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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ.. 

ΤΟ ΚΛΙΜΑ… ΑΛΛΑΖΕΙ! 

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον το φαινόμενο του θερμοκηπίου και 
των κλιματικών αλλαγών. Όσοι θεωρούν ότι οι ερευνητές υπερβάλλουν ως 
προς τους πιθανούς κινδύνους που διατυπώνουν και πως οι εξαγόμενες 
εκθέσεις τους κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας μάλλον πλανώνται.. Ο 
φόβος περί δραματικών αλλαγών στο κλίμα επαληθεύεται από τη διαρκή 
αύξηση της θερμοκρασίας σε ολόκληρο τον πλανήτη και από την εμφάνιση 
όλο και συχνότερα ακραίων καιρικών φαινομένων. Άλλωστε, η στιβάδα του 
όζοντος που μας προστατεύει από την θανατηφόρα υπεριώδη ακτινοβολία 
του ήλιου διαρκώς μικραίνει σε πάχος. 

 

Το Φαινόμενο του θερμοκηπίου, ένα παρεξηγημένο φαινόμενο, είναι απόλυτα 
φυσικό και ωφέλιμο. Χωρίς αυτό η Γη δεν θα ήταν κατοικήσιμη και η 
θερμοκρασία της θα άγγιζε τους -20 βαθμούς. Το φαινόμενο αυτό  οφείλεται 
στο ότι η ατμόσφαιρα της Γης επιτρέπει μόνο ένα μέρος του φωτός που 
έρχεται από τον ήλιο να τη διαπεράσει και να φθάσει στο έδαφος. Έτσι, το 
έδαφος θερμαίνεται και εκπέμπει ακτινοβολία προς το διάστημα, αλλά αυτή η 
ακτινοβολία δυσκολεύεται να διαπεράσει την ατμόσφαιρα και ένα μέρος της 
«παγιδεύεται» από τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου (διοξείδιο του 
άνθρακα, μεθάνιο..), ανεβάζοντας έτσι τη θερμοκρασία τόσο της ατμόσφαιρας 
όσο και του εδάφους. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, λέγοντας φαινόμενο Θερμοκηπίου δεν 
αναφερόμαστε στη φυσική διεργασία, αλλά στην έξαρση αυτής, λόγω της 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
(βιομηχανίες, αυτοκίνητα..). Οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα και το 
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μεθάνιο συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερα ποσοστά από τα φυσιολογικά στην 
ατμόσφαιρα και σχηματίζουν ένα «διαχωριστικό» γύρω από τη Γη. 
Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της απορροφημένης ακτινοβολίας και η 
επακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Κοινώς, το κλίμα 
αποσταθεροποιείται, είναι συχνότερη η εμφάνιση καταιγίδων και πλημμύρων 
και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει λόγω της τήξης των πάγων. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

1. Κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα 
έχουν αρκετό νερό για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Μεταξύ αυτών θα 
είναι Αφρικανοί και Λατινοαμερικάνοι οι οποίοι τώρα διαθέτουν νερό.  

2. Από το 2050, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι 
ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν παρόμοιο πρόβλημα στην Ασία. Από το 
2080 η έλλειψη νερού θα απειλήσει 1,1 έως 3,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.  
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3. Οι θάνατοι στα φτωχά στρώματα του πληθυσμού από ασθένειες που θα 
σχετίζονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως διάρροια και 
υποσιτισμός, θα αυξηθούν από το 2030. Η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός 
πιθανότατα να γνωρίσουν έξαρση.  

4. Οι μικροί παγετώνες της Ευρώπης θα εξαφανισθούν, ενώ πολλοί από τους 
μεγάλους θα συρρικνωθούν δραματικά έως το 2050. Το 50% της χλωρίδας 
της Ευρώπης θα κινδυνεύσει με εξαφάνιση ή θα αφανισθεί ως το 2100.  

 

5. Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα μένουν κάθε χρόνο άστεγοι λόγω 
των πλημμύρων από το 2080 και μετά.  

6. Περίπου 200 ως 600 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το 
φάσμα της πείνας ως στα τέλη του 21ου αιώνα.  

7. Το νέφος στις αμερικανικές πόλεις θα διογκωθεί. 

 8. Από το 2050 και έπειτα πολλά ζώα που διαβιούν σε ψυχρά κλίματα, όπως 
οι πολικές αρκούδες, μπορεί να απαντώνται περισσότερο σε ζωολογικούς 
κήπους, αφού οι φυσικές κατοικίες τους θα έχουν καταστραφεί.  

9. Ήδη, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη 
πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών και 
περισσότερα από 125.000.000.000 δολάρια κοστίζουν οι ζημιές που 
προκαλούνται από αυτές. 

Σχετικά με το άμεσο μέλλον προβλέπεται ότι η παραγωγή τροφίμων θα 
αυξηθεί, για παράδειγμα οι καλλιέργειες σόγιας και ρυζιού στη Λατινική 
Αμερική. Μακροπρόθεσμα όμως τα προβλήματα θα επιδεινωθούν. Τις 
μεγαλύτερες ζημιές θα υποστούν τα οικοσυστήματα των ωκεανών και των 
παράκτιων περιοχών, οι υδροφόρες περιοχές και οι παράκτιοι οικισμοί. 
Χειρότερα αναμένεται να πληγούν από την αλλαγή του κλίματος η Αφρική και 
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η Ασία. Η Βόρειος Αμερική, η Ευρώπη και η Αυστραλία προβλέπεται να 
δεχθούν τις ηπιότερες των συνεπειών.  

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, ανήκει στα κράτη που ήδη πλήττονται από τις 
κλιματικές αλλαγές. Η χώρα μας αντιμετωπίζει παρατεταμένους καύσωνες 
και ξηρασίες με ανυπολόγιστες επιπτώσεις σε περιβάλλον, υγεία και 
οικονομία. Άμεσα, τα δάση μας καθίστανται ιδιαίτερα εύφλεκτα, επιβαρύνεται 
σημαντικά η υγεία των κατοίκων στα αστικά κέντρα, κυρίως όσων ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες, η αγροτική παραγωγή μειώνεται αισθητά και ο 
αγροτικός κόσμος απειλείται με οικονομικό μαρασμό. Μελλοντικά, η 
επιπρόσθετη αύξηση της θερμοκρασίας στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τα 
ηπιότερα κλίματα που θα επικρατούν στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, θα 
αλλάξει σημαντικά τον χάρτη των θερινών τουριστικών προορισμών, 
επηρεάζοντας αρνητικά την τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα και άρα και 
την πιο ουσιαστική πηγή εσόδων της. Ταυτόχρονα, η λειψυδρία θα συνιστά 
πρωτεύον πρόβλημα, ενώ από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω 
της τήξης των πάγων ανά τον πλανήτη θα επηρεαστούν πολλές παράκτιες 
περιοχές μας (Θεσσαλονίκη, Δέλτα Αξιού, Βόλος, Κρήτη, Μεσολόγγι..). 

