
 

 

Στο τεύχος αυτό  
διαβάστε: 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ 

NEWS 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤ’1 

ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
http://sofeskoukouvagies2.blogspot.com/ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ: ΣΜΟΛΟΚΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                              ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κυρία 

    Δημοκρατία 
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Η Δημοκρατία στην τάξη μας 

Σε μια κοινωνία υπάρχουν νόμοι, δικαιώματα, σεβασμός και υποχρεώσεις. Όλα 

πρέπει να τηρούνται γιατί υπάρχουν και συνέπειες. Ένα από τα δικαιώματα του 

κάθε πολίτη σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι να μπορεί να ψηφίσει στις 

εκλογές, είτε για το ποιος θα εκλεγεί πρωθυπουργός, είτε Βουλευτής κλπ. Με λίγα 

λόγια να υπάρχει δημοκρατία. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο αλλά και δίκαιο για 

όλους. 

Έτσι λοιπόν κι εμείς ως κοινωνία της τάξης, τα τελευταία δύο χρόνια κάνουμε 

εκλογές. Ψηφίζουμε για το προεδρείο της τάξης, που αποτελείται από τον/την  

πρόεδρο, ο/η οποίος/α αποφασίζει για την τάξη και ότι θέλει να προτείνει το 

συζητάει με τους υπόλοιπους, τον/την  γραμματέα που σημειώνει διάφορα 

σημαντικά πράγματα και τον/την ταμεία που συγκεντρώνει τα χρήματα που 

δίνουμε εβδομάδα για να αγοράσουμε πράγματα που θέλουμε για την τάξη μας. 

Πριν βγει όμως το προεδρείο χρειάζεται να ψηφίσουμε για να είναι δίκαιο. Αυτοί 

που θα βάλουν υποψηφιότητα, γράφουν ένα λόγο και την ημέρα που είναι οι 

εκλογές, τον παρουσιάζουν στους υπόλοιπους. Αφού τελειώσουν όλοι, αρχίζει η 

ψηφοφορία. Ο καθένας μυστικά ψηφίζει τα άτομα που θέλει να βγουν και έπειτα 

ρίχνει την ψήφο του στην κάλπη. Στη συνέχεια αρχίζει η καταμέτρηση. Τα τρία 

άτομα που έχουν τις περισσότερες ψήφους, μπαίνουν στο προεδρείο. 

Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουμε για την δημοκρατία, πως λειτουργεί, μαθαίνουμε 

να συνεργαζόμαστε και αργότερα να ενταχθούμε στην κοινωνία των μεγάλων. 

 

                                   Μαγδαληνή Ιωαννίδου 

Η Δημοκρατία 

Δημοκρατία είναι το πολίτευμα, όπου η 

εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται 

από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα 

του λαού. Όλα φαίνεται πως  ξεκίνησαν 

από τους αρχαίους Αθηναίους  

δημοκράτες.  

Μερικά σοφά λόγια από σπουδαίους 

ανθρώπους όπως: 

Σίλερ: «Οι ψήφοι πρέπει να ζυγίζονται και 

όχι να μετριούνται» 

Θαλής ο Μιλήσιος: «Άριστη δημοκρατία 

είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πόρτα 

πολύ πλούσιους ούτε πολύ φτωχούς» 

 Him Hubbard: «Όλοι θα θέλαμε να 

ψηφίζουν το καλύτερο αλλά δεν είναι 

ποτέ υποψήφιος» 

Ελευθέριος Βενιζέλος: «Οι πολιτισμένοι 

λαοί κερδίζουν την εξουσία με την ψήφο 

των πολλών, κυβερνώνται με την 

ικανότητα των ολίγων και μεγαλουργούν 

με την πνοή του ενός» 

Τελικά,  έχουμε δημοκρατία; 

Λάζαρος Χασιλίδης 

Μορφές Δημοκρατίας 

Προεδρευόμενη Δημοκρατία, Βασιλευόμενη Δημοκρατία, Λαϊκή 

Δημοκρατία, Αστική Δημοκρατία, Σοσιαλιστική Δημοκρατία, 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, Κοινοβουλευτική Δημοκρατία  

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! 

http://sofeskoukouvagies2.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφορετική οπτική γωνία… 

Τα παλιά χρόνια οι περισσότεροι δάσκαλοι καταπατούσαν κάποια δικαιώματα των παιδιών, πράγμα παράνομο. Ευτυχώς, 
αυτές τις μέρες, τα πράγματα και οι καταστάσεις άρχισαν να καλυτερεύουν. 

Εδώ θα σας δείξω κάποιες καταστάσεις και πώς θα τα αντιμετώπιζε ο κάθε δάσκαλος. 

Δημοκρατικός δάσκαλος                                                                 Όχι δημοκρατικός δάσκαλος 
 
Μ.  1)Ξέχασα το τετράδιο μου!                                                            Μ.1)Ξέχασα το τετράδιο μου! 
Δ.Δ. 1)Δεν πειράζει παιδί μου, αρκεί να                                            Ο.Δ.Δ 1) Τι; Ξέχασες το τετράδιο 
φέρεις αύριο τις ασκήσεις σου.                                                          Τιμωρία στον τοίχο με το ένα πόδι 
                                                                                                           ψηλά! Και μην ακούσω ούτε κιχ! 
Μ. 2)Ξέχασα να κάνω τις ασκήσεις μου!                                
Δ.Δ. 2) Αύριο θα κάνεις 5 περισσότερα όμως                                     Μ. 2)Ξέχασα να κάνω τις 
ασκήσεις!       εντάξει?                                                                       Ο.Δ.Δ 2) Άνοιξε την παλάμη σου 
                                                                                                           γρήγορα να σε χτυπήσω! 
Μ. 3)''Μιλάει με τον φίλο του'' 
Δ.Δ 3)Σταμάτα αμέσως να μιλάς!                                                       Μ. 3)''Μιλάει με τον φίλο του'' 
                                                                                                          Ο.Δ.Δ. 3)Να γράψεις 1000 φορές 
                                                                                                          ''να μην ξαναμιλησω'' 
 
 

Μαρίνα Βλαχοπούλου 
 

Τι είπαν άνθρωποι για την δημοκρατία; 

Η δημοκρατία είναι το πιο σπουδαίο πολίτευμα από τότε που 

ανακαλύφθηκε. Χάρη σε αυτήν λένε όλοι  την γνώμη τους και 

ψηφίζουν μαζί για το μέλλον της πατρίδας τους. Πολλοί 

σπουδαίοι άνθρωποι έχουν μιλήσει για αυτήν.  

Να τι είπαν μερικοί από αυτούς:                                               

 " Αχ Δημοκρατία πού θα μας οδηγήσεις;"                                                               

Αριστοφάνης                                                                                                                 

"Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση του λαού, από τον λαό για τον 

λαό. " 

 Αβραάμ Λίνκολν 

"Οι πολιτισμένοι λαοί κερδίζουν την εξουσία με την ψήφο των 

πολλών, κυβερνώνται με την ικανότητα των ολίγων και 

μεγαλουργούν με την πνοή του ενός." 

Ελευθέριος Βενιζέλος    

"Οι Άγγλοι νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, επειδή εκλέγουν τους 

αντιπροσώπους τους κάθε πέντε χρόνια, πλην όμως είναι 

ελεύθεροι μόνο μια ημέρα κάθε πέντε χρόνια: την ημέρα των 

εκλογών." 

 Ζαν-Ζακ Ρούσσω  

 "Μια δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια 

ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης 

και της τιμής." 

Κάρολος Δαρβίνος 

Αλέξανδρος Σελαλμαζίδης  

Άμεση και Έμμεση Δημοκρατία. 

Η άμεση δημοκρατία ξεκίνησε παίρνοντας ιδέες από 

την Αθηναϊκή δημοκρατία όπου τις αποφάσεις τις 

έπαιρνε η εκκλησία του Δήμου. Για τις αποφάσεις 

αυτές ορίζονταν κάποιοι αξιωματούχοι οι οποίοι όμως 

άλλαζαν πολλοί συχνά. Αυτό γινόταν γιατί οι 

αποφάσεις που έπαιρναν για την πόλη ήταν πολύ 

άμεσες οπότε και πολύ σημαντικές. Έτσι κατόρθωναν 

να αποφύγουν την διαφθορά. Επίσης πρέπει να πούμε 

ότι οι αποφάσεις αυτές που αφορούσαν όλη την πόλη 

παίρνονταν σε ένα  συγκεκριμένο μέρος από λίγους 

ανθρώπους που έχουν επιλεχτεί.                                                                      

Στην σημερινή μας εποχή υπάρχουν διάφορες μορφές 

άμεσης δημοκρατίας όπως είναι  διάφοροι σύλλογοι 

αθλητικοί ή πολιτιστικοί, η τάξη στο σχολείο άλλα και 

η οικογένειά μας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Έμμεση δημοκρατία είναι η σημερινή κατάσταση που 

επικρατεί στην εποχή μας, εδώ για τις αποφάσεις που 

αφορούν τους πολίτες ψηφίζουν όλοι μια φορά στα 4 

χρόνια για να εκλέξουν τους  300 βουλευτές οι οποίοι 

ψηφίζουν τους νόμους του κράτους. Μια σημαντική 

διαφορά με την άμεση    δημοκρατία είναι ότι οι νόμοι 

στηριζόταν πάνω σε ένα σύνταγμα το οποίο οι 

βουλευτές οφείλουν να υπακούν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Στέλιος Χατζηιωαννίδης 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώριμη Δημοκρατία  
Νορβηγία 
Σουηδία 
Ισλανδία 
Νέα Ζηλανδία  
Δανία  
Ελβετία  
Καναδάς  
Φινλανδία  
Αυστραλία  
Ολλανδία  
Λουξεμβούργο  
Δημοκρατία της 
Ιρλανδία 
Γερμάνια 
Αυστρία  
Μάλτα  

Ηνωμένες Πολιτείες 
Ουρουγουάη  
Μαυρίκιος  
Η. Π. Α 
Ιαπωνία 
Νότια Κορέα 
Ισπανία 
Γαλλία  
Κόστα Ρίκα  
Ατελής Δημοκρατία  
Τσεχία 
Βέλγιο  
Ινδία  
Μποτσουάνα  
Ιταλία 
Νότια Αφρική  
 

Πράσινο Ακρωτήριο  
Χιλή  
Πορτογαλία  
Εσθονία  
Ταϊβάν  
Ισραήλ  
Σλοβενία  
Λιθουανία  
Λετονία  
Πολωνία  
Ελλάδα  
Κύπρος 
Τζαμάικα  
Βραζιλία  
Σλοβακία  
 

Ανατολικό Τιμόρ  
Παναμάς 
Τρινινταντ και 
Τομπάγκο  
Ινδονησία  
Κροατία  
Αργεντινή  
Σουρινάμ  
Φιλιππίνες  
Βουλγαρία 
Σερβία  
Ρουμανία  
Μεξικό  
Δομινικανή 
Δημοκρατία  
Λεσότο 
Μογγολία  

Κολομβία 
Περού  
Ελ Σαλβαδόρ 
Μαλαισία  
Χονγκ Κονγκ 
Ζάμπια  
Γκάνα  
Μολδαβία  
Τυνησία  
Παραγουάη  
Βόρεια Μακεδονία  
Ναμίμπια  
Σενεγάλη  
Παπούα νέα Γουινέα  
Σιγκαπούρη 
 
Γιάννης Ελευθεριάδης 

Να σου πω ένα παραμύθι… 

Ήταν κάποτε δύο αδερφές, η Δημοκρατία και η 

Δικτατορία. Η Δημοκρατία ήταν η μεγαλύτερη και 

έπρεπε να βασιλεύσει εκείνη. Όλοι αγαπούσαν 

την Δημοκρατία αλλά η Δικτατορία την μισούσε. 

