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Η φετινή σχολική χρονιά ήταν για το τμήμα μας όπως και η 
προηγούμενη: δημιουργική, με πολλές δράσεις και ενδιαφέρου-
σες δραστηριότητες, με στόχο πώς θα μάθουμε περισσότερα και 
πώς θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά μας. 
Κάποιες από αυτές τις συνεργατικές και διαθεματικές δράσεις, 
που σχετίζονται με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών 
και όλων των ανθρώπων αλλά και την υποστήριξη των ατόμων 
με αναπηρίες, αποφασίσαμε να τις δημοσιεύσουμε στην εφημε-
ρίδα του τμήματος.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα θέλαμε να συγχαρούμε 
τα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν και όλα όσα πέ-
τυχαν. Καλή συνέχεια στις σελίδες της εφημερίδας μας…….  

Ο δάσκαλός του τμήματος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Στ3 ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η εφημερίδα  
εκδίδεται από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες της Στ3 
τάξης του 8ου Δημοτικού 
Σχολείου Αμαρουσίου. 

Υπεύθυνοι ύλης: Οι μαθητές 
και ο δάσκαλος του τμήμα-

τος, Γιάννης Βασιλούδης 
 

                       Δημοσιεύτηκε 
υπό τους όρους και τις προϋποθέ-

σεις του Creative Commons:             
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική 

Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 
Διεθνές (2019-2020).  

 
8ο Δ.Σχ. Αμαρουσίου,  
Μαραθωνοδρόμου 54,  

15124, Μαρούσι 
Επικοινωνία: 2108052552 

Σε δουλειές να βρισκόμ@ΣΤε 
 

https://eblogcorner.blogspot.com/ 

Την εφημερίδα μας μπορείτε να την βρείτε και στο δικτυακό τόπο της 
τάξης μας. Εκεί θα βρίσκετε όλα τα τελευταία νέα μας, τις δράσεις και 
τις δραστηριότητές μας, τα μαθήματα της ημέρας, εκπαιδευτικές ιστοσε-
λίδες και άλλα πολλά!  
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Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, 
φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής και πεποιθήσεων. Δυστυχώς σε πολλές χώρες του κόσμου 
όλα αυτά δεν είναι αυτονόητα για τα παιδιά. Πρέπει να δίνεται αγώνας για να εξασφαλιστεί η 
κοινωνική ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη για όλους.  

Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών είναι η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού που ψηφίστηκε το 1989. Όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν τα ίδια δι-
καιώματα με βάση τη σύμβαση αυτή. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η τροφή, τα φάρμακα και 
η ιατρική περίθαλψη, το δικαίωμα στο νερό και στην μόρφωση. Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν τα 
παιδιά τους και να τους εξασφαλίζουν όλες τις ανάγκες που χρειάζονται αφού έχουν αναλάβει 
την ανατροφή τους. Επίσης οι γονείς πριν πάρουν αποφάσεις για το παιδί τους θα πρέπει πρώτα 
να υπολογίζουν το συμφέρον του παιδιού. Αν δεν παρέχονται και δεν εξασφαλίζονται όλα τα πα-
ραπάνω σε κάποιο παιδί, τότε ποτέ δεν θα περνάει καλά και η ζωή του δεν θα είναι ποτέ σαν 
των άλλων παιδιών. Εμείς θεωρούμε ότι η κοινωνική ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι 
σημαντικές αξίες και πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις χώρες και να προστατεύονται από όλες τις 
χώρες. 

 

 

  

Πηγή: https://iporta.gr/20-noemvriou-pagkosmia-imera-
dikaiomaton-tou-paidioy/ 
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Σχεδιάζουμε μία ενημερωτική εκστρατεία: 

Γιατί η υπευθυνότητα ξεκινά μέσα από το Δημοτικό Σχολείο! 
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Εμείς, και οι 18 μαθητές και μαθήτριες του ΣΤ3 τμήματος, ψηφίσαμε ΝΑΙ. Τώρα είναι η σειρά σας! 
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Το αγόρι από τη Συρία  

Στη Συρία γίνεται πόλεμος. Πρόσφυγες πηγαίνουν σε άλλες χώρες και καμιά φορά χάνουν και 
τη ζωή τους. Ένα αγόρι, ο Αμπούλ, ήρθε στην Ελλάδα χωρίς γονείς….. η ζωή του ήταν δύσκολη.  

Κοιμόταν στο δρόμο, δεν είχε να φάει, ούτε να πιει νερό. Μία γυναίκα που τον είδε να υποφέ-
ρει τον πήρε στο σπίτι της και μετά από καιρό κατάφερε να τον γράψει και στο σχολείο.  

