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Ανθρώπινα δικαιώματα  

Γράφει η Κατερίνα Ηλιοπούλου 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν 

συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνήθως 

προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το εθνικό και 

διεθνές δίκαιο. Για παράδειγμα, ο Τύπος δεν είναι ελεύθερος σε 

πολλές χώρες. Ενώ κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, πολλοί 

άμαχοι πεθαίνουν κατά την διάρκεια του πολέμου. Πολλά παιδιά  

αναγκάζονται να δουλεύουν και δεν πηγαίνουν στο σχολείο  

Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο εργάζονται με τρόπους 

που συχνά παρεμποδίζουν την εκπαίδευσή τους. Τα αποστερούν 

από τη χαρά της παιδικής ηλικίας. Συνθλίβουν το δικαίωμά τους 

στην ομαλή σωματική και πνευματική ανάπτυξη. Για 

παράδειγμα, ο Μοχάμεντιν έφτασε από το Χαλέπι στην Τουρκία 

πριν από μερικά χρόνια. Δουλεύει σε μια βιοτεχνία. Ράβει 

ετικέτες σε επώνυμα ρούχα και τα τοποθετεί προσεκτικά σε 

πλαστικές σακούλες για να πουληθούν στην Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παραβίαση τους  

Γράφει η Αλεξάνδρα Βαρβέρη 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα  παραβίασης ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, είναι η Παγκόσμια Έκθεση της Διεθνούς 

Αμνηστίας το 2009 που εκεί έγιναν βασανιστήρια σε περίπου 81 

χώρες, περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης σε 77 χώρες και 

άδικες δίκες σε 54 χώρες. Η κυβέρνηση καταπατά σε 

καθημερινή βάση πολλά συνταγματικά δικαιώματα κάποια από 

τα οποία είναι τα ακόλουθα: το δικαίωμα στην εργασία, στην 

υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση για το κράτος, την Εθνική 

οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, ότι 

οι πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις, ο σεβασμός στους 

νόμους αποτελεί υποχρέωση όλων των Ελλήνων και ότι όλες τις 

εξουσίες τις έχει ο λαός και υπάρχουν υπέρ αυτού. Τέλος, η 

οικογένεια να είναι υπό την προστασία του κράτους και η 

απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη χρειάζονται να αποτελεί 

ειδική φροντίδα του κράτους. Όλα αυτά ήταν μερικά από τα 

δικαιώματα που καταπατεί καθημερινά η κυβέρνηση. Οπότε, αν 

τόσα δικαιώματα παραβιάζονται μόνο στη χώρα μας, σκεφτείτε 

πόσα θα παραβιάζονται σε όλον τον κόσμο και σε λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες! 

  

Εικόνα 1 Εικόνα από τη σελίδα humanium.org 
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Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Δημητρίου 

 

‘‘ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην 

αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική 

και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους 

με πνεύμα αδελφοσύνης.’’ 

Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα του ΟΗΕ. 

Όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την 

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 

ΟΗΕ, αναφερόμαστε σε όλα εκείνα τα δικαιώματα, όλες τις 

θεμελιώδεις αρχές και αξίες που προστατεύονται παγκοσμίως 

και θεωρούνται ιερές, αυτονόητες και απαραβίαστες για κάθε 

ανθρώπινη ύπαρξη. Ή έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. 

Η αναγνώριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως παραδοχή 

ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη προστασίας αυτών των 

θεμελιωδών αγαθών, απλά ως συνέπεια της ανθρώπινης 

ιδιότητας τους, είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις στην 

ιστορία της ανθρωπότητας. Η αναγνώριση όμως από τον ΟΗΕ 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν ήρθε ούτε τόσο εύκολα 

ούτε τόσο γρήγορα, όσο μπορεί σήμερα, όλοι εμείς να 

πιστεύουμε. Ήρθε στις 10 Δεκεμβρίου 1948 με την 

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ως 

αποτέλεσμα πολύχρονων και συχνά αιματοβαμμένων αγώνων. 

Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες 

με την εδραίωση της δημοκρατίας και την προστασία και 

διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπιστώνουμε και 

σήμερα φαινόμενα παραβίασης τους. Φαινόμενα όπως ο 

πόλεμος, η τρομοκρατία, η εγκληματικότητα καταστρατηγούν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποβιβάζουν την αξία της 

ανθρώπινης ζωής. Το δίκαιο του ισχυρού επιβάλλεται συχνά με 

επεμβάσεις στο εσωτερικό άλλων κρατών, καταπατώντας την 

εθνική τους ανεξαρτησία. Αυταρχικά καθεστώτα συνεχίζουν τη 

δράση τους και διατηρούν προσβλητικούς για τον άνθρωπο 

θεσμούς, όπως βασανιστήρια, λογοκρισία, θανατική ποινή . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο υποσιτισμός και η φτώχεια στερούν από τους πολίτες το 

βασικό ανθρώπινο δικαίωμα της διατροφής και της διαβίωσης, 

ενώ η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας και η 

χρησιμοποίηση τους από το οργανωμένο έγκλημα αποτελούν 

μελανό στίγμα του πολιτισμού μας. 

Όπως δηλώνει η πρώτη πρόταση της Οικουμενικής Διακήρυξης 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο σεβασμός στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια "αποτελεί τον λίθο 

της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο". 

Όμως για να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει πρώτα απ’ όλα να 

ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας και την καθημερινότητα μας. 

Να γίνουμε όλοι μας καλύτεροι άνθρωποι, σεβόμενοι κάθε 

ανθρώπινη ύπαρξη, επιδεικνύοντας περισσότερη ανοχή, 

κατανόηση και αλληλεγγύη σε όσους το έχουν ανάγκη. 

 

 

Ποια θεωρούνται ανθρώπινα δικαιώματα; 

Γράφει ο Χρήστος Βέρδη 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν 

συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνήθως 

προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το εθνικό και 

διεθνές δίκαιο. Θεωρούνται ως «κοινώς αντιλαμβανόμενα, 

αναπαλλοτρίωτα, θεμελιώδη δικαιώματα που κάθε άτομο 

δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του, απλώς και μόνο 

επειδή είναι ανθρώπινο».  

Περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως το 

δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και 

έκφρασης, καθώς και την ισότητα στον νόμο. Υπάρχουν επίσης 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, όπως το 

δικαίωμα στην υγεία, την τροφή, την κατοικία, την ιατρική 

περίθαλψη, την εκπαίδευση και το δικαίωμα συμμετοχής στον 

πολιτισμό. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95
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Η έννοια της ισότητας 

Γράφει η Ισμήνη Ντάγκα 

 

Η ισότητα ως αρχή διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη διακήρυξη 

της ανεξαρτησίας των αγγλικών αποικιών της Β. Αμερικής, τον 

Ιούνιο του 1976 και ήταν επηρεασμένη από τις αντιλήψεις των 

φιλοσόφων της εποχής Lock και Rousso, ότι «όλοι οι άνθρωποι 

γεννήθηκαν ίσοι». Η αρχή της ισότητας βρήκε τελειότερη 

έκφραση στη διατύπωση της συντακτικής συνέλευσης της 

Γαλλίας, όπου πρώτο άρθρο της διακήρυξης των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και του πολίτη αναφέρεται: «οι άνθρωποι 

γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι και ίσοι στα 

δικαιώματα». 

Το «κοινωνικό συμβόλαιο» αποτέλεσε τον πρόδρομο αυτής της 

διατύπωσης. Τον Ιούνιο του 1793, η εθνική σύνοδος της 

Γαλλίας, με πρόταση του Ροβεσπιέρου, διατύπωσε ως εξής την 

αρχή της Ισότητας, «όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι από τη φύση 

τους μπροστά στον νόμο». Στη φράση αυτή εκτός από την αρχή 

της ισότητας διακηρύσσεται και η αρχή της ισοπολιτείας. 

