
Δύσκολοι καιροί για μαθητές-τριες… Κατεπείγουσα θωράκιση… 

 

   Μια φορά και ένα καιρό το Σεπτέμβρη του 2020 σε μια σχολική 
αίθουσα υπήρχε μια παρατεταμένη αναστάτωση των μαθητών-τριών 
εξαιτίας μιας κατάστασης που τους ανάγκασε ν’ αλλάξουν τον τρόπο 
ζωής τους.  
   «Θεέ μου, πάρε τον κορωνοϊό covid 19, εξαφάνισέ τον. Άρχισε πάλι η 
χρονιά με μάσκες στα πρόσωπα και με φόβο μήπως κολλήσουμε τον ιό. 
Πότε θα τελειώσει;», έλεγαν με μια φωνή όλα τα παιδιά. Δεν έχαναν 
την αισιοδοξία τους και το κέφι τους, όμως μια δυσαρέσκεια διέκρινε 
κανείς στο βλέμμα τους.  
   Η περίοδος της άνοιξης που πέρασε, άλλαξε τον τρόπο ζωής τους. 
Πέρασαν ένα μεγάλο εγκλεισμό στα σπίτια τους, απομακρύνθηκαν από 
τις παρέες τους και ένας αόρατος κίνδυνος απειλούσε την υγεία τους 
και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το καλοκαίρι πέρασε κι αυτό με αρκετές 
απαγορεύσεις. Και φτάνοντας το φθινόπωρο συνέχισε ο ίδιος κίνδυνος 
να τους απειλεί. Τουλάχιστον τώρα είναι όλα τα παιδιά μαζί στην τάξη 
και όχι χωρισμένα σε δύο ομάδες όπως τον Ιούνιο, που δε 
συναντιόντουσαν ποτέ. Πρώτη φορά άρχισαν να συνειδητοποιούν πως 
εξαρτώνται από την εξέλιξη ενός ιού. Δεν τους άρεσε καθόλου αυτό. 
   «Θεέ μου, βούλιαξε μια πόλη κοντά μας, χάθηκαν ζωές, έγιναν 
τεράστιες καταστροφές. Τέτοια νεροποντή! Μα πώς γίνεται; Έχει το 
νερό τέτοια δύναμη; Και γιατί δε πρόλαβαν το κακό; Μπορεί να συμβεί 
και σε μας εδώ;» έλεγαν πάλι με μια φωνή όλα τα παιδιά. Δεν είχε 
προλάβει να περάσει ο πρώτος μήνας της νέας σχολικής χρονιάς και 
είχε ήδη προστεθεί άλλη μία ανησυχία, ένας ακόμη φόβος στα κεφάλια 
τους.  
   «Θεέ μου, φωτιά σε παραδοσιακό οίκημα! Μαύροι καπνοί έχουν 
πνίξει όλη την περιοχή κοντά στο κέντρο της πόλης μας. Ας γίνει κάτι, να 
σωθούν και οι άνθρωποι και οι περιουσίες τους.», έλεγαν ξανά με μια 
φωνή όλα τα παιδιά. Αρχές του δεύτερου μήνα του φθινοπώρου και 
ήρθε μια άλλη απειλή, μια επιπλέον ανησυχία να διαταράξει την 
καθημερινότητά τους. 
   «Θεέ μου, αυξάνουν τα κρούσματα από τον κορωνοϊό – covid 19! Η 
τήρηση των μέτρων προστασίας πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. 
Αυτή τη φορά υπάρχουν μεταλλάξεις του ιού που επηρεάζουν πολύ τα 
παιδιά. Θα κλείσουν τα σχολεία; Θα έχουμε μάθημα εξ αποστάσεως; Τι 
άλλο μπορεί να μας συμβεί;», αναρωτιόντουσαν τα παιδιά. Και τα 