Το αγόρι τώρα πια ήταν χαρούμενο. Είχε ένα σπίτι που τον φρόντιζαν και θα καθόταν και πάλι 
σε θρανίο. Την επόμενη μέρα πήγαν για  να αγοράσουν τα σχολικά του βιβλία και τετράδια.  

Επιτέλους έφτασε η μέρα που το αγόρι θα πήγαινε στο νέο του σχολείο. Όταν πήγε όμως εκεί, 
τα παιδιά τον κορόιδευαν γιατί ήταν από άλλη χώρα και επειδή είχε άλλο χρώμα δέρματος.  

Στο διάλειμμα τον εκφόβιζαν και το αγόρι στεναχωριόταν.  

Την επόμενη μέρα η δασκάλα τούς μίλησε για τα δικαιώματα των παιδιών. Όλοι κατάλαβαν ότι 
ο τρόπος που φέρονταν στο αγόρι  δεν ήταν ο σωστός.  Έπειτα όλα τα παιδιά έγιναν αγαπημέ-
να και κανένας δεν ξανακορόιδεψε κανέναν μέσα στο σχολείο.  
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Ο Αντώνης Σαμαράκης 
(Αθήνα, 16 Αυγούστου 1919, 
Πύλος Μεσσηνίας, 8 Αυγού-
στου 2003) ήταν Έλληνας 
πεζογράφος της μεταπολεμι-
κής γενιάς, το έργο του 
οποίου είναι διεθνούς 
αναγνώρισης.  

Η πρώτη του ουσιαστική 
εμφάνιση στον λογοτεχνικό 
χώρο γίνεται το 1954 με την 
έκδοση της συλλογής 
διηγημάτων Ζητείται ελπίς. 
Πρόκειται για έναν από τους 
περισσότερο μεταφρασμέ-
νους Έλληνες πεζογράφους, 
με πανελλήνιες και διεθνείς 
διακρίσεις, καθώς τα έργα 
του έχουν μεταφραστεί σε 
περισσότερες από 30 
γλώσσες. 

Εργάσθηκε ως εμπειρογνώ-
μων της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας των Ηνωμένων 
Εθνών σε πολλές χώρες για 
κοινωνικά θέματα. Ως 
εκπρόσωπος της Ουνέσκο 
ταξίδεψε στην Αιθιοπία και 
δραστηριοποιήθηκε με άρθρα 
του για τη διεθνή κινητοποί-
ηση υπέρ της επίλυσης των  

 

προβλημάτων των κατοίκων 
της χώρας. Το 1989 ανακη-
ρύχθηκε Πρεσβευτής Καλής 
Θέλησης της UNICEF για τα 
παιδιά του κόσμου. Χαρα-
κτηριζόταν από την αγάπη 
του για τους νέους. Δική του 
ιδέα ήταν η δημιουργία της 
Βουλής των Εφήβων, που 
οδήγησε στη διοργάνωση 
άτυπων συνεδριάσεων της 
Βουλής, όπου δίνεται ο 
λόγος σε νέους από όλη τη 
χώρα. 

Πηγές: https://bit.ly/2RRo4aF 
https://bit.ly/2ROkLRC  

 

 

Στο τμήμα μας ετοιμάσαμε 

ένα αφιέρωμα για τα 100 
χρόνια από τη γέννηση 

αυτού του σπουδαίου 
ανθρώπου και συγγραφέα, 
του Αντώνη Σαμαράκη. 

 

 

 

 

 

 

Διαβάσαμε, συζητήσαμε και 
αναλύσαμε τα διηγήματα 
«Οδός Σταδίου, παραμονή 
Πρωτοχρονιάς», από τη 
συλλογή διηγημάτων «Το 
διαβατήριο» και «Ξανθός 
ιππότης» και «Το ποδήλα-
το», από τη συλλογή διηγη-

μάτων «Ζητείται ελπίς». 
Επίσης συγκρίναμε τον 
τρόπο γραφής του με τους 
νεότερους συγγραφείς και 
μάλιστα βρήκαμε έναν νέο 
συγγραφέα, τον κ. Δημήτρη 
Γρυπαίο, που με μεγάλη 
χαρά δέχτηκε να έρθει και 
να μας μιλήσει στο σχολείο. 
Και όπως μας έγραψε στη 
συνέχεια: «Η πιο όμορφη 
ομιλία μου, με το πιο 
όμορφο ακροατήριο. Στο 8ο 
Δημοτικό σχολείο Αμαρουσί-
ου, συζητώντας σε αιφνιδια-
στικά υψηλό επίπεδο με τα 
τμήματα της Έκτης, για τη 
λογοτεχνία, τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης και όχι 
μόνο».  

