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Ημερολόγιο ερευνητικής εργασίας .  

 

• 18/09   Χωρισμός τετραμελών ομάδων – Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας 

• 25/09   Συζήτηση – εμβάθυνση στο θέμα της ερευνητικής εργαίας 

• 03/11   Καταμερισμός των επιμέρους θεμάτων σε κάθε ομάδα 

• 02/10   Συγκέντρωση υλικού      

• 10/10   Συγκέντρωση υλικού  

• 05/11   1η συνάντηση της ομάδας  

• 12/11 2η συνάντηση της ομάδας (σε τοπική βιβλιοθήκη) 

• 11/12  Ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας 

• 18/12 Προσθήκη ημερολογίου 

• 08/01   Τελικός έλεγχος της εργασίας 

• 15/01   Προετοιμασία για την προβολή της εργασίας 

 

 

Μέθοδος εργασίας 

 

Η εργασία της ομάδας μας χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά συγκεντρώσαμε το 

υλικό, το οποίο προήλθε κυρίως από το internet. Έπειτα η ομάδα συγκεντρώθηκε δυο 

φόρες και συνέταξε την εργασία. Τέλος, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, 

προστέθηκε το ημερολόγιο και η βιβλιογραφία.   
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Οι ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα 

της νεανικής ηλικίας», οι μαθητές και οι μαθήτριες ασχολήθηκαν μόνο με ότι 

πραγματικά αυτοί πιστεύουν, ως έφηβοι, πως τους ενδιαφέρει και τους 

αντιπροσωπεύει. Θέλησαν να εκφράσουν τα ενδιαφέροντά τους, να μιλήσουν για τα 

προβλήματά τους, να δώσουν ενδεχομένως και λύσεις, μα περισσότερο να 

προβληματιστούν, διαχειριζόμενοι το υλικό που τους δίνεται μέσα από τον 

εβδομαδιαίο και περιοδικό τύπο, το διαδίκτυο και τις ενημερωτικές εκπομπές της 

τηλεόρασης. 

     Τα ερωτήματα που τέθηκαν και συνεπώς και τα θέματα που συζήτησαν, στο 

πλαίσιο των διδακτικών ωρών, είχαν να κάνουν με τις σχέσεις των εφήβων-φιλικές, 

ερωτικές, συναισθηματικές-, με την μόδα και την αισθητική στις νεανικές ηλικίες-είτε 

ως εκφραστικό κίνημα, είτε πραγματικά ως ενδυματολογικές προτιμήσεις 

διαφοροποιημένες από αυτές των μεγαλυτέρων γενεών-, με την επίδραση της 

φανταστικής και επιστημονικής λογοτεχνίας στην γενιά τους , καθώς και με την τέχνη 

και την ζωγραφική που συναντάται στους δρόμους του κόσμου, και κυρίως με την 

εξάρτηση των νέων από εθιστικές ουσίες. 

     Φυσικά και όλες οι αναζητήσεις τους είχαν επίκεντρο την εξέλιξή τους στο μέλλον, 

είτε πνευματικά, είτε επαγγελματικά, είτε σε όποιον άλλον τομέα αυτά θα μπορούν να 

επιλέξουν. Το μεγάλο ερώτημα τους σχετίζεται με την υλοποίηση των ενδιαφερόντων 

τους και την χρησιμότητα της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας με την μορφή που 

λαμβάνει χώρα σήμερα.  

Φαίνεται πως απορρίπτουν τον κόσμο και την μορφή ζωής που τους κληροδοτούμε, 

μα μάλλον επαναλαμβάνουν τα δικά μας λάθη και μάλιστα γρηγορότερα και νωρίτερα 

από ότι οι προηγούμενες γενιές, σαν να βιάζονται να φτάσουν στο τέρμα νωρίτερα 

από οποιονδήποτε άλλον πριν από αυτούς. Η αλήθεια είναι πως το αντιλαμβάνονται 

μα έχοντας απορρίψει-το μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων- την βοήθεια των 

μεγαλυτέρων, διαμορφώνουν το δικό τους μέλλον σπάζοντας κάθε αλυσίδα με το 

παρελθόν. Ίσως να έχουν δίκαιο.  

      

 



 

    2.ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ  

α. Γενικά: 

Οι φιλικές σχέσεις και η έννοια της φιλίας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη ζωή των 

εφήβων, επηρεάζοντας πολύπλευρα την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, ενώ 

ταυτόχρονα συντελούν στην ομαλή προσαρμογή τους στην ενήλικη ζωή.1-3 Οι έφηβοι 

συναναστρέφονται καθημερινά με συνομηλίκους στο πλαίσιο του σχολείου, του 

φροντιστηρίου και της γειτονιάς, μοιράζονται κοινές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, 

και μέσω αυτής της διαδικασίας διαμορφώνουν τελικά τις φιλίες τους. Μέσα από τη 

συναναστροφή και την επικοινωνία με φίλους, οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία να 

αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να ανταλλάξουν και να διαμορφώσουν απόψεις, 

καθώς επίσης και να καλύψουν βασικές συναισθηματικές τους ανάγκες, όπως για 

παράδειγμα η συναισθηματική στήριξη και η κοινωνική αποδοχή. 

Η ύπαρξη μίας τουλάχιστον στενής φιλικής σχέσης αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες για την ψυχοκοινωνική υγεία των 

εφήβων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση από τη ζωή, την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης, την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, καθώς και τη σχολική 

προσαρμογή, ενώ επιπλέον συνδέεται με την απουσία ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων.6-8 Έφηβοι που είναι απομονωμένοι και δεν έχουν παρέες είναι 

πιθανότερο να παρουσιάσουν συμπτώματα καταθλιπτικής διαταραχής, να έχουν 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και να γίνουν θύματα οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης 

ή βίας από συνομηλίκους τους. 



 

 

 

 

Οι φιλικές σχέσεις βασίζονται στη συχνή συναναστροφή και την επικοινωνία. 

