50ο ΓΕΛ Αθηνών
Α2
2013-2014
Τετράμηνο B΄
Ερευνητική Εργασία
~Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των
τοπικών συμμοριών στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών~

Η Ομάδα Εργασίας:
Κ. Μαρία, Κ. Κατερίνα, Κ. Σταύρος, Κ. Σπυριδούλα, Κ. Βλάσσης, Κ. Χάρης, Κ.
Χάρης, Λ. Φένια, Μ. Ακριβή, Μ. Αλεξάνδρα, Μ. Χριστίνα, Μ. Ευγενία, Μ.
Δημήτρης, Μ. Ελένη, Μ. Αννέτα, Μ. Αναστασία, Μ. Κωνσταντίνα, Μ. Χρήστος,
Μ. Βαγγέλης
Ο Επιβλέπων Καθηγητής: Λάππας Βασίλειος

Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 1 ............................................................................................................................................. 3
Η ερευνητική εργασία μας ................................................................................................................ 3
Κεφάλαιο 2 ............................................................................................................................................. 4

Λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου θέματος..................................................................................... 4
Κεφάλαιο 3 ............................................................................................................................................. 5

Πληροφορίες σχετικά με το θέμα ................................................................................................... 5
Τι είναι τρομοκρατία ...................................................................................................................... 5
Τρομοκρατικές οργανώσεις στην Ελλάδα ................................................................................... 8
Κατάλογος Τρομοκρατών στην Ελλάδα ..................................................................................... 10
Οι συνέπειες των τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα. ............................................ 14
Κεφάλαιο 4 ........................................................................................................................................... 15
Ερωτηματολόγιο ............................................................................................................................... 15
Πίνακας Τιμών ................................................................................................................................. 18
Πίνακας Ποσοστών ......................................................................................................................... 19
Συμπεράσματα από ερωτηματολόγια ............................................................................................ 20
Ομαδικά Ημερολόγια .......................................................................................................................... 34
Ατομικά Ημερολόγια........................................................................................................................... 37

2

Κεφάλαιο 1

Η ερευνητική εργασία μας
Κατά το σχολικό έτος 2013 - 2014, στο Β΄ τετράμηνο οι μαθητές του τμήματος Α2 του
50ου Γενικού Λυκείου Αθηνών διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με το θέμα «Επιρροή των
τρομοκρατικών και τον τοπικών συμμοριών στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών».
Αρχικά ερευνήσαμε στο διαδίκτυο πληροφορίες που μας ενδιέφεραν, σχετικές με τις
τρομοκρατικές οργανώσεις.
Αμέσως μετά διατυπώσαμε ένα ερωτηματολόγιο και το μοιράσαμε στους μαθητές του
σχολείου μας, καθώς και σε μαθητές του 53ου ΓΕΛ Αθηνών. Μοιράσαμε 39 συνολικά
ερωτηματολόγια. Αφού τα συμπληρώσαν, κάναμε στατιστική επεξεργασία. Στην συνέχεια
εξαγάγαμε συμπεράσματα και διατυπώσαμε προτάσεις.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στην Α΄ Τάξη του 50ου ΓΕΛ Αθηνών σε
ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε στο τέλος του τετραμήνου.
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Κεφάλαιο 2

Λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου θέματος.
1. Διάλεξα αυτό το θέμα γιατί πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον μιας και στις μέρες μας έχει
αυξηθεί η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων στους μαθητές (Χαράλαμπος Κ.)

2. Επέλεξα αυτό το θέμα για την εργασία μου επειδή το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και
επειδή ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα για αυτό. (Ακριβή Μ.)
3. Επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα γιατί ήθελα να μάθω αν υπάρχουν αρκετά μέλη σε
τρομοκρατικές οργανώσεις και ποιος είναι ο σκοπός τους. (Κατερίνα Κ.)
4. Περισσότερο το επέλεξα για να μάθω για τις συνέπειες των τρομοκρατικών
οργανώσεων στις μέρες μας. (Σταύρος Κ.)
5. Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα είναι γιατί ήθελα να μάθω το ποσοστό των
τρομοκρατικών οργανώσεων στη χώρα μου και κυρίως στην περιοχή μου. (Αλεξάνδρα
Μ.)
6. Ο λόγος που επέλεξα το θέμα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τοπικές συμμορίες
είναι γιατί το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα
σχετικά με αυτό. (Λένα Μ.)
7. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα για να ασχοληθούμε σ' αυτό το
τετράμηνο είναι επειδή μου φάνηκε ενδιαφέρον και επειδή το διάλεξαν τα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας μου. (Αναστασία Μ.)
8. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να ερευνήσω το συγκεκριμένο θέμα είναι, διότι
επιθυμώ πολύ να πληροφορηθώ και να μάθω περισσότερα πράγματα σχετικά με το
μείζον θέμα των τρομοκρατικών οργανώσεων, έτσι ώστε να γίνω ένα καλά
πληροφορημένο άτομο! Επίσης θα μπορώ να φυλάσσομαι καλυτέρα εφόσον θα γνωρίζω
περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον τομέα!! (Χριστίνα Μ.)
9. Επέλεξα αυτό το θέμα διότι τα άλλα δεν μου κινούσαν το ενδιαφέρον. (Αννέτα Μ.)
10. Επέλεξα αυτό το θέμα γιατί πιστεύω πως είναι πολύ χρήσιμο να μάθουμε για τις
τρομοκρατικές οργανώσεις που ενεργούν στην Ελλάδα και

στις γειτονικές χώρες.

(Σπυριδούλα Κ.)
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Κεφάλαιο 3

Πληροφορίες σχετικά με το θέμα

Τι είναι τρομοκρατία
Η τρομοκρατία εκ του τρόμος + κράτος, αν και δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένος
ορισμός, γενικά αποτελεί τη «συστηματική» χρήση, ή την απειλή χρήσης, βίας που συμβαίνει
πάντα ως αντίδραση, ή άσκηση πίεσης, από οργανωμένες ομάδες με πολιτικά, θρησκευτικά ή
άλλα ιδεολογικά κίνητρα αλλά ακόμη και από ολόκληρους κρατικούς μηχανισμούς, εναντίον
ατόμων, ομάδων ή περιουσιών, με απώτερο στόχο τις κυβερνήσεις από τις οποίες
προσδοκούν κάποια αντίστοιχα (των κινήτρων) κέρδη. Η κάθε πράξη επ’ αυτού
χαρακτηρίζεται τρομοκρατική πράξη και οι επιχειρούντες αυτήν τρομοκράτες.

Στις τρομοκρατικές πράξεις περιλαμβάνονται ανατινάξεις, πειρατείες, ομηρίες, φόνοι,
δολιοφθορές,

εμπρησμοί

κ.λπ.

σημαντικών

στόχων

καθώς

και

άλλες

παράλληλες

εγκληματικές πράξεις, όπως απαγωγές ή ληστείες κ.λπ. που εκτελούνται από τις ίδιες
τρομοκρατικές ομάδες, (όχι όμως την κατάληψη εδάφους).
Η τρομοκρατία έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις ακόμη και από κυβερνήσεις, από τις
μυστικές υπηρεσίες, καλούμενες γενικά στη περίπτωση αυτή κρατική τρομοκρατία που έχει
παρατηρηθεί από την αρχαιότητα και που διαιωνίζεται μέχρι σήμερα. Βασικά χαρακτηριστικά
της σύγχρονης εκδηλωμένης τρομοκρατίας, (εκτός της κρατικής), είναι η ανωνυμία και η
μυστικότητα των μελών όχι όμως και των οργανώσεων, που αντίθετα σπεύδουν και
δημοσιοποιούν τις εκάστοτε πράξεις τους για να διατηρούν το "γόητρό" τους.
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Τα τρομοκρατικά πλήγματα γενικά προκαλούν πανικό και αποδιοργάνωση. Αποτελούν
μεμονωμένα απρόβλεπτα πλήγματα εκφοβισμού, όπως δολοφονίες, βομβιστικές ενέργειες,
αεροπειρατείες, απαγωγές, κτλ. Δεν είναι σπάνιες οι φορές που τέτοιες πράξεις πλήττουν
ακόμη και αθώους ανυποψίαστους πολίτες. π.χ. καταλήψεις σχολείων με ομήρους παιδιά.

