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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ  
 

Δημοκρατία είναι: 

 Nα μπορείς να παραμένεις πιστός στις φιλοσοφικές σου αξίες. 

 Η αποδοχή κάθε σκέψης με διαφορετική αφετηρία και διαφορετική κατάληξη. 

 Ο λόγος και η δύναμη πάντων σε μία τέλεια αρμονία. 

 Όλων των ειδών διαφορετικότητες χωρίς στοιχεία συγχώνευσης. 

 Να κατανοείς ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος με τη δράση του να καταστρέψει τον 

πλανήτη αλλά το μέλλον του πάνω σ’ αυτόν. 

 Να αντιμετωπίζεις το περιβάλλον ως κάτι μεγαλύτερο από σένα στο οποίο ανή-

κεις ως μέρος της αλυσίδας κι όχι ως τσιφλικάς. 

 Να μπορείς να φωτίζεις με το άστρο σου τον δρόμο κάποιου προς τον ήλιο. 

 Η ελευθερία του μυαλού στο απέραντο του λόγου. 

 Να είσαι περίεργος, να ενημερώνεσαι διαρκώς και να ευαισθητοποιείς και τους 

άλλους. 

 Να δρας εθελοντικά με οδηγό το συμφέρον κάθε έμβιου πλάσματος πάνω στη 

γη. 

 Ένας τρόπος ζωής που αφορά στην καθημερινότητα, στο σχολείο, στην οικογέ-

νεια, στον εργασιακό χώρο, στην κοινωνική κι όχι μόνο στην πολιτική ζωή.  

 Η ελπίδα που είναι όμως δραστήρια, γιατί συγκατοικεί με τη δράση, τον ακτιβι-

σμό, τον αγώνα, ώστε οι ωραίες θεωρίες να γίνουν πράξη.  

 Ο αυτοπεριορισμός, όταν παρίσταται ανάγκη, για το καλό όλων.  

 

Δημοκρατία δεν είναι:  

 H εισχώρηση στα όρια του άλλου. 

 Η επικράτηση του δικαίου των δυνατών. 

 Η διαδικασία σύγκρισης με τον άλλο, για να απορρίψουμε ό,τι διαφοροποιείται. 

 Η κατά το συμφέρον επίκλησή της.  

 Να κάνω ό,τι θέλω χωρίς να λογοδοτώ. 

 Η ασυδοσία. 

 Η αδιαφορία, η απάθεια, η μη εμπλοκή. 

 Η λογική «όσο δεν παθαίνω ΕΓΩ κακό, δεν με 

νοιάζει για τους άλλους». 

 Η παραβίαση των συμφωνημένων κανόνων. 
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ΑΠΟΨΕΙΣ 

Greta Thunberg, η νεαρή ακτιβίστρια 

της Ξανθίππης Χρύσογλου                     

                                                 
       Η Γκρέτα γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 2003 στη Σουηδία. Η μητέρα της είναι διά-

σημη τραγουδίστρια της όπερας και ο πατέρας της ηθοποιός και συγγραφέας. Από μικρή ήταν πο-

λύ εσωστρεφής, πάντα καθόταν στο τελευταίο θρανίο 

και δεν μιλούσε σχεδόν ποτέ. Ήταν εξαιρετικά ευ-

φυής. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιδί. Πριν από έξι 

περίπου χρόνια είχε διαγνωστεί με σύνδρομο 

Άσπεργκερ. 

         Έμαθε για την υπερθέρμανση του πλανήτη, 

όταν ήταν οχτώ χρονών, στο σχολείο, μέσα από διά-

φορα βίντεο τα οποία κάθε φορά την έκαναν, όπως 

είπε, να πλαντάζει στο κλάμα.                       

Προβληματιζόταν για ό,τι άκουγε για αρκετό καιρό 

και ήθελε να προσπαθήσει να κάνει κάτι για όλα αυτά, αλλά ποτέ δεν πίστευε στον εαυτό της, διό-

τι  ήταν ένα μικρόσωμο κοριτσάκι. Κι όμως τα κατάφε-

ρε. 

            Οι πρώτες της ενέργειες έγιναν τον Αύγουστο του 

2018, όταν δεν πήγε στο σχολείο, αλλά κάθισε έξω από 

το σουηδικό κοινοβούλιο κρατώντας μια πινακίδα που 

έλεγε: «Η σχολική απεργία για το κλίμα.» Γιατί ήθελε να 

διαμαρτυρηθεί για τους καύσωνες που είχαν πλήξει την 

Ευρώπη. Σταδιακά, όσο περνούσαν οι εβδομάδες, όλο 

και περισσότεροι νέοι διαδήλωναν μαζί της με συνθήμα-

τα και πανό. Έτσι, η δράση της πήρε διαστάσεις μαζικού κινήματος. Έχει μάλιστα καθιερωθεί και 

τo #Fridaysforfuture. 

         Το πλήθος που εμπνέει δεν σταματάει να μεγαλώνει. Τα social media της αριθμούν πάνω από 

οχτώ εκατομμύρια ακολούθους. Κατάφερε να γίνει πρότυπο, αλλά και η φωνή πολλών ανθρώπων 

μέσα από συνεντεύξεις, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις 

στις οποίες συμμετείχε, και πάνω από όλα, μέσα από τα 

λόγια που εκφράζει με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.  
 

Υπάρχουν πολλές φορές που σκεφτόμαστε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη 

πρέπει να σταματήσει, αλλά έχουμε κάποιον να μας υπερασπιστεί; Η δεκαεξά-

χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι μία νεαρή ακτιβίστρια που έχει εμπνεύσει εκα-

τομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο.   
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Στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, στην Νέα Υόρκη είχε πει: 

                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτά είναι τα λόγια ενός δεκαεξάχρονου κοριτσιού το οποίο ξεκίνησε από το μηδέν και με το 

όραμα και τις σκέψεις της κατάφερε να γίνει παγκοσμίως γνωστή, μέχρι και να είναι υποψήφια για το Νό-

μπελ ειρήνης. Εμπνεύσου και εσύ από αυτή και σώσε τη γη. Όπως είπε και η ίδια «αν ξεκινήσουμε να 

πράττουμε, η ελπίδα είναι παντού». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: 

https://popaganda.gr/newstrack/i-gkreta-tounmpergk-timithike-me-to-vravio-orthis-diaviosis/ 

https://www.naftemporiki.gr/story/1472328/i-16xroni-aktibistria-gkreta-tounmpergk-tha-ekdosei-

biblio-me-tis-omilies-tis 

https://www.cnn.gr/news/prosopa/story/191785/gkreta-toynmpergk-h-16xroni-poy-kapoioi-exoyn-os-

indalma-kai-alloi-xleyazoyn-kai-perifronoyn 

https://www.newsbeast.gr/world/arthro/5414385/gkreta-toynmpergk-poia-einai-i-16chroni-gia-tin-

opoia-milaei-olos-o-planitis 

https://www.beasty-press.com/greta-thunberg-h-16xronh-gia-to-nobel-eirhnhs/  

https://www.voria.gr/article/i-gkreta-tounmpergk-vraveftike-me-to-enallaktiko-vravio-nompel 

«Όλο αυτό είναι λάθος. Δεν έπρεπε να είμαι εδώ, έπρεπε να βρίσκομαι στο σχολείο 
μου, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έρχεστε σε εμάς τους νέους για ελπίδες. Πώς 
τολμάτε; Μου κλέψατε τα όνειρά μου και την παιδική ηλικία μου με τα κενά λόγια 
σας και παρ’ όλα αυτά είμαι μία από τους τυχερούς. Ο κόσμος υποφέρει, πεθαίνει. 
Ολόκληρα οικοσυστήματα καταρρέουν, βρισκόμαστε στις αρχές ενός μαζικού αφανι-
σμού κι εσείς για το μόνο που μιλάτε είναι για τα χρήματα, για παραμύθια μιας συνε-
χούς οικονομικής ανάπτυξης. Πώς τολμάτε;»                                                                                                   
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Σας προ(σ)καλώ  
της Βασιλικής Λιγούδη  

 

Πριν από μερικές μέρες μου κέντρισε την προσοχή ένα περιστατικό που συνέβη στο 

σχολείο μας. Μια σχετικά μεγάλη ομάδα παιδιών βρέθηκαν να σχολιάζουν αρνητικά, 

και μπορώ να πω ιδιαίτερα προσβλητικά, τα παιδιά που θα συμμετείχαν στην παρέλαση 

ως σημαιοφόρος και παραστάτες. Για καιρό ήθελα να πιστεύω πως σχόλια τέτοιου εί-

δους ήταν παρελθόν για το σχολείο μας, όπως όμως ανακάλυψα η ίδια, απέχω από την 

πραγματικότητα. 

   Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά διαφέρουν σε κάθε 

περίπτωση, όμως ο πιο συχνός, κατά τη γνώμη μου, είναι ο εγωισμός. Πολλοί από εμάς, 

και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ’ έξω, δεν δεχόμαστε να αποτυγχάνουμε, με αποτέλε-

σμα, όταν κάποιος επιτυγχάνει σε κάτι που εμείς δεν καταφέραμε, προσπαθούμε να 

βρούμε λόγους να τον μειώσουμε στα μάτια τα δικά μας και των υπολοίπων. Όταν μι-

λάμε για παιδιά και εφήβους στην ηλικία που βρισκόμαστε εμείς, μεγάλο ρόλο παίζει η 

απουσία των γονέων από τη ζωή των θυτών, κάτι που τους κάνει επιθετικούς, διότι επι-

ζητούν την προσοχή που δεν παίρνουν από το σπίτι. Επίσης, πιστεύω πως τα Μ.Μ.Ε. 

δυσκολεύουν την ανίχνευση καταστάσεων σαν αυτή, αφού η ανωνυμία που υπάρχει δί-

νει φωνή και στα πιο κακόβουλα στόματα.  

    Ο σχολικός εκφοβισμός έχει σοβαρή επίδραση στη ζωή του θύματος. Όπως δεί-

χνουν πολλαπλές έρευνες (μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά σχετικά με το θέμα στις πη-

γές που παρατίθενται στο τέλος) τα παιδιά που δέχονται εκφοβισμό έχουν έντονο άγχος 

και αισθήματα ανασφάλειας, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά τους και ταυτό-

χρονα εμποδίζουν την κοινωνική ζωή και τις σχολικές τους επιδόσεις. Επιπρόσθετα, υ-

πάρχει η πιθανότητα αυτά τα άτομα να αναπτύξουν ακόμα και ψυχοσωματικά προβλή-

ματα, όπως για παράδειγμα, πονοκεφάλους, πόνους στην κοιλιά και διαταραχές ύπνου. 

   Από την άλλη, και οι θύτες βιώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των πράξεων, α-

κριβώς όπως και τα θύματά τους. Δεν είναι, φυσικά, όμοια με τα παραπάνω, αλλά η βα-

ρύτητά τους είναι σίγουρα ίση. Τα άτομα με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά έχουν πε-

ρισσότερες πιθανότητες να σταματήσουν τη φοίτησή τους στο σχολείο και ίσως ακόμα 

και να το σκάσουν από το σπίτι τους. Επίσης, από μικρή ηλικία αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα με τον νόμο και σε πολλές περιπτώσεις η ένταξη τους στην κοινωνία δεν είναι 

ομαλή. 
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   Ευτυχώς, όμως, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ως μαθητές οφεί-

λουμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα του καθενός και ως παρατηρητές να αναφέρου-

με εκείνους που στοχοποιούν συμμαθητές μας. Οι καθηγητές πρέπει να είναι ενημερωμέ-

νοι σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων σαν αυτό και να ενθαρρύνουν τους μαθη-

τές να μιλήσουν. Ωστόσο, την πιο σημαντική θέση στο συγκεκριμένο θέμα την έχουν οι 

γονείς. Η παιδεία ξεκινά από το σπίτι. Ως τα πρώτα άτομα, τα οποία θα θαυμάσουν και 

θα αντιγράψουν τα παιδιά, οι γονείς πρέπει να δίνουν το κάλο παράδειγμα. Τους συμβου-

λεύω να παίρνουν στα σοβαρά τις ανησυχίες των καθηγητών και να είναι ανοιχτοί στις 

συζητήσεις με τα παιδιά τους. 

   Συνοψίζοντας, ο εκφοβισμός είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα στον εκ-

παιδευτικό χώρο. Στις θέσεις του θύματος, του θύτη και του παρατηρητή θα μπορούσε να 

είναι οποιοσδήποτε. Γι’ αυτό πρέπει να υψώσουμε το ηθικό μας ανάστημα και να βάλου-

με ένα τέλος στο θέμα αυτό. Σας προ(σ)καλώ, λοιπόν, όλους, μαθητές, γονείς, καθηγητές, 

να αναλάβετε τους ρόλους σας, να υπερασπιστείτε τα θύματα και να βοηθήσετε τους θύ-

τες στη δική τους προσωπική μάχη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  

https://kmaked.pde.sch.gr/site/attachments/article/1065/%CE%9A%CE%95%CE%

A6%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%205_book.pdf 
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Ποτέ ξανά 

από τη Μαρίνα -Αναστασία Ναζεράκη 
 

Η βία στα σχολεία δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια η σχολική βία 

έχει αυξηθεί ραγδαία. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2012 η βία στα σχολεία κυμαινό-

ταν στο 12-14%, ενώ στις μέρες μας κυμαίνεται στο 30%, ποσοστό πολύ υψηλό.  

   Συνήθως, οι θύτες είναι παιδιά με χαμηλή αυτοπεποίθηση που έχουν την ανάγκη 

να κυριαρχούν μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων και δεν μπορούν να ελέγξουν την επιθετι-

κότητά τους. Το αποτέλεσμα είναι να χτυπούν και να κοροϊδεύουν οποιοδήποτε παιδί 

που είναι αδύναμο ή διαφέρει. Έτσι, πετυχαίνουν τον στόχο τους, έναν στόχο βέβαια 

που δεν έπρεπε καν να είχε τεθεί.  

   Από την άλλη μεριά, τα θύματα είναι συνήθως παιδιά με άγχος, ανασφάλεια, εσω-

στρεφή προσωπικότητα, ήσυχα, με ελάχιστους ή ακόμα και καθόλου φίλους. Συχνά, 

αυτά τα παιδιά, όταν πέφτουν θύματα σχολικής βίας, νομίζουν πως φταίνε τα ίδια γι’ 

αυτό που τους συμβαίνει. Σε ελάχιστες περιπτώσεις απευθύνονται σε κάποιον, για να 

τους βοηθήσει ή να τους δώσει συμβουλές. Επίσης, σπάνια επιλέγουν να απευθυνθούν 

σε οργανώσεις, όπου μπορεί κανείς να ζητήσει και να λάβει ανώνυμα τη βοήθεια που 

χρειάζεται.  

   Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν και οι παρατηρητές, οι οποίοι μένουν συ-

νήθως άπραγοι. Γιατί; Γιατί φοβούνται πως, αν μιλήσουν, θα πέσουν και αυτοί θύματα 

ή θα κάνουν κάτι που θα χειροτερέψει την κατάσταση. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, μιλά-

νε σε κάποιον μεγαλύτερο για το περιστατικό που έχουν παρακολουθήσει. Άρα, συμπε-

ραίνουμε ότι οι παρατηρητές έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και τρόπους αντίδρα-

σης με τα θύματα.   