(ακολουθεί η συνέντευξη που μας 
έδωσε o συγγραφέας στην επόμενη 
σελίδα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Όταν έστω και ένα μόνο παι-
δί στερείται τα δικαιώματά 
του, τότε ακυρώνεται η έννοια 
"δικαιώματα του ανθρώπου". 
Τα παιδιά χρειάζονται την 
αγάπη μας και τη φροντίδα 
μας όχι μόνο την παγκόσμια 
ημέρα του παιδιού, στις 11 
Δεκεμβρίου, αλλά όλες τις μέ-
ρες του χρόνου..."  

Αντώνης Σαμαράκης 

Ποτέ πια πόλεμος! 
"Τις τελευταίες νύχτες 

δεν βλέπω όνειρα, 
φοβάμαι πια να ονειρεύομαι" 

είπε το οχτάχρονο παιδί 
από το Κόσοβο. 

………..Παιδιά που τους δίνουν 
όπλα μεγαλύτερα από το μπόι 
τους και τα στέλνουν να κλα-
δέψουν τη ζωή άλλου ανθρώ-
που και να πεθάνουν και τα 
ίδια. Παιδιά που τα ποτίζουν 
μίσος για τον πλησίον. Αλλά 
το παιδί σκέφτεται την ειρήνη, 
την ονειρεύεται, τη ζωγραφί-
ζει, την τραγουδά………. 
 
Απόσπασμα από ένα από τα τε-
λευταία σημειώματα του Αντώνη 
Σαμαράκη που δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό της UNICEF 
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Στην ερώτησή μας πώς του 
έρχεται η έμπνευση για να 
γράψει, ο συγγραφέας μάς 
απάντησε ότι δεν είναι από 
τους συγγραφείς που 
γράφουν συνέχεια. Κατα-
γράφει τις ιδέες που του 
έρχονται και μετά από 
καιρό, όταν νιώσει έτοιμος, 
αρχίζει τη συγγραφή. Στα 
διηγήματα που γράφει έχει 
μεγάλη σημασία το τέλος. 
Και προσπαθεί να τονίσει 
αυτά που πιστεύει ότι έχουν 
σημασία να επισημανθούν 
μέσα από το στοιχείο της 
υπερβολής και κυρίως της 
τελικής ανατροπής.  

Στην ερώτησή μας πώς 
κατάλαβε ότι είχε ταλέντο 
στη συγγραφή και ποιο ήταν 
το καθοριστικό σημείο για 
να αντιληφθεί ότι θέλει να 
ασχοληθεί με τη συγγραφή, 
μας απάντησε ότι, αν και 
από μικρός έλεγε ότι θα 
γίνει συγγραφέας, το 
διήγημα του Αντώνη Σαμα-
ράκη «το ποτάμι», το οποίο 
διάβασαν στο Γυμνάσιο στην 
ώρα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας ήταν εκείνο το 
κείμενο που τον συγκλόνισε 
και τον έκανε να θέλει να  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ασχοληθεί πραγματικά με τη 
συγγραφή βιβλίων. Το 
οικογενειακό του περιβάλλον 
ήταν υποστηρικτικό σε αυτή 
του την ενασχόληση, ενώ και 
η φιλόλογός του στο Λύκειο 
τον επιβράβευε για τις 
εκθέσεις που έγραφε. 
Ωστόσο έχει διαβάσει πάρα 
πολλά βιβλία και φυσικά, 
όλα τα βιβλία του Σαμαρά-
κη. Στο διήγημα που 
αναλύσαμε μας έκανε 
εντύπωση ο τρόπος γραφής 
και η ανατροπή της τελικής 
σκηνής. Τον ρωτήσαμε 
περισσότερα πάνω σε αυτό 
το θέμα. Μας εξήγησε στο 
συγκεκριμένο διήγημα 
ακολούθησε την τεχνική 
«αφηγητής - κάμερα» με την 
έννοια ότι σε όλο το διήγημα 
ακολουθούσαμε το ζευγάρι 
σε ό,τι και να έκανε, χωρίς 
όμως να μας αποκαλύπτεται 
το τέλος. Επίσης, ότι με το 
συγκεκριμένο διήγημα ήθελε  

 

 

 

 

 

 

 

