
 

Πώς προσεγγίζεις το θέμα 
«Ανθρώπινα Δικαιώματα» με τα παι-
διά; Τους μιλάς για αυτά ή προκαλείς 
τη συζήτηση; Φέρνεις παραδείγματα 
στην τάξη ή κάνεις την τάξη πεδίο δια-
πραγμάτευσης για όσα συμβαίνουν 
μέσα και γύρω από αυτή;  
Τέτοιου είδους ερωτήματα γεννήθηκαν, 
όταν αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος 
στον διαγωνισμό «Σχολική Εφημερί-
δα- Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» 
με ένα τεύχος-αφιέρωμα. Αναζητώντας 
τη λύση ζήσαμε πολλά, πριν το δικαίω-
μα στο σχολείο, στη χαρά και τη γνώ-
ση που προσφέρει, μας το κλέψει ένας 
ιός. Για λίγο όμως. Δανειστήκαμε λίγη 
από την εξυπνάδα της Στέλλας, της 
αλεπούς που κατέβηκε φέτος από το 
γειτονικό μας βουνό και κέρδισε τις 
καρδιές μας και μια θέση στο λογότυ-
πο της σχολικής εφημερίδας μας και 
βρήκαμε τον τρόπο να ολοκληρώσου-
με αυτό το τεύχος μέσα από την ηλε-
κτρονική μας τάξη! Και κάπως έτσι 
φτάνουν κοντά σας τα λόγια ενός υπε-
ρασπιστή των δικαιωμάτων μας 
στο ελληνικό κοινοβούλιο, τα κείμε-
νά μας για τα δικαιώματα  των ΑμεΑ 
στον αθλητισμό, τον αγώνα των 
προσφύγων για το δικαίωμα σε μια 
ασφαλή και αξιοπρεπή ζωή, οι εν-
στάσεις μας για το θέμα Κοινωνική Δι-
καιοσύνη όπως την είδαμε στη δια-
δρομή της από το Βυζάντιο και την Ιν-

Λίγα λόγια για το τεύχος που διαβάζετε... 

δία του Γκάντι μέχρι τις εκρήξεις 
ρατσισμού και ξενοφοβίας στο 
σήμερα. Με αφορμή ένα πρότζεκτ 
στην Αμερικανική Λογοτεχνία συ-
μπεριλάβαμε  κι ένα ένθετο στα 
Αγγλικά, γιατί ο αγώνας για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου πρέπει να ακουστεί σε 
γλώσσες πολλές. Σας προτείνουμε 
επίσης δραστηριότητες, έναν τρό-
πο για να παλέψεις με τα στερε-
ότυπα και μια θεατρική παρά-
σταση, γιατί η τέχνη έχει το δικό 
της μαγικό ραβδί για να ακουμπάει 
στα δύσκολα και να ανοίγει το 
μυαλό  μας για τη λύση τους.  
Ο δρόμος είναι μεγάλος κι αυτό 
ήταν μόνο μια αρχή. Και σίγουρα 
δεν υπολογίζαμε σε έναν απρό-
σμενο «σύμμαχο»: αυτόν που τον 
τελευταίο καιρό μας στέρησε την  
ελευθερία να βρισκόμαστε μαζί,  
διαφορετικοί, με άλλα όνειρα κι 
άλλες επιλογές, να συζητάμε και 
να αναζητάμε το καλύτερο αύριο, 
για ΟΛΟΥΣ! Και ίσως αυτός ήταν 
τελικά ο καλύτερος τρόπος για να 
προσεγγίσουμε το θέμα. 
 «Διαβάζω κανένα βιβλίο για να 
περάσει η ώρα μου και ανυπομο-
νώ να ανοίξουν τα σχολεία. Κάνω 
πολλές κατασκευές, στέλνω email 
στους συγγενείς μου και κάνω βι-
ντεοκλήσεις στους φίλους μου που 
μου έχουν λείψει πολύ!! Ελπίζω 
σύντομα να καλυτερέψουν τα 
πράγματα για να βρεθούμε ξανά 
όλοι μαζί!» 
Ας τελειώσουμε με τα λόγια του 

Δημήτρη και την ευχή: ΓΡΗΓΟΡΑ 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! ΟΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! 

Γιούλη Γύφτουλα   

Μάιος 2020 Έκτακτο τεύχος  

 
 
 
 
 

Σημεία ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος: 

 Το φαινόμενο του 
ρατσισμού 

 The Free Times 

 Κοινωνική Δικαιοσύ-
νη 

 Στερεότυπα των δύο 
φύλων: οι άντρες 
δεν κλαίνε 

Περιεχόμενα 
τεύχους: 

Μια ενδιαφέρου-
σα συνέντευξη 
από έναν βου-
λευτή 

2-3 

Ολυμπιακοί Α-
γώνες 1936 

6 

Το φαινόμενο 
του ρατσισμού 

8-9 

Η ξενοφοβία 
στην Ελλάδα 

10 

The Free Times 14 

Κοινωνική Δικαι-
οσύνη 

16-
17 

Ισότητα των δύο 
φύλων 

20 

Έκτακτη έκδοση της 
εφημερίδας, από τους 
μαθητές της Ε’ και ΣΤ 
τάξης και τους εκπαι-
δευτικούς του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου 
Ζωγράφου, στο πλαί-
σιο του διαγωνισμού 
«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ 
Δικαίωμα» 



Συνέντευξη από έναν βουλευτή, τον κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο, σχετικά με τις αρμοδιότητές του, 
τις υποχρεώσεις του, τις ανησυχίες του, από τους μαθητές του ΣΤ1 τμήματος. 
 
 

Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με την πολιτική; 

Το ενδιαφέρον μου για την πολιτική ξεκίνησε από τα φοιτητικά μου χρόνια. Στο Πανεπιστήμιο ασχολού-
μουν με τα κοινά, και να, η πολιτική και τα κοινά έχουν ίδια έκφραση με το Φοιτητικό Κίνημα, με τους 
φοιτητές. Έτσι είχα επιλεγεί να γίνω πρόεδρος στη σχολή μου και μετά ήμουν πρόεδρος σε μία παρά-
ταξη φοιτητική σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μου κέρδισε το ενδιαφέρον. Μου άρεσε η πολιτική! 
 

Πόσα χρόνια ασχολείστε με την πολιτική και πόσα χρόνια είστε βουλευτής;  

Ήμουν Βουλευτής από το 2000. Ως προς την ενασχόληση με την πολιτική, μπορείς να το κάνεις, χωρίς 
να είσαι βουλευτής: π.χ. να είσαι Δημοτικός Σύμβουλος - που και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
ζωή μας. Αν και εγώ πιστεύω πως ο καθένας σας ασχολείται με την πολιτική, χωρίς να είναι Βουλευ-
τής, όταν εκφράζει κάτι που δεν έχει σχέση με την πολιτική. Όταν εκφράζεις μια άποψη για κάτι, υπάρ-
χει και η έννοια της πολιτικής. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι αδιάφοροι τελείως, που δεν α-
σχολούνται με τίποτα. Αυτοί έχουν άλλα προβλήματα, αλλά όλος ο υγιής σκεπτόμενος κόσμος ασχολεί-
ται με την πολιτική και πολλές φορές χωρίς να το ξέρει. Ως βουλευτής ασχολούμαι με την πολιτική από 
το 2000.  
 

Ποια είναι η εκλογική σας περιφέρεια; 

Η εκλογική μου περιφέρεια είναι ο νομός Κοζάνης. Είναι στη Δυτική Μακεδονία. Έχει τέσσερις μεγάλες 
πόλεις. Οι δύο μεγαλύτερες είναι η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα, η οποία είναι το ενεργειακό κέντρο της 
χώρας, δηλαδή παράγει το 70% της ενέργειας της χώρας. Η Πτολεμαΐδα, η πόλη στην οποία ζω, έχει 
τεράστια αποθέματα λιγνίτη. 
 

Πόσο δύσκολο ήταν να εκλεγείτε; 

Ήταν αρκετά δύσκολο την πρώτη φορά. Γενικά οι εκλογές είναι δύσκολες. Η πρώτη φορά ήταν αρκετά 
δύσκολη, γιατί ένας πολιτικός για να εκλεγεί χρειάζεται την εμπιστοσύνη από τον κόσμο. Όταν κατεβαί-
νεις πρώτη φορά, ο κόσμος δεν σε ξέρει σαν πολιτικό. Σε ξέρει ως καθηγητή, επιστήμονα κλπ., άρα δεν 
έχεις την εμπιστοσύνη του. Κάνεις μεγάλο αγώνα ενάμιση-δύο μήνες πριν τις εκλογές για να κερδίσεις 
την εμπιστοσύνη του κόσμου, τη δεύτερη φορά είναι καλύτερα, κάποιες άλλες δυσκολεύει.  

 

Τι θέλετε να πετύχετε ως βουλευτής; 

Μετά από 20 χρόνια κοινοβουλευτικής πορείας έχω πετύχει κάποια πράγματα, αλλά έχω αποτύχει και 
σε πάρα πολλά. Θες να πετύχεις αυτό το οποίο χρειάζεται ο κόσμος γύρω σου και η κοινωνία, θέτο-
ντας στόχους, γιατί έτσι είσαι χρήσιμος και πολλές φορές μαθαίνεις να λες ένα ρητό: «προτιμώ να είμαι 
χρήσιμος και ωφέλιμος, παρά αρεστός». Για να είσαι χρήσιμος όμως πρέπει να αγωνιστείς, να πιέσεις, 
γιατί μέσα στη Βουλή οι συσχετισμοί δεν είναι πάντα ίδιοι. Είναι περίεργοι. Έχει μια δυσκολία. Αυτό που 

θέλω να πετύχω όμως τώρα, είναι να περάσει το μήνυμα για την οδική ασφάλεια - πόσο σημαντική 
είναι για τις οικογένειές μας και να μειώσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, τα ατυχήματα που συμβαί-
νουν, για τα οποία τις περισσότερες φορές φταίμε εμείς οι ίδιοι. Άλλες φορές πάλι, είναι κακός ο δρό-
μος, άλλες φορές είναι οι συνθήκες. Ασχολούμαι ιδιαίτερα με τον στόχο αυτό, με την οδική ασφάλεια και 
με την ενημέρωση των πολιτών και το πώς μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε τα οχήματα.  
 