Έκτοτε στα συντάγματα όλων των πολιτισμένων κρατών η 

συγκεκριμένη αρχή περιέχεται σε σχετική διάταξη. Η αρχή της 

ισοτιμίας διατυπώθηκε σε όλα τα ελληνικά συντάγματα από τη 

σύσταση του Ελληνικού κράτους. Όμως η αρχή της ισότητας 

των ανδρών και των γυναικών κατοχυρώνεται ρητά για πρώτη 

φορά σε ένα άρθρο του συντάγματος του 1975. Αναφέρεται ότι: 

οι έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις». Η αρχή αυτή απαγορεύει τη δημιουργία άνισων 

καταστάσεων με κριτήριο τη διαφορά φύλου, καθώς και τη 

διαφοροποίηση των επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

των πολιτών τόσο μεταξύ τους, όσο και έναντι της πολιτείας. 

Εφόσον η ισότητα αφορά τόσο στους άντρες, όσο και στις 

γυναίκες και τους κάνει να έχουν ίση μεταχείριση, ίσα 

δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες και ενώ σε επίπεδο νομικό τα 

δικαιώματα αυτά έχουν «κατακτηθεί», ανακύπτει το ερώτημα:  

Αξίζει σε όλα τα παραπάνω να προσθέσουμε κάποια σοφά λόγια 

του Μαχάτμα Γκάντι: 

«Η πραγματική πηγή των δικαιωμάτων είναι το καθήκον. Αν 

όλοι εκπληρώνουμε τα καθήκοντά μας, θα είναι εύκολο να 

επιτύχουμε τον σεβασμό των δικαιωμάτων μας. Αν 

παραμελώντας τα καθήκοντά μας, διεκδικούμε τα δικαιώματά 

μας, θα μας διαφύγουν. Σαν τους φωσφορισμούς, που όσο 

περισσότερο κυνηγάμε τόσο περισσότερο ξεμακραίνουν από 

εμάς». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ισότητα των 2 φύλων 

Γράφει η Κωνσταντίνα Μίκρου 

 

Η ισότητα μεταξύ των 2 φύλων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί 

πολύ τον άνθρωπο σήμερα.  

Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες τα παλαιότερα χρόνια δεν είχαν 

δικαιώματα με τους άντρες, τις ίδιες ευκαιρίες ή το ίδιο μέλλον. 

Σε αντίθεση το μέλλον των γυναικών ήταν προκαθορισμένο και 

το περνούσαν αυτό στα νεαρά κορίτσια από μικρή ηλικία. Λίγες 

μόνο κοπέλες κατάφερναν να αλλάξουν τη ζωή τους και να πάνε 

κόντρα στα ιδεώδη εκείνης της εποχής. 

Όλα όμως έγιναν διαφορετικά όταν το 1957 δημιουργήθηκε 

νομική βάση που σύμφωνα με την οποία άνδρες και γυναίκες 

πρέπει να λαμβάνουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας. Όμως 

δεν τηρείται από όλες τις χώρες! 

Ένα από πολλά που συνεχίζει και επηρεάζει η ανισότητα των 2 

φύλων είναι η εκπαίδευση και ο χώρος εργασίας. 

Εκπαίδευση 

Η ανισότητα των δύο φύλων στην εκπαίδευση αποτελεί μια από 

τις τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ισότητα των φύλων. 

Κατά μέσο όρο σημειώνονται διπλάσιες γυναίκες από ότι άντρες 

που σπουδάζουν στους τομείς της εκπαίδευσης, τα υγείας και 

της πρόνοιας, ανθρωπιστικών επιστημόνων και τεχνών. Ως 

αποτέλεσμα των διαφορετικών επιλογών μεταξύ κοριτσιών και 

αγοριών, υπάρχει και ένας διαχωρισμός στον τρόπο εργασίας 

που επιλέγουν. Περισσότερα αγόρια κατευθύνονται προς τον 

κλάδο της μηχανικής και της πληροφορικής. Ενώ τα κορίτσια 

«κυριαρχούν» στα πεδία της εκπαίδευσης και στα επαγγέλματα 

φροντίδας. 

Χώρος εργασίας 

Το θέμα της ισότητας των φύλων στην εργασία βρέθηκε στο 

επίκεντρο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες, ενώ κατέχουν 

περισσότερους ανώτερους τα τίτλους σπουδών από τους άνδρες 

σε 100 χώρες, αποτελούν μειονότητα στις υψηλές διοικητικές 

θέσεις. Οι γυναίκες αποτελούν περισσότερο από το 46% του 

εργατικού δυναμικού και είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι 

οι εταιρίες δεν μπορούν να βρουν τις κατάλληλες γυναίκες για 

αυτές τις θέσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε 

τις δομές ώστε και οι άντρες και οι γυναίκες να μπορούν να 

εξελιχθούν ισότιμα. 

Αν θέλουμε να αποκτήσουμε ένα κόσμο με ισότητα ανάμεσα 

στα δύο φύλα πρέπει να αποβάλουμε τους μύθους και να 

αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και μιλάμε για τις 

γυναίκες. Ο καθένας μας έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά 

στο δικό του περιβάλλον και στον κόσμο. 

  

Εικόνα 2 Αφίσα της τάξης μας 
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Είναι η επιστήμη για γυναίκες; 

 

 

Άρθρα που επέλεξαν οι μαθητές Γιάννης Τσώκος και Ηλίας 

Σπυλιόπουλος από αφιέρωμα της εφημερίδας «το Βήμα» του 

2008 -  tovima.gr/2008/11/24/opinions/exei-fylo-i-epistimi/ 

Έχει φύλο η επιστήμη;  

Άρθρο της Χριστίνας Κουλούρη, αναπληρώτριας καθηγήτριας 

ιστορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Στον 20ό αιώνα διαφοροποιήθηκαν σημαντικά οι κοινωνικοί 

ρόλοι της γυναίκας Εχει φύλΕνώ υπάρχουν 486 νομπελίστες σε 

Χημεία, Φυσική και Ιατρική, από αυτούς γυναίκες είναι δέκα 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ Η ερώτηση αν οι επιστήμες έχουν 

φύλο μοιάζει ρητορική. Εκατό χρόνια μετά το πρώτο Βραβείο 

Νομπέλ της Μαρίας Κιουρί, η παρουσία των γυναικών σε 

ερευνητικά κέντρα και σε καθηγητικές θέσεις στα 

Η ερώτηση αν οι επιστήμες έχουν φύλο μοιάζει ρητορική. Εκατό 

χρόνια μετά το πρώτο Βραβείο Νομπέλ της Μαρίας Κιουρί, η 

παρουσία των γυναικών σε ερευνητικά κέντρα και σε 

καθηγητικές θέσεις στα πανεπιστήμια είναι ισχνή, σχεδόν 

περιθωριακή. Η «εξαίρεση» λοιπόν των ελάχιστων γυναικών 

που έχουν τιμηθεί με Βραβείο Νομπέλ στη Φυσική, στη Χημεία 

και στην Ιατρική φαίνεται να επιβεβαιώνει την άποψη ότι «οι 

γυναίκες δεν αγαπούν τις επιστήμες και οι επιστήμες δεν 

αγαπούν τις γυναίκες». Οπωσδήποτε, ο αποκλεισμός των 

γυναικών από τις επιστήμες δεν οφείλεται μόνο σε κάποιους 

άνωθεν ή εκ μέρους των ανδρών επιβεβλημένους 

καταναγκασμούς αλλά και σε εσωτερικευμένες απαγορεύσεις 

και επιλογές που συνδέονται με αξίες προσδιορισμένες ιστορικά 

που ορίζουν τη «θηλυκότητα». 

Μέσα στον 20ό αιώνα και στο πλαίσιο ευρύτερων ιστορικών 

αλλαγών, διαφοροποιήθηκαν σημαντικά οι αναπαραστάσεις και 

οι κοινωνικοί ρόλοι της γυναίκας. Οι μεγάλες αλλαγές ως προς 

τη θέση των γυναικών τις οποίες μπορούμε να εντοπίσουμε 

σήμερα καταγράφονται τόσο στη δημόσια σφαίρα, με τα 

πολιτικά δικαιώματα και τη μαζική είσοδο στην αγορά εργασίας, 

όσο και στην ιδιωτική, με τον εκδημοκρατισμό της οικογένειας 

και τις αλλαγές στις ερωτικές σχέσεις. 

Εν τούτοις, παρά τη νομική ισότητα, την ίση πρόσβαση στη 

μόρφωση και την αυξημένη παρουσία των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, επιβιώνουν ανισότητες και στους τρεις αυτούς τομείς. 

