την θανατική ποινή, 
η οποία και εκτελείται στις 16 Φεβρουα 
ρίου του 1968. 

Χρόνια μετά, στον απόηχο αυτής  της 
πρωτοφανούς - για τα ελληνικά  χρονικά 
- υπόθεσης έχουν διατυπωθεί απόψεις 
και θεωρίες τόσο για την  ενοχή όσο και 
για την αθωότητα του  Παγκρατίδη. Κά-
ποιοι υποστηρίζουν ότι  ήταν, αναμφί-
βολα, εκείνος ο ένοχος  επικαλούμενοι 
μαρτυρίες του ίδιου για λεπτομέρειες 
από τον τόπο των εγκλημάτων, καθώς 
και την ακεραιότητα των  εισαγγελικών 
και δικαστικών λειτουργών. Άλλοι απο-
δίδουν την καταδίκη  του Παγκρατίδη 
στην προσπάθεια να  αποπροσανατολι-
στεί η κοινή γνώμη  και να δικαιωθεί η 
αστυνομία και οι  δικαστικές αρχές, που 
άργησαν τόσο  πολύ να εντοπίσουν και 
να τιμωρήσουν το δράστη.

Ακόµα και σήµερα παραµένει ανα-
πάντητο το ερώτηµα αν ο Παγκρατί-
δης, ο οποίος οµολόγησε αλλά µετά  
πήρε πίσω αυτή την οµολογία, ήταν  
θύµα δικαστικής πλάνης, των κοινω-
νικών και πολιτικών συγκυριών, του  
“εγκληµατικού προφίλ” του ή πραγ-
µατικά ένοχος; Ο ίδιος υποστήριξε  
την αθωότητά του µέχρι τη στιγµή της  
εκτέλεσής του.

Με αφορμή αυτά τα γεγονότα δεν μπο-
ρεί παρά να σκεφτεί κάποιος  τη σκοπιμό-
τητα και τη “νομιμοποίηση” της θανατικής  
ποινής. Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Πέρα  
από το ηθικό ζήτημα της αφαίρεσης μιας 
ανθρώπινης ζωής, τίθεται και το ζήτημα της  
δικαστικής πλάνης, της άδικης τιμωρίας, του 
ανθρώπινου λάθους. Πρόσφατη έρευνα στις  
Η.Π.Α. έδειξε ότι πάνω από το 70% των θα-
νατοποινιτών αποδείχτηκαν αθώοι μετά την  
εκτέλεση της ποινής τους! Συχνά πολλοί πα-
ρασυρόμαστε από το στερεότυπο του εγκλη-
ματία και προκειμένου να ικανοποιήσουμε  
το“περί δικαίου”αίσθημα, βγάζουμε  βιαστι-
κά  συμπεράσματα. Όμως, ποιος τελικά μπο-
ρεί να κρίνει ανεπηρέαστος από τις προκα-
ταλήψεις, τα στερεότυπα, το φόβο, την οργή, 
την  ”δίψα” της κοινής γνώμης για δικαίωση 
και  την ανάγκη για ένα εξιλαστήριο θύμα.

ρίου του 1968. 

νικών και πολιτικών συγκυριών, του  

µατικά ένοχος; Ο ίδιος υποστήριξε  

τητα και τη “νομιμοποίηση” της θανατικής  



Η σχολική χρονιά 2021-2022 
που οδεύει πλέον προς το τέλος 
της, ήταν μια ιδιόρρυθμη σχο-
λική χρονιά. Φέτος, μετά από 
δύο χρόνια της πανδημίας του 
Covid-19, της καραντίνας και 
της τηλεκπαίδευσης, έγινε προ-
σπάθεια να επανέλθουμε στην 
κανονικότητα τηρώντας όλα τα 
πρωτόκολλα που επιβλήθηκαν 
λόγω της πανδημίας, όπως για 
παραδειγμα η χρήση μάσκας, 
τακτικοί αυτοδιαγνωστικοί έλεγ-
χοι (self-test), η τήρηση απο-
στάσεων, ο συνεχής αερισμός 
των αιθουσών, η χρήση αντι-
σηπτικών και η συνεχής απολύ-
μανση των χώρων.

Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  μ α ς 
πραγματοποιήθηκαν δράσεις. Ορι-
σμένες από αυτές είναι οι ακόλου-
θες: 

1. Επίσκεψη στο ΓΕΛ Ερμι-
όνης-Παπαβασιλείου του 
Δημάρχου Ερμιονίδας

Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 
πραγματοποίησε επίσκεψη στο 
σχολείο μας ο Δήμαρχος Ερμιο-
νίδας κ. Γεωργόπουλος προκει-
μένου να μοιράσει στους μαθη-
τές της Γ΄ Λυκείου τη συλλεκτική 
επετειακή κασετίνα τεσσάρων βι-
βλίων με τίτλο «Η Συμβολή της 
Ερμιονίδας στην Επανάσταση του 
1821», η οποία εκδόθηκε από τον 
Δήμο Ερμιονίδας με αφορμή τη 
συμπλήρωση των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση.

2.   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΕΚΠΑΙ -
ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 
2021 η Β Τάξη της σχολικής μας 
μονάδας πραγματοποίησε ημερή-
σια εκπαιδευτική επίσκεψη αρ-
χικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Τεγέας και στον Αρχαιολογικό 
χώρο και στη συνέχεια στην πόλη 
της Τρίπολης. Ιδιαίτερη εντύπω-
ση προκάλεσε στους μαθητές 
και στους καθηγητές το Μουσείο 
που με σύγχρονα διαδραστικά και 
οπτικοακουστικά μέσα παρείχε τη 
δυνατότητα αυτόματης και εικονι-
κής ξενάγησης στον χώρο.

3. ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΛΟΗΓΗ-
ΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Για άλλη μια χρονιά πραγμα-
τοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 
2022 στο εργαστήριο πληρο-
φορικής με τους μαθητές του 
τμήματος Α1 ο εορτασμός της 
παγκόσμιας ημέρας Ασφαλούς 
Πλοήγησης στο Διαδίκτυο και 
την καθηγήτρια Πληροφορικής 
Συμεωνίδου Ζωή. Οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να ενημερω-
θούν σχετικά με την ασφαλή και 
θετική χρήση του διαδικτύου και 
της ψηφιακής τεχνολογίας ιδι-
αίτερα ανάμεσα στα παιδιά και 
τους νέους ανθρώπους. Η θεμα-
τολογία που αναπτύχθηκε είχε 
ως αντικείμενο την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις νέες τεχνολο-
γίες, τις παγίδες που ελλοχεύ-
ουν στις ιστοσελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης, τον εθισμό στο 
διαδίκτυο και το φαινόμενο του 
διαδικτυακού εκφοβισμού.

  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

2021-20222021-2022
4. ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙ-
ΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
Με μεγάλη χαρά, το σχολείο 

μας υλοποίησε το πρόγραμ-
μα του ΚΕΘΙ με τίτλο «Ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση 
εκπαιδευτικών και μαθητών/
τριών σε θέματα έμφυλης βίας, 
διακρίσεων και ισότητας των 
φύλων». Το πρόγραμμα είναι 
εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και το θέμα του είναι τόσο επί-
καιρο όσο ποτέ, αν λάβουμε 
υπόψη μας τα πολλαπλά φαι-
νόμενα έμφυλης βίας που λαμ-
βάνουν χώρα στις μέρες μας, 
πολλά εκ των οποίων έχουν 
τραγική κατάληξη. Το πρόγραμ-
μα υλοποιείται από τον εκπαι-
δευτικό Φώτιο Δέτση μαθημα-
τικό (ΠΕ03) σε συνεργασία με 
το ΚΕΘΙ και έχει αγκαλιαστεί με 
θέρμη από τις μαθήτριες/τές 
του Λυκείου μας.

5. Από το ¨Ευ Αγω-
νίζεσθαι¨ στο fair 
play

Ενόψει της έναρξης των 
Π α ν ε λ λ ή ν ι ω ν  Σ χ ο λ ι κ ώ ν 
Αγώνων Λυκείων σχ. έτους 
2021-22, στο μάθημα της 
Φ υ σ ι κ ή ς  Αγ ω γή ς  π ρ α γ -



ματευτήκαμε με τα παιδιά το 
θέμα:

Από το Ευ Αγωνίζεσθαι 
στο fair play

Συζητήσαμε με τα παιδιά για 
την έννοια του Ευ Αγωνίζεσθαι 
στην αρχαιότητα κατά τη διάρ-
κεια των αγώνων τοπικής ή πα-
νελλήνιας εμβέλειας. Αναλύσα-
με το ρόλο των Ελλανοδικών 
και τον γενικότερο αξιακό κώδι-
κα που ίσχυε στην Αρχαιότητα. 
Στη συνέχεια με διαγραμματικό 
τρόπο σταθήκαμε σε σημαντι-
κές στιγμές όπως η έναρξη της 
βιομηχανικής επανάστασης. Μι-
λήσαμε για την έννοια του fair 
play.