Πώς καταλήγετε σε συμπεράσματα μέσα στη Βουλή; 

Αρχικά γίνονται κάποιες συζητήσεις και ο καθένας  λέει την άποψή του. Στη συνέχεια, ακολουθεί ψηφο-

φορία. Αυτό φυσικά δε σημαίνει πως «περνάει» απαραίτητα η προσωπική σου άποψη αλλά υπερισχύει 
η άποψη της πλειοψηφίας, την οποία όλοι είναι υποχρεωμένοι σεβαστούν και αυτό είναι η ουσία του 
δημοκρατικού πολιτεύματος! Από τους 300 Βουλευτές, η πλειοψηφία είναι 151. Η άποψη του καθενός 
καταγράφεται στα πρακτικά, αλλά δεν καταλήγει ως συμπέρασμα και απόφαση. Σε ένα δημοκρατικό 
πολίτευμα η πλειοψηφία αποφασίζει, άρα καταλήγεις με το συμπέρασμα που έχει η πλειοψηφία σε κά-
θε νόμο.  

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από έναν βουλευτή. 

Σελίδα 2  



Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από έναν βουλευτή. 

Σελίδα 3 Έκτακτο τεύχος 

Ποιες είναι οι δυσκολίες της δουλειάς σας; 

Είναι πολλές, γιατί όπως εγώ μπορεί να είμαι περίεργος άνθρωπος, συναντάς καθημερινά ανθρώπους 
οι οποίοι έχουν διάφορες δυσκολίες και προβλήματα στα οποία πρέπει να συμπεριφερθείς με σοβαρό-
τητα, να τα καταλάβεις και να προσπαθήσεις να τα λύσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία, θα έλεγα η 
πιο σημαντική. Πρέπει να λειτουργείς με αντικειμενικά κριτήρια. Αν έχεις μια καθαρή άποψη ιδεολογική, 
όλα αυτά τα προβλήματα ξεπερνιούνται.  
 

Πόσοι είναι οι βουλευτές που συνεργάζονται μαζί σας; 

Θεωρητικά, συνεργάζεσαι με όλους τους Βουλευτές. Περισσότερο συνεργάζεσαι με αυτούς που είναι σε 
διάφορες επιτροπές, γύρω στους 20-22. Μπορείς να κάνεις και συνεργασία κατά περίπτωση, ανάλογα 
με το θέμα, με διαφορετικό Βουλευτή. Είτε περιστασιακά, είτε μόνιμα. Το σωστό είναι να συνεργάζονται 
όλοι μαζί, αυτό χρειάζεται η χώρα.  
 

Ποιο είναι το ωράριο ενός βουλευτή; 

Είναι από τις λίγες ενασχολήσεις που δεν έχει ωράριο, όπως του γιατρού. Το τυπικό ωράριο είναι αυτό 
που λειτουργεί η Βουλή, από το πρωί μέχρι και το βράδυ ή άλλες μέρες πρωί, άλλες απόγευμα.  
 

Θα υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά τη μόρφωση των παιδιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα;  

Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι χρειάζονται αλλαγές, αλλά με εκνευρίζει το γεγο-
νός ότι οι υπουργοί παιδείας επαναλαμβάνουν αλλαγές, χωρίς να χρειάζονται. Το θέμα είναι αν μπο-
ρούμε να έχουμε ένα σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα, τουλάχιστον για μια γενιά. Χρειάζονται πάντα 
αλλαγές, αλλά να δοκιμάζονται σε μια γενιά. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι μπορούν καλύτερα να αξιολο-
γήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα και όχι η πολιτεία.  
 

Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε για τα περιβαλλοντικά προβλήματα; 

Καταρχάς δεν είναι μόνο θέμα δικής μου άποψης. Πλέον σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κάποια δεδομέ-

να, σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της ζωής μας. Επίσης, υπάρχει η απλή 

συνειδητοποίηση του καθενός για το τι λέγεται περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι το Α και το Ω της ζωής 

μας. Αν δεν το προσέξουμε, αν δεν το βελτιώσουμε, τότε δεν θα έχουμε περιβάλλον. 

Είστε ευχαριστημένοι με το επίπεδο της πολιτικής όπως ασκείται στην Ελλάδα; 

Όχι, δεν είμαι γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Πιστεύω ότι παίζουν μεγάλο ρόλο 

οι επιλογές που κάνει ο κόσμος. Πιστεύω ότι το επίπεδο της πολιτικής έχει κύματα. Σήμερα είμαστε στη 
μέση του κύματος. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά ούτε και ό,τι χειρότερο, άρα συμβιβαζόμαστε.  
 

Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο που θέλει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική και να γίνει βου-
λευτής; 

Δεν μπορώ να το συμβουλέψω και να του πω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνω εγώ. Θα ήμουν 
αναξιόπιστος. Είπαμε ότι μπορεί οποιοσδήποτε να γίνει Βουλευτής. Σας είπα για τα φοιτητικά μου χρό-
νια και ότι η Βουλή είναι κάτι που με ενδιαφέρει και πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω. Ο κόσμος κρίνει 
τι προσφέρω. Νομίζω ότι χρειάζονται άνθρωποι να ασχοληθούν με την πολιτική. Η Βουλή του 2000 
ήταν για μένα η καλύτερη Βουλή της τελευταίας 30ετίας. Μπήκαμε στη Βουλή γύρω στους 100 νέους 
που οι περισσότεροι ήμασταν παρέα από τα φοιτητικά μας χρόνια - υπήρχαν και οι πολύ παλιοί Βου-
λευτές. Είχε το πολύ παλιό, το νέο αλλά και το ενδιάμεσο. Οι δύο τελευταίες συνθέσεις της Βουλής εί-
χαν ανθρώπους που ήταν καινούριοι και ψιλο-άσχετοι. Τώρα είμαστε μια μεσαία κατάσταση. Είναι ση-
μαντικό κάθε κοινοβουλευτική θητεία να είναι σε ένα μέσο όρο (όχι ηλικιακό) είναι σημαντικό τι λογική 
επικρατεί. Θεωρητικά, όσο πιο νέοι είναι οι Βουλευτές, ελπίζουμε και πιστεύουμε σε πιο λογική αντίλη-
ψη.  
 

Θα ξαναβάλετε υποψηφιότητα; 

Θέλω να ξαναβάλω, άλλα μπορεί να αλλάξω γνώμη. Θεωρητικά όμως ναι, θα ξαναβάλω. Αυτό το κρί-
νεις κυρίως προς το τέλος της θητείας.  



Ξέρουμε όλοι ότι υπάρ-
χουν μαθητές με ξεχωρι-
στές δεξιότητες και μα-
θητές με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Σε 
αυτή την ομάδα ανήκουν 
μαθητές που έχουν δυ-
σκολίες στη μάθηση ή 
μαθητές με προβλήματα 
όρασης ή ακοής. Άλλα 
πάλι παιδιά αντιμετωπί-
ζουν κινητικά προβλή-
ματα, δεν μπορούν να 
περπατήσουν ή δεν 
μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν τα χέρια τους.  
Οι μαθητές με αναπηρία 
ή με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες δεν είναι 
άρρωστα παιδιά. Είναι 
μαθητές με δικαίωμα 
στη ζωή και στην εκπαί-
δευση. Αυτό που θέλουν 

περισσότερο απ’ όλα 
είναι να μην διαφέ-
ρουν, να μην ξεχωρί-
ζουν από τους άλλους. 
Θέλουν να κινούνται 
στον δρόμο χωρίς ε-
μπόδια, να πηγαίνουν 
σχολείο, να σπουδά-
ζουν, να έχουν ίδια 
δικαιώματα στην εκ-
παίδευση και στην υ-
γεία, να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα Μέ-
σα Μαζικής Μεταφο-
ράς. Θέλουν επίσης να 
μπορούν να επισκέ-
πτονται μουσεία, να 
πηγαίνουν στο θέατρο, 
στο σινεμά και στην 
παραλία. Εξάλλου, το 
γέλιο, το παιχνίδι, η 
χαρά, η ξεγνοιασιά εί-

ναι δίκαιωμα αλλά και 
ανάγκη όλων των παι-
διών. 
Μέσα στη σχολική κοι-
νότητα συνυπάρχουμε 
πολλοί μαθητές. Πρέ-
πει να μάθουμε να δε-
χόμαστε τη διαφορετι-
κότητα και να βοηθάμε 
τα παιδιά με αναπηρία 
ή μαθησιακές δυσκολί-
ες να ξεπεράσουν τη 
μοναξιά που μπορεί να 
νιώθουν, την απόρριψη 
και την απογοήτευση. 
Μόνο όταν δίνουμε α-
γάπη μπορούμε να κά-
νουμε πράξη τις λέξεις 
«συνυπάρχω», 
«συμμετέχω» και 
«αποδέχομαι». 

Νικόλαος Δ. (Ε3) 

Το δικό μας παιχνίδι τους χωράει όλους... 

 «Είναι μαθητές 

με δικαίωμα στη 

ζωή και στην 

εκπαίδευση! 

Αυτό που θέλουν 

περισσότερο απ’ 

όλα είναι να μην 

διαφέρουν, να 

μην ξεχωρίζουν 

από τους 

άλλους.» 

Σελίδα 4  

Με τα στερεότυπα … δεν παίζουμε! 

Οι τέσσερις γωνίες της τάξης μας 
πήραν ένα όνομα: Συμφωνώ/ Δεν 
ξέρω/ Το σκέφτομαι ακόμη/ Δια-
φωνώ.    
Οι παρακάτω δηλώσεις διαβάστηκαν 
δυνατά και τα παιδιά πήραν τη θέση 
τους στη γωνία που αντιστοιχούσε 
στη θέση τους απέναντι σε αυτό που 
άκουσαν.  
Οι κούκλες είναι μόνο για τα κορί-
τσια • Τα αγόρια δεν κλαίνε • Τα αγό-
ρια δε φοράνε φούστες • Ένα κορίτσι 
δεν μπορεί να είναι το αφεντικό •   
Μόνο τα αγόρια παίζουν ποδόσφαι-
ρο • Τα κορίτσια είναι αδύναμα και 
τα αγόρια είναι δυνατά • Τα κορίτσια 
βοηθούν τις μητέρες τους. • Τα αγό-
ρια βοηθούν τους πατεράδες τους •   
Είναι καλύτερα να είσαι κορίτσι παρά 
αγόρι • Όταν κάτι πάει στραβά, πά-
ντα φταίνε πρώτα τα αγόρια • Τα α-

γόρια μπορούν να λένε ”βρόμικες 
λέξεις” αλλά τα κορίτσια δε μπο-
ρούν • Τα κορίτσια είναι εξυπνότερα 
από τα αγόρια • Τα κορίτσια νικούν 
σε αγώνες, επειδή παίζουν 
“βρόμικα” • Είναι εντάξει για τα αγό-
ρια να χτυπιούνται μεταξύ τους αλλά 
όχι για τα κορίτσια • Τα αγόρια είναι 
πιο τεμπέλικα από τα κορίτσια • Τα 
κορίτσια είναι καλύτερα  από τα αγό-
ρια στο να λένε ψέματα 
Ένας από κάθε γωνία κλήθηκε να 
αναφέρει τα επιχειρήματά του και να 
ακούσει εκείνα των άλλων. Στη συνέ-
χεια, δόθηκε χρόνος για να αλλάξει 
γωνία κάποιος που πείστηκε από τα 
επιχειρήματα των συμμαθητών του.   
Στο τέλος, συζητήθηκαν οι απόψεις 
μας, οι προβληματισμοί μας, όσα 
ακούμε γύρω μας και επηρεάζουν τη 
σκέψη μας. Τελικά, με τα στερεότυπα 
δεν παίζεις! Τα συζητάς σοβαρά 
και τα προσπερνάς γιατί αυτό που 
έχεις πάντα στο μυαλό σου είναι ότι 
ΟΛΟΙ οι άνθρωποι αξίζουν τον σε-
βασμό μας και την ευκαιρία να 
προχωρήσουν στη ζωή από την 
ίδια αφετηρία. 
Από τη «Μικρή πυξίδα» σε μετάφρα-
ση «Νοιάζομαι και Δρω» με τα παι-
διά του Ε1 τμήματος. 