   Όπως είναι φανερό, οι συνέπειες από την 

παραπάνω παθογόνο κατάσταση δεν είναι κα-

θόλου ευχάριστες. Δυστυχώς, μπορεί να φτά-

σουμε και σε ακραίες καταστάσεις. Για παρά-

δειγμα, αν το παιδί είναι σε μεγάλο βαθμό ψυ-

χολογικά ασταθές, τότε μπορεί να φτάσει ακόμα 

και σε αυτοκτονία. 
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Είναι καιρός πια να αντιληφθούν όλοι ότι ο σχολικός εκφοβισμός, όπως και κάθε είδους 

εκφοβισμός, επιβάλλεται να σταματήσει!    

   Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα θέμα που δυστυχώς 

ταλανίζει τη σχολική κοινότητα. Γι’ αυτό, θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις, ώστε τα 

ποσοστά των κρουσμάτων να αρχίσουν να μειώνονται και όχι να συνεχίσουν να αυξάνο-

νται με γρήγορους ρυθμούς.  

   Για παράδειγμα, τα σχολεία θα πρέπει να δημιουργήσουν ομάδες σχολικής διαμεσο-

λάβησης. Σ’ αυτές, τα παιδιά θα μπορούν να απευθύνονται για ό,τι τα προβληματίζει, να 

μάθουν να έχουν αυτοσυγκράτηση και να μπορούν να συζητάνε για κάτι που έχουν δει 

και τους προβληματίζει. Επίσης, μια άλλη λύση είναι να υπάρχει ενημέρωση των παι-

διών, από τους ίδιους τους καθηγητές ή από ειδικούς επιστήμονες. Τέλος, μια φορά την 

εβδομάδα, τουλάχιστον, θα πρέπει να έρχεται στο σχολείο ψυχολόγος, στον οποίο τα 

παιδιά θα μπορούν να εμπιστευτούν ό,τι τους απασχολεί. 

 Κλείνοντας, ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολεί 

για πάντα, αν δεν αναλάβουν υπεύθυνη δράση όλοι οι εμπλεκόμενοι σ’ αυτόν. Γι’ αυτό, 

θα πρέπει να βρουν τη δύναμη μέσα τους, ώστε να μιλάνε για οτιδήποτε συμβαίνει στη 

σχολική κοινότητα.  

 

Πηγή: 

http://gym-neapol.las.sch.gr/index.php/mathites/ergasies 

-mathiton/34-article-endosxolikis-bias 
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Έκρηξη ξενοφοβίας τον 21ο αιώνα 

της Ειρήνης Βασιλειάδου και του Γιώργου Καραμπιτσάκη 
   

          

Ενώ η ανθρωπότητα έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται, φαινόμενα, όπως η ξενοφοβί-

α, μας κρατάνε στάσιμους. Οι περισσότεροι απαξιώνουν την κλίμακα στην οποία έχει 

επεκταθεί αυτό το φαινόμενο με αποτέλεσμα να μην το αναγνωρίζουν ως πρόβλημα 

που έχει αρχίσει να παίρνει ραγδαίες διαστάσεις επηρεάζοντας με αρνητικό τρόπο την 

κοινωνία του σήμερα. Η ξενοφοβία φέρνει στην επιφάνεια βαθιά ριζωμένους φόβους 

και αισθήματα εχθρότητας απέναντι στο διαφορετικό. Με άλλα λόγια, χαρακτηρίζεται 

από την τάση για αποφυγή του ξένου τρόπου ζωής. Η πεποίθηση δηλαδή πως το ξένο 

είναι στοιχείο αρνητικό οδηγεί στο αυτόματο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να υιοθετη-

θεί. Άρα επιβάλλεται να απορριφθεί.  

   Τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το φαινόμενο είναι πολλά. Συνήθως το άτομο που 

προσπαθεί να βλάψει λεκτικά ή σωματικά τον άλλον, κάνοντάς τον να νιώσει κατώτε-

ρος, είναι το ίδιο που χρειάζεται την περισσότερη βοήθεια και που αντιμετωπίζει θέ-

ματα αυτοπεποίθησης και κατωτερότητας. Και όπως είναι γνωστό, το σημερινό θύμα 

είναι ο αυριανός θύτης. Επιπροσθέτως, η κοινωνία, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρό-

τυπα, απορρίπτει χωρίς δεύτερη σκέψη οποιονδήποτε μη συμβατό με αυτά τα ιδανικά, 

αφήνοντας τον σε πιο ευάλωτη θέση απέναντι στους θύτες. Αξιοσημείωτη, ακόμη, εί-

ναι η έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας. Συχνά οι άνθρωποι είναι αρνητικοί προς τις 

διαφορετικές κρίσεις και απόψεις που μπορούν να διατυπωθούν, λόγω της απόρριψης 

της ιδέας συνύπαρξης με άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες.  

    Ενώ το πρόβλημα είναι μεγάλο, η λύση είναι εφαρμόσιμη. Εφόσον η κοινωνία 

στην οποία ζούμε έχει αρχίσει να γίνεται πολυπολιτισμική, θα έπρεπε οι άνθρωποι να 

διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να είμαστε πιο δεκτικοί απέναντι στο διαφορετι-

κό, χωρίς να το αντιμετωπίζουμε με καχυποψία. Μόνο με τη γνώση θα διώξουμε τον 

φόβο.  
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Ένα βήμα πιο κοντά στη δημοκρατία  

της Δήμητρας Τριανταφυλλίδη 
  

Η δημοκρατία συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό και την τήρηση όλων των δικαιωμάτων 

των ανθρώπων, και η Ελλάδα θεωρείται μία δημοκρατική χώρα. Γιατί όμως περιοριζόμαστε 

μόνο στο δικό μας είδος;  Γιατί, ενώ έχουμε εξελιχθεί τόσο πολύ και, κατά πλειοψηφία, υ-

ποστηρίζουμε ότι είμαστε ανώτεροι απ’ όλα τα θηλαστικά, και ότι είμαστε το μόνο είδος 

που έχει νοημοσύνη και ευφυΐα, συνεχίζουμε να κυνηγάμε τα ελεύθερα ζώα για ψυχαγωγία, 

να μεταλλάσσουμε τον γενετικό τους κώδικα με σκοπό να αυξηθεί η παραγωγή και οι πω-

λήσεις και να τα κακοποιούμε; Γιατί ονομάζουμε απάνθρωπες ενέργειες την εκμετάλλευση, 

τον βασανισμό και τη θανάτωση ενός ανθρώπου αλλά όχι ενός ζώου. 

   Ο Μαχάτμα Γκάντι κάποτε είχε πει ότι: «Ο πολιτισμός ενός έθνους διακρίνεται από τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ζώα». Άρα με βάση αυτό, πόσο πολι-

τισμένοι είμαστε τελικά; 

   Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη και σήμερα στενόμυαλοι άνθρωποι που δεν θεωρούν απα-

ραίτητο να υπάρχει επίσημη διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζώων ή δε ξέρουν καν ότι 

όντως υπάρχει από το 1978. Στη Διεθνή Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ζώων αναγράφονται 

τα βασικά δικαιώματά τους, όπως είναι το δικαίωμα όλων των ζώων στην ίση ευκαιρία στη 

ζωή, στη δυνατότητα της ύπαρξης, αλλά και η υποχρέωση του ανθρώπου να σέβεται τη ζωή 

κάθε πλάσματος. Κατ’ επέκταση, ο άνθρωπος όντας μέρος του ζωικού βασιλείου δεν μπορεί 

να βλάψει ή να εκμεταλλευτεί τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου, αλλά αντιθέτως οφείλει 

να χρησιμοποιεί όποιες γνώσεις έχει με σκοπό την προστασία τους και την καλυτέρευση της 

ζωής τους. Ακόμα, αναφέρει πως κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε απάνθρωπη συ-

μπεριφορά, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η θανάτωσή του, αυτή 

θα πρέπει να γίνει ανώδυνα. Παράλληλα, η εγκατάλειψη ενός ζώου χαρακτηρίζεται ως πρά-

ξη απάνθρωπη, ενώ αντιτίθεται στη χρήση οποιουδήποτε έμβιου πλάσματος ως πειραματό-

ζωου, λόγω του σωματικού και ψυχικού πόνου που του προξενείται. Απαγορεύει την εκμε-

τάλλευση των ζώων με σκοπό την ψυχαγωγία των ανθρώπων και επιπρόσθετα ονομάζει 

βιοκτονία τον αναίτιο θάνατο ενός ζώου, και γενοκτονία κάθε πράξη που έχει ως αποτέλε-

σμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ζώων ενός είδους. 

   Μήπως τελικά ήρθε η ώρα να αναρωτηθούμε αν είμαστε όντως το ανώτερο είδος ή αν 

απλώς είμαστε το κυρίαρχο; Και μήπως ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε ότι τα ζώα είναι αυ-

τόνομα πλάσματα, που δεν ανήκουν σε μας και να σεβόμαστε τα ίδια και τα δικαιώματά 

τους; Να μάθουμε να παλεύουμε για όλα τα έμβια όντα του πλανήτη μας, τα δίποδα, τα τε-

τράποδα, αυτά που σέρνονται ή έχουν πτερύγια; Για ανθρώπους και ζώα ομοίως, και ειδικά 

για όσους πλήττονται ανελέητα; Μήπως αυτό θα μας οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά στο α-

ληθινό νόημα της δημοκρατίας;   
 

Πηγές: 

https://www.flash.gr/prosopa/1230977/giati-ta-zwa-einai-anwtera-apo-toys-anthrwpoys 

https://www.cnn.gr/news/ellada/story/41325/ta-dikaiomata-ton-zoon-kai-oi-ypoxreoseis-ton-

idioktiton-toys 
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Ρατσισμός: ένα αντιδημοκρατικό φαινόμενο με τραυματικές συνέπειες 

της Αγγελικής Ιατροπούλου 
 

Είναι σχεδόν σε όλους κατανοητό ότι η εποχή μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, ένα από 

τα οποία είναι ο ρατσισμός. Το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται, πλέον σχεδόν καθημερινά, με 

πολλές οδυνηρές συνέπειες τόσο για το άτομο όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

   Οι επιπτώσεις στο άτομο ποικίλλουν και εκτείνονται σε μια ευρεία γκάμα. Αξίζει αρχικά 

να αναφέρουμε ότι δύναται να προκαλέσει έντονη ανασφάλεια, διότι το άτομο φοβάται για 

την επόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που θα δεχθεί. Επίσης, ενδέχεται να μειωθεί αισθητά η 

αυτοεκτίμησή του, γιατί νιώθει κατώτερο και αδύναμο σε σχέση με τους υπολοίπους. Επιπρό-

σθετα, υπάρχει περίπτωση να δυσκολεύεται σε σοβαρό βαθμό να εμπιστευτεί τους άλλους, να 

φοβάται να κοινωνικοποιηθεί, να μένει μόνο του και να γίνεται έτσι υπερβολικά εσωστρεφές, 

ακόμα και σε συνθήκες που δεν δέχεται ρατσιστικές συμπεριφορές. Κάτι εξίσου οδυνηρό είναι 

ότι ίσως αλλοιωθεί και  ο χαρακτήρας του. Μπορεί να γίνει σταδιακά βίαιο, επιθετικό και να 

προκαλέσει και το ίδιο τον πόνο που βιώνει. 

   Είναι βέβαια εξίσου σημαντικό να εξετάσουμε τις συνέπειες του φαινομένου και στο κοι-

νωνικό επίπεδο. Αρχικά, αποδυναμώνεται η δημοκρατία, διότι ο ρατσισμός χωρίζει τους πολί-

τες σε ανώτερους και κατώτερους. Έτσι, δεν υπάρχει ισότητα. Άρα, παύει να ισχύει το θεμέλιο 

της δημοκρατίας. Δεύτερον, οι πολίτες χωρίζονται σε ομάδες, από τις οποίες η μία 

«επιτίθεται» στην άλλη. Το αποτέλεσμα είναι να κυριαρχεί ο μονολιθικός τρόπος σκέψης, ο 

φανατισμός και η βία.      

   Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο ρατσισμός αλλοιώνει το 

σύνολο των κοινωνικών μελών. Γι’ αυτό οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε να τον αποδυνα-

μώσουμε, αρχικά με τη δική μας συμπεριφορά και στη συνέχεια με το να μην ανεχόμαστε να 

τον βιώνουν άλλοι άνθρωποι.  

   Άρα, ας θυμόμαστε πάντα ότι είμαστε (ή τουλάχιστον οφείλουμε να είμαστε) όλοι ΜΑΖΙ 

σε αυτόν τον αγώνα κατά του ρατσισμού! 

14 



Ένας από τους τυχερούς 

από την Ειρήνη Βασιλειάδου 

 
Δεν έτυχε να γεννηθείς στη Συρία, γι’ αυτό είσαι ρατσιστής. Δεν έτυχε να γεννηθείς στη 

Νότια Αφρική, γι’ αυτό μισείς τους έγχρωμους. Δεν έτυχε να γεννηθείς γυναίκα, γι’ αυτό 

υποβαθμίζεις τις ικανότητές τους. Δεν έτυχε να γεννηθείς με νοητική υστέρηση, γι’ αυτό 

περιπαίζεις το παιδί στο διπλανό τμήμα με τους φίλους σου. 

    Εσύ γεννήθηκες σε μια ζεστή οικογένεια, σε μια οικονομικά ευκατάστατη οικογέ-

νεια, πλούσια θα έλεγα, αν συγκριθεί με άλλες τόσες οικογένειες στον κόσμο. Εσένα δεν 

σε ανάγκασε κανείς να αφήσεις την πατρίδα σου, γιατί την είδες να μετατρέπεται σε ε-

μπόλεμη ζώνη. Εσένα δεν σε χτύπησε εκείνος ο κύριος στη στάση λεωφορείου, γιατί δεν 

του άρεσε το χρώμα σου. Εσύ δεν θα δεις ποτέ αυτό το βλέμμα του ανθρώπου στον απέ-

ναντι δρόμο, όταν σε δει να περνάς με το αναπηρικό σου καροτσάκι. Εσύ πάντα θα έχεις 

τις περισσότερες ευκαιρίες ως αγόρι όσο και αν όλοι μιλάμε για ισότητα. 

   Εσύ είσαι από τους τυχερούς. Θα βγαίνεις στον δρόμο ελεύθερος, γυμνός, δεν θα 

φοβάσαι τίποτα. Δεν το είχες σκεφτεί, έτσι; Δεν σου είπε κανείς πόσο τυχερός είσαι; Μα 

δεν σε ενδιαφέρει, γιατί απλώς δεν είσαι από τους άτυχους, δεν είσαι σαν «εκείνους». 

Μα δεν θα μπορούσες ούτε για λίγο να είσαι ένας άλλος, δεν θα άντεχες. Αλλά εκείνοι 

άντεξαν, εκείνοι τα κατάφεραν. Έφταιξες και εσύ σ’ αυτό. Τους ενδυνάμωσες με τις πλά-

κες που έκανες σε βάρος τους, για να γελάσεις με την παρέα σου. Μπορεί μετά να είπες 

πως εσύ δεν έκανες κάτι κακό, μόνο για πλάκα το ’κανες. Μα δεν είναι πλάκα, όταν δεν 

γελάνε όλοι. Κάνε ένα βήμα πίσω, βγες από αυτόν τον κύκλο. Κοίτα γύρω σου. Σκέψου. 