Και ενώ η Δημοκρατία βασίλευε για πολλά χρόνια 

η Δικτατορία την έκλεισε στο μπουντρούμι να 

βασιλεύσει εκείνη. Έκλεισε στο μπουντρούμι και 

τους πιστούς συμβούλους της, τα Δικαιώματα,  

την Ισότητα, την ελευθερία και τους πιστούς της 

φίλους την φιλία, την αγάπη, την αλληλεγγύη και 

τον ενθουσιασμό. Η Δικτατορία τους κλείδωσε με 

λουκέτο και έβαλε φρουρούς να τους προσέχουν. 

Οι σύμβουλοι της ήταν η Ανισότητα και η 

Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι 

φίλοι της ήταν η Κακία και ο Εγωισμός. Κανείς δεν 

ήθελε την Δικτατορία. Πιο πολύ οι νέοι. Και 

ενώθηκαν όλοι μαζί για να την διώξουν και να 

ελευθερώσουν την Δημοκρατία. Μετά από πολλές 

μάχες με τον στρατό τη νίκησαν και μπήκαν στο 

κάστρο. Ελευθέρωσαν την Δημοκρατία τους 

συμβούλους και τους φίλους της και φυλάκισαν 

την Δικτατορία σ ένα κελί. Ποτέ δεν την 

ξαναείδαν. Η Δημοκρατία θα βασίλευε αρμονικά 

για πάντα… 

 

 

…Ή να σου πω ένα ποίημα; 

Σαν ένας ήλιος ξεδιπλώνεται στις ζωές των ανθρώπων 

η αλήθεια για τον κόσμο. 

Δημοκρατία: σωστή διακυβέρνηση. 

Ισότητα :σωστός τρόπος ζωής. 

Από την πλευρά δικαίου και της αλήθειας 

από την πλευρά του κόσμου. 

Και μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος ξέρει 

ξέρει και εκτιμά. 

Πως ο κόσμος άλλαξε μέσω της δημοκρατίας; 

Δημοκρατία λέξη ελληνική, πλέον παγκόσμια. 

Γιατί η δημοκρατία κυριαρχεί και βασιλεύει. 

Τι κι αν είμαι διαφορετικός; Ισότητα υπάρχει. 

Από την πλευρά της ειρήνης ξεπρόβαλλε 

και ήρθε να μας διδάξει. 

Τι θα πει σωστός τρόπος ζωής; 

Tι θα πει άνοιξη; 

Και όλοι οι άνθρωποι μαζί ας ξεχαστούμε 

κι ας απαγγείλουμε ένα άσμα. 

«ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ». 

Σοφία Γκαρόζη 

 

ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! 

Υλικά: 

Για όλο το έργο θα χρειαστούν: 

❖ Μολύβι 

❖ Γόμα 

❖ Ξύστρα 

❖ Ξυλομπογιές 

❖ Στυλό 

❖ Χαρτόνι 

Για τις ρίζες θα χρειαστούν: 

❖ Όλα τα 

δικαιώματα και οι 

αρχές μιας 

δημοκρατικής 

κοινωνίας. 

Για τον κορμό θα χρειαστεί: 

❖ Η χώρα που 

«γέννησε», 

«ανάθρεψε» και 

«διαμοίρασε» τις 

αρχές της 

δημοκρατίας στις 

άλλες χώρες.  

Για τα κλαδιά θα χρειαστούν:  

❖ Όλες οι χώρες 

που έχουν 

δημοκρατία 

 

Εκτέλεση: 
Σε ένα μεγάλο χαρτόνι  σχεδιάζουμε ένα μεγάλο δέντρο με βαθιές ρίζες στο χώμα.  Αφού έχουμε μελετήσει τις 

αρχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία είναι οι ρίζες της, γράφουμε στις 

ρίζες όλα εκείνα τα ωραία και καλά δικαιώματα που όλοι θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Στη συνέχεια, 

γράφουμε στον κορμό τη χώρα που ξεκίνησε τη δημοκρατία ώστε να φτάσουμε στα κλαδιά και να γράψουμε 

όλες εκείνες τις χώρες που έχουν δημοκρατία και πως την λένε στη δική τους γλώσσα.  

Δεν θέλει κόπο… θέλει τρόπο. Καλή σας επιτυχία! 

Ομαδική  Εργασία 

Η Δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και στη συνέχεια σιγά σιγά απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Για να μπορέσει να 

υπάρξει ήδη από τα παλιά χρόνια αλλά και στις ημέρες μας πρέπει να έχει γερές ρίζες. Οι ρίζες της δημοκρατίας είναι 

τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα από αυτές τις σκέψεις δημιουργήθηκε το παρακάτω ομαδικό έργο: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Η φίλη μου η Δημοκρατία είναι ένα πολύ όμορφο και 

δίκαιο κορίτσι. Μας κάνει όλους συντροφιά και κάνει 

καλύτερο τον κόσμο. Η οικογένειά της είναι οι 

άνθρωποι, κυρίως ο Κλεισθένης και ο Περικλής. 

Γεννήθηκε τον 5ο αιώνα πΧ στην Αθήνα. Όπως έλεγα 

λοιπόν, είναι πολύ όμορφη! Είναι ψηλή σαν τον 

Παρθενώνα, έχει λαμπερά ξανθά μαλλιά σαν τον ήλιο, 

τα μάτια της είναι γαλάζια σαν του ουρανού το χρώμα 

και άλλα πολλά χαρακτηριστικά που θυμίζουν Ελλάδα. 

Δίκαιη πάντα. Δεν υπάρχει για αυτήν η λέξη αδικία. 

Δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Όλοι γι αυτήν είναι 

ίσοι. Μπορεί να φαίνεται ένα μικρό κορίτσι αλλά είναι 

πολύ μεγαλύτερη. Της αρέσει να παίζει στην Βουλή και 

να συζητάει μαζί με τους Βουλευτές και τον 

πρωθυπουργό. Να γεμίζει χαμόγελα σε όλους. Αυτό 

όμως που της αρέσει περισσότερο είναι να ταξιδεύει 

σε όλες τις χώρες του κόσμου και να κάνει καινούριους 

φίλους!! 

 

                                    Μαγδαληνή Ιωαννίδου 

 

Εάν η Δημοκρατία ήταν κανονικός άνθρωπος νομίζω ότι θα 

έμοιαζε κάπως έτσι: θα ήταν μια ψηλόλιγνη κοπέλα με 

μακριά μαύρα μαλλιά και σκουρο-πράσινα μάτια. Θα 

φορούσε ένα απλό λευκό φόρεμα και ένα χρυσό στεφάνι 

στα μαλλιά. Στο ένα χέρι θα κρατούσε ένα κλαδί ελιάς που 

συμβολίζει την ειρήνη και στο άλλο μια ζυγαριά που 

συμβολίζει την ισότητα. Η Δημοκρατία είχε γεννηθεί στην 

Αρχαία Ελλάδα και ο πατέρας της ήταν ο Κλεισθένης ενώ η 

μητέρα της η Ολιγαρχία, η γιαγιά της η Τυραννία και η 

προγιαγιά της η Βασιλεία. Η Δημοκρατία θα ήταν η πιο 

δημοφιλής γυναίκα γιατί συνέχεια υπερασπίζεται το δίκαιο. 

Η φήμη της έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο και οι 

περισσότεροι πολίτες ακολουθούν τους κανόνες της. 

Πολεμάει την Δικτατορία μια άλλη γυναίκα που υποστηρίζει 

το άδικο και την εξουσία των δυνατότερων  και των 

ισχυρότερων. Όμως συνήθως νικάει αυτή γιατί έχει τόσο 

καλοσύνη μέσα της που δεν γίνεται να χάσει.    

Αλέξανδρος Σελαλμαζίδης                                                                                                                                          

 
Η δημοκρατία είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι που έχει ένα 
στρογγυλό κεφάλι, καστανά ματιά, ωραίο χαμόγελο, μαύρα 
μακριά μαλλιά και είναι το πολίτευμα που έχουν οι 
περισσότερες χώρες.  Είναι ψηλή αδύνατη κι όταν κάποιος 
την βλέπει θαμπώνουν από την τόση ομορφιά της. Φοράει 
τζιν με ένα κοντομάνικο που γράφει πάνω «I love Greece». 
Είναι ήρεμη αλλά άμα νευριάσει βρες τρύπα να κρυφτείς. 
Γενικά όμως είναι ένα καλό πολίτευμα γιατί ο καθένας μπορεί 
να πει τη γνώμη του ελεύθερα κι όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα, 
δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς αυτήν. 

 
 

Γιάννης Ελευθεριάδης  

 

 
Η  Δημοκρατία είναι μια ψηλή  γυναίκα με  όμορφα ξανθά 
μαλλιά. Η   Δημοκρατία   γεννήθηκε  στην Ελλάδα τον 5 αιώνα 
.Τα  καλά   που έχει είναι ότι ο καθένας μπορεί να λέει την 
γνώμη του ελεύθερα Όμως  το να λέει ο καθένας ελεύθερα την 
γνώμη του μπορεί να προσβάλει τον άλλον  πέρα 
από  αυτά  όμως η Δημοκρατία είναι μια καλόκαρδη και καλή 
γυναίκα. 
 

Ηλίας Κωνσταντινίδης 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! 

«Η ΚΥΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» μέσα απ’ τα μάτια μας… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κυρία Δημοκρατία είναι μια  

κοπέλα με μακριά μαλλιά 

που συνέχεια τα πιάνει 

πλεξούδες και τα δένει με 

μπλε κορδέλες. Πάντα 

φοράει κοντομάνικες 

μπλούζες με πολύ χρώμα. 

Δεν βάφεται πολύ, ίσα ίσα, 

μετακινείτε πάρα πολύ οπότε 

δεν θέλει να βαραίνει το 

πρόσωπο της. Τα μάτια της 

σαν πέρλες ενώ τα χίλια της 

πάντα βαμμένα με ένα 

απαλό ροζ χρώμα. Περίπου 

τον 5ο αιώνα την γνωρίσαμε 

εμείς οι Έλληνες πρώτοι. Για 

τους γονείς της δεν ξέρω 

πολλά ,αλλά πιστεύω ότι  

εμείς την κάναμε διάσημη 

Βέβαια, μετά πήγε βόλτα και 

σε άλλες πόλεις και χώρες. Η 

αλήθεια είναι ότι καμία φορά 

προσπαθεί για να κάνει 

όλους τους ανθρώπους 

ίσους, αλλά δεν τα 

καταφέρνει πάντα. Εξάλλου 

και εμείς οι άνθρωποι δεν 

την βοηθάμε αρκετά. Είναι 

πού καλή κοπέλα και έξυπνη 

ενώ πάντα προστατεύει τους 

άλλους. Είμαι σίγουρη πως 

κάποια στιγμή στο μέλλον θα 

καταφέρει να φτάσει σε 

ολόκληρη την γη! 