Οι κυβερνήσεις είναι 
συνήθως αυτές που 
εγγυώνται τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώμα-
τα και την ασφάλεια 
των πολιτών τους. 
Όταν όμως οι 
άνθρωποι γίνονται 
πρόσφυγες, αυτό το 
δίχτυ ασφαλείας εξα-
φανίζεται. Οι πρόσφυ-
γες που ξεριζώνονται 
λόγω πολέμου ή διωγ-
μών βρίσκονται συχνά 
σε πολύ ευάλωτη θέ-
ση. Δεν μπορούν να 
βασίζονται στην προ-
στασία της χώρας τους 
ενώ, πολύ συ-
χνά,  είναι οι ίδιες οι 
αρχές των χωρών αυ-
τών που τους απει-
λούν με διωγμούς. Εάν 
οι άλλες χώρες δεν 
τους επιτρέπουν την 
πρόσβαση στο έδαφός 
τους, και εάν δεν τους 
προσφέρουν προστα-
σία και βοήθεια, μπο-
ρεί να τους καταδικά-
ζουν με τον τρόπο αυ-
τό σε μία ανυπόφορη 
κατάσταση, όπου τα 
βασικά τους δικαιώμα-
τα, η ασφάλεια, ακόμα 
και η ζωή τους, βρί-
σκονται σε κίνδυνο. 
Η Ελλάδα είναι συμ-

βαλλόμενο μέλος στη 
Σύμβαση της Γενεύης 
του 1951 για το Καθε-
στώς των Προσφύγων, 
καθώς και στο σχετικό 
Πρωτόκολλο της Νέας 
Υόρκης του 1967 και 
έχει αναπτύξει το εθνι-
κό της σύστημα ασύ-
λου, το οποίο διέπεται 
και από την ευρωπαϊ-
κή και την ελληνική 
νομοθεσία. 
Η Υπηρεσία Ασύλου, η 
οποία συστάθηκε με 
τον νόμο 
3907/2011 και ξεκίνη-
σε να λειτουργεί τον 
Ιούνιο του 2013, είναι 
η πρώτη αυτοτελής 
δομή στην Ελλάδα αρ-
μόδια για την εξέταση 
των αιτημάτων διε-
θνούς προστασίας. Με 
τον ίδιο νόμο ιδρύθηκε 
και η Αρχή Προσφυ-
γών, η οποία εξετάζει 
σε δεύτερο βαθμό τις 
προσφυγές κατά απο-
φάσεων της Υπηρεσί-
ας Ασύλου που απορ-
ρίπτουν αιτήσεις διε-
θνούς προστασίας σε 
πρώτο βαθμό, καθώς 
και η Υπηρεσία Υπο-
δοχής και Ταυτοποίη-
σης, μέσω της οποίας 
εγκαινιάστηκε ένα σύ-

στημα πρώτης υποδο-
χής και καταγραφής 
των στοιχείων και των 
αναγκών όσων εισέρχο-
νται στην Ελλάδα χωρίς 
τις νόμιμες διατυπώ-
σεις, συμπεριλαμβανο-
μένων και ατόμων που 
επιθυμούν να ζητήσουν 
άσυλο. Σήμερα η λει-
τουργία και των τριών 
υπηρεσιών ρυθμίζεται 
από το νόμο 
4375/2016. 
Οι ελληνικές αρχές είναι 
οι μοναδικές αρμόδιες 
για να αποφασίσουν, 
σύμφωνα με τις διεθνείς 
συμβάσεις, την ευρω-
παϊκή και την εθνική 
νομοθεσία, έπειτα από 
εξέταση της κάθε περί-
πτωσης, αν οι αιτούντες 
δικαιούνται διεθνή προ-
στασία και επομένως αν 
θα τους χορηγηθεί 
άσυλο. 
Η  Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες συνεργάζεται με 
τις αρμόδιες ελληνικές 
αρχές και παρέχει τη 
συνδρομή της, συμβάλ-
λοντας έτσι στη διαμόρ-
φωση και λειτουργία 
του συστήματος ασύλου 
της χώρας. 

Ειρήνη Κ. (Ε3) 

Στην Ελλάδα πρόσφυγες... 

«...Οι 

πρόσφυγες που 

ξεριζώνονται 

λόγω πολέμου ή 

διωγμών 

βρίσκονται 

συχνά σε πολύ 

ευάλωτη 

θέση...» 

Σελίδα 5 Έκτακτο τεύχος 

http://asylo.gov.gr/
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/3907.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/3907.pdf
http://asylo.gov.gr/?page_id=87
http://asylo.gov.gr/?page_id=87
http://www.firstreception.gov.gr/content.php?id=1
http://www.firstreception.gov.gr/content.php?id=1
http://www.firstreception.gov.gr/content.php?id=1
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/06/N.4375.pdf


Ολυμπιακοί Αγώνες 1936 

«Ωστόσο ο 

πρώτος 

σύγχρονος 

Έλληνας 

Ολυμπιονίκης, 

Σπύρος Λούης, 

που 

προσκλήθηκε ως 

τιμητικός 

φιλοξενούμενος, 

κρατούσε ένα 

κλαδί ελιάς και 

δεν χαιρέτισε κατ' 

αυτόν τον 

τρόπο!» 
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δων στο στάδιο. 
Στο κατάμεστο Ολυ-
μπιακό στάδιο, οι μό-
νες ομάδες που χαιρέ-
τισαν ναζιστικά την 
ηγεσία της Γερμανίας 
και τον Αδόλφο Χίτλερ 
ήταν η ελληνική, η ιτα-
λική, η γαλλική, η αυ-
στριακή και η γερμανι-
κή φυσικά. 
Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός πως στην Ελ-
λάδα την περίοδο εκεί-
νη δεν είχε εγκαθιδρυ-
θεί ακόμη η δικτατορία 

της 4ης Αυγούστου, 
του Ιωάννη Μεταξά, 
πράγμα που θα δικαιο-
λογούσε τον φασιστι-
κό/ναζιστικό χαιρετι-
σμό. Ωστόσο ο πρώ-
τος σύγχρονος 
Έλληνας Ολυμπιονί-
κης, Σπύρος Λούης, 
που προσκλήθηκε ως 
τιμητικός φιλοξενούμε-
νος, κρατούσε ένα 
κλαδί ελιάς και δεν χαι-
ρέτισε κατ' αυτόν τον 
τρόπο.  

Την 1η Αυγούστου του 
1936 ξεκίνησαν οι να-
ζιστικής αισθητικής, 
Ολυμπιακοί Αγώνες 
του Βερολίνου, στους 
οποίους ο Χίτλερ 
ήθελε να δείξει σε όλον 
τον κόσμο την υπερο-
χή τόσο του κράτους 
του όσο και της φυλής 
του. 
Ήταν η πρώτη φορά 
μάλιστα που οι Αγώ-
νες καλύφθηκαν και 
από την τηλεόραση, 
ενώ υπήρχαν μεγάλες 
οθόνες σε κεντρικά 
σημεία του Βερολίνου. 
Τη χρονιά εκείνη είχε 
γίνει για πρώτη φορά η 
τελετή αφής της Ολυ-
μπιακής Φλόγας στην 
Ελλάδα και η χώρα 
μας μπήκε πρώτη κα-
τά την είσοδο των ομά-

Ναζιστικός χαιρετισμός αθλητών 
κατά τη διάρκεια της απονομής 

μεταλλίων 

Ο Σπύρος Λούης προσφέρει ένα  κλαδί ελιάς στον 
Αδόλφο Χίτλερ (φωτογραφία από το https://
runningmagazine.gr/2016/09/  “Οι άγνωστες φωτογραφίες του Σπύρου 
Λούη στο Βερολίνο του Χίτλερ”) 

https://runningmagazine.gr/2016/09/%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%BF/
https://runningmagazine.gr/2016/09/%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%BF/


Η ιστορία του ρατσι-

σμού στην Αμερική 

ξεκίνησε με τον πόλε-

μο μεταξύ των αποι-

κιών και της Αγγλίας, 

καθώς οι άποικοι πί-

στευαν ότι δεν είχαν 

ίση αντιμετώπιση με 

τους Άγγλους. Στη συ-

νέχεια, το 1861 οι Αμε-

ρικανοί χωρίστηκαν σε 

βόρειους και νότιους, 

με αιτία του διχασμού 

τις φυλετικές διακρί-

σεις σε βάρος των Α-

φροαμερικανών, κα-

θώς στο νότο η αν-

θρώπινη ζωή δεν είχε 

καμία αξία, λόγω της 

εκμετάλλευσης των 

κατοίκων (μαύροι). Ε-

κείνη την εποχή εμφα-

νίστηκε  μια ρατσιστική 

οργάνωση που έδρασε 

στην Αμερική χρησιμο-

ποιώντας τρομοκρατί-

α, βία και πράξεις εκ-

φοβισμού με σκοπό 

την καταπίεση των Α-

φροαμερικανών. Μετά 

τη λήξη του εμφύλιου 

πολέμου και παρά την 

επικράτηση των βό-

ρειων, τα αιτήματα των 

μαύρων για δικαίωμα 

ψήφου και για πολιτικά 

δικαιώματα δεν έγιναν 

δεκτά, καθώς τη δεκα-

ετία του 1920 επικρα-

τεί ο συντηρητισμός 

και η επαναφορά της 

ρατσιστικής οργάνω-

σης Κου Κλουξ Κλαν. 