Παρ’ όλο που οι γυναίκες έχουν ίσα πολιτικά δικαιώματα με 

τους άνδρες, η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική είναι 

περιορισμένη. Επίσης, λιγότερες γυναίκες κατέχουν 

μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα και ένα πολύ μικρό 

αναλογικά ποσοστό κατέχει υψηλές θέσεις σε ερευνητικά και 

πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τέλος, η είσοδός τους στην αγορά 

εργασίας δεν έγινε ισοδύναμα στα διάφορα επαγγέλματα αλλά 

δημιουργήθηκαν «γυναικεία» επαγγέλματα. Παρατηρήθηκε 

εξάλλου το ενδιαφέρον φαινόμενο επαγγέλματα που γίνονταν 

«γυναικεία» να μην μπορούν πλέον να γίνουν «ανδρικά». Σε 

κάθε περίπτωση, οι γυναίκες απασχολήθηκαν κυρίως στη 

μισθωτή εργασία και μάλιστα στον τριτογενή τομέα. Ο χώρος 

της επιστήμης παρέμεινε ανδρικό οχυρό. 

Οι διαπιστώσεις αυτές γεννούν αναπόφευκτα ερωτήματα 

σχετικά με τις αιτίες και τις προοπτικές. Πώς ορίζεται σήμερα η 

γυναικεία ταυτότητα; Πώς συνδυάζεται η επιστημονική 

δραστηριότητα της γυναίκας με τους υπόλοιπους ρόλους που 

παραδοσιακά της αποδίδονται – συζύγου, μητέρας και 

νοικοκυράς; Πώς διαπλέκεται η κατοχή της επιστημονικής 

γνώσης με τα διακυβεύματα της εξουσίας και πόσο ο 

ανταγωνισμός επηρεάζει τη γυναικεία συμμετοχή; Ασκείται η 

επιστήμη με διαφορετικούς τρόπους από άνδρες και γυναίκες, 

σύμφωνους με τους κοινωνικούς τους ρόλους; Ποιες, τέλος, 

πρέπει να είναι οι στρατηγικές και οι πολιτικές που θα πρέπει να 

ακολουθηθούν για να αλλάξει η ανισότητα που διαπιστώνεται 

μεταξύ ανδρών και γυναικών στον χώρο της επιστημονικής 

δραστηριότητας; Ο διάλογος, στη στρογγυλή τράπεζα που 

διοργάνωσε «Το Βήμα» με το Γαλλικό Ινστιτούτο, φανέρωσε 

την πολυπλοκότητα των απαντήσεων και έδειξε ότι δεν 

αποτελούν «γυναικεία υπόθεση» αλλά κοινό εγχείρημα ανδρών 

και γυναικών 

 

Εξαίρεση και κανόνα 

Άρθρο της  Francoise Collin, φιλοσόφου και συγγραφέα βιβλίων 

φιλοσοφίας της επιστήμης. 

Η ομόφωνη και δικαιολογημένη τιμή που αποδίδεται σε μια 

γυναίκα γνωστή σε όλους, τη Μαρία Κιουρί, τονίζει το γεγονός 

ότι αποτελεί εξαίρεση και υπογραμμίζει, μέσω της αντίθεσης, 

τον κανόνα της σχεδόν παντελούς απουσίας των γυναικών από 

την ιστορία των Επιστημών. 

Αυτή η απουσία οφείλεται στην «εκ φύσεως» ανικανότητά τους, 

όπως θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κάποιοι; Για πολύ καιρό 

τα κορίτσια ήταν αποκλεισμένα από τις διαδοχικές βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, δύσκολα μπορούσαν να γίνουν φημισμένοι 

επιστήμονες. 

Μόλις εδώ και 30 χρόνια αυτές οι διαδοχικές βαθμίδες έγιναν 

απόλυτα μεικτές. Οι συνήθειες όμως και οι προκαταλήψεις είναι 

μακρόχρονες, γίνονται αποδεκτές ακόμη και από αυτές που τις 

υφίστανται. Επιπλέον σήμερα η επιστήμη, πέρα από το 

διακύβευμα της γνώσης, εμπεριέχει και το διακύβευμα της 

εξουσίας, που προκαλεί έντονους ανταγωνισμούς. Η κατάσταση 

εξελίσσεται, η εξέλιξή της είναι όμως αργή και άνισα 

κατανεμημένη, ανάλογα με τους τομείς της έρευνας. Ακόμη και 

όταν μια γυναίκα συμβάλλει σημαντικά σε ένα επιστημονικό 

επίτευγμα, σπανίως αναφέρεται το όνομά της. Οι 

προκαταλήψεις ωστόσο υποχωρούν και οι γυναίκες είναι 

περισσότερο αποφασισμένες από ό,τι στο παρελθόν να 

επιβάλουν την αναγνώριση των προσόντων και της συνεισφοράς 

τους, παρ’ ότι εξακολουθούν να προτιμούν συγκεκριμένους 

ερευνητικούς τομείς από άλλους. 

Γιατί όμως να θέλουμε πάση θυσία τα κορίτσια να μπουν στις 

επιστήμες; Μήπως υπερτιμούμε μια γνώση ή μια στάση ζωής εις 

βάρος των άλλων, υποκύπτοντας στην τρομοκρατία της 

νεωτερικότητας; Σε αυτή τη συζήτηση δεν τίθεται θέμα 

ιεράρχησης της αξίας των τομέων στράτευσης των ανθρώπων. 

Είναι όμως αφύσικο αυτοί οι τομείς στράτευσης να διέπονται 

από μεροληψία, είτε ως προς το φύλο είτε ως προς τη φυλή. 

Οποια φιλοσοφική και πολιτική ανάλυση μπορούμε να κάνουμε 

σήμερα για την περιπέτεια της επιστήμης και τις τεχνολογικές 

συνέπειές της, θετικές ή αρνητικές, η 

περιπέτεια αυτή αφορά τόσο τις 

γυναίκες όσο και τους άνδρες της 

εποχής μας. Και οι μεν και οι δε 

εμπλέκονται σε αυτήν. Και οι μεν και 

οι δε δεσμεύονται σε αυτήν. Η λογική 

ανήκει και στις γυναίκες. 

Εικόνα 3 Η Katie Bouman με την 

πρώτη φωτογραφία μαύρης 

τρύπας στον υπολογιστή της 
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Ο  Ρατσισμός είναι να υποτιμάς τον άλλον με σκέψεις ή 

πράξεις επειδή είναι άλλης φυλής, κατάγεται  από άλλη 

θρησκεία ή δεν πιστεύει καθόλου σε θρησκεία, μιλάει άλλη 

γλώσσα ή διάλεκτο , ερωτεύεται άτομα του  ίδιου φύλου,  έχει 

διαφορετικές συνήθειες, έθιμα και συμπεριφορές ή έχει μια 

μειωμένη  ικανότητα ή δυνατότητα. 

 

Τι είναι ρατσισμός  

Γράφουν οι  Λυδία Τάαση και Μάνια Τάσση  

 

Τι συμβαίνει στην χώρα μας. 

Οι άνθρωποι παλιότερα σε όλο τον κόσμο φοβόντουσαν το 

διαφορετικό με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά περιστατικά 

βίας .Σιγά σιγά όμως κατανόησαν ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί 

, αλλά και όλοι ίσοι. 

Σήμερα όμως στην χώρα μας και γενικότερα στην Ευρώπη, 

έχουν κάνει πάλι την εμφάνισή τους πολλά περιστατικά βίας και 

ρατσισμού. Αυτό συμβαίνει επειδή οι χώρες της Ευρώπης 

αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση.  Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν 

σπίτι να μείνουν, κάποιοι δεν έχουν τρόφιμα και γενικά ζουν 

δύσκολα. Αρκετοί έχασαν τη δουλειά τους και πολλοί νέοι είναι 

άνεργοι. Έτσι υπάρχει γκρίνια και δυστυχία. Επιπλέον, τα 

τελευταία χρόνια έρχονται στην Ευρώπη πολλοί μετανάστες και 

πρόσφυγες από χώρες στις οποίες υπάρχει πόλεμος. Με 

αποτέλεσμα οι άνθρωποι να τους κατηγορούν για την 

οικονομική κρίση που βιώνουμε και να εκδηλώνονται σοβαρά 

περιστατικά ρατσισμού. 