Μήπως είμαι και εγώ ρατσιστής; Μήπως δεν είναι όλα αστεία; Μήπως όλοι αξίζουν μια 

ευκαιρία; Μήπως δεν θα μου άρεσε αν ήμουν σαν εκείνους; Μήπως πρέπει να πάψω να 

είμαι απλώς ένας από τους τυχερούς; 
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                        Τέχνη και Δημοκρατία: αλληλένδετοι ορισμοί; 

από την Κυριακή Κάππα 
 

 

             

 

 

          

Μία από τις λειτουργίες της πραγματικής τέχνης είναι να προσδίδει ουσία και ιδιαιτερότητα στην 

πράξη που ίσως θεωρούμε ανούσια. Αυτή είναι η μαγεία της τέχνης. Η απλότητα, η εκτίμηση 

όσων έχουμε, μίας καθημερινής ρουτίνας που, ενώ εμείς παραπονιόμαστε, κάποιοι θα εύχονταν να 

είχαν. Πάνω απ’ όλα τέχνη σημαίνει διαφορετική οπτική και προσέγγιση του κατά τα άλλα απλού 

και καθημερινού. 

    Πάρτε για παράδειγμα έναν από τους πιο γνωστούς πίνακες, «Το παιδί με τη σβούρα» ή «Το 

κορίτσι με την ρακέτα». Πόσες φορές κρατήσατε στα χέρια σας μία ρακέτα ή παίξατε με μία σβού-

ρα νιώθοντας πορτρέτα του Σαρντέν; Ίσως ποτέ; Κι όμως κάνατε κάτι απλό που κάποιος, με δια-

φορετική πρόσληψη της πραγματικότητας το εξήρε σε τέχνη.  

   Για σκεφτείτε τώρα κάτι τολμηρό. Αλλάξτε την αντίληψη που έχετε για τον εαυτό σας. Φα-

νταστείτε τον ως έργο τέχνης. Φανταστείτε πόσα πράγματα θα άλλαζαν, αν αντιμετωπίζαμε τον 

εαυτό μας ως έργο τέχνης. Φανταστείτε για πόσα πράγματα θα πιστεύαμε ότι είμαστε, και άρα θα 

ήμασταν, ικανοί, πόσο ανίσχυρες θα ήταν οι υποτιμήσεις μερικών και πόσο ανένδοτοι θα ήμασταν 

εμείς σε οποιαδήποτε κατάχρηση. Η τέχνη είναι κάτι ανώτερο, το ίδιο και καθένας από μας όσο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%8C%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CF%

81%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD 
 

διαφορετικός κι αν είναι. Αρκεί να υπηρετεί το καλό, την ισότητα, τον σεβασμό… 

   Συνειρμικά, οι τελευταίες αξίες παραπέμπουν στη Δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει ελευθε-

ρία, άποψη, το «εγώ» μου και το «εγώ» σου σε μία πλήρη ισότητα και δημιουργία. Σημαίνει το δι-

καίωμα κάποιου να εξελιχθεί από την ουδετερότητα ενός ατόμου στην πολυμορφικότητα ενός αν-

θρώπου. Και η τέχνη είναι ο πιο εύκολος τρόπος έκφρασης αυτών που ορίζουν τη δημοκρατία. Τέ-

χνη είναι η γέφυρα που συνδέει τη μαγεία με την καθημερινότητα και η δημοκρατία είναι η γνώ-

ση, η ελευθερία να βαδίζεις σε αυτή έχοντας την ικανότητα του σωστού ισορροπιστή και αντικει-

μενικού κριτή άνισων καταστάσεων. 

   Γι’ αυτό τέχνη και δημοκρατία πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα της παιδείας ενός ανθρώπου, 

ώστε να οδηγηθούμε μέσα από τη μοναδικότητα του καθενός στον ορισμό της ανθρωπότητας. 

  

 16 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%8C%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%8C%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
 

Η διαμεσολάβηση στο σχολείο μας. 

Τη συνέντευξη παραχώρησε η συντονίστρια του Προγράμματος σχολικής Διαμε-

σολάβησης, κ. Ταρσένη, στη Βασιλειάδου Ειρήνη, την Ιωακειμίδου Βασιλεία 

και τη Σεμανιάκου Ελένη 

 
Ένα πολύ βασικό κομμάτι για την επίλυση προβλημάτων χωρίς συγκρούσεις είναι η συζήτηση. Το 

δικαίωμα του καθενός να εκφράζεται και να μπορεί ειρηνικά να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα με 

το άτομο της σύγκρουσής του. Αλλά πολλές φορές αυτό είναι δύσκολο και η συζήτηση οδηγείται σε 

υβριστικά σχόλια ακόμη και σε εκδηλώσεις σωματικής βίας. Για να μη συμβαίνει αυτό συχνά είναι 

απαραίτητη η παρουσία ενός τρίτου προσώπου, για να επαναφέρει την τάξη και να διασφαλίσει την 

ομαλή ροή των διαπραγματεύσεων. Αυτόν τον ρόλο αναλαμβάνει ο διαμεσολαβητής. Πιστεύουμε 

πως σε κάθε σχολείο θα έπρεπε να υπάρχουν οι διαμεσολαβητές, γιατί η παρουσία τους είναι πολύ 

χρήσιμη και συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη. Πιο αναλυτικά όμως θα μπορούσε να μας κατατοπίσει 

γύρω από το θέμα η κ. Σοφία Ταρσένη, η υπεύθυνη του προγράμματος της σχολικής διαμεσολάβη-

σης στο σχολείο μας, η οποία μοιράστηκε μαζί μας τις 

σκέψεις της για τη δύσκολη, αλλά και κερδοφόρα αυ-

τή διαδικασία.  

Πιστεύετε ότι οι λόγοι για τους οποίους διάφορα 

παιδιά έρχονται σε σύγκρουση είναι βάσιμοι; 

«Τις περισσότερες φορές δεν είναι αυτό που φαίνεται, 

αλλά κάτι άλλο πιο βαθύ. Μετά από τις ερωτήσεις 

που τους κάνουν οι διαμεσολαβητές, φαίνεται ότι οι 

ίδιοι δεν καταλάβαιναν τη σοβαρότητα των πράξεων 

τους ή μπορεί ακόμα και να έχουν βιώσει παρόμοια 

περιστατικά οι ίδιοι και «φυσικοποίησαν» τη βίαιη 

συμπεριφορά προς το μέρος τους και από μέρους 

τους». 

Πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε το πρόγραμ-

μα της Διαμεσολάβησης;  

«Γενικά ήμουν πάντα άνθρωπος των ειρηνικών επιλύσεων στις συγκρούσεις. Δεν είμαι άνθρωπος 

που φωνάζει και νευριάζει και διεκδικεί κάτι με βίαιο τρόπο. Και θεωρώ ότι αυτό το μαθαίνεις, είτε 

από το σπίτι ή μπορεί και από το σχολείο. Τυχαία είχα ακούσει για τη Διαμεσολάβηση σε μια εκπο-

μπή στην τηλεόραση και είχα μεγάλο ενδιαφέρον. Μέχρι τη στιγμή που ήρθε ένα χαρτί από τη Δευ-

τεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου διοργανώθηκε επιμόρφωση για τη Σχολική Διαμεσολάβηση από το 

Γραφείο Αγωγής Υγείας. Έτσι, μετά την επιμόρφωση ξεκίνησα την ομάδα εδώ, στο 5ο Γυμνάσιο 

Νεάπολης».  

Εσείς έχετε αλλάξει ή βελτιωθεί προσωπικά μέσω αυτού του προγράμματος;  

«Βέβαια, πάρα πολύ! Γιατί μέσα από αυτό το πρόγραμμα κυρίως βοηθάς τον εαυτό σου και μετά 

τους άλλους. Έχω βοηθηθεί πολύ κυρίως στον τρόπο που αντιμετωπίζω τις δικές μου συγκρούσεις 

έτσι ώστε να μην κρατάω μέσα μου τα συναισθήματά μου, αλλά και να μην ξεσπάω. Προσπαθώ να 

κάνω διαχείριση του θυμού μου (κάτι που μαθαίνουμε στη διαμεσολάβηση), να παίρνω βαθιές ανά-

σες, να σκέφτομαι θετικά και να προσπαθώ να λύνω με έναν ήρεμο τρόπο τα προβλήματά μου. Το 

έχω χρησιμοποιήσει και στην οικογένεια μου πολλές φορές».  
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Τι προσόντα πρέπει να έχει ένας διαμεσολαβητής; 

«Βασικά πρέπει να έχει διάθεση να ασχοληθεί με τη διαχείριση συγκρούσεων και να βοηθήσει τους 

άλλους να τις επιλύσουν. Επίσης, σίγουρα θα ήταν θετικό να είναι ένα άτομο που του είναι εύκολο να 

μιλάει με τους άλλους, να είναι επικοινωνιακό, διότι ένας κλειστός χαρακτήρας είναι δύσκολο να κά-

νει τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία να ανοιχτούν. Και φυσικά να κάνει το καλύτερο 

που μπορεί». 

Πώς νιώθετε εσείς, όταν έρχεστε αντιμέτωπη με ένα τόσο μεγάλο μέρος της ψυχολογίας των 

έφηβων;  

«Μερικές φορές αμήχανα. Έχει υπάρξει στιγμή που καθώς ανοίγαμε θέματα, ανοίξαμε και μερικά αρ-

κετά ευαίσθητα και εκεί ένιωσα αμήχανα. Δεν ήξερα πώς να το χειριστώ και τους είπα πως δεν ανήκει 

στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης και ότι θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Υπάρχουν κά-

ποια όρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα». 

Θα αλλάζατε κάτι στην οργάνωση της διαμεσολάβησης, κι αν ναι, τι θα ήταν αυτό; 

«Αν είχα τη δυνατότητα, θα ζητούσα να γίνει υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των μαθητών σε τέ-

τοιου είδους δράσεις στο πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος, ώστε να αφιερώνεται περισσότερος 

χρόνος. Δεν θα άλλαζα κάτι στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Ίσως μόνο να αφιερώναμε περισσό-

τερο χρόνο στη μεταξύ μας γνωριμία».  

Παρατηρείτε διαφορές στα παιδιά που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση κάθε χρόνο;  

«Παρατηρώ διαφορές στα παιδιά που παραμένουν στη διαμεσολάβηση. Το πώς συμπεριφέρονται και 

συναναστρέφονται με τους συμμαθητές τους. Τους βελτιώνει». 

Υπήρχαν φορές που κάποιο μέλος δεν συμβιβαζόταν και σας έφερε σε δύσκολη θέση; Και αν ναι, 

πώς το χειριστήκατε; 

«Υπήρξε ένας από τους συγκρουόμενους. Ήταν ένα παιδί το οποίο από την αρχή φάνηκε πως είχε πολ-

λά προβλήματα και από το σπίτι, και δεν είχε διάθεση να λύσει τα προβλήματα αυτά. Και πρέπει μάλι-

στα να ήταν ο μόνος μαθητής που πέρασε από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και δεν είχε αποτέ-

λεσμα. Δηλαδή αυτό που έκανε πριν, το έκανε και αμέσως μετά τη διαμεσολάβηση. Οπότε πήγε στον 

Διευθυντή και τιμωρήθηκε με ημερήσια αποβολή. Μετά κατάλαβα πως και η στάση των γονέων 

έπαιξε πολύ βασικό ρόλο». 

Ποια είναι τα συναισθήματά σας, όταν μια διαμεσολάβηση πετυχαίνει;  

«Χαρά, ενθουσιασμός, ικανοποίηση, συγκίνηση. Πολλές φόρες έχω συγκινηθεί βλέποντας τη χαρά 

των διαμεσολαβητών και τα μάτια τους που λάμπουν». 

Είστε ικανοποιημένη από τη συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους; (των διαμεσολαβητών) 

«Αρκετά! Όχι απόλυτα. Είναι μια ομάδα που είναι ετερογενής. Έχει δηλαδή πολλά παιδιά από διαφο-

ρετικά τμήματα που δε γνωρίζονται μεταξύ τους. Για να γνωριστούν χρειάζονται περισσότερα μαθή-

ματα και παιχνίδια γνωριμίας, αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο στη διάθεσή μας».  

Αν ήσασταν έφηβη σε ένα σχολείο που υπήρχε το πρόγραμμα της διαμεσολάβησης, θα συμμετεί-

χατε σε αυτό;  

«Βεβαίως και θα συμμετείχα!». 

Πού πιστεύετε κυρίως ότι βασίζεται αυτό το πρόγραμμα; 

«Βασίζεται στην παιδαγωγική της ειρήνης και στην προσπάθεια των ανθρώπων να μάθουν να λύνουν 

τις διαφορές τους με έναν ειρηνικό τρόπο. Στην προσπάθεια του καθένα μας να ωριμάσει λίγο παρα-

πάνω, να παραδέχεται τα λάθη του και να μαθαίνει από αυτά, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να 

προχωράει παρακάτω».  
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Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον; 

 «Για το άμεσο μέλλον είναι μια τριήμερη εκδρομή στην Πρέβεζα και δύο παρουσιάσεις μέσα στον 

Μάιο. Για φέτος έχουμε αρκετή δουλειά. Και για του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, ένα ταξίδι στο ε-

ξωτερικό». 

Τι προσπαθείτε να διδάξετε στα παιδιά της διαμεσολάβησης; 

«Πρώτα από όλα να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη, όλοι δικαιούμαστε 

να ξεφύγουμε από κάτι που έχουμε συμφωνήσει κάποια στιγμή με κάποιους άλλους, αλλά το ση-

μαντικό είναι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να λέμε «ναι έκανα λάθος, δε θα το ξανακά-

νω». Γιατί πάντα υπάρχουν στραβοτιμονιές στην πορεία μας. Το θέμα είναι να τα ξεπερνάμε και να 

υπάρχει διάθεση να πάμε παρακάτω».  

Πώς αισθάνεστε μετά το τέλος του προγράμματος κάθε Δευτέρα; 

 «Αν και κουρασμένη, αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένη. Γυρίζω πολύ χαρούμενη συνήθως στο σπί-

τι». 

Θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε μια από τις πιο ευχάριστες στιγμές μέσα στο πρόγραμμα; 

«Με τρία παιδιά από την ομάδα συμμετείχαμε σε έναν διαγωνισμό, προκριθήκαμε στην Αθήνα, 

ταξιδέψαμε εκεί, για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Μου άρεσε που ήμασταν ανάμεσα σε 

διάφορα σχολεία άγνωστα. Άρεσε κι η παρουσίασή μας και μας το είπαν. Και μετά περάσαμε 36 

πάρα πολύ ωραίες ώρες στην Αθήνα με τα παιδιά, γελάσαμε πάρα πολύ, είπαμε πάρα πολλά πράγ-

ματα, ανοιχτήκαμε πάρα πολύ (όπως δε μπορείς να ανοιχτείς μέσα σε μια τάξη διαμεσολάβησης με 

25 άτομα, ας πούμε). Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ήταν η πιο ευχάριστη εμπειρία, για φέτος τουλά-

χιστον».  

