
  ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 

ΠΑΛΜΟΣ 
Αρ. Φύλλου 3 - Απρίλιος 2019 Εφημερίδα του Γυμνασίου Κορώνης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΣ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟ-
ΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ  ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Στις  3 Απριλίου  

Ομάδα μαθητών  από τη Β΄και Γ΄Γυμνασίου 
πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στην Κα-
λαμάτα και στο κέντρο προβολής μαθητικών 
τανιών  και παρουσίασε ντοκυμαντέρ  που για 
πρώτη φορά κατάφεραν οι μαθητές  να γυρί-
σουν. Το θέμα αντλήθηκε από το χώρο  των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εστίασε πάνω 

στην ισότητα των δύο φύλων. 

Μαθητές της Γ΄Γυμνασίου πήραν πληροφορίες  
από γυναίκες της περιοχής  για τα δικαιώματα 
της γυναίκας στο παρελθόν, τη θέση της δίπλα 
στον άνδρα  και το ρόλο της στον κοινωνικό και 

επαγγελματικό τομέα. 

Οι κριτικοί μαθητικών ταινιών που είδαν το ντοκυμαντέρ συνεχάρησαν τα παιδιά μας και συγκε-
κριμένα  για την επιλογή τους  να βρουν  γυναίκες διαφορετικής ηλικίας οι οποίες  είπαν τις από-
ψεις τους.  Οι μαθητές τις κατέγραψαν και παρότι ερασιτέχνες  του είδους  έβγαλαν προς τα έξω 
άριστη δουλειά  Ο τίτλος του ντοκυμαντέρ  διατυπώνεται  στο ερώτημα  «Γυναίκα είναι;» και με 

αυτόν τον τίτλο  μπορούμε να το βρούμε στο you tube. 

Aκολούθησαν  προβολές 2 ντοκυμαντέρ  το ένα σχετικό με την προστασία αδέσποτων ζώων και 
το άλλο σχετικό με  τον ξεριζωμό των προσφύγων. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο  σ΄αυτήν την ωραία προσπάθεια 
είχαν οι μαθητές Παύλος Λυμπέρης, Στέλλα Σταμάτη, 

Μαρβίνα Μαράντου,,φη Τσώνη, Μαγδαληνή Αγγελοπού-
λου,Τάσος Μάλλιος, Πάνος Γαϊτάνης και αρκετά ακόμα 
παιδιά που βοήθησαν  να βγει προς τα έξω αυτή η αξιό-

λογη μαθητική εργασία.  

Υπεύθυνοι καθηγητές του πολιτιστικού προγράμματος  
οι καθηγητές Μαρία Καλαποδά  

,Γεωργία Μουσελίμη, Κούτη Παναγιώτα, Λαμπρόπουλος 
Γεώργιος. 

Συγχαρητήρια   στα παιδιά μας που και φέτος δίνουν δυναμικά το παρόν  στον τομέα των σχολι-
κών  δραστηριοτήτων   και των βιωματικών,διαδραστικών  εργασιών.  

Οι καθηγητές του Προγράμματος  



Τα θλιβερά του καιρού μας…. 

 

Το 2019 ήλθε < πολλά υποσχόμενο > 
αλλά εμείς οφείλουμε να επισημάνου-
με ότι το 50% τουλάχιστον των κα-
τοίκων της γης, υποσιτίζονται, ένα 
ποσοστό παραμένει αναλφάβητο και 
ένα πολύ μεγαλύτερο δεν έχει ιατρο-

φαρμακευτική περίθαλψη.. 

Η αδιάκοπη λοιπόν επαφή με την κα-
θημερινότητα  και τα όσα συμβαίνουν 
πραγματικά  γύρω μας είναι απαραί-
τητη κυρίως για τους νέους που δυ-

στυχώς τις περισσότερες φορές 
φτιάχνουν ένα < γυάλινο κόσμο> μέσα 
στον οποίο κινούνται και δυστυχώς 

μέσα εκεί χωράνε μόνο τα παιχνίδια με τον υπολογιστή. 