Συγκριτικά με το παρελθόν, οι έφηβοι στις μέρες μας χρησιμοποιούν ολοένα και 

περισσότερο την τεχνολογία για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα κινητά τηλέφωνα 

και οι διάφορες  υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στο ίντερνετ (π.χ. Facebook, MSN, 

Skype) διευκολύνουν τη συχνή  επικοινωνία των εφήβων μεταξύ τους.12,13 Αν και η 

χρήση της τεχνολογίας προάγει την κοινωνικοποίηση, η αλόγιστη χρήση της ενδέχεται 

να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις όπως χαμηλή σχολική επίδοση, επιβάρυνση της 

υγείας (π.χ. μυοσκελετικοί πόνοι, παχυσαρκία), διαταραχές στον ύπνο, καθώς και 

αύξηση αισθημάτων μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης  

                       



 

 

  

 

Τέλος, ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικής  σημασίας για την ανάπτυξη στενών 

φιλικών δεσμών. Οι  έφηβοι που έχουν καλές σχέσεις και καλή επικοινωνία  στην 

οικογένειά τους, και λαμβάνουν ικανοποιητική συναισθηματική στήριξη από τους 

γονείς τους φαίνεται να  αναπτύσσουν μακροχρόνια πιο στενές φιλικές σχέσεις.  

Επίσης, η καλή ποιότητα των φιλικών σχέσεων των εφήβων φαίνεται να συνδέεται με 

καλό έλεγχο των γονιών για τις δραστηριότητές τους.19 Μελέτες έχουν επισημάνει ότι 

η επαρκής γνώση των γονιών για τις δραστηριότητες των παιδιών σχετικά με τους 

φίλους, το σχολείο και τον ελεύθερο χρόνο αποτελούν σημαντικό προστατευτικό 

παράγοντα για την εμπλοκή τους σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.20 Βέβαια, όσο 

μεγαλώνουν οι έφηβοι  τείνουν να αντιδρούν όλο και πιο αρνητικά στις προσπάθειες 

των γονιών τους για έλεγχο και οριοθέτηση, κάτι που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 

της αυτονόμησής τους από την οικογένεια.    



β. ΟΙ ΦΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

Ο έφηβος, με τις ταυτίσεις που κάνει, προσπαθεί να αντικαταστήσει τα γονεϊκά 

πρότυπα, με πρότυπα που είναι εξιδανικευμένες πατρικές ή μητρικές φιγούρες φιλίας. 

Συχνά, ταυτίζεται με πρόσωπα ηρώων, ηθοποιών ή προσώπων από μυθιστορήματα 

– δευτερεύουσες ταυτίσεις. 

Χαρακτηριστική ταύτιση αυτής της περιόδου είναι η ταύτιση του εφήβου με έναν από 

τους όμοιούς του συνομηλίκους, που έχει τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα μ’ αυτόν, τις 

ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους ενθουσιασμούς, αμφιβολίες και αντιδράσεις. Έτσι 

δημιουργείται η φιλία ανάμεσα στους εφήβους που παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

της νεανικής κρίσης. 

Η φιλία σαν μείγμα ψυχών εμφανίζεται για πρώτη φορά στην εφηβική ηλικία. Η 

παιδική φιλία δεν είναι στην πραγματικότητα φιλία με την κυριολεκτική έννοια αλλά μια 

συντροφικότητα που στηρίζεται κυρίως στο παιχνίδι. 

Οι εφηβικές φιλίες είναι ζεστές, αποκλειστικές, γεμάτες θύελλες, τσακωμούς και 

χωρισμούς, συγνώμη και συμφιλιώσεις. 

Η προδοσία ενός φίλου είναι οδυνηρή εμπειρία για τον έφηβο και αποτελεί πλήγμα 

στο αίσθημα της προσωπικής του αξίας. 

Η φιλία στην εφηβεία είναι άλλο ένα Εγώ, ένα εξιδανικευμένο Εγώ, που προσφέρει μια 

ενθαρρυντική εικόνα του εαυτού. 

Στη βάση της νεανικής φιλίας υπάρχει ναρκισσισμός, αφού η σχέση με το φίλο είναι 

σχέση καθρέφτη. Αυτός ο ναρκισσισμός δεν είναι αρνητικός, γιατί δεν αποκλείει τις 

εξάρσεις γενναιοδωρίας και αφιλοκέρδειας και αυξάνει την εμπιστοσύνη του εφήβου 

στον εαυτό του, ενισχύει το Εγώ και διευκολύνει τη συνοχή και την ενότητα της 

προσωπικότητας η οποία ψάχνει να βρει τον εαυτό της μέσα από τον άλλο. 

Συχνά η εφηβική φιλία είναι μια μοναξιά για δύο, γιατί εμποδίζει την ενσωμάτωση στην 

ομάδα. Αυτό μπορεί να ενοχλήσει τους γονείς που επεμβαίνουν για να σταματήσουν 

τη συγκεκριμένη σχέση ιδιαίτερα αν ο φίλος του παιδιού τους δεν τους αρέσει. Αυτό 

είναι λάθος των γονέων γιατί σ’ αυτή την ηλικία η φιλία δεν αντέχει το χωρισμό. Έτσι κι 

αλλιώς οι φιλίες αυτής της ηλικίας διαλύονται σιγά σιγά, από τη στιγμή που ο ένας από 

τους δύο φίλους αρχίσει να στρέφεται προς το άλλο φύλο ή φύγει από το ίδιο σχολείο 

ή από τον τόπο που ζει. 

Αυτή η αντίφαση ανάμεσα στα έντονα συναισθήματα και στον ευμετάβλητο χαρακτήρα 

τους, αντανακλά την ασταθή προσωπικότητα του εφήβου. Στο βαθμό που ο έφηβος 



προβάλλει πάνω στο φίλο του το εξιδανικευμένο Εγώ του, ο χωρισμός και η διάλυση 

της φιλίας, όσο δραματικός κι αν είναι, βρίσκει γρήγορα γιατρειά. Ο φίλος θα 

αντικατασταθεί σύντομα από έναν άλλο φίλο. 

Από τη στιγμή που ο έφηβος παύει να ταυτίζεται με τον άλλο, για να ταυτιστεί μόνο με 

τον εαυτό του, οι φιλίες του γίνονται σταθερότερες γιατί αγαπά πια το φίλο του έτσι 

όπως είναι και γι’ αυτό που είναι. 