να αναδείξει ότι πλέον οι 
άνθρωποι προσπαθούν να 
αποκτήσουν κοινωνική 
αποδοχή μέσω των ιστοτό-
πων κοινωνικής δικτύωσης, 
χωρίς να έχουν κάνει κάτι 
σημαντικό οι ίδιοι αλλά 
απλά είτε γιατί βρέθηκαν σε 
ένα σημαντικό γεγονός, είτε 
βρέθηκαν κοντά σε έναν 
σημαντικό άνθρωπο. Στο 
συγκεκριμένο διήγημα οι 
πρωταγωνιστές, ένα νεαρό 
ζευγάρι, διακινδυνεύουν 
ακόμα και την σωματική 
τους ακεραιότητα για να 
κερδίσουν την επιβράβευση 
μέσω των likes. Ο κ. Γρυ-
παίος απάντησε σε όλες μας 
τις ερωτήσεις. Ήταν χαρού-
μενος που βρέθηκε ανάμεσά 
μας και που το διήγημά του 
κατάφερε να μας ενεργοποι-
ήσει, αφού όπως πιστεύει η 
λογοτεχνία πρέπει να 
προσαρμόζεται με τη 
σημερινή εποχή. Στο τέλος 
μας αποχαιρέτησε λέγοντας 
ότι αν έχουμε ένα όνειρο για 
να κάνουμε κάτι θα πρέπει 
να προσπαθήσουμε μόνοι 
μας και στηριζόμενοι στις 
δικές μας δυνάμεις για να το 
καταφέρουμε.  

 Την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 μας επισκέφτηκε στο σχολείο μας ο συγγραφέας Δημήτρης Γρυ-
παίος. Αφορμή στάθηκε η ανάλυση ενός διηγήματός του με τον τίτλο «Τρόμος» από το πρόσφατο βι-
βλίο του, το οποίο εκδόθηκε το 2019. Μεγάλη σύμπτωση αποτελεί το ότι το συγκεκριμένο βιβλίο του 
εκδόθηκε 100 χρόνια από τη γέννηση του Αντώνη Σαμαράκη, ενός συγγραφέα που ο κ. Γρυπαίος θαυ-
μάζει. Ο κ. Γρυπαίος είναι διευθυντής του τμήματος προγραμματισμού στην εταιρεία όπου εργάζεται 
και μάλιστα έχει ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια και με το αγωνιστικό σκάκι.  Το πρώτο του κείμε-
νο, ένα ευθυμογράφημα, το έγραψε στην ηλικία των 12 ετών και το έστειλε σε μία εφημερίδα.  Έως 
και τώρα έχει δημοσιεύσει δύο συλλογές διηγημάτων και ένα μυθιστόρημα. 
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ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΟ ΜΑΤΙΑ 

Τα παιδιά, είτε μιλάνε είτε 
γράφουν είτε ζωγραφίζουν, 
εκφράζουν πάντα το δικό 
τους όραμα για έναν κόσμο 
γεμάτο φως.  

Είναι όμως και κάτι παιδιά 
που ούτε να μιλήσουν 
μπορούν, ούτε να γράψουν 
ούτε να ζωγραφίσουν… 
Σκελετωμένα καθώς είναι, 
από την πείνα και την 
εξαθλίωση, ή προσφυγάκια, 
κυνηγημένα πουλιά σε 
κάποια από τις πολλές 
πολεμικές περιπέτειες, που 
εξακολουθούν πάντα να 
πληγώνουν την ανθρωπότη-
τα, πότε εδώ, πότε εκεί, στην 
Αφρική, στην Ασία, στην 
Κεντρική και Νότια Αμερική, 
αλλά και εδώ στην Ευρώπη: 
στην Κύπρο μας, τα ξεριζω-
μένα Ελληνάκια της Κύ-
πρου…  

Το μόνο που μπορούν τα 
παιδιά αυτά είναι να δίνουν 
άθελά τους στόχο στις 
κάμερες της τηλεόρασης ή 
στο φωτογράφο.  

Αν όμως δεν μπορούν πια να 
μιλάνε ή να γράφουν ή να 
ζωγραφίζουν, πόσα δε λένε – 
και πώς τα λένε! – μ’ αυτά 
τα βαθιά πικραμένα κατα-
τρομαγμένα μάτια τους, τα 
μεγάλα αυτά μάτια τους, 
ολάνοιχτα αντίκρυ στην 
απανθρωπιά του κόσμου, 
έτσι όπως τον φτιάξαμε και 
τον καταντήσαμε εμείς οι 
άλλοι.  