Παρόλα αυτά δεν είναι εύκολο να παραιτηθεί κανείς από τη σκέψη ότι ως εκπαιδευτικός έχει 
καθήκον να < ετοιμάσει> τους νέους και ειδικά τους μαθητές του  για το μέλλον τους. 

Με μια παρατήρηση όμως! Κι οι νέοι πρέπει να συνεργάζονται για να αποκτήσουν κάποτε στην 
κοινωνία τη θέση που τους αξίζει. 

Μαρία Καλαποδά 

Θεολόγος- φιλόλογος 

 

Ομάδα εργασίας  

Χρήστος Φωτόπουλος,  

Έφη Τσώνη,  

Ευγενία Μιχαλοπούλου,  

Γιώργος Κυριακόπουλος,  

Παύλος Λυμπέρης, 

Στέλλα Σταμάτη 

 

Συντονιστές εκπαιδευτικοί 

Καλαποδά Μαρία 

Μουσελίμη Τζίνα 

Λαμπρόπουλος Γεώργιος 

Κούτη Παναγιώτα 



2019 νέα χρονιά, νέες ελπίδες 

 

Ένας νέος χρόνος 
ήλθε δημιουργώντας 

προσδοκίες για το κα-
λύτερο. Μαθητές και 
καθηγητές προχωρά-

με στην εκτέλεση 
προγραμμάτων σχολι-
κών δραστηριοτήτων 
που για φέτος και με-
τά από πρόσφατες ο-
δηγίες του Υπουργεί-
ου παιδείας συνδέο-
νται με την αειφόρο 
ανάπτυξη σε όλους 

τους τομείς του παι-
δαγωγικού προβλημα-

τισμού. 

Εργαζόμαστε λοιπόν φέτος στον τομέα του περιβάλλοντος με το πρόγραμμα της χρησιμότητας και 
αναγκαιότητας του νερού στη ζωή μας, στον τομέα του πολιτισμού με προγράμματα όπως η ισότη-

τα, η ρητορική τέχνη και στην έκδοση της εφημερίδας μας ο μαθητικός  παλμός. 

Καλή μας επιτυχία  και πάντα να παλεύουμε για τη γνώση 

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Κορώνης 

Μαρία Καλαποδά   

Στόχοι για τη νέα χρονιά  

Βρισκόμαστε στα μέσα του Δεκεμβρίου και 
όπως κάθε χρονιά  μαθητές και καθηγη-
τές  βάζουμε  ψηλά τον πήχη και προσδο-
κούμε η χρονιά 2018-19 να είναι εποικο-
δομητική και γόνιμη.  

Οι ατομικοί στόχοι  τίθενται από εμάς 
τους  μαθητές μέσα από τα κάθε είδους 
ενδιαφέροντά μας  και την προσπάθεια 
που πρέπει να καταβάλλουμε. 

Υπάρχουν μαθητές που στόχο έχουν τα 
μετάλλια μέσα από το χώρο του αθλητι-
σμού , υπάρχουν άλλοι  που ενδιαφέρονται για τις επιδόσεις στα μαθήματα και επιδιώκουν καλούς 
βαθμούς. Το προσδοκώμενο  είναι όλοι μέσα από τη σχολική κοινότητα να θέτουν στόχους.  

Φέτος  ετοιμάζουμε προγράμματα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά, ένα από αυτά είναι και η έκδοση 
της εφημερίδας μας  που ξεκίνησε από πέρσι  και φέτος ενισχύεται και  συνεχίζεται.  

Μαθητές λοιπόν καθηγητές αλλά και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων θα επιδιώξουμε το καλύ-
τερο για το  σχολείο μας και ελπίζουμε να το πετύχουμε. 

Έφη Τσώνη 



Γιατί να συμμετέχουμε στο erasmus; 

 Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που 
συμμετέχουν σε προγράμματα σαν το Erasmus επω-
φελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχο-
λεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια 
της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάστα-

ση. 