Η φιλία βρίσκεται πολύ κοντά στον έρωτα και εξαιτίας αυτής της λανθάνουσας 

ομοφυλοφιλίας που υπάρχει στη βάση της, περιέχει ορισμένους κινδύνους. Όμως, η 

φάση αυτή είναι μεταβατική και αν ακόμα συμβεί οι έφηβοι φίλοι να επιδίδονται σε 

απαγορευμένες πράξεις, πρόκειται για στιγμιαίες ή προσωρινές παρεκκλίσεις που δεν 

πρέπει να δραματοποιούνται. Μια αδέξια και κακή παρέμβαση από τους γονείς ή από 

τρίτους, μπορεί όχι μόνο να ενισχύσει τη ενοχή αλλά και να κάνει τον έφηβο να 

επιμείνει σ’ αυτή τη συμπεριφορά από αντίδραση. 

 

             

γ. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

– BULLYING.  

Ο όρος «εκφοβισμός και βία στα σχολεία» (school bullying) όπως και ο όρος 

«θυματοποίηση» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια κατάσταση στην οποία 

ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική 

συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και πρόκληση σωματικού 

και ψυχικού πόνου σε μαθητές. Μπορούν να πάρουν λεκτική, ηλεκτρονική, σωματική, 

σεξουαλική και ψυχολογική μορφή   



                Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Ο ρόλος της οικογένειας είναι να στηρίζει τον Έφηβο στην νέα του πορεία του προς 

την ανεξαρτησία δηλαδή την υπευθυνότητα, τα όρια και το σεβασμό στον εαυτό και 

τους άλλους  

1. Τα παιδιά μαθαίνουν από αυτό που είμαστε και όχι από αυτό που λέμε. 

2.Τα παιδιά είναι δώρα της ζωής προς εμάς για τα οποία χρειάζεται να είμαστε 

ευγνώμονες, να τα σεβόμαστε σαν ανθρώπινα όντα να τα ενθαρρύνουμε, να 

τους δίνουμε την αίσθηση ότι αξίζουν και ότι μπορούν να τα καταφέρουν στη 

ζωή τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους 

3. Να ενθαρρύνουμε τη φαντασία, τον πειραματισμό, το άνοιγμα των οριζόντων 

τους. 

4. Να τα κάνουμε να νιώθουν πολύτιμα μέλη της οικογένειας, να τα ενθαρρύνουμε 

να βοηθάνε στο σπίτι και δείχνουμε ότι εκτιμούμε τη συνεισφορά τους και να 

τους δίνουμε υπευθυνότητες 

5. Να τους προσφέρουμε ένα περιβάλλον φιλικό προς τα λάθη. Πολλές φορές οι 

γονείς ανταμείβουν ή τιμωρούν στερώντας από τα παιδιά τη δυνατότητα να 

μαθαίνουν από τα λάθη τους σημαντικά πράγματα για τον εαυτό τους και τις 

ενέργειές τους, να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις και να παίρνουν αποφάσεις) 

. Να δίνουμε χώρο στην έκφραση των δύσκολων συναισθημάτων -θυμός, 

φόβος, ενόχληση, θλίψη- για τα οποία συνήθως «φταίνε οι άλλοι». Έτσι 

χάνουμε την ευκαιρία για πολύ σημαντικά μαθήματα ζωής. Να αναγνωρίζουμε 

την προσπάθεια τους και επαινούμε τις θετικές συμπεριφορές. 

6. Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε την κριτική , τον εκφοβισμό, τις απειλές, τις 

φωνές, την πίεση, τις υψηλές απαιτήσεις. Να ζητάμε τη γνώμη τους , να τα 

ακούμε προσεκτικά και να δείχνουμε εμπιστοσύνη στην κρίση τους. Να 

γνωρίζουν ότι ο καθένας μας είναι απόλυτα υπεύθυνος για το: τι αισθάνεται, τι 

επιθυμεί και πώς αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής. 

7.  Χτίζουμε την αυτοεκτίμηση και την υπευθυνότητα μέσα από τις αμέτρητες 

εμπειρίες επιτυχιών και αποτυχιών στη ζωή μας. Η επιτυχία και η αποτυχία είναι 

αρκετά προσωπικές εμπειρίες, που συνδέονται άμεσα με το τι πιστεύει κανείς 

βαθιά μέσα του ότι είναι πραγματικά. 



8. Τα βοηθάμε να δημιουργήσουν οράματα για το μέλλον και στόχους που πολλές 

φορές χρειάζονται και χρόνια για να πραγματοποιηθούν. Να επιλέγουν να 

κάνουν πράγματα που αγαπούν και να πραγματοποιούν την εργασία τους με 

χαρά και δημιουργικότητα. 

9. Τα μαθαίνουμε να απολαμβάνουν το ταξίδι της ζωής , να έχουν επαφή με τη 

φύση, να χαλαρώνουν, να ελευθερώνονται από το άγχος του τι πρόκειται να 

συμβεί . « Ο Χάιζενμπεργκ λέει ότι αν το σύμπαν είναι αβέβαιο, τότε τα πάντα 

είναι δυνατά». Να έχουν αξίες. Να έχουν την αίσθηση ότι η ζωή τους έχει 

ενδιαφέρον και νόημα. Να γνωρίζουν ότι οι πράξεις μας έχουν συνέπειες, θετικές 

ή αρνητικές., 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧOΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Είναι σημαντικό: 

1. Τo σχολείο να είναι προσιτό σε όλους τους μαθητές ,να τους βοηθάει ισότιμα, 

δίνοντάς τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να προοδεύσει, χωρίς να του προτείνει έναν 

απρόσιτο στόχο. 

2. Να έχει ως κέντρο τα παιδία και όχι τους δασκάλους 

3. Να συνδεθεί με τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες και να μη λειτουργεί σα να 

μην το αγγίζουν οι κοινωνικές αλλαγές. 

