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Η Νέα Δημοσιογραφική ομάδα  

          του ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  για το σχολικό έτος 2020- 2021  

          

           ΛΕΖΑ ΘΕΟ ΔΩΡΟΣ                ΜΑΛΟ ΟΡΓΙΤΟ      

       ΚΟΤΟΛΑΚΟΥ   ΚΛΕΡΙΝΑ     ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       

        ΜΑΤΖΑΡΙΩΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ      ΜΕΓΑΡΙΤΗ ΖΩΗ                              

      ΜΕΓΑΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ              

      ΜΠΑΡΔΙ ΑΓΓΕΛΟΣ               ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         

       ΟΜΕΡΙ ΙΖΑΜΠΕΛΑ                ΝΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
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επιμέλεια : Μεγαρίτη Παρασκευή 
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επιμέλεια : Νάνος Σταμάτιος 
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Σελίδα 6 
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

επιμέλεια : Κοτολάκου Κλερίνα—Μούντριχας Ανδρέας 

Την σχολική χρονιά 2018-2019 στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ο θεσμός του σύμβουλου καθηγητή ή καθηγητή αναφοράς με πολύ θετικά α-
ποτελέσματα. Ο θεσμός αυτός είναι μία  καινοτόμος δράση  που υλοποιείται στα πλαίσια 
του προγράμματος «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ» και αφορά αποκλειστικά τους μαθητές 
της Α΄τάξης με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών στη σχολική ζωή και 
τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. Τα παιδιά της ειδικά της πρώτης 
τάξης  Λυκείου έχουν ήδη περάσει τρία χρόνια από την ζωή τους στο Γυμνάσιο που είναι 
ένας     χώρος γνώριμος για αυτά και όταν έρχονται στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ βρί-
σκονται σε ένα καινούργιο και άγνωστο για αυτά περιβάλλον. 
Εμείς λοιπόν οι σύμβουλοι καθηγητές καλούμαστε να βοηθήσουμε τους μαθητές να προ-
σαρμοστούν καλύτερα στο νέο τους σχολικό περιβάλλον έτσι ώστε η μετάβαση από το Γυ-
μνάσιο στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή.. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥ  

Αρχικά με ευθύνη του Δ/ντή και του συλλόγου των διδασκόντων εκπαιδευτικών συγκρο-
τήθηκε η ομάδα συμβούλων καθηγητών. Έντεκα  εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ανέλαβαν 
να υλοποιήσουν το θεσμό με μεγάλη επιμονή και υπομονή γιατί θεωρήσαμε ότι ο θεσμός 
αυτός ήταν μια πρόκληση και για εμάς τους εκπαιδευτικούς ώστε να βελτιωθούμε και εμείς 
σαν άνθρωποι αλλά και να βελτιώσουμε και το παιδαγωγικό μας έργο.. 
Κάθε σύμβουλος καθηγητής ανέλαβε 4-5 μαθητές με τους οποίους πραγματοποίησε 1-2 συναντήσεις το μήνα με βάση το πρόγραμμα το ο-
ποίο συντάχθηκε από τον συντονιστή της ομάδας. Οι συναντήσεις ήταν ξεχωριστές για κάθε μαθητή, διαρκούσαν 10-15 λεπτά και πραγμα-
τοποιήθηκα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ώστε να υπάρχει μεν οπτική πρόσβαση από κάποιον άλλο αλλά όχι ακουστική.  

Σκοπός των συναντήσεων ήταν να βοηθήσουν τον μαθητή να διαχειριστεί διάφορα ζητήματα που τυχόν αντιμετώπιζε στο χώρο του σχο-
λείου και δεν θα ήθελε  να τα συζητήσει με τους γονείς του ή ακόμα και με τους φίλους του. 
Γενικός κανόνας των συναντήσεων ήταν να τηρείται απαραβίαστα απόλυτη εχεμύθεια μεταξύ συμβούλου καθηγητή και μαθητή για όλες 
τις πληροφορίες που συζητούσαν σε κάθε συνάντηση και να τηρείται η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων όχι μόνο για την σχολική 
χρονιά που υλοποιείται ο θεσμός αλλά για πάντα.  Για αυτό το λόγω συντάχθηκε  και δόθηκε στους μαθητές να διαβάσουν ένα έντυπο εχε-
μύθειας. 
 Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά για πρώτη χρονιά γιατί ο κάθε σύμβουλος καθηγητής σε καμία περίπτωση δεν προσπάθησε να 
παίξει τον ρόλο του ψυχολόγου ούτε να επιλύσει τα προβλήματα των μαθητών. Απλά διευκόλυνε τον ίδιο τον μαθητή μέσα από τις συζητή-

σεις να πετύχει αλλαγές στην συμπεριφορά του αλλά και στην συμπεριφορά των άλλων απέναντί του, ώστε να 
εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που μέσω της δικής του βούλησης θα ελέγχει την ίδια του τη ζωή. Υπήρχε διαρκής 
ενημέρωση από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο του μαθητή όπως και για πιθανά μαθησια-
κά προβλήματα που μπορεί να υπήρχαν και έπρεπε να αντιμετωπιστούν ώστε να ενισχυθεί η γνωστική πρόο-
δος του. Βοήθησε τον μαθητή να εντοπίσει τις ικανότητες και τις δεξιότητές του για να καταφέρει να θέσει στό-
χους στην ζωή του και να τους επιτύχει. Ο κάθε σύμβουλος ήταν  άμεσα διαθέσιμος για τους μαθητές που είχε 
αναλάβει για παράδειγμα στα διαλλείματα. Έτσι τα παιδιά ένιωθαν ότι δεν είναι μόνα τους στον χώρο αλλά 
οποιαδήποτε στιγμή και αν θελήσουν υπήρχε ένα άτομο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν για να ακούσει 
τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Επομένως καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των μαθητών 
μας και να μειωθεί το χάσμα μεταξύ καθηγητή και μαθητή. 
Επίσης ο σύμβουλος παρακολουθούσε την συμπεριφορά των μαθητών που είχε αναλάβει και παρέμβαινε αν 
χρειαζόταν. Δηλαδή αν έβλεπε μια παραβατική συμπεριφορά ή αν έκρινε μέσα από τις συζητήσεις ότι κινδυ-
νεύει η ζωή του ίδιου του μαθητή ή κάποιου συμμαθητή του, τότε ήταν  υποχρεωμένος να προβεί στις απαραί-

τητες ενέργειες δηλαδή να ενημερώσει την ψυχολόγο, τον Διευθυντή καθώς και τους γονείς του. 
Ο  ρόλος του σύμβουλου καθηγητή ουσιαστικά δεν σταματά μόνο στην πρώτη τάξη. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά στην Β΄ και στην Γ΄ τάξη 
του Λυκείου μπορούν να απευθύνονται στον σύμβουλο που είχαν την προηγούμενη χρονιά αν χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια, αφού ήδη 
έχει δημιουργηθεί μία ισχυρή γέφυρα επικοινωνίας και ελπίζουμε να συνεχιστεί και τα επόμενα σχολικά έτη. 

Στις 17 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του 1ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ με το 1ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΛΚΊΔΑΣ και τον συντονιστή του 
θεσμού κ. Κεσελόπουλο Γ. στην οποία  παρουσιάστηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές στον τρόπο που υλοποιείται η καινοτομία ανάμεσα 
στα δύο σχολεία, συζητήθηκαν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του θεσμού έτσι ώστε να βελτιωθεί το 
πρόγραμμα και να προετοιμαστούν καλύτερα οι ομάδες για την επόμενη σχολική χρονιά. 

Τέλος παρουσίαση του θεσμού του σύμβουλου καθηγητή πραγματοποιήθηκε στους γονείς των μαθητών σε εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέ-
ατρο του σχολείου την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019. Η παρουσίαση έγινε από την συντονίστρια του θεσμού κ. Καλογέρα Μ. με σκοπό να ενημε-
ρώσει τους γονείς για τα θετικά αποτελέσματα του θεσμού. 