Τα παιδιά με ιδεοκαταιγι-
σμό ανέλυσαν τους όρους και 
στάθηκαν στη χροιά που έχουν 
λάβει αυτές οι έννοιες σήμερα 
οικουμενικά.

6. Α Ν Τ Ι Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Η 
ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙ-
ΟΥ

Με αφορμή τ ις  δραματ ι -
κές εξελίξεις από την πρόσφα-
τη εισβολή στην Ουκρανία στο 
σχολείο μας διενεργήθηκαν 

μια σειρά από αντιπολεμικές 
δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του μαθήματος των αγγλικών 
με την καθοδήγηση της εκπαι-
δευτικού Τσαχουρίδου Μαρίας 
- Ευαγγελίας, καθηγήτριας αγ-
γλικών. Δίνοντας έμφαση στην 
νέα ανθρωπιστική κρίση και το 
προσφυγικό ζήτημα που δημι-
ουργείται για άλλη μία φορά 
προς διάφορες γειτονικές χώ-
ρες, συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδας, οι μαθητές της Β και 
Γ Λυκείου πήραν μέρος σε μια 
σειρά από δραστηριότητες που 
στόχο είχαν να ενισχύσουν

• το αίσθημα ευθύνης για 
τις προσωπικές δράσεις και 
την αφοσίωση στην προσωπική 
ανάπτυξη και την κοινωνική αλ-
λαγή

• τη συμπαράσταση και αλ-
ληλεγγύη για τα θύματα του 
πολέμου και την προσωπική δέ-
σμευση για την υποστήριξη των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
απειλούνται

• το αίσθημα δικαιοσύνης 
και ελευθερίας μέσα από την 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης 
και της αλληλεγγύης προς τους 
πρόσφυγες, θύματα πολέμου, 
καθώς και δεξιοτήτων που δια-
σφαλίζουν τις παραπάνω στά-
σεις. Πιο συγκεκριμένα:

1. την ενεργητική ακρόαση 
και επικοινωνία

2. την ικανότητα υπεράσπι-
σης των δικαιωμάτων των ιδίων 
και των δικαιωμάτων των άλλων

3. την ανεύρεση σχετικών 
πληροφοριών και εκτίμηση στοι-
χείων με κριτικό τρόπο

4. τη δυνατότητα συνεργα-
σίας και λήψης αποφάσεων και 
συναίνεσης

Συγκεκριμένα,  οι  μαθητές 
ενθαρρύνθηκαν να παρακολου-
θήσουν την πορεία των εξελίξε-
ων από διεθνή ειδησεογραφικά 
πρακτορεία (προτάθηκαν: BBC 
news, CNN, Euronews). 

Σε επόμενη φάση, οι μαθητές 
σε συνδυασμό με την καθηγή-
τριά τους δουλέψαν με το παι-
χνίδι ρόλων «Τρία Πράγματα» 
(δραστηριότητα που προτείνεται 

από το Συμβούλιο της Ευρώπης 
για την εκπαίδευση των νέων 
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα). 
Οι μαθητές κλήθηκαν να φα-
νταστούν ότι αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 
ξαφνικά, να πλάσουν μια ταυ-
τότητα πρόσφυγα και την κα-
θημερινότητα που είχε πριν τον 
επιβεβλημένο εκτοπισμό. Θα 
έπρεπε να πάρουν μόνο τρία 
πράγματα μαζί τους, ποια τρία 
πράγματα θα έπαιρναν; Οι μα-
θητές κατέγραψαν τα τρία αυτά 
πράγματα και εξήγησαν τις απο-
φάσεις τους. Έπειτα κλήθηκαν 
να συνεργαστούν σε μικρές ομά-
δες και να συζητήσουν τις διά-
φορες επιλογές και τους λόγους 
προσπαθώντας να καταλήξουν 
σε συναίνεση και να δώσουν 
προτεραιότητα σε κάποια από τα 
στοιχεία ιεραρχώντας τις ανά-
γκες τους.