4. Οι μαθητές χρειάζεται να αναπτύξουν όπως λέει ο Bandura κοινωνικές 

δεξιότητες: 

- αυτοεκτίμηση 

- εμπιστοσύνη στον εαυτό τους 

- να αρνούνται την πίεση των συνομηλίκων ή άλλων ενηλίκων 

- να χειρίζονται τις συγκινήσεις – συναισθήματά τους 

- να διαπραγματεύονται 

5. Βασική και διαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι σήμερα, 

περισσότερο από ποτέ, πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας. Δεν είναι όλοι 

φτιαγμένοι για να γίνουν εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα να διδάξουν μαθητές με 



κοινωνικές ή σχολικές δυσκολίες. Δεν αρκούν μόνο οι επιστημονικές τους 

γνώσεις. Οι επικοινωνιακές ικανότητες δεν έχουν να κάνουν με τις βασικές 

παιδαγωγικές τεχνικές και δεν αξιολογούνται πραγματικά με αποτέλεσμα ακόμη 

και νέοι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

6. Η βασική εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τις θεωρητικές 

γνώσεις των συμπεριφορών που μπορεί να θέσουν προβλήματα αλλά και στην 

πρακτική αντιμετώπιση καταστάσεων έτσι ώστε ο καθένας να αναλύει τις 

αντιδράσεις του απέναντι σε διαφορετικά είδη συμπεριφορών και προβλημάτων 

. Να γνωρίζει να εφαρμόζει τις σύγχρονες μεθόδους «εμψύχωσης της ομάδας» 

και να διαθέτει μια συγκροτημένη προσωπικότητα 

7. Η πλειοψηφία των βίαιων ατόμων έχει πίσω της ένα τραυματικό παρελθόν, μια 

πληθώρα τραυμάτων, μια εξαιρετικά βαριά κληρονομιά υφιστάμενης και ασκούμενης 

βίας. Έτσι ο εκπαιδευτικός έρχεται σε επαφή με ένα βίωμα συχνά τραυματικό ενός 

υποκειμένου που βρίσκεται σε κίνδυνο ή είναι επικίνδυνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Με αφορμή διάφορα που έχουν εμφανιστεί 

 

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ 

Με αφορμή διάφορα που έχουν εμφανιστεί, κυρίως στην TV, όπου κάποιοι 

τύποι προσπαθούν να καταλάβουν την «ψυχοσύνθεση της νέας γενιάς»,με 

αποτέλεσμα οι περισσότεροι να γίνονται ρεζίλι εξ αιτίας των λεγομένων τους  και οι 

καημένοι οι γονείς να ρωτάνε τα παιδιά τους αν νοιώθουν απογοητευμένοι από τον 

κόσμο και αν χρειάζονται τη βοήθεια ψυχολόγου, μου ήρθε η ιδέα να σας παρουσιάσω 

τα στιλ της σημερινής νεολαίας. 

Οι νέοι σήμερα για κάποιον λόγο, θέλουν να νοιώθουν ασφάλεια, θέλουν να νιώθουν 

πως είναι τέλος πάντων αποδεκτοί σε ένα σύνολο. Λογικό πέρα για πέρα. 

Δύσκολη η εφηβεία, κανείς δεν γλύτωσε. Όλοι κλάψαμε για τους άδικους πολέμους, 

όλοι κάναμε κάτι που δεν θα το κάναμε τώρα. Από το βρίσιμο στον καθηγητή μέχρι και 

το γράψιμο κάποιου συνθήματος για την ειρήνη στον τοίχο του γειτονικού μας σπιτιού 

ή καταστήματος.  

Καυγάδες άπειροι με τους γονείς που πάντα περιμένουν κάτι παραπάνω από 

τα κανακάρια τους, και δεν είναι ικανοποιημένοι σχεδόν ποτέ. Εκθειασμός των 

ασυμβίβαστων που ζήσαμε στα βουνά μονάχοι για να αποφύγουμε την καταραμένη 

κοινωνία που πάντα πάει  κατά διαόλου. Τρέξιμο στα σκοτεινά σοκάκια πατώντας 

κουδούνια και πετώντας πέτρες για να ταράξουμε την ησυχία των καημένων που 

έχουν δεχτεί και δεν κάνουν κάτι για να αλλάξει η «μίζερη» και «χωρίς ουσία» ζωή 

τους - άσχετα αν ίσχυε κάτι τέτοιο ή όχι.  Ας μην τα ξεχνάμε όλα αυτά 

Στη σημερινή νεολαία παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές τα εξής στιλ: 

 Οι TRENDY, ή Τρέντηδες ή τρέντουλα 

 

 

Οι TRENDY, ή Τρέντηδες ή τρέντουλα είναι η ίδια κατηγορία εδώ και χρόνια. 



Trendy είναι μια λέξη που χαρακτηρίζει την μόδα. Ένας άνθρωπος ονομάζετε έτσι 

όταν ακολουθεί πιστά την τελευταία λέξη της μόδας και όλες του οι ενέργειες στην 

καθημερινή του ζωή είναι must της εποχής. 

Περιμένουν έξω από τα μαγαζιά τη νέα κολεξιόν ή το νέο CD που έχει πάνω από 2 

εκατομμύρια πωλήσεις διεθνώς.Δεν τους νοιάζει αν είναι Shakira ή Γονίδης. Πουλάει; 

Το πήρα! 

Φοράνε την τελευταία λέξη της μόδας σε ρούχα, παπούτσι,  τσάντες, κ.λ.π. Τα σπάνε 

στα μπουζούκια με τα λεφτά του μπαμπά. Έχουν πάντα το τελευταίο μοντέλο κινητού, 

και όταν μεγαλώσουν θα συνεχίσουν την δουλειά του μπαμπά. 

Συνήθως δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν και απλά ξοδεύουν λεφτά. Τα Μικελ 

και το Κοράλ είναι δεύτερο σπίτι τους. Τα γυαλιά Rayban εποχής Tom Cruse στο Top 

Gun είναι το χαρακτηριστικό τους και το ποσοστό βλακείας που τους δέρνει 

ανταγωνίζεται τοπλήθος των λουλουδιών που πετάνε στα μπουζούκια 

κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο. 

                               Φυσικά μόδα και ακρίβεια είναι σαν τον αναπτήραμε τα τσιγάρα. 

Δεν υπάρχουν «όμορφα» ρούχα που κοστίζουν λιγότερο από το 1/3 του βασικού 

 μηνιάτικου. Οι μάρκες είναι αυτές που κάνουν την ομορφιά του ρούχου. Για 

παράδειγμα, όταν μια trend-ισσα πάει να κάνει shopping τherapy, και βρίσκετε 

ανάμεσα σε δυο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, ας πούμε D&G και Chanel, τότε η επιλογή της 

θα είναι τα Chanel όχι γιατί της αρέσουν αλλά γιατί πιθανόν  να κοστίζουν 100 ευρώ 

περισσότερο. 