Το ζήτημα της τρομοκρατίας είναι σήμερα επίκαιρο και φιλοσοφικά «ανοιχτό». Από την
μια μεριά η τρομοκρατία ως έννοια που περιγράφει μια μέθοδο πολέμου, κι από την άλλη ως
κοινωνικός, πολιτικός, και νομικός όρος, που καθημερινά χρησιμοποιείται, περισσότερο από
ποτέ, για να χαρακτηρίζει μια σειρά από γεγονότα και πράξεις, συχνά απομακρυσμένα από τη
σημασία του.
Σήμερα, «ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» αποτελεί την βασική αιτία, αφορμή, ή
δικαιολογία για την νομιμοποίηση των πολεμικών ενεργειών της δύσης σε διεθνές επίπεδο,
αλλά και «λόγο» για την αναθεώρηση και την καταπάτηση θεμελιωδών κατακτήσεων της
δημοκρατίας, της προσωπικής ελευθερίας, των προσωπικών δεδομένων και των ιδεολογικών
πολυμορφιών.
Στην Ελλάδα, το φαινόμενο της τρομοκρατίας και η δράση των τρομοκρατικών
οργανώσεων αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτικής ιστορίας μας και η αναζήτηση της
«ηθικής ή μη» βάσης των πράξεων τους, καθώς και ο ακριβής εννοιολογικός προσδιορισμός
του «τρομοκρατικού» χαρακτήρα των ενεργειών τους, αποτελεί ένα καλό, πραγματικό,
εμπειρικό παράδειγμα ζητήματος ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας.
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Στη σημερινή εποχή η τρομοκρατία είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη ως προς τις μεθόδους και
την τεχνολογία που χρησιμοποιεί. Ο ακριβής αριθμός των μελών των τρομοκρατικών
οργανώσεων που δρουν διεθνώς είναι άγνωστος. Καθημερινά, φαίνεται ότι αυξάνονται οι
υποστηρικτές της τρομοκρατίας, κυρίως μεταξύ των φτωχών στρωμάτων της κοινωνίας. Οι
βασικοί στόχοι της σημερινής διεθνούς τρομοκρατίας (αντίδρασης) είναι κυρίως η δράση
ορισμένων κρατών των δυτικών κοινωνιών και η αυθαίρετη παγκοσμιοποίηση που εκείνες
θέλουν να επιβάλλουν.

Πηγές πληροφόρησης:
1. http://goo.gl/Y60UEW
2. http://goo.gl/AHTYLs
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Τρομοκρατικές οργανώσεις στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα το φαινόμενο της τρομοκρατίας διακρίνεται σε σχέση με αρκετές
άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τη μακροβιότητά του. Η δράση ελληνικών τρομοκρατικών
οργανώσεων τοποθετείται χρονικά κατά την περίοδο μετά την πτώση της ελληνικής χούντας
των συνταγματαρχών το 1974. Σημαντικότερες υπήρξαν η Επαναστατική Οργάνωση 17
Νοέμβρη (1974-2002), ο Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας (1975-95), και ο Επαναστατικός
Αγώνας (2003-2009) οι οποίες ευθύνονται και για τις περισσότερες τρομοκρατικές
ενέργειες.
Η "Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη" ή 17Ν ήταν τρομοκρατική οργάνωση που
έδρασε στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1975 -2002. Η δράση της περιελάμβανε δολοφονίες,
βομβιστικές επιθέσεις, αρπαγές οπλισμού και σημαντικό αριθμό ληστειών, ενώ προκάλεσε το
θάνατο 23 Ελλήνων και ξένων πολιτικών, στρατιωτικών, αστυνομικών, διπλωματών,
οικονομικών παραγόντων και πολιτών. Η δράση της σταμάτησε το 2002, όταν συνελήφθη
βαριά τραυματισμένος ο Σάββας Ξηρός έπειτα από πρόωρη έκρηξη του αυτοσχέδιου
εκρηκτικού μηχανισμού που τοποθετούσε στα εκδοτήρια ακτοπλοϊκής εταιρίας στον Πειραιά.
Με βάση τον νόμο "για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών
οργανώσεων" (N.2928/2001), δεκατέσσερεις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ως μέλη της
οργάνωσης σε ποινές που κυμάνθηκαν από ισόβια μέχρι 8 χρόνια.
Η «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς» έκανε την πρώτη της εμφάνιση στις 22 Ιανουαρίου
2008, θεωρείται ο διάδοχος της «17 Νοέμβρη» και εδώ και για δύο χρόνια είχε γίνει ο
εφιάλτης της ΕΛ.ΑΣ.
Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2008 η «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς» χτυπά για πρώτη
φορά με γκαζάκια πολιτικό στόχο και συγκεκριμένα το δικηγορικό γραφείο του πρώην
υπουργού Δικαιοσύνης, Αναστάσιου Παπαληγούρα, στο κέντρο της Αθήνας. Ακολουθεί ένα
εμπρηστικό μπαράζ με δεκατρία «χτυπήματα» σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας και του
Πειραιά ενώ τον Ιανουάριο του 2009 πραγματοποιούν άλλους δέκα εμπρησμούς μέσα σε τρία
24ωρα. Στα μέσα Απριλίου «χτυπούν» τέσσερις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, ένα
συνεργείο με ιταλικά αυτοκίνητα και ένα όχημα της Ελληνοϊταλικής Σχολής ενώ το
φθινόπωρο του 2009 αναλαμβάνουν την ευθύνη για το «χτύπημα» στο Ρουφ και το πολιτικό
γραφείο του Ευάγγελου Μεϊμαράκη.
Το πλέον σημαντικό είναι ότι τα αίτια της ανάπτυξης της τρομοκρατίας έπαψαν να έχουν
ισχυρό το στοιχείο της πολιτικής και της ιδεολογίας. Τα αίτια είναι πλέον οικονομικά και
είναι η κρίση χρέους που εκμεταλλεύεται η νέα γενιά των τρομοκρατών. Και η διαπίστωση
αυτή δείχνει και κάτι άλλο, που πρέπει να είναι η βάση των σκέψεων των
8

αυτοαποκαλούμενων «ειδικών» για την τρομοκρατία: ότι θα είναι πιο εύκολο να κερδίσουν
«οπαδούς» των πράξεών τους οι τρομοκράτες, οι οποίες θα δικαιολογούνται στο όνομα της
πάλης του λαού εναντίον των δανειστών. Το όνομα αυτό καθαυτό του ΔΝΤ αρκεί για να
θυμώσουν οι πολίτες, παρά το γεγονός ότι στο Ελληνικό Πρόγραμμα οι πλείστοι γνωρίζουμε
ότι η καταστροφή επήλθε από τους Ευρωπαίους εταίρους, συμμάχους και φίλους, που
αποδείχθηκαν άφιλοι. Η τρομοκρατία «τρέφεται» από τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την
κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών. Μετά την πτώση της χούντας, οι εγκέφαλοι της 17Ν
σχεδίασαν την οργάνωση με τρόπο που τονιζόταν ο αντιαμερικανισμός και η πάλη εναντίον
όσων θεωρήθηκαν συνέχεια της δικτατορίας.
Σαράντα χρόνια μετά, η νέα γενιά θα εκμεταλλευθεί την οργή εναντίον των δανειστών και
όσων

συνεργάζονται

μαζί

τους

στην

Ελλάδα.

Πολιτικοί,

οικονομικοί

παράγοντες,

δημοσιογράφοι και γενικά όσοι θεωρούνται -στο μυαλό των τρομοκρατών- «συνεργάτες» θα
βρεθούν στο στόχαστρο. Δυστυχώς, αν στοχεύσουν πρόσωπα που στο μυαλό των πολιτών
θεωρούνται «μνημονιακοί», η πλειοψηφία του λαού δεν θα διαμαρτυρηθεί. Ενδεικτικά το
2013 η ΕΛ.ΑΣ. «γνώρισε» τέσσερις νέες οργανώσεις, οι οποίες είναι η Ομάδα Λαϊκών
Αγωνιστών, Επαναστατική Ανατροπή, Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις και
Σύμπραξη Αναρχικών Οργανώσεων. Παράλληλα, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ έχουν διαμορφώσει
σαφή εικόνα για τη νέα μορφή ένοπλης πάλης και τρομοκρατίας.

Πηγές πληροφόρησης:
1. http://newpost.gr/post/310376/to-hellip-topio-ths-neas-kai-ths-paliastromokratias-sthn-ellada
2.http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=24762&subid=2&pubid=63946660
3.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF
%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC
%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_17_%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2
%CF%81%CE%B7

9

Κατάλογος Τρομοκρατών στην Ελλάδα

Ονοματεπώνυμο

Τρομοκρατική

Λεπτομέρειες

οργάνωση

Σκοτώθηκε στις 20 Οκτωβρίου του 1977 σε
Χρήστος Κασσίμης

Επαναστατικός
Λαϊκός Αγώνας

συμπλοκή με την αστυνομία κατά την απόπειρα
τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στις
εγκαταστάσεις της γερμανικής εταιρίας AEG στου
Ρέντη.

Αγγελέτος Κανάς

Κώστας Αγαπίου

Χρήστος Τσιγαρίδας

Ειρήνη Αθανασάκη

Επαναστατικός
Λαϊκός Αγώνας
Επαναστατικός
Λαϊκός Αγώνας
Επαναστατικός
Λαϊκός Αγώνας
Επαναστατικός
Λαϊκός Αγώνας

Αθωώθηκε στο Εφετείο.

Πέθανε ενώ ήταν σε εξέλιξη η δίκη στο Εφετείο.

Αθωώθηκε στο Εφετείο.

Αθωώθηκε στο Εφετείο.
Σκοτώθηκε στις 15 Μαΐου του 1985 σε συμπλοκή

Χρήστος Τσουτσουβής

Αντικρατική

με την αστυνομία στου Γκύζη, στην οποία

Πάλη

σκοτώθηκαν και οι αστυνομικοί Βασίλης Μπούρας,
Γιώργος Γεωργίου και Γιώργος Δουγένης.

Μιχάλης Πρέκας

Αντικρατική
Πάλη

Φερόμενος σαν επικεφαλής της οργάνωσης,
σκοτώθηκε την 1η Οκτωβρίου 1987 έπειτα από
καταδίωξη από τα ΕΚΑΜ στους Αμπελοκήπους.
Βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι το
1996 στην καμπίνα του στο πλοίο "Πήγασος" στον

Χριστόφορος Μαρίνος

Πειραιά, ενώ ήταν αποκλεισμένος από ομάδα των
ΕΚΑΜ.