Χρήσιμα Τηλέφωνα  

ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

Τηλέφωνο: 2223024553 

Φαξ : 2223024553 

Ε.Κ. ( ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ)  

Τηλέφωνο: 2223025230 

 

Μπορείτε να διαβάσετε την εφημερίδα στην ιστοσελίδα του 
σχολείου μας  

 

http: //  



  

 

επιμέλεια : Μπάρδι Αγγελος 



  

 

 ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ»ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΙΣ                  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΖΩΗΣ 

επιμέλεια : Μπούρικας Κωνσταντίνος 

« ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» είναι ο τίτλος του σχεδίου δράσης που ξεκίνησε το σχολικό έτος 2018-2019  
και υλοποιήθηκε το σχολικό έτος  2020-2021 για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», από τους εκπαιδευτικούς Παπαϊωάννου Ι. του 
τομέα Γεωπονίας, Γαλανούδη Ν. του τομέα Πληροφορικής, Ντόγο-Καρατζά Ν. του τομέα Ηλεκτρονικής και επιλεγμένους μαθητές  από αντί-
στοιχους τομείς. Στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης οι τομείς συνεργάστηκαν με τον δήμο ΚΥΜΗΣ—ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και συγκεκριμένα με τον 
πρόεδρο της σχολικής επιτροπής κ. Δημά Κ. 

Τα Σχέδια Δράσης, ως ένας από τους Πυλώνες του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» σκοπό έχουν την ανάπτυξη της προσωπικότη-
τας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων , της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η επαύξηση του κύρους και της ελκυστικότητάς της, η ανακατασκευή προκαταλήψεων και η ε-
ξωστρέφεια. Αντικείμενα του έργου ήταν:  

 Χημική ανάλυση εδάφους και καλλιέργεια κηπευτικών σε θερμοκήπιο. 

 Συλλογή πληροφοριών του ηλεκτρονικού και πληροφοριακού εξοπλισμού στον πρωτογενή τομέα και τοποθέτηση αυτού του εξοπλισμού 
στο θερμοκήπιο. 

 Αυτόματος έλεγχος και παρακολούθηση των συνθηκών του θερμοκηπίου, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

  Τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού και αυτόματου συστήματος ποτίσματος στο θερμοκήπιο. 

 Χρήση drone  στη γεωργία ακριβείας 

  Παρουσίαση της εργασίας (Προβολή βίντεο – εκδήλωση) 

Πιο συγκεκριμένα: 

Στάλθηκε δείγμα εδάφους—χώματος στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας πριν την έναρξη της καλλιέργειας και με βάση αυτά τα αποτελέσματα έγινε η 
λίπανση του θερμοκηπίου. Οι μαθητές του τομέα Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής σε συνεργασία με τους μαθητές του τομέα         Γεωπονίας 
εγκατέστησαν πληροφοριακά συστήματα (αισθητήρες) για την άρτια κάλυψη του έργου. Κατασκεύασαν κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώματα, 
τα τοποθέτησαν μέσα στο θερμοκήπιο μαζί με τους αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας και τους σύνδεσαν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
ενώ παράλληλα έγινε μεταφύτευση των κηπευτικών από τους μαθητές του γεωπονικού τομέα. Στη συνέχεια με τον κατάλληλο προγραμματισμό 
από τους μαθητές της πληροφορικής αυτές οι πληροφορίες από τους αισθητήρες, μεταφέρθηκαν και αποτυπώθηκαν σε συγκεκριμένη ιστοσελί-
δα όπου θα μπορούν να βλέπουν και να ελέγχουν τις συνθήκες του θερμοκηπίου ακόμα και από το σπίτι τους όπως ένα σύγχρονος γεωργός ε-
πιχειρηματίας.  Με τις ενδείξεις από το υγρασιόμετρο του εδάφους έγινε ορθολογική χρήση του νερού. Η εγκατάσταση του μετεωρολογικού 
σταθμού έγινε από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό παρουσία των μαθητών. Οι πληροφορίες του σταθμού     αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική 
ιστοσελίδα του σχολείου ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτές η τοπική κοινωνία του Αλιβερίου και κυρίως οι αγρότες, αφού σύμφωνα με στοιχεία 
του Επιμελητηρίου Ευβοίας το 65% του πληθυσμού της περιοχής ασχολείται με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Στα πλαίσια της αειφορίας η 
συλλογή του βρόχινου νερού έγινε από την ταράτσα του σχολείου και θα χρησιμοποιείται για το πότισμα των φυτών, αλλά και την κομποστο-
ποίηση. Οι υδρορροές για την ροή του νερού προμηθεύτηκαν από τον Δήμο Κύμης—Αλιβερίου και το νερό οδηγήθηκε μέσω αυτών σε μια δε-

ξαμενή. Το πότισμα των φυτών θα γίνεται αυτόματα με βάση 
τις ενδείξεις του υγρασιόμετρου εδάφους, όταν δηλαδή η υγρα-
σία εδάφους θα είναι χαμηλή. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και 
υγρασίας χρησιμοποιήθηκαν και για την  καλύτερη πρόληψη 
και καταπολέμηση      ασθενειών. 

    Παπαϊωάννου Ιωάννης 

 Συντονιστής του έργου 

 Υπεύθυνος για το γεωπονικό μέρους του έργου 

 Υπεύθυνος για την συλλογή του βρόχινου νερού — αει-
φορία 

        

Καρατζάς Νικόλαος 

 Υπεύθυνος για το ηλεκτρονικό μέρους του 
έργου (αισθητήρες, τοποθέτηση και σύνδεση αυ-
τών με τον υπολογιστή) 

 Υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των 
αισθητήρων και επιδιόρθωση τυχόν βλαβών 

 Υπεύθυνος συλλογής υλικού για την 
δημιουργία βιντεοσκοπήσεων 

              

         

 

 

 

 Γαλανούδης Νικόλαος 

 Υπεύθυνος για το πληροφοριακό μέρος του έργου                           
( προγραμματισμός  ARDUINO) 

 Υπεύθυνος για την δημιουργία βιντεοπαρουσιάσεων 
και υλοποίησης της εκδήλωσης. 
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Σελίδα 9 

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του  έργου

(2)    Στη συνέχεια έγινε :

- η συλλογή πληροφοριών του ηλεκτρονικού 

και πληροφοριακού   εξοπλισμού στον  

πρωτογενή τομέα από τους μαθητές των 

τομέων Γεωπονίας ,Πληροφορικής και  της 

ειδικότητας των  Ηλεκτρονικών 

(πχ αισθητήρες, υγρασιόμετρο έδαφος κτλ  ).

- η τοποθέτηση αυτού του εξοπλισμού στο 

θερμοκήπιο (από τους μαθητές της 

ειδικότητας των Ηλεκτρονικών 

- και η σύνδεση τους με ηλεκτρονικό

υπολογιστή από όπου οι μαθητές 

θα είναι σε θέση να ελέγχουν  τις

συνθήκες  θερμοκηπίου άρα και 

της καλλιέργειας  του, όπως, ένας 

σύγχρονος γεωργός επιχειρηματίας     

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του  έργου

Σχεδίαση και τοποθέτηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Έλεγχος των αισθητήρων   

Το πότισμα των φυτών θα γίνεται με βάση τις ενδείξεις 

του υγρασιόμετρου εδάφους, όταν δηλαδή η υγρασία 

εδάφους  θα είναι χαμηλή. Σ’ αυτό  θα μας βοηθήσει 

και η  τοποθέτηση αυτόματου συστήματος ποτίσματος 

που  θα έχει  στόχο να  γίνεται ορθολογική  χρήση του 

νερού.   Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας 

αέρος θα χρησιμοποιηθούν για  την καλύτερη πρόληψη 

και  καταπολέμηση  ασθενειών (κατάλληλες συνθήκες -

μείωση ασθενειών – περιορισμός χρήσης 

φυτοφαρμάκων) 

Επίσης μέσα από την υλοποίηση αυτού του 

προγράμματος οι μαθητές θα  έρθουν  σε επαφή όχι 

μόνο με πραγματικές συνθήκες του επαγγέλματος  

τους, αλλά  και με βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

(Πως σχεδιάζεται και υλοποιείται  ένα επιχειρηματικό 

σχέδιο στις αντίστοιχες ειδικότητες).