Σταδιακά, υπάρχει μια 

βελτίωση στάσης απέ-

ναντι στους μαύρους, 

όμως η σύλληψη μιας 

Αφροαμερικανίδας ε-

πειδή δεν παραχώρη-

σε  τη θέση της στο 

λεωφορείο σε έναν 

λευκό, αποδεικνύει ότι 

δεν έχει γίνει μεγάλη 

πρόοδος. Τη δεκαετία 

του 1960 στην Αμερική 

υπάρχουν γκέτο όπου 

οι μαύροι ζουν κάτω 

από το όριο της φτώ-

χειας, στο έλεος συμ-

μοριών και με την α-

νεργία να βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα. Οι 

κοινωνικές ανισότητες 

συνεχίστηκαν και τις 

επόμενες δεκαετίες, 

κυρίως εκφραζόμενες 

μέσα από την οικονο-

μική αδυναμία των Α-

φροαμερικανών έναντι 

των λευκών Αμερικα-

νών. Στη σημερινή ε-

ποχή, οι εν ψυχρώ δο-

λοφονίες μαύρων από 

Αμερικάνους αστυνο-

μικούς χωρίς καμία 

αιτία, μαρτυρούν ότι η 

Αμερική δεν έχει ακό-

μη αποβάλλει τα φαι-

νόμενα ρατσιστικής 

βίας του παρελθόντος, 

ξεσηκώνοντας θύελλα 

αντιδράσεων από τους 

Αφροαμερικανούς που 

με το σύνθημα «οι ζω-

ές των μαύρων έχουν 

αξία», προσπαθούν να 

ευαισθητοποιήσουν 

την κοινή γνώμη ενά-

ντια στη βία και στο 

φόβο. 

Νίκη Ζ.(Ε3) 

Ρατσισμός στην Αμερική 

«...μαρτυρούν 

ότι η Αμερική 

δεν έχει ακόμη 

αποβάλλει τα 

φαινόμενα 

ρατσιστικής 

βίας του 

παρελθόντος...» 

Σελίδα 7 Έκτακτο τεύχος 



Το φαινόμενο του ρατσισμού   

«Ρατσισμός είναι 

η αντίληψη ότι οι 

άνθρωποι δεν 

είναι όλοι ίσοι 

μεταξύ τους, 

αλλά 

διαχωρίζονται 

σε ανώτερους 

και 

κατώτερους!» 

Σελίδα 8  

πη αποτελούν οι ιδέες 

του Αδόλφου Χίτλερ. 

Για χρόνια, πριν ανα-

δειχτεί στην καγκελαρί-

α της Γερμανίας, ο Χίτ-

λερ διακατεχόταν από 

έμμονες ιδέες περί φυ-

λής. Με τα γραπτά και 

τους λόγους του διέδι-

δε τις απόψεις περί 

φυλετικής 

«καθαρότητας» και της 

ανωτερότητας της 

«γερμανικής φυλής». 

Την περιέγραψε σαν 

την «Άρια, την κυρίαρ-

χη φυλή». Ο ιδανικός 

Άριος ήταν ψηλός, 

ξανθός και γαλανομά-

της. Όταν ο Χίτλερ και 

οι ναζί ανέβηκαν στην 

εξουσία, έφεραν μαζί 

τους αυτές τις ιδέες 

που γρήγορα απλώθη-

καν στην κρατική λει-

τουργία και διαδίδο-

νταν με κάθε διαθέσι-

μο μέσο. Οι ναζί 

άρχισαν να εφαρμό-

ζουν στην πράξη τις 

ιδέες τους. Γερμανοί 

επιστήμονες, ταγμένοι 

σ΄ αυτή την ιδεολογία, 

προσπαθούσαν να 

πετύχουν τη γενετική 

βελτίωση του ανθρώ-

πινου είδους, στην αρ-

χή περιορίζοντας την 

αναπαραγωγή ατόμων 

που θεωρούνταν 

«κατώτερα», δηλ. 

άτομα που έπασχαν 

από σωματικές και 

νοητικές αρρώστιες. 

Από το 1933 επιτρέ-

ποταν στειρώσεις και 

εγχειρίσεις προκειμέ-

νου τα “κατώτερα 

όντα” να μην απο-

κτούν παιδιά. Κατά 

τους τελευταίους έξι 

μήνες του 1939, οι 

Γερμανοί γιατροί 

άρχισαν να δολοφο-

νούν τους ανάπηρους 

τροφίμους ασύλων σε 

όλη τη Γερμανία. Με-

ταξύ των θυμάτων 

ήταν οι Ρομά και περί-

που 500 παιδιά, που 

είχαν γεννηθεί από 

Γερμανίδες μητέρες, 

ενώ οι πατέρες τους 

ήταν Αφρικανοί στρα-

τιώτες, που πολέμη-

σαν με τους συμμά-

χους στον Α΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο στα εδά-

φη της Γερμανίας. Α-

κόμα και τους Εβραί-

ους ο Χίτλερ και οι ναζί 

δεν τους θεωρούσαν 

θρησκευτική ομάδα, 

αλλά κάτι σαν μια 

«δηλητηριώδη φυλή», 

που ζούσε σε βάρος 

των άλλων φυλών. 

Μόλις ο Χίτλερ ανέβη-

κε στην εξουσία, οι 

ναζιστές δάσκαλοι 

άρχισαν να εφαρμό-

ζουν στα σχολεία τις 

πρακτικές της 

«φυλετικής επιστή-

μης». Έτσι, μετρούσαν 

το μέγεθος του κρανί-

ου και το μήκος της 

μύτης, το χρώμα των 

ματιών και των μαλ-

λιών των μαθητών 

τους, προσπαθώντας 

να προσδιορίσουν 

τους μαθητές που ανή-

καν στην Άρια φυλή.  

Ρατσισμός είναι η 

αντίληψη ότι οι 

άνθρωποι δεν είναι 

όλοι ίσοι μεταξύ τους, 

αλλά διαχωρίζονται σε 

ανώτερους και κατώτε-

ρους. Η διάκριση γίνε-

ται με βάση το χρώμα 

του δέρματος, την ε-

θνικότητα, τη θρησκεί-

α, το φύλο κλπ. Το πιο 

συνηθισμένο είδος ρα-

τσισμού είναι ο φυλετι-

κός ρατσισμός. Όσοι 

πιστεύουν σ’ αυτόν, 

θεωρούν ότι υπάρχουν 

βιολογικές διαφορές 

μεταξύ των φυλών. Με 

βάση αυτές προσδιορί-

ζουν κάποιες φυλές 

σαν ανώτερες και 

άλλες σαν κατώτερες 

π.χ θεωρούν τους 

«λευκούς» ανθρώπους 

ανώτερους από τους 

«μαύρους». Σήμερα, η 

λέξη ρατσισμός χρησι-

μοποιείται για να περι-

γράψει τις πράξεις 

μιας ομάδας ανθρώ-

πων εναντίον μιας 

άλλης ομάδας και θεω-

ρείται παραβίαση του 

θεμελιώδους δικαιώ-

ματος του ανθρώπου 

στην ισότητα στους 

τομείς της εργασίας, 

της πολιτικής, της οι-

κονομίας και άλλων 

παραγόντων της καθη-

μερινότητας. Έτσι, οι 

ρατσιστές δεν υποστη-

ρίζουν μόνο τη διαφο-

ρετικότητα των φυλών. 

Από τα χαρακτηριστι-

κότερα παραδείγματα 

ρατσισμού στην Ευρώ-



(συνέχεια από σελ.8) 
 

Αυτή η διαδικασία επε-

φύλασσε πολλούς ε-

ξευτελισμούς για τους 

Εβραίους και τους 

Τσιγγάνους μαθητές. 

Στη διάρκεια του Β΄ Πα-

γκοσμίου Πολέμου οι 

ναζί επιδόθηκαν σε αυ-

τό που ονόμαζαν 

«εθνοτική κάθαρση», 

κυρίως στις κατεχόμε-

νες περιοχές της Πολω-

νίας και της Σοβιετικής 

Ένωσης. Αυτή η πολιτι-

κή περιλάμβανε τη δο-

λοφονία και την  εξολό-

θρευση των αποκαλού-

μενων «εχθρικών φυ-

λών». Σημαντικότερη 

εκδήλωση της ήταν η 

γενοκτονία των Εβραί-

ων όλης της Ευρώπης. 

Ο ναζιστικός ρατσι-

σμός οδήγησε σε μαζι-

κές δολοφονίες ασύλ-

ληπτης κλίμακας. Σή-

μερα στην Ευρώπη και 

ειδικότερα στην ΕΕ 

σημειώνεται μεγάλη 

πρόοδος στην καταπο-

λέμηση παντός είδους 

ρατσιστικών φαινομέ-

νων. Η πλειονότητα 

των Ευρωπαίων πολι-

τών καταδικάζει τις 

ρατσιστικές συμπερι-

φορές. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι έχουν ξε-

ριζωθεί κάθε είδους 

ρατσιστικές σκέψεις 

και εκδηλώσεις. Περισ-

σότερο ή λιγότερο συ-

χνά εμφανίζονται για 

να μας θυμίσουν ότι οι 

αλλαγές θέλουν πολλά 

χρόνια για να πετύ-

χουν. Αποδέκτες είναι 

οι κάθε είδους μειονό-

τητες. 

Τα ρατσιστικά φαινό-

μενα δεν είναι εύκολο 

να εξαλειφθούν, διότι 

πάντοτε υπάρχουν 

κάποιες αιτίες, που τα 

υποδαυλίζουν. Ο θρη-

σκευτικός φανατισμός, 

οι κοινωνικές αναταρά-

ξεις και η οικονομική 

ανέχεια μεγάλης μάζας 

του πληθυσμού των 

Ευρωπαϊκών κρατών 

είναι οι κυριότερες αιτί-

ες που αναβιώνουν 

εθνικιστικά κινήματα, 

τα οποία με τη σειρά 

τους δημιουργούν και 

συντηρούν ρατσιστικές 

συμπεριφορές. 

Κατερίνα Σ.(Ε3) 

Το φαινόμενο του ρατσισμού (συνέχεια…) 

«Η άσκηση 

βοηθάει να είναι 

το σώμα μας 

δυνατό, 

γυμνασμένο και 

υγιές. 