Ποια χρονιά πιστεύετε ότι το πρόγραμμα λειτούργησε με τον καλύτερο τρόπο; 

«Πιστεύω ότι κάθε χρόνο το πρόγραμμα λειτουργεί και λίγο καλύτερα από την προηγούμενη χρο-

νιά. Νομίζω ότι κάθε χρόνο είναι καλά, αλλά την επόμενη χρονιά κάνουμε κάτι παραπάνω και το 

ξεπερνάμε».  

Αν είχατε την ευκαιρία να ασχοληθείτε με ένα καινούριο πρόγραμμα, ποιο θα ήταν αυτό;  

«Μου αρέσουν πολύ τα πολιτιστικά προγράμματα. Και πριν τη διαμεσολάβηση έκανα μουσικο-

θεατρικές παραστάσεις. Μου έλειψε η ενασχόληση με το θέατρο και τη μουσική. Δεν ξέρω αν θα 

καταφέρουμε φέτος να το συνδυάσουμε. Θα ήθελα να συνδυάσω το μουσικο-θεατρικό κομμάτι με 

την παιδαγωγική της ειρήνης, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την πρόληψη βίας και τόσα 

άλλα θέματα που προκύπτουν στη σχολική διαδικασία. Το μέλλον είναι μπροστά μας!».     
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Η διαμεσολάβηση στο σχολείο μας (συνέντευξη μέλους) 

Τη συνέντευξη παραχώρησε στην Κυριακή Κάππα η Άλκηστη, μέλος του Προγράμματος της 

σχολικής Διαμεσολάβησης τα τελευταία δυόμισι χρόνια. 

Για ποιον λόγο μπήκες σ’ αυτό το πρόγραμμα αρχικά; 

«Δεν ήξερα τι ήτανε, μου το περιέγραψαν και μου φάνηκε ενδιαφέρον». 

Ο λόγος άλλαξε μετά από καιρό; 

«Όχι. Στην αρχή βέβαια υπήρχε η άγνοια, αλλά στη συνέχεια άρχισα να βλέπω ότι αυτό με βοηθά-

ει, οπότε δεν το σταμάτησα». 

Μπορείς να απομονώσεις μία ιδιαίτερα ευχάριστη στιγμή για σένα μέσα στο πρόγραμμα; 

«Ως πρόγραμμα, συμμετείχαμε σε έναν διαγωνισμό, προκριθήκαμε στην Αθήνα και ταξιδέψαμε 

εκεί, για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Η εμπειρία αυτή σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστη! 

Πέρα από την παρουσίαση, που όντως πήγε αρκετά καλά και είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι, 

σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το ταξίδι, γιατί γνώρισα παραπάνω και τη δασκάλα μας, την 

κ. Ταρσένη, αλλά και τα παιδιά με τα οποία ταξιδέψαμε μαζί. Παρά το μικρό χρονικό διάστημα, 

μάθαμε πολλά περισσότερα πράγματα ο ένας για τον άλλο, και μπορώ να πω πως ανοιχτήκαμε αρ-

κετά. Σίγουρα θα ήθελα να το επαναλάβουμε είτε με τα ίδια παιδιά, που δημιουργήσαμε ένα πολύ 

ωραίο παρεάκι και ταιριάξαμε, είτε με άλλα παιδιά της διαμεσολάβησης. Αυτή είναι με διαφορά η 

καλύτερη μου εμπειρία στη διαμεσολάβηση για φέτος». 

Τι πιστεύεις πως προσφέρει το πρόγραμμα της διαμεσολάβησης; 

«Σίγουρα αυτοβελτίωση. Και αυτό είναι κάτι που παρατηρώ όσο κάθομαι σε αυτό το πρόγραμμα, 

ότι βελτιώνομαι ως προσωπικότητα, ωριμάζουν οι σκέψεις μου. Η διαμεσολάβηση έχει να κάνει 

με το πόσο καλά θα δουλέψεις με τον εαυτό σου, ώστε να βοηθήσεις κάποιους να λύσουν τα προ-

βλήματά τους. Με τη βοήθεια της διαμεσολάβησης άρχισα να σκέφτομαι περισσότερο πριν πράξω 

και να συγκρατώ τα νεύρα μου, όταν χρειάζεται». 

Ποιους πιστεύεις πως βοηθάει περισσότερο η διαμεσολάβηση, τους διαμεσολαβητές ή τους 

διαμεσολαβούμενους; 

«Στη διαδικασία βοηθιούνται αρκετά οι διαμεσολαβούμενοι. Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και ξέ-

ρω πως μετά από αυτή τη διαδικασία, φεύγεις με μια ανακούφιση πως έχεις ξεκαθαρίσει το πρό-

βλημά σου και έχεις δώσει μία λύση η οποία είναι κοινή και για τους δύο διαμεσολαβούμενους. 

Στις συναντήσεις που κάνουμε πιστεύω πως οι διαμεσολαβητές κερδίζουμε πολλά πράγματα και 

με την πορεία του χρόνου το καταλαβαίνουμε αυτό».  

Περίγραψε, σε παρακαλώ, τη διαμεσολάβηση ως διαδικασία. 

«Ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα που δουλεύει με τους συμμετέχοντες μαθητές, ώστε να γίνουν 

διαμεσολαβητές. Ξεκινώντας από τον εαυτό τους με διάφορες δράσεις προσπαθούν να καταλά-

βουν τι είναι αυτό που υπάρχει μέσα τους όσο μεγάλο κι αν είναι. Και όταν είναι έτοιμοι, προσπα-

θούν οι ίδιοι να βοηθήσουν δυο παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση». 
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Σου έχει τύχει κάποιος να σε κοροϊδέψει, γιατί είσαι διαμεσολαβήτρια;  

«Κοίτα, έχει τύχει να συναναστραφώ με παιδί το όποιο με κορόιδεψε για τον χαρακτήρα μου και 

αυτό σχετίζεται με αυτό που ρωτάς, γιατί ο χαρακτήρας μου και η καλλιέργεια του εαυτού μου εί-

ναι εν μέρει και κομμάτι της διαμεσολάβησης. Οπότε είναι σαν έμμεσα να μου λέει για τη διαμε-

σολάβηση».  

Τι δράσεις θα πρότεινες να κάνετε ως πρόγραμμα;  

«Θα μπορούσαμε να διευρύνουμε λίγο σαν θέμα την κατάσταση που περνά ένας έφηβος, το πόσο 

περίεργο είναι να το διαχειριστούμε και πως είναι φυσιολογικό όλο αυτό που νιώθουμε, πως είναι 

κάτι που το περνάμε όλοι, θα το περάσουμε όλοι και το έχουν περάσει όλοι. Γενικότερα, θα μπο-

ρούσαμε να κάνουμε δράσεις που να έχουν ως θέμα την αγάπη προς τον εαυτό μας, να μην είμα-

στε αυστηροί με αυτόν και να μην τον κρίνουμε συνέχεια. Πιστεύω πως η ενημέρωση ότι αυτό 

που νιώθουμε είναι κάτι πολύ φυσιολογικό είναι πολύ σημαντικό και θα μπορούσε να γίνει μέσω 

της ενημέρωσης ή κάποιων εκδηλώσεων».  

Τι είναι η ήμερα του διαμεσολαβητή;  

«Ουσιαστικά είναι μία μέρα που γιορτάζεις όλες τις δράσεις και καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό 

είναι αυτό που κάνεις. Επειδή συνήθως γίνεται σε συνεργασία με άλλα σχολεία, με τις δράσεις  

που γίνονται νιώθεις ότι ενώνεσαι με τους άλλους, πως όλοι είμαστε μια ομάδα, με ένα κοινό στό-

χο, τον οποίο όμως δουλεύουμε διαφορικά. Στην πρώτη Γυμνασίου είχαν έρθει σχολεία από όλη 

τη Θεσσαλονίκη, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Είχαμε φαγητό, μουσική,  αλλάξαμε παραστά-

σεις, γνωρίσαμε  καινούρια άτομα. Ήταν πολύ ωραία!» 

Κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις;  

«Η εχεμύθεια που υπάρχει στην ομάδα είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά. Επίσης, πολ-

λοί πιστεύουν ότι εμπλεκόμαστε με καθηγητές, γιατί το πρόγραμμα συντονίζουν καθηγητές. Και 

στα άλλα προγράμματα υπάρχουν καθηγητές απλώς γιατί εκείνη τη στιγμή τα παιδιά μάς εμ-

πιστεύονται το πρόβλημά τους, το μυστικό τους, τις σκέψεις τους. Πιστεύουν ότι αυτό προδίδεται, 

κάτι που δεν ισχύει. Η εχεμύθεια είναι κάτι πολύ σημαντικό για έναν διαμεσολαβητή και για 

όποιον δεν την τηρεί το επόμενο στάδιο είναι να βγει από την ομάδα».  

 

Ευχαριστούμε τόσο την κ. Ταρσένη όσο και την Άλκηστη για την όμορφη και άκρως ενδιαφέ-

ρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησαν.  
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Η δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας έκανε μια έρευνα σχετικά με τις στερεοτυπικές αντι-

λήψεις κατά των γυναικών. Θελήσαμε να διερευνήσουμε αν τέτοιες αντιλήψεις επικρατούν ακόμα 

στις μέρες μας και γι’ αυτό ζητήσαμε την άποψη των παιδιών της Γ΄ τάξης. Τα παιδιά συμπλήρω-

σαν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο που θα  βρείτε στο Παράρτημα (σελ. 40). Το δυναμικό των μα-

θητών της Γ τάξης του σχολείου μας είναι 75 μαθητές και διερευνήσαμε τις απόψεις του συνόλου 

των μαθητών. Χωρίσαμε τους μαθητές σε δύο ομάδες βάσει του φύλου τους και παρουσιάζουμε 

τα αποτελέσματά μας ανά φύλο και στο σύνολό τους. Οι ερωτήσεις που υποβάλαμε στους μαθη-

τές επιλέχθηκαν από τη δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου ως οι πιο «εύστοχες» και αντιπρο-

σωπευτικές για τον σκοπό της έρευνάς μας και για την ηλικιακή ομάδα των μαθητών που εξετά-

σαμε. Κάποιες απ’ τις απαντήσεις των μαθητών δεν ήταν δυνατόν να καταχωριστούν ως έγκυρες, 

οπότε στην τελική ποσοτικοποίηση των απαντήσεων δεν τις λάβαμε υπ’  όψιν μας. Ακολουθούν 

τα αποτελέσματα: 

ΕΡΕΥΝΑ από τη Βασιλεία Ιωακειμίδου και  

          την Ελένη Σεμανιάκου 

Υπάρχει τελικά ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα; 

Όνομα σχολείου: 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης 

Τάξη: Γ΄ 

Αριθμός συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων:  75 

Αγόρια: 38 – Κορίτσια: 37 

1η: Πιστεύεις ότι πλέον υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα δυο φύλα; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Ναι 18 11 29 47% 32% 40% 

Όχι 20 23 43 53% 68% 60% 

*Άκυρα: 3 (Κορίτσια)  

2
η
: Έχει τύχει να διακρίνεις κάποιον με βάση το φύλο του; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙ- ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

(%) 

ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Ναι 16 10 26 42% 27% 35% 

Όχι 22 27 49 58% 73% 65% 

3η: Προβληματίστηκες ποτέ για το συγκεκριμένο ζήτημα; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙ-

ΤΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

(%) 

ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Ναι 15 32 47 39% 86% 63% 

Όχι 23 5 28 61% 14% 37% 
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4η: Έχεις σχολιάσει μια κοπέλα, γιατί η συμπεριφορά της δεν «άρμοζε» στο φύλο της; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Ναι 19 13 32 50% 35% 43% 

Όχι 19 24 43 50% 65% 57% 

5η: Πιστεύεις πως οι κοπέλες μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους χωρίς την παρου-

σία κάποιου αγοριού; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Ναι 36 36 72 95% 97% 96% 

Όχι 2 1 3 5% 3% 4% 

6η: Έχεις υπερασπιστεί κοπέλα, γιατί δεχόταν κακόγουστα σχόλια για το φύλο της; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Ναι 21 27 48 55% 73% 64% 

Όχι 17 10 27 45% 27% 36% 

7η: Πιστεύεις ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι οδηγοί από τις γυναίκες; 

  ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Ναι 24 2 26 63% 5% 35% 

Όχι 14 35 49 37% 95% 65% 

8η: Αν είχες μια εταιρεία και έπρεπε να προσλάβεις έναν άνθρωπο για τα λογιστικά, 

ποιον θα προσλάμβανες; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Αγόρι 0 0 0 0% 0% 0% 

Κορίτσι 4 0 4 11% 0% 5% 

Ανάλογα 34 36 70 89% 100% 95% 

9η: Αν είχες μια εταιρεία και έπρεπε να προσλάβεις έναν άνθρωπο για την καθαριότη-

τα, ποιον θα προσλάμβανες; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Αγόρι 3 1 4 8% 3% 5% 

Κορίτσι 6 9 15 16% 24% 20% 

Ανάλογα 29 27 56 76% 73% 75% 

10η: Αν ήσουν γονιός και έπρεπε να προσλάβεις έναν άνθρωπο, για να προσέχει το παιδί 

σου όσο θα απουσίαζες, ποιον θα προσλάμβανες; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Αγόρι 0 0 0 0% 0% 0% 

Κορίτσι 28 17 4 74% 46% 60% 

Ανάλογα 10 20 30 26% 54% 40% 
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11η: Τι προτιμάς να έχεις στο σχολείο; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Διευθυντή 12 3 15 32% 8% 20% 

Διευθύντρια 4 3 7 11% 8% 9% 

Ανάλογα 22 31 53 58% 84% 71% 

12η: Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να φροντίζει καλύτερα ένα μωρό; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Μπαμπάς 1 0 1 3% 0% 1% 

Μαμά 23 16 39 61% 43% 52% 

Ανάλογα 14 21 35 37% 57% 47% 

13η: Σου έχουν μιλήσει οι γονείς σου για την ισότητα των δύο φύλων; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Ναι,… 7 9 16 18% 24% 21% 

Όχι, αλλά… 30 22 52 79% 59% 69% 

Όχι, δεν… 1 6 7 3% 16% 9% 

14η: Ποιος συνηθίζει να κάνει τις οικιακές εργασίες; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Μαμά 15 13 28 43% 37% 40% 

Μπαμπάς 0 0 0 0% 0% 0% 

Αδερφός 0 0 0 0% 0% 0% 

Αδερφή 0 0 0 0% 0% 0% 

Εγώ 1 2 3 3% 6% 4% 

Όλοι 19 20 39 54% 57% 56% 

*Άκυρα: 3 (Αγόρια) και  2 (Κορίτσια) 

15η: Στο σπίτι ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να μαγειρεύει; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ (%) 

Μαμά 32 31 63 87% 88% 87% 

Μπαμπάς 3 1 4 8% 3% 6% 

Αδερφός 0 0 0 0% 0% 0% 

Αδερφή 0 1 1 0% 3% 1% 

Εγώ 2 2 4 5% 6% 6% 

*Άκυρα: 1 (Αγόρια) και  2 (Κορίτσια) 
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16η: Έχεις ακούσει ή έχεις πει τη φράση «φέρσου όπως ένα κορίτσι» (ή κάτι παρόμοιο); 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(%) 