  

 

Σελίδα 5 

Η αξία του εθερλοντισμού και η Ελληνική κρίση 

επιμέλεια :  Ομέρι Ιζαμπέλα 

 

     Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής πράξη που μέσα από αυτήν, εκείνος που την κάνει, δεν προσδοκά ανταλλάγματα, τίτλους, επαίνους, βρα-
βεία και αξιώματα, παρά μόνο την χαρά της προσφοράς, καλλιεργώντας έτσι μια άλλη συμπεριφορά και ένα άλλο δημόσιο ήθος. 
     Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ήταν ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την 
έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες.  
         Σε εποχές λατρείας του ατομικισμού, ο εθελοντισμός μας σπρώχνει σε πράξεις που δίνουν διέξοδο στα προβλήματα που γεννιούνται από 
την μυωπία του εγωκεντρισμού των σύγχρονων κοινωνιών, από τις αδυναμίες του κράτους, την έλλειψη υποδομών και την απουσία μέριμνας 
για τις αδύναμες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
     Το κίνημα του εθελοντισμού στην Ελληνική κοινωνία της μεγάλης κρίσης, των πολλαπλών αδιεξόδων και της άμβλυνσης των ηθικών φραγ-
μών, που οι ανάγκες επιβίωσης, οδηγούν τους ανθρώπους σε απρόβλεπτες συμπεριφορές και ενέργειες, αποτελεί μια μεγάλη δύναμη ελπίδας 
για την επίλυση των προβλημάτων.  
      Οι εθελοντές, άτομα αλλά και οργανώσεις, αναλαμβάνουν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο, να περιθάλψουν και να στείλουν ένα μήνυ-
μα ανθρωπιάς και συμπάθειας πιστεύοντας ότι: Το πιο όμορφο πράγμα είναι να βλέπεις ένα πρόσωπο που υποφέρει να χαμογελά. Και ακόμα 
πιο όμορφο είναι να ξέρεις ότι είσαι ο λόγος πίσω από αυτό.  
     Σε μια Ελλάδα που είναι καθημερινό φαινόμενο, ο απόηχος φρικτών πράξεων ανθρώπινης βίας, δυστυχίας, πείνας και εξαθλίωσης, το ατο-
μικό συμφέρον επικρατεί επί του συλλογικού, και το προσωπικό όφελος κυριαρχεί επί του κοινωνικού, η ανάπτυξη του εθελοντικού κινήμα-
τος σήμερα, συνιστά μια σύγχρονη αναγκαιότητα που στηρίζει τον κοινωνικό βίο. 
     Το κίνημα του εθελοντισμού δεν περιορίζεται στην άμεση προσφορά του προς τον άνθρωπο, αλλά δρά και σε άλλους τομείς, όπως είναι η οικολο-
γία, οι καθαρισμοί των ακτών και των δασών, το περιβάλλον, η δενδροφύτευση, η πυροπροστασία και η πυρόσβεση, η συγκέντρωση και αποστολή 
βοήθειας σε τρίτες χώρες, η προσφορά και αποστολή υγειονομικού υλικού, η δωρεά οργάνων και η παλαιότερη ίσως μορφή εθελοντισμού στην Ελ-
λάδα, η αιμοδοσία.  
     Φυσικά ο εθελοντισμός εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να απαλύνει τον πόνο και τις πληγές των ανθρώπων και όχι να λύσει τα προβλήμα-
τα η να εξαλείψει τις αιτίες που τα δημιούργησαν. Η καταγραφή και η επίλυση των προβλημάτων, είναι υποχρέωση και ευθύνη του κράτους και 
των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.  
     Στη σημερινή κοινωνία με τους ξέφρενους και αγχωτικούς ρυθμούς ζωής,  του ατομικισμού , που οι ανθρώπινες σχέσεις χαρακτηρίζονται 
από πνεύμα αδιαφορίας και που η έννοια του ανθρωπισμού έχει δυστυχώς παραμεριστεί στην καρδιά και στο νου των σύγχρονων ανθρώπων, 
ο εθελοντισμός φαντάζει ως ο μοναδικός φάρος που μπορεί να δώσει φως και ελπίδα και που μπορεί να αναδείξει μια διαφορετική αντίληψη για 
την ανθρώπινη δημιουργία και να σηματοδοτήσει μια νέα στάση ζωής. 
     Ο εθελοντισμός αποτελεί αίτημα και ανάγκη των καιρών μας και δεν περισσεύει κανείς σε αυτήν την προσπάθεια. Στις δύσκολες περιόδους 
στις οποίες ζούμε, δίνει ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το αύριο. Είναι το αντιστάθμισμα στην κυριαρχία της τεχνολογίας και στην ηθική 
κατάπτωση των ανθρώπων, είναι το μέσο για ένα καλύτερο κόσμο, ένα κόσμο με χαμόγελο, με αγάπη, με ευτυχία. 

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του  έργου

Αγορά και χρήση 

θρυμματιστή 

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του  έργου

Με την επιπλέον  χρήση drone  δείξαμε στους μαθητές  τι σημαίνει γεωργία ακριβείας,  και πως 

αυτή επιτυγχάνει αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας

Αφού  έγινε παρουσίαση των δυνατοτήτων του drone στο αγρόκτημα του σχολείου  γίνεται η 

χρήση του,  (και από μαθητές που μαθαίνουν  την λειτουργία πτήσης ) σε πραγματικές 

συνθήκες,  κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς στις καλλιέργειες του σχολείου . Οι 

μαθητές δηλαδή θα μάθουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής 

παρακολούθησης αγροτικών καλλιεργειών με τη χρήση drones, κάνοντας πρακτική 

εφαρμογή στις καλλιέργειες του σχολείου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

Η   ΑΞΙΑ   ΤΟΥ   ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 



  

 

Η   ΑΞΙΑ   ΤΟΥ   ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

επιμέλεια :  
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Αυξάνει την  
αυτοεκτίμηση τα 

ου ατόμου 
 

 
 

Βελτιώνει  
τις κοινωνικές  

δεξιότητες  

 
 

Αναδεικνύει  
τις ανθρώπινες  

αξίες 

 
Δίνει ένα μήνυμα  

ελπίδας και  
αισιοδοξίας  
για το αύριο  

 

Γεμίζει τη ζωή  

του ατόμου  

με χαρά  

και νόημα 
 

Τα οφέλη του εθελοντισμού 
1.Γεμίζει τη ζωή του ατόμου με χαρά και νόημα. 
Ο εθελοντισμός σου δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψεις με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο καινούρια ενδιαφέροντα. Η προσφορά εθελοντικής ερ-
γασίας σε έναν οργανισμό της επιλογής σου σε χαλαρώνει, σε ηρεμεί και σε γεμίζει ενέργεια για τις δραστηριότητες της καθημερινότητάς σου. Επιπρό-
σθετα, σε κινητοποιεί και σου δίνει τη δύναμη να κυνηγήσεις τα προσωπικά και επαγγελματικά σου όνειρα. Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατων 
ερευνών, ο εθελοντισμός μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ευτυχίας μας τόσο όσο ο διπλασιασμός του μισθού μας! 
 
2.Γεμίζει τη ζωή του ατόμου με χαρά και νόημα. 

Ο εθελοντισμός σου δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψεις με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο καινούρια ενδιαφέροντα. Η προσφορά εθελοντικής ερ-

γασίας σε έναν οργανισμό της επιλογής σου σε χαλαρώνει, σε ηρεμεί και σε γεμίζει ενέργεια για τις δραστηριότητες της καθημερινότητάς σου. Επιπρό-

σθετα, σε κινητοποιεί και σου δίνει τη δύναμη να κυνηγήσεις τα προσωπικά και επαγγελματικά σου όνειρα. Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατων 

ερευνών, ο εθελοντισμός μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ευτυχίας μας τόσο όσο ο διπλασιασμός του μισθού μας! 