σχολεία έκλεισαν. Από το φθινόπωρο έφτασε να λειτουργήσουν 
κανονικά τα σχολεία το χειμώνα.  
   Αλήθεια, ποια άλλη δυσάρεστη αλλαγή θα μπορούσε να συμβεί και 
να επηρεάσει την καθημερινότητά τους; Πολλές! «Όσα φέρνει ο χρόνος, 
δε τα φέρνει η ώρα.», λέει μία παροιμία. Κι έτσι είναι. Ποιος ξέρει τι 
μπορεί να συμβεί στη φύση; Ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει; Μπορεί να 
κάνει κάτι ή όχι; Πώς θα προστατευθεί; Πολλά τα ερωτήματα καθώς και 
οι κρίσεις που επηρεάζουν τους ανθρώπους. Χρειάζεται η 
συνειδητοποίηση πως: Η λύση είναι στα χέρια τους. 
   «Όχι! Δε γίνεται να ζούμε συνέχεια με το φόβο. Θα πρέπει να 
οπλιστούμε με δύναμη, με τη δύναμη της γνώσης. Θα ερευνήσουμε, θα 
συνομιλήσουμε, θα φροντίσουμε να κάνουμε πράγματα που καταρχάς 
θα προλαβαίνουν δυσάρεστες καταστάσεις και κατά δεύτερον θα 
μπορούν να τις αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.», 
σκέφτηκαν τα παιδιά και έβαλαν αμέσως σε εφαρμογή την απόφασή 
τους.  
   Η σκέψη τους πρώτα πήγε στους εαυτούς τους και την οικογένειά 
τους. Τι θα γίνει αν συμβεί κάτι δυσάρεστο στα ίδια ή σ’ ένα μέλος της 
οικογένειας και είναι μόνο εκείνοι στο σπίτι; Πώς θα πρέπει ν’ 
αντιδράσουν; Τι θα πρέπει να έχουν ή να ξέρουν ώστε να ενεργήσουν 
γρήγορα και άμεσα; Κάλεσαν αμέσως έκτακτη συνέλευση της 
ολομέλειας της τάξης για να το συζητήσουν. Οι απαντήσεις δεν 
άργησαν να ΄ρθουν.      Τελικά ήξεραν πολλά τα ίδια. «Η γνώση πηγάζει 
από μέσα μας», λένε οι μεγάλοι και διαπίστωσαν ότι έχουν δίκιο.  
   Σε περίπτωση που πάθουν κάτι τα ίδια: 

o Θα φωνάξουν αμέσως το άτομο που τους προσέχει και θα το 
ενημερώσουν για την κατάστασή τους. Αν δεν μπορούν να το 
κάνουν αυτό, γιατί το υπεύθυνο γι’ αυτά άτομο είναι σε άλλο 
χώρο, θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη ψυχραιμία τους και 
να μείνουν για λίγο ακίνητα. Στη συνέχεια με αργά, προσεχτικά 
βήματα ή προκαλώντας θόρυβο θα προσπαθήσουν να γίνουν 
αντιληπτά αν δεν έχουν γίνει ήδη. 

   Σε περίπτωση που πάθει κάτι το άτομο που τους προσέχει: 
 Θα φωνάξουν κάποιο γείτονα να βοηθήσει. 
 Θα τηλεφωνήσουν σ’ ένα άλλο μέλος της οικογένειας. Η ύπαρξη 

τηλεφωνικής συσκευής κρίνεται υποχρεωτική σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Ποιος ξέρει τους τηλεφωνικούς αριθμούς των 
τηλεφωνικών συσκευών των γονιών του; Κάποια παιδιά  τους 
ήξεραν, κάποια άλλα όχι. Ευκαιρία να τους μάθουν και μάλιστα 
συμφώνησαν την άλλη μέρα όλοι να τους γράψουν στον πίνακα. 



Το πιο ωραίο ήταν πως αν πάνω στον πανικό της στιγμής 
ξεχάσουν τον αριθμό, πρότειναν να υπάρχει τηλεφωνικός 
κατάλογος σε εμφανές σημείο με «χρήσιμα τηλέφωνα» ώστε ν’ 
αποκλειστεί η περίπτωση αυτή. 

 Θα τηλεφωνήσουν στο 100. Ωχ! Πρέπει να ξέρουν και τη 
διεύθυνσή τους. Τι θα τους πουν στην ερώτηση «Πού 
βρίσκεστε;». Θα πρέπει να τους πουν τη διεύθυνση του σπιτιού 
τους ή τις διευθύνσεις των ατόμων όπου περνούν κάποιες από τις 
ώρες της ημέρας, αν είναι εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι για 
τη δική τους προστασία, οπότε θα τις μάθουν κι αυτές. Και δεν 
έμεινε κανένα παιδί που τουλάχιστον να μη ξέρει πού ακριβώς 
μένει. 