 

Όπως σημειώνουν πάντως οι επιστήμονες, πολλές, αν όχι όλες, από τις 
επιπτώσεις που αναφέρονται μπορούν να αποτραπούν, αν μέσα σε χρονική 
περίοδο μιας γενιάς η διεθνής κοινότητα διακόψει τις εκπομπές διοξειδίου του 



ΔΟΚΙΜΕΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  

ΦΥΛΛΟ 2ο 
 

Σελίδα 5 
 

άνθρακα και σταθεροποιηθεί η εκπομπή των ρυπογόνων αερίων. Δυστυχώς, 
όμως, φαίνεται πως τα οικονομικά συμφέροντα είναι τόσο σημαντικά και 
ισχυρά που αδιαφορούν για τις επερχόμενες συνέπειες. Τελικά, τι θα 
επικρατήσει: ο ωφελιμισμός ή ο ανθρωπισμός; 

Όταν το τελευταίο δέντρο καεί, ο τελευταίος ποταμός ρυπανθεί και πεθάνει 
το τελευταίο ψάρι, τότε ο άνθρωπος θα διαπιστώσει πως δεν μπορεί να 

τραφεί με χρήματα. 
                                                                                                                       Από κείμενο της Greenpeace 

Μπ. Φ.(Α΄3) 
 

 
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.. 

 
Η πρώτη ανθρώπινη… αποικία στον Άρη! 

 
Ο ολλανδικός οργανισμός MarsOne αποπειράται να στείλει μια τετραμελή 
ομάδα αστροναυτών στην πρώτη ανθρώπινη αποικία στο Διάστημα και έχει 
ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο επιλογής κατάλληλων υποψηφίων, 
καταλήγοντας σε μια λίστα 1.000 ιδανικών ατόμων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι 
πλέον σε θέση να περάσουν στην επόμενη φάση του υπερφιλόδοξου σχεδίου 
της δεκαετίας που ακολουθεί, στην οποία θα λάβουν χώρα τόσο η εκπαίδευση 
των διαστημικών αποίκων -που θα καλυφθεί και τηλεοπτικά- όσο και η 
αποστολή στον Άρη.  
 

 
Οι 1.058 από τους 200.000 ανθρώπους που έκαναν αίτηση θα κριθούν εκ 
νέου μεταξύ 2014-2015, κι αυτό για να βρεθεί η ιδανική δωδεκάδα που θα 
χωριστεί σε ομάδες των τεσσάρων ανθρώπων και θα ξεκινήσει το ταξίδι για 
τον Κόκκινο Πλανήτη το 2024 - 2025. Αν η πρώτη τετραμελής ανθρώπινη 
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αποστολή υλοποιηθεί με επιτυχία, ο ολλανδικός οργανισμός σκοπεύει να 
στέλνει τετραμελή πληρώματα στον Άρη κάθε δύο χρόνια. Μέχρι να 
καταλήξουμε βέβαια εκεί, θα χρειαστεί να ολοκληρωθεί μια μακρά και επίπονη 
διαδικασία επιλογής, δοκιμής, αλλά και τελικής χρηματοδότησης του σχεδίου. 
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το συγκεκριμένο ταξίδι δεν έχει επιστροφή 
και οι άποικοι δε θα μπορούν να ξαναγυρίσουν στη Γη...  
Το εγχείρημα συνιστά ιδιωτική πρωτοβουλία και τα έξοδά του θα καλυφθούν 
από πλούσιους φιλάνθρωπους, από επιχειρηματικούς χορηγούς και από την 
πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο οργανισμός MarsOne είναι 
αποφασισμένος να μετατρέψει την αποστολή σε «ριάλιτι-σόου», χάρη στον 
τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο που θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Έτσι, 
όλος ο πλανήτης Γη θα παρακολουθεί κάθε βήμα των αστροναυτών.. 
 

 
 

Η καθημερινότητα : Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στον Άρη τα περισσότερα 
καθήκοντα τα αναλαμβάνουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αν όλα πάνε καλά, 
το ταξίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα. Γι' αυτό, ο χειρότερος εχθρός της 
αποστολής θα είναι η ανία. Όσο θα περνούν οι μέρες, θα υπάρχει μια 
συγκεκριμένη ρουτίνα. Τρεις ασχολίες θα είναι οι κυριότερες: η σωματική 
άσκηση, η εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων και τα γεύματα. Κλεισμένοι 
σ' ένα δωμάτιο μικρότερο από καθιστικό επί 9 μήνες, μαζί με τους ίδιους 
ανθρώπους και σχεδόν χωρίς καμία επαφή με την οικογένεια τους, η 
καθημερινότητα θα είναι ανυπόφορα μονότονη, κι αν παρουσιαστεί κάτι 
αναπάντεχο, ενδέχεται να είναι και επικίνδυνο για τη ζωή τους. Αυτές είναι οι 
σκληρές προϋποθέσεις για τους πρώτους ταξιδιώτες στον Άρη.Παρ' όλα αυτά 
όμως οι εθελοντές δεν είναι λίγοι.  
 
Πλησιάζοντας τον Άρη: Τις τελευταίες μέρες πριν από την προσεδάφιση 
στον Άρη, θα επικρατεί πυρετός προετοιμασιών στο διαστημόπλοιο. Ο 
κυβερνήτης και ο πιλότος θα εξασκούνται στην προσεδάφιση, γιατί η είσοδος 
στην ατμόσφαιρα του Άρη πρέπει να γίνει ακριβώς στη σωστή γωνία. Το 
πλήρωμα θα μπορεί να ελέγξει τους υπολογισμούς του σταθμού ελέγχου της 
Γης υπολογίζοντας τη θέση των άστρων. Η γυμναστική θα γίνει ακόμα πιο 
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εντατική επειδή οι αστροναύτες θα πρέπει να είναι σε φόρμα όταν βρεθούν 
ξανά σε έναν κόσμο βαρύτητας, έστω κι αν αυτή είναι μόνο το 1/3 της 
βαρύτητας της Γης. Τέλος, όλοι θα πρέπει να προσδεθούν για την επικείμενη 
είσοδο στην ατμόσφαιρα του πλανήτη. Ο μαύρος ουρανός του διαστήματος 
θα αντικατασταθεί από το έντονα κοκκινωπό πλάσμα της ατμόσφαιρας και 
σύντομα θα είναι ορατό το κόκκινο ερημικό τοπίο.  
 