3.Βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες. 
Καθώς το άτομο έρχεται σε επαφή με μία μικρή ή μεγάλη ομάδα εθελοντών δημιουργεί καινούριες σχέσεις, διευρύνει το κοινωνικό του δίκτυο και συ-
ναντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα με τα δικά του. Υπάρχουν πολλά άτομα που είναι ιδιαίτερα εσωστρεφή και ντροπαλά και δυσκολεύονται 
πολύ να δημιουργήσουν σχέσεις. Ο εθελοντισμός τους δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να δημιουργήσουν ευκο-
λότερα φιλίες. 
Τα οφέλη του εθελοντισμού είναι πολλά και δεν εξαντλούνται σε αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η προσφορά εθελοντικής εργασίας στον κοινω-
φελή οργανισμό της επιλογής σου, σου δίνει την ευκαιρία να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, να ενισχύσεις τα θετικά γνωρίσματα του χαρακτήρα 
σου, να βελτιώσεις την αυτοεκτίμησή σου και να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες. Βοηθώντας τους άλλους ουσιαστικά βοηθάς τον ίδιο σου τον εαυτό. 
 
Ποιοι λόγοι οδηγούν τους ανθρώπους να γίνουν εθελοντές. 
 
Οι άνθρωποι που γίνονται εθελοντές σε διάφορες δραστηριότητες -και το κάνουν κα-
θαρά για αλτρουιστικούς λόγους, προκειμένου να βοηθήσουν τους συνανθρώπους 
τους- ζουν περισσότερο από όσους δεν κάνουν εθελοντισμό, σύμφωνα με μια νέα α-
μερικανική επιστημονική έρευνα. Όσοι γίνονται μεν εθελοντές, αλλά τα κίνητρά τους 
είναι πιο εγωκεντρικά, δηλαδή το κάνουν για να νιώσουν καλύτερα κυρίως οι ίδιοι, 
δεν έχουν καμία ωφέλεια από άποψη προσδόκιμου ζωή. 
Ο εθελοντισμός μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε πολλαπλά επίπεδα μέσα από ένα εύ-
ρος τοπικών δικτύων κοινωνικής υποστήριξης που αφορούν τη συνεργασία και συ-
μπόρευση μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ή μεταξύ 
τοπικών αυτοδιοικητικών εθελοντικών οργανώσεων σε επίπεδο όμορων δήμων. Μέ-
σα από ένα πλαίσιο συνεχούς διαβούλευσης, σύνθεσης και συνεργασίας μεταξύ των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Τοπικών Κοινωνικών Εταίρων ενισχύ- εται 
η αλληλεγγύη, η κοινωνική αλληλοβοήθεια και η ανιδιοτελής προσφορά, σε επίπεδο Νομού ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Τα Δίκτυα Κοινωνικής 
Υποστήριξης στα οποία δραστηριοποιείται ο εθελοντισμός μπορεί να αφορούν την κοινωνική υποστήριξη ευαίσθητων κι ευάλωτων ομάδων, την κοι-
νωνική μέριμνα και προστασία (φροντίδα παιδιών,ηλικιωμένων, ανέργων, κ.ά.), την πολιτική προστασία (έκτακτες καταστάσεις, πλημμύρες, θεομηνί-
ες, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, σεισμοί κ.ά.), την προστασία του περιβάλλοντος (πυρκαγιές, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί παραλιών, οικολογική 
προστασία κ.ά.), την διατήρηση, ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την εκπαιδευτική ενίσχυση των μορφωτικά αδύναμων 
(πρόσθετη διδακτική στήριξη, κοινωνικά φροντιστήρια, προγράμματα δια βίου μάθησης), την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την προα-
γωγή και προστασία της δημόσιας υγείας. 
 

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ 

Τι έμαθα από τον εθελοντισμό 

«Να εκτιμώ τα σημαντικά πράγματα της ζωής, να 

λαμβάνω ικανοποίηση από ένα χαμόγελο, ένα βλέμ-

μα ευγνωμοσύνης, ένα φιλί από τον πεντάχρονο που 

με χαρά έκανε το εμβόλιο του, γιατί είμαι εκεί, του 

χαμογελάω, δεν τον ξέχασα, ενδιαφέρομαι, θέλω να 

τον βοηθήσω». 



  

 

                                      Παιδιά και έφηβοι, τα «σιωπηλά» θύματα της πανδημίας 

    επιμέλεια : Μαντζαριώτης Ιάκωβος—Μεγαρίτη Ζωή 

               «Το Λεξικό του 2020»:   Ποιες λέξεις σημάδεψαν τα παιδιά εν μέσω πανδημίας 

Το 2019, «Eurovision», «Power of Love» και «Ευρωεκλογές» ήταν τρεις από τις πέντε ταχύτερα αυξανόμενες ανα-
ζητήσεις στα ελληνικά στο Google. Τα τοπ δύο διάσημα πρόσωπα για τα οποία έψαξαν οι άνθρωποι στην Ελλά-
δα ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Sin Boy.  Το 2020, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική. Στη θέση που ήταν 
πέρυσι ένας κορυφαίος παίκτης τένις και ένας δημοφιλής ράπερ, φέτος είναι ένας επιστήμονας και ένας πολιτι-
κός – ο Σωτήρης Τσιόδρας και ο Νίκος Χαρδαλιάς. Οι κορυφαίες αυξανόμενες αναζητήσεις το 2020 ήταν 
«eclass», «κρούσματα» και «κορωνοϊός». «Πού είναι υποχρεωτική η μάσκα;», «Πού εντοπίζονται σήμερα 

κρούσματα;», «Πού στέλνω μήνυμα για μετακίνηση;». Αυτές ήταν από τις πιο επικρατέστερες ερωτήσεις που 
έθεσε ο ελληνόφωνος κόσμος στο Google κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς κατά την οποία οι αλλαγές ήταν καταιγιστικές  και κάθε μέρα γεννού-
σε νέες απορίες.  

 

Ο  10λογος των κορυφαίων λέξεων του λεξικού 2020 : 
- coronavirus (κορωνοϊός) 

- lockdown ( αυξήθηκε κατά 6.000%. Το 2019 χρησιμοποιήθηκε μόλις 4 χιλιάδες φορές, ενώ το 2020 πάνω από μισό εκατομμύριο φορές)  

- πανδημία 

- μάσκα 

- υποκείμενα νοσήματα 

- social distancing (κοινωνική απόσταση) 
- είσαι σε mute 

- self-isolate (αυτοαπομόνωση) 
- TikToker το άτομο δηλαδή που χρησιμοποιεί την δημοφιλή εφαρμογή TikTok. Κατά τη διάρκεια του lockdown, η εφαρμογή γνώρισε τε-
ράστια επιτυχία και αποτελεί πλέον την αγαπημένη πλατφόρμα της Γενιάς Ζ.  

- eclass—webex 
 
Οι λέξεις, φυσικά, έχουν σημασία. Μεταφέρουν νόημα, μόλις ειπω-
θούν γίνονται σώμα, και δημιουργούν συνείδηση.                                               « 
Οι λέξεις έχουν δύναμη » .  Προβάλλουμε στις λέξεις συναισθήμα-
τα, συγκινήσεις, τον ενδόμυχο φόβο μας. Όταν μιλάμε σε παιδιά ή 
σε ευάλωτους πληθυσμούς, είναι καλό να μην τους τρομάζουμε υ-
περβολικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις λέξεις, οι ίδιες οι 
λέξεις δημιουργούν ένα δίκτυο μέσα στο οποίο μπορεί να αισθαν-
θούμε    εγκλωβισμένοι. Οι λέξεις, οι σκέψεις και τα συναισθήματα 
είναι αλληλένδετα. Το πώς σκεφτόμαστε επηρεάζει άμεσα τα συναι-
σθήματά μας, και τα συναισθήματά μας επηρεάζουν τη συμπεριφο-
ρά μας.  