   Ένα χαμόγελο ευχαρίστησης ζωγραφίστηκε στα πρόσωπά τους. 
Ένιωθαν πως ήταν «μεγάλοι» και πιο σωστά ένιωθαν ασφάλεια.  
   Σιγά σιγά συνομιλώντας κατάλαβαν πως και σε άλλες περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης οι αντιδράσεις τους είναι παρόμοιες. Μόνο που δε 
θα τηλεφωνήσουν στο 100 σε περίπτωση φωτιάς ή πλημμύρας ή 
εγκλωβισμού, αλλά στο 199. Στα χρήσιμα τηλέφωνα σίγουρα θα πρέπει 
ν’ αναγράφεται ο τηλεφωνικός αριθμός της πυροσβεστικής. Η άμεση 
και γρήγορη αντίδραση σώζει όπως και η διατήρηση της ψυχραιμίας.  
   Επιπλέον σκέφτηκαν και πρότειναν τι θα πρέπει να υπάρχει από πριν 

στο σπίτι ή τι θα πρέπει να έχει ήδη γίνει: 

 Πυροσβεστήρας,  που μόνο οι μεγάλοι τον χρησιμοποιούν. 

 Λάστιχο ποτίσματος συνδεδεμένο με παροχή νερού.  

 Κουβέρτα ή πετσέτα που θα βραχεί για να σκεπάσει τη μικρή 

εστία φωτιάς. Αν η εστία είναι μεγάλη δε γίνεται καμία 

προσπάθεια κατάσβεσής της εκτός από την πυροσβεστική. 

 Έξοδος διαφυγής. Σε περίπτωση πλημμύρας ανεβαίνουμε στο πιο 

ψηλό σημείο του οικήματος και μένουμε εκεί μέχρι να ’ρθει 

βοήθεια.  

 Κόψιμο όλων των ξερών φυτών τριγύρω από το οίκημα και 

καθαρισμός της ευρύτερης περιοχής από σκουπίδια.  

 Οι σωληνώσεις του νερού να είναι πάντα καθαρές.  

 Εκμάθηση κουμπιών του ανελκυστήρα ώστε σε περίπτωση 

εγκλωβισμού να πατηθεί το κουμπί κινδύνου.  

   Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε περιπτώσεις που κάποιο άτομο είναι 
έξω στο δρόμο πεζό ή με μεταφορικό μέσο και προκληθεί πυρκαγιά ή 



πλημμύρα. Τι γίνεται τότε; Θα πρέπει αν η περιοχή είναι γνωστή και 
μπορεί να προσανατολιστεί να πάει σ’ ένα σημείο ασφαλή και να 
παραμείνει εκεί ή αν είναι άγνωστη να επικοινωνήσει με την 
πυροσβεστική και ν’ ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν. Δε 
συνεχίζει τη διαδρομή του χωρίς ενημέρωση. Τα παιδιά ανακάλεσαν 
στη μνήμη τους περιστατικά που άκουσαν στα μέσα ενημέρωσης με 
ζωές που χάθηκαν άδικα, γιατί δεν αντέδρασαν σωστά. Άρα για να 
ενημερωθούν υπεύθυνα και σωστά, θα πρέπει να καλέσουν την 
πυροσβεστική να τους μιλήσει. Η σκέψη τους έγινε πράξη και ο 
πυροσβέστης-ανθυποπυραγός Θεοφάνης Ζουμπορλής με μεγάλη του 
χαρά δέχτηκε να τους μιλήσει. Επιβεβαίωσε πολλά από αυτά που ήδη 
είχαν σκεφτεί και αισθάνθηκαν υπερήφανοι.  
   Βέβαια το μεγαλύτερό τους πρόβλημα ήταν ο κορωνοϊός – covid 19. 
Αυτός τους είχε προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανησυχία και ό,τι και αν 
έκαναν άκουγαν πως δεν μπορούσαν να τον εξαφανίσουν. Μάλιστα 
άρχισαν ν’ ακούν από τις συζητήσεις των ενηλίκων πως μάλλον δε θα 
καταφέρουν να τον βγάλουν από τις ζωές τους και πως θα πρέπει να 
μάθουν να ζουν μαζί του. Αυτό ήταν τρελό! Μα τηρούσαν όλα τα μέτρα 
προστασίας που τους δόθηκαν από το σχολείο: 

 Φορώ μάσκες διπλές για περισσότερη προστασία. 

 Τηρώ αποστάσεις με το διπλανό μου τουλάχιστον 2 μέτρα. 