Μαρίνα Βλαχοπούλου 

 

Η φίλη μου η Δημοκρατία πήρε το όνομα της από τον Δήμο και το Κράτος 

,γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στα αλήθεια είναι 1500 ετών, αυτή λέει όμως ότι είναι 

μόνο 15 χρονών. Είναι πολύ όμορφη έχει γαλανά μάτια, ξανθά μαλλιά, αδύνατη και 

ψηλή. Όμως εγώ την ζηλεύω γιατί είναι διάσημη στις περισσότερες χώρες του 

κόσμου. Κάποιες από αυτές την μισούνε πάρα πολύ. Ο πατέρας της είναι η Ελλάδα 

και η μητέρα της είναι η Αθήνα, παρόλο αυτά εγώ με την δημοκρατία έχουμε πολύ 

καλές σχέσεις, παίζουμε διάφορα παιχνίδια, τραγουδάμε, γελάμε και μέσα από τα 

παιχνίδια μαθαίνω πολλά πράγματα από αυτήν. Από την δημοκρατία πολλές χώρες 

έχουν μάθει να σέβονται ο ένας τον άλλον, έχουν μάθει την αδελφοσύνη, την 

ισότητα και γενικά να εκφράζονται ελεύθερα, καμία φόρα όμως γίνονται και 

κάποια καβγαδάκια με αιτία την δημοκρατία αλλά λύνονται εύκολα. Η δημοκρατία 

είναι λίγο πολυλογού αλλά το στόμα της στάζει μέλι, λέει σοφά πράγματα και δίνει 

πολλές συμβουλές δεν θέλει το κακό κανενός και προσπαθεί να είναι σωστή με 

όλους. Ελπίζω κάποια μέρα να την γνωρίσουν όλες οι χώρες του κόσμου γιατί 

πραγματικά αξίζει πολλά σαν φίλη μου, μπορεί να την ζηλεύω που είναι τόσο 

διάσημη αλλά νιώθω πολύ τυχερός που την έχω φίλη.  

Σ΄ ευχαριστώ για όλα φίλη μου δημοκρατία. 

Στέλιος Χατζηιωαννίδης 

 

 

Μόλις είδα την κυρία Δημοκρατία μιλάμε δεν 

πίστευα στα μάτια μου! Υπέροχη νεαρή με πολύ 

πλούσια και σωστά ρούχα .Το πρόσωπο της 

έλαμπε! Ροδακινί μάγουλα ,χείλια σαν το κεράσι 

και μάτια σαν το απέραντο χρώμα της 

θάλασσας… Φαινόταν κάπου στα 26 χρονών. Το 

χρώμα των μαλλιών της ήταν σαν το στάχυ και το 

χτένισμα της ήταν κοτσίδες με λουλούδια 

απίστευτη! Πάντα με έναν καλό λόγο στο στόμα. 

Ευγενική, όμορφη και ανεξάρτητη Ειλικρινά ήταν 

υπέροχη στιγμή όταν την συνάντησα. Θα μείνει 

πάντα σαν εικόνα στο μυαλό μου η συνάντηση 

μας… 

 

Χριστίνα Νεφέλη Βουγιούκα 

 

 

 

Η Δημοκρατία είναι μια ψηλή κοπέλα με μακριά μαλλιά και καφέ μάτια .Έχει 

πολύ αγάπη μέσα της, και είναι και πολύ δίκαιη και έξυπνη. Την γνώρισα για 

πρώτη φορά όταν πήγα νηπιαγωγείο και ακόμα την ξέρω γιατί είναι φίλη μου 

.Είναι διάσημη και την ξέρει πολύς κόσμος .Γεννήθηκε στην Ελλάδα τον πέμπτο 

αιώνα προ Χριστού , μεγάλωσε και πήγε σε πολλές χώρες .... 

Αργυρώ Λημναίου 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Η δημοκρατία προχτές ήρθε  στην τάξη μου και τη είδα με τα 

ίδια μου τα μάτια. Ήταν πολύ χτυπημένη με μαυρισμένο 

μάτι και μελανιές στο σώμα. Γιατί λέει πως δέχεται επίθεση 

από την δικτατορία. Η δημοκρατία είναι μια πολύ καλή  με Κ 

κεφάλαιο. Ο χαρακτήρας της είναι γεμάτος δικαιοσύνη, 

ισότητα και πολλά δικαιώματα που υπερασπίζονται από τον 

νόμο. Αφού αυτή την στιγμή κυριαρχεί δημοκρατία. Όταν 

την Ρωτήσαμε πόσο χρονών είναι και που γεννήθηκε μας 

απάντησε ότι ζει 16 ολόκληρους αιώνες. Μακάρι να ζήσει 

για όλες τις επόμενες γενιές του κόσμου. Χωρίς τη 

δημοκρατία ο κόσμος θα χαλάσει και θα πάει κατευθείαν 

προς την καταστροφή,  δηλαδή στην μη δημοκρατία. 

Λάζαρος Χασιλίδης  

 

Η Δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα τον  5ο αιώνα ώστε 

να μην υπάρχει ένας βασιλιάς η κάποιος άλλος για να 

αποφασίζει για τους άλλους. Η Δημοκρατία  είναι μια 

όμορφη κοπέλα και ευγενική κοπέλα, για αυτό και όλοι την 

αγαπούν. Έχει μακριά  μαλλιά, σκούρα μπλε μάτια και ένα 

πανέμορφο πρόσωπο. Είναι πολύ αστεία και διαφορετική 

από τους άλλους και αυτό φαίνεται. Υποστηρίζει πάντα το 

δίκαιο και έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι 

την υπερασπίζονται πιστά και μακάρι να την γνωρίσουν 

όλες οι χώρες του κόσμου και να γίνουν φίλες. 

Χάρης Μανώλας 

Η «ΜΑΧΗ»ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ! Πριν από λίγο καιρό στην τάξη μας, μιας και ασχολούμασταν 

στην Γλώσσα με το θέμα της δημοκρατίας, κάναμε ένα 

ντιμπέιτ, σαν αυτά των πολιτικών αρχηγών <<διαμάχη>> με 

θέμα την Δημοκρατία και την μη Δημοκρατία. Ενώσαμε μερικά 

θρανία και τα  βάλαμε απέναντι το ένα από το άλλο. Στην μία 

μεριά κάθισαν μερικοί συμμαθητές μου που έκαναν ότι 

υποστήριζαν την Δημοκρατία και στην άλλη αυτοί που 

υποστήριζαν την Δικτατορία. Έπειτα δεν αρχίσαμε να 

μαλώνουμε για το πιο πολίτευμα θα επικρατήσει αλλά να 

συζητάμε πολιτισμένα. Κάποιος από την Δημοκρατία έλεγε 

έναν λόγο για τον οποίο έπρεπε να έχουμε δημοκρατία και 

τότε ένας από την μη Δημοκρατία τον επισκίαζε λέγοντας ότι 

δεν γινόταν αυτό και έλεγε το δικό του επιχείρημα. Έτσι 

περάσαμε την ώρα μας. Ήταν πολύ ωραία μιας και η δασκάλα 

μας η κυρία Φανή μας τράβηξε βίντεο την ώρα που μιλούσαμε 

και μετά από όλη αυτή την εξάσκηση μάθαμε να είμαστε 

πειστικότεροι και  να σκεφτόμαστε γρήγορα.       

                                                         Αλέξανδρος Σελαλμαζίδης   

 

Η Δημοκρατία είναι ένα κορίτσι.Είναι ψηλή, όμορφη και 

δυναμική. Έχει Ελληνική καταγωγή , συγκεκριμένα από την 

Αθήνα. Έχει πολλούς πατεράδες αλλά όχι και τόσες 

μητέρες. Είναι περίπου 3000 χρόνια, αν και λέει πως η 

ηλικία δεν μετράει. Φοράει χιτώνα αλλά έχει και άλλες 

ενδυμασίες. Τα μαλλιά της είναι άσπρα με μπλε και έχει 

ένα κλαδί ελιάς τυλιγμένο στην κοτσίδα της.  Ως άτομο 

αφήνει τον λαό να ψηφίσει όποιον θέλει, να έχει ό,τι 

θρησκεία θέλει και τους αφήνει να έχουν ελεύθερη γνώμη. 

Δεν καταπατεί τα δικαιώματα του λαού και μαζί με την 

ψήφο των πολλών βγάζει συμπέρασμα ποιος θα είναι 

πρωθυπουργός. Η Δημοκρατία ελπίζει πως δεν θα πεθάνει 

ποτέ! 

Σοφία Βασιλειάδου 

Η Δημοκρατία είναι μια ψηλή όμορφη και δίκαιη κοπέλα. Η 

μαμά της η Ελλάδα και οι άλλες χώρες οι συγγενείς τις. 

Όλοι την αγαπούν γιατί όπου πατάει δικαιοσύνη 

σκορπίζεται.  Η Δημοκρατία είναι πολύ μεγάλη σ ε ηλικία 

αλλά από έξω μοιάζει με μία έφηβη κοπέλα που είναι 

έτοιμη να εξερευνήσει τον κόσμο.Τα μαλλιά της καστανά 

προς κόκκινα΄και ένα στεφάνι λουλουδιών στο κεφάλι. Τα 

μάτια της έντονα θαλασσί και τα χείλη της το καυτό κόκκινο 

της καρδιάς. Η βλεφαρίδες της μακριές τα φρύδια της 

περιποιημένα. Είναι μία κούκλα. Η στάση του σώματος της 

κορδωμένο από την περηφάνια για το κατόρθωμά της. Η 

Δημοκρατία λατρεύει να βλέπει τους ανθρώπους να 

χαμογελάνε. Πονάει η καρδιά της να τους βλέπει με το 

κεφάλι κάτω. Για αυτό κάνει ότι μπορεί για να τους βλέπει 

χαρούμενους. Λατρεύει να φτιάχνει με τα ψηφοδέλτια στις 

εκλογές χάρτινα πουλιά και να τα στέλνει στα κόμματα που 

δεν κέρδισαν για να τους φτιάχνει την διάθεση. Να 

δημιουργεί γλυκά με τα αγαθά της φύσεως. Η Δημοκρατία 

είναι μία καταπληκτική κοπέλα με μαλαματένια καρδιά!!! 