 

Τα τόσο εύγλωττα μάτια 
των σιωπηλών πεινασμένων 
παιδιών, που το σκελετωμέ-
νο κορμάκι κάνει να φαίνο-
νται ακόμα πιο μεγάλα, 
πελώρια (η έλλειψη σχεδόν 
κορμιού σου δίνει την 
αίσθηση ότι τα παιδιά τούτα 
δεν είναι τίποτ’ άλλο από 
δυο μάτια, αλλά τι μάτια…) 
με τη δική τους φωνή μας 
λένε:  

«Εσύ ο ίδιος τι κάνεις για ν’ 
αλλάξει ο κόσμος μας στο 
καλύτερο;»  

Αντώνης Σαμαράκης 

Η UNICEF είναι μία 

οργάνωση του ΟΗΕ για τα 
παιδιά, τιμημένη το 1965 με 
βραβείο Νόμπελ για την 
προσφορά της. 
Ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 
1946 από τη γενική συνέ-
λευση του νεοσύστατου τότε 
διεθνούς οργανισμού για να 
βοηθήσει τα παιδιά της 
Ευρώπης, της Μέσης Ανατο-
λής και της Κίνας μετά το 
τέλος του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου. Η ονομασία της 
προέρχεται από τα αρχικά 
των αγγλικών λέξεων United 
Nations International 
Children's Emergency Fund 
(Διεθνές Έκτακτο Ταμείο 
των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Παιδιά). 
Το 1953 η UNICEF έγινε 
μόνιμο τμήμα του συστήμα-
τος των Ηνωμένων Εθνών, με 
κεντρικά γραφεία στη Νέα 

Υόρκη και αποστολή την 
κάλυψη των μακροπρόθε-
σμων αναγκών των φτωχών 
παιδιών και των μητέρων 
τους στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. 
Στις 20 Νοεμβρίου 1989 
υιοθετήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ η 
«Σύμβαση για τα Δικαιώμα-
τα του Παιδιού», που 
αποτελεί το πλέον αποδεκτό 
κείμενο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα παγκοσμίως. Τα 
54 άρθρα της καλύπτουν όλα 
τα δικαιώματα των παιδιών 
στους τομείς της Επιβίωσης, 
της Ανάπτυξης, της Προστα-
σίας και της Συμμετοχής. 
Πηγή:  
https://www.sansimera.gr/articles/19 
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Πηγή: https://bit.ly/2GPJb6V  
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Η Μαφάλντα είναι ένα 
πεντάχρονο κοριτσάκι, 
πρωταγωνίστρια μιας σειράς 
κόμικ της Αργεντινής που 
γράφτηκε και σχεδιάστηκε 
από τον γελοιογράφο 
Joaquín Salvador Lavado 
Saco, γνωστότερο με την 
ονομασία Quino, και κυκλο-
φορούσε από το 1964 έως το 
1973. Η Μαφάλντα ενδιαφέ-
ρεται για τους ανθρώπους, 
μικρούς και μεγάλους και 
την παγκόσμια ειρήνη. Είναι 
πανέξυπνη, ευγενική και 
περίεργη, Αγαπά την 
οικογένειά της, και τους 
φίλους, αλλά μισεί την 
σούπα. 

Μετά το 1973, ο Quino 
σχεδίασε ακόμα μερικές 
φορές την Μαφάλντα, 
κυρίως για την προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Το 1976, σχεδιάζει τη 
Μαφάλντα για την UNICEF 
που απεικονίζεται στη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού. 
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Το τμήμα μας, στο πλαίσιο 
υλοποίησης καινοτόμου 
προγράμματος για το 
Περιβάλλον και την Αειφο-
ρία, υλοποίησε φέτος μία 
σειρά από δράσεις και 
δραστηριότητες. Μία από 
αυτές ήταν η έρευνα για την 
προσβασιμότητα - προσπε-
λασιμότητα των δημόσιων 
χώρων του Δήμου Αμαρου-
σίου για τους δημότες και 
τους επισκέπτες και ιδιαίτε-
ρα για τα άτομα με αναπη-
ρίες.  

Με βάση τα αποτελέσματα 
της έρευνας, η συνολική 
κατάσταση στον Δήμο 
Αμαρουσίου σε σχέση με την 
προσβασιμότητα - προσπε-
λασιμότητα των δημόσιων 
χώρων της πόλης χαρακτηρί-
ζεται ως μέτρια. Πολύ συχνά 
η έλλειψη διαβάσεων, η 
άσχημη κατάσταση των 
πεζοδρομίων, το ακατάλληλο 
πλάτος τους και τα εμπόδια 
όπως για παράδειγμα τα 
παρκαρισμένα οχήματα 
δυσχεραίνουν την ελεύθερη 
προσπέλαση. Αυτό δημιουρ-
γεί ιδιαίτερο πρόβλημα για 
τους γονείς με τα παιδικά 
καροτσάκια. Τα  άτομα με 
αναπηρίες όμως, όπως 
άτομα που χρησιμοποιούν 
αναπηρικά αμαξίδια και 
άτομα με προβλήματα 
όρασης, είναι πολύ δύσκολο 
ως και αδύνατο να μετακι-
νηθούν ελεύθερα και με 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ασφάλεια στην πόλη. 
Σημειώνεται έλλειψη 
υποδομών, όπως ράμπες, 
διαβάσεις με ράμπες ή 
πεζοδρόμια με επαρκές 
πλάτος για άτομα με 
κινητικές αναπηρίες, ελεύ-
θερους οδηγούς όδευσης 
τυφλών και χαμηλά κρά-
σπεδα.  

