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Εκδρομή του σχολείου μας στο "Van Gogh Alive" 

 

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθη-
κε εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, με σκοπό 
την παρακολούθηση της έκθεσης " Van Gogh 
Alive The Experience" , στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών. Μετά από ταξίδι τεσσάρων ωρών με το 
λεωφορείο, φτάσαμε στο Μέγαρο Μουσικής. 
 
Στο πρώτο μέρος της έκθεσης, μας παρουσιάστη-
κε η βιογραφία του μεγάλου αυτό καλλιτέχνη, σε 
συνεργασία οπτικού και ακουστικού υλικού αφού 

για ότι ακούγαμε είχαμε την ευκαιρία και να το δούμε. Εκεί μάθαμε για τις μεγάλες περιόδους δη-
μιουργίας του Βαν Γκογκ ενώ βρισκόταν στην Ολλανδία, τη ζωή του στο Παρίσι, τη ζωή του στην 
Άρλ και την ζωή του στην κλινική του Σαν Ρεμί.  
 
Έπειτα από την προβολή της παρουσίασης, είχαμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε κάποια από τα διαση-
μότερα έργα του αλλά και να πάρουμε περισσότερες 
πληροφορίες για αυτά εφόσον δίπλα στο έργο ανα-
γραφόταν το όνομα του έργου, πότε δημιουργήθη-
κε, με τι μέσο, ποιες είναι οι διαστάσεις του και τέ-
λος λίγα λόγια για τον πίνακα και  την ψυχική κατά-
σταση του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη όταν τα δη-
μιούργησε . 
 

Τέλος, έγινε η αναπαράσταση του δωματίου του 
καλλιτέχνη στην Αρλ και το εντυπωσιακότερο ήταν πως το δωμάτιο του ήταν σε 3D μορφή. 

Το πρώτο και τελευταίο μέρος, αποτελεί και όχι άδικα , το φαντασμαγορικό και καθηλωτικό μέ-
ρος. Σε αυτό το μέρος μας παρουσιάζεται το συνολικό έργο του Βαν Γκογκ, ενώ ταυτόχρονα μας 
περιγράφει την ιστορία του, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του κατά την διάρκεια της δημιουρ-

γίας των έργων του. Η παρουσίαση έγινε με την 
συνοδεία κλασσικής μουσικής και οι εικόνες προ-
βάλλονταν σε μεγάλες οθόνες.  

Αμέσως μετά από την καταπληκτική παρουσίαση 
των έργων, μεταφερθήκαμε στο The mall of Ath-
ens στο Μαρούσι με το λεωφορείο όπου και μείνα-
με για δυόμιση ώρες. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε. 
Τέλος, πραγματοποιήθηκε το ταξίδι των τεσσάρων 
ωρών με το λεωφορείο.  



Μπροστά στις προκλήσεις του 2018 

Μια νέα χρονιά ανοίγεται μπροστά μας. Δειλές οι προσδοκίες για καλύτερες μέρες, τολμηρές 
όμως οι ελπίδες μας για ενεργοποίηση της σχολικής-μαθητικής κοινότητας. Ενεργοποίηση που 
έχει να κάνει με τη συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα που έχει αναλάβει το σχολείο αλλά 
και συμμετοχή σε γενικότερες δράσεις που στόχο έχουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του 
μαθητόκοσμου. 

Προκειμένου η πνευματική πορεία του σχολείου να είναι ανο-
δική πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε: Δάσκαλοι, μαθητές, γο-
νείς και τοπική κοινωνία. 

Η καλλιέργεια της κριτικής συνείδησης, η ορθοφροσύνη, η 
άμιλλα, ο ειλικρινής διάλογος μεταξύ του Συλλόγου διδασκό-
ντων και των μαθητών αλλά και των παιδιών μεταξύ τους εί-
ναι κάποιες συντεταγμένες που αν καταφέρουμε να υπάρξουν 
έστω σε κάποιο βαθμό θα ξεπεράσουμε πολλές και μεγάλες 
δυσκολίες που εμφανίζονται καθημερινά στο σχολείο και ε-

μποδίζουν το παιδαγωγικό έργο. 