Δεν πρέπει η οικονομική κρίση και η μετανάστευση να μας 

επηρεάζουν αρνητικά. Θα πρέπει να σταματήσουν τα φαινόμενα 

βίας και ρατσισμού και όλοι να κατανοήσουμε πως είμαστε 

ίσιοι, πως έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και ο καθένας πρέπει 

να σέβεται και να βοηθά τον συνάνθρωπό του όποιος και αν 

είναι αυτός.  

 

 

Εικόνα 4 Σκίτσο του Νικήτα Παπαζαφείρη 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5 Κολλάζ της τάξης μας  

με θέμα τον ρατσισμό 
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Η ξενοφοβία στις μέρες μας 

Γράφει η Άρτεμις Σιούτη 

Πολλοί άνθρωποι φοβούνται τους ξένους, επειδή είναι 

διαφορετικοί. Πιστεύουν ότι αυτοί έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να κλέψουν, να σκοτώσουν, να κάνουν ένα σοβαρό 

έγκλημα. Τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία, είναι 

επιφυλακτικοί απέναντί τους, τους ειρωνεύονται, δεν θέλουν να 

τους συναναστρέφονται και απομακρύνονται όσο το δυνατόν 

περισσότερο από αυτούς. Δεν ασκούν σωματική βία (όπως οι 

ρατσιστές), αλλά με τη στάση τους δείχνουν την απέχθειά τους. 

Συχνά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι εξοικειωμένοι 

ακόμα μαζί τους. Με τον καιρό μπορεί να αλλάξουν τα 

πράγματα. 

Η γνώμη μου 

Πιστεύω ότι μπορείς να φοβάσαι έναν ξένο όσο και έναν 

ομοεθνή σου. Μπορείς όμως να εμπιστεύεσαι το ίδιο και τους 

δύο. Σημασία έχει τι άνθρωπος είναι και όχι από πού κατάγεται. 

Ρατσισμός και ξενοφοβία 

Ρατσισμός σημαίνει να υποτιμάς και να εκμεταλλεύεσαι 

κάποιον που είναι από άλλη χώρα, έχει διαφορετική θρησκεία 

και χρώμα. Στην Ελλάδα, κυρίως αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους 

από το Πακιστάν, τη Συρία, την Αφρική και γενικά τις πιο 

αδύναμες οικονομικά χώρες. Αρκετοί άνθρωποι υποστηρίζουν 

πολιτικά κόμματα, που είναι υπέρ του ρατσισμό και προσπαθούν 

να διώξουν τους μετανάστες από τη χώρα μας. Οι άνθρωποι που 

έχουν ρατσιστικές απόψεις πιστεύουν ότι η φυλή μας είναι 

ανώτερη από τις άλλες που εγκαταστάθηκαν εδώ και ότι δεν 

υπάρχει θέση γι’ αυτούς στη χώρα μας. Θεωρούν ότι μας 

παίρνουν τις δουλείες, αυξάνουν την εγκληματικότητα, μας 

μεταφέρουν τις αρρώστιες τους, αλλοιώνουν τα ήθη και τα 

έθιμά μας. Αυτή είναι η γνώμη των ρατσιστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δική μου γνώμη 

Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, 

θρησκείας, χρώματος είναι ίσοι με εμάς και πρέπει να τους 

σεβόμαστε, όσο σεβόμαστε έναν ομοεθνή μας. Ο ρατσισμός 

οδηγεί σε βίαιες και ακραίες πράξεις. Δεν πρέπει να υποτιμάμε 

τη διαφορετικότητα. Σκεφτείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται 

αυτοί οι άνθρωποι, που ήρθαν στη χώρα μας για ένα καλύτερο 

μέλλον. Θα έπρεπε να τους βοηθάμε και όχι να τους απωθούμε. 

Θα μπορούσε ο καθένας να ήταν στη θέση τους!  

 

 

Αλλοδαποί στα σχολεία της Ελλάδας  

Γράφει η Άρτεμις Γεωργούση 

 

Τα αλλοδαπά παιδιά που έρχονται στην Ελλάδα και πηγαίνουν 

στα ελληνικά σχολεία έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και 

ανασφάλεια. Επίσης δεν αποκτούν εύκολα παρέα και πολλές 

φορές έχουν αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο.  Άλλα πάλι 

λόγο του χρώματος και της θρησκείας τους δέχονται βία. 

Αυτό όμως που τα δυσκολεύει περισσότερο είναι ότι μιλούν 

άλλη γλώσσα.Μια λύση γι’αυτό θα ήταν να δημιουργηθούν κι 

άλλες τάξεις με παιδιά που μιλούν την ίδια γλώσσα, ώστε να 

νιώθουν κι αυτά πιο άνετα. Επίσης τα παιδιά από την Ελλάδα 

πρέπει να κατανοούν και να τα βοηθούν σε όλες τους τις 

δυσκολίες. 

 Έτσι θα ζούμε όλοι ειρηνικά!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 6 Ζωγραφιές από την τάξη μας  

με θέμα "στις γειτονιές του κόσμου" 
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Πόσα μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος; 

Γράφει ο Αχιλλέας Κορρές 

 

Ας μιλήσουμε για τη ζωή ενός ανθρώπου που έχει περάσει 

πολλά. Τον λένε Ζαχίρ και είναι από το Αφγανιστάν.  

Για να ζήσει οι γονείς του τον έστειλαν στο Ιράν. Δυστυχώς 

βασανίστηκε στο κέντρο κρατήσεων. Εκεί τους έβαζαν τα χέρια 

σε διάταση και τα χάραζαν με μαχαίρι, όχι βαθιά, ίσα ίσα να 

τσούζει. 

Δυστυχώς ο Ζαχίρ δεν είχε την πολυτέλεια να σπουδάσει, γι 

αυτό δούλεψε στην οικοδομή, όταν ήταν 11 χρονών. Μετά πήγε 

σε ένα εργοστάσιο. Δεν άντεχε άλλο! Με τις οικονομίες που είχε 

κάνει κατάφερε να πάει στην Ευρώπη. Δεν είχε που να μείνει  

Στην Ελλάδα πήγε να σπουδάσει. Μέσα σε 6 με 8 μήνες έμαθε 

ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα. Το πρωί πάλι στην 

οικοδομή, το μεσημέρι στο παγκάκι, το βράδυ στο σχολείο και 

πάει λέγοντας. Δυστυχώς δεν είχε τα χρήματα για να πάει σε μια 

ιδιωτική σχολή. Προσπάθησε να μπει στη σχολή μαγειρικής 

ΟΕΤ. Δεν τον παίρνανε.  

Ο Ζαχίρ σκέφτηκε να στείλει ένα γράμμα στον ιδιοκτήτη του 

ΟΕΤ. Σ’ αυτό έλεγε πόσο χρειάζεται ο Ζαχίρ να μπει στη σχολή 

κι έτσι μπήκε.  

Όμως το δύσκολο ήταν να βρει δουλειά. Δυστυχώς σε ένα 

μαγαζί του είπαν: 

-Από ποια χώρα είσαι; Ρώτησε ο μαγαζάτορας. 

-Από το Αφγανιστάν, απάντησε ο Ζαχίρ. 

-Είμαι βλάκας να βάλω έναν Αφγανό στο εστιατόριό μου, τον 

ειρωνεύτηκε ο ιδιοκτήτης. 

Ο Ζαχίρ έχει χάσει πατέρα κι αδερφό, όμως δεν σταματάει να 

κυνηγάει τα όνειρά του. Τώρα είναι στους 9 καλύτερους του 

Masterchef! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέντευξη με έναν πρόσφυγα 

Γράφει η Μαρία Μηλιώνη 

 

Για ποιον λόγο ήρθατε στην Ελλάδα? 

Ήρθαμε στην Ελλάδα καθώς τη θεωρήσαμε ως αρχή του 

ταξιδιού μας προς την Ευρώπη. (πέρασμα προς την Ευρώπη). 

Τι έγινε στην χώρα σας και αναγκαστήκατε να φύγετε? 