Ακολουθήθηκε συζήτηση και 
απολογισμός των αποτελεσμά-
των κάθε ομάδας. Πόσο παρό-
μοια ή διαφορετική ήταν η κατά-
ταξη από ομάδα σε ομάδα; Πόσο 
πρακτικές ήταν οι επιλογές των 
συμμετεχόντων; Σκέφτηκαν κυ-
ρίως σωματικές ή συναισθημα-
τικές και πνευματικές ανάγκες; 
Τί θα έλειπε περισσότερο στον 
καθένα;

Τέλος, οι μαθητές του 
Β1 δημιούργησαν αντιπο-
λεμικές αφίσες με ισχυρά 
μηνύματα που αναρτήθη-
καν στην τάξη τους.
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7.ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΤΡΑ

Μ ι α  α ξ έ χ α σ τ η  ε κ δ ρ ο μ ή 
έφτασε στο τέλος της. Όλοι 
εμείς, οι συνοδοί καθηγητές 
και τα παιδιά της Γ΄ Λυκείου 
μοιραστήκαμε στιγμές που θα 
τις θυμόμαστε πάντα, όχι μόνο 
γιατί ζήσαμε στιγμές σε όμορ-
φους τόπους, μα γιατί τα παι-
διά μας έδειξαν με τον πιο κα-
θαρό τρόπο ότι είναι έτοιμα να 
ανοίξουν τα φτερά τους και να 
ακολουθήσουν τα όνειρά τους 
για πάντα φίλοι.

Ιδιαίτερη τύχη η ευκαιρία 
που είχαμε να θαυμάσουμε το 
άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου 
που φιλοξενείται στην Αίθουσα 
του Δημόσιου Βίου. Όταν αφή-
σαμε το αρχαιολογικό μουσείο 
περιηγηθήκαμε στο Φάρο, στο 
παλιό και νέο λιμάνι τις πόλης, 
στην πλατεία.

Την Παρασκευή 1η Απριλίου 
επισκεφτήκαμε την πλατεία Γε-
ωργίου Α με το περίφημο θέα-
τρο Απόλλων, δημιουργία του 
σπουδαίου αρχιτέκτονα Ερ-
νέστου Τσίλλερ. Στη συνέχεια 
αναχωρήσαμε για την οινοποι-
ία  Achaia Clauss, η μυρωδιά 
του κρασιού και των ξύλινων 
βαρελιών διαπότιζε το «Αυτο-
κρατορικό» κελάρι. Μυηθήκαμε 
στα μυστικά του κρασιού που 
συνδέονται τόσο με στενά με 
τον πολιτισμό του τόπου μας 
από τους αρχαίους χρόνους 
και αναζητήσαμε τους σύγχρο-
νους δρόμους που ανοίγονται 
στα επαγγέλματα που σχετίζο-
νται με το κρασί, αλλά και τα-
ξιδέψαμε στην ελληνική ύπαι-
θρο έναν και παραπάνω αιώνα 
πίσω για να γνωρίσουμε τις 
ξακουστές ποικιλίες κρασιών 
όπως η «Μαυροδάφνη».

Λίγο πριν πάρουμε το δρό-
μο της επιστροφής, σταθήκαμε 
στα Ψηλά Αλώνια, και τον αν-
δριάντα του Παλαιών Πατρών 
Γερμανού, πρωτεργάτη της 
Επανάστασης του 1821 για να 

συνεχίσουμε το δρόμο της επι-
στροφής κρατώντας τις ανα-
μνήσεις στην καρδιά!

8.ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑ-
ΣΕΙΣ πραγματοποιή-
θηκε η διαδικτυακή 

συνάντηση ‘‘Συναίσθημα άγχους 
και εξετάσεις’’ Η διαδικτυακή 
συνάντηση πραγματοποιήθη-
κε σε συνεργασία με το Κέντρο 
Πρόληψης των εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας Ελπίδα 
Ζωής σε συνεργασία με τον 
ΟΚΑΝΑ.

Την εισήγηση και αφόρμηση 
για συζήτηση πραγματοποίησε 
η κα Αγγελική Μπαβέλλα, ψυχο-
λόγος, την οποία την  ευχαριστεί 
το σχολείο μας, για την καίρια 
συμβολή της, την επιστημονική 
προσέγγιση στο ζήτημα της δια-
χείρισης του άγχους.