« Η νέα γενιά ζει σε παρένθεση » 

Νέοι καθηλωμένοι μπροστά σε οθόνες για να μάθουν, να κοινωνικο-
ποιηθούν, να ψυχαγωγηθούν, με ελάχιστη άσκηση και κίνηση, κακή 
διατροφή, χωρίς άμεσες κοινωνικές επαφές: αυτή είναι η σιωπηρή 
δεύτερη πανδημία που βρίσκεται σε εξέλιξη μαζί με αυτήν του κορωνοϊού και επιδεινώνεται καθώς παρατείνεται το lockdown. Παιδιά που με-
γαλώνουν θεωρώντας πως ό,τι βρίσκεται έξω από το σπίτι είναι επικίνδυνο και απειλητικό, οι άλλοι άνθρωποι είναι δυνάμει φορείς της 
«νόσου» και το μόνο ασφαλές καταφύγιο είναι μια οικεία, ολιγομελής «φούσκα» εντός των τειχών. Ανορεξία, βουλιμία, μοναξιά, αϋπνία, επι-
θετικότητα, κατάθλιψη, αρρωστοφοβία είναι μερικές από τις εκδηλώσεις του άγχους τους. Αν οι ενήλικοι μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια 
παράλληλη κρίση, διαγράφοντας μια χρονιά, θεωρώντας την απλώς «χαμένη», πόσο εύκολο είναι για τους νέους να ξεχάσουν την περίοδο 

2020-21 που ούτως ή άλλως μοιάζει αιωνιότητα; Η νέα γενιά ζει σε παρένθεση, δεν μπορεί να σχε-
διάσει το μέλλον της, αναβάλλει κρίσιμες αποφάσεις. Δεν έχει την αυτονόητη δυνατότητα να απο-
φοιτήσει (παρά μόνο εικονικά), να σπουδάσει και να ερωτευτεί – χωρίς ενοχές.  Ενα στα τρία παι-
διά εμφανίζει ψυχολογικά προβλήματα το τελευταίο έτος και τα συμπτώματα είναι συχνά και σω-
ματικά. Οι μελέτες για τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών είναι λιγοστές γιατί η έμφαση 
από την επιστημονική κοινότητα δίνεται περισσότερο είτε στο υγειονομικό μέρος της πανδημίας 
είτε στο οικονομικό κομμάτι. Ακόμη όμως και το οικονομικό κόστος από το κλείσιμο των σχολείων 
είναι μακροπρόθεσμα ανυπολόγιστο. Το γεγονός ότι την τηλεκπαίδευση κλήθηκαν να επωμιστούν 
κυρίως οι γυναίκες εξώθησε πολλές εξ αυτών εκτός αγοράς εργασίας. Η οπισθοδρόμηση στον τομέα 
της ισότητας μετριέται σε δεκαετίες. Γυναίκες και παιδιά είναι τελικά οι ευπαθείς ομάδες που επλή-
γησαν –εμμέσως– από τον κορωνοϊό.  

                                                  «Αισθάνομαι πως ζω μόνο για να διαβάζω» 

Eυρύτατες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των εφήβων : Aiσθήματα φόβου, άγχους, θυμού, λύπης και συντριβής αισθάνονται σε μεγάλο 
βαθμό οι νέοι σε όλο τον κόσμο λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού. 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 12 

Ο υιός και η κορώνα του         

«Είναι απαίσιο, είναι μερικές μέρες που τελειώνουν 
και είμαι φουλ στον πονοκέφαλο», λέει ο 17χρονος 
Μάνος  για τις ατελείωτες ώρες μπροστά από μια οθό-
νη, συμπληρώνοντας πως είναι πιο εύκολο να αφαιρε-
θεί στο μάθημα του σχολείου, το οποίο διεξάγεται με 
κλειστές κάμερες, τώρα που είναι διαδικτυακό. Του 
λείπουν οι στιγμές με τους φίλους του και όχι μόνο. 
Έχουμε χάσει τα πάντα, εκδρομή δεν πήγαμε ούτε πέ-
ρυσι ούτε φέτος – στην τρίτη λυκείου δένεσαι πιο πολύ 
με τα άτομα από το τμήμα σου, ενώ στο διαδικτυακό 

«Αυτό που με στενοχωρεί και με πικραίνει είναι ότι την τελευταία μου χρονιά 
ως μαθήτρια δεν κατάφερα να τη ζήσω όπως θα έπρεπε, με εκδρομές, χορούς, 
γιορτές, γενικότερα το αίσθημα ότι είσαι μαθητής και μέλος του σχολείου», λέει 
η Ζωή, μία ακόμη τελειόφοιτη μαθήτρια λυκείου. Συμφωνεί πως το διαδικτυα-
κό μάθημα είναι απρόσωπο, «η εφαρμογή δεν μπορεί να το “σηκώσει” και έτσι 
ακούμε μόνο φωνές», συμπληρώνει – και τονίζει πως την έχει επηρεάσει η 
έλλειψη χρόνου με φίλους.   

https://www.monopoli.gr/2020/11/02/promotional-items/music-promo-items/424341/tiktok-i-platforma-kanei-akoma-ena-simantiko-vima-enantia-sti-ritoriki-misous/


  

 

Σελίδα 13 

Παιδιά και νέοι αντιδρούν σε ψυχοπιεστικές καταστά-
σεις με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το αναπτυ-
ξιακό τους στάδιο, την αντίληψη, τον ψυχισμό και το 
περιβάλλον τους, αναπτύσσοντας διάφορα συμπτώμα-
τα: απόσυρση, άγχος, αίσθημα ενοχής, θυμό, διέγερση, 
συχνές αλλαγές στη διάθεση, παλινδρόμηση στην αυτο-
φροντίδα και σε προηγούμενα στάδια ανάπτυξης που 

εί- χαν κατακτήσει, εφιάλτες, νυχτερινή ενούρηση και χει-
ριστικές συμπεριφορές για να προκαλέσουν την προ-
σοχή, είναι μόνο μερικά από αυτά. Τα ευάλωτα παιδιά, 

με ιστορικό δυσκολιών ψυχικής υγείας, με 
ψυχοκοινωνικά/οικογενειακά προβλήματα και τραυ-
ματικές εμπειρίες ή τα παιδιά που βρίσκονται σε δομές 

ε- ναλλακτικής φροντίδας, βιώνουν πιο έντονα και με πιο 
δραματικές συνέπειες τον εγκλεισμό και οι ανάγκες υποστήριξής τους αυξάνονται και διαφοροποιούνται. Για πολλά από αυτά τα παιδιά, η διά ζώσης διδα-
σκαλία και η εμπειρική απόκτηση γνώσης είναι καθοριστικής σημασίας, ενώ η τηλεκπαίδευση δημιουργεί ανισότητες στην πρόσβαση, στις επιδόσεις και 
στην ανάπτυξη επιπλέον μαθησιακών δυσκολιών στο μέλλον. Κατά τον εγκλεισμό, εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις δυναμιτίζονται, τα περιστατικά παρα-
μέλησης, ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης αυξάνονται, η δυνατότητα των θυμάτων να μιλήσουν περιορίζεται, καθώς είναι υποχρεωμένα να βιώ-
νουν τον εγκλεισμό μαζί με τον υπαίτιο της κακοποίησής τους, ενώ δεν έχουν πρόσβαση σε άλλους ενήλικες εμπιστοσύνης, στους οποίους μπορούν να μιλή-
σουν. Επιπλέον, ο εγκλεισμός οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της ενασχόλησης παιδιών και εφήβων με το Διαδίκτυο, η οποία αυξάνει την πιθανότητα θυματο-
ποίησής τους. Από την άλλη, οι συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης δυσκολεύουν τους επαγγελματίες των δομών παιδικής προστασίας και ψυχικής υγείας να 
ταυτοποιούν τέτοια περιστατικά και να ανταποκρίνονται επαρκώς, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος γι’ αυτά τα παιδιά να αυξάνεται. 