Μου την έχουν 

πει 

2 20 22 5% 57% 31% 

Την έχω ακού-

σει 

32 13 45 87% 37% 62% 

Την έχω πει 3 2 5 8% 6% 7% 

17η: Έχεις ακούσει ποτέ ή έχεις πει τη φράση «φέρσου σαν άντρας» (ή κάτι παρόμοιο); 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Μου την έχουν 

πει 

16 1 17 43% 3% 23% 

Την έχω ακού-

σει 

11 31 42 30% 84% 57% 

Την έχω πει 10 5 15 27% 14% 20% 

*Άκυρα: 1 (Αγόρια) 

18η: Θα προσπαθούσες να πετύχεις την ισότητα των δύο φύλων; 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ (%) ΚΟΡΙΤΣΙΑ

(%) 

ΣΥΝΟΛΟ(%) 

Σίγουρα,.. 7 25 32 18% 68% 43% 

Θα κάνω ότι 

μπορώ,… 

24 11 35 63% 30% 47% 

Όχι,.. 7 1 8 18% 3% 11% 

19η : Πώς θα αντιδρούσες, αν έβλεπες έναν άνθρωπο να προσβάλει κάποιον άλλο λόγω του 

φύλου του; 

Κατά μέσο όρο και τα αγόρια και τα κορίτσια σε αυτή την ερώτηση απάντησαν πως θα α-

ντιδρούσαν υπερασπιζόμενα με επιχειρήματα την πλευρά του θύματος. Ανέφεραν πως αυτή η κα-

τάσταση θα τους φαινόταν απαράδεκτη, ειδικά στην εποχή μας, και πως θα προσπαθούσαν να ε-

ξηγήσουν στον θύτη το λάθος του (άλλοι με ευγενικό και άλλοι με έναν πιο απότομο τρόπο). Θα 

προσπαθούσαν να συζητήσουν και με τα δύο πρόσωπα μιλώντας τους για την αξία της ισότητας 

και τα δικαιώματα του καθενός. Οι άνθρωποι εξελίσσονται και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις πρέ-

πει να εξαφανιστούν. Επίσης, αρκετοί ήταν αυτοί που είπαν πως η αντίδρασή τους θα ήταν ανάλο-

γη με το πρόσωπο του θύματος (αν θα είναι γνωστό ή άγνωστο). Υπήρξε όμως και μια άλλη σκέ-

ψη από μερικά άτομα, τα οποία θεώρησαν πιο χρήσιμο να μην εμπλακούν στην υπόθεση, αφού 

δεν τους αφορά. 

25 



20η: Ποια είναι η άποψη σου για την ισότητα των δύο φύλων; 

Κατά μέσο όρο και τα αγόρια και τα κορίτσια σε αυτή την ερώτηση απάντησαν πως το 

θέμα της ισότητας των δυο φύλων είναι πολύ σημαντικό και πως σε σύγκριση με παλιότερα η 

κατάσταση έχει βελτιωθεί, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει απόλυτη ισότητα. Αρκετοί είπαν πως στην 

πραγματικότητα όλος αυτός ο ανταγωνισμός είναι μάταιος (ειδικά το 2020) και ανώριμος, αφού 

όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι έχουμε διαφορετικές ικανότητες και ίσα δικαιώματα. Αν υπήρχε 

η ισότητα αυτή, θα υπήρχε μια πιο αρμονική συνύπαρξη αγοριών και κοριτσιών. Αν καταργού-

νταν τα στερεότυπα και οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν την πραγματική έννοια της ισότητας, τό-

τε οι περισσότεροι θα κρίνονταν με βάση την προσωπικότητά τους και όχι από το αν είναι αγό-

ρια ή κορίτσια. 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Στην έρευνά μας, στην οποία συμμετείχαν μαθήτριες και μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, για το αν 

υπάρχει τελικά ισότητα ανάμεσα στα δυο φύλα, καταλήγουμε στα εξής:  

Οι γυναίκες έχουν καταφέρει να κερδίσουν τον ρόλο των εργαζομένων, των προέδρων 

ή γενικά θέσεων τις οποίες παλιότερα δεν είχαν ποτέ φανταστεί, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γε-

γονός ότι τα στερεότυπα βρίσκονται ακόμα ριζωμένα στη σκέψη κάποιων, επηρεάζοντάς τους 

σε έναν μεγάλο βαθμό.  

Ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις 2, 6 και 7: 

2η: «Έχει τύχει να διακρίνεις κάποιον με βάση το φύλο του;» 

Σε αυτή την ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου απάντησε αρνητικά. Παρό-

λα αυτά περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τα αγόρια μόνο το 58% 

ήταν αρνητικό, σε σύγκριση με τα κορίτσια όπου αρνητικό ήταν το 73%. Από αυτό θα μπο-

ρούσαμε να συμπεράνουμε ότι τα κορίτσια αποδέχονται την ισότητα σε ένα γενικό πλαίσιο 

περισσότερο από τα αγόρια. 

6η: «Έχεις υπερασπιστεί κοπέλα, γιατί δεχόταν κακόγουστα σχόλια για το φύλο της;» 

Και σε αυτή την ερώτηση υπάρχει μια ομοφωνία, αφού και τα δυο φύλα απάντησαν κα-

τά ένα μεγαλύτερο ποσοστό θετικά. Αλλά, αν συγκρίνουμε ξανά τα δυο ποσοστά, παρατηρoύ-

με ότι περισσότερο οι κοπέλες φαίνεται να υποστηρίζουν το δικαίωμα του καθενός να εκφρά-

ζεται, όπως θέλει, ανεξαρτήτως φύλου.  

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οι απόψεις των δυο φύλων δεν είναι απόλυτα κοινές, αλλά δεν 

διαφέρουν και σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. 

7η: «Πιστεύεις ότι οι άντρες είναι καλύτεροι οδηγοί απ’ τις γυναίκες;» 

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες ερωτήσεις, σε αυτή την ερώτηση η διαφορά των 

απαντήσεων ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια είναι αρκετά μεγάλη. Από τη μια πλευρά τα 

κορίτσια είναι σχεδόν απόλυτα αρνητικά και από την άλλη τα αγόρια στο μεγαλύτερο ποσοστό 

έδωσαν καταφατική απάντηση. Προφανώς υπάρχουν αντιλήψεις και στερεότυπα που υποβαθ-

μίζουν αρκετές φορές ένα από τα δυο φύλα. 
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Στις ερωτήσεις 8, 9, 11, 10, 12, 14 και 15 προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει ο διαχωρι-

σμός των ρόλων με βάση το φύλο του καθενός και πώς σκέφτεται το κάθε παιδί σχετικά με το 

θέμα αυτό. 

Στις τρεις πρώτες ερωτήσεις: 

8η: «Αν είχες μια εταιρεία και έπρεπε να προσλάβεις έναν άνθρωπο για τα λογιστικά, ποιον 

θα προσλάμβανες;» 

9η: «Αν είχες μια εταιρία και έπρεπε να προσλάβεις έναν άνθρωπο για την καθαριότητα, 

ποιον θα προσλάμβανες;» 

11η: «Τι προτιμάς να έχεις στο σχολείο; (διευθυντή/ διευθύντρια)» 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι απαντήσεις είναι σχεδόν ίδιες, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό 

των παιδιών απάντησε ότι θα είχαν μεγαλύτερη σημασία οι ικανότητες του καθενός προσωπικά 

παρά το φύλο. Αλλά στις ερωτήσεις 9 και 11 το 20% επί του συνόλου των ερωτηθέντων απάντη-

σε πως μια κοπέλα θα ήταν πιο χρήσιμη από ό,τι ένα αγόρι στην καθαριότητα, αλλά ένας άντρας 

(διευθυντής) έχει ικανότητες διοίκησης σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι μια γυναίκα 

(διευθύντρια). Και αυτό θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την υπόθεση πως, ενώ έχουν βελτιωθεί 

αρκετές καταστάσεις, ακόμα είναι σε έναν μικρό βαθμό μη αποδεκτή η ισότητα και οι άνθρωποι 

κατατάσσουν τα φύλα στο επάγγελμα που τους «αντιστοιχεί». 

10η: «Αν ήσουν γονιός και έπρεπε να προσλάβεις έναν άνθρωπο, για να προσέχει το παιδί 

σου όσο θα απουσίαζες, ποιον θα προσλάμβανες;» 

12η: «Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να φροντίζει καλύτερα ένα μωρό;» 

Στην ερώτηση 10 το 74% των αγοριών απάντησε πως ένα κορίτσι θα μπορούσε να προσέχει 

ένα παιδί καλύτερα από ό,τι ένα αγόρι. Το ίδιο συμβαίνει και σε μια παρόμοια ερώτηση, τη 12η, 

στην οποία το 52% του συνόλου υποστηρίζει ότι μια μητέρα ανατρέφει καλύτερα ένα μωρό από 

ό,τι ένας πατέρας. Να προσθέσουμε πως συγκριτικά με τα κορίτσια, που μόνο το 43% υποστηρί-

ζει κάτι τέτοιο, τα αγόρια έχουν περισσότερο στη σκέψη τους πως μια κοπέλα θα μπορούσε να 

χειριστεί πιο καλά καταστάσεις που αφορούν σε ένα παιδί ή ένα μωρό. 

14η: «Ποιος συνηθίζει να κάνει τις οικιακές εργασίες;» 

15η: «Στο σπίτι ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να μαγειρεύει;» 

Οι ερωτήσεις 14 και 15 είναι σχεδόν ίδιας μορφής. Ωστόσο, στη 14η έχουμε την ενδεικτική 

απάντηση «βοηθάμε όλοι από λίγο», επιλογή που λείπει από τη 15η. Παρατηρήσαμε, λοιπόν, 

πως χωρίς αυτή την απάντηση η πρώτη επιλογή που δόθηκε ως απάντηση είναι η μητέρα 

(συνολικά τη σημείωσε το 87%). Συμπεραίνουμε για ακόμη μια φορά πως οι οικιακές εργασίες, 

το μαγείρεμα και η ανατροφή των παιδιών, αν και στη σημερινή εποχή δεν είναι μόνο υποχρέω-

ση της γυναίκας, παραμένει κατά κάποιο τρόπο κύριο μέλημά της. 

1η: «Πιστεύεις ότι πλέον υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα δυο φύλα;» 

3η: «Προβληματίστηκες ποτέ για το συγκεκριμένο ζήτημα;» 

Στην πρώτη ερώτηση το 60% του συνόλου απάντησε αρνητικά. Η πλειοψηφία από τα άτομα 

που απάντησαν αρνητικά ήταν κορίτσια (συγκεκριμένα το 68% των κοριτσιών και το 53% των 

αγοριών). Στην 3η όμως ερώτηση τα περισσότερα από τα κορίτσια απάντησαν πως έχουν προ-

βληματιστεί για  την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα και τα περισσότερα από τα αγόρια απάντη-

σαν ακριβώς το αντίθετο.  

Είναι δύσκολα κατανοητό πως, ενώ αρκετά άτομα αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει ισότητα, 

υποστηρίζουν πως το ζήτημα αυτό δεν τους απασχολεί. (Και στην ερώτηση 18 ήταν πολύ λιγότε-

ροι αυτοί που είπαν πως αυτό το ζήτημα δεν τους αφορά). 
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Ήδη από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως οι γυναίκες δέχονται αρκετά σχόλια σχετικά με τη συ-

μπεριφορά ή την εξωτερική τους εμφάνιση. Γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν ο ρόλος της γυναίκας 

στην οικογένεια περιοριζόταν στις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών, ενώ του άντρα 

ήταν να εξασφαλίζει χρήματα, κάτι που του επέτρεπε να δίνει εντολές και να απαιτεί οι υπόλοιποι να 

τις εκτελούν.  

 

    

 

 Αυτή η κατάσταση ήταν απολύτως αποδεκτή από τις γυναίκες της εποχής, αφού είχαν πειστεί και 

οι ίδιες ότι αυτή ήταν η θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια. Οι άνθρωποι όμως εξελίσσονται 

και, ύστερα από αγώνες και διεκδικήσεις, σκοπεύουν στην αποφυγή των διακρίσεων και την επί-

τευξη της ισότητας. Στη σημερινή εποχή, λοιπόν, οι νόμοι στοχεύουν στην ισότητα. Πόσο όμως 

εύκολο είναι να αλλάξουν οι ίδιοι οι άνθρωποι και οι αντιλήψεις τους, προκειμένου να μην είναι 

προσκολλημένοι στο παρελθόν; 

Καταλήγουμε σχεδόν πάντα στο ίδιο συμπέρασμα, όπως αποδεικνύεται και από την έρευνα, 

ότι, παρά το γεγονός ότι η θέση της γυναίκας έχει αναβαθμιστεί, οι αντιλήψεις δεν έχουν αλλάξει 

εξίσου, αλλά συνεχίζουν να μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Ακόμα και στο καθημερινό μας λεξι-

λόγιο έχουμε φράσεις του τύπου: «Πρέπει! Γιατί είσαι γυναίκα», «Δεν κλαίνε οι άντρες», 

«Συμπεριφέρσου σαν άντρας», «Άλλο εσύ… εσύ είσαι γυναίκα»! Μεγαλώνοντας μάς μαθαίνουν 

ποια χαρακτηριστικά μάς αρμόζουν ανάλογα με το αν είμαστε αγόρι ή κορίτσι. Μπαίνουμε σε μια 

κατάσταση σύγκρισης που τις περισσότερες φορές καταλήγει να υποβαθμίζει το «ευαίσθητο» φύ-

λο, όπως λένε. Η αλήθεια όμως είναι ότι και τα δυο φύλα έχουν θετικά και αρνητικά χαρακτηρι-

στικά, αλλά συνεχίζει η γυναίκα να φαίνεται κατώτερη. Οι άντρες από καιρό θεωρούνταν δυναμι-

κοί και ανεξάρτητοι σε σύγκριση με τις γυναίκες, οι οποίες μειώνονται διαρκώς ως αδύναμες, συ-

ναισθηματικές και εξαρτημένες από την ισχύ του άντρα.  

Ας έχουμε όμως στο μυαλό μας και το εξής, ότι συνήθως η διάκριση αυτή δεν επηρεάζει μό-

νο το ένα φύλο! Μπορεί να υποβαθμίζεται κυρίως το γυναικείο φύλο, όμως ούτε ο άντρας, ούτε η 

γυναίκα, λόγω αυτών των στερεοτύπων, εκφράζονται, όπως οι ίδιοι θέλουν. Στο τέλος υιοθετούν 

τον χαρακτήρα ενός «άντρα» ή μιας «γυναίκας» αντίστοιχα, χωρίς τη δυνατότητα  να αναδείξουν 

τη μοναδικότητά τους. Επομένως, διαπιστώνουμε πως με βάση την έρευνά μας, τα αγόρια θεω-

ρούν πως μια γυναίκα μπορεί να αναθρέψει καλύτερα ένα παιδί, γιατί ένας άντρας είναι πολύ πιο 

δύσκολο να εκφράσει τα συναισθήματά του. Και μια κοπέλα αποδέχεται πιο εύκολα την ισότητα, 

γιατί σε σύγκριση με τα αγόρια είναι πιο εύκολο γι’ αυτήν να εκφράσει τα συναισθήματά της και 

να διεκδικήσει αυτά που θέλει.  

Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου ήταν να αποδείξει σε όλους μας πως δεν αρκεί μόνο να 

εισέλθουν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας, αλλά και να καταφέρουν να σταθούν ισότιμα με τους 

άντρες, και εκεί και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Πρέπει να αρχίσουμε όλοι να σκεφτό-

μαστε πως πιθανόν αυτή η κατάσταση να θεωρείται φυσιολογική και πως δεν χρειάζεται ριζικές 

αλλαγές. Όμως, δεν θα ήταν καλύτερο να μπορεί ο καθένας να ασχοληθεί με ό,τι θέλει, χωρίς να 

φοβάται τα σχόλια των άλλων και τα εμπόδια που θα βρει στον δρόμο του εξαιτίας του φύλου του;  
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Να υπάρχει ελευθερία σκέψης και έκφρασης ανάμεσά μας; Πιστεύουμε ότι τα στερεότυπα αυτά 

είναι δύσκολα αντιληπτά, μπορούν όμως υποσυνείδητα να μας επηρεάσουν σε έναν μεγάλο βαθμό. 

Ας σκεφτούμε, λοιπόν, πως με την αλλαγή των αντιλήψεών μας μπορούμε να αποκτήσουμε πολλά 

περισσότερα από αυτά που φανταζόμαστε! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές:  

https://www.demopaideia.gr/diktyoennoion/sexismos/stereotypa-gia-tis-gynaikes/  

http://www.efxini.gr/el/latest-news/340-newsletter 
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ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ … 

  

«Summerhill» 

          πρόταση της Ειρήνης Βασιλειάδου και της Δήμητρας Τριανταφυλλίδη 

 

Αγγλία, 2008. Διάρκεια: 120΄. Σκηνοθεσία: Jon East. Σενάριο: Alison Hume. Πρωταγωνιστούν: Olly 

Alexander, Annette Badland, Holly Bodimeade, Eliot Otis, Brown Walters, Jessie Cave, Ron 

Cook, Tiger Lilly, Hutchence Geldorf. 

 

Το Summerhill, ένα απροσδόκητα ελεύθερο σχολείο δημιουργήθηκε με την πεποίθηση ότι κάθε σχο-

λείο πρέπει να προσαρμόζεται στον μαθητή και όχι το αντίθετο. Εμπνευσμένη από το σχολείο αυτό, 

κυκλοφόρησε η ομότιτλη ταινία, το 2008. 

    Η ταινία που βραβεύτηκε με δύο βραβεία BAFTA σκηνοθετήθηκε από τον Jon East και είχε ως 

θέμα ένα σχολείο που κυρίαρχο χαρακτηριστικό του ήταν η δημοκρατία και η ισότητα ανάμεσα σε 

μαθητές και καθηγητές, αφού συμμετείχαν ενεργά στη λήψη όλων των α-

ποφάσεων και των κανονισμών λειτουργίας του. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς 

να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις μόνα τους και να αναλαμβάνουν τις 

ευθύνες των πράξεών τους. Όμως η τόσο διαφορετική προσέγγιση που υ-

ποστήριζε το συγκεκριμένο σχολείο, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, έγινε η 

αφορμή ώστε ο Οργανισμός Πιστοποίησης Σχολικών Ιδρυμάτων να θεω-

ρήσει πως η εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές δεν είναι επαρκής 

και να θέσει σε λειτουργία την κατάργησή του, αφού δεν ασπάζεται την 

ιδεολογία του σχολείου αυτού. Η υπόθεση οδηγείται στα δικαστήρια, και 

οι μαθητές τώρα πρέπει να αγωνιστούν, για να κρατήσουν το σχολείο τους 

ζωντανό. 

   Το Summerhill προσεγγίζει με έντονο ζήλο τα δικαιώματα των παι-

διών και την ικανότητα τους να αντεπεξέλθουν σε κρίσιμες καταστάσεις, 
                                                                                                                                                                                       http://tainio-mania.co/load/drama/                                     

                                                                                                                                                                          summerhill_2008/2-1-0-15233  

όταν τους δίνεται η απαιτούμενη ελευθερία. Επιπρόσθετα, προβάλλει το ομαδικό πνεύμα και παρο-

τρύνει τον θεατή να μην είναι  απόλυτος, ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει ότι η ειλικρίνεια επιβραβεύεται 

και είναι προτιμότερη όσο σκληρή κι αν είναι.  

 

 

Σάμερχιλ, το ελεύθερο σχολείο του Α. Σ. Νηλ  

πρόταση της Βασιλικής Λιγούδη      

                                               

 Ο Α. Σ. Νηλ (Α. S. Neill) ήταν ο ιδρυτής του Σάμμερχιλ, του πρώτου δημοκρατικού σχολείου. Στο Σάμ-

μερχιλ αναπτύχθηκε η αρχική μορφή της θεωρίας της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης. Διαβάζοντας το βιβλί-

ο του Νηλ σχετικά με την εφαρμογή της θεωρίας αυτής, απομόνωσα τις δέκα βασικές ιδέες πάνω στις ο-

ποίες θεμελιώθηκε το σχολείο:  

1. Σύμφωνα με τον Νηλ «το παιδί είναι από τη φύση του καλό», εννοώντας ότι κανένα παιδί δεν γεν-

νιέται «ελαττωματικό» και σε καμία περίπτωση κακό. Τα παιδιά έχουν μέσα τους έμφυτη την καλοσύνη 

και την αγάπη και αυτά τα αισθήματα πρέπει να καλλιεργούνται.  

2. Ο στόχος της αγωγής δεν είναι μόνο η κατάκτηση πρακτικών γνώσεων αλλά και η κατάκτηση της χα-

ράς,  ιδανικότερα της πραγματικής ευτυχίας. Ο συγγραφέας ορίζει την πραγματική ευτυχία ως την ικανό-

τητα να αγαπάς και να μπορείς να βρίσκεις ενδιαφέρον στη ζωή.  
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3. Η αγωγή πρέπει να δίνει βάρος τόσο στις συναισθηματικές ικανότητες του παιδιού όσο και στις διανοη-

τικές. Ο Νηλ πίστευε πως για τη διαταραγμένη ψυχική κατάσταση τόσων ανθρώπων ευθύνονταν το χάσμα 

μεταξύ της λογικής και του συναισθήματος στην αντίληψη τους για τον κόσμο. 

 4. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το παιδί δεν είναι ώριμος άνθρωπος. Γι’ αυτόν τον λόγο η εκπαί-

δευση πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ικανότητές του. Είναι ανάρμοστο, σύμφωνα με τον Νηλ, να 

ζητάμε από  τα παιδιά να υποκρίνονται, για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου. 

5. Η επιβολή της πειθαρχίας μέσω της τιμωρίας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αισθημάτων φόβου και     

 εχθρότητας. Παράλληλα, βλάπτει την ομαλή πνευματική ανάπτυξη του ατόμου και καταστρέφει την αγνή  

 δυναμικότητά του. 

6. Τονίζεται από τον Νηλ πως «ελευθερία δεν σημαίνει ασυδοσία». Καμία από τις δύο πλευρές δεν πρέπει 

να έχει ανεξέλεγκτη ελευθερία. Η απόλυτη ελευθερία θα είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί ο σεβασμός που υ-

πάρχει μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών. 

7. Απαιτείται ο δάσκαλος να είναι απόλυτα ειλικρινής απέναντι στους μαθητές. Η εμπιστοσύνη είναι ση-

μαντική  στη διαδικασία δημιουργίας ενός δημοκρατικού σχολείου.  

8. Το παιδί πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί όσο δυνατόν περισσότερο. Οι δεσμοί με τους γονείς  χρειάζεται 

να σπάσουν, ώστε να μάθει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Το άτομο από μικρή ηλικία πρέπει να 

μάθει να μην ψάχνει καταφύγιο σε βολικές καταστάσεις. 

9. Η τιμωρία και τα αισθήματα ενοχής δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο που πάντα καταλήγει στην υποταγή 

και έπειτα, λογικά, σε ένα νέο κύμα ανταρσίας. Σε κανέναν δεν αρέσει να υπακούει, επειδή φοβάται. Γι’ 

αυτόν τον λόγο η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή και η ανταρσία απέναντι στον καταπιεστή αναμενόμε-

νη. 

10. Στο Σάμμερχιλ δεν διδάσκονται θρησκευτικά. Η ειρήνη, η αληθινή αγάπη και οι άλλες αξίες που διδά-

σκει η θρησκεία πρέπει να μαθαίνονται από όλους τους ανθρώπους είτε είναι θρήσκοι είτε άθρησκοι. 

    Ο Νηλ δεν είχε σκοπό να δημιουργήσει ενήλικες που θα ταίριαζαν στο περίγραμμα της εκάστοτε 

κοινωνίας αλλά πραγματικά ευτυχισμένους ανθρώπους. Άτομα που δεν θα ενδιαφέρονται για τον πλούτο 

ή την καλοπέραση, αλλά θα γνωρίζουν την αξία της καλοσύνης και θα μπορούν να την εφαρμόζουν στη 

ζωή τους.   

Ο Μπάτλερ 

 πρόταση της Κυριακής Κάππα 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δραματική 

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2013  

ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΗΠΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 132΄                              

 Σκηνοθεσία: Λι Ντάνιελς 

Πρωταγωνιστούν: Φόρεστ Γουίτακερ, Όπρα Γουίνφρ 

 

Η βιογραφία του Γιουτζίν Άλεν (στη ταινία Σίσιλ Γκέινς), του μπάτλερ που πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε 

εφτά Προέδρους των Η.Π.Α. σε διάστημα 31 ετών και συνταξιοδοτήθηκε επί προεδρίας Ρόναλντ Ρέι- 

γκαν, αποτελεί το θέμα της ταινίας. Η ιστορία διαδραματίζεται τον 20ο αιώνα με κύριο πρωταγωνιστή έναν 

άνθρωπο που από παιδί βίωσε ταραχώδη γεγονότα, ζώντας υπό το τυραννικό καθεστώς που επικρατούσε 

στον Νότο το 1926.  
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 Όλα ξεκινούν μία σχεδόν συνηθισμένη ημέρα εργασίας στις βαμβακοφυτείες, όταν, ύστερα από 

μία επίθεση στους γονείς του, ο Σίσιλ μένει ορφανός από πατέρα, ενώ η μητέρα του δεν μπορεί να μι-

λήσει. Μέσα στην τραγικότητα της κατάστασης η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια του κτήματος παίρνει τον 

Σίσιλ στο σπίτι, για να υπηρετεί τη λευκή οικογένεια. Έχοντας περάσει κάποια χρόνια, με αρκετές πα-

ρατηρήσεις και επαναλήψεις της φράσης «θα είσαι σαν να μην υπάρχεις μέσα στον χώρο», ο «μαύρος 

του σπιτιού» μετατρέπεται σε μπάτλερ. Με το πέρασμα των χρόνων ο Σίσιλ χαιρετά τη μουγκή μητέρα 

του και εγκαταλείπει τις βαμβακοφυτείες. Συνεχίζοντας τη ζωή του, εμπλουτίζει το βιογραφικό του  

δουλεύοντας στο νούμερο 1600 της Λεωφόρου Πενσυλβάνια, καταλήγοντας αρχιυπηρέτης στον Λευκό 

Οίκο. 

Στην προσωπική του ζωή ο Σίσιλ έχει μία οικογένεια, η οποία ζει υπό μεσοαστικές συνθήκες, 

βασισμένη στη δουλειά του. Καθώς ο ίδιος λείπει αρκετές ώρες από το σπίτι, λόγω της αφοσίωσής του 

στην Πρώτη οικογένεια της χώρας, η γυναίκα του, Γκλόρια, μεγαλώνει μόνη της τους δύο γιους τους, 

από τους οποίους ο μεγαλύτερος εξελίσσεται σε ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων των μαύρων και ε-

νεργό μέλος των Καβαλάρηδων της Ελευθερίας. Ο μικρότερος γιος πάει εθελοντής στον πόλεμο του 

Βιετνάμ πολεμώντας υπέρ της Αμερικής. Παρά τις έντονες συγκρούσεις του Σίσιλ με τον μεγαλύτερό 

του γιο, το όνειρο να ζήσουν ελεύθερα και να πετάξουν τη μάσκα της υποκρισίας, που ένα ρατσιστικό 

καθεστώς τους υποχρέωνε να φορούν, παραμένει βαθιά ριζωμένο στις καρδιές των ίδιων καθώς και των 

μαύρων της εποχής. 

Πρόκειται, λοιπόν, για μια ταινία γεμάτη συγκινήσεις, ιστορικά γεγονότα, ένα γλυκόπικρο τέλος 

και μία συνταξιοδότηση λίγο πριν την πιο απροσδόκητη πολιτική εξέλιξη της εποχής, την εκλογή ενός 

μαύρου προέδρου… 

 

 

Λουλούδι της Ερήμου 

 πρόταση της Μαρίας Ιγνατιάδου 
 

Συγγραφείς: Γουόρις Ντίρι, Κάθλιν Μίλλερ  

Έτος έκδοσης: 1998 

 

         Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί την αυτοβιογραφία της, πλέον ακτιβίστριας για τα δικαιώματα 

των γυναικών, Γουόρις Ντίρι. 

   Έχοντας μεγαλώσει στην κλειστή και οπισθοδρομική κοινωνία της Σομαλίας, η Γουόρις αφηγεί-

ται τις δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία πέρασε, και που ακόμα περνάνε εκατομμύρια γυναίκες πα-

γκοσμίως. Σε πολύ μικρή ηλικία, υπόκειται σε επέμβαση κλειτοριδεκτομής, έθιμο σε πολλές υποανά-

πτυκτες χώρες και ιδιαίτερα σε αυτές της αφρικανικής ηπείρου. Στην ηλικία των δεκατριών αποδρά 

από την οικογένειά της, έχοντας μόνο ένα κουρελιασμένο σάλι, για να αποφύγει τον γάμο της με έναν 

άντρα πολύ μεγαλύτερης ηλικίας από την ίδια. Για χρόνια, αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή, μακριά 

από την κτηνωδία και το αίσχος που της «προσέφερε» η πατρίδα της. Σήμερα, μετά από πολλά εμπόδια 

και μάχες, η Γουόρις είναι παγκοσμίως γνωστό μοντέλο, ηθοποιός, συγγραφέας, ενώ παράλληλα αγω-

νίζεται με πάθος κατά της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκμετάλλευση των γυ-

ναικών.  

    Η ιστορία της Γουόρις αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα θάρρους και θέλησης για μια καλύ-

τερη ζωή. Πηγή έμπνευσης για όλους μας, καταφέρνει να συγκινήσει και να ευαισθητοποιήσει τους 

αναγνώστες πάνω σε κοινωνικά θέματα μεγάλης σημασίας, όπως είναι η φτώχεια και η ανθρώπινη εκ-

μετάλλευση.  

Πηγές: 

https://www.greekbooks.gr/to-luludi-tis-erimu-1.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/Λουλούδι_της_ερήμου_(βιβλίο) 
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Die Welle / Το κύμα / The Wave 

 
https://www.athinorama.gr/cinema/movie/to_kuma-1008714.html                 

                                                                        πρόταση της Κυριακής Κάππα 
 
 
 
 
 
 
Χώρα προέλευσης: Γερμανία 
Διάρκεια: 110' 
Σκηνοθεσία: Ντένις Γκάνσελ  
Πρωταγωνιστές:   Γιούργκεν Φόγκελ,  Φρέντερικ Λάου, Μαξ Ρίμελτ, Τζένιφερ Ούλριχ 
 

 Μια από τις σπάνιες περιπτώσεις ταινιών που πιάνουν ένα θέμα, όπως ο φασισμός, από το μηδέν δεί-

χνοντας όλα τα στάδια της εξέλιξής του. Στη συγκεκριμένη ταινία ενσαρκώνεται το πείραμα του  Ron 

Jones, το «Τρίτο Κύμα», στο οποίο μετατρέπει τα παιδιά μίας τάξης, και όχι μόνο, σε κίνημα κατ’ εικό-

να των Ναζί. 