Μαθαίνουμε την 

πειθαρχία, την 

αξία της 

συνεργασίας 

και το ομαδικό 

πνεύμα! » 

Σελίδα 9 Έκτακτο τεύχος 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των παιδιών στο σχολείο 

Με έντονη ανησυχία για το περιβάλλον και  
τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε, η πε-
ριβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας, 
σχεδίασε τον Οικοκώδικα και μας παρου-
σίασε τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρε-
ώσεις των παιδιών εντός του χώρου του 
σχολείου, για ένα σχολείο καθαρό και φιλι-
κό σε όλους.  
Στην παρουσίαση του Νικόλα Μπ. Και Φί-
λιππου Κ., μαθητών της ΣΤ2 τάξης,  μπο-
ρούμε να δούμε τι αποφάσισαν: 
 
https://online.flippingbook.com/
view/215824/ 
 

https://online.flippingbook.com/view/215824/
https://online.flippingbook.com/view/215824/


Η ξενοφοβία στην Ελλάδα 

«Η ξενοφοβία 

αντανακλά βαθιά 

ριζωμένους 

φόβους και 

αισθήματα 

εχθρότητας 

απέναντι στον 

«Άλλον», ο 

οποίος γίνεται 

αντιληπτός ως 

ένα ξένος σε 

σχέση με την 

ομάδα που 

ανήκει!» 

Σελίδα 10  

άνθρωποι προσθέτουν 

το λιθαράκι τους στην 

οικονομική πρόοδο της 

χώρας. Την  ευθύνη 

και στις δύο περιπτώ-

σεις την έχουμε εμείς. 

Εμείς επιτρέψαμε 

στους μεν δια νόμου 

να δραστηριοποιηθούν 

ως πολίτες στη χώρα 

μας, στους δε να πε-

ράσουν παράνομα τα 

σύνορα προκειμένου 

να τους εκμεταλλευ-

τούμε αργότερα σε 

διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες. Η 

προσφορά τους κατά 

τη διάρκεια της οικονο-

μικής ύφεσης έχει υ-

πάρξει ανεκτίμητη, α-

φού οι «παράνομοι» 

προσλήφθηκαν από 

εμάς τους ίδιους για 

φθηνότερο εργατικό 

μεροκάματο. Εμείς, τα 

«αφεντικά», τους καλέ-

σαμε να μας προσφέ-

ρουν το μοναδικό 

πράγμα που κατέχουν, 

τα γυμνά τους χέρια, 

αρνούμενοι στη συνέ-

χεια να καταβάλλουμε 

το μερίδιο που τους 

αναλογούσε. 

Αντιθέτως, όσοι βρί-

σκονται νόμιμα εδώ, 

αναγκάστηκαν από 

εμάς τους ίδιους να 

ενστερνιστούν τον τρό-

πο ζωής μας, χωρίς 

όμως να έχουμε πρω-

τίστως χτίσει ένα ανθε-

κτικό πολυπολιτισμικό 

πλαίσιο που να τους 

αποδέχεται με τις δια-

φορές τους. Τους ανα-

γκάσαμε να αποκτή-

σουν τις δικές μας συ-

νήθειες και σε διαφο-

ρετική περίπτωση, αν 

παραμένουν πιστοί 

στα δικά τους έθιμα, 

αυτομάτως περιθωριο-

ποιούνται από εμάς 

τους ίδιους.  

Τα ακραία ρατσιστικά 

φαινόμενα που λαμβά-

νουν χώρα τα τελευταί-

α χρόνια, δεν αποτε-

λούν κάποιο φάντα-

σμα από το παρελθόν, 

μα από τους ίδιους 

τους συντηρητικούς 

εαυτούς μας. Για πολ-

λά χρόνια αμπελοφιλο-

σοφούμε γύρω από 

ένα τραπέζι, περιμένο-

ντας ο κόσμος να αλ-

λάξει. Η δράση είναι 

για τους τολμηρούς και 

η πλειοψηφία των Ελ-

λήνων ανήκει στους 

δειλούς. 

Η ξενοφοβία αντανα-

κλά βαθιά ριζωμένους 

φόβους και αισθήματα 

εχθρότητας απέναντι 

στον «Άλλον», ο οποί-

ος γίνεται αντιληπτός 

ως ένας «Ξένος» σε 

σχέση με την ομάδα 

που ανήκει. Μετά τη 

δεκαετία του 1980, η 

Ευρώπη βίωσε την 

επανεμφάνιση της ξε-

νοφοβίας. Το αίσθημα 

απειλής της εθνικής 

ταυτότητας, όπως και 

της εθνο-πολιτισμικής 

ταυτότητας κοινότητας, 

ενεργοποιήθηκε και 

ανακίνησε αρνητικά 

συναισθήματα και ε-

χθρότητα κατά των 

«ξένων». Η μεγάλη 

ύφεση του 2009 και η 

επιδείνωση των οικο-

νομικών συνθηκών 

στις χώρες που χτυπή-

θηκαν από την κρίση, 

δημιούργησαν το κα-

τάλληλο έδαφος για 

την  ανάδειξη ενός νέ-

ου κύματος ξενοφοβί-

ας.  

Παρόλο που υπήρξα-

με ένας λαός εξωστρε-

φής, από μόνοι μας 

καταφέραμε να μετα-

τραπούμε σε όντα ξε-

νοφοβικά, τα οποία 

στερούν με την υποτι-

θέμενη εξουσία τους 

τα δικαιώματα των ξέ-

νων που για δεκαετίες 

εργάστηκαν και εργά-

ζονται σε αυτή τη χώ-

ρα. Νόμιμα ή  παράνο-

μα δεν έχει σημασία 

καθώς όλοι αυτοί οι 



Ρατσισμός είναι η αντί-
ληψη που υποστηρίζει 
την ανωτερότητα μιας 
φυλής και αποβλέπει 
στη διατήρηση της 
«καθαρότητάς» της και 
στην κυριαρχία της 
έναντι των υπολοίπων. 
Δηλαδή, ρατσισμός 
είναι να θεωρούμε κά-
ποια άλλη ομάδα αν-
θρώπων κατώτερη ή 
ακόμα και άξια περι-
φρόνησης λόγω της 
φυλετικής ή εθνικής 
καταγωγής. Ο εθνικός 
ρατσισμός είναι η αντί-
ληψη ότι ένα έθνος 
είναι ανώτερο από τα 
άλλα, ενώ υπάρχει και 
ο θρησκευτικός ρατσι-
σμός, η αντίληψη δη-
λαδή ότι μια θρησκεία 
είναι η μόνη αληθινή 
και πρέπει να επικρα-
τήσει έναντι των υπο-
λοίπων.  
Οι αιτίες που ο ρατσι-
σμός εξακολουθεί να 
υπάρχει στις μέρες 
μας, παρόλο που οι 
αρνητικές εμπειρίες 
του παρελθόντος θα 
έπρεπε να είχαν οδη-
γήσει τον άνθρωπο 
στην καταπολέμηση 
του, είναι ποικίλες και, 
λίγο πολύ, γνωστές. Η 
έλλειψη ανθρωπιστι-
κής παιδείας και η 
πνευματική φτώχεια 
είναι  από τις σημαντι-
κότερες αιτίες του φαι-
νομένου αυτού, ενώ η 
αίσθηση της ανωτερό-
τητας δημιουργεί τον 
φθόνο και το μίσος 
στις ψυχές των αν-
θρώπων.  
Αρκεί να θυμηθούμε 
μερικά πολύ χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα 
από την Ιστορία για να 

κατανοήσουμε ότι το 
φαινόμενο του ρατσι-
σμού το συναντάμε 
ήδη από την αρχαιότη-
τα. Για παράδειγμα, οι 
δούλοι δεν είχαν δι-
καιώματα και οι κύριοί 
τους μπορούσαν να 
τους εκμεταλλεύονται 
όπως ήθελαν, ενώ οι 
Σπαρτιάτες έριχναν 
στον Καιάδα τα ανά-
πηρα και καχεκτικά 
παιδιά, γιατί δεν 
ήθελαν να υποβαθμί-
σουν την εικόνα του 
ανίκητου στρατού 
τους. Ένα ακόμα πα-
ράδειγμα είναι οι διωγ-
μοί των χριστιανών 
από τους ειδωλολά-
τρες λόγω της διαφο-
ρετικής πίστης τους.  
Ωστόσο, υπάρχουν και 
σημαντικές φυσιογνω-
μίες του παρελθόντος 
που αξίζει να αναφερ-
θούν λόγω του μεγά-
λου τους αγώνα για 
την εξάλειψη του φαι-
νομένου. Δύο από αυ-
τές τις φυσιογνωμίες 
είναι ο Νέλσον Μαντέ-
λα και ο Μάρτιν Λού-
θερ Κινγκ που αγωνί-
στηκαν ενάντια στις 
φυλετικές διακρίσεις.  
Κάποια χαρακτηριστι-
κά λόγια του Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ είναι: 
«Έχω ένα όνειρο ότι 
κάποια μέρα τα τέσσε-
ρα μικρά παιδιά μου 
θα ζήσουν σε μια χώ-
ρα που δεν θα κρίνο-
νται από την απόχρω-
ση του δέρματός τους, 
αλλά από το περιεχό-
μενο του χαρακτήρα 
τους. Ότι μια μέρα μι-
κρά μαύρα αγόρια και 
κορίτσια θα μπορούν 
να ενώσουν τα χέρια 

τους μαζί με λευκά παι-
διά σαν αδέρφια. Εκεί-
νο για το οποίο η γενιά 
μας θα μετανιώσει πι-
κρά δεν είναι τόσο η 
σκληρότητα κι η αδικία 
των κακών ανθρώπων 
όσο η απαράδεκτη 
σιωπή των καλών!». 

Αγγελική Χ. (Ε3) 
 

 
 
 

 
 
 

Ρατσισμός: πορεία στον χρόνο 

«Εκείνο για το 

οποίο η γενιά 

μας θα 

μετανιώσει 

πικρά δεν είναι 

τόσο η 

σκληρότητα και 

η αδικία των 

κακών 

ανθρώπων, όσο 

η απαράδεκτη 

σιωπή των 

καλών!» 

Μάρτιν Λούθερ 

Κινγκ 

Σελίδα 11 Έκτακτο τεύχος 

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 

Νέλσον Μαντέλα 



Ο αμερικανικός εμφύλιος 1861-

1865 ήταν ο πιο καταστροφικός πό-

λεμος των ΗΠΑ με τεράστιες απώ-

λειες και σημαντικό αντίκτυπο στην 

κοινωνία και την αμερικάνικη οικο-

νομία. Μόνο στις μάχες έχασαν τη 

ζωή τους 600.000 άνθρωποι και 

σχεδόν ανάλογος ήταν ο αριθμός 

των απωλειών στον άμαχο πληθυ-

σμό, ενώ καταστράφηκε περίπου το 

40% της εθνικής οικονομίας.  