Νίκος Μαζιώτης

Αναρχικοί

Συνελήφθη το 1997 και καταδικάστηκε για

Αντάρτες

τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο

Πόλεων

Ανάπτυξης.
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Παραδόθηκε το 2002. Φερόμενος ως αρχηγός της
Αλέξανδρος
Γιωτόπουλος,

οργάνωσης. Αρνήθηκε κάθε σχέση με τις
17 Νοέμβρη

"Λάμπρος" ή "Ψηλός"

κατηγορίες. Κατηγορήθηκε συνολικά για 963
αδικήματα. Καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και
25 χρόνια κάθειρξη.
Παραδόθηκε το 2002. Φέρεται από την Αστυνομία
ότι στο παρελθόν ήταν μέλος της οργάνωσης

Δημήτρης
Κουφοντίνας,

17 Νοέμβρη

"Λουκάς"

Αντικρατική Πάλη του Χρήστου Τσουτσουβή.
Κατηγορήθηκε για 200 αδικήματα σε 84 ενέργειες.
Καταδικάστηκε σε 11 φορές ισόβια και 25 χρόνια
κάθειρξη.

Χριστόδουλος Ξηρός,
"Μανώλης"

Συνελήφθη το 2002. Κατηγορήθηκε για 33
17 Νοέμβρη

ενέργειες. Καταδικάστηκε σε 6 φορές ισόβια και
25 χρόνια κάθειρξη.
Συνελήφθη το 2002 στο λιμάνι του Πειραιά, όταν
ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που

Σάββας Ξηρός,
"Μιχάλης"

17 Νοέμβρη

μεταφέρθηκε στην περιοχή με ταξί, εξερράγη στα
χέρια του. Κατηγορήθηκε για 78 ενέργειες.
Καταδικάστηκε σε 5 φορές ισόβια και 25 χρόνια
κάθειρξη.

Βασίλης Ξηρός,
"Παναής"

Βασίλης Τζωρτζάτος,
"Σταμάτης"

Συνελήφθη το 2002. Κατηγορήθηκε για 28
17 Νοέμβρη

ενέργειες. Καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη.
Έχει αποφυλακιστεί.
Συνελήφθη το 2002. Κατηγορήθηκε για 28

17 Νοέμβρη

ενέργειες. Καταδικάστηκε σε 4 φορές ισόβια και
25 χρόνια κάθειρξη.
Συνελήφθη το 2002. Στην κατάθεσή του

Θεολόγος Ψαραδέλλης,
"Φώτης"

17 Νοέμβρη

ομολόγησε τη συμμετοχή του στην 17Ν και στη
ληστεία την Εθνικής Τράπεζας το 1986.
Αθωώθηκε στη δίκη.

Παύλος Σερίφης,
"Βαγγέλης" ή
"Νικήτας"

Συνελήφθη το 2002. Θεωρείται ένα από τα
17 Νοέμβρη

ιδρυτικά μέλη. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια
κάθειρξη. Έχει αποφυλακιστεί.
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Θωμάς Σερίφης,
"Στάθης"
Ηρακλής Κωστάρης,
"Χάρης"

17 Νοέμβρη

Συνελήφθη το 2002. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια
κάθειρξη. Έχει αποφυλακιστεί.
Συνελήφθη το 2002. Αρνήθηκε τη συμμετοχή του

17 Νοέμβρη

στην οργάνωση. Καταδικάστηκε σε 1 φορά ισόβια
και 23 χρόνια κάθειρξη.
Συνελήφθη το 2002. Ομολόγησε τη συμμετοχή του

Κωνσταντίνος
Καρατσώλης,

σε τέσσερις ενέργειες, για τις οποίες έχει
17 Νοέμβρη

"Στέλιος"

αναληφθεί η ευθύνη από την οργάνωση.
Καταδικάστηκε σε 17 χρόνια κάθειρξη. Έχει
αποφυλακιστεί.
Συνελήφθη το 2002. Είχε υπάρξει υποψήφιος

Σωτήρης Κονδύλης,
"Άρης"

δημοτικός σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές με
17 Νοέμβρη

το συνδυασμό της Αριστερής Πολιτικής
Παρέμβασης. Καταδικάστηκε σε 11 χρόνια και 3
μήνες κάθειρξη. Έχει αποφυλακιστεί.

Κωνσταντίνος Τέλιος,
"Μάρκος"

Παραδόθηκε το 2002. Δήλωσε ότι αποσύρθηκε
17 Νοέμβρη

ένοπλη βία. Καταδικάστηκε σε 22 χρόνια κάθειρξη.
Συνελήφθη το 2002. Καταδίκασε τη δράση της

Πάτροκλος
Τσελέντης, "Αλέκος" ή 17 Νοέμβρη
"Ταινίας"
Διονύσης Γεωργιάδης,
"Αλέξης"

οργάνωσης και ζήτησε συγνώμη από όσους έβλαψε.
Κατηγορήθηκε για 10 ενέργειες. Καταδικάστηκε σε
25 χρόνια κάθειρξη. Έχει αποφυλακιστεί.

17 Νοέμβρη

Νικόλαος
Παπαναστασίου,

από την οργάνωση το 1992 αποκηρύσσοντας την

17 Νοέμβρη

"ιστορικός Νικήτας"

Συνελήφθη το 2002. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια
κάθειρξη. Έχει αποφυλακιστεί.
Συνελήφθη το 2002. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια
κάθειρξη. Αθωώθηκε λόγω παραγραφής.
Συνελήφθη το 2002. Αρνήθηκε κάθε συμμετοχή ή

Γιάννης Σερίφης,
"Σαρδανάπαλος"

17 Νοέμβρη

ανάμιξη με τη 17Ν, επαναλαμβάνοντας ότι
διαφωνεί ακόμα και ιδεολογικά. Αθωώθηκε στη
δίκη.

Ανέστης
Παπαναστασίου

17 Νοέμβρη

Συνελήφθη το 2002. Αθωώθηκε στη δίκη.
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Αγγελική
Σωτηροπούλου

17 Νοέμβρη

Συνελήφθη το 2002. Αθωώθηκε στη δίκη.
Σκοτώθηκε σε τροχαίο το 1994. Σύμφωνα με την

Γιάννης Σκανδάλης,
"Κόμης"

17 Νοέμβρη

Αστυνομία, ήταν υπαρχηγός του ΟΕΜ
(Ουδετερόφιλο Ελλαδικό Μέτωπο) του γιατρού
Γιάννη Τσιρώνη.

Οζτούρκ Γιαβούζ
(Ozturk Yavouz),
"Αποστόλης" ή

17 Νοέμβρη

Πέθανε από έμφραγμα, πολύ πριν την εξάρθρωση
της οργάνωσης.

"Τούρκος"
Κανέλλος Ζαμπούφλος 17 Νοέμβρη.

Πέθανε από πνευμονικό οίδημα, πολύ πριν την
εξάρθρωση της οργάνωσης.

Πηγές πληροφόρησης:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%
81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE
%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Οι συνέπειες των τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα.
Οι τρομοκρατικές οργανώσεις, λόγω της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας τους προκαλούν
καταστροφές σε μικρές ή μεγάλες κοινότητες. Συνήθως, αυτές οι καταστροφές μπορεί να
είναι από την ληστεία ενός ανθρώπου εώς την καταστροφή ενός δημόσιου χώρου καθώς και
η πρόκληση φόβου και πολλών εγκλημάτων σε μια ολόκληρη χώρα. Στις παρακάτω
παραγράφους θα μελετήσουμε με λεπτομέρεια ποιες είναι οι επιπτώσεις της τρομοκρατίας
στον ελλαδικό χώρο.
Καταρχάς η πιο σημαντική επίπτωση μιας τρομοκρατικής ενέργειας είναι ο φόβος που
προκαλείται και ο οποίος μεταφράζεται ως ψυχολογική βία. Όταν μια τρομοκρατική επίθεση
λαμβάνει χώρα σε έναν δημόσιο χώρο με πολλά θύματα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
επικρατεί η ιδέα, ότι παρόμοια επίθεση θα μπορούσε να επαναληφθεί, που έχει ως
αποτέλεσμα τον τρόμο και την επιφυλακή όλων.
Επιπρόσθετα, μια ακόμη σοβαρή συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών είναι καταστροφή
δημόσιας ή ακόμα και ιδιωτικής περιουσίας. Όταν για παράδειγμα συμβαίνει μια βομβιστική
επίθεση η ζημιές που προκαλούνται μπορεί να είναι τεράστιας χρηματικής ή συναισθηματικής
αξίας. Επίσης μικρότερης κλίμακας επιθέσεις (π.χ. ληστεία τράπεζας) μπορούν να
προκύψουν έτσι ώστε οι οργανώσεις αυτές να καλύψουν τις χρηματικές τους ανάγκες.
Τέλος μια ακόμη συνέπεια είναι οι πιθανοί φόνοι και απαγωγές δημοσίων προσώπων που
μπορούν να οδηγήσουν στον πανικό και στην θλίψη, περιστέλλονταςτην ελευθερία
επηρεάζοντας έτσι την ψυχολογία