Μας ανάγκασε να φύγουμε ο πόλεμος αλλά και τα γενικότερα 

προβλήματα που προέκυψαν από τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ 

Ισλαμιστών και Κούρδων. 

Πως ήταν το ταξίδι σας  προς την Ελλάδα? 

Το ταξίδι μας έως την Ελλάδα ήταν πολύ κουραστικό αλλά και 

πολύ επικίνδυνο. Κοντέψαμε να χάσουμε τη ζωή μας. Δεν 

υπάρχει χειρότερη αίσθηση να βρίσκεσαι μέσα σε μια βάρκα με 

30 άτομα και να μην ξέρεις πού πας και αν θα φτάσεις κάπου, αν 

θα δεις ξηρά! Το μόνο που βλέπεις είναι το άπειρο…! 

Μόλις φτάσατε που μείνατε? 

Φτάσαμε στην Κω. Η Αστυνομία μας κατέγραψε και μας 

τοποθέτησε σε ένα hot spot (καταυλισμός). Έπειτα, 

μεταφερθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο για 3 εβδομάδες ενώ στις 

αρχές Αυγούστου του 2018 μεταφερθήκαμε στα Ιωάννινα. 

Ζούμε, πια, σε διαμέρισμα που ανήκει στην Μ.Κ.Ο. 

INTERSOS.  

Σας φέρθηκαν καλά  μόλις φτάσατε στη χώρα μας? 

Μας φέρθηκαν άψογα. Μέχρι αυτήν τη στιγμή υπάρχει κόσμος 

που μας παίρνει τηλέφωνο από την Κω! Δε μας ξεχνούν! 

Έχουμε κάνει φίλους. Οι περισσότεροι είναι, ωστόσο, μεγάλης 

ηλικίας… Πολλοί από αυτούς μας έδωσαν δουλειά στα σπίτια 

τους. Θυμάμαι, δούλεψα και στον κήπο κάποιου ως κηπουρός… 

Ποιες ήταν οι καλές και ποιες οι κακές στιγμές  σας στην 

χώρα μας? 

Δε μας άρεσε η διαδικασία καταγραφής. Υπάρχει μεγάλη 

καθυστέρηση από την πλευρά του κράτους. Επίσης, δεν είμαστε 

ευχαριστημένοι από την Μ.Κ.Ο. καθώς δεν ασχολείται με τα 

πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ενώ -παρόλα 

αυτά- είναι πεδίο ευθύνης τους… 

Από την άλλη, οι ντόπιοι είναι πάρα πολύ καλοί μαζί μας. Ο 

τόπος είναι πανέμορφος και είμαστε πολύ εντυπωσιασμένοι με 

τον τρόπο ζωής των κατοίκων.   

Θα θέλετε να γυρίσετε ξανά στην χώρα σας? 

Φυσικά θα θέλαμε να γυρίσουμε στην πατρίδα μας! Αλλά με 

ομαλότητα στη ζωή μας, με ασφάλεια και χωρίς πόλεμο…! 

 

Να σημειωθεί πως η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

του Murad. Ο Murad είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας που ζει, 

πλέον,  στα Γιάννενα με τη σύζυγό του και το πρώτο τους παιδί. 

Ζουν σε διαμέρισμα που τους παρέχει η Μ.Κ.Ο. INTERSOS. Ενώ, 

εργάζεται με ομάδα Ελλήνων που κάνουν οικοδομικές εργασίες. 

Ο ίδιος είναι κατασκευαστής επίπλων από γυψοσανίδα. 
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Τα ιδεώδη του Ολυμπισμού 

Γράφει ο Μίλτος Κανελλόπουλος 

 

Το Ολυμπιακό πνεύμα συνδέεται με τις αξίες και τα ιδεώδη του 

Ολυμπισμού. Η πνευματική διάσταση των αγώνων τονίστηλε εξ 

αρχής από τον ίδιο τον Rierre de Coubertin και πάνω σ’ αυτά 

βασίστηκαν οι Ολυμπιακές αξίες που αποτελούν το θεμέλιο λίθο 

της αθλητικής και Ολυμπιακής παιδείας.  Η συμβολή αυτών των 

αξιών στην εκπαίδευση και την κοινωνία κρίνεται θεμελιώδης 

από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή 

Ακαδημία και τους διεθνείς φορείς Ολυμπιακής Παιδείας σε όλο 

τον κόσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ας θυμηθούμε…….. 

Γράφει η Γιώτα Ηλιοπούλου 

 

Οι αξίες του Ολυμπισμού 

Τον Αύγουστο του 2004 όλα τα μάτια του κόσμου ήταν 

στραμμένα στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τους 

Ολυμπιακούς αγώνες. Επέστρεψαν στο σπίτι τους, στην πηγή 

τους. 

Στην εποχή μας επικρατεί ο αθλητισμός των υψηλών επιδόσεων 

και της εμπορευματοποίησης. Αυτό το σπουδαίο γεγονός ήταν 

ευκαιρία να αναζητήσουμε, να φέρουμε στο φως τις αιώνιες, 

διαχρονικές αξίες που χαρακτηρίζουν μια τόσο σπουδαία 

οργάνωση (Θρησκεία, κάλλος, ευγένεια, λιτότητα, αγνότητα, 

εκεχειρία, αγωνιστικότητα, πνευματικό ήθος, αναγνώριση της 

ιερότητας της ανθρώπινης ζωής. 

  

Εικόνα 7 Tόκυο, 2020, από το www.paralympic.org 
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Τζέσε Όουενς 

Γράφει ο Φαρόγιαννης Γιάννης 

Ο Τζέσε Όουενς γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1913 στην 

Αλαμπάμα της Αμερικής. 

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936 κέρδισε 4 χρυσά 

ολυμπιακά μετάλλια, προκαλώντας έκπληξη και θαυμασμό αλλά 

και την οργή των οπαδών Γ’ Ράιχ και κυρίος του Χίτλερ που 

έφυγε από το στάδιο πριν την απονομή των μεταλλίων μόνο και 

μόνο γιατί ήταν μαύρος. Στα αγωνίσματα που κέρδισε τα χρυσά 

είναι: στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα , στο άλμα εις μήκος και 

στη σκυταλοδρομία 4 Χ 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε 

κανέναν άνθρωπο, γιατί όλο και κάτι μπορεί να κάνει κάποιος 

που δεν μπορούμε εμείς. Το δυσάρεστο είναι πως συμβαίνει 

ακόμα κάποιοι να υποτιμούν κάποιους αθλητές μόνο και μόνο 

επειδή έχουν άλλο χρώμα, όπως ο Γιάγια Τουρέ ο οποίος όμως 

αντιστάθηκε και κατάφερε να εκπληρώσει τα όνειρά του μετά 

από χρόνια που δεχόταν αρνητικά σχόλια. Παρόλα αυτά 

συνέχισε και κατάφερε να γίνει ένας σπουδαίο ποδοσφαιριστής.   

 

  

Εικόνα 8 Σκίτσο του Σέργιου Πετρόπουλου 
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Αμπεμπέ Μπικίλα 

Γράφει ο Στέλιος  Μαμαλάκης 

 

Ο Αμπέμπε Μπικίλα ήταν ο πρώτος που πήρε δύο χρυσά 

μετάλλια στο Μαραθώνιο. 

Πήρε το χρυσό μετάλλιο τόσο στους Ολυμπιακούς αγώνες του 

1960 στη Ρώμη, τρέχοντας μάλιστα ξυπόλυτος, όσο και σε 

εκείνους του 1964 στο Τόκιο, αυτή τη φορά φορώντας 

παπούτσια και καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 2 

ώρες, 12 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα {21 Οκτωβρίου 

1964}.Σήμερα στην  πρωτεύουσα της χώρας του, την Αντίς 

Αμπέμπα, ένα στάδιο φέρει τιμητικά το όνομα του. 

Διαπιστώνουμε ότι η αγωνιστικότητα και το θάρρος δεν έχουν 

όρια. Ακόμα και φτωχός και ξυπόλητος κάποιος μπορεί να 

αγωνίζεται και, μάλιστα, να κερδίζει. 