« Μια γενιά αποκαρδιωμένη λόγω της πανδημίας » 

Η περίπτωση της 22χρονης Νατάσας δεν είναι μοναδική. Η επέλαση της πανδημίας, που συνοδεύεται από τον φόβο για τη ζωή αγαπημένων ανθρώπων, τα 
αλλεπάλληλα lockdowns με την απραξία και τη μοναξιά που συνεπάγονται, η απώλεια της εργασίας, η αίσθηση της αχρηστίας και η αγωνία για το μέλλον 
μπορούν να επηρεάσουν εξαιρετικά επιβαρυντικά την ψυχολογία εφήβων και νεαρών ενηλίκων, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη σε έρευνες που έχουν γίνει σε 

χώρες του εξωτερικού, αλλά και στην Ελλάδα τον τελευταίο χρό-
νο. Σε έρευνα που διεξήγαγε η Sentio Solutions σε δείγμα 158 φοι-
τητών και μαθητών τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο, οι 
συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ανάμεσα στα αρνητικά συναισθήματα 
που βιώνουν συχνά είναι το στρες, η μονοτονία, η απαισιοδοξία, 
η έλλειψη κινήτρων, η μοναξιά, η απελπισία, η κατάθλιψη, ενώ 
κάποιοι ομολόγησαν ότι αισθάνονται αβοήθητοι και έχουν αυ-
τοκτονικές σκέψεις. 

Βαριές ήταν οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους 
την περίοδο του lockdown, στη χώρα μας. Άγχος και εκνευρισμός, 
καταθλιπτικές τάσεις και συγκρούσεις μέσα στο σπίτι, έλλειψη εν-
διαφερόντων και αδυναμία διαχείρισης της πρωτόγνωρης κατά-
στασης ήταν μερικά από τα φαινόμενα που καταγράφηκαν στην 
Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός πως 
κατά τη διάρκεια του φετινού Απριλίου τετραπλασιάστηκαν οι 

κλήσεις στη Γραμμή «ΜΕΥποστηρίζω» 800 11 800 15 στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
«Τηλεφώνησαν κυρίως γονείς, στην πλειονότητα εφήβων αγοριών (αναλογία 3 προς 1) για θέματα που αφορούσαν κυρίως τη δυσλειτουργική χρήση του Δι-
αδικτύου. Υπήρξαν περιπτώσεις αγοριών με συμπεριφορά εξάρτησης, που εκφράστηκαν με βία 
όταν οι γονείς προσπάθησαν να θέσουν όρια, ενώ άλλοι γονείς –συχνότερα κοριτσιών– ανέφεραν 
υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων και απομόνωση, παραμέληση μελέτης και διατροφι-
κές παρεκτροπές. Σε πολλά παιδιά έλειπαν η κανονικότητα του σχολείου, οι φίλοι τους και η δο-
μημένη καθημερινότητα, ενώ άλλα ανέφεραν ότι τα διαδικτυακά μαθήματα τα δυσκολεύουν και 
σίγουρα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το μάθημα μέσα στην τάξη», λέει  η κ. Αρτεμις Τσίτσι-
κα, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εται-
ρείας Εφηβικής Ιατρικής. 
Με βάση, λοιπόν, εμπειρικά δεδομένα από την Ελλάδα και διεθνείς δημοσιεύσεις, την περίοδο της 
καραντίνας ενισχύθηκαν, μεταξύ παιδιών και εφήβων, οι αγχώδεις εκδηλώσεις, καθώς ο περιορι-
σμός στο σπίτι και ο φόβος μετάδοσης της COVID-19 συσχετίστηκαν με ήπια έως και σοβαρά συ-
μπτώματα άγχους, καθώς και σύγχυση, φοβίες, μετατραυματικό στρες και αϋπνία. Οι οικογενεια-
κές συγκεντρώσεις και επισκέψεις περιορίστηκαν, κυρίως λόγω φόβου μετάδοσης του ιού από τα 
νεότερα μέλη στους ηλικιωμένους, και αυτό μετέβαλε σημαντικά την καθημερινότητα προκαλώντας συναισθηματικές απώλειες στα παιδιά και σημαντικές 
πρακτικές δυσκολίες σε όλη την οικογένεια. Ενα καταθλιπτικό συναίσθημα σκέπασε τις ζωές αρκετών εφήβων, καθώς η παρατεταμένη αποχή από την καθη-
μερινή ρουτίνα του σχολείου και η απόσταση από φίλους και δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα το έλλειμμα κινήτρου και τη μελαγχολική διάθεση. Πα-
ρατηρήθηκαν μείωση ενδιαφέροντος για ευχάριστες δραστηριότητες, μείωση εξωτερικών δραστηριοτήτων, εκτεταμένη χρήση κινητού τηλεφώνου και γενικά 
στάση παραίτησης και έλλειμμα προοπτικής/αισιοδοξίας. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), δυσκο-

λεύτηκαν ιδιαίτερα στο να ακολουθήσουν βασικές οδηγίες και περιορίστηκαν σημαντικά η ανε-
ξαρτησία τους και οι ευκαιρίες φυσικής άσκησης και δραστηριότητας, με αποτέλεσμα ένταση, ε-
κρήξεις θυμού και βίαιες συμπεριφορές. 

Τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) ήταν ιδιαίτερα 
νευρικά, με επιπλέον δυσκολίες στη συγκέντρωσή τους και την τήρηση του καθημερινού προγράμ-
ματος, ενώ έκαναν υπερβολική διαδικτυακή χρήση. Δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν και να 
υλοποιήσουν καθημερινές δραστηριότητες, όπως περιέγραψαν οι γονείς τους. Παιδιά και έφηβοι με δι-
αταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεξία – βουλιμία) αποδιοργανώθηκαν σε σημαντικό βαθμό και 
παλινδρόμησαν. Ορισμένες περιπτώσεις είχαν σημαντικές επιπτώσεις και χρειάστηκαν νοσηλεία. 
Το κλείσιμο των γυμναστηρίων δημιούργησε ανασφάλεια και αίσθημα απώλειας και απομόνωσης 
σε εφήβους με ορθορεξία (ιδιαίτερη έως υπερβολική προσκόλληση σε κανόνες υγιεινής διατροφής 
και άσκησης). Παιδιά με διαδικτυακή συμπεριφορά εξάρτησης παρουσίασαν επιδείνωση, με ση-
μαντική σωματική επιβάρυνση, έλλειμμα σωματικής άσκησης και κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ 
μπροστά στην οθόνη, διαταραχές ύπνου και αναστροφή του ωραρίου, καθώς και παραμέληση της 
σωματικής τους υγιεινής. 

 

«Αποκαρδιωμένη, νομίζω αυτή είναι η λέξη που περιγράφει καλύτερα το πώς αι-
σθάνομαι τους τελευταίους μήνες», λέει η Νατάσα . «Δεν ένιωθα πάντα έτσι. Στο 
πρώτο lockdown είχα και εγώ την αίσθηση ότι μου δινόταν μια ευκαιρία να ξεκου-
ραστώ και να φορτίσω τις μπαταρίες μου. Ήμουν πολύ κουρασμένη από τη μελέτη, 
έκανα και μαθήματα σε μερικά παιδιά στη γειτονιά και τα Σαββατοκύριακα εργα-
ζόμουν σε ένα συνοικιακό καφέ», συμπληρώνει η τελειόφοιτη Γαλλικής Φιλολογί-
ας. «Μετά το καλοκαίρι όμως, όταν για λίγες εβδομάδες νιώσαμε όλοι ότι αυτό 
ήταν, τελείωσε, η ψυχολογία μου άρχισε να επιβαρύνεται με κάθε νέο μέτρο, κάθε 
περιορισμό, κάθε αναβολή της κανονικότητας». Το τελευταίο διάστημα η Νατάσα 
έχει σταματήσει και τους περιπάτους που έκανε με φίλους, τους καφέδες στο παρ-
κάκι της γειτονιάς. Παρότι, λέει, καταλαβαίνει ότι «βουλιάζει» στην απραξία, δεν 
αντιδρά. «Μου φαίνονται όλα άσκοπα. Μια φίλη μού είπε να μιλήσω σε ψυχολόγο, 
ανέφερε την κατάθλιψη, ίσως έχω κατάθλιψη». 