9. Δ Ρ Α Σ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν 
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Ο Α Σ Φ Α -
ΛΕΙΑ

Πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 13 Απριλίου στο εργα-
στήριο πληροφορικής με τους 

μαθητές του τμήματος Β2 και 
υπεύθυνη δράσης την καθηγή-
τρια Πληροφορικής Ζωή Συ-
μεωνίδου σεμινάριο με θέμα 
«Κυβερνοασφάλεια». Η επιμόρ-
φωση πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά από το Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ 
(SaferInternet4Kids.gr) μαζί με 
την Ελληνική Αρχή Κυβερνοα-
σφάλειας του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και στό-
χο είχε την ενημέρωση σχετικά 
με την αντιμετώπιση ζητημάτων 
ασφάλειας για την προστασία 
της καθημερινότητας μας στο 
διαδίκτυο (Cyber Secure From 
Home). Επίσης οι μαθητές ενημε-
ρώθηκαν σχετικά με το πώς πρέ-
πει να ενεργούν αν και εφόσον 
πέσουν θύματα απάτης στο δια-
δίκτυο (First Aid). Τέλος συζητή-
θηκαν θέματα που αφορούν τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες (όπως 
έξυπνα ρολόγια κ.λπ.) , τι πρέπει 
να προσέχουμε όταν αγοράζουμε 
τέτοια προϊόντα αλλά και η επι-
λογή επαγγελματικού προσανα-
τολισμού προς την επιστήμη της 
Κυβερνοασφάλειας.

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ -
ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
Σ Τ Η Ν  Κ Α Λ Α -

ΜΑΤΑ (Στο Μουσείο Συλλογής 
Ελληνικών Ενδυμασιών της 
“Βικτωρίας Γ. Καρέλια”) των 
μαθητών και μαθητριών του 
Α2 την Πέμπτη 14-4-2022. 
Τα παιδιά του Α2 συνοδευό-
μενα από τις εκπαιδευτικούς 
Μπατζάνη Δήμητρα, φιλόλο-
γο και Συμεωνίδου Ζωή, πλη-
ροφορικό, πραγματοποίησαν 
μια αξέχαστη εκδρομή στην 
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Καλαμάτα. Είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφτούν το ξεχωριστό 
Μουσείο Συλλογής Ελληνικών 
Ενδυμασιών της “Βικτωρίας Γ. 
Καρέλια”. Πρόκειται για έναν 
βιωματικό εκθεσιακό χώρο 
που παρέχει μια ευρηματική 
θεματική παρουσίαση των ελ-
ληνικών ενδυμασιών. Τα παι-
διά ενθουσιάστηκαν με το σύγ-
χρονο μοντέλο ξενάγησης και 
με τις πληροφορίες που πήραν 
για τον τρόπο με τον οποίο οι 
ενδυμασίες «ταξίδεψαν» μέσα 
στον χρόνο. Μετά από δύο 
χρόνια περιορισμών λόγω της 
πανδημίας, τα παιδιά δημιούρ-
γησαν όμορφες αναμνήσεις και 
απέκτησαν νέες εμπειρίες! 

11.Μ Ο Ν Ο Η Μ Ε Ρ Η 
Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η  Τ Ο Υ 
Α1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 

ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑ

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 
2022 η Α Τάξη της σχολικής 
μας μονάδας πραγματοποί-

ησε ημερήσια εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην Μεσσηνία. Το 
τμήμα Α1 με συνοδούς εκπαι-
δευτικούς τον κ. Δέτση Φώτιο 
και την κ. Μοτζάκη Ελπίδα επι-
σκέφτηκαν τον υπέροχο Αρ-
χαιολογικό Χώρο της Αρχαίας 
Μεσσήνης. Κατά τη βόλτα μας 
μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, 
κάναμε την πρώτη στάση και 
θαυμάσαμε το αρχαίο θέατρο. 
Συνεχίζοντας περάσαμε από το 
“Ωδείον”, από το “Ασκληπείον” 
και τέλος περιηγηθήκαμε στο 
“Στάδιον” και Γυμνάσιο του αρ-
χαιολογικού χωρου. Όλοι μας 
ευχαριστηθήκαμε με τον απί-
στευτα προσεγμένο αρχαιολο-
γικό χώρο όπως και εντυπωσι-
αστήκαμε με τον μεγάλο βαθμό 
στον οποίο βρίσκονται οι εργα-
σίες αναστήλωσης του .Στη συ-
νέχεια, διατέθηκε χρόνος στους 
μαθητές για χαλάρωση και φα-
γητό στην ηλιόλουστη πόλη 
της Καλαμάτας, κλείνοντας έτσι 
όμορφα την εκπαιδευτική μας 
επίσκεψη.  