 

Το trendy στις γυναίκες είναι όμορφο. Η γλύκα που βγάζει μια trendy γυναίκα είναι 

ανάλογη της θηλυκότητας της. Αντίθετα με τις καφρο-gothic οι trendy κοπέλες 

ντύνονται συνήθως με ανοιχτά, όμορφα και χαριτωμένα χρώματα. 

Το trendy στους άντρες τώρα είναι αυτό που λέμε η διαφορά του άντρα με του 

άνδρα. Το «δ» είναι που σε κάνει φλώρο. Πως είναι δυνατόν, ένας άντρας που σέβεται 

τις τρίχες της μασχάλης του, να αφιερώνει ώρες ολόκληρες μπροστά σε ένα καθρέπτη 

προσπαθώντας να ισιώσει τις τέσσερις τρίχες που πετάν δίπλα στο αυτί του; 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι γυναίκες είναι trendy και καλά κάνουν γιατί τους πάει και γιατί 

φέρνει στην φύση τους. Οι άντρες όμως, πρέπει μεν να προσέχουν και να 

περιποιούνται τον εαυτό τους,  αλλά με κάποιο μέτρο το οποίο να είναι το όριο μεταξύ 

αντρικής  συμπεριφοράς και θηλυπρέπειας. 



Οι ΚΑΓΚΟΥΡΕΣ ή καγκούρια 

 

 

   Η έννοια της λέξης  κάγκουρας σημαίνει ο επιδειξίας,  ο λαϊκός τύπος, αυτός που 

αυτοπροβάλλεται άκομψα γελοιοποιώντας τον εαυτό του σε μια προσπάθεια να 

καταξιωθεί, χωρίς όμως ο ίδιος να το καταλαβαίνει. 

Ο κάγκουρας είναι εκείνο το είδος οδηγού που παρεμβαίνει στην εμφάνιση του 

εκάστοτε αυτοκίνητου που έχει με ποικίλα είδη αισθητικών βελτιώσεων.Ένας τυπικός 

κάγκουρας φοράει αθλητικό παπούτσι του οποίου  η σόλα πλησιάζει την υφή των 

ελαστικών του αυτοκινήτου του. Επίσης μια ιεροτελεστία του είδους αποτελεί η 

ηχορύπανση κυρίως τις βραδινές ώρες οπούκυκλοφορούν τα θηλυκά του είδους. 

Τους περισσότερους κάγκουρες θα τους δεις να είναι με ένα περιοδικό στο χέρι, που 

είναι αφιερωμένο στους τέσσερις τροχούς και συγκεκριμένα σε αυτοκίνητα με 

εξαψήφιο αριθμό ευρωπουλακίων κι είναι αδύνατον να τα αποκτήσουν. Επίσης, είναι 

μόνιμος θεατής των αυτοκινητιστικών  αγώνων αν και ξέρει  πως ποτέ δεν θα 

μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτούς ως οδηγός. 

          Ένα άλλο είδος κάγκουρα είναι  ο κάγκουρας ης καφετέριας, ο οποίος είναι 

άνετος και χαλαρός με την σερβιτόρα. Είναι τόσο άνετος που ανεβάζει  και τις 

ποδάρες του στο τραπέζι. Το υπερσύγχρονο κινητό του λειτουργεί  σαν ηχοσύστημα 

και είναι γεμάτο στα ΜΡ3.. Εννοείται ότι οι καφετέριες στις οποίες συχνάζει είναι 

ανάλογες του κύρους των επωνύμων ρούχων του που τα πληρώνει ο μπαμπάς και 

δεν θέλει ο κάγκουρας να το παραδεχτεί. 

  

Οι SKATERS ή σκεϊτάδες 



 

 

 

 

  

Δεν είναι λίγοι, φυσικά, και οι SKATERS ή  σκεϊτάδες, νέοι που επηρεάστηκαν από την 

underground αμερικάνικη χιπ-χοπ και μετα-πανκ κουλτούρα. Θα τους δείτε να 

προσπαθούν να βγάλουν κάτι καλό από καμιά 10αρια ξύλινα φύλλα με γυαλόχαρτο 

από πάνω, κολλημένα όλα μαζί, με τέσσερις ρόδες από κάτω. Ναι. Να και ένα στιλάκι 

που δικαιολογεί το όνομά του! Ακόμη, θα μπορούσατε και να τους δείτε να κάνουν 

grafitti, να χορεύουν breakdance, ή να σκρατσάρουν ανελέητα πάνω σε ένα turntable. 

Δυστυχώς, οι πιο πολλοί ακολούθησαν το παράδειγμα των περισσοτέρων και 

αποκόπηκαν από τις περισσότερες  δραστηριότητες που τους διέκριναν. Ίσως και να 

τους ξεχωρίσετε σε ένα μπαράκι.  Φοράνε πιο φαρδιά παπούτσια από τους 

υπόλοιπους. 

     Με «περίεργη» αμφίεση, freestyle ύφος και σπίθα στα μάτια ανεβαίνουν στο σανίδι, 

προκαλούν  ένα χαρακτηριστικό κρότο στο πεζοδρόμιο και χάνονται στους δρόμους 

της πόλης.  Αν δεν αναρωτηθήκατε ποτέ τι κάνουν τα πολυάριθμα παιδιά με τα 

χαμηλοκάβαλα παντελόνια, τότε δε γνωρίζετε ότι το skate έχει πάνω από τριάντα 

χρόνια παρουσίας στη Ελλάδα. 

    Το skate στην Ελλάδα θεωρείται από τους λάτρεις του μία ιδιαίτερα 

δύσκολη ενασχόληση, αφού είναι ένα σπορ που, σε αντίθεση με άλλα, δεν 

παρουσιάζει καμία προοπτική καριέρας. Ακόμη και οι «παλαίμαχοι» της σανίδας καμία 

φορά αντιμετωπίζονται σαν προβληματικά 14χρονα και υφίστανται προσπάθειες 

περιθωριοποίησης. 



 

Οι ΜΕΤΑΛΑΔΕΣ 

    Άλλο ένα στιλ που δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι οι ΜΕΤΑΛΑΔΕΣ.  Αξίζουν 

συγχαρητήρια γιατί είναι από τα λίγα στιλ -ίσως και το μοναδικό- που δεν έχει αλλάξει 

σχεδόν καθόλου στην πάροδο των χρόνων Αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός 13άρη 

που θέλει να «μυηθεί στον κόσμο της μέταλ». Από τότε που εξελίχθηκαν από τους 

τότε γιεγιέδες, κατάφεραν να γίνουν το κλασικό στερεότυπο του πορωμένου 17άρη: 

μούσι, μαλλί ως τους ώμους, μαύρη αμάνικη  μπλούζα με πεντάλφα, καρφιά στα 

χέρια. 