Η Ελένη…..  θυμάται την τελευταία ημέρα που βίωσε «κανονικά» ως μαθήτρια. Ήταν 10 
Μαρτίου, μετά το σχολείο είχε φροντιστήριο, την επόμενη μέρα θα έκλειναν τα σχολεία για 
δύο εβδομάδες. «Στην αρχή ήμουν χαρούμενη». Σύντομα όμως βαρέθηκε, κουράστη-
κε. Τώρα, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, η 17χρονη  έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος των δύο 
τελευταίων σχολικών ετών στο σπίτι. Τα θετικά –ότι δεν ξυπνάει στις 8 το πρωί για να πάει 
στο σχολείο, πως δεν έχει μετακινήσεις άρα κερδίζει χρόνο για διάβασμα– δεν μπορούν να 
εξισορροπήσουν τα αρνητικά της κατάστασης. Έχει ενέργεια που δεν μπορεί να εκτονώσει, 
έχει χαθεί με φίλους της γιατί φοβάται να τους δει, η συγκέντρωσή της έχει επηρεαστεί, επει-
δή είναι συνεχώς μπροστά σε μια οθόνη και επειδή πρέπει να διαβάζει για τις εξετάσεις που 
θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της εν μέσω πανδημίας. «Δεν μπορώ να συγκεντρω-
θώ, με αγχώνει η κατάσταση».  



  

 

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ 

επιμέλεια: Λέζα Θεόδωρος 

 
 ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΤΑ ΛΕΠΟΥΡΑ 
 
Τα Λέπουρα είναι χωριό του δήμου Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 
276 κατοίκους. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 100 μ.  

Το όνομα του χωριού έχει αρβανίτικη προέλευση και σημαίνει λαγός, πιθανόν αναφερόμενο στην ύπαρξη πολλών λαγών στην περιο-
χή. Το χωριό αναφέρεται σε οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο του 1474. Σύμφωνα με το κατάστιχο, είχε 17 σπίτια και ανήκε στον να-
χιγιέ Κλαδιών, ο οποίος είχε έδρα το Αυλωνάρι. 
Στις 14 Ιουλίου 1821 δόθηκε στα Λέπουρα μάχη ανάμεσα στους επαναστατημένους Κυμιώτες και το στράτευμα του Ομέρ Μπέη της  
Καρύστου. Η μάχη έληξε με νίκη των Τούρκων, ενώ ο αρχηγός των Κυμιωτών, Εμμανουήλ Παππάς, πέθανε εκείνη την ημέρα. Στη θέση 
Παλαιοχώρι, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα η εκκλησία της Ευαγγελιστρίας, είχε στήσει το στρατόπεδό του ο Νικόλαος Κριεζώτης. Μετά 
την ελληνική επανάσταση τα κτήματα της περιοχής εξακολουθούσαν να ανήκουν στον Τούρκο Μεχμέτ Αγά, μέχρι που αγοράστηκαν 
από τους κατοίκους του χωριού το 1860. Το 1910 άρχισε να συνοικίζονται τα Κάτω Λέπουρα ή Χάνια, ενώ μέχρι τότε κατοικούνταν μό-
νο τα Άνω Λέπουρα. 
Στη θέση Μαγούλα Λαμπούσας ή Λοφίσκος, περίπου 1,5 χιλιόμετρα από τα Λέπουρα και δίπλα στον δρόμο που οδηγεί προς Αυλωνά-
ρι, στήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1944 ενέδρα από Έλληνες αντάρτες σε φάλαγγα Γερμανών η οποία μετέβαινε από την Κύμη στη Χαλκί-
δα. Η φάλαγγα αποδεκατίστηκε. Στη θέση έχει στηθεί ηρώο. Κατά τη διάνοιξη των θεμελίων του ναού της Ευαγγελίστριας βρέθηκαν 
μάρμαρα και  πελεκητοί λίθοι, που χρησιμοποιήθηκαν στην τοιχοποιία σαν δομικό υλικό. 
Το 2018 εγκαινιάστηκε στα Λέπουρα δημοτικό σχολείο ειδικής αγωγής. 
Επίσης στα Λεπουρα έχουμε και δυο οινοποιία και πολλούς αμπελώνες . Το κρασί είναι σημαντικό προϊόν για τα Λεπουρα καθώς είναι 
ένα προϊόν διαφήμισης του χωριού . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

επιμέλεια : Κοτολάκου Κλερίνα 

     Ο Άγιος Λουκάς είναι χωριό του δήμου Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Σύμφωνα με την απογραφή του 
2011 έχει 885 κατοίκους. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 100 μ., πάνω σε λόφο. 

Στη θέση του χωριού υπήρχε κατά την αρχαιότητα οικισμός του δήμου Ερέτριας. 
Σύμφωνα με την παράδοση ο Όσιος Λουκάς ο       Στειριώτης μόνασε στην περιοχή 
περί το 950. Γύρω από τη σκήτη δημιουργήθηκε ο πρώτος οικισμός. Μετά την ολο-
κλήρωση της μονής Οσίου Λουκά στο Στείρι το 1014, με υλικά που περίσσεψαν 
κτίστηκε και στο χωριό της Εύβοιας ναός και λειτούργησε ως μετόχι της. Ο ναός 
αυτός σωζόταν μέχρι το 1874, οπότε και κατέρρευσε. 
     Το χωριό αναφέρεται σε οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο του 1474 με το 
όνομα Ayo Luka. Σύμφωνα με το κατάστιχο, είχε 69 σπίτια και ανήκε στον ναχιγιέ 
Κλαδιών, ο οποίος είχε έδρα το Αυλωνάρι. 
Το 1835 ο Άγιος Λουκάς προσαρτήθηκε στον δήμο Ταμυναίων και το 1841 στον 
δήμο Δυστίων (ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε σε δήμο Ταμυναίων). Με την 
κατάργηση των δήμων το 1912 ορίστηκε έδρα ομώνυμης κοινότητας στην οποία 
αργότερα προσαρτήθηκαν και οι Παραμερίτες. Με το σχέδιο Καποδίστριας προ-
σαρτήθηκε στον δήμο Ταμυναίων και με το σχέδιο Καλλικράτης προσαρτήθηκε 
στον δήμο Κύμης-Αλιβερίου. 

     Στην περιοχή του χωριού υπάρχουν κοιτάσματα λιγνίτη. Από το 1953, λειτουργούσαν λιγνιτωρυχεία τα οποία τροφοδοτούσαν με 
λιγνίτη τον ατμοηλεκτρικό σταθμό στο Αλιβέρι. Η μέγιστη παραγωγή έλαβε χώρα τις δεκαετίες 1960 και 1970, με τα ορυχεία να παρά-
γουν ημερησίως 3.000 με 4.000 τόνους λιγνίτη. Τότε σχεδόν ολόκληρη η οικονομία του χωριού βασιζόταν στα λιγνιτωρυχεία. Μετά τη 
λήξη λειτουργίας των ορυχείων η οικονομία του χωριού είναι κυρίως αγροκτηνοτροφική. Ο κεντρικός ναός του χωριού είναι αφιερω-
μένος στον Άγιο Λουκά. Κτίστηκε στη θέση παλαιότερου βυζαντινού ναού ο οποίος κατέρρευσε το 1874. Στο νέο ναό έχουν εντοιχιστεί 
επιγραφές και γλυπτά από τον παλαιότερο ναό. Ο νέος ναός είναι τρίκλιτη βασιλική μεγάλων διαστάσεων με υπερυψωμένο το κεντρι-
κό κλίτος. Ο ναός απολήγει στα ανατολικά σε τρεις τρίπλευρες εξωτερικά αψίδες. Στη βορειοδυτική πλευρά του ναού κατασκευάσθηκε 
το 1970 πυργοειδές κωδωνοστάσιο. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 
Ανατολικά του ναού του Αγίου Λουκά βρίσκεται ο ναός του Αγίου Αθανασίου. Πρόκειται για μικρή θολοσκεπή βασιλική μεταβυζα-
ντινών χρόνων, επάνω από τη θύρα της οποίας έχει εντοιχισθεί γλυπτό βυζαντινών χρόνων από τον προϋπάρχοντα ναό του Μετοχίου 
του Οσίου Λουκά Φωκίδας. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Στο χωριό βρίσκεται επίσης ο βυζαντινός ναός της Με-
ταμόρφωσης. Είναι σταυρεπίστεγος και χρονολογείται από τον 13ο με 14ο αιώνα. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 

Περίπου 3,5 χιλιόμετρα βόρεια του χωριού βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου στις Κορακιές. Στο παρελθόν ήταν καθολικό μονής. 