Η ζωή στον Άρη:Το όνειρο των επιστημόνων είναι το ζωντάνεμα ενός 
πλανήτη και η δημιουργία κλιματικών συνθηκών παρόμοιων με της Γης, όπου 
νερά θα κυλάνε, χορτάρι θα φυτρώνει και δένδρα θα κάνουν καρπούς.Στον 
γειτονικό πλανήτη υπάρχουν εν αφθονία όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία 
δομήθηκε η ζωή στη Γή: οξυγόνο, υδρογόνο, άνθρακας, άζωτο και υπάρχουν 
οι βασικές προϋποθέσεις να γίνει το όνειρο πραγματικότητα.Αρχικά πρέπει να 
κατασκευαστεί μια βάση που θα φιλοξενήσει τους πρώτους άποικους-
ερευνητές που θα ζουν μέσα σε διαφανείς θόλους.Σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, για να αρχίσει να αποκτά ο πλανήτης περιβάλλον κατάλληλο για 
ζωή απαιτείται να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα και να αυξηθεί η θερμοκρασία 
του. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ο πλέον κατάλληλος μηχανισμός για 
να συμβεί αυτό. Η ατμόσφαιρα που θα αρχίσει να δημιουργείται θα εγκλωβίζει 
την ηλιακή ενέργεια που με τη σειρά της θα αυξάνει τη θερμοκρασία. Για να 
δημιουργηθεί όμως κατάλληλη ατμόσφαιρα, πρέπει με κάποιο τρόπο να 
απελευθερωθεί το οξυγόνο που βρίσκεται δεσμευμένο στους πολικούς 
πάγους στο διοξείδιο του άνθρακα της σημερινής υποτυπώδους ατμόσφαιρας 
και στα πετρώματα του υπεδάφους. Ένας τρόπος είναι με φυτά που θα 
καταναλώνουν το διοξείδιο του άνθρακα (όπως εξάλλου γίνεται και στη Γη) και 
θα παράγουν οξυγόνο. Σιγά σιγά οι πρώτοι πάγοι θα αρχίσουν να λιώνουν,θα 
αρχίσουν να σχηματίζονται οι πρώτες λιμνούλες και να τρέχουν τα πρώτα 
ρυάκια.  Στις απότομες πλαγιές θα ξεπεταχθούν τα πρώτα δένδρα που η 
μικρή βαρύτητα του πλανήτη θα τα κάνει να έχουν λεπτούς κορμούς και να 
ψηλώνουν πολύ γρήγορα.Σύντομα θα σχηματισθούν τα πρώτα δάση με ύψη 
που θα ξεπερνούν τα 100 μέτρα. Αυτά θα παράγουν οξυγόνο που θα αυξάνει 
την πυκνότητα της ατμόσφαιρας.Όλα αυτά σε έναν ατέρμονο και ζωογόνο 
κύκλο, τον κύκλο της ζωής. Σιγά-σιγά το αμυδρό ροζ χρώμα της ατμόσφαιρας 
θα αρχίσει να αντικαθίσταται από ένα ξεπλυμένο μπλε στην αρχή και ανοιχτό 
γαλάζιο μετά. Τα πρώτα πραγματικά σύννεφα θα αρχίσουν να εμφανίζονται 
στον ουρανό και οι πρώτες βροχές θα ξαναπέσουν, δίνοντας ζωή στο 
πλανήτη… 

Χρ. Τσ.(Α΄3) 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ.. 

Παιδική εργασία 
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Η παιδική εργασία είναι φαινόμενο το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
το 19ο αιώνα, την εποχή που οι αγρότες αποτελούσαν την πλειονότητα του 
πληθυσμού. Οι άνθρωποι ζούσαν σε δύσκολες συνθήκες και επικρατούσε 
φτώχεια. Τα παιδιά, τα οποία ήταν μικρόσωμα, έκαναν δουλειές που δεν 
μπορούσαν να κάνουν οι μεγάλοι.  

Στην εποχή μας, τα παιδιά αναγκάζονται να εργαστούν λόγω οικονομικών 
προβλημάτων, λόγω της φτώχειας και της οικονομικής κρίσης. Επίσης, 
συναντάμε και το φαινόμενο του εξαναγκασμού, βάσει του οποίου οι γονείς 
εκμεταλλεύονται τα μικρά σε ηλικία παιδιά τους για να κερδίσουν κάποια μικρά 
εισοδήματα. 

 

Στην χώρα μας η παιδική εργασία είναι περισσότερο εμφανής στα φανάρια 
μεγάλων πολυσύχναστων λεωφόρων. Τα παιδιά περιμένουν από το πρωί 
μέχρι το βράδυ να μαζέψουν κάποια χρήματα, έστω και λίγα, για να τραφούν 
για τουλάχιστον μια μέρα. Πολλές φορές αναγκάζονται να κάνουν και άλλες 
δουλειές εκτός από το να καθαρίζουν τζάμια, όπως να πουλάνε λουλούδια, 
χαρτομάντιλα και αναπτήρες, προκειμένου να βοηθήσουν οικονομικά την 
οικογένειά τους.  

Η πολύωρη εργασία όμως και οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης έχουν 
συνέπειες επιβλαβείς στα παιδιά. Οι ασταθείς καιρικές συνθήκες και πολλές 
φορές η σωματική κακοποίηση τα οδηγούν σε σωματικά και ψυχολογικά 
προβλήματα. Ο εκφοβισμός από τους γονείς τους τα υποχρεώνει να 
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εργάζονται ως αργά στους δρόμους, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να 
μαζέψουν τα απαιτούμενα χρήματα.  

 

Στοιχεία .. που σοκάρουν! 

 186 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο είναι θύματα 
παιδικής εργασίας, απάνθρωπης μεταχείρισης και οικονομικής και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης.  

 1 στα 6 παιδιά παγκοσμίως αποχωρίζεται την οικογένειά του, 
στερείται της προστασίας και των πιο στοιχειωδών φροντίδων που του 
είναι αναγκαίες για την ανάπτυξή του, αποκλείεται από την εκπαίδευση 
και ρίχνεται στο σκλαβοπάζαρο της παιδικής εργασίας.  

 100.000 ανήλικα παιδιά εργάζονται στην Ελλάδα. 

Εκατό εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο αντί να πηγαίνουν σχολείο  
δουλεύουν.Tο φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται τόσο στον αναπτυσσόμενο όσο 
και στον αναπτυγμένο κόσμο,γεγονός που είναι γνωστό και στην χώρα 
μας.Αυτά τα παιδιά στερούνται τα βασικά δικαιώματα,όπως το δικαίωμα της 
μόρφωσης και το δικαίωμα για παιχνίδι.Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 
προέρχονται από φτωχές και πολυμελείς οικογένειες.Πολλά παιδιά λόγω των 
άθλιων εργασιακών καταστάσεων αρρωσταίνουν και πολύ συχνά πεθαίνουν 
πριν καν μπουν στην εφηβεία. 