Τα αίτια που οδήγησαν στον εμφύ-

λιο  ήταν κυρίως οι οικονομικές δια-

φορές μεταξύ των πολιτειών αλλά 

και η αδυναμία του πολιτειακού συ-

στήματος να δώσει τις απαραίτητες 

αρμοδιότητες στον πρόεδρο των 

ΗΠΑ για να ασκήσει ενιαία κεντρική 

εξουσία. Οι διαφορές όμως μεταξύ 

Βόρειων και Νότιων είχαν και ιδεο-

λογική βάση. Οι Νότιοι ήταν υπέρ-

μαχοι του θεσμού της δουλείας ε-

πειδή η οικονομία τους εξαρτιόταν 

σε μεγάλο βαθμό από τους μαύ-

ρους δούλους που εργάζονταν στις 

τεράστιες φυτείες και τους ορυζώ-

νες του Νότου. Η τακτική αυτή 

έβρισκε αντίθετους του φιλελεύθε-

ρους Βόρειους. Η απόσχιση δεν 

άργησε και μαζί της και ο εμφύλιος. 

Στην πορεία του εμφυλίου και ενώ 

οι δυνάμεις των Βορείων έκαναν 

προέλαση στη Βιρτζίνια, πολιτεία 

του Νότου, πολλοί σκλάβοι δραπέ-

τευσαν από τα αφεντικά τους και 

περνούσαν πίσω από τις γραμμές 

των Βορείων αναζητώντας προστα-

σία. Στις αρχές του πολέμου, οι Βό-

ρειοι δεν είχαν ενιαία πολιτική 

έναντι του φαινομένου των εκατο-

ντάδων νέγρων που ζητούσαν μαζι-

κά άσυλο και έτσι ο κάθε διοικητής 

ενεργούσε αυτοβούλως. Κάποιοι 

διοικητές έστελναν τους δούλους 

πίσω στις φυτείες, ενώ κάποιοι 

άλλοι τους ανέθεταν εργασίες στα 

στρατόπεδα. Ξαφνικά, ένα περιστατι-

κό με πρωταγωνιστή έναν αξιωματι-

κό των Βορείων, τον Μπέντζαμιν 

Μπάτλερ, έθεσε το πρόβλημα σε νέα 

βάση… 

Όταν ο αξιωματικός Μπάτλερ, που 

είχε κάνει και νομικές σπουδές, ήρθε 

αντιμέτωπος με τρεις μαύρους φυγά-

δες αρνήθηκε να τους επιστρέψει 

στον αφέντη τους. Υποστήριξε ότι 

αφού οι σκλάβοι πέρασαν στις γραμ-

μές των Βορείων, αποτελούσαν πλέ-

ον περιουσιακό στοιχείο και συνε-

πώς κατασχέθηκαν! Στα επιχειρήμα-

τά του πρόσθεσε και το εξής σκεπτι-

κό: Αφού οι νότιες πολιτείες επεδίω-

καν ανεξαρτησία, τότε ήταν ξένο 

προς τις ΗΠΑ κράτος, και συνεπώς 

κάθε περιουσιακό τους στοιχείο που 

έπεφτε στα χέρια των Βόρειων ήταν 

αντικείμενο κατάσχεσης, ανάμεσα σε 

αυτά και οι σκλάβοι. Η απόφαση του 

Μπάτλερ αποτέλεσε νομικό έρεισμα 

και στις 6 Αυγούστου 1861, η τακτική 

αυτή έγινε νομοθετική πράξη και όλοι 

οι σκλάβοι θεωρήθηκαν αντικείμενα 

κατάσχεσης.  

Αν και ο νόμος της «κατάσχεσης» 

δεν ισοδυναμούσε με πλήρη ελευθε-

ρία, χιλιάδες πρόσφυγες κατέφευγαν 

στους Βόρειους κάνοντας αίτηση 

«κατάσχεσης». Έως το 1865, σχε-

δόν 10.000 σκλάβοι έφτασαν στην 

Ουάσιγκτον που αποτελούσε γι’ αυ-

τούς σύμβολο ελευθερίας. Κυρίως, 

δραπέτευαν από το Μέριλαντ και τη 

Βιρτζίνια. Εξαιτίας του μεγάλου αριθ-

μού δημιουργήθηκαν στρατόπεδα 

κατάσχεσης, όπου αργότερα έγιναν 

προσπάθειες να γίνουν κέντρα στοι-

χειώδους εκπαίδευσης κυρίως για τα 

μικρά παιδιά. 

(συνέχεια στη σελίδα 13) 

 

 

Σελίδα 12  

«Οι κατασχεμένοι άνθρωποι» 

«Ο αμερικανικός 

εμφύλιος 1861-

1865 ήταν ο πιο 

καταστροφικός 

πόλεμος των 

ΗΠΑ με 

τεράστιες 

απώλειες και 

σημαντικό 

αντίκτυπο στην 

κοινωνία και την 

αμερικάνικη 

οικονομία!» 



κράτος των ΗΠΑ με τη μορφή (αν όχι 

ακριβώς με την ίδια έκταση) που 

γνωρίζουμε σήμερα.  

Επιπλέον, με τη Διακήρυξη Χειραφέ-

τησης που υπογράφτηκε του1862/63 

και κυρίως τη 13η τροπολογία του 

Συντάγματος το 1865, περίπου 3,5 

εκατομμύρια Αφροαμερικανοί – 40% 

του πληθυσμού τον βόρειων πολι-

τειών προπολεμικά – απέκτησαν την 

ελευθερία τους, ενώ η θέση τους 

στην αμερικανική κοινωνία απασχό-

λησε έντονα τη χώρα κατά την περίο-

δο της ανασυγκρότησης των ΗΠΑ. 

(συνέχεια από τη σελίδα 12…) 

Οι μαύροι δούλοι θεωρούνταν α-

ναλώσιμοι και στις βόρειες και στις 

νότιες πολιτείες. Οι Βόρειοι χρησι-

μοποίησαν τους κατασχεμένους 

σκλάβους και στο πεδίο της μάχης 

στην πρώτη γραμμή και μάλιστα 

στις δύσκολες αποστολές κάνο-

ντας τους ιστορικούς να λένε πως 

αν οι Νότιοι είχαν εκμεταλλευτεί 

κατ’ αυτόν τον τρόπο τους σκλά-

βους, ίσως η έκβαση του πολέμου 

να ήταν διαφορετική. Η τελική επι-

κράτηση του Βορρά, διατήρησε το 

Σελίδα 13 Έκτακτο τεύχος 

«Οι κατασχεμένοι άνθρωποι» (συνέχεια…) 

«Η “Καλύβα του 

μπαρμπα-

Θωμά”, τονίζει 

τη σκληρότητα 

της σκλαβιάς 

και του 

ρατσισμού κατά 

την παλαιότερη, 

αλλά και 

σύγχρονη 

περίοδο.» 

«Η καλύβα του μπαρμπα-Θωμά (Θεατρική Παράσταση) 

μέρος της ήταν κατανοητή από το 

κοινό, ωστόσο υπήρχαν ερωτηματικά 

τόσο σχετικά με την κατάληξη του 

μπαρμπα-Θωμά ύστερα από τη δια-

μάχη με τον παλιό ιδιοκτήτη όσο και 

με την κατάληξη της σκλάβας που 

βρισκόταν στο ίδιο σπίτι με αυτόν. Το 

αποκορύφωμα κατά τη διάρκεια της 

παράστασης ήταν το σημείο στο ο-

ποίο πραγματοποιήθηκαν 3D προβο-

λές. Τέλος, η μουσική που «έντυνε» 

την παράσταση ήταν υπέροχη. 

Όσον αφορά το χώρο των θεατών, 

ήταν περιποιημένος και καθαρός αλ-

λά το μέγεθός του ήταν μικρό σε σύ-

γκριση με τη σκηνή. Δύο αρνητικά 

στοιχεία ήταν οι άβολες και στριμωγ-

μένες καρέκλες, αλλά και η ελλιπής 

ηχομόνωση, η οποία επέτρεπε την 

είσοδο εξωτερικών ήχων. 

Καταληκτικά, πρόκειται για μια πολύ 

καλή παράσταση, την οποία αξίζει να 

παρακολουθήσει μια οικογένεια.  

Στυλιανός Κ.(ΣΤ1) 

Θέατρο Χυτήριο 

Συγγραφέας: Χάριετ Μπίτσερ 
Στόου 

Σκηνοθεσία: Αθ. Καλογιάννη 

Ερμηνεύουν: Γ. Γερωνυμάκης, 
Αλ. Κολαϊτη, Ορ. Λούτη, Δ. Πα-
πανικολάου 

Διάρκεια: 90΄ 

 

Η «Καλύβα του μπαρμπα-

Θωμά», αποτελεί μια εξαιρετική 

παράσταση για παιδιά, η οποία 

τονίζει τη σκληρότητα της σκλα-

βιάς και του ρατσισμού κατά την 

παλαιότερη, αλλά και σύγχρονη 

περίοδο. 

Πρόκειται για μια παράσταση με 

ρεαλιστικά σκηνικά και πανέμορ-

φα κοστούμια, τα οποία μεταφέ-

ρουν τον θεατή στα παλαιότερα 

χρόνια. Οι ερμηνείες και οι διάλο-

γοι σε συνδυασμό με τις εκφρα-

στικές κινήσεις των ηθοποιών 

συνέθεταν ένα μαγικό σκηνικό. 

Αν και η πλοκή στο μεγαλύτερο 

«Η καλύβα του μπαρ-
μπα-Θωμά» 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Όλα τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. 
3.  Όλα τα παιδιά δικαιούνται να έχουν ίσες. 
5.  Δεν πρέπει να στερούμε από τα παιδιά την ελευθερία σε αυτή. 
7.  Τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους έχουν δικαίωμα σε αυτό. 
9.  Δεν πρέπει να στερούμε από τα παιδιά την ελευθερία σε αυτή.  
10. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο γιατί έχουν δικαίωμα σε αυτή. 
 
ΚΑΘΕΤΑ 
1. Η πολιτεία και η οικογένεια οφείλουν να παρέχουν στο παιδί…. 
2. Η πρώτη ομάδα στην οποία ανήκει ο άνθρωπος. 
4.  Σύνολο θετικών και ανιδιοτελών συναισθημάτων. 
6.  Δεν πρέπει να στερούμε από τα παιδιά την ελευθερία σε αυτή. 
8.  Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς αυτές λόγω χρώματος, 

φύλου, καταγωγής, κ.ά. 