 Δε δανείζω τα πράγματά μου. 

 Πλένω σχολαστικά και συνέχεια τα χέρια μου. 

 Δεν πιάνω με τα χέρια μου το πρόσωπό μου. 

 Βάζω αντισηπτικό συχνά στα χέρια μου για απολύμανση και 
καθαρίζω τις επιφάνειες που ακουμπώ. 

 Αν είμαι άρρωστος, μένω σπίτι μου μέχρι να γίνω εντελώς καλά. 

 Βήχω στον αγκώνα μου και τα χαρτομάντιλα που χρησιμοποιώ τα 
πετώ στο σκουπιδοφάγο (έτσι έχει ονομαστεί ο κάδος 
σκουπιδιών). 

 Αερίζω συχνά το χώρο μου. 

 Οι μεγάλοι, καλό είναι, όλοι να εμβολιαστούν. Προστατεύουν τον 
εαυτό τους και τους άλλους. 

   Τηρώντας τα μέτρα λένε όλοι, ο ιός θα εξαφανιστεί. Ο χρόνος όμως 
περνά και τα παιδιά βελτίωση δε βλέπουν. «Κάτι δεν κάνουν σωστά οι 
μεγάλοι!», σκέφτονται. Η περιέργειά τους μεγαλώνει. «Από πού 
εμφανίστηκε αυτός ο ιός; Και τόσο δύσκολο είναι να τον 
αντιμετωπίσουν; Και πώς εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα; Κυρίως πότε θα 
μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα;». Πολλά ακόμη ερωτήματα έχουν 
στο κεφαλάκι τους και αρμόδιος να τους ενημερώσει είναι μόνο ο 



ιατρός. Κάλεσαν λοιπόν, με τη σύμφωνη γνώμη όλων, την ιατρό του 
Κέντρου Υγείας Τυρνάβου Ειρήνη Βαφοπούλου .  
   Έλυσε τις απορίες τους, τους ζήτησε να τηρούν πιστά τα μέτρα 
προστασίας και το σπουδαιότερο τους διαβεβαίωσε πως ο κορωνοϊός – 
covid 19, όπως όλοι οι ιοί έχουν ημερομηνία λήξης. Τους είπε με 
σιγουριά πως το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερο απ’ 
αυτό που πέρασε. Έπειτα κάτι καλό θα μείνει απ’ όλη την 
κορωνοϊοπεριπέτεια: η τήρηση των μέτρων υγιεινής, η εκτίμηση της 
επαφής και της αξίας της ζωής. Η ενθάρρυνση των παιδιών ήταν 
δεδομένη. Λίγη υπομονή και προσοχή αρκεί, φτάνει να είναι όλοι μαζί. 
Όλοι μαζί ζωγράφισαν με μεγάλη δεξιοτεχνία τον κορωνοϊό – covid 19. 
   Άρχισε η σκέψη τους να είναι πιο θετική. Ο φόβος της άγνοιας 
απομακρύνθηκε από τα μάτια τους. Έμαθαν και το πώς μπορούν να 
βοηθούν άτομα που νοσούν ή έχουν νοσήσει. Πώς μπορούν να 
λειτουργήσουν και με ασθενή μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Όλοι 
εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο. Οπλίστηκαν με αισιοδοξία και 
υπευθυνότητα.  
   Ο χρόνος περνούσε γρήγορα, ο χειμώνας έφυγε αφήνοντας τη θέση 
του στην άνοιξη. Την αγαπούν την άνοιξη τα παιδιά, γιατί η φύση ξυπνά 
και γιατί η επόμενη εποχή είναι το καλοκαίρι.  Μόνο που με τον ερχομό 
της άνοιξης ξύπνησε γι’ αυτά κι ένα δυσάρεστο φαινόμενο και μάλιστα 
το ξύπνημά του τα πέτυχε την ώρα του μαθήματος. ΣΕΙΣΜΟΣ!!! Μια 
εκκωφαντική βουή και στη συνέχεια το άκουσμα της λέξης «σεισμός». 
Όχι! Δεν μπορεί να γίνεται στ’ αλήθεια σεισμός. Πριν λίγους μήνες 
αναρωτιόντουσαν τα παιδιά τι άλλο θα μπορούσε να τους συμβεί και 
τώρα γίνεται σεισμός. Το μυαλό τους δεν μπορούσε να το πιστέψει. 
Παρόλο που το έζησαν ρωτούσαν: «Άσκηση σεισμού ήταν;».  
   Έκαναν ό,τι έπρεπε σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης σεισμού 
που είχαν εκπαιδευτεί: Μπήκαν αμέσως κάτω από τα θρανία τους και 
κράτησαν το πόδι του θρανίου. Περίμεναν ν’ ακούσουν το «Βγαίνουμε 
όλοι έξω!» για να συνταχθούν με τη σειρά με τα χέρια πάνω στο κεφάλι 
τους και να εκκενώσουν χωρίς να τρέχουν, με τη χρήση της σκάλας και 
όχι του ανελκυστήρα, με πολλή προσοχή το κτίριο. Επιτέλους, σώα και 
ασφαλή όλα τα παιδιά του σχολείου στον προαύλιο χώρο. Ένας χώρος 
χωρίς ηλεκτρικά καλώδια, χωρίς άλλα κτίρια δίπλα του και ανοιχτός με 
ταβάνι το γαλανό ουρανό. Και νέες σεισμικές δονήσεις! Εκεί έγινε η 
συνειδητοποίηση της κατάστασης. Αλήθεια έγινε ένας μεγάλος αισθητά 
σεισμός.  
   Αυτό με την αίσθηση του σεισμού και το μέγεθος του σεισμού 
άργησαν πολύ να το κατανοήσουν. Έγινε όταν τους μίλησε μία 