Στο εσωτερικό του σώζονται τοιχογραφίες του 17ου αιώνα. Η μονή αν και είχε επί Τουρκοκρατίας μεγάλη κτηματική περιουσία, κατά 

τη Επανάσταση του 1821 ερήμωσε και το 1833 έκλεισε. Η περιουσία της πουλήθηκε και η ίδια έγινε μετόχι της μονής Κλιβάνου. 
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  Το λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου βρίσκεται 4 χλμ. βόρεια της πόλης του 
Αλιβερίου κοντά στο χωριό 
Άγιος Λουκάς. Εκεί στην 
περιοχή Μπρινιάς η εξόρυξη 
λιγνίτη γινόταν υπόγεια,     
ενώ στην παρακείμενη περι-
οχή Μαρμαρένια  λιγνίτης 
εξορυσσόταν μέσω επιφανει-
ακής εκσκαφής. Η ύπαρξη 
του λιγνίτη στην περιοχή 
ήταν γνωστή από την αρ-
χαιότητα, ωστόσο η βιομηχα-
νική εκμετάλλευσή του 
πραγματοποιήθηκε κυρίως 
κατά τα έτη 1950 - 1980. Η 
υπόγεια όσο και η επιφανει-
ακή εκμετάλλευσή των λιγνι-

τικών αποθεμάτων άρχισε το 1873. Εξαιτίας μιας πλημμύρας που κατέστρεψε τις επιφανειακές ε-
γκαταστάσεις, η εξόρυξη σταμάτησε το 1897 για να αρχίσει ξανά μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο. 
Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν, η εξόρυξη λιγνίτη δεν ήταν σταθερή, εκτός από την περίοδο της 

Γερμανικής Κατοχής (1941-44) 
όπου εντάθηκε σε μεγάλο 
βαθμό .Ο τερματισμός του Εμ-
φυλίου το 1949 επέτρεψε στη 
χώρα να στρέψει τις παραγω-
γικές της δυνάμεις στην ανά-
πτυξη και την τεχνολογική 
πρόοδο. Ο εξηλεκτρισμός θεω-
ρήθηκε ως η άμεση προτε-
ραιότητα στην προσπάθεια 
ανόρθωσης της χώρας, η α-
πουσία όμως της απαραίτητης 
τεχνογνωσίας κατέστησε επι-
τακτική τη συνδρομή ξένων 
εταιριών. Στα πλαίσια αυτά, λίγο μετά την ίδρυση της Δημόσιας Επι-

χείρησης Ηλεκτρισμού (1950), η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία 
Ebasco Services Inc. για μια περίοδο 5 ετών, με σκοπό την εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνογνωσί-
ας για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού. Τα απαραίτητα κεφά-
λαια αντλήθηκαν τόσο από την αμερικάνικη οικονομική βοήθεια στα πλαίσια του σχεδίου Μάρσαλ, 
όσο και από ιταλικές πολεμικές 
αποζημιώσεις, όπως επίσης και 
από εθνικούς πόρους .Το 1951 η 
ΔΕΗ αναλαμβάνει τη υπόγεια 
εκμετάλλευση των ορυχείων, 
εφαρμόζοντας σύγχρονες και 
ασφαλέστερες μεθόδους εξόρυ-
ξης, εξασφαλίζοντας την αύξη-

ση της παραγωγής στους 750 χιλιάδες τόνους το χρόνο. Από το χώρο 
του λιγνιτωρυχείου, που βρίσκεται στην περιοχή Μπρινιάς και Μαρ-
μαρένια του γειτονικού χωριού Άγιος Λουκάς, ο λιγνίτης μεταφερό-
ταν μέσω σιδηροδρομικής γραμμής στον Κάραβο Αλιβερίου, όπου 
χτίστηκε το πρώτο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο της χώρας, με δυο γεν-

νήτριες των 
40.000 KW. Η 
ύπαρξη διαθέ-
σιμων και ικα-
νών λιγνιτικών 
αποθεμάτων σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο συνετέλεσε αφενός στη γρή-
γορη όσο και αποτελεσματική λειτουργία του ατμοηλεκτρικού εργοστασίου. Ένα 
σημαντικό πρόβλημα για τη λειτουργία και την ασφάλεια του ορυχείου ήταν τα υ-
πόγεια ύδατα της περιοχής. Η παρουσία μεγάλης ποσότητας νερού από υπόγεια 
ρεύματα απαιτούσε τη συνεχή απάντλησή του στην επιφάνεια, ενώ μετά την ολο-
κλήρωση των υπόγειων και επιφανειακών εξορυκτικών εργασιών η περιοχή εμφανί-
ζει ένα σύνθετο περιβάλλον υδρολογικών, γεωχημικών και γεωτεχνικών συνθηκών. 

Οι συνθήκες αυτές έχουν μελετηθεί και έχουν προταθεί και μέτρα για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής, κατά την μετα-εξορυκτική πε-
ρίοδο. Η εκμετάλλευση των αποθεμάτων κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οπότε και έπαψε τόσο η υπόγει-
α όσο και η επιφανειακή εξόρυξη του λιγνίτη. Στο χώρο της επιφανειακής εξόρυξης στην περιοχή Μαρμαρένια έχει απομείνει μια μεγά-

λη κοιλότητα στο έδαφος που από τα υπόγεια νερά της περιοχής έχει μετατραπεί σε λίμνη.  
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ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ                                            
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

επιμέλεια: Κοτολάκου Κλερίνα 

Αποκάλυψη είναι η θέση που βρίσκεται η τεχνητή λίμνη  η   ο-
ποία δημιουργήθηκε από την εκσκαφή για την αποκάλυψη του 



  

 

 

ΤΟ ΕΠΑΛ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 

 

 

Μια Αμερικανίδα στη Βερόνα  οδηγεί-
ται σε μια ερωτική αναζήτηση, όταν α-
παντά σε ένα γράμμα που απευθύνε-
ται στην τραγική ηρωίδα του Σαίξπηρ, 

την Ιουλιέτα Καπουλέτου. 

 

Λίγο αφότου μετακομίζει σ’ ένα νέο δι-
αμέρισμα, ο Ντέιβιντ έχει έναν απρό-
σμενο επισκέπτη: το πνεύμα της Ελί-
ζαμπεθ Μάστερσον, που ισχυρίζεται 

ότι το  μέρος της ανήκει. 

 

Όταν οδηγεί κατά λάθος μια χρονομηχανή DeLorean από το 
1985 στο 1955, ο Μάρτι Μακφλάι  παλεύει με τον χρόνο για να 

βεβαιωθεί πως οι μελλοντικοί του γονείς θα ερωτευτούν. 
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Δευτέρα δεν δουλεύω 

την Τρίτη απεργώ….. 

Τετάρτη είναι χάλια… 

Πέμπτη δεν μπορώ… 

Παρασκευή , Σαββάτο 

να μην ξεκουραστώ ? 

Μια Κυριακή μου μένει  

Να πάρω ένα ΡΕΠΟ 