Το erasmus"ρίχνει μια γέφυρα" προς την Ευρώπη 
και βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερα 
εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 

πραγματικής ζωής. Διαμορφώνει νέες πολιτιστικές 
νόρμες, πιο ανοιχτές στην αλλαγή, την καινοτομία 
και τη διαφορετικότητα, διαπερνάει σχολεία και το 
σύνολο της τοπικής κοινότητας. Εκατομμύρια μαθη-
τές υπό την καθοδήγηση εκατοντάδων χιλιάδων εκ-
παιδευτικών έχουν συμμετάσχει σε έργα erasmus, 
διαμορφώνοντας πλέον μια ολόκληρη Γενιά, τη Γε-

νιά του Erasmus. 

Υπενθυμίζουν στους εκπαιδευτικούς τους ότι μπο-
ρούν να υπερβούν τον περιορισμένο ορίζοντα των 

τοίχων του σχολείου και έτσι τελικά αναπτύσσονται 
ως άτομα. 

Η γενιά του erasmus πιστεύει σε αξίες όπως τη 
πολιτισμική συνείδηση και ανοχή, που αποτελούν 

πυλώνες στον ορισμό της πολυεθνικής και πολυπο-
λιτισμικής κοινωνίας. Οι μαθητές που συμμετείχαν σε προγράμματα erasmus: 

έμαθαν να μιλούν και μια άλλη γλώσσα πέραν της δικής τους 

συνειδητοποίησαν τη σημασία του να ακούν και να κατανοούν την οπτική γωνία των άλλων 

Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών κατά τη συνεργασία 
τους, έμαθαν να εκτιμούν την ποικιλότητα και τον πλούτο 
του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Νιώθουν ότι αυτό τους έχει 
κάνει πιο ανοιχτόμυαλους και ευπροσάρμοστους σε ποικί-
λα περιβάλλοντα. Επίσης, προσέδωσε νέο ενδιαφέρον και 

απόλαυση στη μάθηση. 

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί μετέβαλαν τον 
τρόπο διδασκαλίας τους, αλλά και τη σχέση με τους μαθη-
τές τους, καθώς έγιναν περισσότερο μέντορες και συντο-
νιστές παρά αναμεταδότες της γνώσης, ένας ρόλος που 
θεωρείται παρωχημένος στην παιδαγωγική επιστήμη του 

21ου αιώνα. 

Έτσι λοιπόν κι εμείς στο Γυμνάσιο Κορώνης, έχοντας πλέ-
ον δημιουργήσει pic number για το σχολείο μας, έναν κω-
δικό ταυτοποίησης, κι έχοντας πλέον καταλήξει στα σχο-

λεία με τα οποία θα συνεργαστούμε (Ισπανία, Πολωνία, Νορβηγία και Γερμανία) θα υποβάλ-
λουμε τον Μάρτιο την αίτηση συμμετοχής μας. 

Ελπίζουμε με την νέα χρονιά, ο στόχος μας να γίνει πραγματικότητα! 

 

Τζίνα Μουσελίμη 



Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 
 

Πριν από λίγο και-
ρό στο σχολείο 
μας , μας επισκέ-
φτηκε το ΕΚΦΕ 
Μεσσηνίας το ο-
ποίο μας έδειξε 
πειράματα σε σχέ-
ση με την ηλέκτρι-

ση με την τριβή και ηλέκτριση με  επαφή .Αφού μας 
έδειξαν κάποια απλά πειράματα μας οργάνωσαν σε ομά-
δες των δύο ατόμων και μας έβαλαν να τα κάνουμε και 
εμείς .Στην συνέχεια μας έδειξαν και πιο δύσκολα πει-
ράματα με την βοήθεια οργάνων φυσικής .Η κυρία                 
και ο κύριος              ήταν και οι δύο πρόθυμοι να μας 
λύσουν οποιαδήποτε απορία είχαμε .Θα θέλαμε και ε-
μείς με την σειρά μας να τους ευχαριστήσουμε που 
ήρθαν ,καθώς και για τον χρόνο  που αφιέρωσαν  για 
να  μας δείξουν τα πειράματα . 

                       Ευγενία Μιχαλοπούλου 

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 

Γεννήθηκε το 1784 στο χωριό Νέδουσα Μεσσηνίας. Με τον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη 
και τον Παπαφλέσσα συνέβαλε στην προετοιμασία του Εθνικού Ξεσηκωμού και στις 23 Μαρτίου 

1821 μπήκε στην Καλαμάτα μαζί με τους άλλους στρατιωτικούς αρ-
χηγούς.  