σεισμολόγος δύο μήνες μετά το συμβάν, όταν πλέον γύρισαν στα 
σχολικά τους έδρανα. Τα συναισθήματα τρόμου, φοβίας, απειλής, 
ανασφάλειας κατέκλυσαν τα παιδικά σωματάκια. Εικόνες και ειδήσεις 
από δικούς τους ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές ταλάνιζαν για 
αρκετό χρονικό διάστημα τη σκέψη τους. Το σχολείο τους μετά από 
έλεγχο των ειδικών δεν είχε υποστεί  καμία ζημιά, όμως θα έπρεπε να 
περιμένουν μία εβδομάδα να ελεγχθούν και όλα τα κτίρια. Είναι πολύ 
επικίνδυνο ακόμα και το πέρασμα ή το στήσιμο κάτω από κτίρια που 
έχουν ενδεχομένως υποστεί βλάβες. Χρειάζεται πολλή προσοχή! Και 
τελικά πέρασαν δύο μήνες με κλειστά σχολεία εξαιτίας του κορωνοϊού – 
covid 19. Τα παιδιά ήταν πλέον σίγουρα πως δεν υπάρχει κάτι άλλο να 
τους συμβεί ή πιο σωστά τίποτα πιο σοβαρό από αυτά που τους έχουν 
ήδη συμβεί.  
   Άρχισαν τα μαθήματα εξ αποστάσεως και η καθημερινότητά τους να 
κυλά με φυσιολογική ροή. Άκουγαν πως κλέφτες εκμεταλλεύτηκαν τον 
πανικό και το ξεσπίτωμα των συμπολιτών τους και τους έπαιρναν ό,τι 
είχε διασωθεί από το σεισμό. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Μια 
οργάνωση «Ερυθρός Σταυρός» ανέλαβε να στηρίξει τους 
σεισμόπληκτους με προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως φαγητό και να τους 
προσφέρει ψυχολογική στήριξη. Υπάρχουν και άνθρωποι της 
προσφοράς. Υπάρχουν οι Εθελοντές. Να που ήρθε πάλι η στιγμή να 
ενημερωθούν. Έστειλαν πρόσκληση να τους μιλήσουν διαδικτυακά 
κάποιος από την αστυνομία και κάποιος από τον Ερυθρό Σταυρό. Ο 
αστυνομικός Κωνσταντίνος Τσαμούρας δέχτηκε να τους ενημερώσει και 
να τους καθησυχάσει. Από το Ερυθρό Σταυρό τους πρότειναν να γίνει η 
συνομιλία λίγο αργότερα, γιατί προτεραιότητα είχαν τώρα οι 
σεισμοπαθείς. Έτσι κι έγινε. 
   Ο ρόλος της αστυνομίας είναι δύσκολος και οι αστυνομικοί έχουν 
επωμιστεί τον έλεγχο και την αντιμετώπιση πολλών δυσχερών 
καταστάσεων, τόνισε μεταξύ άλλων ο αστυνομικός στη συνομιλία του 
με τα παιδιά.  Ελέγχουν τους πολίτες για την τήρηση των μέτρων για τον 
κορωνοϊό – covid 19 (δεν τους τιμωρούν όπως λανθασμένα πιστεύουν 
πολύ με την επιβολή προστίμων) και τους ενημερώνουν για την 
αναγκαιότητα της τήρησής τους. Επεμβαίνουν στην παραβίαση 
προσωπικών χώρων και ιδιοκτησιών και συλλαμβάνουν τους 
παραβάτες προς σωφρονισμό και παραδειγματισμό των υπόλοιπων και 
όχι για λόγους εντυπωσιασμού ή επίδειξης εξουσίας. Εξασφαλίζουν την 
ηρεμία στη ζωή μας ή προσπαθούν να τηρηθεί ισορροπία σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σκοπός τους είναι η προστασία του 
πολίτη, του κάθε κάτοικου της χώρας. Το έργο της αστυνομίας βοηθούν 