   Οι μεταλλάδες άκουγαν δυνατά μουσική από τα κασετόφωνα στο παρελθόν και 

τώρα από τα mp3. Βλέπουμε ότι αυτοί δεν αλλάζουν παρ' ότι η τεχνολογία καθημερινά 

αλλάζει. 

Οι POSERS  

 

 

 

Τέλος θα πρέπει να παρουσιάσουμε τους POSERS ή  ποζέρια, παρότι μπορεί κανείς 

να τους μην τους θεωρήσει ξεχωριστό στιλ, Γενικότερα «ποζέρι» (ελληνιστί 

φιγουρατζής) θεωρείται οποιοσδήποτε  υπερβάλλει με την εμφάνιση ή τις πράξεις του 



για να τραβήξει την προσοχή. Προσοχή όμως! Το ότι   είναι κάποιος «εκτός του 

κατεστημένου» δε  σημαίνει απαραίτητα πως το κάνει για αυτόν  το λόγο! Παρόλα 

αυτάυπάρχουν μειονότητες των οποίων η εμφάνιση και συμπεριφορά είναι 

αποτέλεσμα σκέψης και  όχι μιμητισμού. Συνδυάζουν με τρομακτική ακρίβεια τα 

στοιχεία που τους ενδιαφέρουν και συνηθίζουν στην ιδέα  της κριτικής. Κριτική που 

ασκείται λόγω κατωτερότητας,  στη σκέψη ότι κάποιος έκανε κάτι ξεχωριστό και 

βιάζονται να τον κατηγοριοποιήσουν. 

    Ποιο από τα παραπάνω στιλ πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε νέος για να είναι in στη 

σημερινή εποχή; Το ερώτημα αυτό έμπαινε και στο παρελθόν σε ανάλογες 

περιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Φανταστική λογοτεχνία 

Η φανταστική λογοτεχνία επινοήθηκε τη μέρα που ο Ιωνάς γύρισε σπίτι του και είπε 

στην γυναίκα του ότι άργησε τρεις μέρες επειδή τον είχε καταπιεί μια φάλαινα. 

Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές. 

Η λογοτεχνία του φανταστικού είναι είδος με δική του μορφή και δικά του σύμβολα. Ο 

όρος «φανταστικό» που τη διαχωρίζει από τα άλλα είδη, αναφέρεται συνήθως σε 

φαινόμενα που δεν έχουν συμβεί, δεν συμβαίνουν, ούτε και θα μπορούσαν να 

συμβούν στην πραγματικότητα. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο του φανταστικού, που 

χαρακτηρίζεται πάντα από τη σύγκρουση ορθολογικού-ανορθολογικού, δηλαδή από 

την εισβολή του "αφύσικου" στο "φυσιολογικό", σχετίζεται ίσως με την ανάγκη 

μεταστοιχείωσης και επαναδημιουργίας του κόσμου, με τις ελευθερίες και τις 

δυνατότητες που παρέχει η φαντασία.  

Οι ρίζες του «φανταστικού» ανάγονται στην προϊστορία του ανθρώπου και συνδέονται 

με το στοιχείο του "τερατώδους" που χαρακτήριζε το περιβάλλον του (γιγάντια ζώα, 

οικολογικές ανακατατάξεις, ουράνια φαινόμενα).  

Βιώνοντας αυτό το ακατανόητο περιβάλλον, μέσα στο οποίο η νύχτα και η ημέρα 

επιβεβαιώνουν κάθε στιγμή το ανεξήγητο του κόσμου (με τη γέννηση και το θάνατο, 

κυρίως), ο άνθρωπος υποχρεώνεται να «φανταστεί» την ύπαρξη μιας άλλης 

πραγματικότητας, που λειτουργεί πέρα από τον περιορισμένο και στενό ορίζοντα της 

καθημερινότητάς του. Η άλλη αυτή πραγματικότητα υπονομεύει την υπάρχουσα, 

αναιρεί τη γνώση του ανθρώπου για αυτήν, αποδεικνύει το «πεπερασμένο» του. "Στον 

ουρανό και τη γη υπάρχουν ασύλληπτες δυνάμεις", λέει ο Σαίξπηρ στον Άμλετ.  

Αυτές οι "ασύλληπτες δυνάμεις" είναι που δίνουν υπόσταση στο φανταστικό και το 

προσδιορίζουν ως είδος. Τα "μη ρεαλιστικά" του σύμβολα δημιουργούν εξωλογικά 

φαινόμενα-συμβάντα, που οικοδομούν τη μυθολογία του. Το φάντασμα του Δαρείου, 

που επιστρέφει από τη Χώρα των Νεκρών στους Πέρσες, και ο πατέρας του Άμλετ 

προσυπογράφουν με την παρουσία τους την ύπαρξη του «άλλου σύμπαντος».  

Κυριότερος εκπρόσωπος του Φανταστικού είναι ο Τζον Ρόναλντ Ρούελ Τόλκιν (1892 - 

1973), συγγραφέας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και εφευρέτης του φανταστικού 

κόσμου, της Μέσης Γης. Οι κόσμοι που επινοούν οι συγγραφείς του είδους 

παραπέμπουν στη Μεσαιωνική Ευρώπη, συγκροτούνται όμως από διαφορετικά κράτη 

και λαούς, ακόμα και από διαφορετικά, εξωανθρώπινα όντα (χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, ο λαός των μικρόσωμων Χόμπιτ του Τόλκιν). Ειδικά στο έργο του Τόλκιν, 



γεννημένου και μεγαλωμένου στην αποικιακή Νότια Αφρική, δεν μπορούμε να μην 

επισημάνουμε τη συγκαταβατική διάθεση με την οποία αντιμετωπίζει ο συγγραφέας τις 

«κατώτερες» φυλές, τους φυσικούς υπηρέτες των ανθρώπων, με τα αγγλοσαξονικά 

πάντα χαρακτηριστικά. 