Εύχομαι ολόψυχα η νέα χρονιά να μας δώσει τις ευκαιρίες που απαιτούνται για να προετοιμάσου-
με τους νέους μας αθόρυβα αλλά σταθερά έτσι ώστε να είναι ικανοί να ανταποκρίνονται στις 
προσκλήσεις και στις προκλήσεις των καιρών… 

Μαρία Καλαποδά   Θεολόγος Φιλόλογος 

Διευθύντρια Γυμνασίου Κορώνης 

 

Ομάδα εργασίας  

 Καπινιάρη Μαρία Κρασσακοπούλου Παναγιώτα Κρασσακοπούλου Αντωνία 

   Νίκολα Μαρία          Νίκολα Εργιόνα          Λυμπέρη Ηλιάνα 

    Λιώμα Μαρία        Βασιλοπούλου Όλγα         Τομαρά Γεωργία 

     Μητροπούλου Φρόσω      Μάραντος Διονύσιος      Μπαϊράμης Διονύσιος  

  Μουλατσιώτης Βασίλειος  Μουλατσιώτης Παναγιώτης     Φωτόπουλος Χρήστος 

Τριαντόπουλος Αλέξανδρος    Τσώνη Έφη                        Σταμάτη Στέλλα 

 Ντούνιας Πέτρος   Στασινόπουλος Χρήστος                Τσώνης Χρήστος 

     Σκούρας Δημήτριος    Ντόκολας Παναγιώτης        Μιχαλοπούλου Έφη 

    Μάλλιος Αναστάσιος      Καπινιάρη Βαλεντίνα        Μαράντου Βαλεντίνα 

     Λυμπέρης Παύλος  Αγνιάδου Ηλέκτρα    Αγγελοπούλου Μαγδαληνή  
    

Συντονιστές εκπαιδευτικοί 

Καλαποδά Μαρία 

Μουσελίμη Τζίνα 

Λαμπρόπουλος Γεώργιος 



Σχολικός Εκφοβισμός 

 

    Ο εκφοβισμός, γνωστός σε όλους μας ως bull-
ing, είναι ένα φαινόμενο που συναντάται πολύ συ-
χνά στις μέρες μας. Αποτελείται από επιθετικές, 
εκφοβιστικές ή ακόμα και βίαιες πράξεις και συ-
μπεριφορές ενός ή πολλών ατόμων προς κάποιο 
πρόσωπο, που για κάποιο λόγο ξεχωρίζει ή διαφέ-
ρει. 

    Ο εκφοβισμός περιλαμβάνει τρία βασικά είδη κακοποίησης: συναισθηματική, λεκτική και σωματι-
κή. Στην συναισθηματική συνήθως συναντάται ο ψυχολογικός εκβιασμός, στη λεκτική η βία μέσω 
του λόγου και στη σωματική η χειροδικία εναντίον του θύματος. Ειδικά στην σύγχρονη εποχή, όπου 
όλα τα παιδιά έχουν κινητό τηλέφωνο ή και υπολογιστή, ο εκφοβισμός μπορεί να είναι ακόμα και 
ηλεκτρονικός. 

    Γιατί όμως κάποια παιδιά γίνονται θύτες και κάποια άλλα θύματα; Απλά επειδή κάποια παιδιά 
προέρχονται από προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, δεν έχουν σωστά πρότυπα, είναι ανα-
σφαλή ή κάποτε υπήρξαν και τα ίδια θύματα εκφοβισμού. Αντίθετα, τα θύματα συνήθως είναι άτομα 
μοναχικά, χωρίς αυτοπεποίθηση και θεωρούνται διαφορετικά, ίσως λόγω εμφάνισης, φυλής, θρη-
σκείας ή αναπηρίας. 

   Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το φαινόμενο του εκφοβι-
σμού πρέπει να συνεργαστούν όλοι όσοι συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, όπως ο θύτης, το θύμα, οι 
αυτόπτες μάρτυρες, οι εκπαιδευτικοί κι οι οικογένειες. 

 

Τρόποι Αντιμετώπισης Σχολικού Εκφοβισμού 

   

 Ο εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο σύνθετο και πολύπλευρο, το 
οποίο χρειάζεται σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση, έτσι ώστε να 
μην εξελιχθεί σε μία πιο επικίνδυνη κατάσταση. Η συμπεριφορά 
καθενός από τους εμπλεκομένους σε μία τέτοια περίπτωση θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. 

   Επειδή το να αντιμετωπιστεί απευθείας η συμπεριφορά του θύ-
τη είναι λίγο πιο δύσκολο, θα ήταν προτιμότερο να εστιάσουμε 
στην αλλαγή της συμπεριφοράς του θύματος και του γύρω περι-
βάλλοντος, δηλαδή των εκπαιδευτικών και της οικογένειας.  Το 

παιδί που γίνεται θύμα εκφοβισμού αυτά που πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει τη δυσάρεστη 
κατάσταση είναι π.χ. να μιλήσει σε κάποιον γι' αυτό που συμβαίνει, να μην δείξει ότι ενοχλήθηκε, 
να μην ανταποδώσει, να κρατάει απόσταση ασφαλείας από τους θύτες, να τους αγνοεί, ν 
'αστειευτεί μ 'αυτό κλπ. Από την άλλη πλευρά, οι έμμεσα εμπλεκόμενοι π.χ. οικογένεια, φίλοι, συμ-
μαθητές, εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αντιδρούν σ 'αυτές τις συμπεριφορές την στιγμή που το αντι-
λαμβάνονται. 

   Συνοψίζοντας, η κοινωνία μας θα πρέπει να αντιληφθεί και να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα 
μεταξύ των ανθρώπων. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο και να απο-
φύγουμε τυχόν μη αναστρέψιμες καταστάσεις. 

 



Πρόγραμμα Erasmus 

Το πρόγραμμα Erasmus (Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 
κινητικότητα των φοιτητών) είναι πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης(ΕΕ) που δημιουργήθηκε το 1987. Το Erasmus+ ή Erasmus 
Plus είναι το νέο πρόγραμμα που συνδυάζει όλα τα τρέχοντα προγράμματα της 
ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που 
άρχισε τον Ιανουάριο του 2014. 

Το όνομα του προγράμματος προέρχεται από τον Ολλανδό φιλόσοφο Έρασμο, 
που είναι γνωστός ως αντίπαλος του δογματισμού, ο οποίος έζησε και εργά-
στηκε σε πολλά μέρη στην Ευρώπη για να διευρύνει τις γνώσεις του και να α-
ποκτήσει νέες γνώσεις, και άφησε την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο της 
Βασιλείας στην Ελβετία. 

To πρόγραμμα δομείται σε τρεις βασικές Δράσεις (Key Actions):                             

Α) ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals)  

Β) ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές  

Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic  

Partnerships)  

Γ) KA3: Eνίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής /Support for Policy Reform.  

 

Το σχολείο μας, το Γυμνάσιο Κορώνης, ξεκίνησε να συνεργάζεται στα πλαίσια αυτού του προ-
γράμματος, με ένα σχολείο από την Γερμανία,  από την Νορβηγία και σύντομα περιμένουμε να ε-
νταχθεί στην ομάδα μας και ένα σχολείο από την Ισπανία.  

Μάλιστα στις 22-24 Φεβρουαρίου μας επισκέφτηκε η κ. Stefanie Buhl, καθηγήτρια της αγγλικής 
και της γερμανικής γλώσσας αλλά και δράματος  στο σχολείο Integrierte Gesamtschule Tha-

leischweiler-Froschen  κοντά στην πόλη Καϊζερσλαουτερ.  