του λαού και δημιουργώντας ένα παράπανο προς την

εξουσία
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω συμπεράνουμε ότι οι επιπτώσεις των τρομοκρατικών
οργανώσεων είναι: καταστροφή δημοσίας και ατομικής περιουσίας, απαγωγές και ψυχολογική
βία.
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Κεφάλαιο 4

Ερωτηματολόγιο
Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας το γράμμα
το οποίο αντιστοιχεί στην απάντηση που σε αντιπροσωπεύει περισσότερο
1. Τι άποψη έχεις για τις τρομοκρατικές οργανώσεις ή τις τοπικές συμμορίες;
α. Την χειρότερη
β. Όχι και πολύ καλή
γ. Δεν με απασχολεί το θέμα
δ. Θετική
ε. Την καλύτερη
2. Έχεις συμμετάσχει ποτέ σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε τοπική συμμορία;
α. Ποτέ
β. Ναι, μόνο σε τοπική συμμορία
γ. Ναι, μόνο σε τρομοκρατική οργάνωση
δ. Ναι και στις δύο
3. Πόσες φορές έχεις δεχθεί εκφοβισμό από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές
συμμορίες;
α. Καμία φορά β. Λίγες φορές γ. Μερικές φορές δ. Αρκετές φορές ε. Πολλές φορές
4. Πόσοι γνωστοί σου ανήκουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες;
α. Κανένας

β. Λίγοι

γ. Μερικοί

δ. Αρκετοί

ε. Πάρα πολλοί

5. Πόσες φορές έχει συμβεί σε συγγενικά σου πρόσωπα να δεχτούν βία από τρομοκρατικές
οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες;
α. Καμία φορά β. Λίγες φορές γ. Μερικές φορές δ. Αρκετές φορές ε. Πολλές φορές
15

6. Πόσες φορές έχεις γίνει μάρτυρας τρομοκρατικών ενεργειών;
α. Καμία φορά β. Λίγες φορές γ. Μερικές φορές δ. Αρκετές φορές ε. Πολλές φορές
7. Πόσες τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες υπάρχουν στην περιοχή σου;
α. καμία

β. 1

γ. 2

δ. 3

ε. 4

ζ. Περισσότερες από 4

8. Σε τι βαθμό έχουν επηρεάσει την ζωή σου οι τρομοκρατικές οργανώσεις ή οι τοπικές
συμμορίες;
α. Καθόλου
β. Σε μικρό βαθμό
γ. Σε μέτριο βαθμό
δ. Σε μεγάλο βαθμό
ε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό
9. Πόσο φοβάσαι μήπως γίνεις θύμα ενεργειών τρομοκρατικών οργανώσεων ή οι τοπικών
συμμοριών;
α. Καθόλου

β. Πολύ λίγο

γ. Αρκετά

δ. Πολύ

ε. Πάρα πολύ

 Στις επόμενες 4 ερωτήσεις μπορείς να επιλέξεις περισσότερες από μία απαντήσεις
10. Ποια από τα παρακάτω έχεις παρατηρήσει να συμβαίνουν στην περιοχή σου ως
αποτέλεσμα τρομοκρατικών οργανώσεων ή τοπικών συμμοριών;
α. Κλοπές
β. Υλικές καταστροφές
γ. Εκφοβισμοί
δ. Διαρρήξεις
ε. Σωματικές επιθέσεις
στ. Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα από τα παραπάνω
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11. Σε ποιες από τις παρακάτω δράσεις έχεις συμμετάσχει ως μέλος τρομοκρατικών
οργανώσεων ή τοπικών συμμοριών;
α. Σε κλοπή
β. Σε καταστροφή ιδιωτικής ή δημόσιας περιουσίας
γ. Σε εκφοβισμό
δ. Σε διάρρηξη
ε. Σε σωματική επίθεση
στ. Δεν έχω συμμετάσχει σε καμία από τις παραπάνω δράσεις
12. Τι από τα παρακάτω έχεις υποστεί από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες;
α. Κλοπή
β. Εκφοβισμό
γ. Σωματική βία
δ. Ψυχολογική βία
ε. Σεξουαλική παρενόχληση
στ. Δεν έχω ενοχληθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες
13. Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς έχουν επηρεάσει την ζωή σου πιθανές
τραυματικές εμπειρίες από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες;
α. Ψυχολογία
β. Σωματική ακεραιότητα
γ. Σχολική επίδοση
δ. Συμπεριφορά
ε. Σε κανέναν από τους παραπάνω
14. Αν έχεις υπάρξει μάρτυρας κάποιας τρομοκρατικής ενέργειας, πώς αντέδρασες;
(Περιέγραψε με συντομία το περιστατικό)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Πίνακας Τιμών

α

β

γ

δ

ε

στ

Σύνολο

Ερώτηση 1

17

15

3

1

3

Ερώτηση 2

36

2

0

1

Ερώτηση 3

28

9

1

0

1

39

Ερώτηση 4

21

12

2

1

3

39

Ερώτηση 5

21

12

6

0

0

39

Ερώτηση 6

14

18

4

1

2

39

Ερώτηση 7

12

3

5

14

0

Ερώτηση 8

12

18

6

1

2

39

Ερώτηση 9

9

15

10

3

2

39

Ερώτηση 10

34

11

22

17

23

2

109

Ερώτηση 11

2

2

4

2

4

32

46

Ερώτηση 12

8

8

2

5

1

24

48

Ερώτηση 13

15

1

5

7

22

39
39

5

39

50
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Πίνακας Ποσοστών
στ %

Σύνολο

α%

β%

γ%

δ%

ε%

Ερώτηση 1

43.6

38.5

7.7

2.6

7.7

Ερώτηση 2

92.3

5.1

0.0

2.6

Ερώτηση 3

71.8

23.1

2.6

0.0

2.6

100.0

Ερώτηση 4

53.8

30.8

5.1

2.6

7.7

100.0

Ερώτηση 5

53.8

30.8

15.4

0.0

0.0

100.0

Ερώτηση 6

35.9

46.2

10.3

2.6

5.1

100.0

Ερώτηση 7

30.8

7.7

12.8

35.9

0.0

Ερώτηση 8

30.8

46.2

15.4

2.6

5.1

100.0

Ερώτηση 9

23.1

38.5

25.6

7.7

5.1

100.0

Ερώτηση 10

87.2

28.2

56.4

43.6

59.0

5.1

279.5

Ερώτηση 11

5.1

5.1

10.3

5.1

10.3

82.1

117.9

Ερώτηση 12

20.5

20.5

5.1

12.8

2.6

61.5

123.1

Ερώτηση 13

38.5

2.6

12.8

17.9

56.4

%
100.0
100.0

12.8

100.0

128.2
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Συμπεράσματα από ερωτηματολόγια
1. Τι άποψη έχεις για τις τρομοκρατικές οργανώσεις ή τις τοπικές συμμορίες;
α. Την χειρότερη
β. Όχι και πολύ καλή
γ. Δεν με απασχολεί το θέμα
δ. Θετική
ε. Την καλύτερη

Ερώτηση 1
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
α%

β%

γ%

δ%

ε%

Συμπέρασμα: Το 80,1% (α: 43,6% + β: 36,5%) των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν έχει
καλή άποψη για τις τρομοκρατικές οργανώσεις ή τις τοπικές συμμορίες.
Το 7,7% (γ) απάντησε ότι δεν ενδιαφέρεται για το θέμα.
Ενώ, το 10,3% το (δ: 2,6% + ε: 7,7%) απάντησε ότι έχει καλή άποψη για
τις τρομοκρατικές οργανώσεις ή τις τοπικές συμμορίες.

Συμπέρασμα: 1 στους 10 μαθητές απάντησε ότι έχει καλή άποψη για τις τρομοκρατικές
οργανώσεις ή τις τοπικές συμμορίες.

Πρόταση: Προτείνουμε το σχολείο να υλοποιήσει ένα σχετικό ενημερωτικό πρόγραμμα με
το οποίο να ενημερώνει τους μαθητές για την επικινδυνότητα και τις συνέπειες της
τρομοκρατίας.
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2. Έχεις συμμετάσχει ποτέ σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε τοπική συμμορία;
α. Ποτέ
β. Ναι, μόνο σε τοπική συμμορία
γ. Ναι, μόνο σε τρομοκρατική οργάνωση
δ. Ναι και στις δύο

Συμπέρασμα: Το 92,3% (α) απάντησε ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε συμμορία ή
τοπική οργάνωση, ενώ το 7,7% (β: 5,1% και δ: 2,6%) απάντησε ότι έχει
συμμετάσχει μόνο σε συμμορία ή και στα δύο.

Συμπέρασμα: 1 στους 10 μαθητές (β+δ) απάντησε ότι έχει συμμετάσχει μόνο σε συμμορία
ή και στα δύο.
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3. Πόσες φορές έχεις δεχθεί εκφοβισμό από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές
συμμορίες;
α. Καμία φορά
β. Λίγες φορές
γ. Μερικές φορές
δ. Αρκετές φορές
ε. Πολλές φορές

Συμπέρασμα: Το 71,8% (α) απάντησε ότι δεν έχει δεχτεί ποτέ εκφοβισμό από
τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες, ενώ το 23,1% (β) έχει
δεχτεί λίγες φορές. Τέλος το ίδιο ποσοστό 2,6% έχουμε στις απαντήσεις (γ)
που αφορά ότι έχει δεχτεί μερικές φορές εκφοβισμό και (ε) που έχει δεχτεί
πολλές φορές εκφοβισμό.