οι εθελοντές πολίτες που ενημερώνουν για προβλήματα πολιτών και 
εκείνοι τα ταξινομούν ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή και προσπαθούν με τη βοήθεια πάλι 
ιδιωτών να απαλύνουν τον πόνο τους. Συντελούν σπουδαίο κοινωνικό 
έργο. Ο αστυνομικός δεν είναι τιμωρός, αλλά προστάτης και βοηθός! Τα 
παιδιά έμαθαν πολλά και για την επέμβαση της αστυνομίας σε φυσικές 
καταστροφές όπως αυτές που εξέτασαν τα ίδια στους προηγούμενους 
μήνες. Το σπουδαιότερο ήταν ότι έγινε κατανοητός ο κύκλος της 
προσφοράς και της αλληλεγγύης. Οι πολίτες προσφέρουν στην 
αστυνομία, η αστυνομία προσφέρει στους πολίτες και οι πολίτες μ’ 
αυτό τον τρόπο ενισχύουν την αστυνομία στο ρόλο της.  
   Και τη χρονική εκείνη στιγμή στο μάθημα της Γλώσσας γινόταν 
αναφορά για τους εθελοντές στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων 
στην Αίγινα. Τα παιδιά άδραξαν την ευκαιρία και έκαναν έρευνα στο 
λεξικό τους για την ερμηνεία της λέξης  εθελοντισμός, την ιστορία 
διάφορων εθελοντικών οργανώσεων και το έργο τους, τη συμβολή τους 
στην επίτευξη σπουδαίων διοργανώσεων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. 
Εντυπωσίασε τα παιδιά το γεγονός ότι οι εθελοντές δεν πληρώνονται 
για το έργο τους με χρήματα αλλά με συναισθήματα. Είναι στάση ζωής 
το έμπρακτο ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο, που σε κάνει ενεργό και 
χρήσιμο μέλος μιας ανθρώπινης αλυσίδας, της αλυσίδας της αγάπης, 
γιατί ο άνθρωπος είναι αγάπη.  
   Στην ερώτηση μεταξύ τους «Πού θα μπορούσες εσύ να προσφέρεις 
εθελοντική εργασία;» οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: σε 
ηλικιωμένους (αγορά πραγμάτων, μεταφορά τους, παρέα), στον 
καθαρισμό δημόσιων χώρων (παραλιών, πάρκων, πλατειών, δασών), 
στη φροντίδα ταλαιπωρημένων ζώων και στη φιλοξενία παιδιών χωρίς 
οικογένεια. Αρχικά οι καλές πράξεις γενικότερα αφορούσαν την 
οικογένειά τους, μέλη της δικής τους οικογένειας και όχι κάποιον ή κάτι 
άγνωστο σ’ αυτά. Όταν έγινε η επισήμανση από ένα συμμαθητή τους 
πως στην οικογένειά μας η βοήθεια δεν μπορεί να είναι εθελοντική,  
έγινε η διεύρυνση του πλαισίου έξω από το οικείο. Όπως αρκετοί 
μαθητές-τριες θυμήθηκαν πως οι γονείς τους είναι εθελοντές 
αιμοδότες, δίνουν το αίμα τους για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. 
   Ο εκπρόσωπος της Κοινωνικής Πρόνοιας του Ερυθρού Σταυρού 
Γεώργιος Μπέλτσιος διευκρίνισε στην ομιλία του, που έγινε προς το 
τέλος της σχολικής χρονιάς, πως η προσφορά στο συνάνθρωπο γίνεται 
κατόπιν εκπαίδευσης και ξεκινά από το σχολείο. Προσφέρουμε βοήθεια 
στο συμμαθητή-τριά μας και ενσωματώνεται ως τρόπος ζωής στην 
καθημερινότητά μας. Η προσφορά του εθελοντή είναι ανιδιοτελής, 