  

Εικόνα 9 Φωτογραφίες του Αμπέμπε Μπικίλα από τη wikipedia 
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Άτομα με ειδικές ανάγκες 

Γράφει ο Παναγιώτης Γκόκας 

Άτομα με ειδικές ανάγκες ορίζονται τα άτομα που έχουν μόνιμες 

ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες που προέρχονται 

από φυσική ή νοητική ανεπάρκεια. 

Αναπηρία θεωρείται η έλλειψη των οργάνων, ακρωτηριασμός, 

σωματική βλάβη, ψυχική βλάβη και άλλα. Ο όρος «ανάπηρο 

άτομο» σημαίνει κάθε άτομο ανίκανο να επιβεβαιώσει από μόνο 

του τις αναγκαιότητες για μια κανονική ατομική και κοινωνική 

ζωή. 

Τα ανάπηρα άτομα πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα 

που ορίζονται γι’ αυτούς. Έχουν το δικαίωμα σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους. Έχουν τα ίδια πολιτικά 

δικαιώματα, όπως όλοι οι άνθρωποι. Για κάθε θέμα που αφορά 

τα δικαιώματά τους να ζητείται συμβουλή απ’ τους οργανισμούς 

των ανάπηρων ατόμων. Είναι απαραίτητο οι οικογένειές τους 

και οι κοινότητες που ζουν να πληροφορηθούν πλήρως τα 

δικαιώματά τους.  

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στην κοινωνική 

φροντίδα και στην εκπαίδευση. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ρατσιστικά. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε με ποιον τρόπο 

μπορούμε να βοηθάμε αυτά τα άτομα. 

Εμείς σαν μαθητές μπορούμε να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας. 

Έτσι η κοινωνία μας θα είναι πιο καλή και φιλάνθρωπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια ξεχωριστή αθλητική βράβευση 

Γράφουν οι:  

Μητρέλος Άγγελος και  Μουταλής Κωνσταντίνος 

Την Κυριακή  17 Φεβρουαρίου παραβρεθήκαμε  και  είδαμε την 

εκδήλωση του αθλητικού συλλόγου ΙΩΝΑΣ σε αίθουσα 

εκδηλώσεων του κινηματογράφου ODEON.Ο ΙΩΝΑΣ είναι ένας 

αθλητικός σύλλογος για άτομα με ειδικές ανάγκες που 

υποστιρίζει ότι τα παιδιά με ιδιαιτερότητες έχουν το δικαίωμα 

να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες. Μαζεύτηκαν οι 

αθλητές  της κολύμβησης, της ποδηλασίας   και  του στίβου . 

Ένας  τραγουδοποιός  εξιστορούσε ένα μουσικό παραμύθι, με 

πρωταγωνιστή  έναν βάτραχο . Έδωσε μεγάλη σημασία στο 

ταξίδι  της ζωής. Στην συνέχεια  τραγουδούσαμε τον ύμνο της 

ομάδας και ήπιαμε αναψυκτικά τρώγοντας μεζεδάκια. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε η βράβευση των αθλητών του ΙΩΝΑ, για 

την προσπάθειά τους στα αγωνίσματα. Αυτοί που βράβευσαν τα 

παιδιά μίλησαν και έδειξαν φωτογραφίες και βίντεο από αγώνες 

που είχαν πάρει μέρος. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση για τους 

αθλητές, αλλά και για όλους που την παρακολούθησαν. Το 

μήνυμα που μας έμεινε χαραγμένο στο μυαλό ήταν "όλοι ίσοι, 

όλοι διαφορετικοί". 

 

 

 

 

  

Εικόνα 10 Σκίτσο του  

Νικήτα Παπαζαφείρη 
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Κωφή που ζωγραφίζει καλά ή μια ζωγράφος που δεν ακούει; 

Γράφουν οι:  

Κωνσταντίνα Μίκρου και Ιωάννα Καρασούλου 

Έχοντας θέμα τη διαφορετικότητα πήραμε συνέντευξη από την 

κα Αλέκα Στεργίου, δασκάλα του σχολείου μας. 

Πώς νιώσατε όταν ανακαλύψατε ότι η κόρη σας είναι κωφή; 

Σίγουρα δεν χαίρεσαι και λες: «Πω, πω τι μου έτυχε!», αλλά δεν 

είναι και το τέλος του κόσμου. Μαθαίνεις ότι υπάρχουν κι άλλα 

πράγματα. Πόση αξία έχει το χαμόγελο στους ανθρώπους μας, 

το χαμόγελο, η συμπόνια, η βοήθεια και ότι δεν είναι όλα στη 

ζωή μας χρήματα, επιτυχία, βαθμοί και όλα τα υπόλοιπα 

Πώς το αντιμετωπίσατε; 

Ρωτάς ειδικούς, ρωτάς κάποιους γιατρούς, σε δίνουν κάποιες 

οδηγίες. Για πολλά πράγματα πρέπει ο ίδιος ο γονιός να 

αποφασίσει, γιατί ακούγονται διάφορα. Άλλος σου λέει κάνε το 

ένα, αλλά κάνε το άλλο. Ίσως το δύσκολο είναι αυτό. Κάθε 

γονιός δεν είναι έτοιμος. Δεν έχει τις γνώσεις. Πιο πολύ ίσως με 

το ένστικτο. Γνωρίζοντας και εμπιστεύοντας. Με τη βοήθεια 

που έρχεται από ανθρώπους. Προσπαθήσαμε να κάνουμε 

πράγματα, όπως να κάνει εργοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, να 

πηγαίνει σε μουσεία, θέατρα, να έρχεται σε επικοινωνία με 

ανθρώπους, να κάνει δραστηριότητες. Μέσα στα πλαίσια που 

αυτή μπορούσε. Ακόμη κι αυτά που δεν μπορούσε να τα 

ακούσει. Έβλεπε, μάθαινε. Πιο πολύ στο κομμάτι των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Πώς τη μεγαλώσατε; Ήταν δύσκολο και γιατί; 

Όπως μεγαλώνουν όλοι οι γονείς τα παιδιά τους. Πέρα από το 

κομμάτι της κώφωσης και κάποιον άλλων δυσκολιών που έχει η 

Ελευθερία, όπως κάθε γονιός. Δηλαδή, τη μάλωνα όταν έπρεπε 

να τη μαλώσω, τη βοηθούσα όταν έπρεπε. Κυρίως ήταν στο 

κομμάτι του να μην μένει στο σπίτι πολλές ώρες. Να κάνει 

ζωγραφική. Να δούμε μια παράσταση, να πάμε και κάπου 

επίσκεψη. Όπως όλα τα παιδιά. Ήξερα ότι θα είναι ίσως 

δύσκολα κάποια πράγματα για την ίδια, αλλά έτσι είναι ο 

κόσμος. Σ αυτό τον κόσμο πρέπει να ζήσει. Δεν μπορείς να έχεις 

ένα παιδάκι απομονωμένο στο σπίτι, μην τυχόν και πληγωθεί. 

Όχι θα δει ποιος είναι ο κόσμος και θα τον βρει τον τρόπο της να 

λειτουργήσει. Σίγουρα θα θελήσει βοήθεια και στήριξη. Δεν θα 

ανεξαρτητοποιηθεί η Ελευθερία. Ή κι άλλα παιδιά, που θα 

πρέπει να υπάρχει πάντα κάποιος δίπλα τους να τους φροντίζει. 

Προσπαθείς όσο μπορείς να είναι όσο λιγότερη γίνεται η 

παρουσία του γονιού. Δηλαδή, πρέπει μόνο του να κάνει 

πράγματα. Να έχει εμπειρίες, μόνο του να τα καταφέρει στη ζωή 

και να παλέψει, όσο μπορεί.  

Για ποιο πράγμα πιστεύετε ότι η κόρη σας είναι μοναδική; 

Γιατί είναι η Ελευθερία! Είναι μοναδική, γιατί είναι πολύ 

καλοσυνάτη, όπως μοναδικός είναι κάθε άνθρωπος. Όχι η 

Ελευθερία ιδιαίτερα μοναδική. Η Ελευθερία μπορεί και 

σκιτσάρει καλά. Ζωγραφίζει με τον δικό της τρόπο. Είναι 

μοναδική γιατί είναι καλοσυνάτη, πάντα χαρούμενη, είναι πολύ 

συγκαταβατική με τους άλλους, δεν τους δυσκολεύει, 

υποχωρητική και ανεκτική. Αυτό θεωρώ μοναδικό προσόν της. 