 

Τα σκήπτρα της παιδικής εργασίας κρατάνε οι χώρες του τρίτου κόσμου και 
συγκεκριμένα η Ασία και οι χώρες του Ειρηνικού (122,3 εκατομμύρια παιδιά) 
και η Αφρική ( 50 εκατομμύρια παιδιά ) 
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Συγκεκριμένα πολλά παιδιά εργάζονται ως: 

• σκλάβοι εργοστασίων (Ινδία) 
• παιδιά ανθρακωρύχοι(Κολομβία,Βολιβία,Περού) 
• λειαντές πολύτιμων λίθων(Ινδία) 
• αδαμαντωρύχοι(πρώην Ζαΐρ) 
• παιδιά που καθαρίζουν δεξαμενές πετρελαιοφόρων(Πακιστάν) 
• εργάτες σε υφαντουργεία(Ινδία,Πακιστάν,Μπανγκλαντές) 

 

• συλλέκτες γιασεμιού το βράδυ(Αίγυπτος) 
• κατασκευαστές τούβλων από ηλικία 5 ετών(Ινδία,Πακιστάν) 
• ράπτες ποδοσφαιρικών  μπαλών(Πακιστάν) 
• ελεύθεροι δύτες για να βρουν μαργαριτοφόρα 

στρείδια(Μαλαισία,Βιρμανία) 

 

Φ. Ζ., Σ. Ν. (Γ΄3) 

ΥΓΕΙΑ.. 

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ…ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ! 
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Η Anorexia nervosa είναι μια σοβαρή ασθένεια, τόσο ψυχική όσο και 
σωματική. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η άρνηση του ατόμου να τραφεί και 
κατ’ επέκταση η κατανάλωση τροφών περιορίζεται σε υπερβολικά μικρές 
ποσότητες. Η ασθένεια αυτή παρουσιάζεται συνήθως στην εφηβική ηλικία, 
ενώ οι γυναίκες έχουν δεκαπλάσιες πιθανότητες να την εμφανίσουν σε σχέση 
με τους άντρες. Τα άτομα που πάσχουν από ανορεξία έχουν μια 
διαστρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό τους και διάφορες προκαταλήψεις για το 
σώμα τους: αν και φτάνουν σε σημείο να είναι οστεώδη, νιώθουν παχύσαρκα. 
Η μέση ημερήσια πρόσληψη θερμίδων είναι 600-800 θερμίδες αλλά 
καταγράφονται και ακραίες περιπτώσεις ολικής αθρεψίας. Πρόκειται λοιπόν 
για μια σοβαρή ψυχική αρρώστια με υψηλό ποσοστό παρενεργειών και το 
υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από όλες τις ψυχικές ασθένειες (σχεδόν το 
20% των ασθενών οδηγείται στο θάνατο). 

 

 

Συμπτώματα.. 

Ποια είναι λοιπόν τα συμπτώματα, που μαρτυρούν την εμφάνιση της 
διαταραχής; Τα άτομα με ψυχογενή ανορεξία έχουν μια παθολογική 
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διατροφική συμπεριφορά, η οποία χαρακτηρίζεται από αυστηρές και 
εξαντλητικές δίαιτες, υπερκατανάλωση τροφών σε σύντομο χρονικό διάστημα 
και πρόκληση εμετού στη συνέχεια λόγω ενοχών, αποφυγή γευμάτων ή 
πέταμα του φαγητού στα κρυφά, όπως επίσης και άλλες ιδιόρρυθμες 
συνήθειες, όπως το κρύψιμο του φαγητού μέσα στο σπίτι. Η εξέλιξη της 
διαταραχής έχει επίσης άσχημες επιπτώσεις στην εικόνα και τη λειτουργία του 
σώματος. Το δέρμα γίνεται ξηρό και θαμπό εξαιτίας της αφυδάτωσης, τα 
μαλλιά εξασθενούν, τα δόντια καταστρέφονται. Συχνά, παρατηρείται υπόταση, 
αρρυθμία, ταχυκαρδία, αμηνόρροια, υπερκόπωση, αλλά και 
γαστρεντερολογικά και αναπαραγωγικά προβλήματα. Πέρα από τις 
αντιδράσεις του σώματος, την εμφάνιση της διαταραχής μαρτυρά και η ίδια η 
συμπεριφορά του ατόμου. Το άτομο δεν αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις, 
αποφεύγει κάθε κοινωνική δραστηριότητα που μπορεί να συσχετίζεται με το 
φαγητό και μειώνει τις επαφές του με συγγενείς και φίλους για να κρύβεται η 
απώλεια του βάρους του. Ακόμη, οι ασθενείς είναι συνήθως κακόκεφοι ως και 
καταθλιπτικοί και δεν ενδιαφέρονται για δραστηριότητες που παλαιότερα τους 
χαροποιούσαν. Η μοναδική τους ευχαρίστηση προκύπτει από την απώλεια 
κιλών. 

 

Αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής.. 

 
Η νευρική ανορεξία μπορεί να υπερνικηθεί και είναι σημαντικό για το άτομο να 
αναζητήσει θεραπεία όσο το δυνατό συντομότερα, διότι μπορεί να 
έχεισοβαρές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Η έγκαιρη διάγνωση της 
νόσου βοηθάει στην καλύτερη εξέλιξη και θεραπεία του ατόμου. Αν οι 
διατροφικές διαταραχές αντιμετωπισθούν από νωρίς, αυτό θα βελτιώσει την 
έκβαση της ανάρρωσης. Η ανάρρωση μπορεί να πάρει μήνες ή χρόνια, αλλά 
η πλειοψηφία των ατόμων αναρρώνουν. 
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Η θεραπευτική αγωγή επιχειρεί να αποκαταστήσει τρεις τομείς: να επαναφέρει 
το άτομο στο φυσιολογικό του βάρος, να καταπολεμήσει τις ψυχικές 
διαταραχές που σχετίζονται με την ασθένεια και να εξαφανίσει τις σκέψεις που 
οδήγησαν σε αυτή τη λανθασμένη ενέργεια. Προκειμένου να επιτευχθούν 
αυτοί οι στόχοι, απαιτούνται: 

 Ψυχολογικές θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να 
αλλάξει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που 
σχετίζονται με το διαταραγμένο τρόπο διατροφής. 

 Διατροφική επιμόρφωση ώστε το άτομο να επανεκπαιδευθεί στο να 
αποκτήσει υγιείς διατροφικές συνήθειες. 

 Μπορεί να χρειασθεί νοσηλεία για τα άτομα που πάσχουν από σοβαρό 
υποσιτισμό λόγω της έλλειψης τροφής. 

 Μπορεί να γίνει χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων για τη μείωση των 
αισθημάτων της κατάθλιψης και του άγχους. 

 Η οικογένεια και οι φίλοι των ατόμων που πάσχουν από αυτή τη 
διατροφική διαταραχή συχνά μπορεί να αισθάνονται σύγχυση και 
ψυχική ένταση. Η υποστήριξη καθώς και η επιμόρφωση και η καλύτερη 
κατανόηση των διατροφικών διαταραχών από τους οικείους του 
ασθενή, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της θεραπευτικής αγωγής. 

Κ. Φ. (Β΄1) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ  ΙΣΤΟΣ.. 

e-ΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΕΣ.. 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς προσφέρει 
απεριόριστες δυνατότητες πρόσβασης στον κόσμο της γνώσης, της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας! Τα 2.500.000.000 περίπου χρηστών το 
αποδεικνύει περίτρανα. Όμως αν δεν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, μπορεί να 
αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο.. Η πρόκληση στον κυβερνοχώρο λοιπόν είναι 
να μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τους πιθανούς 
κινδύνους που εγκυμονεί. 