               Αναστασία Παπαδοπούλου 

 

 

*Υπάρχει συνημμένο το αρχείο με το 

βίντεο των παιδιών. 
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Μόλις τελείωσε η «μάχη» των πολιτευμάτων στην τάξης μας και μου ήρθε η ιδέα να ζωγραφίσω ένα κόμικ με όλα 

όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ. Μοιάζει αστείο αλλά αν σκεφτούμε ότι στις μέρες μας υπάρχουν 

χώρες και άνθρωποι που πιστεύουν σε μη δημοκρατικά πολιτεύματα τότε ίσως είναι σοβαρό. Υπάρχουν άνθρωποι 

που δεν ζουν ελεύθεροι , άλλοι που πιστεύουν ότι μόνοι τους μπορούν να σώσουν τον κόσμο και άλλοι που θεωρούν 

ότι η δύναμη του λαού και των πολλών είναι η σημαντικότερη από όλα. Εσείς που θέλετε να ανήκετε; 

 

Αναστασία Παπαδοπούλου 



 

 

 

 

 

 

…θα ήταν οι φωνές του διψασμένου πλήθους για ελεύθερη έκφραση και διαφορετικές ιδέες.  
Αναστασία Παπαδοπούλου 

…θα ήταν μουσική με τις λέξεις αδερφοσύνη, ισότητα και ελευθερία. 
Στέλιος Χατζηιωαννίδης 

…θα έμοιαζε πολύ με την φωνή των παιδιών που είναι στα γήπεδα και στα παρκάκια για να παίξουν. 
Λάζαρος Χασιλίδης 

…θα ήταν ο ήχος της έντασης της βουλής. 
Άγγελος Χαλκιόπουλος 

…θα ήταν τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία. 
Ηλίας Κωνσταντινίδης 

…θα ήταν οι φωνές των βουλευτών στη βουλή.  
Μαγδαληνή Ιωαννίδου 

…θα ήταν η μουρμούρα των ανθρώπων που περιμένουν έξω  από το παραβάν για να ψηφίσουν.  
Κωνσταντίνα Δαουλτζή 

…θα ήταν η φωνή του λαού.  
Σοφία Βασιλειάδου 

…θα ήταν το τρίξιμο των πατζουριών όταν ανοίγουν για να μπει ο ήλιος.  
Σοφία Γκαρόζη 

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Όπως όλοι μας , έτσι και η κυρία Δημοκρατία πρέπει 

να έχει μια ταυτότητα. Αφού ξέρουμε πλέον όλα τα 

στοιχεία της και κανείς μέχρι τώρα δεν της είχε 

δημιουργήσει, το κάναμε εμείς.  

Γεννήθηκε στην Αθήνα το Β’ μισό του 5ου Αιώνα.  

Πατέρας της; Ο Κλησθένης. Ζει σε πολλές χώρες του 

κόσμου όμως η ιθαγένεια της είναι ελληνική. 

Πιστεύει σε όποιο θεό θέλει αυτή.  

Η ισχύς της ταυτότητας αυτής ξεκινά από τις 

26/2/2020 που εκδόθηκε και ελπίζουμε να μην λήξει 

ποτέ! 

Ομαδική Εργασία 

ΑΝ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΤΑΝ… 

ΉΧΟΣ 



 

 

…θα ήταν χρυσό γιατί είναι ένα από τα πολυτιμότερα πράγματα στον κόσμο. 
Σοφία Γκαζόρη 

…θα ήταν πολύχρωμη γιατί συμβολίζει την ελευθερία του λαού. 
Σοφία Βασιλειάδου 

…θα ήταν η γαλανόλευκη σημαία της Ελλάδας. 
Γιάννης Ελευθεριάδης 

…θα ήταν το άσπρο της ειρήνης όπως το λευκό περιστέρι. 
Αναστασία Παπαδοπούλου  

…θα ήταν ανοιχτό μπλε με άσπρο που συμβολίζει την ελληνική σημαία.  
Λάζαρος Χασιλίδης 

…θα ήταν όλα. Όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. 
Μαρίνα Βλαχοπούλου 

...θα ήταν άσπρο με μπλε σαν τη σημαία μας γιατί εδώ γεννήθηκε. 
Ηλίας Κωνσταντινίδης 

 

 

…θα ήταν ένα αεροπλάνο που ταξιδεύει σε όλες τις χώρες. 
Κωνσταντίνα Δαουλτζή 

…θα ήταν ένα μεγάλο άγαλμα της ελευθερίας 
Ηλίας Κωνσταντινίδης 

…θα ήταν η κάλπη που ρίχνουμε τα ψηφοδέλτια. 
Λάζαρος Χασιλίδης 

…θα ήταν κλεψύδρα για να μιλάμε δίκαια. 
Σοφία Βασιλειάδου. 

…θα ήταν ψηφοδέλτια που ρίχνουμε στις κάλπες. 
Μαγδαληνή Ιωαννίδου 

…θα ήταν τα παραβάν που ψηφίζουμε. 
Χριστίνα- Νεφέλη Βουγιούκα 

…θα ήταν μια μεγάλη σημαία που γράφει επάνω λέξεις όπως ισότητα & ελευθερία. 
Στέλιος Χατζηιωαννίδης 

 

 

 

 

…θα είχε πάνω χρωματιστά λουλούδια. 
Άγγελος Χαλκιόπουλος 

…θα ήταν ένα μεγάλο και στρογγυλό καπέλο. 
Χάρης Μανώλας 

…θα ήταν ένα μικρό, παιδικό, χρωματιστό καπέλο. 
Ανδρέας Τρακελίδης  

…θα ήταν ένα μεξικάνικο σομπρέρο που χωράει μέσα όλους τους πολίτες. 
Γιάννης Ελευθεριάδης 

 

 

ΧΡΩΜΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΑΠΕΛΟ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ομαδική Εργασία 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! 

Κατάλογος Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων  

Αυτός είναι ένας κατάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που περιλαμβάνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο 

για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές 

Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά Δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον αναθεωρημένο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. 

1. Δικαίωμα στη ζωή. 

2. Ελευθερία από βασανιστήρια. 

3. Απελευθέρωση από δουλεία. 

4. Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια. 

5. Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. 

6. Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε 

περιπτώσεις παραβίασης δικαιώματος. 

7. Ελευθερία απέναντι στις διακρίσεις- δικαίωμα 

στην ισότητα. 

8. Δικαίωμα της αναγνώρισης ως πρόσωπο 

ενώπιον του νόμου- δικαίωμα στην ιθαγένεια. 

9. Δικαίωμα για ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. 

10. Δικαίωμα στον γάμο. 

11. Δικαίωμα στην απόκτηση περιουσίας. 

12. Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 

θρησκευτική ελευθερία. 

13. Ελευθερία της έκφρασης. 

14. Ελευθερία συνάθροισης και συνεταιρισμού. 

15. Δικαίωμα στο φαγητό, το νερό και τη στέγαση. 

16. Δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη. 

17. Δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

18. Δικαίωμα στην εργασία. 

19. Δικαίωμα στην ξεκούραση και την αναψυχή. 

20. Δικαίωμα στην κοινωνική προστασία. 

21. Δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των 

ατόμων. 

22. Δικαίωμα στο άσυλο. 

23. Δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή. 

24. Δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή. 

25. Απαγόρευση της καταστρατήγησης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

26. Δικαίωμα σε μια κοινωνική τάξη που 

αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

27. Υποχρεώσεις και καθήκοντα του ατόμου. 

 

 

Κατάλογος Δικαιωμάτων του Παιδιού  

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989 ψήφισε 

ομόφωνα την Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού το κείμενο της 

οποίας κλήθηκαν τα κράτη μέλη αφενός να φροντίσουν να το 

δημοσιεύσουν αφετέρου να φροντίσουν την κυκλοφορία του, την 

αναγνώριση – ερμηνεία του κυρίως στα σχολεία και πάσης φύσεως 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα της μορφής του πολιτεύματος 

της χώρας. Στην συνθήκη ως παιδιά ορίζονται όλα τα πρόσωπα κάτω 

των 18 ετών. 

1. Ορισμός του παιδιού. 

2. Απαγόρευση διακρίσεων. 

3. Η ευημερία του παιδιού είναι ύψιστης σημασίας. 

4. Εφαρμογή των δικαιωμάτων. 

5. Σεβασμός των γονεϊκών δικαιωμάτων. 

6. Επιβίωση και ανάπτυξη του παιδιού. 

7. Όνομα και ιθαγένεια. 

8. Προστασία της ταυτότητας. 

9. Απομάκρυνση από τους γονείς. 

10. Οικογενειακή επανένωση. 

11. Προστασία από απαγωγή και παράνομη απομάκρυνση. 

12. Ελευθερία γνώμης του παιδιού. 

13. Ελευθερία έκφρασης. 

14. Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 

15. Δικαίωμα στην ειρηνική δημόσια συγκέντρωση. 

16. Προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

17. Πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες. 

18. Ευθύνες γονέων. 

19. Προστασία από κακοποίηση. 

20. Παιδιά χωρίς οικογένειες. 

21. Υιοθεσία. 

22. Παιδιά πρόσφυγες. 

23. Παιδιά με αναπηρία. 

24. Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες. 

25. Επανεξέταση της φροντίδας ή της θεραπείας. 

26. Κοινωνική πρόνοια. 

27. Βιοτικό επίπεδο. 

28. Εκπαίδευση. 

29. Σκοπός της εκπαίδευσης. 

30. Παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες. 

31. Ελεύθερος χρόνος, ξεκούραση και ψυχαγωγία. 

32. Παιδική εργασία. 

33. Προστασία από ναρκωτικές ουσίες. 

34. Προστασία από σεξουαλική εκμετάλλευση. 

35. Προστασία από πώληση και εμπορία. 

36. Προστασία από όλες τις άλλες μορφές εκμετάλλευσης. 

37. Βασανιστήρια και φυλάκιση. 

38. Πόλεμος και ένοπλες συρράξεις. 

39. Αποκατάσταση και ένταξη. 

40. Δικαιοσύνη ανηλίκων.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

αχάτμα Γκάντι (1869-1948) 

Ελεαντορ Ρουσβελι (1884-1962) 

Νέλσον Μαντέλα(1918-2013)  

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τζουνιορ (1929-1968) 

 

ΛΆΖΑΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων 

 Ως παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων έχει οριστεί η 10τη 

Δεκεμβρίου. Τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι ένα πολύ 

σημαντικό γεγονός για όλων των κόσμο, για να 

καταφέρουν την ελευθερία των δικαιωμάτων έγινε 

μεγάλος αγώνας  μέχρι που θυσιάστηκαν  και ανθρώπινες 

ζωές. Πριν πάρουν την  απόφαση στα ίσα δικαιώματα 

υπήρχαν πολλές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων μεταξύ 

άντρα -γυναίκα, εργοδότη-υπαλλήλου, πλούσιοι-φτωχοί, 

διαφορετικές φυλές {λευκοί-μαύροι}, διαφορετικές 

θρησκείες. 

Ο αγώνας των ανθρώπων για τα ίσα δικαιώματα ήταν από 

τις πιο σωστές αποφάσεις που πήραν γιατί έγινε ο κόσμος 

καλύτερος με ελευθερία γνώμης, ιδεών, απόψεων και έτσι 

βελτιώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ τους. 

Στέλιος Χατζηιωαννίδης 

 

 Φορείς που προστατεύουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα 

Πολλοί οργανισμοί στην Ελλάδα προσπαθούν για την 

προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

προσπαθούν να σταματήσουν τις παραβιάσεις τους. 

Κάποιοι οργανισμοί έχουν ιστοσελίδες για να αναδείξουν 

τις παραβιάσεις και ψάχνουν αυτούς τους ανθρώπους 

για να τους δώσουν κάποια ποινή, τόσο και σε υψηλού 

επιπέδου ανθρώπους όπως τους πολιτικούς μέχρι και σε 

έναν απλό πολίτη. Η υποστήριξη αυτών των οργανισμών 

από τους πολίτες είναι πολύ σημαντική. 