Σκοπός της επίσκεψής της ήταν να μας γνωρίσει από κο-
ντά, μαθητές και εκπαιδευτικούς, να συζητήσουμε και να 
ανταλλάξουμε  ιδέες αλλά και να προγραμματίσουμε τις 
δράσεις μας στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τα υπό-
λοιπα σχολεία.  

Η διήμερη επίσκεψή της μας άφησε με τις καλύτερες εντυ-
πώσεις. Αφού συναντήθηκε με το σύλλογο διδασκόντων 

και με την διευθύντρια του γυμνασίου κ. Μαρία Καλαποδά, ξεναγήθηκε στους χώρους του σχολεί-
ου και συνομίλησε  με πολλούς από τους «ενθουσιασμένους» μαθητές μας. 

Τελικά συμφωνήσαμε  να ξεκινήσει σε πρώτη φάση μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η πραγματο-
ποίηση τηλεδιασκέψεων μέσω Skype τόσο με το νορβηγικό όσο και με το γερμανικό σχολείο έτσι 
ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή οι μαθητές μεταξύ τους.  

Σε επόμενη φάση και αφού καταλήξουμε στο θέμα του προγράμματος μας, μετά από συνεννόηση 
και με τα υπόλοιπα σχολεία της ομάδας μας,  θα αιτηθούμε τον Μάρτιο του 2018  την συμμετοχή 
μας σε αυτό. Εφόσον η αίτηση μας γίνει αποδεκτή, θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν και α-
νταλλαγές μαθητών μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων.  

Τελειώνοντας αυτό το άρθρο, θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια της Σοφίας, μαθήτριας γυμνασίου 
της Αθήνας που συμμετείχε σε πρόγραμμα Erasmus και πέρασε μια εβδομάδα στο Αμβούργο της 
Γερμανίας :  

«Όχι μόνο κάποιος γνωρίζει την κουλτούρα κάποιας άλλης χώρας, αλλά έχει την ευκαιρία να συ-
ναναστραφεί και να έρθει σε επαφή με άλλους λαούς. Είναι εκπληκτικό να διαπιστώνει κανείς πό-
σο όμοιες είναι οι ανάγκες και οι ανησυχίες μεταξύ συνομηλίκων κι ας τους χωρίζουν φαινομενι-
κά τόσα άλλα πράγματα. Τελικά, το χιούμορ, τα ξενύχτια, τα νεύρα, το γέλιο είναι παγκόσμια 
γλώσσα», λέει, για να "ανασκευάσει" στην συνέχεια τα λόγια της με ένα πιο λακωνικό επιχείρημα: 
«Είναι φανταστικό!» 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82


Τα  παιδιά  παλιότερα  συνήθιζαν να παίζουν κάποια  παιχνίδια  ,τα οποία στις μέρες μας έχουν 
εξαφανιστεί .Κάποια από αυτά είναι η πεντόβολα και το εφτάπετρο. 

Πεντόβολα 

Mαζεύουμε  πέντε πέτρες  κατά προτίμηση στρογγυλές και λείες 
και ξεκινάμε το παιχνίδι: παίρνουμε μία από τις πέντε πέτρες και 
την πετάμε στον αέρα, και πριν πέσει προσπαθούμε  να πιάσουμε 
άλλη μία από κάτω και να μείνουμε με δύο πέτρες στο ένα χέρι.  
Στη συνέχεια   πετάμε  μία  πέτρα στον αέρα   και προσπαθούμε  
να πιάσουμε άλλες δύο από κάτω, έτσι ώστε να έχουμε τρεις στο 
χέρι. Αν καταφέρουμε και αυτό επαναλαμβάνουμε  την ίδια κίνη-
ση , προσπαθώντας να πιάσουμε  τρεις και στη συνέχεια και τις 
τέσσερις πέτρες μαζί με αυτή που πετάμε στον αέρα. Αν δεν κα-
ταφέρουμε να το κάνουμε αυτό συνεχίζει ο επόμενος παίχτης.  