Ακατάλληλο περιεχόμενο: λόγω της αδυναμίας ελέγχου της ποιότητας του 
υλικού των ιστοσελίδων, προβάλλονται άφθονα ανήθικα στοιχεία, στα οποία 
δυστυχώς έχουν πρόσβαση και παιδιά, που εξαιτίας του άπλαστου και 
αδιαμόρφωτου χαρακτήρα τους είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούν 
(πορνογραφικό υλικό, παράνομος τζόγος, σκηνές βίας, ιστοσελίδες 
σατανιστικών και παραθρησκευτικών οργανώσεων..).. 
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Εθισμός - Αποξένωση: η αλόγιστη και πολύωρη χρήση του διαδικτύου 
δημιουργεί συναισθηματική εξάρτηση και αποχαύνωση, αποξενώνει από τον 
πραγματικό κόσμο και αλλοιώνει την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους 
ανθρώπους. Η επικοινωνία που αναπτύσσεται στα πλαίσια του διαδικτύου 
συνήθως είναι επιφανειακή, υποκριτική, ανειλικρινής και επομένως δεν 
ευνοείται η υγιής κοινωνικοποίηση. Το άτομο εθίζεται στην τυπική επαφή, στο 
ψέμα και στερείται της άμεσης, συναισθηματικής και ουσιαστικής 
επικοινωνίας.. 

 

Παραπληροφόρηση: διάφοροι επιτήδειοι, εκμεταλλευόμενοι την πολυφωνία 
και την ελευθεροστομία που κυριαρχεί στον κυβερνοχώρο, 
παραπληροφορούν και προπαγανδίζουν ιδέες  και στάσεις ζωής, 
επιχειρώντας να χειραγωγήσουν τους χρήστες. Συχνά, παρατηρούνται 
φαινόμενα προώθησης ρατσιστικών μηνυμάτων, κομματικού φανατισμού, 
αλλοίωσης της αλήθειας σε ποικίλους τομείς και αποπροσανατολισμού της 
κοινής γνώμης από μείζονα θέματα της επικαιρότητας.. 

Εκφοβισμός: πρόκειται για την παρενόχληση, την ταπείνωση παιδιών κι 
εφήβων από ομηλίκους τους. Αυτοί που ασκούν τον συγκεκριμένο εκφοβισμό 
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να απειλήσουν, να παρενοχλήσουν, 
να δυσφημίσουν, να υποδυθούν αυτούς που εκφοβίζουν, να υποκλέψουν την 
ταυτότητά τους, να χλευάσουν, να συκοφαντήσουν.  
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Αποπλάνηση: άγνωστα και κακόβουλα άτομα εκμεταλλεύονται το στοιχείο 
της ανωνυμίας στο διαδίκτυο για να προσεγγίσουν ανήλικα παιδιά με στόχο τη 
σεξουαλική παρενόχληση.. 

Υποκλοπή προσωπικών δεδομένων: είναι η πράξη της εξαπάτησης ενός 
χρήστη κάνοντας τον να δώσει προσωπικές πληροφορίες σε μια «πλαστή 
ιστοσελίδα» στο Διαδίκτυο (π.χ. διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας, αριθμό 
διαβατηρίου, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης..). 
Μια τέτοιου είδους δραστηριότητα επιτρέπει σε έναν απατεώνα να κλέψει ή να 
πλαστογραφήσει τα στοιχεία του θύματος ή και να κερδίσει παράνομη 
πρόσβαση στα δεδομένα του.. 

Ιοί: κακόβουλα προγράμματα που εγκαθίστανται σε ένα υπολογιστή εν αγνοία 
του χρήστη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και που η ενεργοποίησή τους 
προκαλεί την καταστροφή δεδομένων και αρχείων.. 

Μπ. Γκ. (Β΄2) 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.. 

Πόσο «αθώα» είναι τα κινητά τηλέφωνα; 

3.000.000.000 περίπου χρήστες κινητών τηλεφώνων ανά τον κόσμο τα έχουν 
μετατρέψει σε προέκταση του εαυτού τους, καθώς δεν τα αποχωρίζονται ούτε 
στον … ύπνο τους! Ωστόσο, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν 
καθίσταται επικίνδυνη για την υγεία μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
έχει εντάξει τις ασύρματες επικοινωνίες στα πιθανά καρκινογόνα, αλλά δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι οι διεθνείς έρευνες συχνά καταλήγουν σε αντίθετα 
πορίσματα.  

Οι επιπτώσεις στην υγεία, αν υπάρχουν, εξαρτώνται από το είδος του κινητού 
και κυρίως από την τιμή SAR. Πρόκειται για τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης 
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της ακτινοβολίας που μετράται σε βατ ανά κιλό σωματικής μάζας και διαφέρει 
από συσκευή σε συσκευή. Άλλοι παράγοντες επικινδυνότητας είναι η διάρκεια 
και η συχνότητα της συνομιλίας, η συνολική διάρκεια σε χρόνια της χρήσης 
του κινητού, η ισχύς της εκπομπής που σχετίζεται με την ποιότητα του 
σήματος και ο τρόπος χρήσης (απευθείας στο αυτί, handsfree, bluetooth). Αν 
για παράδειγμα το κινητό τοποθετείται στο αυτί κατά τη διάρκεια της 
συνομιλίας, τότε μέρος της ακτινοβολίας εισέρχεται στον εγκέφαλο και 
απορροφάται από τα κύτταρα του.  

 

Πάντως, όταν γίνεται περιορισμένη χρήση του κινητού και οι χρήστες δεν είναι 
παιδιά, ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες ή άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό 
σύστημα, τότε οι αρνητικές επιδράσεις είναι μάλλον παροδικές. Η 
μακροχρόνια όμως χρήση του μπορεί να οδηγήσει στις ακόλουθες πιθανές 
επιπτώσεις: καρκίνος του εγκεφάλου, λευχαιμία, αϋπνία, πονοκέφαλος, 
σύγχυση, στρες, δυσκολία συγκέντρωσης, κούραση, υπογονιμότητα.  Η 
ακτινοβολία, λοιπόν, επηρεάζει άμεσα τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ιδίως των 
παιδιών, εφόσον το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι λιγότερο ανεπτυγμένο 
και έχει λεπτότερα κρανιακά οστά, ώστε είναι πιο ευάλωτο στις επιπτώσεις 
των τεχνητών ακτινοβολιών.Ο πιθανός κίνδυνος για την υγεία των 
παιδιών είναι πολύ υψηλός, αφού η απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής 
ενέργειας μέσα στο κεφάλι ενός παιδιού είναι σημαντικά υψηλότερη από 
εκείνη στο κεφάλι ενός ενηλίκου (ο παιδικός εγκέφαλος έχει υψηλότερη 
αγωγιμότητα, μικρότερο μέγεθος και μικρότερη απόσταση από τον πομπό). 
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Οι τρόποι, οι οποίοι θα μας «σώσουν» από την ακτινοβολία είναι οι 
εξής:  

► Αποφεύγετε τη συνομιλία με το κινητό κολλημένο στο αυτί. 