συνεχής και προγραμματισμένη. Ο κόσμος γίνεται απλώς ένας όμορφος 
κόσμος! 
   Όμορφος είναι ο κόσμος μας ακόμα και με τις σεισμικές δονήσεις. 
Είναι μέρος της φύσης, της αλλαγής που υφίσταται με το πέρασμα του 
χρόνου. Όταν τα παιδιά επέστρεψαν στο σχολείο, αμέσως στη θύμησή 
τους ήρθε η στιγμή του σεισμού και οι σκηνές που εκτυλίχτηκαν. Το 
απόγευμα της επόμενης ημέρας έγινε ένας μεγάλος μετασεισμός πάνω 
που όλοι πίστευαν πως το φαινόμενο είχε ηρεμήσει. Τα παιδιά 
αναρωτήθηκαν αν άλλαξε κάτι στα σπίτια τους, στις συνήθειές τους 
μετά το μεγάλο σεισμό. Αν έκανε κάτι η οικογένειά τους να μετριάσει 
τις υλικές ζημιές και την πιθανότητα τραυματισμών από τις επιπτώσεις 
του σεισμού. Οι θετικές απαντήσεις ήταν πολλές: 
 Τα βαριά αντικείμενα απομακρύνθηκαν από τους τοίχους, και 

στα ντουλάπια μπήκαν χαμηλά και όχι ψηλά. 
 Οι τηλεοράσεις έγιναν εντοιχισμένες όπως και όλα τα βαριά 

έπιπλα (ντουλάπες, βιβλιοθήκες, βιτρίνες). 
 Τα τζάμια καλύφθηκαν με μεμβράνες ώστε να μη θρυμματιστούν 

και προκληθούν τραυματισμοί από την πτώση τους. 
 Ετοιμάστηκε σακίδιο έκτακτης ανάγκης σε καθορισμένο γνωστό 

σε όλους θέση με φακό, κονσέρβα, νερό, αιχμηρό αντικείμενο, 
σφυρίχτρα, μπαταρίες, σχοινί, γάζα, επίδεσμο, φάρμακα. Ο ίδιος 
σάκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περίπτωση πυρκαγιάς ή 
πλημμύρας. 

 Ελαττώθηκε η άσκοπη χρήση του ανελκυστήρα. 
 Οι βεράντες άδειασαν από αντικείμενα προς πτώση και οι 

προσόψεις των κτιρίων επιδιορθώθηκαν όπως οι γύψινες 
διακοσμήσεις, που σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα αφαιρέθηκαν. 

   Πολλά παιδιά ανέφεραν πως αν η οικογένειά τους είχε από πριν 
φροντίσει γι’ αυτά τα σημαντικά πράγματα, δε θα είχαν αντιμετωπίσει 
καμία υλική ζημιά και θα είχαν αποφύγει τον κίνδυνο τραυματισμού 
τους. Ακόμη, κάποιοι γονείς έκαναν το εξής επικίνδυνο: βγήκαν στη 
βεράντα. Υπήρχε μεγάλος κίνδυνος πτώσης τους στο κενό. Τ’ άκουσαν 
όλα αυτά τα παιδιά από τις συζητήσεις των μεγάλων ή τα διάβασαν 
στον Τύπο και περίμεναν πώς και πώς την συνομιλία τους με τη 
σεισμολόγο Παρθένα Παραδεισοπούλου. Η εξήγηση του φυσικού 
φαινομένου του σεισμού και η εξέλιξή του καθησύχασε τα παιδιά, 
μετρίασε το φόβο τους. Η γνώση του τι ακριβώς γίνεται ή του τι μπορεί 
να επακολουθήσει γλιτώνει από άσκοπες και επικίνδυνες για τη ζωή 
ενέργειες. Η σεισμολόγος ενημέρωσε λεπτομερειακά τα μέτρα 
προστασίας που πρέπει να ληφθούν στο σπίτι, στο σχολείο και έξω στο 