   Στη θεματική εβδομάδα, ένας καθηγητής πολιτικής ιστορίας αναλαμβάνει το θέμα «Αυτοκρατορία

- Δικτατορία». Σε μία συζήτηση επί του θέματος μέσα στην τάξη, τα παιδιά ισχυρίζονται πως η δικτα-

τορία είναι ένα κίνημα ανίκανο να υπάρξει σήμερα λόγω της υψηλής ενημέρωσης στην οποία όλοι 

έχουν πρόσβαση. Κάπου εδώ ξεκινάει η ιστορία μας, όταν ο καθηγητής  Ράινερ  με αφορμή ένα εκπαι-

δευτικό πείραμα θα ξεκινήσει τη δημιουργία μίας ομάδας με επικεφαλής τον ίδιο. Στις επόμενες δύο 

μέρες η ομάδα αυτή θα δημιουργήσει χαιρετισμό, ενδυμασία, σύμβολο και όνομα «Το Κύμα».  

   Στις πρώτες μέρες το κλίμα ομαδοποίησης θα υπερισχύσει δίνοντας στα παιδιά την ευχαρίστηση 

της δημιουργίας κάτι νέου από το μηδέν. Την τρίτη και τέταρτη μέρα όμως τα φαινόμενα του φασισμού 

και του φανατισμού θα αρχίσουν να εμφανίζονται δείχνοντας πως η λανθασμένη αντίληψη της ομαδι-

κότητας οδηγεί στην αποξένωση. 

   Ύστερα από δυο καβγάδες και ένα χαστούκι, ο επικεφαλής και ένα μέλος του κινήματος, θα συ-

νειδητοποιήσουν τον φασισμό τον οποίο ασκούν και με τον οποίο έρχονται αντιμέτωποι. Την Πέμπτη 

μέρα η ιστορία θα πάρει μία τροπή ανεξέλεγκτη δίνοντας στα μέλη του Κύματος μία δυνατή γροθιά από 

την πραγματικότητα της δικτατορίας που επέβαλαν. 
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Πηγή: https://www.unhcr.org/gr/to_taxidi_tis_fygis  

Ταξίδι φυγής… 

Το παιχνίδι που σου δίνει την ευκαιρία να βιώσεις τι σημαίνει 

να είσαι πρόσφυγας. 

πρόταση της Κυριακής Κάππα 
 

Όλοι μας κρίνουμε καταστάσεις στις οποίες δεν έχουμε βρεθεί και πιθανότατα να μην βρεθούμε 

ποτέ. Όλοι μας κρίνουμε αυτόν με τον οποίο δεν θέλουμε να ανταλλάξουμε τη θέση μας. Αυτό 

όμως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, για να μπορέσουν να υπάρξουν στον κόσμο  ανθρώ-

πινες αντιδράσεις, όπως η συναίσθηση αλλά και η ενσυναίσθηση.  

   Φυσικά, για να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να πιάσουμε την κατάσταση από την αρχή. 

Και ένα καλό μέλλον πάντα ξεκινάει από τα παιδιά, που σύμφωνα με τα λάθη του παρελθόντος, 

θα δημιουργήσουν ένα πιο βατό μονοπάτι για την ανθρωπότητα του αύριο. 

   Και πώς μπορείς να εντάξεις μία αντίδραση στο σκεπτικό ενός παιδιού; Μα φυσικά με ένα 

παιχνίδι! Ένα παιχνίδι που θα τους επιτρέψει να νιώθουν τον συνάνθρωπό τους και να κατανοή-

σουν κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. 

   Κάπου εδώ εμφανίζεται το «Ταξίδι φυγής». Ένα πολύ ενδιαφέρον διαδραστικό παιχνίδι που  

σχεδίασε η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., με σκοπό «να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει σε 

θέματα που αφορούν στους πρόσφυγες και στο άσυλο, καθώς και ευρύτερα θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αποδοχής και πολυπολιτισμικότητας», όπως δηλώνει και η ίδια. 

    Ένα παιχνίδι που σκοπό έχει να ωθήσει το παιδί να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος. Για να 

δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτούς που το παρελθόν δεν τους ευνόησε τόσο…  
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Αποτυπώματα δημιουργικής γραφής 

 
 

Γιαννελάκη Βασιλική 

Η κοινωνία αυτή 

Η κοινωνία αυτή έχει αλλάξει,  

η κοινωνία αυτή έχει διαφορές. 

Κάθε αδικία έχει πετάξει, 

δεν θα βρεις όσο κι αν θες. 

Είμαστε όλοι ίσοι, 

είμαστε όλοι διαιρετικοί. 

Μαζί όμως βρίσκουμε λύση 

για μια όμορφη ζωή. 

Είτε μαύρος ή κοντός, άσχημος, ψηλός, λιγνός 

δεν μετράνε αυτά εδώ, αρκεί στους άλλους να είσαι αγνός. 

Το εσωτερικό μετράει, η καρδιά και η ψυχή.  

Ειρήνη Βασιλειάδου 

Γράμμα στον Κέβιν Κάρτερ 
                                                                      

Κέβιν, 

 

Εσύ. Βραβεύτηκες με το σπουδαιότερο βραβείο που μπορεί να αποκτήσει ένας φωτογράφος σε 

ολόκληρο κόσμο. Αυτοκτόνησες. Γιατί; Όλοι σε γνώρι-

ζαν. Όλοι την είχαν δει. Τη λήψη σου, τη λήψη του 

Κέβιν Κάρτερ. Αυτό δεν ήθελες; Αυτός δεν ήταν ο σκο-

πός σου; Σκέφτηκαν. Όλα για το βραβείο, μέχρι και ο 

ίδιος έγινε ''αρπακτικό'' για έναν τίτλο. Το κοριτσάκι δί-

πλα σου αργοπέθαινε, γιατί δεν το βοήθησες; Για μία 

λήψη; Ποτέ σου δεν τους απάντησες. 

    Ύστερα από χρόνια που έχεις κλειστά τα δυο σου 

μάτια, που όμως τα δικά μας δεν έκλεισαν στιγμή στην 

όψη της λήψης σου, σε ρωτάω Κέβιν. Αυτό ήταν το νό-

ημα; Γι’ αυτό έγινες η πηγή κακόβουλων σχόλιων; Για 

μια καλή λήψη, για ένα βραβείο Πούλιτζερ; Μπορεί να  
            https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%  

            CE%B2%CE%B9%CE%BD_%CE%9A%CE%AC% 

            CF%81%CF%84%CE%B5%CF%81  

έχεις φύγει, μα μου απάντησες. Και ας μην το έμαθαν οι δημοσιογράφοι, και ας μην το κοινο-

ποίησες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μού απάντησες. Δεν άντεξες. Λίγοι σε κατάλαβαν. 

           

                    Ειρήνη 
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Ελένη Σεμανιάκου 

 «Για ακόμη μία φορά» 
 

Ακολουθεί το ημερολόγιο μιας 15χρονης κοπέλας, της Σίσι, η οποία βιώνει σχεδόν καθημερινά την 

κακοποίηση της μητέρας της από τον πατέρα της. Αυτή και η μικρή της αδερφή, Αννούλα, είναι 

κλεισμένες στο δωμάτιό τους και ακούνε τραγικές κραυγές και απαίσιες λέξεις. Η μικρή της αδερ-

φή θέλει να φύγουν από το δωμάτιό τους και να βοηθήσουν τη μητέρα τους. Αλλά η Σίσι φοβάται 

πως ο θυμός του πατέρα της σε συνδυασμό με τον επιβλητικό χαρακτήρα του, θα τον ωθήσουν να 

ξεσπάσει και στις ίδιες του τις κόρες. Αισθάνεται πως, αν η πόρτα που τους προστατεύει από το 

άθλιο αυτό καθημερινό γεγονός ανοίξει, θα βιώσουν για πρώτη φορά αυτό που η μητέρα τους υπο-

μένει αρκετά χρόνια.   

 

Αγαπητό μου ημερολόγιο, 

        Σήμερα, για ακόμη μία φορά, ο πατέρας γύρισε στο σπίτι και η μητέρα δεν είχε έτοιμο το με-

σημεριανό, γιατί δεν πρόφτασε με τόσα που είχε να κάνει. Εξοργισμένος, ξέσπασε, για ακόμη μία 

φορά… 

   Τους άκουγα τόσο έντονα, που όσες πόρτες και αν είχα κλειστές, άλλες τόσες φορές θα τους 

ένιωθα μέσα στο δωμάτιό μου, και κυρίως, μέσα μου. Οι δυνατές σφαλιάρες του πατέρα, γεμάτες 

εγωισμό και αλαζονεία, και τα ακατάπαυστα κλάματα της μητέρας ζητώντας να την συγχωρέσει, κι 

έστω για λίγα λεπτά, να την λυπηθεί, μου δημιουργούσαν την αίσθηση της υπακοής και του φόβου. 

Μαζί της έκλαιγα κι εγώ.. Ο πόνος ήταν ακόμα πιο δυνατός. Μέσα μου επικρατούσε το χάος…. 

Μα πώς να κλάψω φανερά, μπροστά στη μικρή μου αδερφή; Που με ρωτάει κάθε φορά: «Σίσι! 

Γιατί δεν πάμε να βοηθήσουμε τη μαμά;». Πώς; Πώς θα μπορέσω να της πω ότι το μόνο που μπο-

ρούμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε τα αυτιά μας, και να κάνουμε λες και δεν συμβαίνει τίποτα 

… Γιατί, αν έστω για μια στιγμή βγούμε απ’ το δωμάτιό μας…  

   Δεν της απαντώ ποτέ! Δεν ξέρω τι να της πω. Το μόνο που κάνω είναι να σκουπίζω τα δά-

κρυά της και να συγκρατώ τα δικά μου. Τι να ’κανα; Μόνο εγώ ξέρω πως δεν υπάρχει άλλος δρό-

μος, μόνο εγώ ξέρω πως όσες φόρες κι αν προσπαθήσω, θα ζω την ίδια σκηνή, ξανά και ξανά… 

ξανά και ξανά.   

   Μακάρι να ήξερα τι να της πω, μακάρι να ήξερα τι άλλο έπρεπε να κάνω. Αλλά, όταν βλέπω 

τις μελανιές στο σώμα της μητέρας, διστάζω, κάθε φορά κάνω πίσω. Ακόμα και σήμερα, έκανα πί-

σω. Δεν την βοήθησα, δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω. Κάτι μέσα μου, μου λέει ότι δεν θα τα καταφέ-

ρω. Δεν θα τα καταφέρω να νικήσω. Ο φόβος είναι πιο δυνατός. Τα μάτια μου είναι πάντα κλειστά 

και τα χέρια μου τρέμουν μόνο στη σκέψη αυτή.  

   Επίσης, δεν θα σου κρύψω πως και αυτό το βράδυ, για ακόμη μία φορά, είδα το ίδιο βάναυσο 

όνειρο. Από την ηλικία των 7 ετών, όταν ο πατέρας προσλήφθηκε σε μια πιο απαιτητική εργασία, 

βλέπω το ίδιο όνειρο. Από την ηλικία των 7 ετών, δεν κατάφερα να κοιμηθώ ποτέ ήρεμα, δεν κατά-

φερα να νιώσω παιδί. Έπρεπε να είμαι δυνατή, έπρεπε να δείχνω δυνατή. 

   Θα συνεχίζω να ελπίζω πως το όνειρό μου δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα! Δεν θα αντέξω 

ο πατέρας να ανοίξει την πόρτα του δωματίου και …  

   ΦΟΒΑΜΑΙ, φοβάμαι πως η Αννούλα θα μάθει τι θα γίνει, αν η πόρτα ανοίξει. 

                                                                                                                                             Σε φιλώ  

Σίσι <3  
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Θοδωρής Τόπκας 

Σελίδα ημερολογίου… 

 

Ιανουάριος, 2020 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

Σήμερα συνέβη κάτι πολύ σοβαρό στο σχολείο. Όλα ξεκίνησαν από μια …απουσία! Ένας συμμαθητής 

μου φώναζε στην καθηγήτρια, για να του σβήσει μια απουσία που του έβαλε  η ίδια. 

   Το συμβάν έγινε στην τάξη μας. Όταν χτύπησε το κουδούνι, για να μπούμε μέσα, μπαίνει και η κα-

θηγήτρια, για να κάνει το μάθημά της. Μετά από 5 λεπτά, συνειδητοποίησε πως λείπει ένας μαθητής α-

πό την τάξη κι είπε στην απουσιολόγο να του βάλει απουσία. Ύστερα από 10 λεπτά, ήρθε και ο απών. 

Τον ρωτάει η καθηγήτρια τον λόγο για τον οποίο έλειπε. Εγώ αναρωτιόμουν τι δικαιολογία θα πει. Αυ-

τός απάντησε ότι ήταν στο γραφείο, για να πάρει χάπι για τον πονοκέφαλο. Με το που του είπε ότι του 

έβαλε απουσία, αυτός άρχιζε να φωνάζει και να βρίζει. Νόμιζα πως θα έκανε κακό και σ’ εμένα, αν επε-

νέβαινα στη συζήτησή τους, γιατί γυάλιζε το μάτι του! 

   Ένιωσα θυμωμένος που άρχιζε να τη βρίζει και να της φωνάζει. Μήπως ο «φίλος» μας δεν ξέρει τι 

θα πει σεβασμός; Δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να μην του φέρθηκε με σεβασμό! Από την άλλη, τι το 

πέρασε το σχολείο; Έναν τόπο που απλώς πας-έρχεσαι και φέρεσαι, όπως σου κατέβει; Ούτε υποχρεώ-

σεις ούτε σχέδια για το μέλλον; Ακόμη, δεν μπορώ να μη στρέψω τη σκέψη μου στην οικογένειά του… 

Πώς επικοινωνεί άραγε με τους δικούς του; Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι άνθρωποι που δεν μπο-

ρούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους καταλήγουν σε βίαιες πράξεις και αντιδράσεις. 

Θα ήθελα να σου γράψω περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό αλλά δεν μπορώ, πρέπει 

να κάνω τα μαθήματά μου. Δεν μπορώ όμως να μη σε ρωτήσω κάτι: υπάρχει άραγε δημοκρατία στο 

σχολείο; 

Ο καλύτερος σου φίλος,  

Ισίδωρος  

Αγγελική Ιατροπούλου 

Με αφορμή το διήγημα του Αντώνη Σαμαράκη, Ζητείται Ελπίς 

Όταν μπήκε ο νέος χρόνος, εκείνο το χειμωνιάτικο βράδυ, πίστευε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι η τύχη της 

θα καλυτέρευε. Είχε βάλει στόχο ότι φέτος θα βοηθούσε τον εαυτό της να ξεπεράσει κάθε δυσκολία που 

της είχαν φέρει οι προηγούμενες χρονιές. Αλλά μάλλον η τύχη της για άλλη μια χρονιά θα όδευε από το 

κακό στο χειρότερο. Και δεν άργησε να συνειδητοποιήσει ότι τελικά και αυτός ο χρόνος θα ήταν κατά-

στροφικός. 