Κάποιοι οργανισμοί σαν αυτούς είναι : 

• Διεθνής Αμνηστία, Ταμείο Υπεράσπισης Παιδιών 

(CDF),  

• Κέντρο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

Πρατήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων,  

• Ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς σύνορα (HRWF), 

Εθνικός σύνδεσμος για την υποστήριξή των 

ανθρώπων. Και πολλοί άλλοι  

Γιάννης Ελευθεριάδης 

 

 

Υπέρμαχοι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Υπέρμαχοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι άνθρωποι 

που υπερασπίστηκαν τα ανθρώπινα γιατί  

συνειδητοποίησαν ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να είχαμε 

και πρόοδο χωρίς τα δικαιώματα. Ο καθένας από αυτούς 

με τον δικό του σημαντικό τρόπο, άλλαξε τον κόσμο. Με 

την σκέψη και την δράση τους έκαναν την διαφορά. 

Σημαντικοί υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

υπήρξαν ισχυροί και αποτελεσματικοί  που αποτελούν 

παράδειγμα για όλους και κυρίως για όσους έχουν 

αφοσιωθεί σήμερα στον αγώνα. 

Κάποιοι από αυτούς  είναι οι: 

✓ Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948) 

✓ Ελεαντορ Ρουσβελι (1884-1962) 

✓ Νέλσον Μαντέλα(1918-2013) 

✓ Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τζουνιορ (1929-1968) 

Λάζαρος Χασιλίδης 

 

Βραβείο Ζαχάρωφ-βραβείο για την ελευθερία της σκέψης 

Ο Αντρέι Ντιμίτριεβιτς Ζαχάρωφ είναι ένας Ρώσος πυρηνικός φυσικός το όνομα του οποίου φέρει το βραβείο που απονέμεται κάθε 

χρόνο, από το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ανθρώπους που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. 

Μεταξύ άλλων, με το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τιμήθηκαν κατά το παρελθόν οι Νέλσον Μαντέλα, οι αργεντινές 

Μητέρες της Πλατείας του Μαΐου (1992),o Κόφι Ανάν και το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών (2003), οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα 

(2005) και η πακιστανή ακτιβίστρια Μαλάλα Γιουσαφσάι, κάτοχος του Νομπέλ.  

Άγγελος Χαλκιόπουλος 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ 

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! 

Το κέικ των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Υλικά:  

3 κουταλιές της σούπας ελευθερία 

1 κούπα μόρφωσης 

2 φλιτζάνια υγείας 

1/2 τις κούπας ισότητα 

1 πρέζα ελευθερία στην έκφραση 

Εκτέλεση:  

Παίρνουμε ένα μπολ γεμάτο αγάπη και προσθέτουμε την 

κουταλιά της ελευθερίας. Έπειτα βάζουμε το 1/2 της 

κούπας ισότητα. Ρίχνουμε τα 2 φλιτζάνια υγείας. Αργότερα 

προσθέτουμε 1 κούπα μόρφωσης. Τέλος βάζουμε μία 

πρέζα ελευθερία στην έκφραση και ανακατεύουμε μέχρι 

το μείγμα να είναι ομογενείς. Τοποθετούμε το μείγμα σε 

μία ζεστή αγκαλιά για 40 λεπτά. Ύστερα το αφήνουμε να 

κρυώσει για 10 λεπτά. Έχετε φτιάξει ένα υπέροχο κέικ για 

τα δικαιώματα του παιδιού.  

Καλή όρεξη!!! 

                                           Αναστασία Παπαδοπούλου 

 

Η σούπα των δικαιωμάτων.  

Υλικά:  

2 κιλά δικαίωμα στη ζωή 

700 γραμ. δικαίωμα σε φαγητό και νερό. 

Λίγο δικαίωμα στο γάμο. 

1 λίτρο δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε περιπτώσεις 

παραβίασης.  

Αν θέλουμε ελευθερία στη συνάθροιση και συνεταιρισμό.  

Εκτέλεση:  

Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα το δικαίωμα στη ζωή και 

τοποθετούμε στο μάτι της κουζίνας. Μόλις φουσκώσει 

ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά με ακρίβεια και 

σιγοβράζουμε να ανακατευτούν καλά.  Στο τέλος, 

προσθέτουμε το δικαίωμα στο γάμο και αφήνουμε να 

κρυώσει για να σερβίρουμε.  

Στήνουμε σε μπολ και διακοσμούμε με την ελευθερία στη 

συνάθροιση αν θέλουμε.  

Καλή επιτυχία. 

Κωνσταντίνα Δαουλτζή 



 

Ομαδική Εργασία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχει σχέση η επανάσταση του 

1821 με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα; 

Η επανάσταση του 1821 είναι για όλη 

την παγκόσμια ιστορία το παράδειγμα 

που δείχνει ότι οι άνθρωποι μιας 

χώρας ενώθηκαν για να κερδίσουν ένα 

από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα 

δικαιώματα: την ελευθερία. Την 

ελευθερία που δεν είχαν για σχεδόν 

τετρακόσια χρόνια επειδή ένας άλλος 

λαός , οι Τούρκοι τους κατέκτησαν.  

Οι Τούρκοι δεν επέτρεψαν στους 

Έλληνες να ζούνε μιλώντας τη γλώσσα 

τους, να έχουν την δική τους 

θρησκεία, να τρώνε το ψωμί που 

έβγαζαν. Να μεγαλώνουν τα παιδιά 

τους χωρίς φόβο και χωρίς να 

αισθάνονται σκλάβοι τους. Οι Έλληνες 

δεν είχαν ίσα δικαιώματα με τους 

Τούρκους σε τίποτα.  'Όλα αυτά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν τα 

ελεύθερα έθνη, η Ελληνική 

επανάσταση τα κέρδισε με πολύ αίμα 

και τόλμη. 

Ανδρέας Τρακελίδης 

 

 
Σίγουρα, όπως γίνεται φανερό από την παραπάνω εργασία μας, οι άνδρες ήρωες της 

επανάστασης είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες ηρωίδες. Αυτό συνέβαινε αρχικά επειδή 

τότε υπήρχε διαφορά στο ρόλο ανδρών και γυναικών. Σίγουρα τότε πίστευαν ότι οι γυναίκες δεν 

είναι ικανές να πολεμήσουν και πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Έτσι βγήκε η φράση 

«γυναικόπαιδα».   

Μαρίνα Βλαχοπούλου 

 

 
Το ημερολόγιο των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

20 Φεβρουαρίου → Ημέρα αντίστασης στη βία             26 Ιουνίου→Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών  

8 Μαρτίου → Ημέρα της γυναίκας              23 Αυγούστου→ Ημέρα κατά του δουλεμπορίου 

21 Μαρτίου → Παγκόσμια ημέρα κατά των φυλετικών διακρίσεων.    8 Σεπτεμβρίου→ Ημέρα του Αναλφαβητισμού 

7 Απριλίου → Παγκόσμια ημέρα υγείας.             1 Οκτωβρίου→ Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων 

8 Απριλίου→ Παγκόσμια ημέρα Ρομά     17 Οκτωβρίου→ Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της φτώχειας 

22 Απριλίου →ημέρα της γης               03 Νοεμβρίου → Ημέρα του Άντρα   

1 Μαΐου→Εργατική Πρωτομαγιά              20 Νοεμβρίου → Ημέρα του Παιδιού 

3 Μαΐου→ Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου           03 Δεκεμβρίου→ Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

5 Ιουνίου → Ημέρα περιβάλλοντος.                                      18 Μαρτίου→ Ημέρα Μεταναστών 
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Άρθρο 32.  

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να προστατεύεται από κάθε μορφή εκμετάλλευσης και εργασίας, που θα μπορούσαν να 

βλάψουν την εκπαίδευση ή την ανάπτυξή του. Το κράτος έχει την υποχρέωση καθορισμού ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας 

για το δικαίωμα στην εργασία, το ποσό των ωρών ανά ημέρα και τις συνθήκες εργασίας. 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ!! 

 

Όλοι έχουμε δικαιώματα. Οι μεγάλοι, οι έφηβοι και τα παιδιά. 

Όμως σε πολλές χώρες ένα από τα δικαιώματα των παιδιών 

καταπατώνται. 

Ένα παιδί , στην Αιθιοπία , αντί να  ξυπνήσει, να πάει σχολείο, 

πηγαίνει στην δουλειά του. Κάθε μέρα, όλη την χρονιά 

δουλεύουν. Όχι για απλά πράγματα. Τα ρούχα σε πολλές 

επώνυμες μάρκες φτιάχνονται από ένα παιδί. Μπορεί να είναι 

από την Αιθιοπία , την Ινδία , το Μπαγκλαντές και άλλα μέρη. Το 

ξέρατε πως κάθε μέρα στην Ινδία είκοσι παιδιά κινδυνεύει η ζωή 

τους για να βαφόμαστε; 

Οι καταστάσεις είναι τραγικές. Ειδικά η πληρωμή των παιδιών σε 

μια τριτοκοσμική χώρα. Πληρώνονται ένα δολάριο τον μήνα  για 

εσύ να έχεις ρούχα, μακιγιάζ και άλλα πολλά υλικά της 

καθημερινής σου ζωής. 

Γιατί όμως δεν το σταματάνε; Γιατί δεν σκέφτονται τις ψυχές 

αυτόν των παιδιών; 

Οπότε μετά από αυτό το άρθρο να σκεφτείτε πως είστε τυχεροί.  

Πως ξυπνάτε κάθε μέρα, στο σπίτι σας , δίπλα στους γονείς σας , 

που σας αγαπάνε και σας φροντίζουν. 

Σοφία Βασιλειάδου 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομαδική Εργασία 

  

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Να σου πω ένα ποίημα…; 

Είμαι κουρασμένος και ταλαιπωρημένος… 

να υφαίνω χαλιά, ενώ άλλα παιδιά πηγαίνουν στο 

σχολείο.  

Αχ, να είχα ένα βιβλίο. Από γράμματα δεν ξέρω και γι 

αυτό και υποφέρω.  

Μέσα σε ένα δωματιάκι ένα μοναχό παιδάκι μαζί με 

άλλα δεκαπέντε, η ελευθερία μας πλανιέται, πέρα απ’ 

τα ψηλά βουνά, πέρα απ’ την ακροθαλασσιά.  

Ξεκινάω απ’ το πρωί να υφαίνω ένα χαλάκια και μέχρι 

και το βραδάκι, εγώ το μοναχό παιδάκι. Θα δουλεύω 

πολύ σκληρά όπως όλα τα παιδιά που μένουμε μαζί. Κι 

όταν έρθει το πρωί ξαναρχίζω τη δουλειά άλλα έχει 

φύγει η λευτεριά. Έχει πετάξει μακριά κάπου στα ψηλά 

βουνά.  

Όμως είμαι κουρασμένος και στεναχωρημένος γιατί δεν 

πήγα στο σχολείο να καθίσω σε ένα θρανίο… να δω τον 

κόσμο αλλιώς… δουλεύω, είμαι διαφορετικός.  

Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν δικαιούμαι έστω ένα 

χτένι, είμαι βρώμικος πολύ και χρειάζομαι φαί.  

Πεινάω πολύ σε σχέση με ένα παιδί που στην Ευρώπη 

κατοικεί και μια πλούσια ζωή ζει. Θα ήθελα ένα σπίτι κι 

ένα παραμύθι όμως δεν μπορεί να γίνει … 

Η ελπίδα παρόλα αυτά σίγουρα θα μείνει! 

Σοφία Γκαρόζη 

 

 

…Ή να σου διαβάσω ένα βιβλίο…; 

Η κούκλα που ταξίδευε στον κόσμο 

  Η Ναϊρί, ένα μικρό κορίτσι, δουλεύει σε ένα εργοστάσιο 

παιχνιδιών. Αυτό που της αρέσει περισσότερο να κάνει, 

είναι να φτιάχνει φορέματα για κούκλες. Μια μέρα πέρασε 

από τα χέρια της η ωραιότερη κούκλα που είχε δει! Η Ναϊρί 

ξετρελάθηκε και ήθελε να την κρατήσει αλλά δεν 

μπορούσε. Η Όλια, ένα φτωχό κορίτσι το οποίο αυτή και η 

οικογένειά της πουλάνε παιχνίδια στον δρόμο για να 

ζήσουν, είδε κι αυτή την ίδια κούκλα και θέλησε να την 

κρατήσει, όμως ήταν για πούλημα. Και τέλος η Σόφη... Της 

την είχαν πάρει για τα γενέθλιά της. Κι αυτή αγάπησε 

εξίσου την κούκλα. 

   Ένα βιβλίο που συνδέει τις τρεις διαφορετικές ζωές των 

κοριτσιών αυτών, που τις ένωσε αυτή η κούκλα. Η αγάπη 

τους για αυτή. Μιλάει επίσης, και για τα δικαιώματα ενός 

παιδιού. Αυτό όμως που το κάνει ακόμα πιο ωραίο είναι τα 

επίθετα και οι μεταφορές που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, 

για να γίνει πιο ευχάριστο όταν το διαβάζεις. Το βιβλίο 

αυτό δεν έχει συγκεκριμένη ηλικία γιατί μπορούν να το 

διαβάσουν και μικροί αλλά και μεγάλοι! 

                                  Μαγδαληνή Ιωαννίδου 

 

 

 
Που κρύβονται τα δικαιώματα; 

Αυτό το βιβλίο είναι σίγουρα κατάλληλο για παιδιά . Δεν 

είναι και ότι καλύτερο έχω διαβάσει όμως σίγουρα είναι 

κατανοητό το μήνυμα που θέλει να δώσει . Είναι για 

παιδιά του δημοτικού , από την πρώτη εως και την 

τετάρτη τάξη . Μιλάει για τα δικαιώματα και είναι ένα 

ευχάριστο βιβλίο όλο χρώμα . Οι εικόνες του όμορφες 

και πολύ κατανοητά τα κειμενάκια  που έχουν γράψει 

για τις πιο μικρές ηλικίες .Είναι ένα καλό βιβλίο και το 

προτείνω άφοβα για τα μικρά παιδιά! 

 

 

Κωνσταντίνα Δαουλτζή 

 

 

 
 

H πόλη των παράξενων ανθρώπων. 

Αυτό το βιβλίο μιλάει για την διαφορετικότητα. Δεν χρησιμοποιεί 

κάποιον συνηθισμένο τρόπο για να γράψει τα κείμενα, αντιθέτως 

χρησιμοποιεί πολύ πρωτότυπα κείμενα. Έχει καταφέρει να 

συγχωνεύσει και παιδικότητα και σοβαρότητα στα κείμενα, ενώ 

ταυτόχρονα έχει <<στολίσει>> τα κείμενα με πλούσια επίθετα. Το 

διαφορετικό άτομο το παρουσιάζει με έναν άνθρωπο, διαφορετικού 

χρώματος από τους συμπολίτες του. Κανείς δεν τον θέλει. 

Αποφασίζει λοιπόν να μαζέψει τα μπογαλάκια του και να φύγει 

.Κατά την διάρκεια μας δείχνει πώς αυτό το άτομο αρχίζει και 

καταλαβαίνει πως το να είσαι διαφορετικός δεν είναι και τόσο κακό. 

Στο τέλος, θέλει να μας μεταφέρει, ότι το να είσαι διαφορετικός δεν 

σε κάνει τέρας. Επειδή κάποιος έχει διαφορετικό χρώμα, πιστεύει 

σε άλλη θρησκεία, το μόνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όλοι 

έχουμε το ίδιο κλάμα και γέλιο. Έχουμε συναισθήματα και έχουμε 

όλοι τα ίδια .Κανένας λειψά, κανένας περισσότερα .Είναι ένα από τα 

καλύτερα βιβλία και αξίζει να το διαβάσετε! 

Μαρίνα Βλαχοπούλου 

Μαρίνα Βλαχοπούλου 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!  

Ανάμεσα στους φορείς που προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών στην Ελλάδα, είναι και η υπηρεσία του Συνηγόρου 

του παιδιού που ανήκει στην υπηρεσία συνήγορος του Πολίτη. Σαν σωστοί ερευνητές που είμαστε σκεφτήκαμε, μελετήσαμε 

και αποφασίσαμε να στείλουμε email με σκοπό να πάρουμε συνέντευξη από τον Συνήγορο του Παιδιού. Οι ερωτήσεις μας 

ήταν : 1) Ποια ακριβώς είναι η δουλεία σας;; 2) Ποια είναι τα ποσοστά παραβάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού στην 

Ελλάδα; 3) Ποιο είναι το δικαίωμα που καταπατάται συχνότερα στις μέρες μας; 4) Πώς μπορεί κάποιος ανήλικος  να 

επικοινωνήσει μαζί σας αν παραβιάζεται κάποιο του δικαίωμα; 5) Υπάρχει στις μέρες μας ανάγκη μείωσης της παιδικής 

εργασίας στη χώρα μας; Ποια είναι η συμβολή σας σε αυτό;   

Με μεγάλη μας χαρά, λάβαμε απάντηση… Διαβάστε παρακάτω:  

 

Αγαπητές «Κουκουβάγιες» 

Πρώτα από όλα χαιρόμαστε που βλέπουμε τη δουλειά σας. Μια εφημερίδα όπου τα 

παιδιά εκφράζουν απόψεις, ενημερώνουν τους άλλους για θέματα που τους 

ενδιαφέρουν, αναζητούν πληροφορίες και τις μοιράζονται. Μία δημιουργική 

προσπάθεια έκφρασης και επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, κάνετε πράξη κάποια από τα 

πιο σημαντικά δικαιώματα των παιδιών: Το δικαίωμα στην έκφραση και τη συμμετοχή, 

το δικαίωμα να έχουν γνώμη κι αυτή να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη όταν 

αυτό είναι εφικτό, το δικαίωμα στην επικοινωνία και την πληροφορία. Αυτό είναι και 

ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του Συνηγόρου του Παιδιού. Να επικοινωνεί με 

παιδιά και εφήβους, να επισκέπτεται σχολεία και χώρους φιλοξενίας παιδιών, να 

συζητάει μαζί τους για τα θέματα που τα απασχολούν και να τα ενημερώνει για τη 

δουλειά του αλλά κυρίως για τα δικαιώματα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να 

γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας για να μπορούμε να τα διεκδικούμε και να τα 

υπερασπιζόμαστε. 

Ας τα πάρουμε από την αρχή γιατί μας παρέσυρε ο ενθουσιασμός!  Ο Συνήγορος του 

Παιδιού είναι ένα τμήμα της ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη». Είναι μία 

δημόσια και επομένως δωρεάν υπηρεσία που δημιουργήθηκε το 2003 και 

απευθύνεται στα παιδιά που ζουν σε όλη την Ελλάδα, είτε γεννήθηκαν εδώ είτε έχουν 

έρθει από άλλες χώρες. Δουλειά μας είναι να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των 

ανηλίκων, δηλ. όλων των ατόμων που ζουν στη χώρα μας και είναι κάτω από 18 

χρονών. Αλλά ποια είναι αυτά τα δικαιώματα; Είναι άραγε το να κάνει κάθε παιδί ό,τι 

θέλει; Όχι βέβαια, κανείς δεν έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει! Τα δικαιώματα των 

παιδιών είναι συγκεκριμένα και αναφέρονται σε έναν πολύ σημαντικό διεθνή νόμο, τη 

Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες 

δικαιωμάτων: αυτά που αφορούν: α) την Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, 

την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κλπ, β) την Προστασία (από κάθε μορφή 

κακοποίησης, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κλπ, και γ) τις Παροχές (δικαίωμα 

στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην ψυχαγωγία κλπ.)  



 

 

 

 

 

  

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ιδιωτική ζωή, να παίζουν και να ξεκουράζονται. Να 

δουλεύουν μόνο κατ’ εξαίρεση και σε συνθήκες που δεν λειτουργούν επιβαρυντικά για 

την υγεία τους αλλά και δεν παρεμποδίζουν τη φοίτησή τους στο σχολείο. Τα παιδιά 

είναι όλα ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο. 

Μπορείτε όμως να δείτε αναλυτικά τα δικαιώματα του παιδιού στην ιστοσελίδα μας, σε 

ένα κείμενο με απλά λόγια και με πολύ ωραία σκίτσα, 

https://www.synigoros.gr/paidi/profile.html  

Γιατί να απευθυνθεί κάποιος/α στον Συνήγορο του Παιδιού; Αυτό γίνεται όταν κάποιος 

ξέρει ότι υπάρχει ένα παιδί (ή μία ομάδα παιδιών) που κάποιο από τα δικαιώματά 

του/τους παραβιάζεται, όπως για παράδειγμα αν ένα παιδί είναι αντικείμενο 

εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης, αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τους γονείς 

του, τους συμμαθητές του ή τους δασκάλους. Αν λοιπόν ένα παιδί έχει κάποιο σοβαρό 

πρόβλημα μπορεί να προσπαθήσει να το λύσει συζητώντας με τους ενήλικες που το 

περιβάλλουν, που συνήθως είναι οι γονείς και οι δάσκαλοι. Το ίδιο μπορεί να κάνει και 

για να βοηθήσει ένα άλλο παιδί που γνωρίζει ότι τα δικαιώματά του παραβιάζονται ( 

π.χ. ένα συμμαθητή/μία συμμαθήτρια, ένα παιδί που ζει στη γειτονιά). Αν όμως δεν 

καταφέρει να βρει βοήθεια με αυτό τον τρόπο τότε μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση 

του Συνηγόρου του Παιδιού. Πώς γίνεται αυτό; Όποιος, ενήλικας ή παιδί, θέλει να 

απευθυνθεί στον Συνήγορο, μας γράφει ένα γράμμα που να περιλαμβάνει το όνομά 

του, την διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του. Περιγράφει για ποιο πρόβλημα θα ήθελε την 

παρέμβασή μας και τι άλλο έχει κάνει για να το λύσει. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος 

μεγάλος για να μας γράψει. Στον Συνήγορο του Παιδιού μπορεί να στείλει γράμμα και 

ένα παιδί. Αρκεί να ζητάει κάτι συγκεκριμένο, για το οποίο γνωρίζει ότι υπάρχει 

πρόβλημα και δεν είναι κάτι μακρινό που άκουσε στις ειδήσεις ή διάβασε στο ίντερνετ. 

Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι για να συζητήσουν τα παιδιά μαζί μας ένα πρόβλημα 

που αντιμετωπίζουν. Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 800 11 32 000 κι επίσης 

μπορείτε να μας στείλετε τα ερωτήματά σας μέσα από το «Ρωτάω τον Συνήγορο» στην 

ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο. Προσοχή, αυτή η τελευταία δυνατότητα είναι μόνο για 

τα παιδιά όχι για τους ενήλικες! Αυτό όμως που είναι το ποιο σημαντικό για να μπορούν 

τα δικαιώματα να ισχύουν στην πράξη, στην καθημερινότητά μας είναι ο σεβασμός για 

τον άλλο. Γιατί δικαίωμα του ενός σημαίνει υποχρέωση του άλλου. Δηλαδή, έχω 

δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου για τα πράγματα που με αφορούν σημαίνει ότι ο άλλος 

(όποιος κι αν είναι αυτός) έχει υποχρέωση να την ακούει. Αρκεί να τη λέω με τρόπο που 

δεν προσβάλλει κανένα και σέβεται τους γύρω. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι το ίδιο 

δικαίωμα το έχουν όλοι και άρα όλοι έχουν και την υποχρέωση να σεβαστούν το 

δικαίωμα του άλλου. Η εφαρμογή των δικαιωμάτων στην πράξη είναι μία δύσκολη 

υπόθεση. Είναι η βάση για μια καλύτερη συνύπαρξη αλλά και για τη διεκδίκηση μίας 

αυτονομίας που βασίζεται στις δυνατότητές μας ανάλογα με την ηλικία, στις ικανότητές 

μας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα αλλά και στον σεβασμό για τον άλλο.  

Είναι μία υπέροχη αφετηρία για να επικοινωνούμε πιο ουσιαστικά, να γίνουμε πολίτες 

που διεκδικούν με κατάλληλο τρόπο να απολαμβάνουν αυτά που δικαιούνται και 

ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για τα κοινά και για τους άλλους. Που συμμετέχουν και 

συμβάλλουν με τις ιδέες, τις απόψεις αλλά και τη στάση τους στο να γίνεται πράξη η 

δημοκρατία. Τώρα μέσα στο σχολείο, αργότερα στην κοινωνία. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΑΣ 

ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ… 

Μετά από διάφορες συζητήσεις στην τάξη σχετικά με την 

διαφορετικότητα, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους 

αλλοδαπούς, σκεφτήκαμε να δούμε τελικά αν εμείς οι ίδιοι, τα 

παιδιά αποδεχόμαστε ουσιαστικά τους αλλοδαπούς και 

διαφορετικούς συμμαθητές μας στο σχολείο. Έτσι φτιάξαμε 

ερωτηματολόγιο και το μοιράσαμε στο διάλειμμα στους μαθητές της 

Δ, Ε και Στ’ τάξης. Τα αποτελέσματα σας τα παρουσιάζουμε 

παρακάτω:  

 

 

 

 

 

 

Στην έρευνά μας 

συμμετείχαν 21 

κορίτσια και 19 

αγόρια. Από αυτά, 

11 φοιτούν στη Στ 

τάξη, 14 στη Δ και 

15 στην Ε. Στην 

ερώτηση που 

αφορούσε με 

ποιον παίζουμε 

στο διάλειμμα, οι 

περισσότεροι 

μαθητές δηλαδή 

το 40% 

απάντησαν ότι 

παίζουν με 

αγόρια, το 35% 

απάντησε ότι 

παίζει και με 

αγόρια και με 

κορίτσια και το 

25% ότι παίζει 

μόνο με κορίτσια. 
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Αγόρια Κορίτσια Και με τα δύο

Στο διάλειμμα παίζω με…

 

Στην τάξη μου 
υπάρχουν 

μαθητές από 
άλλες χώρες

Θέλω να 
έρχονται στο 
σχολείο μας 
παιδιά από 

άλλες χώρες

Έχω φίλους 
παιδιά από 

άλλες χώρες

Πιστεύω ότι 
όλα τα παιδιά 

του κόσμου 
είναι ίσα

Πιστεύω ότι θα 
ήταν καλύτερα 
τα παιδιά από 

άλλες χώρες να 
γυρίσουν στη 

χώρα τους
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Ναι Όχι

Στην ερώτηση αν υπάρχουν  μαθητές από άλλες χώρες στην τάξη των παιδιών, το 43% απάντησε ναι 

και το 57% απάντησε όχι. Στην ερώτηση αν οι μαθητές θέλουν να έρχονται στο σχολείο παιδιά από 

άλλες χώρες, το 90% απάντησε ναι ενώ μόνο το 10% απάντησε όχι.  

 

 

 

 

Στην ερώτηση αν οι μαθητές έχουν φίλους παιδιά από άλλες χώρες το 75% απάντησε ναι ενώ το 25% απάντησε όχι. Στην 

ερώτηση αν οι μαθητές πιστεύουν ότι όλα τα παιδιά του κόσμου είναι ίσα, όλοι οι μαθητές δηλαδή το 100% απάντησαν 

ναι! Τέλος, στην ερώτηση αν οι μαθητές πιστεύουν πως θα ήταν καλύτερα οι μαθητές από άλλες χώρες να γυρίσουν στη 

χώρα που ανήκουν, το 55% απάντησε όχι ενώ το 45% απάντησε ναι.   

 

 

*Υπάρχει συνημμένο το ερωτηματολόγιο των παιδιών. 

Ομαδική Εργασία 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ! 

«ΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΜΗΛΟ» 

Οι συμμαθητές μου και εγώ, γυρίσαμε  μια 

ταινία μικρού μήκους με σκοπό να 

υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη 

διαφορετικότητα και την ισότητα. Το θέμα της 

ταινίας, μιλάει για ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι 

αλλεργικό στα πορτοκάλια. Στο καινούργιο της 

σχολείο όμως, τα παιδιά τρώνε μόνο 

πορτοκάλια για πρωινό. Το κοριτσάκι τους το 

λέει και ύστερα τα παιδιά αρχίζουν να την 

κοροϊδεύουν. Το ίδιο πράγμα συνεχιζόταν και 

τις άλλες μέρες αλλά με πιο άσχημο τρόπο. Το 

κοριτσάκι ένοιωθε στενοχωρημένο. Ξαφνικά, η 

διπλανή της λέει στα υπόλοιπα παιδιά ότι δεν 

θα φάει πορτοκάλι σήμερα, αλλά θα φάει μήλο 

όπως έτρωγε και η φίλη της, έτσι σιγά σιγά 

καταλαβαίνουν και τα άλλα παιδιά το λάθος 

τους και σταματούν να την κοροϊδεύουν. 

Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ταινία για 

να "δώσουμε" ένα μήνυμα στα άλλα παιδιά ότι 

δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε κανέναν και να 

είμαστε όλοι μια παρέα αγαπημένη. 

Μαγδαληνή Ιωαννίδου 

 

 

 

 

* Υπάρχει συνημμένο αρχείο με την ταινία.  

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΟ 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

 

Την Τρίτη 25/02/2020 

επισκεφτήκαμε το 

ΚΔΑΠ –μεα  «το 

χαμόγελο μας». Ήτανε 

υπέροχα!! Οι 

υπεύθυνοι του χώρου 

μας έκαναν μία 

ξενάγηση και μας 

έδειξαν τι κάνουν τα 

παιδιά αναλόγως τον 

χώρο που βρίσκονται. 

Μετά από λίγο 

μαζευτήκαμε όλοι σε 

μία αίθουσα και ο 

καθένας διάβασε ένα 

το παραμύθι που είχε 

γράψει στα άτομα με 

αναπηρία που 

βρίσκονται εκεί.  Όλα 

τα ‘’παιδιά’’ εκεί πέρα 

ήταν φανταστικά, 

ευγενικά, σπουδαία 

και φυσικά αξέχαστα! 

Χαρήκαμε που δώσαμε 

χαρά. 

Χριστίνα – Νεφέλη 

Βουγιούκα 

 

 * Υπάρχει συνημμένο αρχείο.   ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ 

ΑΡΑΒΙΚΑ 

Στην πόλη μας, τη Δράμα, όπως και σε πολλές 

πόλεις της Ελλάδας υπάρχουν hot-spot τα οποία 

φιλοξενούν πρόσφυγες. Τα παιδιά τους φοιτούν 

στα σχολεία όπως πηγαίνουμε και εμείς. Έτσι 

λοιπόν σκεφτήκαμε να προτείνουμε στη δομή 

προσφύγων να μεταφράσει ένα παραδοσιακό 

θεατρικό έργο το οποίο εμείς ετοιμάζουμε να 

παίξουμε ώστε να μπορούν να το διαβάσουν 

και να βάλουμε υπότιτλους στο βίντεο που θα 

τραβήξουμε από την παράστασή μας ώστε να 

μπορούν να το δουν. Έτσι θα έχουν πρόσβαση 

σε κάτι δικό μας , προσαρμοσμένο όμως στη 

δική τους γλώσσα.  

 

 

 

Προξενιά     الخطبه 

Προξενήτρα : Κυρα Βασίλω, καλησπέρα ! Τι κάνετε; 

Προξεντήρα:  سيدة فاسيلو, مساء الخير! كيف حالكم؟ 

Βασίλω: καλώς την! Ποιος καλός άνεμος σε φέρνει στο σπιτικό 
μας; 

Βασίλω:   أهال بك! ما هذه الريح اللطيفه التي تأتيك إلى
 بيتنا ؟ 

Προξενήτρα: εμένα, Βασίλω μου, το ξέρεις Το χούι μου. Μου αρέσουν 
τα προξενιά, οι γάμοι  

Προξεντήρα:   أنا, سيدة فاسيلو, تعرفين هوايتي. أحب
 الخطب وحفالت الزفاف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΟΛΤΑ 

Στις 24/2/2020 επισκεφτήκαμε το παράρτημα 

χρονίων παθήσεων νομού Δράμας -συγκεκριμένα 

στον Άγιο Σάββα. Το παράρτημα αυτό είναι σαν 

δημιουργική απασχόληση, που γινόταν σε ώρες 

σχολικές, για άτομα άνω των 18 χρονών με 

νοηματική στέρηση και με κινητικά προβλήματα. 

 Όταν φτάσαμε μας υποδέχθηκαν με χαρά. Πολλά 

άτομα βρίσκονταν εκεί και βοηθούσαν αλλά και 

άλλα τόσα περνούσαν τον χρόνο τους εκεί. 

Μάλιστα γνωρίζαμε και κάποιους. Μας ξενάγησαν 

στο κτίριο. Ήταν τεράστιο!!! Υπήρχαν πολλές 

αίθουσες διασκέδασης και δραστηριοτήτων.   Τα 

΄΄παιδιά'' μας συστήνονταν και τους 

συστηνόμασταν κι εμείς. Κάποια μάλιστα μας 

αγκάλιαζαν και μας έδιναν το χέρι. Όταν τελείωσε η 

ξενάγηση, ξεκινήσαμε για την καφετέρια 

''Με....νού''. Το μαγαζί αυτό ανήκει σε τρία 

αδέρφια. Τα δύο από αυτά είναι τυφλά και εκεί 

δουλεύει και μία κοπέλα ως σερβιτόρα με 

σύνδρομο Down. Ήρθαν και τα ''παιδιά''μαζί μας. 