Άγνωστοι συμβολισμοί σε γνωστά παραμύθια  

 

Για κοιτάξτε προσεκτικότερα πίσω από τη ζαχαρωμένη εικόνα των παραμυθιών. Τι 

κρύβεται πίσω από το βλέμμα της κακιάς μάγισσας, τι ψιθυρίζουν τα φύλλα του 

στοιχειωμένου δάσους και τελικά είναι άραγε η Χιονάτη τόσο αθώα όσο φαίνεται; 

Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ 

Η ιστορία: 

Η μητριά και οι αδελφές της Σταχτοπούτας την αναγκάζουν να καθαρίζει τις στάχτες 

του σπιτιού. Όταν ο βασιλιάς δίνει μία δεξίωση χορού, μια νεράιδα εμφανίζεται και τη 

βοηθά να αποκτήσει ωραία ρούχα και άμαξα. Το γοβάκι που θα χάσει στον χορό θα 

οδηγήσει τον πρίγκιπα κοντά της. 

Τι σημαίνει: Κανένα άλλο παραμύθι δεν αποδίδει τόσο καλά όσο η Σταχτοπούτα τις 

εσωτερικές εμπειρίες του μικρού παιδιού που γνωρίζει τις αγωνίες της αδελφικής 

αντιζηλίας. 

Στάχτες: 

Η Σταχτοπούτα ζει σκουπίζοντας τις στάχτες ενθαρρύνει το παιδί στην πεποίθηση ότι 

το να κατοικεί σε ταπεινά μέρη δεν θα το εμποδίσει να προοδεύσει στη ζωή του. Οι 



στάχτες συμβολίζουν και το πένθος της για τη νεκρή μητέρα της. Το πένθος είναι 

αναγκαίο ως προσωρινή κατάσταση, αλλά για την επιβίωση πρέπει να μετατραπεί σε 

μια θετική στάση ζωής. 

Η νεραϊδονονά: 

Συμβολίζει τα συναισθήματα και τις ψυχικές διεργασίες της Σταχτοπούτας. Η νεράιδα 

της ζητεί να εκτελέσει μία σειρά από καθήκοντα προτού τη στείλει στο χορό. Της λέει 

να φέρει μια κολοκύθα από τον κήπο, να ανοίξει μία ποντικοπαγίδα και να βρει έξι 

σαύρες. Αυτό που καταλαβαίνει το παιδί που ακούει το παραμύθι είναι ότι μπορεί με 

τις δικές του ενέργειες να βελτιώσει τη ζωή του. 

Το γοβάκι: 

Στις πρώτες παραλλαγές της Σταχτοπούτας το γοβάκι ήταν φτιαγμένο από γούνα 

(vair) ενώ αργότερα ο Περό αντικατέστησε τη λέξη με μια ομόηχή της που σημαίνει 

γυαλί (verre). Το γοβάκι υποδηλώνει τη θηλυκότητα, ίσως και το ίδιο το γυναικείο 

σεξουαλικό όργανο. Η τελετουργία με τον πρίγκιπα που της φορά το γοβάκι θυμίζει 

αρραβώνα. 

Ο χορός: 

Η Σταχτοπούτα πηγαίνει τρεις φορές στον χορό του βασιλιά. Η επανάληψη των 

επισκέψεων συμβολίζει της αμφιθυμία του νεαρού κοριτσιού που θέλει να δεσμευτεί 

ερωτικά και ταυτόχρονα φοβάται να το κάνει. 

Ο πρίγκιπας: 

Το παιδί ακούγοντας το παραμύθι μαθαίνει ότι για να κερδίσει το βασίλειο του (μέσω 

ενός γάμου με τον πρίγκιπα) πρέπει να είναι έτοιμο να υποστεί για ένα διάστημα μαι 

ζωή γεμάτη δυσκολίες όπως η Σταχτοπούτα. Δεν θα πρέπει όμως μόνο να υπομένει 

τις δοκιμασίες αλλά και αν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 

Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ 

Η ιστορία: 

Μια βασιλοπούλα χάνει της μπάλα της και ένας βάτραχος της την επιστρέφει με τον 

όρο να γίνει γυναίκα του. Εκείνη δέχεται και παρά το γεγονός ότι τον πρώτο καιρό 

σιχαίνεται τον βάτραχο, όταν θα τον αγαπήσει και θα τον φιλήσει αυτός θα 

μεταμορφωθεί σε πρίγκιπα. 

Τι σημαίνει: 

Η ιστορία έχει ως επίκεντρό της τη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι κάτι που 

φαίνεται απεχθές, αποκαλύπτεται ξαφνικά ως πηγή ευτυχίας. 

Η μπάλα: 



Στην αρχή του παραμυθιού η βασιλοπούλα είναι ένα κορίτσι που παίζει ξένοιαστα με 

μια χρυσή μπάλα ώσπου αυτή πέφτει σε ένα σκοτεινό πηγάδι. Η μπάλα συμβολίζει τη 

αφέλεια του κοριτσιού που με την ενηλικίωση χάνεται και τότε η ζωή αρχίζει να 

αποκαλύπτει τις δύσκολες πλευρές τις. 

Η υπόσχεση: 

Η βασιλοπούλα υπόσχεται στον βάτραχο να τον παντρευτεί αν της δώσει πίσω την 

μπάλα της. Από τη στιγμή που αναλαμβάνει μια ηθική δέσμευση, η κοπέλα εισέρχεται 

σε μια ωριμότερη φάση της ζωής της. 

Ο βάτραχος: 

Όσο πιο κοντά πηγαίνει ο βάτραχος, τόσο αυτή νιώθει μεγαλύτερο άγχος, αηδία ή 

ακόμα και θυμό. Η αφύπνιση της σεξουαλικότητας είναι συνυφασμένη με αυτά τα 

συναισθήματα. Όταν υπερβαίνει το μίσος της για το άγνωστο και ανακαλύπτει τα 

συναισθήματά της, άρα γίνεται ο εαυτός της, τότε και ο βάτραχος γίνεται ο εαυτός του 

και μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα. 