Το πόσο ήρεμη και πολλές φορές και με κατανόηση. Ακόμα κι 

όταν είναι πράγματα που δεν της τα εξηγείς και τα διαισθάνεται 

πιο πολύ. 

 

 

 

 

Πώς την αντιμετώπισε ο έξω κόσμος; 

Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν περιέργεια. Όταν ήταν μικρούλα. 

«Γιατί κουνάει τα χέρια της και δεν μιλάει;», «Πώς το έπαθε;», 

«θα ακούσει;» Ελάχιστα παιδάκια μπήκαν στη διαδικασία του 

κοροϊδεύω. Κάποια κάνανε παρέα μαζί της και τα πιο πολλά 

ίσως ήταν λίγο απόμακρα. Άμα κάτι δεν το ξέρεις, δεν 

πλησιάζεις, αλλά δεν το ενοχλείς κιόλας.  

Τι μάθατε από όλα αυτό; 

Σίγουρα μαθαίνεις, σαν μεγάλος, την αξία του χαμόγελου, της 

αγκαλιάς, της αγάπης. Ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά 

πράγματα στη ζωή, πέρα από την καθημερινότητα (να δουλέψω, 

να έχω λεφτά). Σπουδαίες είναι οι στιγμές που έχεις με τους 

ανθρώπους. Η χαρά βρίσκεται οπουδήποτε, ακόμα κι εκεί που 

νομίζεις ότι ποτέ δεν μπορείς να έχεις χαρά. Δηλαδή, υπήρξε 

στιγμή στη ζωή μου, που έζησα πράγματα, εξαιτίας της 

Ελευθερίας, που δεν θα τα ζούσα, αν δεν ήταν η Ελευθερία, 

αυτό που είναι η Ελευθερία.  

Τι γνώμη έχετε για τη διαφορετικότητα; 

Όλοι είμαστε διαφορετικοί!. Όλοι οι άνθρωποι είναι 

διαφορετικοί και πρέπει να είμαστε ανεκτικοί στη 

διαφορετικότητα. Να μη φοβόμαστε το διαφορετικό από εμάς 

και να κοιτάμε να δούμε μέσα στο διαφορετικό. Να εκτιμούμε 

το ωραίο, το καλό. Να μπορούμε να βρούμε το διαμάντι μέσα 

στη λάσπη. Αν μπορούμε να το πούμε ότι είναι λάσπη. Δεν το 

πιστεύω. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί και δόξα τον 

Θεό, που είμαστε όλοι διαφορετικοί, γιατί ο κόσμος μας θα ήταν 

πολύ βαρετός.  

Σας ευχαριστούμε πολύ! 
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Πρόσβαση παιδιών με αναπηρία στο σχολείο μας  

Γράφουν οι: Άρτεμις Σιούτη, Ισμήνη Ντάγκα, Κωνσταντίνα 

Μίκρου 

 

Το σχολείο μας δεν είναι προσβάσιμο σε παιδιά με αναπηρία. 

Για τον πρώτο όροφο υπάρχουν μόνο σκάλες και ένας 

ανελκυστήρας εκτός λειτουργίας. Ένας μαθητής με αναπηρία 

δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα της πληροφορικής, 

αφού το εργαστήριο είναι στον 1ο όροφο. Έχουμε μόνο μια 

ράμπα στην είσοδο, αλλά δεν είναι αρκετή. Το σχολείο έχει 3 

προαύλια. Η πρόσβαση δεν είναι δυνατή και στα τρία. 

Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε τα σχολεία να είναι ειδικά 

διαμορφωμένα γι’ αυτά τα άτομα. Εσείς τι πιστεύεται; 

 

Σχολικός Εκφοβισμός 

Γράφει η Ρένια Λύσσαρη 

 

Ο εκφοβισμός ή μπούλινγκ αναφέρεται στη σωματική και 

ψυχολογική κακοποίηση ή μείωση ασθενέστερων ατόμων σε μια 

ομάδα. Παρά την εντύπωση ορισμένων ότι αποτελεί 

αποκλειστικά σχολικό φαινόμενο, στην πραγματικότητα 

εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές ομάδες. 

Μπορεί να συναντηθεί σε οποιοδήποτε τύπο σχολείων και 

σχολικών εγκαταστάσεων, στον στρατό, σε αθλητικά σωματεία, 

στη φυλακή, αλλά και στην οικογένεια ή στο χώρο εργασίας. 

Είναι μια μορφή κακοποίησης ή εξαναγκασμού. Το θύμα του 

εκφοβισμού αναφέρεται και ως στόχος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 11 Τοίχος του σχολείου μας με θέμα τον εκφοβισμό 
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Παίρνουμε έμπνευση 

Πηγή: actionaid 

 

Μια μαθήτρια 16 ετών, η Γκρέτα Τούνμπεργκ αποφάσισε να 

αλλάξει τον κόσμο. Κάθε Παρασκευή, από τον Αύγουστο του 

2018, πηγαίνει έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο, στη 

Στοκχόλμη και διεκδικεί με ειρηνικό τρόπο βιώσιμο περιβάλλον 

διαβίωσης για όλους μας.  

Στις 20 Αυγούστου 2018, η Τούνμπεργκ, η οποία πήγαινε στην 

9η τάξη (ισοδύναμο της Γ΄ Γυμνασίου στην Σουηδία), 

αποφάσισε να μην πηγαίνει στο σχολείο μέχρι τις εκλογές του 

2018 στις 9 Σεπτεμβρίου, μετά τον καύσωνα και τις πυρκαγιές 

στη Σουηδία. Απαιτούσε από τη κυβέρνηση να προχωρήσει στη 

μείωση των εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με τη Συμφωνία του 

Παρισιού,  

Κρατά μόνο ένα πλακάτ, σαν ασπίδα που γράφει «Σχολική 

απεργία για το κλίμα». Ξεκίνησε μόνη της. Η δράση της όμως 

αυτή έχει εμπνεύσει πάνω από 2.000 νέους σε 270 χώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα νέα του σχολείου μας 

Γράφει η Αθηνά Καραμολέγκου 

 

Οι πόλεις αποτελούν κόμβους για την ανταλλαγή ιδεών, για το 

εμπόριο, τον πολιτισμό, την επιστήμη, την παραγωγικότητα, την 

κοινωνική ανάπτυξη κα. Οι πόλεις έχουν δώσει τη δυνατότητα 

στους ανθρώπους να προοδεύσουν κοινωνικά και ατομικά. 

Κάποια από τα συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις 

είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η έλλειψη επαρκούς 

στέγασης κα.  

Οι πόλεις μας δεν είναι βιώσιμες για όλους. Άτομα με ειδικές 

ανάγκες δεν έχουν πρόσβαση, δυστυχώς, σε δημόσιες 

υπηρεσίες, κινηματογράφους, σούπερ μάρκετ κα. Στην τάξη 

μας, λοιπόν, μιλήσαμε για όλα αυτά τα προβλήματα και 

βγήκαμε στην πόλη μας και φωνάξαμε συνθήματα, ώστε να γίνει 

βιώσιμη για όλους. 

Το μέλλον το οποίο θέλουμε είναι ένα μέλλον όπου οι πόλεις θα 

προσφέρουν ευκαιρίες για όλους, πρόσβαση σε υπηρεσίες, 

ενέργεια, στέγαση και μεταφορές. 

 

Η πορεία 

Γράφει η Ελευθερία- Νικολέτα Μαντζούκα 

 

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 εγώ, η τάξη μου και οι άλλες 

πέμπτες τάξεις του σχολείου οργανώσαμε μια μικρή πορεία. 

Όταν η δασκάλα μας ανακοίνωσε την πορεία χάρηκα πολύ. Τις 

προηγούμενες ημέρες φτιάξαμε πανό με χαρούμενα χρώματα 

και διάφορα συνθήματα. Ανυπομονούσα τόσο να έρθει η Τρίτη! 

Το θέμα μας ήταν μια βιώσιμη πόλη. Αυτό που ζητάμε είναι 

ράμπες για τα ποδήλατα και τα αναπηρικά καροτσάκια, 

μεγαλύτερα πεζοδρόμια, ηχητικά φανάρια για τους τυφλούς και 

άλλα πολλά.  