Εφτάπετρο 
 
 Παίζεται με   μία μπάλα, μια στοίβα από εφτά πέτρες τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη και  

δύο ομάδες παιχτών, που η κάθε μία αποτελείται από 3-6 
άτομα  . 
Η μια ομάδα ρίχνει  την μπάλα προς την πλευρά που είναι  στη-
μένες οι εφτά πέτρες με σκοπό να τις ρίξουν. Αν τις ρίξουν  , 
προσπαθούν  να τις ξαναστήσουν  χωρίς οι παίκτες της άλλης 
ομάδας να μπορέσουν να τους κάψουν (δηλ. να τους πετύχουν 
με την μπάλα ) . Αν το καταφέρουν , παίρνουν  ένα πόντο και 
ξαναπαίζουν . Αν όχι , οι ομάδες αλλάζουν  θέσεις. 

Ευγενία   Μιχαλοπούλου   

Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη 
 

Η Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου 2015 και τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σήμερα, λιγότερο από το 30% των ερευνητών παγκοσμίως είναι γυναίκες 

και με βάση τα στοιχεία της UNESCO (2014-2016), σε παγκόσμιο επίπεδο, η εγγραφή των γυναι-

κών είναι ιδιαίτερα χαμηλή στον τομέα της Πληροφορικής (3%), 

στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στη στατιστική (5%) 

και στη μηχανική, τη βιομηχανία και τις κατασκευές (8%). 

Στο μήνυμά του, ο ΟΗΕ αναφέρει ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί 

ευκαιρία να πάρουμε θέση και να σπάσουμε τα στερεότυπα και 

προσθέτει ότι «ο κόσμος χρειάζεται την επιστήμη και η επιστήμη τις γυναίκες, πρέπει να ενθαρ-

ρύνουμε και να υποστηρίζουμε τα κορίτσια και τις γυναίκες να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό 

τους ως επιστημονικοί ερευνητές και καινοτόμοι». Έμπνευση αποτελεί για πολλές γυναίκες που 

ακολουθούν επιστημονική σταδιοδρομία η πολωνίδα φυσικός Μαρί Σκλοντόφσκα - Κιουρί, η οποία 

ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Νόμπελ το 1903.  

https://www.sansimera.gr/almanac/2212
https://www.sansimera.gr/almanac/1102
https://www.sansimera.gr/articles/1163


Σαν σήμερα……… 
 
 
Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112 
 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα του «112» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Φε-
βρουαρίου, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να κάνει 
γνωστό τον κοινό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 στους ευρωπαίους 
πολίτες, που δείχνουν να αγνοούν την ύπαρξή του. 
 
Το 112 για επείγουσες ανάγκες λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
από το 1991. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η συντριπτική πλειονό-
τητα των ευρωπαίων πολιτών επικροτεί τη λειτουργία ενός τέτοιου 
τηλεφωνικού αριθμού. Ωστόσο, τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους 
εξακολουθούν να αγνοούν το 112 και να μην το χρησιμοποιούν. Πλή-
ρη άγνοια για την ύπαρξη και λειτουργία του αριθμού δηλώνει στο Ευρωβαρόμετρο το 94% των 
Ελλήνων. 
 
Ο κοινός αριθμός κλήσης για έκτακτες ανάγκες λειτουργεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και στην Κροατία, τα νησιά Φαρόε, τη Σερβία, την Ελβετία, την Τουρκία, τη Ρω-
σία και το Ισραήλ. 
 
Το 112 μπορεί κανείς να το καλέσει από κάθε είδους τηλεφωνική συσκευή, σταθερή ή κινητή, 
χωρίς χρέωση. Με την κλήση στο 112 ειδοποιούνται ταυτόχρονα οι υπηρεσίες της Αστυνομίας, 
της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ στην κάθε χώρα και κινητοποιούνται ανάλογα με την ανάγκη 
που έχει προκύψει. 
 