Συμπέρασμα: 3 στους 10 μαθητές (β+γ+δ+ε) απάντησε ότι δεχθεί εκφοβισμό από
τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες.
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4. Πόσοι γνωστοί σου ανήκουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες;
α. Κανένας
β. Λίγοι
γ. Μερικοί
δ. Αρκετοί
ε. Πάρα πολλοί

Συμπέρασμα: Το 84,6% (α: 53,8% + β: 30,8%) απάντησε ότι έχουν από λίγους έως
κανέναν γνωστό που να έχουν συμμετάσχει σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή
τοπικές συμμορίες. Επίσης το 5,1% (γ) απάντησε ότι έχουν συμμετάσχει
μερικοί γνωστοί, ενώ το 10,3% (δ: 2,6% + ε: 7,7%) απάντησε ότι έχουν
συμμετάσχει από αρκετοί έως πάρα πολλοί γνωστοί του.

Συμπέρασμα: 1 στους 10 μαθητές (δ+ε) απάντησε ότι έχουν αρκετούς έως πολλούς
γνωστούς που έχουν συμμετάσχει σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές
συμμορίες.
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5. Πόσες φορές έχει συμβεί σε συγγενικά σου πρόσωπα να δεχτούν βία από τρομοκρατικές
οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες;
α. Καμία φορά β. Λίγες φορές γ. Μερικές φορές δ. Αρκετές φορές ε. Πολλές φορές

Συμπέρασμα: Το 84,6% (α: 53,8% + β: 30,8%) των ερωτώμενων απάντησε ότι έχει συμβεί
σε συγγενικά τους πρόσωπα να δεχτούν βία από τρομοκρατικές οργανώσεις ή
τοπικές συμμορίες από καμία έως λίγες φορές. Το 15,4% (γ) απάντησε ότι
έχουν δεχτεί βία μερικές φορές. Ενώ, το 0,0% το (δ: 0,0% + ε: 0,0%)
απάντησε ότι δεν έχει δεχτεί ποτέ.

Συμπέρασμα: Περίπου 5 στους 10 μαθητές (β+γ) απάντησαν ότι συγγενικά τους πρόσωπα
έχουν δεχτεί βία από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες έστω και
λίγες φορές.
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6. Πόσες φορές έχεις γίνει μάρτυρας τρομοκρατικών ενεργειών;
α. Καμία φορά β. Λίγες φορές γ. Μερικές φορές δ. Αρκετές φορές ε. Πολλές φορές

Συμπέρασμα: Το 82,1% (α: 35,9% + β: 46,2%) των ερωτώμενων απάντησε ότι έχουν γίνει
μάρτυρες τρομοκρατικών ενεργειών από καμία έως λίγες φορές. Το 10,3% (γ)
απάντησε ότι έχουν γίνει μερικές φορές. Ενώ, το 7,7% το (δ: 2,6% + ε: 5,1%)
απάντησε ότι έχουν γίνει αρκετές ή πολλές φορές.

Συμπέρασμα: 1 στους 10 (δ+ε) μαθητές απάντησαν ότι έχουν γίνει μάρτυρες τρομοκρατικών
ενεργειών αρκετές ή πολλές φορές.
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7. Πόσες τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες υπάρχουν στην περιοχή σου;
α. καμία

β. 1

γ. 2

δ. 3

ε. 4

στ. Περισσότερες από 4

Συμπέρασμα: Το 30,8% (α) των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν υπάρχουν τρομοκρατικές
οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες στην περιοχή τους. Το 56,4% (β: 7,7% + γ:
12,8% + δ: 35,9% + ε: 0,0%) απάντησε ότι στην περιοχή τους υπάρχουν από
1 μέχρι 4 τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες. Ενώ, το 12,8% (στ)
απάντησε ότι υπάρχουν από περισσότερες από 4.

Συμπέρασμα: 5 στους 10 μαθητές (δ+στ) απάντησαν ότι στην περιοχή μας υπάρχουν 3 ή
περισσότερες τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες.
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8. Σε τι βαθμό έχουν επηρεάσει την ζωή σου οι τρομοκρατικές οργανώσεις ή οι τοπικές
συμμορίες;
α. Καθόλου
β. Σε μικρό βαθμό
γ. Σε μέτριο βαθμό
δ. Σε μεγάλο βαθμό
ε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό

Συμπέρασμα: Το 77,0% (α: 30,8% + β: 46,2%) των ερωτώμενων απάντησε ότι έχουν
επηρεαστεί λίγο έως και καθόλου στην ζωή τους από τις τρομοκρατικές
οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες.
Το 15,4% (γ) εχεί επηρεαστεί σε μέτριο βαθμό από τις τρομοκρατικές
οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες.
Ενώ, το 7,7% το (δ: 2,6% + ε: 5,1%) απάντησε ότι έχει επηρεαστεί σε
αρκετό βαθμό από τις τρομοκρατικές οργανώσεις ή τις τοπικές συμμορίες.

Συμπέρασμα: 2 στους 10 μαθητές δεν επηρεάζονται καθόλου ενώ 3 στους δέκα έχουν
επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό
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9. Πόσο φοβάσαι μήπως γίνεις θύμα ενεργειών τρομοκρατικών οργανώσεων ή τοπικών
συμμοριών;

α. Καθόλου

β. Πολύ λίγο

γ. Αρκετά

δ. Πολύ

ε. Πάρα πολύ

Συμπέρασμα: Το 61,6% (α: 23,1% + β: 38,5%) των μαθητών απάντησαν πως φοβούνται
καθόλου

έως

λίγο

μήπως

γίνουν

θύμα

ενεργειών

τρομοκρατικών

οργανώσεων ή τοπικών συμμοριών.
Το 38,4% (γ: 25,6% + δ: 7,7% + ε: 5,1%) των μαθητών απάντησαν πως
φοβούνται από αρκετά έως πάρα πολύ μήπως γίνουν θύμα ενεργειών
τρομοκρατικών οργανώσεων ή τοπικών συμμοριών.

Συμπέρασμα: 6 στους 10 μαθητές απάντησαν πως φοβούνται καθόλου έως λίγο μήπως
γίνουν θύμα ενεργειών τρομοκρατικών οργανώσεων ή τοπικών συμμοριών.

28

10. Ποια από τα παρακάτω έχεις παρατηρήσει να συμβαίνουν στην περιοχή σου ως
αποτέλεσμα τρομοκρατικών οργανώσεων ή τοπικών συμμοριών;
α. Κλοπές
β. Υλικές καταστροφές
γ. Εκφοβισμοί
δ. Διαρρήξεις
ε. Σωματικές επιθέσεις
στ. Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα από τα παραπάνω

Ερώτηση 10
40
30
20
10
0

α

β

γ

δ

ε

στ

Συμπέρασμα: Το 87,2% (α) απάντησε ότι στην περιοχή του έχει παρατηρήσει να
συμβαίνουν κλοπές ως αποτέλεσμα της δράσης τρομοκρατικών οργανώσεων
ή τοπικών συμμοριών. Το 28,2% (β) απάντησε ότι έχει παρατηρήσει να
συμβαίνουν υλικές καταστροφές. Το 56,4% (γ) απάντησε ότι έχει
παρατηρήσει να συμβαίνουν εκφοβισμοί. Το 43,6% (δ) απάντησε ότι έχει
παρατηρήσει να συμβαίνουν διαρρήξεις. Το 59% (ε) απάντησε ότι έχει
παρατηρήσει να συμβαίνουν σωματικές επιθέσεις. Το 5,1% (στ) απάντησε ότι
δεν έχει παρατηρήσει στην περιοχή του να ενεργούν τρομοκρατικές
οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες.
Συμπέρασμα: Μόνο 1 στους 20 μαθητές δεν έχει παρατηρήσει στην περιοχή να ενεργούν
τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες. Αυτό σημαίνει ότι είναι
υπαρκτό το πρόβλημα της εγκληματικότητας που συνδέεται με οργανωμένες
συμμορίες.
Πρόταση: Προτείνουμε η Αστυνομία να λάβει μέτρα και να είναι σε εγρήγορση.
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11. Σε ποιες από τις παρακάτω δράσεις έχεις συμμετάσχει ως μέλος τρομοκρατικών
οργανώσεων ή τοπικών συμμοριών;
α. Σε κλοπή
β. Σε καταστροφή ιδιωτικής ή δημόσιας περιουσίας
γ. Σε εκφοβισμό
δ. Σε διάρρηξη
ε. Σε σωματική επίθεση
στ. Δεν έχω συμμετάσχει σε καμία από τις παραπάνω δράσεις

Ερώτηση 11
40

30
20
10
0
α

β

γ

δ

ε

στ

Συμπέρασμα: 7 μαθητές (α + β + γ + δ) απάντησαν ότι έχουν συμμετάσχει ως μέλη
τρομοκρατικών οργανώσεων

ή τοπικών συμμοριών

σε κλοπές,

σε

καταστροφή δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, σε εκφοβισμούς, σε
διαρρήξεις ή σε σωματικές επιθέσεις.
Ενώ, 32 μαθητές (στ) απάντησαν ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία από
τις παραπάνω δράσεις.