Όταν βγήκαμε έξω για την πορεία μας ένιωσα στην αρχή άβολα. 

Όταν όμως οι άνθρωποι που συναντούσαμε μας χαιρετούσαν, 

μας χειροκροτούσαν, χαμογελούσαν και διάβαζαν τα συνθήματά 

μας, μου έδιναν δύναμη, χαιρόμουν και φώναζα κι εγώ πιο 

δυνατά. Μου άρεσε πολύ, διασκέδασα και το ευχαριστήθηκα 

πραγματικά.  

Όλα αυτά τα χρειαζόμαστε στα αλήθεια γιατί κάποιοι άνθρωποι 

χρειάζονται βοήθεια. Πιστεύω πως ακούστηκε παντού και αυτό 

θέλαμε! χι χι χι! 
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Πορεία για μια βιώσιμη πόλη 

Γράφει ο Σέργιος Πετρόπουλος 

Σήμερα πήγα σε πορεία. Εγώ και το σχολείο μου κάναμε τον 

γύρο της περιοχής. Στο τέλος μαζεύτηκαν πολλοί άνθρωποι και 

χαίρομαι που αποφάσισαν να έρθουν κι αυτοί με το μέρος μας. 

 

  

Γράφει ο Νικήτας Παπαζαφείρης 

Σήμερα ήταν μια πολύ ωραία μέρα, γιατί κάναμε 

πορεία και φωνάξαμε συνθήματα για να σώσουμε 

τον πλανήτη, αλλά και για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Ένιωσα πολλή χαρά και ενθουσιασμό! 

Γράφει ο Μιχάλης Καμάς 

Σήμερα είχα μια πολύ ωραία μέρα, γιατί πήγα στο 

σχολείο να κάνουμε πορεία. Εγώ αισθάνθηκα 

πολύ ωραία και μεγάλη χαρά. Επίσης φωνάζαμε 

συνθήματα, και διάφορα τραγούδια για να 

βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.  
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Αξίζει να διαβάσετε 

 Ματίλντα 

Ε3 

Εκδόσεις: Ψυχογιός 

Ο συγγραφέας, Ρόαλ Νταλ ξεπέρασε τον εαυτό του και μας 

χάρισε κάτι πραγματικά ξεχωριστό, το βιβλίο, «Ματίλντα»! Δεν 

υπάρχει παιδί πιο έξυπνο, πιο λογικό, πιο τρυφερό, πιο 

αξιαγάπητο από αυτήν. Αυτό το υπέροχο κορίτσι, με καρδιά 

μεγάλη, είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους. Ο συγγραφέας μας 

οδηγεί σε έναν κόσμο όπως θα έπρεπε να είναι ο κόσμος μας και 

που ίσως μια μέρα να πετύχουμε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 10% των δικαιωμάτων του συγγραφέα από την πώληση του 

βιβλίου «Ματίλντα» διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς 

των ιδρυμάτων Ρόαλ Νταλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Αξίζει να διαβάσετε 

Ένα σακί μαλλιά 

Γράφει η Ειρήνη Αναστασοπούλου 

 

 

 

Το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω είναι το:    

Γράφτηκε από τον Παντελή Καλιότσα και  είναι για τη συμπαράσταση. 

Σ΄ ένα νησί όπου έρχεται να υπηρετήσει ένας δάσκαλος, ο Βασίλης, εκτυλίσσονται ενδιαφέροντα 

γεγονότα. 

Ένα παιδί από την τάξη του κ. Βασίλη έχει μια ασθένεια όπου του έπεσαν τα μαλλιά. Μετά από λίγες 

μέρες το παιδί γύρισε στο σχολείο και μπαίνει στη γραμμή για προσευχή. Τότε οι συμμαθητές του του 

επιφυλάσσουν μία μεγάλη έκπληξη. Τα παιδιά, που φορούσαν σκουφιά, με το σύνθημα του δασκάλου 

τους, τα έβγαλαν και το παιδί είδε με έκπληξη άπειρα ξυρισμένα κεφάλια στο προαύλιο. Αυτό του 

έδωσε το θάρρος να βγάλει και το δικό του σκουφάκι.   

Συνεχίζεται... 

 

 

Μου άρεσαν: Η πράξη που έκαναν τα παιδιά. 

Βαθμολογία: 10! Να το διαβάσετε οπωσδήποτε! 
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Αξίζει να δείτε 

Γράφει η Αμαλία Παρτάλη 

Η Παναγία των Παρισίων 

Η ταινία μας μιλάει για τον Κουασιμόδος που ήταν άσχημος  και 

ο αφέντης του δεν τον ήθελε αλλά το έπαιζε καλός μαζί του. 

Τότε ο Κουασιμόδος  γνώρισε μια τσιγγάνα, όμορφη  γυναίκα , 

που την έλεγαν Εσμεράλντα . Ο Κουασιμόδος  την ερωτεύτηκε  

αλλά επειδή δεν έβγαινε  από την εκκλησία είχε για φίλους  κάτι  

αγάλματα  

Στο Παρίσι γινόταν  τότε ένα πανηγύρι. Οι φίλοι του τα 

αγάλματα τον έπεισαν να πάει κάτω για να το δει από κοντά. Ο 

Κουασιμόδος κατέληξε φοβισμένος. Στο πανηγύρι ήταν και η 

Εσμεράλδα. 

Αφού έκαναν τα τρελά τους, ήρθε η ώρα να ανακοινώσουν τον 

πιο άσχημο βασιλιά του καρναβαλιού. Πέταξαν κάτω τον παλιό 

και έβαλαν στη θέση του τον Κουασιμόδο. 

Τον έδεσαν με πολλά σχοινιά και άρχισαν να του πετάνε 

ντομάτες. Μόλις το είδε αυτό ο αφέντης του θύμωσε πολύ. Όταν 

σηκώθηκε όρθιος και τον είδε ο Κουασιμόδος, έσκυψε το 

κεφάλι του. 

Μετά από κάποιες ημέρες καταδικάστηκε η Εσμεράλδα, γιατί 

ελευθέρωσε τον Κουασιμόδο από τα σχοινιά. Ο αφέντης του 

Κουασιμόδου έδεσε την Εσμεράλδα και έβαλε φωτιά. Ο 

Κουασιμόδος πετάχτηκε από το πουθενά και έσωσε την 

Εσμεράλδα, κρύβοντάς της στην εκκλησία που ήταν άσυλο. Ο 

αφέντης του Κουασιμόδου έπεσε ο ίδιος στη φωτιά και πέθανε. 

Τότε ο Κουασιμόδος ήταν ελεύθερος να ζήσει στον έξω κόσμο. 

Ένας δύσμορφος ήρωας καταφέρνει και σώζει την όμορφη 

τσιγγάνα. Το θάρρος, η παλικαριά και η καρδιά δεν είναι θέμα 

εξωτερικής εμφάνισης, αλλά ψυχικής δύναμης. 

 

 

Αξίζει να δείτε 

Γράφουν οι: Άρτεμις Σιούτη, Ισμήνη Ντάγκα, Κωνσταντίνα 

Μίκρου 

Wonder 

Η ταινία Wonder μιλάει για ένα παραμορφωμένο μικρό αγόρι 

που μέχρι τα 7 του χρόνια οι γονείς του δεν το έστειλαν σχολείο, 

επειδή φοβόντουσαν ότι θα υποστεί ψυχική βία λόγω της 

εμφάνισής του. Μια μέρα όλα άλλαξαν… 

Η ταινία αυτή αναφέρεται στη διαφορετικότητα και τον σχολικό 

εκφοβισμό, που δέχεται ο μικρός Όγκι, ο πρωταγωνιστής του 

έργου. Φιλίες, συγκινήσεις, λύπες αι στιγμές αμηχανίας 

αναμένονται για τον μικρό ήρωά μας. 

 

 

 

 

Συμμετείχαν οι μαθητές των 

τμημάτων Ε2, Ε3  

του 25ου δημοτικού σχολείου Ιλίου  

και οι δασκάλες:  

Ζωή Κουρέτα, Κατερίνα Κατωπόδη 

και Ρουμπίνη Τριανταφυλλοπούλου 