    Κατά τον Μάρτιο είχε ήδη φτάσει και στη χώρα της. Ο κορονοϊός ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα κανά-

λια. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αμέτρητοι νεκροί, χιλιάδες 

τα θύματα. Πίστευε ότι τη νέα χρόνια θα άλλαζαν τα πάντα αλλά όχι προς το χειρότερο… Σιγά-σιγά 

άρχισαν να κλείνουν μαγαζιά, σχολεία, πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κόσμος βρισκόταν για 

άλλη μια φορά βουτηγμένος μέσα στα άγρια κύματα του νέου πλέον πολυσυζητημένου ιού. Βρήκε τον 

εαυτό της χαμένο, πιο χαμένο από ποτέ. Δεν έβγαινε από το σπίτι, διάβαζε συνέχεια τις ειδήσεις. Οι νε-

κροί αυξάνονταν τρομακτικά γρήγορα. Και χωρίς να το καταλάβει σε λίγες μόλις εβδομάδες, βγήκε και 

το ενημερωτικό μήνυμα απαγόρευσης κυκλοφορίας. Τα πράγματα ήταν πιο σοβαρά από ποτέ. Αλλά κα-

νείς δεν ήθελε να το καταλάβει. Όλοι ήταν πολύ χαλαροί, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Σαν να ήταν μια 

φυσιολογική χρονιά. Ένιωθε ότι ήταν η μόνη που φοβόταν τόσο.  
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Αποφάσισε να γράψει ένα άρθρο, για να ξυπνήσει τους ανθρώπους γύρω της. Αλλά μήπως ήταν κακή 

αυτή η ιδέα; Μήπως δεν θα έπρεπε να δημοσιεύσει αυτό το άρθρο στη σχολική εφημερίδα; Μήπως 

έπρεπε να αφήσει τους ανθρώπους γύρω της να το καταλάβουν από μόνοι τους; Μερόνυχτα σκεφτόταν 

εάν τελικά θα έπρεπε να το δημοσιεύσει. Έπρεπε! Αλλά, εάν το έβρισκαν πολύ ανιαρό; Όχι έπρεπε! Και 

στα τσακίδια οι κριτικές. Δεν ήταν άλλωστε ούτε τρελή ούτε παλαβή. Ήταν ένας άνθρωπος, μια έφηβη, 

ένα κορίτσι με φοβίες. Δεν ήταν ρομπότ. Τρόμαζε με την ιδέα ότι κάποιος κοντινός της θα πάθαινε κάτι. 

«Ζητείται ελπίς» ο τίτλος του άρθρου. Είχε διαβάσει ένα κείμενο με τον ίδιο τίτλο στη λογοτεχνία. 

Πίστευε ότι δεν θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει αυτόν τον συνδυασμό λέξεων, αλλά να που ήρθε και 

αυτή η στιγμή. Ζητείται ελπίς, δυο λέξεις, μεγάλη σημασία. Ζητείται ελπίς…! 

 

Ειρήνη Βασιλειάδου 

Ζητείται ζωή 

 

  Ήχοι από το σαλόνι του τον ξύπνησαν. «Τι συμβαίνει;» αναρωτήθηκε. Η τηλεόραση τού τραβάει την 

προσοχή: «…και αλλά κρούσματα και άλλοι νεκροί». 

   Σκέφτεται. Σκέφτεται πως ο κάθε νεκρός μπορεί να είχε και μία κόρη, έναν γιο, γυναίκα, φίλους, 

οικογένεια. Σκέφτεται τον θρήνο τους, τη στεναχώρια στα μάτια του γιατρού. Πριν προλάβει να το επε-

ξεργαστεί παραπάνω, μια πρωινή εκπομπή αρχίζει. Κλείνει την τηλεόραση. Είχε πει ότι δεν θα την ξανά-

νοιγε, φαίνεται την ξέχασε ανοιχτή χθες βράδυ. 

    Το τηλέφωνό του χτυπάει. Ήταν η μαμά του. Μα πώς και τον πήρε τόσο πρωί; Του είπε ότι η γιαγιά 

του βγήκε θετική στο τεστ του ιού. Πάγωσε. Δεν πίστευε ποτέ, όπως και πολλοί από εμάς, ότι θα έφτανε 

και στη δική του οικογένεια. Του είπε ότι την έχουν σπίτι, δεν είχε χώρο το νοσοκομείο πια. Έσπευσε να 

την επισκεφτεί, αλλά η μαμά του τον σταμάτησε. Είπε ότι μπορεί να τους φέρει σε κίνδυνο η επίσκεψή 

του και αυτόν αλλά και τη γιαγιά του. Το κατάλαβε. Δεν μπορούσε άλλο να σκέφτεται. Δεν μπορούσε να 

διανοηθεί ότι μπορεί να πάθαινε κάτι κακό ένα από τα αγαπημένα του άτομα. 

    Ήταν 1η Ιανουαρίου, όταν αυτός είχε κερδίσει το φλουρί στη βασιλόπιτα∙ ναι, ασήμαντο, αλλά είχε 

πίστη. Πίστευε πως θα ήταν η καλύτερη χρονιά του, πως θα τον περίμεναν δώδεκα υπέροχοι μήνες. Δεν 

σκεφτόταν περαιτέρω τα άσχημα γεγονότα που συνέβαιναν, δεν θα τα άφηνε να του χαλάσουν τη χρονιά. 

Ώσπου ήρθε ο Μάρτιος και έπρεπε να τα αντιμετωπίσει. Αναγκάστηκε να αντιληφθεί ότι τα πράγματα 

έχουν σοβαρέψει και δεν χωράνε άλλες αδιαφορίες, αναβολές ή φυγή από την πραγματικότητα. Αυτά 

πλέον ήταν μόνο μια ανάμνηση. 

   Δεν έβγαινε από το σπίτι. Αν και όλοι οι φίλοι του ήταν έξω, αυτός δεν το έκανε. Σεβόταν τους αν-

θρώπους γύρω του, τους ανθρώπους που κινδύνευαν περισσότερο από αυτόν, σαν τη γιαγιά του. Όμως 

ελάχιστοι ήταν σαν αυτόν, και το πλήρωναν όλοι. 

   Είχε ήδη βραδιάσει. Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβει. Φαίνεται το βράδυ ο χρόνος επιταχύνει. 

Ένιωσε ένα περίεργο συναίσθημα, κάτι σαν κατακλυσμό. Βγήκε στο μπαλκόνι. Σε λίγο θα ξημέρωνε. Εί-

δε τον ουρανό, τα μαραμένα λουλούδια στο απέναντι μπαλκόνι, μια ξεφούσκωτη μπάλα στο πεζοδρόμιο, 

ένα βιβλίο στο τραπεζάκι ξεχασμένο, το κλειστό μαγαζί με τις αγγελίες που συνήθως το χάζευε. Πήρε 

μια βαθιά ανάσα. Είχε χάσει τη ζωή γύρω του. Ζητείται ζωή ψέλλισε, και ο ήλιος ανέτειλε. 
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Ας ακονίσουμε το μυαλό μας  

 

Ακροστιχίδες από τον Θοδωρή Τόπκα 

 

                                       1. Ε_ _ _ _ _ _ _ _ 

                                 2.  _ _Ξ_ _ _ _ _  

                                  3. _ _Ο_ _ _ _ _ _ _ _  

                               4. _ _ _Υ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

               5.  _ _ _ _ _ _ _ _Σ_ _ _  

                                       6.  Ι_ _ _ _ _ _   

                      7. _ _ _ _ _ _Α_ _ _  

                                                
                                          1. _ _ _ _ _ _ Σ _ _ _  

                                                          2. _Ε_ _ _ _ _ _ _ 

                                                           3.  Ξ_ _ _ _ _ _ _ _ 

                                             4.  _ _ _ _ _Ι_ _ _ _ 

                                                       5.    _Σ_ _ _ _ _ 

                                                          6.  Μ_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                             7.  _ _ Ο_ _ _ _  _ _ 

                                                   8. _ _ _Σ_ _ _ _ _ 
 

1. Βασική αρχή της δημοκρατικής πολιτείας. 
2. Διάκριση με βάση το φύλο, κυρίως διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. 
3. Αρνητική προδιάθεση, στάση απέναντι σε πρόσωπα ή σε ομάδες, η οποία βασίζεται σε στερεότυπες 

πεποιθήσεις και όχι σε πραγματικά χαρακτηριστικά. 
4. Η συνύπαρξη ποικίλων πολιτισμών σε μία χώρα. 
5. Φιλοσοφική θεωρία ή αντίληψη, που υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα συγκροτείται από πολλαπλές, 

αυτοτελείς και ανεξάρτητες μεταξύ τους αρχές χωρίς να υπάρχει στη βάση τους μια κοινή θεμελιώδης 
αρχή. 

6. Η έλλειψη οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ ανθρώπων, σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα και στις υπο-
χρεώσεις τους. 

7. Είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα 
συμφέροντα του λαού.   

1.   Αντίληψη σύμφωνα με την οποία η γυναίκα θεωρείται ίση και ισότιμη με τον άντρα σε όλα τα πεδία 
της κοινωνικής ζωής. 

2.   Δυσμενής στάση και συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα που δε βασίζεται σε εμπειρία την    
      οποία έχουμε ελέγξει κριτικά.  
3.   Έντονη αντιπάθεια για ανθρώπους από άλλες χώρες.  
4.   Πολιτική φυλετικών διακρίσεων.  
5.   Συμβολικός χαρακτηρισμός που αποδίδεται στα μέλη μιας ομάδας ανθρώπων και βασίζεται σε γενι-

κεύσεις.  
6.  Τμήμα, συνήθως μικρό, του πληθυσμού ενός κράτους ή γενικά μιας χώρας, του οποίου τα μέλη δια-

φέρουν σε ορισμένο στοιχείο (φυλή, γλώσσα, θρησκεία κτλ.) από τον υπόλοιπο πληθυσμό. 
7. Αυτός που αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του ή τον τόπο της μόνιμης 

κατοικίας του και να καταφύγει σε μια ξένη χώρα. 
8.   Η αντίληψη εκείνων που πιστεύουν ότι η δική τους φυλή είναι ανώτερη από τις άλλες που η φύση 

τις έχει καταδικάσει σε κληρονομική κατωτερότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 Είσαι: 

 Αγόρι 

 Κορίτσι 

Ας ξεκινήσουμε: 

Ερώτηση 1η 

Πιστεύεις ότι πλέον υπάρχει η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα; 

 Ναι  

 Όχι 

Ερώτηση 2
η
 

Έχει τύχει να διακρίνεις κάποιον με βάση το φύλο του; 

 Ναι 

 Όχι 

Ερώτηση 3η 

Προβληματίστηκες ποτέ για το συγκεκριμένο ζήτημα; 

 Ναι 

 Όχι 

Ερώτηση 4η 

Έχεις σχολιάσει μια κοπέλα, γιατί η συμπεριφορά της δεν «άρμοζε» στο φύλο της; 

 Ναι 

 Όχι 

Ερώτηση 5η 

Πιστεύεις πως οι κοπέλες μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους χωρίς την παρουσία κάποιου αγο-

ριού; 

 Ναι  

 Όχι 

Ερώτηση 6η 

Έχεις υπερασπιστεί κοπέλα, γιατί δεχόταν κακόγουστα σχόλια για το φύλο της; 

 Ναι  

 Όχι 
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Ερώτηση 7η 

Πιστεύεις ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι οδηγοί από τις γυναίκες; 

 Ναι  

 Όχι  

Ερώτηση 8η 

Αν είχες μια εταιρεία και έπρεπε να προσλάβεις έναν άνθρωπο για τα λογιστικά, ποιον θα προσλάμβανες; 

 Αγόρι 

 Κορίτσι 

 Ανάλογα με τα προσόντα του καθενός 

Ερώτηση 9η 

Αν είχες μια εταιρεία και έπρεπε να προσλάβεις έναν άνθρωπο για την καθαριότητα, ποιον θα προσλάμ-

βανες; 

 Αγόρι 

 Κορίτσι 

 Ανάλογα με τα προσόντα του καθενός 

Ερώτηση 10η 

Αν ήσουν γονιός και έπρεπε να προσλάβεις έναν άνθρωπο, για να προσέχει το παιδί σου όσο θα απουσία-

ζες, ποιον θα προσλάμβανες; 

 Αγόρι 

 Κορίτσι 

 Ανάλογα με τα προσόντα του καθενός 

Ερώτηση 11η 

Τι προτιμάς να έχεις στο σχολείο; 

 Διευθυντή 

 Διευθύντρια 

 Ανάλογα με τα προσόντα του καθενός 

Ερώτηση 12η 

Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να φροντίζει καλύτερα ένα μωρό; 

 ο μπαμπάς 

 η μαμά 

 Ανάλογα με τα προσόντα του καθενός 
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Ερώτηση 13η 

Σου έχουν μιλήσει οι γονείς σου για την ισότητα των δύο φύλων; 

 Ναι, πιστεύουν πολύ στην ισότητα των δύο φύλων και θέλουν και εγώ να κάνω το ίδιο 

 Όχι, αλλά μου το δείχνουν με πράξεις καθημερινά 

 Όχι, δεν νομίζω να είναι υπέρ της ισότητας των δύο φύλων 

Ερώτηση 14η 

Ποιος συνηθίζει να κάνει τις οικιακές εργασίες; 

 Η μαμά 

 Ο μπαμπάς 

 Ο αδερφός  (μεγαλύτερος / μικρότερος) 

 Η αδερφή    (μεγαλύτερη / μικρότερη) 

 Εγώ  

 Βοηθάμε όλοι από λίγο 

Ερώτηση 15η 

Στο σπίτι ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να μαγειρεύει; 

 Ο μπαμπάς 

 Η μαμά 

 Ο αδελφός (μεγαλύτερος / μικρότερος) 

 Η αδελφή  (μεγαλύτερη / μικρότερη) 

 Εγώ  

Ερώτηση 16η 

Έχεις ακούσει ή έχεις πει τη φράση «φέρσου όπως ένα κορίτσι» (ή κάτι παρόμοιο); 

 Μου την έχουν πει 

 Την έχω ακούσει 

 Την έχω πει 

Ερώτηση 17η 

Έχεις ακούσει ποτέ ή έχεις πει τη φράση «φέρσου σαν άντρας» (ή κάτι παρόμοιο); 

 Μου την έχουν πει 

 Την έχω ακούσει 

 Την έχω πει 
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Ερώτηση 18η  

Θα προσπαθούσες να πετύχεις την ισότητα των δύο φύλων; 

 Σίγουρα το έκανα και θα συνεχίσω 

 Θα κάνω ό,τι μπορώ, μέχρι ένα όριο πάντα 

 Όχι, δεν νομίζω να κάνω κάτι, δεν με αφορά 

Ερώτηση 19η 

Πώς θα αντιδρούσες, αν έβλεπες έναν άνθρωπο να προσβάλει κάποιον άλλο λόγω του φύλου του; 

 

Ερώτηση 20η 

Ποια είναι η άποψη σου για την ισότητα των δύο φύλων; 
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