Όμως και οι πολίτες αδια-
φορούν για την ελεύθερη 
κίνηση των ατόμων με 
αναπηρία, αφού σταθμεύ-
ουν τα αυτοκίνητά τους 
όπου βρουν, κλείνοντας 
ράμπες και διαβάσεις, 
χωρίς να ενδιαφέρονται για 
την ισότιμη πρόσβαση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στους δημόσιους χώρους 
από άτομα με αναπηρίες. 
Δεν είναι υποχρέωση 
λοιπόν μόνο του δήμου 
αλλά και όλων μας να 
μάθουμε να συμπεριφερό-
μαστε υπεύθυνα και να 
σεβόμαστε όλους τους 
υπόλοιπους ανθρώπους. 
Ακολουθούν τα αποτελέ-
σματα της έρευνας και μία 
σκέψη για το πώς πρέπει 
να συμπεριφερόμαστε ως 
ενεργοί και υπεύθυνοι 
πολίτες στην καθημερινή 
μας ζωή με σεβασμό σε 
όλους τους άλλους και 
Παιδεία.  

 

Ερευνητική ομάδα:  

Οι μαθητές και ο δάσκαλος του Στ3 τμήματος του 8ου Δ.Σχ. Αμαρουσίου 

Χρόνος υλοποίησης της έρευνας: Νοέμβριος 2019 

Ερευνητικό δείγμα: 231 άτομα 

            

                       

Ταυτότητα έρευνας 
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Τι μάθαμε από την έρευνα (πέρα από τα συμπεράσματα για την πόλη μας);;  
1. Πώς να εκπονούμε μία έρευνα.  2. Πώς να συλλέγουμε και να επεξεργαζό-
μαστε στατιστικά δεδομένα.  3. Πώς να συνεργαζόμαστε με την ομάδας μας. 4. 
Πώς μπορούμε να είμαστε ενεργοί στην πόλη μας και να σεβόμαστε τους άλ-
λους 5. Επεκτείναμε τις γνώσεις μας στα ποσοστά και τις εξισώσεις! 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα 231 άτομα που μας βοήθησαν απαντώντας στο 
ερωτηματολόγιό μας. 

Φωτογραφίες από το 
κέντρο της πόλης 
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Με την έρευνα που κάναμε 
για το αν το Μαρούσι είναι 
προσβάσιμη πόλη για τους 
ανθρώπους με αναπηρίες, 
παρατηρήσαμε πως όχι μό-
νο δεν είναι προσβάσιμη 
αλλά ακόμα και οι πολίτες 
χωρίς αναπηρίες δυσκολεύ-
ονται στη μετακίνηση τους. 
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι 
πρέπει να γίνουν αλλαγές 
στο δήμο μας, όπως για 
παράδειγμα θα πρέπει να 
γίνεται η συντήρηση των 
πεζοδρόμων των ραμπών 
και να υπάρχει μεγαλύτερη 
αστυνόμευση για να μην 
παρκάρουν παράνομα οι 
άνθρωποι τα αυτοκίνητά 
τους και να κλείνουν την 
πρόσβαση στις διαβάσεις 
και στις ράμπες. Αλλά ε-
κτός από αυτό πρέπει και 
εμείς οι ίδιοι να ακολου-
θούμε τους νόμους και να 
μην κάνουμε πιο δύσκολη 
την πρόσβαση των ανθρώ-
πων με αναπηρίες στους 
χώρους του Δήμου. Φέτος το 
βραβείο προσβάσιμης πόλης 
για το 2020 δόθηκε στην 
πόλη της Βαρσοβίας στην 
Πολωνία. Συμπεραίνουμε 
ότι όλες οι πόλεις μπορούν 
και πρέπει να γίνουν προ-
σβάσιμες για τους ανθρώ-
πους με αναπηρίες. Και αυ-
τοί οι άνθρωποι έχουν τα 
ίδια δικαιώματα με εμάς 
και δεν πρέπει να τους ε-
μποδίσουμε να ζήσουν, ό-
πως όλοι οι άνθρωποι, την 
καθημερινότητά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ραβδογράμματα της έρευνας που τοποθετήσαμε έξω από την αίθουσά μας 
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Πεζοδρόμια  Διαβάσεις  Ράμπες  