  

Ο κόσμος το 2014, όπως τον πρόβλεψε ο Άιζακ Άσιμοφ 

 



Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης στην Νέα Υόρκη το 1964 ο συγγραφέας 

επιστημονικής φαντασίας Άιζακ Άσιμοφ (Isaac Asimov) έκανε προβλέψεις για το πώς 

θα είναι ο κόσμος ύστερα από 50 χρόνια. Οι προβλέψεις 

του δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα The New York Times. Διαβάζοντάς τις σήμερα, 

καταλαβαίνεις ότι ο συγγραφέας πέτυχε να προβλέψει σχεδόν όλες τις τεχνολογικές 

κατακτήσεις! Σύμφωνα με τον Άσιμοφ, το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας το 2014 θα 

παράγεται από πυρηνικούς σταθμούς και στις απέραντες ερήμους της Αριζόνα και του 

Καζακστάν θα λειτουργούν ηλιακοί σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύνδεση θα είναι 

δορυφορική και τα διαστημόπλοια μέχρι τότε θα φτάσουν με επιτυχία στον Άρη. (Πώς 

μπορείς να μην θυμηθείς σχετικά με αυτό το σεληνιακό ρόβερ Curiosity!) 

Σύμφωνα με τον Άσιμοφ, η όψη της πόλης του 2014 θα αλλάξει: τα οικοδομήματα και 

ένα μεγάλο μέρος της αστικής περιοχής θα εξαφανιστούν κάτω από τη γη – με αυτό 

τον τρόπο είναι δυνατή η εξοικονόμηση της ενέργειας για τη θέρμανση των κατοικιών 

το χειμώνα και την ψύχρανσή τους το καλοκαίρι. (Ήδη σήμερα υπάρχουν υπόγειοι 

χώροι στάθμευσης και ολόκληρα εμπορικά κέντρα!) Στην επιφάνεια θα εμφανιστούν 

πάρκα, λαχανόκηποι και θα βόσκουν τα ζώα ακόμη. (Εξάλλου, αυτό προς το παρόν 

φαίνεται απίθανο!) Τα μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με τις προβλέψεις του συγγραφέα, 

θα πάψουν να έρχονται σε επαφή με το δρόμο, αλλά θα πετούν πάνω από τη γη σε 

ύψος περίπου ένος μέτρου. Τα ποτάμια και θαλάσσια σκάφη θα γλιστρούν πάνω από 

το νερό και η ταχύτητα κίνησης τους θα αυξηθεί. 

Ο Άσιμοφ πρόβλεψε ότι το 2014, ο πληθυσμός της Γης θα αυξηθεί σε 6,5 

δισεκατομμύρια και ότι στις ΗΠΑ θα ζουν 350 εκατομμύρια άνθρωποι (την 1η Ιουνίου 

του 2013 στις ΗΠΑ είχαν καταγραφεί 316 εκατομμύρια). Η αύξηση του πληθυσμού θα 

συντελέσει στην αξιοποίηση της Αρκτικής, των ερήμων και στην αναζήτηση νέων 

τροφίμων. Θα αρχίσει, για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση μικροοργανισμών, οι οποίοι, 

σύμφωνα με τον Άσιμοφ, θα μετατρέπουν τις ζύμες και τα φύκια σε θρεπτικές τροφές. 

Σήμερα, όλα τα αναφερόμενα παραπάνω μας φαίνονται συνηθισμένα και κοινότοπα 

πράγματα, ενώ το 1964 ήταν τολμηρές, πρωτότυπες και απολύτως φανταστικές 

σκέψεις. Εξάλλου, το γεγονός ότι δεν έγιναν σήμερα πραγματικότητα όλες οι ιδέες του 

Άσιμοφ, σημαίνει μόνο ότι οι εφευρέτες θα πρέπει να κρατήσουν σημειώσεις για τις 

άλλες τόσο ενδιαφέρουσες προβλέψεις του! 

  

HOLLYWOOD ,ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 



 

Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπετε τον Αντίχριστο (πολική Αρκούδα), ο οποίος 

είναι το όργανο του Σατανά (που συμβολίζετε στην συγκεκριμένη ταινία, σαν 

κοριτσάκι)!!! Στο σενάριο της ταινίας, το "κοριτσάκι" βοηθάει την "πολική Αρκούδα" να 

διεκδικήσει τον χαμένο θρόνο της!!! Υπό μία έννοια, η "πολική Αρκούδα" ταυτίζετε με 

το "κοριτσάκι" (ο άνθρωπος-Αντίχριστός δέχεται μέσα του, όλη την ενέργεια του 

Σατανά)!!! 

Συμβολισμός της Νάρνιας 

Στην πρώτη ταινία, « Το λιοντάρι, η μάγισσα και η ντουλάπα » οι αντιστοιχίες είναι 

εμφανείς. Η βασίλισσα του χιονιού και ο αιώνιος χειμώνας που έχει επιβάλλει στη 

Νάρνια συμβολίζουν τον Σατανά και την ειδωλολατρεία με την οποία αυτός 

καταδυνάστευε την ανθρωπότητα. Το λιοντάρι Άσλαν που θυσιάζεται για να σώσει ένα 

παιδί θυμίζει τον Χριστό που θυσιάστηκε για τον άνθρωπο. Όπως ο Χριστός, έτσι και 

ο Άσλαν ανασταίνεται μετά από τρεις ημέρες και θέτει τέρμα στην κυριαρχία της 

μάγισσας φέρνοντας την Άνοιξη στη Νάρνια. 

 

 

 

 

 

 



5. Η μόδα και η αισθητική στους νέους 
 

 

 

 



 





 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



7.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε οι μαθητές και οι μαθήτριες ερεύνησαν 

το παραπάνω αναφερόμενο θέμα με πολύ ενδιαφέρον, όπως και ήταν 

φυσικό, και επιθυμία να το αναλύσουν και να δώσουν την γνώμη τους ή 

απλώς να την συζητήσουν.  

     Τα συμπεράσματά τους βρίσκονται σε συνάρτηση με τις σκέψεις τους και 

τα όνειρά τους, και με τον προσωπικό τους αγώνα, τον οποίο και δεν πρέπει 

να εγκαταλείψουν ποτέ. Η παράθεση και μόνο των προβλημάτων, των 

αναζητήσεων  και των ενδιαφερόντων δεν αρκεί.  

Πρέπει να τονιστεί πως παρά τη νεανική τους ηλικία έχουν επίγνωση των 

δυσκολιών της ζωής και των προσπαθειών που χρειάζεται να καταβάλλουν, ο 

κάθε ένας χωριστά και όλοι μαζί, για την γενικότερη βελτίωση της ζωής τους 

και του μέλλοντός τους.  
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