► Περιορίστε το χρόνο ομιλίας σας από κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας 
το όταν είναι πραγματικά απαραίτητο - επικοινωνήστε καλύτερα με sms 
(δηλαδή γραπτά μηνύματα). 

► Προτιμήστε τις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές, ιδιαίτερα όταν κάνετε 
κλήσεις μεγάλης διάρκειας. 

► Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε σημεία με κακό 
σήμα, όπου το τηλέφωνο εκπέμπει σε πλήρη ισχύ για να συνδεθεί. 

► Αποφεύγετε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο, σε τρένα, 
πλοία, λεωφορεία, αφού η ακτινοβολία του ανακυκλώνεται εσωτερικά στις 
μεταλλικές επιφάνειες, ενώ καθώς μετακινήστε  το κινητό εκπέμπει σε πλήρη 
ισχύ, γιατί συνεχώς προσπαθεί να συνδεθεί με την πλησιέστερη κεραία. 

► Μοιράζετε τον χρόνο ομιλίας σας κρατώντας το κινητό και από τις δύο 
πλευρές του κεφαλιού. 

► Μην αφήνετε το τηλέφωνο ανοιχτό δίπλα σας όταν κοιμάστε, εφόσον και σε 
standby στέλνει σήμα κάθε λίγα λεπτά στην πλησιέστερη κεραία. 

► Χρησιμοποιείτε ενσύρματο handsfree ή ασύρματο bluetooth. Εκτιμάται ότι 
οι επιπτώσεις από την ακτινοβολία τους είναι μειωμένες. 

 ► Προσέχετε πού και πώς τοποθετείτε το κινητό σας. Αποφεύγετε να το 
βάζετε στην τσέπη σας (ιδίως τα γεννητικά όργανα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 
στις ασύρματες ακτινοβολίες). Αν αυτό είναι απαραίτητο, τοποθετήστε το με 
τέτοιο προσανατολισμό ώστε η πίσω πλευρά να μην εφάπτεται στο σώμα, 
καθώς αυτή είναι η πλευρά από την οποία τα περισσότερα κινητά εκπέμπουν 
τη μέγιστη ένταση ακτινοβολίας.  

Λ. Κλ. (Β΄2) 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ.. 

Έφηβοι και ελεύθερος χρόνος (;) 

 
Το θέμα του ελεύθερου χρόνου φαίνεται να απασχολεί όλο και περισσότερο 
μικρούς και μεγάλους. Αν αναρωτηθούμε για το πόσο ελεύθερο χρόνο έχουμε 
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και το τι κάνουμε σ’ αυτόν ίσως η απάντηση να μην είναι και τόσο 
ικανοποιητική. Ωστόσο, ο ελεύθερος χρόνος, ειδικά για τον έφηβο, είναι 
απαραίτητος. Ο νέος βρίσκεται στο εξελικτικό στάδιο της ζωής του, κατά το 
οποίο έχει ανάγκη για εσωτερικούς μονολόγους και αναζήτηση της ταυτότητάς 
του. Σε αυτή την ηλικία αρχίζει να διαμορφώνει αξίες και ιδανικά, να κάνει 
σχέδια και όνειρα για τη ζωή και το μέλλον του. Επομένως, όσο λιγότερο 
χρόνο έχει τόσο λιγότερα όνειρα θα κάνει. Επιπλέον, αυτή τη χρονική περίοδο 
το άτομο αρχίζει συνήθως για πρώτη φορά να ανοίγεται στην κοινωνία, να 
επικοινωνεί με τους άλλους, να αναπτύσσει πιο σταθερές φιλίες και να 
αναζητά άτομα του αντίθετου φύλου. Σκοπός του ελεύθερου χρόνου λοιπόν 
είναι, μέσα από την ελεύθερη διαχείρισή του, ο έφηβος να ικανοποιεί 
επιμέρους ειδικότερες προσωπικές βιολογικές, κοινωνικές, πνευματικές και 
συναισθηματικές ανάγκες και να αντλεί ικανοποίηση. 

 
 
Αντίθετα με τις ανάγκες της ηλικίας τους όμως, οι έφηβοι μαθητές είναι 
αναγκασμένοι να «τρέχουν» για να προλάβουν σχολικές και εξωσχολικές 
δραστηριότητες, ξένες γλώσσες και μαθήματα υπολογιστών και όσα άλλα 
προγράμματα παρακολουθούν, με αποτέλεσμα ο ελεύθερος χρόνος να 
μειώνεται στο ελάχιστο. Αυτό δημιουργεί στο άτομο αισθήματα ανασφάλειας 
και μεγάλου άγχους. Όση ώρα του απομένει ο νέος δεν προλαβαίνει να 
κοινωνικοποιηθεί επαρκώς και σωστά και η μόνη διέξοδος μοιάζει να είναι η 
τηλεόραση με τα αμφιβόλου ποιότητας προγράμματα και ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής που προσφέρει είσοδο σε κάθε είδους σελίδες… Έτσι, οι 
μαθητές μαθαίνουν να αγνοούν τις προσωπικές σωματικές και ψυχικές τους 
ανάγκες.  
 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 



ΔΟΚΙΜΕΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  

ΦΥΛΛΟ 2ο 
 

Σελίδα 19 
 

 

Με βάση έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές του σχολείου μας, οι 
περισσότεροι έφηβοι (48%) προτιμούν να αθλούνται κατά τον ελεύθερο χρόνο 
που διαθέτουν στο αθλητικό κέντρο της περιοχής. Τα πιο δημοφιλή αθλήματα 
είναι το βόλεϊ, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Ακολουθούν με ποσοστό 19% 
η τηλεόραση και ο Η/Υ που με την πρόοδο της τεχνολογίας παρέχουν όλο και 
περισσότερα μέσα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Με μικρή διαφορά, οι βόλτες 
και οι δραστηριότητες με τους φίλους αποτελούν την ασχολία του 18% των 
συνομήλικών μας. Τέλος, μικρός είναι ο αριθμός όσων διαβάζουν εξωσχολικά 
βιβλία ή περιοδικά (10%) και ελάχιστοι είναι αυτοί που αφιερώνουν χρόνο 
στην οικογένειά τους (5%). 

 

Μ. Α. (Β΄2) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ… ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ «ΦΙΛΟΣ»; 

Η κοινή λογική θα έλεγε ότι τα βιντεοπαιχνίδια λειτουργούν μόνο 
αρνητικάτόσο στην υγεία όσο και στη συμπεριφορά των νέων. Ορισμένοι 
ερευνητέςόμως έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, εκτός από τα αρνητικά 
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στοιχεία,ίσως, υπάρχουν και κάποιες θετικές συνέπειες στην ανάπτυξη του 
μυαλού των παιδιών και των νέων.  