12.ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-
Η Σ Η  Δ Ρ Α Σ Η Σ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΠΜΣ - ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟ-
ΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Ομάδα μεταπτυχιακών φοι-
τητριών του ΠΜΣ “Σχολικής 

Ψυχολογίας” του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου στο πλαίσιο των ψυχοκοι-
νωνικών δράσεων του Εργα-
στηρίου Σχολικής Ψυχολογίας 
του ΕΚΠΑ και σε συνεργασία 
με τη κ.  Γρηγορίου Ιωάννα,  
εφάρμοσαν στο Γενικό Λύκειο 
Ερμιόνης- Παπαβασιλείου ένα 
πρόγραμμα πρωτογενούς πρό-
ληψης σε σχέση με το άγχος 
και τη διαχείριση αγχογόνων 
καταστάσεων των εφήβων, που 
λειτούργησε πολύ βοηθητικά 
για τους μαθητές και τις μαθή-
τριές μας.

13.Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 
ΣΠΕΤΣΕΣ

Η καλύτερη ολοκλήρωση της 
σχολικής χρονιάς θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με μια διδακτική επί-
σκεψη στο πανέμορφο νησί των 
Σπετσών. Την Πέμπτη 12 Μαϊου 
2022 το σχολείο μας πραγματο-
ποίησε διδακτική επίσκεψη στις 
Σπέτσες. Κατά την διαμονή μας 
στο υπέροχο νησί επισκεφτήκαμε 
το Μουσείο Σπετσών όπως και το 
Μουσείο Μπουμπουλίνας. 

Οι μαθητές μας όπως Οι μαθητές μας όπως 
και οι συνοδοί τους είχαν και οι συνοδοί τους είχαν 
την ευκαιρία για μια τε-την ευκαιρία για μια τε-
λευταία στιγμή χαλάρω-λευταία στιγμή χαλάρω-
σης πριν το απαιτητικό σης πριν το απαιτητικό 
στάδιο των εξετάσεων, στάδιο των εξετάσεων, 
προαγωγικών και πανελ-προαγωγικών και πανελ-
ληνίων. Ονειρευόμαστε ληνίων. Ονειρευόμαστε 
έτσι πιο εύκολα τις κα-έτσι πιο εύκολα τις κα-
λοκαιρινές διακοπές μας λοκαιρινές διακοπές μας 
και είμαστε σχεδόν έτοι-και είμαστε σχεδόν έτοι-
μοι να ευχηθούμε μοι να ευχηθούμε 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!!!!!!!!!!!ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!!!!!!!!!!!
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5 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ 
ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Αρετή Σκαλτσά (Α2)

  Οι αστυνομικοί γρίφοι μυ-
στηρίου για παιδιά αποτελούν μια 
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύ-
θερου χρόνου. Συμβάλλουν στην 
κινητοποίηση της σκέψης και μετα-
τρέπουν γονείς και παιδιά σε επίδο-
ξους ντετέκτιβ! 

Στη συνέχεια, ακολουθούν 5 
αστυνομικούς γρίφους για παιδιά 
κλιμακούμενης δυσκολίας, που 
μπορούν να αποτελέσουν σπαζο-
κεφαλιές ακόμα και τους γονείς. Ας 
δοκιμάσουμε να τους λύσουμε!

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΛΟΙΠΟΝ!

1ος ΓΡΙΦΟΣ
Μια κρύα μέρα του χειμώνα, 

ένας άντρας κοίταξε από το παρά-
θυρο και είδε έναν άνθρωπο να 
στέκεται στην αυλή του. Ο άνθρω-
πος αυτός έμεινε για πολλές εβδο-
μάδες στην αυλή και ο ιδιοκτήτης 
του σπιτιού δεν θορυβήθηκε καθό-
λου. Κάποια στιγμή, ο άνθρωπος 
αυτός έφυγε από την αυλή. Ποιος 
ήταν αυτός ο άνθρωπος;

Απάντηση: Ήταν ένας χιονάν-
θρωπος.