Το μαγαζί είχε επιτραπέζια κι έτσι πήραμε για να 

παίξουμε. Μας φέρανε τις σοκολάτες μας και τους 

χυμούς μας. Ήταν πραγματικά η καλύτερη 

σοκολάτα που έχω πιεί !!!!Μετά που ήπιαμε 

ξεσαλώσαμε κι αρχίσαμε να τραγουδάμε,  να 

χορεύουμε, να γελάμε. Δυστυχώς κάποια στιγμή 

ήρθε η ώρα να φύγουμε.  

   Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το κατόρθωμά 

μας. Κάναμε αυτούς τους ανθρώπους να χαρούν 

και να γλεντήσουν. Τους κάναμε να νιώσουν ίσοι με 

εμάς. Εγώ πάντως που τους κοιτούσα τους έβλεπα 

ίσους με εμένα και με όλους. Γίναμε μία ολόκληρη 

παρέα. Ήταν μία υπέροχη εμπειρία που θα μου 

μείνει αξέχαστη!!! 

Αναστασία Παπαδοπούλου  

          

 Συνέντευξη από τον Πατέρα Αθηναγόρα 

- Πατέρα Αθηναγόρα, πότε και πώς ξεκινήσατε όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που 

γίνονται στον Φάρο του Κόσμου; 

- Αγαπητά μου παιδιά, χαίρομαι που μας δίνεται η ευκαιρία να ξαναβρεθούμε και να 

συζητήσουμε για θέματα του ΦΑΡΟΥ. Το ενδιαφέρον που εκδηλώνετε για τα παιδιά του 

Δενδροποτάμου μου δείχνει ότι θα είσαστε οι μελλοντικοί συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι 

τους, γεγονός που μας γεμίζει αισιοδοξία. Ξεκίνησα πριν 15 χρόνια, όταν βρέθηκα στον 

Δενδροπόταμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι ο μεγαλύτερος συνοικισμός Ρομά στη 

Βόρεια Ελλάδα, ενώ ετοιμαζόμουν να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο και να φύγω 

σε Ιεραποστολή στην Αφρική. Τελικά αποδείχτηκε ότι η Αφρική που με περίμενε ήταν στον 

Δενδροπόταμο, δυο βήματα από το σπίτι μου, αλλά συγχρόνως τόσο "μακρινή και μόνη". 

- Γιατί διαλέξατε αυτό το όνομα; 

-Όπως ο φάρος βοηθάει τους ναυτικούς να αποφεύγουν τα επικίνδυνα σημεία, έτσι και ο 

δικός μας ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ βοηθάει τα παιδιά του Δενδροποτάμου να βρουν τον δρόμο 

που οδηγεί στα σχολεία, στη μόρφωση και στην κοινωνική αποδοχή. Φωτίζει τις κακοτοπιές, 

ώστε τα παιδιά αυτά να αποφεύγουν τις παγίδες που στήνουν αυτοί που τα εκμεταλλεύονται 

για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. 

-Υπάρχουν πολλά παιδιά που χρειάζονται τη βοήθεια σας; 

-Ναι, είναι δυστυχώς πολλά τα παιδιά στον Δενδροπόταμο που χρειάζονται τη βοήθειά μας, 

επειδή οι γονείς τους πρέπει να λείπουν για μεγάλα διαστήματα από τα σπίτια τους. Εμείς 

μεγαλώνουμε το σπίτι μας και την αγκαλιά μας για να χωρέσει όλα αυτά τα παιδιά. 

- Υπάρχουν φορές που εχουν δημιουργηθεί προβλήματα στο χώρο σας; 

-Καθημερινά αντιμετωπίζουμε προβλήματα κάθε είδους. Δεν υπάρχει μέρα που να είναι ίδια 

με άλλη. Όμως, η διάθεση να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας και οι ισχυροί δεσμοί 

που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας, μας κάνουν πολύ ευέλικτους και επινοητικούς στο να 

βρίσκουμε αποτελεσματικές λύσεις και να προχωράμε μπροστά.  

- Έχετε κλάψει ποτέ σε κάποια κατάσταση; 

-Ένα βουβό συνεχές κλάμα μέσα μου συνοδεύει ακόμα και τις πιο χαρούμενες στιγμές μας 

για όλα εκείνα τα παιδιά που μας χρειάζονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης και δεν 

θα προλάβουμε να φτάσουμε κοντά τους προτού χάσουν βίαια την παιδικότητά τους. Ακόμα, 

δάκρυα μου φέρνουν οι εικόνες με κακοποιημένα απροστάτευτα ζώα. Χαίρομαι που τα 

παιδιά μου είναι πολύ ευαισθητοποιημένα και προστατεύουν όλα τα αδέσποτα της περιοχής 

μας.   

-Πώς χαρακτηρίζεται το φάρο του κόσμου με μια λέξη; 

-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. 

-Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες δράσεις που κάνει ο Φάρος του Κόσμου; 

-Οι δράσεις είναι πολλές και ποικίλες και προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών μας 

ακόμα και κατά περίπτωση. Ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα μαθήματα τα σχολικά 

μαθήματα και φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σεμινάρια δημιουργικής γραφής, αγωγής 

υγείας και νεανικής επιχειρηματικότητας. Ακόμα, συμμετοχές σε πανελλήνιους και 

παγκόσμιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής, συμμετοχή της FAROS MUSIC BANB 

σε συναυλίες, συμπαράσταση και στήριξη κρατουμένων σε Καταστήματα Κράτησης Νέων σε 

συνδυασμό με ψυχαγωγικές και εξερευνητικές αποδράσεις, και βέβαια πολλές συμμετοχές 

σε αθλητικές εκδηλώσεις. 

-Μάθαμε πως τα παιδιά σας έχουν πετύχει σπουδαίες διακρίσεις.  Ποιες είναι αυτές; 

- Οι συμμετοχές μας σε προσομοιώσεις του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα (Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη), οι συμμετοχές μας σε προσομοιώσεις της 

Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων στο Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Μαθητές σε ρόλο 

Δικαστή) και οι συμμετοχές μας σε αγώνες ρητορικής έχουν αποσπάσει σημαντικές 

διακρίσεις. Ακόμα, στα Διενοριακά Πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου και βέβαια στους 

διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αμερική (2014 & 

2016) έχουμε καταγράψει αξιόλογες διακρίσεις. 

-Στα χρόνια που προσπαθείτε να κάνετε ό,τι κάνετε, τι αποτελέσματα  είχατε ; 

- Η εντυπωσιακή πρόοδος των παιδιών μας στα σχολεία τους (Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ, ANATOLIA 

COLLEGE, N. YORK COLLEGE, AMERICAN FARM SCHOOL, ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ, 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΓΕΛ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ κ.λπ.) και η 

αναγνώριση και ο σεβασμός του κόσμου που έχουν κερδίσει στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον τους μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και να βάζουμε 

υψηλότερους στόχους.         

-Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας… 

Κωνσταντίνα Δαουλτζή- Μαρίνα Βλαχοπούλου 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχ… ας ελπίσουμε να είναι μια ωραία μέρα 

σήμερα... Μόνο που είναι εκεί μια-δυο σπίτια που 

με ενοχλούν. Λέω να τους κάνω μια έξωση. Έτσι 

κι αλλιώς κάλο τους κάνω, τους μειώνω τα 

έξοδα, θα έπρεπε να με ευχαριστούνε. 

Πιστεύω ότι τα σχολεία μου τρώνε πολλά λεφτά. 

Γιατί δεν τα κλείνω; Δεν θα πειράξει! Αφού κάθε 

μέρα τα παιδιά γκρινιάζουν και λένε ότι δεν 

θέλουν να πάνε στο σχολείο. Χάρη τους κάνω.  

Τώρα που μιλάμε για κτήρια... Με ποίο  δικαίωμα 

εσύ μαύρε άνθρωπε ανοίγεις σχολή χορού; Ποίος 

νομίζεις ότι είσαι; Ε λοιπόν θα σου την κλείσω 

την σχολή! 

Μετά από τόσες αποφάσεις πείνασα, θα πάω να 

φάω ένα παγωτό. Δικαίωμά μου δεν είναι; 

Μαρίνα Βλαχοπούλου 
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1.Πού γίνονται οι δίκες; 
2.Ανάμεσα στα δυο φύλα  
πρέπει να υπάρχει… 
3.Αυτος που δικάζεται 
στο δικαστήριο.  
4.Το αντίθετο του δίκαιος; 
5.Όχι δημόσια ζωή… 
6Εγώ αν ήμουν δικαστής 
 θα σε .....εσένα {αντιστρ.} 
7.Μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου δεν..... 
8.Όχι ψέμα.... 
  

Στέλιος Χατζηιωαννίδης  

ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ! 

Οδηγίες παιχνιδιού 

Παίκτες: 2-4                                        Ηλικία: 8-12 χρόνων 

Σκοπός : να μάθουν τα παιδιά ότι κάθε δικαίωμα 

συνδέεται με μια υποχρέωση.  

Οδηγίες Παιχνιδιού:  Κάθε παίκτης διαλέγει ένα πιόνι.  

Τοποθετούνται οι κάρτες με τις λέξεις δικαίωμα και 

υποχρέωση στις αντίστοιχες θέσεις του ταμπλό του 

παιχνιδιού. Ξεκινούν όλοι από την αρχή του παιχνιδιού. 

Ρίχνει ο πρώτος παίκτης το ζάρι και προχωράει τόσα 

τετράγωνα όσα δείχνει το ζάρι.  Συνεχίζουν οι επόμενοι 

παίκτες με τη σειρά που έχουν ορίσει από πριν μεταξύ 

τους. Όταν κάποιος παίκτης σταματήσει σε τετράγωνο που 

γράφει "κάρτα " παίρνει μια κάρτα-δικαίωμα π.χ. την 1α . 

Θα μπορέσει να συνεχίσει μόνο αν φέρει με το ζάρι τον 

αριθμό 1 ώστε να πάρει την κάρτα - υποχρέωση 1β. Αφού 

την διαβάσει περιμένει να παίξουν με τη σειρά οι 

υπόλοιποι παίκτες και όταν έρθει η σειρά του ξανά 

συνεχίζει όπως και πριν.  

Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλοι οι παίκτες φτάσουν στην 

κορυφή της πυραμίδας των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων.  

Νικητής φυσικά αυτός που θα φτάσει πρώτος.! 

Ομαδική Εργασία 

 

 

 

ΛΥΣΕ ΜΕ ΑΝ 

ΜΠΟΡΕΙΣ… 
1. Δ_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2. Ι_ _ _ _ _ _ 
3. Κ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4. Α_ _ _ _ _ 
5. Ι_ _ _ _ _ _ _  Ζ_ _ 
6. Ω_ _ _ _ _ 
7. Μ_ _ _ _ _ 
8. Α_ _ _ _ _ _ 

 