Από την αρχή ενστερνίσθηκε το στρατηγικό σχέδιο του Κολοκοτρώ-
νη για την κατάληψη της Τριπολιτσάς και πήρε μέρος σε όλες τις 
επιχειρήσεις για την κατάληψη του διοικητικού κέντρο των Οθωμα-
νών στην Πελοπόννησο. Διακρίθηκε στη Μάχη του Βαλτετσίου (12 
Μαΐου 1821), ενώ αποφασιστική ήταν η συμβολή του στη Μάχη των 
Δολιανών (18 Μαΐου 1821), όπου ανέδειξε στο έπακρο τις στρατιω-
τικές του ικανότητες. Επικεφαλής μόλις 600 ανδρών κατανίκησε 
τον στρατό του Κεχαγιάμπεη που ανήρχετο σε 6.000 άνδρες και 
σχεδόν τον αποδεκάτισε. Γι' αυτόν τον πραγματικό του άθλο, οι συ-
μπολεμιστές του τον ονόμασαν «Τουρκοφάγο». 

Μέχρι το τέλος του Αγώνα ο Νικηταράς ήταν στην πρώτη γραμμή, 
πολεμώντας είτε στην Πελοπόννησο είτε στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, όπου συνεργάστηκε 
με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τον Γεώργιο Καραΐσκάκη. Πήρε μέρος στην Άλωση της Τριπολι-
τσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821) και ήταν από τους λίγους αρχηγούς που αρνήθηκε να συμμετάσχει 
στη διανομή των λαφύρων. 

Μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου 
και έλαβε μία τιμητική σύνταξη, η οποία ήταν ο μόνος πόρος της ζωής του. Το 1847 διορίσθηκε 
μέλος της Γερουσίας και δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου 1849, έφυγε από τη ζωή 
σε ηλικία 67 ετών.  

Στέλλα Σταμάτη 



Πρώτη φορά στο Γυμνάσιο.. 
 

Φέτος πηγαίνω στην Α΄Γυμνασίου. 
Νέοι ορίζοντες  για μένα και νέοι φί-
λοι. Πιστεύω ότι η δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση δεν είναι τόσο δύσκολη 
όσο λένε αρκεί να είσαι συνεπής, να 
έχεις μυαλό και να μπορείς να κρα-
τάς πράγματα στο μυαλό σου. Στην 
αρχή  ένιωσα αμήχανα. Μετά άκουσα 
μέσα μου μια φωνή να μου λέει « 
Γιώργο θα πρέπει να στρωθείς και 
να σοβαρευτείς  γιατί   τα μαθήματα 
έχουν τη δυσκολία τους». Οι δάσκα-
λοι  είναι συμπαθητικοί και μακάρι να 
με βοηθήσουν να γίνω ένας μορφω-
μένος και χρήσιμος άνθρωπος στην 
κοινωνία. Κατά τα άλλα  το κτίριο του σχολείου είναι συμπαθητικό , υπάρχει κυλικείο και μεγάλος  
χώρος  με δύο μπασκέτες  για άθληση. Οι επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου γίνονται στο αμφι-
θέατρο .Τελικά πιστεύω ότι ως «ψαράκι» φέτος θα έχω μία ενδιαφέρουσα και καλή σχολική χρο-
νιά. 
 

Γιώργος  Κυριακόπουλος 
 

Αγώνες Ρητορικής Τέχνης 

 

Το γυμνάσιο Κορώνης θα συμμετάσχει φέτος στους αγώνες ρητορικής τέχνης για μαθητές δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Τα αγωνίσματα αυτά διακρίνονται σε ομαδικά και ατομικά. Τέτοια είναι : οι διττοί λόγοι, ομαδικό 
άθλημα, κατά το οποίο καλούνται δύο τριμελείς ομάδες διαφορετικών σχολείων να επιχειρηματο-

λογήσουν υπέρ ή κατά ενός θέματος , ο αυ-
θόρμητος λόγος  ατομικό άθλημα, ο οποίος 
στηρίζεται κυρίως , στη δημιουργική σκέψη 
του ομιλητή, με στόχο την τέρψη του ακροα-
τηρίου και τέλος, η νοηματική ανάγνωση α-
τομικό άθλημα, κατά την οποία ο μαθητής 
καλείται να αποδώσει το ύφος και το νόημα 
του κειμένου με ζωντανό και εκφραστικό 
τρόπο. 