 

Πολλά από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι παιχνίδια γνώσεων και 
στρατηγικής, οπότε προσφέρουν ποικίλες πληροφορίες, οξύνουν την 
κρίση,αναπτύσσουν την επινοητικότητα και την αντίληψη, καλλιεργούν τις 
διανοητικές ικανότητες. Κάνουν τους νέους πιο οξυδερκείς που σημαίνει ότι ο 
νέος παράγει ιδέες και λύσεις για να περάσει τα όποια εμπόδια θέτει το 
παιχνίδι. Το νεαρό άτομο  γίνεται πιο ευέλικτο, βάζει τον εαυτό του σε μία 
θέση που θα ήθελε να βάλει στην πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο 
επεκτείνει την φαντασία του. Γίνεται δεξιοτέχνης, συγχρονίζει μάτια και χέρια, 
ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επεκτείνει τις γνώσεις του σε ξένες γλώσσες, να 
γνωρίσει τον κόσμο και την ιστορία. 

 

Πέραν των άλλων, τα βιντεοπαιχνίδια συνδυάζουν τη δράση και την 
περιπέτεια, διασκεδάζουν, αποτελούν έναν ξεχωριστό τρόπο διαφυγής από τη 
μονοτονία και το άγχος της καθημερινότητας. Εξάλλου, η ενασχόληση με τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια συνιστά ένα ευχάριστο τρόπο εξοικείωσης των παιδιών 
με την τεχνολογία, που στη σύγχρονη εποχή κρίνεται απαραίτητη. Τέλος, ένα 
ηλεκτρονικό παιχνίδι βοηθά κυρίως τα παιδιά τα οποία πάσχουν απόκάποια 
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ασθένεια ώστε να ξεχαστούν, να απορροφηθούν με το ηλεκτρονικό παιχνίδι, 
μειώνοντας την ένταση και την αγωνία τους κατά την παραμονή τους σε 
κάποιο νοσοκομείο ή στο σπίτι. 

 

Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια επιφυλάσσουν και αρκετές αρνητικές 
επιπτώσεις. Απομονώνουν το παιδί από τον κοινωνικό περίγυρο με έντονες 
επιδράσεις στην υγιή κοινωνικοποίησή του, το παθητικοποιούν, το 
αποχαυνώνουν, το μηχανοποιούν. Δημιουργούν ένα εθισμό, με αποτέλεσμα 
να καταργείται το όποιο ενδιαφέρον για λοιπές δραστηριότητες. Παρατηρείται  
μάλιστα παραμέληση της σωματικής κίνησης και άσκησης και τα παιδιά 
γίνονται πιο μαλθακά, καθώς επηρεάζεται η σωματική τους ανάπτυξη και 
υγεία. Λέγεται πως τον Αύγουστο του 2005 ένας ενήλικος Κορεάτης πέθανε 
μετά από 50 ώρες βιντεοπαιχνιδιών, ωστόσο δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα 
στοιχεία που ν’ αποδεικνύουν αυτό το γεγονός.   

Η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας, συνδέεται επίσης με τη χρήση 
βιντεοπαιχνιδιών. Μαζί με την τηλεόραση, αποτελούν τον δεύτερο παράγοντα 
πρόκλησης παχυσαρκίας, μετά την κατανάλωση πρόχειρου φαγητού. Κι αυτό 
γιατί ο χρόνος που θα διέθετε ένας νέος σε εξωτερικές δραστηριότητες ή 
αθλήματα αφιερώνεται σε χαμένο χρόνο, κατά τον οποίο μένει αδρανής 
μπροστά απ’ την παιχνιδομηχανή ή τον υπολογιστή.  

 

Η έκθεση όμως σε βίαια βιντεοπαιχνίδια καταστρέφει και την κοινωνική 
συμπεριφορά του νέου. Έρευνες έδειξαν πως η έκθεση σε βίαια 
βιντεοπαιχνίδια προκαλεί κατανάλωση αλκοόλ, βανδαλιστικές συμπεριφορές 
στο σχολείο και άλλες εγκληματικές δράσεις. Μαθαίνουν στους νέους να 
καταφεύγουν σε επιθετικές μεθόδους για να επιλύσουν τις διαφορές τους, 
πόσο μάλλον αν κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη επιθετική προδιάθεση. Όσο 
περισσότερες βίαιες πράξεις βλέπει ένας νέος, τόσο πιο πιθανό είναι να 
διαπράξει και ο ίδιος βιαιότητες. 
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Βέβαια, τα βιντεοπαιχνίδια συνδέονται άρρηκτα με τη φαντασία. Ωστόσο, 
ορισμένα από αυτά αλλοιώνουν την πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό και 
δημιουργούν στα παιδιά συγχύσεις επικίνδυνες ως προς το τι είναι 
πραγματικό και τι φανταστικό. Δεν πρέπει μάλιστα να αγνοηθεί ότι σχετίζονται  
και με την εικόνα που σχηματίζει κάποιος στο μυαλότου για το αντίθετο φύλο. 
Οι θηλυκοί χαρακτήρες των βιντεοπαιχνιδιών είναι συχνά υπερσεξουαλικοί και 
μη-ρεαλιστικοί και δημιουργούν στο μυαλό τουνέου-χρήστη, μια λανθασμένη 
εντύπωση για τα πρότυπα ιδανικής ομορφιάς.   

Συμπερασματικά, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι εγγενώς αρνητικά. Ο 
αντίκτυπος που θα έχουν στο παιδί, τον έφηβο, εξαρτάται από τη συνετή και 
υπεύθυνη χρήση, την ενημέρωση των οικείων του ανήλικου για αυτά και τη 
δυνατότητα διακριτικής παρακολούθησης που χρειάζεται. Η καλύτερη 
προστασία είναι η πρόληψη και όχι η δαιμονοποίηση, η ενημέρωση και όχι η 
άγνοια.. 

Κ. Μπρ. (Β΄2) 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.. 

«Και οι τοίχοι έχουν … μιλιά;» 