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 
 
Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως 
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17889 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 
1384/24/04/2017).«Με την θέσπιση αυτής της παγκόσμιας ημέρας επιδιώκεται η ανάδειξη του 
θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσια-
στικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού.  

 
Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί 
φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονι-
κών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμέ-
νων. Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά 
κείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κό-
σμο. 
 
 Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της ως 
μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και 
επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ως μια από 

τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως» αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας. 
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, το Υπουργείο Εξωτερικών θα μεριμνήσει για την α-
ναγνώριση της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας και από τους διεθνείς οργανισμούς, 
όπως ο ΟΗΕ και η ΟΥΝΕΣΚΟ. 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα της Ελλάδας, αλλά και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, που διατηρούν τμήματα 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή ελληνικών σπουδών. 

https://www.sansimera.gr/almanac/1102
https://www.sansimera.gr/almanac/1102
https://www.sansimera.gr/articles/235


 
Ο μεγαλύτερος serial killer στη Γη ήταν... ρωσικά ηφαίστεια 
 

Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

στη διάρκεια της ύπαρξης της ζωής στη Γη έχουν υπάρ-

ξει πέντε μεγάλες μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Η μεγαλύ-

τερη συνέβη πριν από 252 εκατομμύρια χρόνια, στο τέ-

λος της Περμίου περιόδου και εξαιτίας του εύρους της 

οι ειδικοί την έχουν ονομάσει το «Μεγάλο Θανατικό». 

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τότε εξαφανίστηκε το 90% 

των θαλασσίων ειδών και το 70% των ζώων της στε-

ριάς. Το γεγονός αυτό θεωρείται ότι άνοιξε τον δρόμο 

στην εμφάνιση και επικράτηση των δεινοσαύρων στον πλανήτη. 

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες για να εξακριβωθεί το τι προκάλεσε αυτή τη μαζική ε-

ξόντωση της ζωής. Οι πιο πρόσφατες υπεδείκνυαν ως αιτία την έντονη ηφαιστειακή δραστηριό-

τητα. 

Η τελευταία σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Νέας 

Υόρκης και τα ευρήματα όχι μόνο επιβεβαιώνουν τη θεωρία των ηφαιστείων, αλλά εντοπίζουν 

και την περιοχή του πλανήτη που κυριολεκτικά… εξερράγη προκαλώντας την παγκόσμια κατα-

στροφή. 

Τι συνέβη 

Η νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Scientific Reports αναφέρει ότι υπεύθυνα για 

το «Μεγάλο Θανατικό» είναι τα ηφαίστεια που βρίσκονταν εκείνη την εποχή στη Σιβηρία. Οι ε-

ρευνητές αναφέρουν ότι την επίμαχη περίοδο υπήρξε ένα μπαράζ κολοσσιαίων εκρήξεων που 

διήρκεσε δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες έτη. 

Οι εκρήξεις αυτές προκάλεσαν αλυσιδωτές γεωα-

τμοσφαιρικές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να σχη-

ματιστεί ένα παχύ πέπλο από ηφαιστειακή σκόνη, 

διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, μεθά-

νιο και πτητικές οργανικές χημικές ουσίες που 

περιείχαν νικέλιο. 

Το πέπλο αυτό σκέπασε για μεγάλο χρονικό διά-

στημα τη Γη, μετατρέποντάς την σ’ ένα τόπο τοξι-

κό και άκρως αφιλόξενο στη ζωή. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ηφαιστειακή δραστηριότητα 

στην περιοχή της Σιβηρίας απελευθέρωσε περίπου ένα τρισεκατομμύριο λίτρα λάβας! Έτσι δη-

μιουργήθηκαν και τα περίφημα «Σκαλιά της Σιβηρίας» μιας τεράστια περιοχή ηφαιστειογενών 

πετρωμάτων που απλώνεται σε έκταση 2 εκατ. τ.χλμ. στον βορρά της Ρωσίας. 