Άσχημη κατάσταση  Ελλιπής συντήρηση 

Ακατάλληλο πλάτος 
Έλλειψη σε κεντρικά σημεία του 
Δήμου 

Έλλειψη σε δημόσιους χώρους (πε-
ζοδρόμια/διαβάσεις) 

Αδυναμία προσπέλασης λόγω παρκαρι-
σμένων αυτοκινήτων ή άλλων εμποδίων 
(π.χ. σκουπίδια, δέντρα, πινακίδες) 

Αδυναμία διάβασης λόγω παρκαρι-
σμένων αυτοκινήτων 

Αδυναμία προσπέλασης λόγω παρ-
καρισμένων αυτοκινήτων 

Έλλειψη ή κακή συντήρηση οδηγού όδευ-
σης τυφλών 

Διαβάσεις δρόμων που καταλήγουν 
σε υψηλά κράσπεδα 

 

Υψηλά κράσπεδα   
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Ένα σημαντικό γεγονός που 
σχετίζεται με την κοινωνική 
ισότητα και τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες 
είναι οι Παραολυμπιακοί 
Αγώνες. Οι Παραολυμπιακοί 
Αγώνες είναι οι αντίστοιχοι 
Ολυμπιακοί Αγώνες για τους 
αθλητές που έχουν αναπηρί-
ες. Είναι το μεγαλύτερο 
αθλητικό γεγονός για το 
Παραολυμπιακό κίνημα. Οι 
Αγώνες γίνονται κάθε 
τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη 
των Ολυμπιακών Αγώνων 
και από το 1988 στους 
αγώνες της Σεούλ διεξάγο-
νται στους ίδιους αθλητικούς 
χώρους. Έχουν σκοπό να 
αναδείξουν όχι την αναπηρία 
αλλά τον αθλητή. Οι πρώτοι 
επίσημοι Αγώνες Ολυμπια-
κού χαρακτήρα για αθλητές 
με αναπηρία διοργανώθηκαν 
το 1960 στη Ρώμη (Ιταλία) 
ύστερα από τους Ολυμπια-
κούς αγώνες. Οι Παραολυ-
μπιακοί Αγώνες έχουν 
εξελιχθεί πλέον στο δεύτερο 
μεγαλύτερο αθλητικό 
γεγονός μετά τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Οι Παραολυ-
μπιακοί αγώνες έχουν ως 
στόχο να αναπτύξουν μία 
θετική στάση απέναντι στα 
άτομα με αναπηρίες. Το 
καθαρό όφελος των Παραο-
λυμπιακών αγώνων συνδέε-
ται με τη συνειδητοποίηση 
του δικαιώματος για αυτό-
νομη ανάπτυξη και ισότιμη 
συμμετοχή, αναγνωρίζοντας  

 

το πάθος και την αποφασι-
στικότητα των αθλητών με 
αναπηρία.  

Και οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες προσπαθούν να 
αναδείξουν το ευ αγωνίζε-
σθαι και το σεβασμό ανάμε-
σα σε όλους τους αγωνιζόμε-
νους αθλητές. Είναι όμως 
αυτό εφικτό σήμερα; Μία 
μεγάλη απειλή για τους 
Αγώνες είναι οι απαγορευ-
μένες και παράνομες ουσίες 
(doping) τις οποίες χρησιμο-
ποιούν κάποιοι αθλητές για 
να υπερβούν τα όριά τους 
και να κερδίσουν μετάλλια 
για να κερδίσουν με τον 
τρόπο αυτό, όχι μόνο δόξα, 
αλλά και πλούτο από τους 
χορηγούς. Αυτές οι πράξεις 
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία 
των αθλητών και τις αξίες 
των Ολυμπιακών αγώνων 
που είναι η συμφιλίωση και 
η ευγενής άμιλλα των 
αθλητών από όλον τον 
κόσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Από την επίσκεψή μας στο Παναθηναϊκό Στάδιο και την συμμετο-
χή μας στη δράση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής "Αγαπώ 
τον αθλητισμό". 

Οι πέντε ολυμπιακοί κύκλοι 
στο σήμα των Ολυμπιακών 
Αγώνων, αντιστοιχούν σε κα-
θεμία από τις πέντε κατοι-
κήσιμες ηπείρους της Γης. 
Συμβολίζουν την ένωση των 
ηπείρων και τη συνάντηση 
των αθλητών από όλες τις 
ηπείρους. 