Συμπέρασμα: 2 στους 10 μαθητές έχουν συμμετάσχει στις παραπάνω δράσεις.
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12. Τι από τα παρακάτω έχεις υποστεί από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες;
α. Κλοπή
β. Εκφοβισμό
γ. Σωματική βία
δ. Ψυχολογική βία
ε. Σεξουαλική παρενόχληση
στ. Δεν έχω ενοχληθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες

Συμπέρασμα: 15 μαθητές (α + β + γ + δ) απάντησαν ότι έχουν υποστεί από μέλη
τρομοκρατικών οργανώσεων ή τοπικών συμμοριών κλοπές, εκφοβισμό,
σωματική βία, ή ψυχολογική και σεξουαλική βία.
Ενώ 24 μαθητές (στ) δεν έχουν ενοχληθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις
ή τοπικές συμμορίες.

Συμπέρασμα: 4 στους 10 μαθητές έχουν ενοχληθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις ή
τοπικές συμμορίες.
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13. Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς έχουν επηρεάσει την ζωή σου πιθανές
τραυματικές εμπειρίες από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες;
α. Ψυχολογία
β. Σωματική ακεραιότητα
γ. Σχολική επίδοση
δ. Συμπεριφορά
ε. Σε κανέναν από τους παραπάνω

Ερώτηση 13
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Συμπέρασμα: 16 μαθητές (α: 15 + β: 1) απάντησαν ότι έχουν επηρεάσει την ψυχολογία
τους και την σωματική τους ακεραιότητα πιθανές τραυματικές εμπειρίες από
τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες.
5 μαθητές (γ) απάντησαν ότι έχουν επηρεάσει την σχολική τους επίδοση.
7 μαθητές το (δ) απάντησαν ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους.
Ενώ, 22 μαθητές (στ) απάντησαν ότι δεν εχουν επηρεάσει την ζωή τους
τραυματικές εμπειρίες από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τοπικές συμμορίες.

Συμπέρασμα: 4 στους 10 μαθητές απάντησαν ότι έχει επηρεαστεί η ζωή τους από
τραυματικές εμπειρίες εξαιτίας της δράσης τρομοκρατικών οργανώσεψων ή
τοπικών συμμοριών.
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14. Αν έχεις υπάρξει μάρτυρας κάποιας τρομοκρατικής ενέργειας, πώς αντέδρασες;
(Περιέγραψε με συντομία το περιστατικό)
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν έχει υπάρξει ποτέ μάρτυρας
τρομοκρατικής ενέργειας. Όσοι όμως από τους ερωτηθέντες έχουν υπάρξει, απάντησαν
τα παρακάτω:


Κάλεσαν την αστυνομία και προσπάθησαν να παραμείνουν ψύχραιμοι πηγαίνοντας με τα
«νερά» των τρομοκρατών.



Προσπάθησαν να αποτρέψουν το γεγονός μόνοι τους.



Αδιαφόρησαν τελείως.
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Ομαδικά Ημερολόγια
Ομαδικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η Επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών»
Ομάδα Εργασίας 5 Shades Of Project
Πρακτικογράφος: Δημήτρης Μ.
Συντονιστής: Φένια Λ.
Ελεγκτής: Ακριβή Μ.
Παρατηρητής – Εμψυχωτής: Κωνσταντίνα Μ. – Αννέτα Μ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις παρακάτω εργασίες
- δράσεις:
1) 22/01/2014: Προτείναμε θέματα για την ερευνητική μας εργασία.
2) 12/02/2014: Σήμερα αποφασίσαμε το ρόλο κάθε μέλους στην ομάδα.
3) 26/02/2014: Αναδιατυπώσαμε τρεις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και διατυπώσαμε
τις απαντήσεις τους.
4) 5/03/2014: Ολοκληρώσαμε την ομαδική εργασία.
5) 12/03/2014: Βοηθήσαμε την Αννέτα να συμπληρώσει το ατομικό της ημερολόγιο.
6) 2/04/2014: Επιλέξαμε θέματα ομαδικών εργασιών. Δημιουργήσαμε το εξώφυλλο του
βιβλίου της ερευνητικής εργασίας. Δημιουργήσαμε την διαφάνεια εισαγωγής του δεύτερου
μέρους της εργασίας μας στο Powerpoint.
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Ομαδικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο ΓΕΛ και 53ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ»

Ομάδα Εργασίας 5SOP
Πρακτικογράφος: Μ. Αλεξάνδρα
Συντονιστής: Κ. Μαρία – Μ. Λένα
Ελεγκτής: Κ. Κατερίνα
Παρατηρητής – Εμψυχωτής: Μ. Αναστασία
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις παρακάτω εργασίες
- δράσεις:
1) Σήμερα 22/01/14 διατυπώσαμε 4 ιδέες-θέματα, με σχόλια και τρόπους διεξαγωγής με
σκοπό να ασχοληθούμε αυτό το τετράμηνο.
2) Σήμερα 12/02/14 επιλέξαμε τους ρόλους μας για την ομάδα.
3) Σήμερα 26/02/14 διαμορφώσαμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των ερωτήσεων
8,9,10 για το ερωτηματολόγιο.
4) Σήμερα 5/03/14 αρχίσαμε την ομαδική μας εργασία.
5) Σήμερα 12/03/14 τελειοποιήσαμε την εργασία μας και γράψαμε μια περίληψη σχετικά με
αυτή.
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Ομαδικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΣΤΟ 50Ο ΚΑΙ ΣΤΟ 53Ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ»
Ομάδα Εργασίας: Fantastic four!
Πρακτικογράφος: Ευγενία Μ.
Συντονιστής: Χριστίνα Μ.
Ελεγκτής: Χάρης Κ.
Παρατηρητής – Εμψυχωτής: Σπυριδούλα Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις παρακάτω εργασίες
- δράσεις:
1. Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 σαν ομάδα συμμετείχαμε στην διατύπωση θεμάτων.
2. Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 αποφασίσαμε τους καινούριους μας ρόλους.
3. Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 αναπτύξαμε τις ερωτήσεις 14 και 15 από το
ερωτηματολόγιο και τις γράψαμε στον υπολογιστή.
4. Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 διαμορφώσαμε καλύτερα το ερωτηματολόγιο και αρχίσαμε
την ομαδική μας εργασία.
5. Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

ολοκληρώσαμε την 1η και 2η ομαδική εργασία (την

εργασία και την περίληψη).
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Ατομικά Ημερολόγια

Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο και 53ο ΓΕΛ Αθηνών
Ονοματεπώνυμο: Βλάσσης Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 22/1/14 Είπαμε τις εντυπώσεις μας για την παρουσίαση μας και συμπληρώσαμε το
ερωτηματολόγιο.
2) 29/1/14 Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση της δουλειάς
μας και πρότεινα ερωτήματα.
3) 5/2/14 Πρότεινα ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο.
4) 12/2/14 Aσχοληθήκα με τη αναδιατύπωση του τίτλου της Ερευνητικής Εργασίας
5)

19/2/14 Bοήθησα στην διατύπωση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου και
εξασκήθηκα πάνω στο word.

6) 5/3/2014 Συμμετείχα στην διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
7) 12/3/2014 Συμμετείχα στην τελική αναδιαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
8)

19/3/2014 Συμμετείχα στην διανομή ερωτηματολογίων και συμπλήρωσα τον πίνακα

excel
9) 9/4/2014 Συμμετείχα στην διόρθωση του βιβλίου μας.
10) 30/4/2014 Βοήθησα στην τελειοποίηση της παρουσίασης.
11) 14/5/2014 Ο ρόλος μου στην παρουσίαση ήταν να τακτοποιήσω την αίθουσα.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«H επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων στο 50ο και στο 53o ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ»

Κ. Μαρία
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 22/1/14 Την πρώτη ώρα είπαμε τις εντυπώσεις μας για την παρουσίαση και την δεύτερη
ώρα συμπληρώσαμε το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δουλειάς μας.
2) 29/1/14 Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση της δουλειάς μας.
Επιλέξαμε νέο θέμα για την εργασία μας.
3) 5/2/14 Βοήθησα στην ανάπτυξη και διατύπωση μίας ερώτησης. Αποφασίσαμε τίτλο για
την εργασία μας.
4) 12/2/14 Συμμετείχα στην επιλογή του 2ου σχολείου για την εργασία μας και στην
αναδιατύπωση του τίτλου μας.
5) 19/2/14 Την 1η ώρα εξασκήθηκα στην λειτουργία του word και την 2η ώρα βοήθησα στην
ανάπτυξη απαντήσεων του ερωτηματολογίου.
6) 5/3/14 Συμμετείχα στην αναδιαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
7) 12/3/14 Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.
8) 30/4/14 Boήθησα στην τελειοποίηση του βιβλίου.
9) Στην παρουσίαση ήμουν υπεύθυνη για την λήψη βίντεο.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία

«Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και τοπικών
συμμοριών στο 50ο και στο 53ο ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ»
Ονοματεπώνυμο: Κατερίνα Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 29/1/2014 Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση της
δουλειάς μας. Επιλέξαμε το θέμα για την εργασίας μας.
2) 22/1/2014 Είπαμε τις εντυπώσεις μας για την παρουσίαση και συμπληρώσαμε το
ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δουλειάς μας.
3) 5/2/2014 Αναπτύξαμε και διατυπώσαμε ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο μας.
Βρήκαμε τίτλο για το ερωτηματολόγιο μας. ‘’ Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και
τοπικών συμμοριών στο 50ο και στο 53ο ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ ‘’
4) 12/2/2014 Βοήθησα στην επιλογή του δεύτερου σχολείου για την έρευνα μας και
στην αναδιατύπωση του τίτλου.
5) 19/2/2014 Εξασκήθηκα στην λειτουργία του Word και βοήθησα στην ανάπτυξη
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.
6) 5/3/2014 Συμμετείχα στην διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
7) 12/3/2014 Συμμετείχα στην τελική αναδιαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
8) 19/3/2014 Συμμετείχα στην διανομή ερωτηματολογίων και συμπλήρωσα τον πίνακα
excel
9) 9/4/2014 Συμμετείχα στην διόρθωση του βιβλίου μας.
10) 30/4/2014 Βοήθησα στην τελειοποίηση της παρουσίασης.
11) 14/5/2014 Είχα τον ρόλο του επιτηρητή της αίθουσας.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών»
Σταύρος Κ. A’2
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014:
1) Εξασκήθηκα στην λειτουργία Word
2) Βοήθησα στην ανάπτυξη υποερωτημάτων του ερωτηματολογίου
Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014:
1) Βοήθησα στην ανάπτυξη υποερωτημάτων του ερωτηματολογίου
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014:
1) Βοήθησα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου
Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014:
1) Δημιούργησα ραβδόγραμμα στο Excel
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΣΤΟ 50Ο ΚΑΙ ΣΤΟ 53Ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ»
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σπυριδούλα Κ.
1. Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 απάντησα στα ερωτηματολόγια και συμμετείχα στην συζήτηση για
το τι μας άρεσε στην παρουσίαση. Και συμμετείχα στην διατύπωση θεμάτων.
2. Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση
του μαθήματος και επίσης ψήφισα τα θέματα που τέθηκαν για ψηφοφορία.
3. Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 συμμετείχα στην ανάπτυξη και στην διατύπωση ερωτήσεων.
4. Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

βοήθησα στην ανάπτυξη απαντήσεων για τις ερωτήσεις του

ερωτηματολογίου μας και διόρθωσα το κείμενο στο word που μας δόθηκε.
5. Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

βοήθησα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου και μοίρασα 4

ερωτηματολόγια.
6. Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

συμπλήρωσα τον πίνακα του excel για το ερωτηματολόγιο και

βοήθησα στην τελειοποίηση των αριθμητικών πινάκων
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ. Αθηνών»
Χάρης Κωστόπουλος
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 29-1-2014: Βοήθησα στην επιλογή θέματος για την ερευνητική μας εργασία.
2) 5-2-2014: Ψήφισα να γίνει το ερωτηματολόγιο εκτός σχολείου.
3) 12-2-2014: Έγινε η εξής αλλαγή στον τίτλο της εργασίας μας «Η επιρροή των
τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών στο 50 ο και στο 53ο ΓΕΛ.
Αθηνών».
4) 19-2-2014: Εξασκήθηκα στην λειτουργία του World και βοήθησα στην διατύπωση των
απαντήσεων του ερωτηματολογίου.
5) 5-3-2014: Συμμετείχα στην διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
6) 12-3-2014: Βοήθησα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.
7) 19-3-2014: Πήγαμε στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών για να απαντηθούν τα ερωτηματολόγια από
τους μαθητές και συμμετείχα στην λειτουργία του Excel.
8) 9-4-2014: Διορθώσαμε στην ώρα του μαθήματος το βιβλίο μας.
9) 30-4-2014: Συμμετείχα στην παρουσίαση του power point εν ώρα μαθήματος.
10) 14-5-2014: Κατά την διάρκεια της παρουσίασης εκτέλεσα τον ρόλο του αφηγητή.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και τοπικών συμμοριών στο 50ο και
στο 53ο ΓΕΛ Aθηνών
Χάρης Κ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 22/1/2013 Συζητήσαμε τις εντυπώσεις από την παρουσίαση.
2) 29/1/2014 Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση της δουλειά
μας για το Α τετράμηνο επίσης διατύπωσα

σωστά μια ερώτηση και ψήφισα θέμα για

έρευνα.
3) 5/2/2014 Βοήθησα στην ανάπτυξη και διαμόρφωση ερωτηματολογίου.
4) 12/2/2014 Συμμετείχα στην αναδιαμόρφωση του τίτλου της ερευνητικής εργασίας μας.
5) 19/2/2014 Εξασκήθηκα στην λειτουργία του word και βοήθησα στην ανάπτυξη των
απαντήσεων του ερωτηματολόγιου.
6) 12/3/2014 Βοήθησα στην αναδιαμόρφωση του ερωτηματολόγιου και μοίρασα 2
ερωτηματολόγια στο 50ο λύκειο.
7) 19/3/2014 Μοίρασα 3 ερωτηματολόγια στο 53ο λύκειο
8) 26/02/2014 Διατύπωσα τους λόγους για τους οποίους επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η Επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών»
Ονοματεπώνυμο: Λυγούρα Φ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες – δράσεις:
1) Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014


Συμμετείχα στην αξιολόγηση της παρουσίασης



Συμπλήρωσα το ημερολόγιο αξιολόγησης που μας δόθηκε



Επέλεξα να παραμείνω στην ομάδα μου

2) Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014
Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση της δουλειάς



μας
Επιλέξαμε το θέμα της εργασίας μας



3) Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014


Συμμετείχα στην ανάπτυξη και διατύπωση των ερωτήσεων



Πρότεινα θέμα για έρευνα

4) Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014
Διορθώσαμε τον τίτλο



5) Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014


Έμαθα να χρησιμοποιώ το Word και να εξασκούμε πάνω σε αυτό.



Βοήθησα στην ανάπτυξη απαντήσεων του ερωτηματολογίου.

6) Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014


Συμμετείχα στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου

7) Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014


Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου



Μοίρασα τα δύο ερωτηματολόγια

8) Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014
 Μοίρασα τα 2 ερωτηματολόγια στο 53ο ΓΕΛ
 Έμαθα να χρησιμοποιώ το Excel
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9) Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014


Έμαθα να δημιουργώ ραβδόγραμμα

10) Τετάρτη 9 Απριλίου 2014


Συμμετείχα στη διόρθωση του βιβλίου



Ανέλαβα τη θέση της αφηγήτριας για την παρουσίαση

11) Τετάρτη 30 Απριλίου 2014


Συμμετείχα στην τελειοποίηση του βιβλίου στο Powerpoint
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ»
Μ. Ακριβή
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014- Συμμετείχα στην αξιολόγηση της παρουσίασης και
συμπλήρωσα το ερωτηματολόγιο και επέλεξα να παραμείνω με την ομάδα μου.
2) Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014- Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την
αξιολόγηση της δουλειάς μου, ψήφισα θέμα για την εργασία και έγραψα στον υπολογιστή.
3) Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014- Πρότεινα ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο, πρότεινα
θέμα για την έρευνα, πρότεινα τίτλο για την εργασία.
4) Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014- Διορθώσαμε τον τίτλο.
5) Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014- Μάθαμε πώς να χρησιμοποιούμε το word και
εξασκηθήκαμε πάνω σε αυτό. Βοήθησα στην ανάπτυξη απαντήσεων του ερωτηματολογίου.
6) Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014- Συμμετείχα στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
7) Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014- Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου
8) Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014-Μοίρασα 3 ημερολόγια στο 530 ΓΕΛ Αθηνών και έμαθα πώς
να φτιάχνω πίνακες ραβδογραμμάτων στο excel.
9) Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014- Έμαθα πώς να φτιάχνω ραβδογράμματα και δημιούργησα το
δικό μου στον υπολογιστή.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων στο
50ο και 53ο ΓΕΛ Αθηνών»
Ονοματεπώνυμο: Αλεξάνδρα Μ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 22/01/14 Είπα τις εντυπώσεις μου σχετικά με την παρουσίαση και συμπλήρωσα ένα
ερωτηματολόγιο.
2) 29/01/14 Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση του μαθήματοςεργασίας, στην επιλογή νέου θέματος για την εργασία μας και στην διατύπωση
ερωτημάτων.
3) 05/02/14 Πρώτη ώρα: απούσα, δεύτερη ώρα: Βοήθησα στην ανάπτυξη και διατύπωση
ερωτήσεων για το ερωτηματολόγιό μας, στη διατύπωση του τίτλου του ερωτηματολογίου
και έγραφα στον υπολογιστή.
4) 12/02/14 Βοήθησα στην επιλογή του δεύτερου σχολείου για την έρευνά μας καθώς και
στην αναδιατύπωση του τίτλου.
5) 19/02/14 Εξασκήθηκα στη λειτουργία του Word και βοήθησα στη διατύπωση απαντήσεων
για το ερωτηματολόγιο.
6) 05/03/14 Συμμετείχα στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
« Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ. Αθηνών »