2ος ΓΡΙΦΟΣ
Ο Μάνος είπε στη Νικολέτα, 

“Αυτό το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ 
δεν είναι αυτό που άφησες πριν 
στο τραπέζι. Το βρήκα ανάμεσα στις 
σελίδες 15 και 16 του Χάρυ Πότερ. 
Η Νικολέτα απάντησε, “Λες ψέματα 
και μπορώ να το αποδείξω”. Πώς 
ήξερε η Νικολέτα ότι ο Μάνος έλε-
γε ψέματα;

Απάντηση: Όπως όλα τα βιβλία, 
έτσι και ο Χάρυ Πότερ έχει τους μο-
νούς αριθμούς στη δεξιά σελίδα. 
Έτσι, οι σελίδες 15 και 16 είναι μια 
μόνο σελίδα μπρος πίσω, και δεν 
θα μπορούσε να έχει βρεθεί κάτι 

ανάμεσα σε αυτές.

3ος ΓΡΙΦΟΣ
Ο Γιώργος βρίσκεται στη φυλα-

κή. Το πάτωμα στο κελί του απο-
τελείται από χώμα και πολύ ψηλά 
υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο 
δεν μπορεί να φτάσει.Το μόνο 
αντικείμενο στο κελί του είναι ένα 
φτυάρι. Ο Γιώργος έχει βάλει στό-
χο να βγει μέσα σε 2 μέρες από τη 
φυλακή, οπότε δε μπορεί να σκάψει 
μια σήραγγα καθώς αυτό θα του 
πάρει περισσότερο.

Πώς θα καταφέρει να βγει;

Απάντηση: Ο Γιώργος πρέπει να 
χρησιμοποιήσει το φτυάρι για να 
φτιάξει ένα ύψωμα από χώμα κάτω 
από το παράθυρο ώστε να ανέβει 
πάνω σε αυτό και φτάνοντας στο 
παράθυρο να ξεφύγει από το κελί 
του.

4ος ΓΡΙΦΟΣ
Η Μαίρη πήγε στην αστυνομία 

και ισχυρίστηκε ότι δεν βρίσκει το 
κουτί της με τα κοσμήματα. Η αστυ-
νομία πήγε στο σπίτι της Μαίρης 
και δεν παρατήρησε κάποιο σημά-
δι διάρρηξης. Το σαλόνι ήταν τα-
κτοποιημένο και εντελώς καθαρό, 
αλλά ένα παράθυρο ήταν σπασμέ-
νο χωρίς να υπάρχουν γυαλιά στο 

πάτωμα. Η αστυνομία συνέλαβε 
τη Μαίρη για απάτη. Πώς ήξερε η 
αστυνομία ότι η Μαίρη έλεγε ψέμα-
τα;

Απάντηση: Το παράθυρο του 
σαλονιού είχε σπάσει από μέσα 
γιατί δεν υπήρχαν γυαλιά στο πά-
τωμα. Εάν είχε σπάσει από έξω θα 
βρίσκονταν γυαλιά στο πάτωμα του 
σαλονιού.

5ος ΓΡΙΦΟΣ
Ένας άνδρας βρίσκεται σε ένα 

στρατόπεδο αιχμάλωτος. Το στρα-
τόπεδο αυτό είναι πάνω σε μια 
βραχονησίδα όπου δεν επιτρέπεται 
ούτε να μπει ούτε να βγει κανείς. 
Έχει πρόσβαση σε μια γέφυρα που 
ενώνει το στρατόπεδο με την πόλη, 
η οποία χρειάζεται 3 λεπτά για να 
τη διασχίσει κάποιος ολόκληρη. 
Όμως, ο φρουρός βγαίνει κάθε 1 
λεπτό από ένα φυλάκιο και ελέγχει 
τη γέφυρα. Ο φρουρός δεν έχει ξα-
ναδεί το πρόσωπο του αιχμαλώτου. 
Υπάρχει τρόπος να καταφέρει ο αιχ-
μάλωτος να ξεφύγει;

Απάντηση: Ναι, αν παραμονεύ-
σει τον φρουρό. Μόλις ο φρουρός 
μπει στο φυλάκιο, ο άνδρας πρέπει 
να αρχίσει να περπατάει πάνω στη 
γέφυρα για 1 λεπτό. Όταν συμπλη-
ρωθεί το 1 λεπτό και ξαναβγεί ο 
φρουρός, ο άντρας πρέπει να αρ-
χίσει να περπατάει προς την αντί-
θετη φορά. Έτσι ο φρουρός που θα 
δει κάποιον να περπατάει προς το 
στρατόπεδο θα τον σταματήσει και 
θα του πει να γυρίσει πίσω, αφού 
δεν επιτρέπεται η είσοδος στο 
στρατόπεδο.
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Ώρα για σταυρόλεξο...