Πολλοί από εμάς σίγουρα θα έχουν παρατηρήσει σε διάφορους δρόμους της 
Αθήνας να «κοσμεί» κάποιον τοίχο ένα σύνθημα. Τα συνθήματα στους 
τοίχους θεωρούνται βανδαλισμός και καταστροφή κρατικής περιουσίας. Και 
όμως, όσο παράξενο και αν ακούγεται, τα συνθήματα αυτά αποτελούν την 
«φιλοσοφία του δρόμου», αφού εκφράζουν με σαρκαστικό, ευφυή, σοβαρό ή 
και πολλές φορές με προβληματισμένο τόνο τους φόβους, τις ανησυχίες, τους 
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προβληματισμούς, τις ελπίδες, την δυσαρέσκεια, καθώς επίσης και την 
απελπισία. Αποτελούν με λίγα λόγια φορείς της λαϊκής σοφίας και γνώμης. Ο 
γραπτός ανώνυμος συνθηματικός λόγος σχολιάζει τα εκάστοτε 
κοινωνικοπολιτικά δρώμενα και «αιχμαλωτίζει» στον χρόνο προσωπικές 
σκέψεις και συναισθήματα. Το σύνθημα ως συμπυκνωμένη μορφή δημόσιας 
επικοινωνίας περιλαμβάνει στη θεματολογία του από ερωτικές εξομολογήσεις 
και οπαδικά μηνύματα, μέχρι πολιτικά μανιφέστα και φιλοσοφικές ενατενίσεις, 
σκιαγραφώντας τις σχέσεις που αναπτύσσουν τα δρώντα υποκείμενα με το 
κοινωνικό τους περιβάλλον. Ευφυείς, περιπαικτικές, πικρόχολες, ειρωνικές ή 
και υβριστικές χιουμοριστικές ατάκες «κοσμούν» κάθε είδους διαθέσιμη 
επιφάνεια, μετατρέποντας την πόλη σε ένα απέραντο σημειωματάριο. Γι’ 
αυτό, την επόμενη φορά που θα συναντήσετε στον δρόμο σας κάποιο 
σύνθημα, μπείτε στον κόπο να το διαβάσετε. Περισσότερη ώρα θα σας πάρει 
να σκεφτείτε αν πρέπει να το υιοθετήσετε ή όχι..       
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«Άλλες φορές χιουμοριστικά και άλλοτε καυτηριάζοντας την καθημερινότητα, τα 
συνθήματα στους τοίχους των πόλεων πάντα ασκούν μια ιδιαίτερη γοητεία…» 
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Διαβάστε μερικά από τα πιο πετυχημένα συνθήματα που έχουν γραφτεί σε 
τοίχους: 

«Αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, εκνευρίζουν εμάς που τα ξέρουμε.» 
(λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αθήνα) 

«Αν τα λάθη διδάσκουν, τότε έχω καταπληκτική μόρφωση.» 
(οδός Μπενάκη, Αθήνα) 

«Η χώρα καταστρέφεται από την αδιαφορία, αλλά τι με νοιάζει εμένα?» 
(λόφος Στρέφη, Αθήνα) 

«Θέλω να γίνω αυτό που ήμουν τότε που ήθελα να γίνω αυτό που είμαι 
τώρα.» 

(πλατεία Εξαρχείων, Αθήνα) 
«Φονιάδες των Ψαριών, Πελεκάνοι.» 
(οδός Γερουλάνου, Αργυρούπολη) 

«Δεν υπάρχουν παθητικοί καπνιστές, μόνο αντιπαθητικοί αντικαπνιστές» 
(T.E.I Αθήνας) 

«Το Lifestyle είναι μαγικό, από μηδενικό σε κάνει νούμερο.» 
(Γκάζι, Αθήνα) 

«Θεσσαλονίκη, η μόνη πόλη που γράφεται με δύο Σίγμα και προφέρεται με 
δύο Λάμδα.» 

(Μύλος, Θεσσαλονίκη) 
«Διατηρείτε την Αθήνα καθαρή. Πετάτε τα σκουπίδια σας στον Πειραιά.» 

(Μεταξουργείο, Αθήνα) 
«Ζαλίζομαι. Σταματήστε τη Γη να κατέβω.» 

(Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη) 
«Συμμετέχω, Συμμετέχεις, Συμμετέχει, Συμμετέχουμε, Συμμετέχετε, 

Αποφασίζουν.» 
(οδός Σινώπης, Αθήνα) 

«Έγχρωμη TV , Ασπρόμαυρη Ζωή.» 
(οδός Στουρνάρα, Αθήνα) 

 

Σγ. Δ. (Γ΄3) 

 

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ…ΔΟΚΙΜΕΣ 

Η εφημερίδα μας, δίνοντας το βήμα του λόγου στους μαθητές του σχολείου 
και ενθαρρύνοντας τις όποιες απόπειρες ποιητικής έκφρασής τους, φιλοξενεί 
το ποίημα των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου Σ. Αλ. και Ρ. Κ. 



ΔΟΚΙΜΕΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  

ΦΥΛΛΟ 2ο 
 

Σελίδα 26 
 

Όσο μπορείς.. 

Μην ντροπιάζεις, μην προκαλείς 

τη ζωή σου μην απειλείς. 

Σε βλέπω που δεν προσέχεις 

και τη ζωή σου δεν ελέγχεις. 

 

Γι’ αυτό σταμάτα ό,τι κάνεις, 

αφού συνέχεια χάνεις. 

Με αυτή την αφορμή θα σε βοηθήσω 

και δε θέλω κάτι να κερδίσω. 

 

Όμως άκου ό,τι σου λέω, 

διότι στην ευτυχία εγώ πλέω. 

Εφάρμοσέ το ό,τι κι αν λες 

και θα σου πω τις συμβουλές. 

 

Όσο μπορείς να προσπαθείς, 

δίχως καλά να το σκεφτείς. 

Πάντοτε τους άλλους να βοηθάς 

και ας μην τους αγαπάς. 

 

Ίσως τότε να ευτυχίσεις 



ΔΟΚΙΜΕΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  

ΦΥΛΛΟ 2ο 
 

Σελίδα 27 
 

και τη ζωή σου να ζήσεις,  

την ηρεμία και τη γαλήνη 

που κάθε μέρα θα σου δίνει. 

Ρ. Κ., Σ. Αλ. (Γ΄3) 

ΜΕ ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ.. 

 

 

ΩΡΑ ΓΙΑ ΓΕΛΙΟ.. 



ΔΟΚΙΜΕΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  

ΦΥΛΛΟ 2ο 
 

Σελίδα 28 
 

 

 

Οι συμπτώσεις… 

Τρεις φίλοι συζητούν σχετικά με τις συμπτώσεις: 

-Η γυναίκα μου διάβαζε την "Ιστορία δύο πόλεων" και γέννησε δίδυμα! 

-Η δικιά μου διάβαζε τους "Τρεις σωματοφύλακες και γέννησε τρίδυμα! 

Τότε ο τρίτος πετάγεται από τη θέση του πανικόβλητος και φωνάζει: 

-Ωχ, πρέπει να πάω αμέσως στο σπίτι μου! Την ώρα που έφευγα η γυναίκα 
μου διάβαζε το "Ο Αλή Μπαμπά και οι σαράντα κλέφτες"! 



ΔΟΚΙΜΕΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  

ΦΥΛΛΟ 2ο 
 

Σελίδα 29 

 

 

Από αύριο.. 

- Γιατρέ, κάθε βράδυ βλέπω το ίδιο όνειρο, ποντίκια να παίζουν ποδόσφαιρο. 

- Πάρε αυτά τα φάρμακα σήμερα το βράδυ πριν κοιμηθείς και αύριο θα είσαι 
καλά. 

- Να τα πάρω από αύριο γιατί σήμερα έχουν τελικό; 

Π. Σ., Μ. Χρ. (Β΄2) 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΒΑΛΕΣ ΝΙΚΟΣ (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ) 

 

Μην επιτρέπεις τη θέλησή σου να 
βρυχάται,                          

όταν η δύναμή σου ψιθυρίζει. 

 

 