ΑΓΑΠΗ 

ΓΝΩΜΗ 

ΕΚΦΡΑΣΗ 

ΙΣΟΤΗΤΑ 

ΝΕΡΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (Σταυρόλεξο) 

Κρυπτόλεξο: Βρείτε 11 δικαιώματα των παιδιών 
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Γ Ν Ω Μ Η Ε Σ Π Ι Τ Ι Β Ε 

Ω Ψ Κ Ρ Β Ρ Χ Α Θ Α Σ Γ Κ 

Α Ο Ε Κ Λ Τ Β Ι Ο Θ Ο Η Φ 

Φ Ι Λ Ι Α Χ Γ Χ Ι Δ Τ Ε Ρ 

Ε Κ Χ Λ Σ Ω Δ Ν Κ Ζ Η Η Α 

Υ Ο Τ Μ Τ Ρ Ε Ι Λ Θ Τ Ι Σ 

Α Γ Α Π Η Β Ρ Δ Α Ε Α Ξ Η 

Θ Ε Σ Ν Υ Λ Ο Ι Ξ Ι Φ Ι Α 

Α Ν Ε Σ Η Π Ν Υ Π Ν Ο Σ Χ 

Ν Ε Ρ Ο Κ Λ Λ Φ Ι Λ Ι Α Ι 

Ρ Ι Α Τ Λ Θ Η Υ Γ Ε Ι Α Ρ 

Φ Α Γ Η Τ Ο Α Λ Ο Γ Ο Π Υ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΣΠΙΤΙ 

ΥΓΕΙΑ 

ΦΑΓΗΤΟ 

ΦΙΛΙΑ 

 

 

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
5 ΕΚΦΡΑΣΗ 
7 ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
9 ΣΚΕΨΗ 
10 ΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΘΕΤΑ: 

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
4 ΑΓΑΠΗ 
6 ΓΝΩΣΗ 
8 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 



Κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει ο πλού-
τος μιας κοινωνίας να μοιράζεται δίκαια 
σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις 
ικανότητες τους και ανεξάρτητα από το 
κοινωνικό τους υπόβαθρο. 

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς κοινωνίες. Αυτό το κατάλαβε πο-
λύ νωρίς. Μέσα σε μια εχθρική φύση 
και χωρίς το φυσικό εξοπλισμό των 
άλλων ζώων, ήξερε ότι δεν θα τα κατά-
φερνε μόνος του. 

Μόνο με τη συνεργασία και τη συνύπαρξη με  άλλους ανθρώπους θα μπο-
ρούσε να επιβιώσει, αλλά και να κάνει την ζωή του πιο ευχάριστη. 

Η κοινωνία αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων. Η ζωή τους και η ορ-
γάνωση τους ρυθμίζονται από κανόνες και νόμους. 

ΣΤΟΧΟΣ είναι οι αρμονικές σχέσεις των μελών και η ειρηνική συνύ-
παρξή τους. Όμως όλα τα μέλη της κοινωνίας δεν είναι ισότιμα. 

Μέσα στην ίδια κοινωνία υπάρχουν διαφορετικές ομάδες, οι οποίες πολλές 
φορές έχουν αντίθετα συμφέροντα. 

Ο αγώνας κάθε ομάδας να εξασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα οδηγεί σε 
ανταγωνισμούς και εκμετάλλευση των αδύναμων από τους ισχυρούς. Συνη-
θισμένο παράδειγμα όλων των εποχών είναι η εκμετάλλευση των φτωχότε-
ρων από τους πλούσιους και ισχυ-
ρούς. 

Οι πλούσιοι είναι λιγότεροι και οι 
φτωχοί περισσότεροι, αλλά οι πλού-
σιοι προσπαθούν να επωφεληθούν 
από τους φτωχούς. 

Από το μακρινό παρελθόν έγιναν 
προσπάθειες, ώστε η νομοθεσία να 
απαγορεύσει αυτή την εκμετάλλευ-
ση. 

Στην αρχαία Αθήνα, με την ονομασία "σεισάχθεια" έμεινε γνωστή η νομοθε-
τική ρύθμιση του Σόλωνα. Με τον νόμο αυτό τα χρέη των φτωχών Αθηναί-
ων διαγράφηκαν και όσοι είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών απελευθερώθηκαν. 

Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός τον 6ο αι. φορολόγησε τους πολί-
τες ανάλογα με τα εισοδήματά τους και απαγόρευσε στους μεγαλοκτηματίες 
να παίρνουν τα κτήματα των μικροϊδιοκτητών γειτόνων τους για χρέη που 
τους όφειλαν. 

 Αργότερα, τον 8ο αι. ο αυτοκράτορας Λέων Γ ΄ο Ίσαυρος με αλλαγές στη 
νομοθεσία του κράτους προσπάθησε να ευνοήσει τους φτωχούς γεωργούς 
μοιράζοντας δημόσια γη στους γεωργούς των ακριτικών περιοχών με την 
υποχρέωση να την καλλιεργούν οι ίδιοι, αλλά και να στρατεύονται για να την 
προστατεύουν στις ώρες των κινδύνων. Ήταν οι γνωστοί μας Ακρίτες. 

Ο Βασίλειος Β΄ο Βουλγαροκτόνος τον 10ο αι. συνέχισε την προσπάθεια των 
Ισαύρων για την προστασία των μικροϊδιοκτητών και των ελεύθερων γεωρ-
γών από τους δυνατούς και επέβαλε σ΄αυτούς το νόμο του  
«Αλληλέγγυου».  

Κοινωνική Δικαιοσύνη 

«Μόνο με τη 

συνεργασία και 

τη συνύπαρξη με 

άλλους 

ανθρώπους θα 

μπορούσε να 

επιβιώσει, αλλά 

και να κάνει τη 

ζωή του πιο 

ευχάριστη!» 
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Κοινωνική δικαιοσύνη (συνέχεια…) 

Αυτός όριζε ότι οι πλούσιοι γαιοκτήμο-
νες, μαζί με τους δικούς τους φόρους, 
πλήρωναν στο κράτος και τους φόρους 
των φτωχών γειτόνων τους, όταν εκείνοι 
αδυνατούσαν.   

Όλες αυτές οι προσπάθειες συνάντησαν 
την ικανοποίηση των αδύναμων και 
φτωχών ανθρώπων και τη δυσαρέσκεια 
των πλούσιων και δυνατών. 

Σήμερα γίνονται αρκετά για την προστα-
σία των αδύναμων (κοινωνικό εισόδημα 
αλληλεγγύης, κοινωνικό τιμολόγιο της 
ΔΕΗ, κοινωνικός τουρισμός, στεγαστικό 
επίδομα, σχολικά γεύματα, επίδομα παι-
διού κλπ). 

Σίγουρα όμως μπορούν να γίνουν πε-
ρισσότερα, όπως το κράτος να αυξήσει τους φόρους των πλουσίων και να 
μειώσει των φτωχών. Επίσης θα μπορούσε με τα λεφτά των φόρων να χτίζει 
σπίτια για τους άστεγους και αυτούς που δεν έχουν την δυνατότητα να πλη-
ρώσουν ενοίκιο κλπ. γιατί όπως είπε και ο Μαχάτμα Γκάντι, η φτώχεια είναι 
η μεγαλύτερη μορφή βίας. 

Ήξερες Ότι… 

2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας με η-
μερήσιο εισόδημα μικρότερο από 1 δολάριο, από τους οποίους:  

50 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από την πείνα. 

640 εκατομμύρια παιδιά δε ζουν σε κανονικά σπίτια.  

300 εκατομμύρια παιδιά υποσιτίζονται σε βαθμό που εμποδίζεται  η κανονι-
κή σωματική  και πνευματική τους ανάπτυξη. 

120 εκατομμύρια παιδιά δεν πάνε σχολείο. 

50 εκατομμύρια παιδιά στις πλούσιες χώρες ζουν σε συνθήκες φτώχειας. 

300-400 εκατομμύρια παιδία αναγκάζονται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασί-
ες, δουλεία και άλλες παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τα περισ-
σότερα να πεθαίνουν πριν φτάσουν στην εφηβεία τους. 

Κάθε 3 δευτερόλεπτα σε κάθε σημείο του πλανήτη πεθαίνει ένα παιδί εξαιτί-
ας της φτώχειας, που σημαίνει 1.200  την ώρα και 28.800 παιδιά την ημέρα. 

Όπως δήλωσε  ο διευθυντής του παγκόσμιου προγράμματος τροφίμων του 
ΟΗΕ, Τζέιμς Μόρις "Σήμερα ο πλανήτης μπορεί να θρέψει τους πάντες... 
όμως η διανομή του πλούτου είναι άνιση...." 

Συγκεκριμένα, όπως  προκύπτει  από επίσημα στοιχεία:  

Το 20%  του παγκόσμιου πληθυσμού  απολαμβάνει το 80%  του παγκό-
σμιου πλούτου. 

225 σύγχρονοι Κροίσοι κατέχουν περιουσία μεγαλύτερη  της περιουσίας του 
50%  του παγκόσμιου πληθυσμού.  

5 πολυεθνικές εταιρίες ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου δημη-
τριακών. 

Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες 
ενός χρόνου θα ήταν αρκετές για την 
οριστική εξάλειψη της φτώχειας και της 
πείνας. 

Χρύσπα Σ., Θάνος Δ., Μαρία Ζ.(Ε2) 

«Η φτώχεια είναι 

η μεγαλύτερη 

μορφή βίας» 

Μαχάτμα Γκάντι  
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«300 εκατομμύρια 

παιδιά 

υποσιτίζονται σε 

βαθμό που 

εμποδίζεται η 

κανονική, 

σωματική και 

πνευματική τους 

ανάπτυξη» 

«120 εκατομμύρια 

παιδιά δεν πάνε 

σχολείο» 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 
 (Παναγιώτης Σ. (Ε3)) 



Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί λέμε τη φράση «οι άντρες δεν κλαίνε»; Τι χα-

ρακτηριστικό είναι αυτό που έχουν οι άντρες και δεν κλαίνε ποτέ; Γιατί δεν 

το έχουν και οι γυναίκες; Γιατί απαιτείται από τους άντρες να μην εκφράζουν 

ελεύθερα τα συναισθήματά τους; Γιατί απαιτούμε από τις γυναίκες να είναι 

πιο εκδηλωτικές; Τα έχετε σκεφτεί ποτέ όλα αυτά;  

Όλες αυτές οι ερωτήσεις αφορούν στερεότυπα που έχουμε για τα δύο φύλα. 

Τα στερεότυπα είναι τυποποιημένες και απλουστευμένες σκέψεις που συ-

χνά σχηματίζουμε για τους άλλους. Όταν χρησιμοποιούμε ένα στερεότυπο, 

θεωρούμε πως ο άνθρωπος που έχουμε μπροστά μας έχει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, επειδή θεωρούμε ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα. 