Στόχος των αγωνισμάτων είναι το να ανα-
πτύξουν οι μαθητές επικοινωνιακές και 
γλωσσικές δεξιότητες, να καλλιεργήσουν την 
κριτική τους σκέψη και να ασκηθούν στο δη-

μοκρατικό διάλογο, στοιχεία απαραίτητα στη μετέπειτα πορεία τους. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν εκτός ωραρίου διδασκαλίας την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 29 
έως 31 Μαρτίου στην πόλη της Καλαμάτας. 

Το σχολείο μας θεωρεί επιβεβλημένη την παρουσία και συμμετοχή του στους ρητορικούς αγώ-
νες , καθώς το όφελος για τους μαθητές μας αναμένεται να είναι πολλαπλό. 

 

Γιώτα Κούτη  

Φιλόλογος Γυμνασίου Κορώνης   



Σύντομη ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας 

 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις μετέβαλλαν ριζικά τη ζωή 

των ανθρώπων. Με τη φωτιά και λίθινα εργαλεία ο 

άνθρωπος αρχίζει να προστατεύεται από τα άγρια 

θηρία και επιδίδεται στο κυνήγι. 

Με τη γεωργική επανάσταση, καλλιεργεί τη γη για να 

παράγει την τροφή του. Ιδρύει μικρούς οικισμούς κο-

ντά στο υγρό στοιχείο. Οργανώνεται, για πρώτη φορά, 

και ασχολείται με την κατασκευή πιο πολύπλοκων εργαλείων που θα τον βοηθήσουν στην καλ-

λιέργεια της γης, στη μεταφορά προϊόντων κ.α. 

Τον 16ο αι., η τυπογραφεία εμφανίζεται στη Γερμανία από τον Γουτεμβέργιο. Τον 18ο αι., ξε-

σπά η βιομηχανική επανάσταση. Η εκβιομηχάνιση, δηλαδή η χρησιμοποίηση μηχανών στην πα-

ραγωγική διαδικασία θα μεταβάλλει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η μαζική παραγωγή 

θα οδηγήσει στη μαζική κατανάλωση. Οι ανάγκες του ατόμου αυξάνονται, μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα, διαμορφώνονται νέες κοινωνικές τάξεις. Και 

φθάνουμε στον 20ο αιώνα: έκρηξη επιτευγμάτων! Φωτογραφική μηχανή, κινηματογράφος, ψυ-

γείο, τηλεόραση, διαδίκτυο ηλεκτρισμός και η κατοχή αυτοκινήτου θεωρείται δεδομένο για την 

πλειοψηφία των κατοίκων των αναπτυγμένων χωρών. Ο ι δρόμοι φωτίζονται χάρη στον Edison, 

μιλάμε με το τηλέφωνο στον Graham Bell, οι τηλεπικοινωνίες διευκολύνονται από τις μελέτες 

του Tesla,  ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο των αδερφών 

Wright, κατασκευάζουμε βόμβες, δυστυχώς πυρηνικές 

βόμβες… 

Οι θετικές συνέπειες της τεχνολογίας είναι αμέτρητες! 

Η επικοινωνία με άτομα που ζουν μακριά από εμάς είναι 

εφικτή μέσω διαφόρων μέσων, όπως κινητό τηλέφωνο, 

SMS, Skype, e-mail….βιοτικό επίπεδο έχει βελτιωθεί, 

το προσδόκιμο όριο ζωής ανέρχεται στα 80-85 έτη για 

τους κατοίκους των δυτικών χωρών. Τα ταξίδια μακρινών αποστάσεων διαρκούν ελάχιστα. Οι 

μεταφορές προϊόντων από άλλες ηπείρους σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι εφικτές. Η αί-

σθηση του χώρου και του  χρόνου αλλάζει. Η γνώση εκδημοκρατίζεται λόγω του Internet. 