Χριστίνα Μ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 22/1/2014: Συμμετείχα στην αξιολόγηση της παρουσίασης. Βοήθησα στην συμπλήρωση
ενός ερωτηματολογίου. Επέλεξα να μείνουμε στις ομάδες μας που είχαμε και στο πρώτο
τετράμηνο.
2) 29/1/2014: Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση και στην ροή
του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας. Επίσης, επιλέξαμε νέο θέμα για την ερευνητική
εργασία του δεύτερου τετραμήνου.
3) 5/2/2014: Διατύπωσα κάποια ερωτήματα για το ερωτηματολόγιο της ερευνητικής
εργασίας. Ψήφισα να γίνει το ερωτηματολόγιο εντός σχολείου, αλλά τελικά έγινε για
κάποιους μαθητές και εντός και εκτός του σχολείου.
4) 12/2/2014: Αλλάξαμε τον τίτλο της εργασίας :« Η επιρροή των τρομοκρατικών
οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ. Αθηνών».
5) 19/2/2014: Βοήθησα στην διατύπωση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου.
6) 5/3/2014: Συμμετείχα στην διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
7) 12/3/2014: Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.
8) 19/3/2014: Συμμετείχα στην διανομή των ερωτηματολογίων στο 50ο ΓΕΛ Αθηνών.
9) 26/3/2014: Δημιούργησα ένα ραβδόγραμμα στο Excel.
10) 30/4/2014: Συμμετείχα στην ολοκλήρωση και διόρθωση του βιβλίου.
11) 14/5/2014: Ανέλαβα στην παρουσίαση τον ρόλο της αφηγήτριας.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η Επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών»
Ονοματεπώνυμο: Eυγενία Μ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες – δράσεις:
29/1/2014
1) Συμμετείχα στα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της δουλειάς μας.
2) Διατύπωσα ερώτηση για τα πιθανά θέματα της εργασίας του 2ου τετραμήνου.
5/2/2014
1) Διατύπωσα ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο, για την εργασία μας και για το 2 ο
τετράμηνο σχετικά με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.
2) Έγραψα στον υπολογιστή.
19/3/2014
1) Πήγα στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών και μοίρασα ερωτηματολόγια στα παιδιά της Α΄ Τάξης
26/3/2014
1) Επέλεξα το θέμα της ομαδικής εργασίας.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 50o ΚΑΙ
ΤΟ 53o ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ»
Δημήτρης Μ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
22/1/2014:
Συμμετείχα στην αξιολόγηση του μαθήματος μέσω της συμπλήρωσης ειδικού
ερωτηματολογίου. Επέλεξα να παραμείνω στην τρέχουσα ομάδα μου.
29/1/2014:
Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση του μαθήματος.
Ψήφισα για την επιλογή θέματος.
5/2/2014:
Διατύπωσα

ένα

ερώτημα

για

το

ερωτηματολόγιο.

Βοήθησα

στην

ανάπτυξη

ερωτημάτων για το ερωτηματολόγιο. Ψήφισα το ερωτηματολόγιο να γίνει εκτός
σχολείου. Βοήθησα στην διατύπωση του τίτλου της ερευνητικής εργασίας.
12/2/2014:
Βοήθησα στην αλλαγή του τίτλου.
19/2/2014:
Βοήθησα στην διατύπωση των απαντήσεων των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.
Εξασκήθηκα στη σωστή χρήση και λειτουργία του word.
5/3/2014:
Συμμετείχα στην αναδιαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
12/3/2014:
Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.
26/3/2014:
Σηκώθηκα και έγραψα στον υπολογιστή. Δημιούργησα ένα ραβδόγραμμα.
30/4/2014:
Βοήθησα στην τελειοποίηση του βιβλίου και της παρουσίασης.
14/5/2014:
Ανέλαβα τον ρόλο του αφηγητή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
50

Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ»
Λένα Μ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 22/1/2014 Την πρώτη ώρα είπαμε τις εντυπώσεις μας για την παρουσίαση και την
δεύτερη ώρα συμπληρώσαμε το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δουλειάς μας.
2) 29/1/2014 Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση της δουλειάς
μας. Επιλέξαμε νέο θέμα για την εργασία μας.
3) 5/2/2014 Συμμετείχα στη διατύπωση του τίτλου της Ερευνητικής Εργασίας: «Η επιρροή
των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ
ΑΘΗΝΩΝ».
4) 12/2/2014 Συμμετείχα στην επιλογή δεύτερου σχολείου για την εργασία μας και στην
αναδιατύπωση του τίτλου μας.
5) 19/2/2014 Εξασκηθήκαμε στη λειτουργία του Word και βοήθησα στην ανάπτυξη
απαντήσεων του ερωτηματολογίου.
6) 5/2/2014 Έγραψα στον υπολογιστή και συμμετείχα στην αναδιαμόρφωση του
ερωτηματολογίου.
7) 19/3/2014 Μοίρασα 3 ερωτηματολόγιο στο 53ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ και 2 στο 50ο ΓΕΛ
ΑΘΗΝΩΝ.
8) 26/3/2014 Δημιούργησα ένα ραβδόγραμμα στο Excel.
9) 9/4/2014 Συμμετείχα στη διόρθωση του βιβλίου μας.
10) 30/4/2014 Βοήθησα στην τελειοποίηση της παρουσίασης του βιβλίου.
11) 14/5/2014 Στην παρουσίαση είχα το ρόλο του φωτογράφου.

51

Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
<<Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών
συμμοριών στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών>>
Αννέτα Μ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες- δράσεις:
1) 29/1/2014: Συμμετείχα στα συμπεράσματα από την αξιολόγηση του τμήματος μου.
Ψηφίσαμε για την τρομοκρατική οργάνωση.
2) 5/2/2014: Συμμετείχα και ανάπτυξη και στην διατύπωση των ερωτήσεων. Βοήθησα στον
τίτλο για τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο τίτλος είναι <<Η επιρροή των τρομοκρατικών
οργανώσεων στο 50ο ΓΕΛ Αθηνών>>
3) 12/2/2014: Αλλάξαμε τον τίτλο από <<Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων>> σε
<<Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών στο 50ο και
στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών>>.
4) 19/2/2014: Εξασκήθηκα στην λειτουργία του word και βοήθησα στην διαμόρφωση των
απαντήσεων του ερωτηματολογίου.
5) 5/3/2014: Συμμετείχα στην διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
6) 12/3/2014: Συμμετείχα στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.
7) 26/3/2014: Εργάστηκα στον υπολογιστή και δημιούργησα ένα ραβδόγραμμα.
8) 30/4/2014: Συμμετείχα στην τελειοποίηση του βιβλίου.
9) 14/5/2014: Ανέλαβα στην παρουσίαση τον ρόλο του υπεύθυνου για την χρήση του
υπολογιστή.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
«Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών
στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ»

Αναστασία Μ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 12/2/2014 Αποφασίσαμε για τις ομάδες.
2) 19/2/2014 Διόρθωσα την τέλεια εργασία, εξασκήθηκα στο Work και βοήθησα στην
ανάπτυξη απαντήσεων για τα ερωτηματολόγια.
3) 5/3/2014 Αναδιαμορφώσαμε το ημερολόγιο.
4) 26/3/2014 Έγραψα τους λόγους που επέλεξα το θέμα κι έγραψα στον υπολογιστή.
5) 26/3/2014 Μάθαμε να κάνουμε ραβδογράμματα.
6) 30/4/2014 Βοήθησα στην τελειοποίηση της παρουσίασης.
7) 14/5/2014 Ήμουν αφηγήτρια στην παρουσίαση.
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Ατομικό Ημερολόγιο
για την Ερευνητική Εργασία
« Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τοπικών συμμοριών στο
50ο και στο 53ο ΓΕΛ. Αθηνών »
Κωνσταντίνα Μ.
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκα με τις παρακάτω εργασίες - δράσεις:
1) 22/1/2014: Συμμετείχα στην αξιολόγηση της παρουσίασης. Βοήθησα στην συμπλήρωση
ενός ερωτηματολογίου. Επέλεξα να μείνουμε στις ομάδες μας.
2) 29/1/2014: Συμμετείχα στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την αξιολόγηση του
μαθήματος του τμήματός μου. Επίσης, επιλέξαμε θέμα για την ερευνητική μας εργασία.
3) 5/2/2014: Διατύπωσα ένα ερώτημα για το ερωτηματολόγιο της ερευνητικής εργασίας.
Βοήθησα στην ανάπτυξη ερωτημάτων. Ψήφισα να γίνει το ερωτηματολόγιο εκτός σχολείου.
4) 12/2/2014: Αλλάξαμε τον τίτλο της εργασίας μας από « Η επιρροή των τρομοκρατικών
οργανώσεων στο 50ο ΓΕΛ. Αθηνών» σε « Η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων και
των τοπικών συμμοριών στο 50ο και στο 53ο ΓΕΛ. Αθηνών».
5) 19/2/2014: Έγραψα στον υπολογιστή και εξασκήθηκα πάνω στην λειτουργία του Word.
Βοήθησα στην διατύπωση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου.
6) 5/3/2014: Συμμετείχα στην διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.
7) 12/3/2014: Συμμετείχα ενεργά στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.
8) 19/3/2014: Συμμετείχα στην διανομή των ερωτηματολογίων στο 53ο ΓΕΛ Αθηνών.
Συμμετείχα στην λειτουργία του Excel.
9)

23/3/2014:

Βοήθησα την

Χριστίνα Μ.

να διαμορφώσει τις

απαντήσεις

των

ερωτηματολογίων στον πίνακα του Excel.
10) 26/3/2014: Δημιούργησα ένα ραβδόγραμμα στο Excel.
11) 9/4/2014: Βοήθησα στην διόρθωση του βιβλίου.
12) 30/4/2014: Ασχολήθηκα με τις διαφάνειες της παρουσίασης στο PowerPoint.
13) 14/5/2014: Ανέλαβα την επίβλεψη των θεατών κατά την διάρκεια της παρουσίασης.
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