δρόμο από πριν και μετά το σεισμό. Επιβεβαίωσε και ότι είχαν ήδη 
μάθει από το σχολείο ή την οικογένειά τους.  
   Η ανθρωπότητα έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν πολλές κρίσεις από 
πανδημίες, φυσικά φαινόμενα, πτώση της οικονομίας και θα συνεχίσει 
ν’ αντιμετωπίζει, γιατί έτσι είναι η ζωή. Και όπως ήδη έχει ειπωθεί είναι 
τόσο ωραία! Και οι ζωές των παιδιών θα επανέλθουν στο φυσιολογικό 
τους ρυθμό και πολλά απ’ όσα έχουν ζήσει θα ξεχαστούν. Οι γνώσεις 
τους όμως δε θα ξεχαστούν. Θα επανέλθουν στη μνήμη τους όταν 
χρειαστεί. 
   Το έκαναν ήδη στις 5 Ιουνίου, στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
όπου εθελοντικά καθάρισαν τους δημόσιους χώρους  όπου συνήθως 
παίζουν και τα σκουπίδια δεν τα πέταξαν οπουδήποτε, αλλά τα 
ανακύκλωσαν. Η προστασία του περιβάλλοντος εξαρτάται από την 
εφαρμογή της ανακύκλωσης σε όλες τις οικογένειες. Στο μεταξύ 
πρότειναν να μάθουν το τραγούδι της Ανακύκλωσης σε όσους 
περισσότερους μπορούν. Είχαν και έχουν την ελπίδα πως θα 
παρακινηθούν και άλλα άτομα να κάνουν ανακύκλωση: 
 
Ο χορός της ανακύκλωσης 

Κάνε ανακύκλωση κι εσύ, 
φτιάξε απ’ το γυαλί νέο γυαλί, 
φτιάξε απ’ τα μπουκάλια κάτι άλλο, 
δώσε στα υλικά νέα ζωή! 
 
Κάνε ανακύκλωση κι εσύ, 
φτιάξε απ’ το χαρτί νέο χαρτί, 
από εφημερίδες ή σακούλες 
δώσε στα χαρτί ξανά ζωή! 
 
Ανακύκλωση θα πει: 
Είμαι χρήσιμος! 
Κύκλος είναι η ζωή,  
ανακύκλωση! 
Απ’ το τέλος στην αρχή,  
ανακύκλωση είν’ αυτή, 
κύκλος είναι η ζωή! 
 
Κάνε ανακύκλωση κι εσύ 
κι απ’ το αλουμινένιο το κουτί, 
φτιάξε κάτι χρήσιμο καινούριο, 
που θα μας βοηθήσει πιο πολύ! 
 
 



Ανακύκλωση θα πει: 
Είμαι χρήσιμος! 
Κύκλος είναι η ζωή,  
ανακύκλωση! 
Απ’ το τέλος στην αρχή,  
ανακύκλωση είν’ αυτή, 
κύκλος είναι η ζωή! 
                                    Μάρω Θεοδωράκη 
 
 

   Τα παιδιά πάντα καταφέρνουν να βλέπουν με τα χρώματα του 

ουράνιου τόξου και να φωτίζουν τις πιο σκοτεινές και δυσάρεστες 

στιγμές τους. Το παραμύθι τους όμως αυτό, την ιστορία που έζησαν τη 

φετινή χρονιά δε θέλουν να της δώσουν χρώμα. Δε θέλουν να της 

προσθέσουν ούτε μια εικόνα. Θέλουν ένα παραμύθι χωρίς εικόνες ώστε 

να απεικονίζει την πραγματικότητά τους. Η χρονιά τους ήταν δύσκολη, 

πολύ δύσκολη! Έχουν μία αμφιβολία για τη συνέχεια της επόμενης 

χρονιάς, αλλά η έμφυτη αισιοδοξία τους διατηρεί το χαμόγελο στα 

πρόσωπά τους ή καλύτερα στα μάτια τους. Δίνουν μια υπόσχεση πως 

θα προσπαθούν διαρκώς να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και θα τα 

καταφέρουν βοηθώντας και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Η ανάγνωση 

των κινδύνων είναι μια δεξιότητα που σώζει ζωές. Έγινε  η αρχή κι έχει 

και συνέχεια. Έτσι θα ζήσουν αυτά καλά κι εμείς, επίσης, μαζί τους… 

 

 

 

 

 

 