Ιστορικά Ανέκδοτα 

Όταν είδε ο Διογένης στην Ολυμπία 

μερικούς νέους από τη Ρόδο να ‘ναι 

ντυμένοι 

πολυτελώς 

και να φο-

ρούν ακρι-

βά στολίδια 

είπε: 

«Αυτό είναι αλαζονεία!» 

Όταν αργότερα συνάντησε άλλους 

νέους Λακεδαιμόνιους ντυμένους με 

πολύ φτωχούς χιτώνες, τριμμένος 

και τρύπιους είπε: «Αυτό είναι άλλο 

είδος αλαζονείας...» 

Σε επίσημο γεύμα πρόσφεραν στο 

φιλόσοφο Διογένη ένα δοχείο γεμάτο 

εκλεκτό και δυνατό κρασί. Αφού πα-

ρατήρησε για λίγο το δελεαστικό πε-

ριεχόμενο, το πέταξε στο πάτωμα 

και το έσπασε. 

Η περιέργεια των συνδαιτυμόνων 

φούντωσε. 

– «Γιατί το έκαμες αυτό;» του είπαν. 

Και εκείνος με το ήρεμο ύφος του 

απάντησε: 

– «Αν το έπινα η ζημιά θα ήταν δι-

πλάσια. Κάποιος έπρεπε να ζημιω-

θεί, ή εγώ ή το κρασί. Προτίμησα το 

δεύτερο. Οι φρόνιμοι συντρίβουν το 

ποτήρι. Οι άφρονες το κεφάλι τους.» 

Ανακύκλωση 
 
Ανακύκλωση είναι η 
διαδικασία διαχωρι-
σμού, συλλογής και 
στην συνέχεια ανακα-
τασκευής, αλλά και 
μετατροπής, μεταχει-
ρισμένων υλικών η 
απόβλητων σε προϊόντα, για να ξαναέρθουν στα χέρια των 
καταναλωτών. 
Όσα πράγματα βρίσκονται γύρω μας μπορούν όλα να ανακυ-
κλωθούν! Ρούχα, πλαστικά, φιάλες, ηλεκτρικές συσκευές, 
χαλασμένα τρόφιμα, αποφάγια, αυτοκίνητα, ακόμα και τα 
ξυραφάκια που ξυριζόμαστε! 
 
Ας δούμε τώρα από ποια στάδια αποτελείται η διαδικασία 
της ανακύκλωσης.  Αποτελείται λοιπόν από τρία στάδια: 
 
1) τη διαλογή - το διαχωρισμό, 
2) το στάδιο κατασκευής - αποκομιδής, 
3) και τέλος η διάθεση στο εμπόριο και τους καταναλωτές. 
 
Στο πρώτο στάδιο τα υλικά χωρίζονται σε κατηγορίες. 
Πλαστικά, χαρτί, γυαλί, απόβλητα. 
Αφού χωριστούν σε κατηγορίες, γίνεται η επεξεργασία 
τους. Έπειτα μετατρέπονται σε διάφορα προϊόντα, και αυτό 
ήταν! Σαν καινούρια! 
 
Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πάρα πολλά και θα πρέ-
πει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψιν. 
Καταρχήν η ανακύκλωση χαρτιού βοηθάει 
τον πλανήτη ώστε να καταφέρει να «ανασυγκροτήσει» τα 
δάση του. Δηλαδή ελαττώνεται ο αριθμός των δέντρων που 
κόβονται. 
Επίσης επεξεργάζοντας ανακυκλώσιμα υλικά χρειαζόμα-
στε πολύ λιγότερη ενέργεια από ότι θα χρειαζόταν να δη-
μιουργηθεί ένα φύλλο χαρτί, από δέντρο. 
Ένα άλλο θετικό είναι ότι υπάρχει αποσυμφόρηση των χω-
ματερών. Οι χωματερές όλο και μεγαλώνουν και όλο δεν 
είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες μας. 