Μπορούμε να μάθουμε κυριολεκτικά για τα πάντα! Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε 

ζωντανά προγράμματα, να ψυχαγωγηθούμε παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια, παρακολουθώ-

ντας τηλεόραση κ.α. 

 

Λαμπρόπουλος Γεώργιος 

Καθηγητής Τεχνολογίας  



Το  πρόβλημα του  διαδικτύου 

 

 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά από πολύ μικρή ηλικία σήμερα 

είναι το απόλυτο δέσιμο με τον υπολο-

γιστή και το διαδίκτυο. Τα παιχνίδια 

όμως που προωθούνται είναι πολύ ε-

πικίνδυνα όπως το παιχνίδι της μπλε 

φάλαινας, η κατασκευή και χρήση του 

Facebook, ο εθισμός  ακόμα και σε 

αυτοκτονίες οι πλαστές πληροφορίες 

και άλλα πολλά . 

Μέσα σε όλο αυτό το επικίνδυνο μπλέ-

ξιμο μπαίνουν και τα κινητά με τους 

ίδιους κινδύνους και τα ίδια κακά απο-

τελέσματα.Ας δοθεί λοιπόν βάρος στα 

μαθήματά μας και με μέτρο ας γίνεται 

και η χρήση του διαδικτύου…. 

 

 

Φωτόπουλος Χρήστος 

 Άσφαλτος: Ασφάλεια ή ανασφάλεια;           
 

Κάθε χρόνο στη χώρα μας περίπου 2500 συνάνθρωποί μας, 
κυρίως νέοι και μικρά παιδιά, αφήνουν την τελευταία τους 

πνοή στην άσφαλτο. Οι δε τραυματίες με προσωρινή ή μόνι-
μη αναπηρία είναι χιλιάδες. Είναι σαν να διαγράφεται μια 

κωμόπολη κάθε χρόνο από τον ελληνικό χάρτη ή να πέφτει 
ένα αεροπλάνο με 70 άτομα κάθε 10 μέρες!!! 

Ενώ, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο αριθμός των τροχαί-
ων μειώνεται, στην Ελλάδα αυξάνεται κατά 35 % περίπου 
κάθε χρόνο. Και το τραγικότερο, τα θανατηφόρα τροχαία 

αυξάνονται κατά 65 %. Από τους νεκρούς και τους τραυμα-
τίες, το 1/3 είναι παιδιά. Το τραγικό αυτό γεγονός γίνεται 
ακόμα χειρότερο αν υπολογίσει κανείς ότι, πέρα από τους 
θανάτους, πολλοί από τους τραυματίες μένουν ανάπηροι, 

και μάλιστα σε μικρή ηλικία. 
Σε μελέτες για τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας, τα τε-
λευταία 10 χρόνια για το 80% των τροχαίων ατυχημάτων 

ευθύνονται οι ίδιοι οι οδηγοί, για το 12,5% των ατυχημάτων 
οφείλεται σε ελαττώματα του οδικού δικτύου και στις καιρι-
κές συνθήκες, το 2,2% αποδίδεται σε προβλήματα των ο-

χημάτων και το 1% στους επιβάτες. Η συντριπτική πλειονό-
τητα των τροχαίων ατυχημάτων οφείλονται σε κακή κυκλο-
φοριακή αγωγή και ελλιπή οδική συνείδηση και συμπεριφορά 

των οδηγών και πεζών. 
Τα τροχαία ατυχήματα πέρα από τις άμεσες συνέπειες στον 

ίδιο τον παθόντα και στην οικογένεια του έχει και κοινωνι-
κές, δημογραφικές παρενέργειες με σημαντικές οικονομικές 
επιπτώσεις. Από την πλευρά της πολιτείας πρέπει να παρ-
θούν συστηματικά μέτρα. Είναι αναγκαία η αστυνόμευση και 
βεβαίωση των επικίνδυνων παραβάσεων που δημιουργούν 

το τροχαίο ατύχημα ή επιτείνουν τις συνέπειες του . 
 

Παύλος Λυμπέρης 