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τις μαθήτριες 
Αποστόλου Αγγελική, Γιακουμή Σταματίνα και Δημαράκη Αγγελική Α1 

Η συγγραφή και η επιμέλεια του παρακάτω άρθρου πραγματοποιήθηκε από τη μαθήτρια Αρετή Σκαλτσά (Α2)

Παραθέτουμε μια σειρά από σπα-
ζοκεφαλιές για μικρούς και μεγάλους. 
Ευκαιρία να ακονίσουμε το μυαλό μας 
μικροί και μεγάλοι. Καλή επιτυχία και 
καλή διασκέδαση !

Γρίφος 1:
Όσο και να πεινάει ένας κάτοικος 

της Αρκτικής δεν θα φάει ποτέ του 
αυγό πιγκουΐνου. Γιατί;

Απάντηση: Να το πάρει το ποτά-
μι….Ο κάτοικος της Αρκτικής δε θα 
φάει ποτέ αυγό πιγκουίνου, επειδή οι 
πιγκουΐνοι υπάρχουν μόνο στο Νότιο 
ημισφαίριο και όχι στην Αρκτική.

Γρίφος 2:
Μια υπερταχεία ηλεκτρική αμαξο-

στοιχία ταξιδεύει Νότια, Νότιο-ανα-
τολικά με ταχύτητα 90 km την ώρα. 
Ο άνεμος πνέει προς τα Δυτικά με 

ταχύτητα 30 km την ώρα. Προς ποια 
κατεύθυνση θα πηγαίνει ο καπνός της 
μηχανής και τι ταχύτητα θα έχει;

Απάντηση: Ο ίδιος ο γρίφος μας 
βοηθάει…. Αν προσέξουμε το γρί-
φο, θα καταλάβουμε ότι δεν είναι 
δυνατόν να υπάρχει καπνός, επειδή 
η αμαξοστοιχία είναι ηλεκτρική.

Γρίφος 3:
Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια 

σε 3 λεπτά, πόσες γάτες το ίδιο ικανές 
και γρήγορες με αυτές που πιάνουν τα 3 
ποντίκια σε 3 λεπτά, θα χρειαστούν για 
να πιάσουν 100 ποντίκια σε 100 λεπτά ;

Απάντηση: Το βρήκατε….. Μα, οι 
ίδιες 3 γάτες καθώς πετυχαίνουν να 
πιάσουν και στις δύο περιπτώσεις 1 
ποντίκι το λεπτό.

Γρίφος 4:
Ο διάσημος μάγος Στέφανος ανα-

κοίνωσε πως θα κατάφερνε να περ-
πατήσει πάνω σε μια λίμνη χωρίς να 
χρησιμοποιήσει κανένα απολύτως βο-
ήθημα. Όντως τα κατάφερε. Μπορείτε 
να σκεφτείτε πως;

Απάντηση: Για σκεφτείτε λίγο…..
Θα μπορούσε να περπατήσει πάνω 
στη λίμνη, αν η λίμνη ήταν παγω-
μένη.

Γρίφος 5:
Ποια λέξη που έχει 5 γράμματα 

προφέρουν «λάθος» όλοι ανεξαιρέ-
τως οι άνθρωποι άσχετα με την μόρ-
φωση που έχουν;

Απάντηση: Ακόμη να το βρείτε…
Η ίδια η λέξη ‘λάθος’.



Πολλοί μαθητές 
μπορούν να 

αποτυπώσουν 
με ζωγραφιές 
όσα νιώθουν. 

Άλλωστε μην ξεχνάμε 
ότι μια εικόνα αξίζει 

χίλιες λέξεις!

Καλλιτεχνικές Δημιουργίες Καλλιτεχνικές Δημιουργίες 
Μαθητή του Γελ. ΕρμιόνηςΜαθητή του Γελ. Ερμιόνης

Τις ζωγραφιές επιμελήθηκε ο μαθητής Πρίφτι Γκέντι (Β2)