Επομένως, οδηγούμαστε σε γενικεύσεις και βγάζουμε τα συμπεράσματά 

μας για έναν άνθρωπο που βλέπουμε με βάση στοιχεία όπως π.χ. το φύλο, 

το χρώμα του δέρματος, τα ρούχα που φορά, τη θρησκεία του, την ηλικία 

κ.ά. Τα στερεότυπα τα υιοθετούμε μέσα από την οικογένεια, το σχολείο, τις 

παρέες φίλων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Για παράδειγμα, συχνά στην οικογένεια, τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά 

πως το χρώμα των αγοριών είναι το μπλε και των κοριτσιών το ροζ και πως 

τα κορίτσια παίζουν με κούκλες, ενώ τα αγόρια με αυτοκινητάκια και στρα-

τιωτάκια. Στα σχολικά βιβλία τις περισσότερες φορές τα παραδείγματα είναι 

στο αρσενικό γένος και οι σχολικές ανακοινώσεις συνήθως αφορούν «τους 

μαθητές» και όχι «τις μαθήτριες». Στις διαφημίσεις συνήθως βλέπουμε 

άντρες διευθυντές στα γραφεία με γυναίκες γραμματείς, ενώ τα καθαριστικά 

για το σπίτι τα διαφημίζουν γυναίκες χαρούμενες που το σπίτι τους αστρά-

φτει. Οι άντρες είναι πάντα αυτοί που μπερδεύονται με τα θέματα του σπι-

τιού, που δεν ξέρουν πώς να βάλουν πλυντήριο, πώς να καθαρίσουν τους 

δύσκολους λεκέδες και ξαφνικά έρχεται η γυναίκα με το σούπερ καθαριστι-

κό να δώσει τη λύση. 

Γιατί τα στερεότυπα πρέπει να μας προβληματίζουν; Γιατί με τα στερεότυπα 

διακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους χωρίς να γνωρίζουμε τον χαρακτήρα 

τους και την προσωπικότητά τους. 

 

Στερεότυπα των δύο φύλων: οι άντρες δεν κλαίνε 

«Γιατί απαιτείται 

από τους άντρες 

να μην 

εκφράζουν 

ελεύθερα τα 

συναισθήματά 

τους;» 
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«Τα στερεότυπα 

τα υιοθετούμε 

μέσα από την 

οικογένεια, το 

σχολείο, τις 

παρέες φίλων και 

τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης.» 

«Στερεότυπα» (Αλέξανδρος Κ. (Ε2)) 
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Στερεότυπα των δύο φύλων: οι άντρες δεν κλαίνε (συνέχεια…) 

 Για παράδειγμα, 

θεωρούμε ότι μια 

γυναίκα δεν είναι 

καλή οδηγός ακρι-

βώς επειδή είναι 

γυναίκα. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα 

να συμπεριφερό-

μαστε με περιφρό-

νηση ή με εχθρι-

κότητα στα άτομα 

που κρίνουμε με 

βάση τα στερεότυ-

πα. Επίσης δεν 

τους δίνουμε αρκετές ευκαιρίες, τα περιθωριοποιούμε και στο τέλος τα απο-

κλείουμε. Συνήθως αυτό το άτομο νιώθει αδικημένο και απομονωμένο. Τε-

λικά, τα στερεότυπα για τα δύο φύλα οδηγούν σε σεξισμό και σεξιστική συ-

μπεριφορά, εμποδίζοντας την αυτονομία και την πλήρη εφαρμογή των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων. 

Το κακό με τα στερεότυπα είναι ότι διατυπώνονται ύπουλα στο μυαλό μας 

χωρίς να το καταλαβαίνουμε και όσο μεγαλώνουμε γίνονται ισχυρότερα μέ-

σα μας, γιατί τα βλέπουμε πιο συχνά στην καθημερινότητά μας. Επομένως, 

στο τέλος τα θεωρούμε φυσικά. Δηλαδή, μας φαίνεται λογικό ότι οι άντρες 

πρέπει να είναι σοβαροί, δυνατοί και να μην ανέχονται πολλά. Αντίστοιχα, 

θεωρούμε φυσιολογικό οι γυναίκες να είναι πιο αδύναμες, πιο χαζοχαρού-

μενες και να “ολοκληρώνονται” όταν παντρεύονται και κάνουν οικογένεια. 

Τελικά ο σεξισμός είναι βαθιά ριζωμένος στην κουλτούρα μας. Ο βασικός 

τρόπος για να αντιμετωπιστεί είναι να ξεκινήσει η εκπαίδευση των παιδιών 

από μικρή ηλικία. Ένα σημαντικό εργαλείο μπορούν να αποτελέσουν τα 

σχολικά βιβλία, τα οποία θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να μην αναπα-

ράγουν στερεότυπα. Για παράδειγμα, θα πρέπει στα προβλήματα των μα-

θηματικών, να πάψει να πηγαίνει μόνο «η Ελενίτσα με τη μαμά της στον 

μανάβη».  

Μια άλλη λύση για τον περιορισμό των έμφυλων διακρίσεων είναι να αλλά-

ξει η εικόνα των δύο φύλων στις διαφημίσεις. Τα δύο φύλα θα πρέπει να 

παρουσιάζονται ως ισότιμα και να έχουν και τα δύο απόψεις για όλα τα θέ-

ματα. Να βοηθούν και οι δύο στις δουλειές του σπιτιού και να παρουσιάζο-

νται εξίσου άξιοι και υπεύθυνοι. 

Τέλος, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να καταλαβαίνουμε πότε χρησιμοποιούμε 

στερεότυπα και να είμαστε πάντα σε εγρήγορση για να μην τα αφήνουμε να 

επηρεάζουν τις σχέσεις και τις κρίσεις μας. Με άλλα λόγια, πρέπει να βλέ-

πουμε τον άλλον σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και να μην τον κρίνου-

με με βάση το φύλο του, τη θρησκεία του, την εθνικότητά του, το χρώμα του 

κ.α. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι που μπορούμε και να κλαίμε και να γελά-

με και να αγαπάμε και να ελπίζουμε σε έναν καλύτερο κόσμο! 

Γιώργος Δ., Κωνσταντίνος Κ., Βασίλης Μ. (Ε2)  

«...πρέπει να 

βλέπουμε τον 

άλλον σαν μια 

ξεχωριστή 

προσωπικότητα 

και να μην τον 

κρίνουμε με 

βάση το φύλο 

του, τη θρησκεία 

του, την 

εθνικότητά του, 

το χρώμα του… »  
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«Γιατί όλοι 

είμαστε 

άνθρωποι που 

μπορούμε και να 

κλαίμε και να 

γελάμε και να 

αγαπάμε και να 

ελπίζουμε σε ένα 

καλύτερο 

κόσμο!»  

Γελοιογραφία  (Κωνσταντίνου Κ. (Ε2)) 



ΜΑΘΗΤΕΣ εν 
ΔΡΑΣΕΙ...για τα 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
3ο Δημοτικό Σχολείο 
Ζωγράφου 
 
 
Έκδοση 
Μαθητές (τάξεις Ε και 
ΣΤ) και εκπαιδευτικοί 
του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Ζωγράφου 
 
 
Επιμέλεια Ύλης / 
Σχεδιασμός Τεύχους 
Όλη  η σχολική μας 
κοινότητα. 
 
 
Επικοινωνία 
3ο Δημοτικό Σχολείο 
Ζωγράφου 
τηλ. 210 7777857 
  
Blog 
3dimzografou.blogspot.
com 

 
 
Οι φωτογραφίες που 
συνοδεύουν τα κείμενα 
των μαθητών 
προέρχονται από τους 
ιστοτόπους:  https://
pixabay.com και https://
commons.wikimedia.or
g/wiki/Main_Page 
και δεν υπόκεινται σε 
περιορισμούς λόγω 
πνευματικών 
δικαιωμάτων.  
 
 
 
 

 

H πραγματική ισότητα των δύο φύλων είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και μο-
λονότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα σε σύγκριση με το παρελθόν, η κατάκτη-
σή της είναι ένας συνεχής αγώνας για όλους μας. Όλοι πρέπει να έχουμε 
ίσα δικαιώματα. 

Ωστόσο, είναι δύσκολο να παραδεχτούμε ότι πολλά κοινωνικά πρότυπα και 
στερεότυπα έχουν καρφωθεί στο μυαλό μας και στη ζωή μας. Αν και η κοι-
νωνία μας έχει εξελιχθεί πολύ από τα παλιότερα χρόνια, κάποια στοιχεία 
δεν τα έχουμε ξεγράψει. Αν ανατρέξουμε στις εμπειρίες μας ή σε αφηγήσεις 
τρίτων. Τι συμπεράσματα βγάζουμε για την ουσιαστική ισότητα των φύλων; 
Για παράδειγμα, έχει εκλείψει σήμερα η αντίληψη που θέλει τη γυναίκα τρο-
φό και τον άντρα κυνηγό; Να κάποια πράγματα που ακούμε ακόμα: 

 «Άντε στην κουζίνα σου να πλύνεις κανά πιάτο» 

 «Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα» 

 «Πώς ντύνεσαι έτσι κορίτσι πράμα;» 

 «Κορίτσι για σπίτι» 

 «Νοικοκυρά είσαι εσύ; Ούτε μαγείρεμα ούτε σιδέρωμα; Ποιος θα σε πά-
ρει εσένα;» 

 «Οι άντρες δεν κλαίνε» 

 «Οι άντρες είναι δυνατοί» 

 «Τα κορίτσια δεν μπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο» 

 «Το ροζ χρώμα είναι για τα κορίτσια» 

Αυτό όμως που πραγματικά μας ενόχλησε είναι το: «Κορίτσια πριγκίπισσες 
– αγόρια «ιππότες». 

Εμείς θεωρούμε πως και τα δύο φύλα έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά 
ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Μπορούν όλοι να παίζουν πο-
δόσφαιρο, μπάσκετ, να φοράνε μπλε ή ροζ, να χορεύουν και να τραγου-
δούν. Αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα λοιπόν δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. 
Πιστεύουμε και διεκδικούμε τα δικαιώματα μας! 

ΟΥΤΕ ΔΟΥΛΑ – ΟΥΤΕ ΚΥΡΑ 

Ανδριάνα Γ, Δέσποινα Κ, Εβίτα Κ, Σύνθια Σ. (ΣΤ2) 
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Ισότητα των δύο φύλων 

Ισότητα των δύο φύλων (Νικόλας Κ. (Ε2)) 
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