Το έμβλημα της Διεθνούς 
Παραολυμπιακής Επιτροπής 
αποτελείται από τρεις στα-
γόνες που συμβολίζουν τα 
σημαντικότερα συστατικά 
της ανθρώπινης ύπαρξης: την 
Ψυχή, το Σώμα και το Πνεύ-
μα (αντίστοιχο με το σύνθη-
μα των Ολυμπιακών Αγώνων 
που είναι το Citius, Altius, 
Fortius (πιο γρήγορα, πιο 
ψηλά, πιο δυνατά). 
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Τι μας προσφέρει το 
δάσος; 

Είναι ένα φυσικό αγαθό, με 
πολύπλευρη σημασία και 
ανυπολόγιστη αξία για τη 
ζωή, για τον άνθρωπο. 
Παράγει το οξυγόνο, ενώ 
δεσμεύει διοξείδιο του 
άνθρακα μέσω της φωτοσύν-
θεσης (Το διοξείδιο του 
άνθρακα είναι αέριο του 
θερμοκηπίου και αυτό που 
παράγεται από τις ανθρω-
πογενείς δραστηριότητες 
ευθύνεται για την κλιματική 
κρίση). Μειώνει τις μεγάλες 
θερμοκρασίες. Μειώνει την 
ένταση του ανέμου. Μειώ-
νει τους θορύβους. Συγκρα-
τεί το νερό της βροχής και 
δεν το αφήνει να πέφτει με 
δύναμη στο έδαφος και να 
το διαβρώνει. Ενισχύει τα 
υπόγεια νερά, αφού το 
μεγαλύτερο μέρος του νερού 
της βροχής με τη βοήθεια της 
βλάστησης απορροφάται από 
το έδαφος και εμπλουτίζο-
νται τα υπόγεια νερά. 
Εξασφαλίζει κατάλληλες 
συνθήκες για την προστασία, 
διατροφή και διατήρηση 
πολλών ζωικών οργανισμών 
(βιοποικιλότητα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Με την πεποίθηση ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η κλιματική 
κρίση, είναι κοινωνικά και οικονομικά και πρέπει να αναλάβουμε δράση, 
συμμετείχαμε σε αναδάσωση στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Ελλη-
νική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Συνολικά φυτέψαμε 39 μικρά δεντρά-
κια, κουτσουπιές και βελανιδιές. 

Το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου και η κλιματική κρίση 

Πολλοί ταυτίζουν το φαινόμε-
νο του θερμοκηπίου με την 
κλιματική αλλαγή. Η αλήθεια 
είναι ότι το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό 
φαινόμενο με ευεργετικά α-
ποτελέσματα στο κλίμα της 
γης. Η απειλή προέρχεται 
από την υπερβολή του φαινο-
μένου, η οποία οφείλεται στις 
ανθρωπογενείς εκπομπές ρύ-
πων. 
Με τον όρο «φαινόμενο θερ-
μοκηπίου» εννοούμε το γεγο-
νός ότι μεγάλο μέρος της υ-
πέρυθρης ακτινοβολίας που 
εκπέμπεται απ’ την επιφά-
νεια της Γης, απορροφάται 
από ορισμένα αέρια της α-
τμόσφαιρας, τα αέρια θερμο-
κηπίου, με κυριότερο το διο-
ξείδιο του άνθρακα (CO2) και 
τους υδρατμούς, και επανεκ-
πέμπεται προς την επιφά-
νεια. Χωρίς αυτά, η μέση 
θερμοκρασία της Γης θα ήταν 
χαμηλή, στους -18ºC αντί των 
+15ºC που είναι σήμερα. 

Η αλλαγή του κλίματος έχει 
εμφανή αποτελέσματα, από 
την αύξηση της θερμοκρασίας 
ως την άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας ως αποτέλεσμα 
του λιωσίματος των πάγων. 
Σε κάποιες περιοχές της Γης 
θα αυξηθούν οι πυρκαγιές, η 
λειψυδρία και η ερημοποίηση, 
ενώ σε άλλες θα αυξηθούν οι 
πλημμύρες και θα γίνουν πιο 
έντονοι οι τυφώνες. Πάνω 
από 20 εκατομμύρια παιδιά 
θα πεινάσουν λόγω των α-
κραίων καιρικών φαινομένων 
και πολλά είδη ζώων και φυ-
τών θα εξαφανιστούν 

Μέχρι το 2030 η κλιματική 
αλλαγή αναμένεται να κοστί-
σει στην παγκόσμια οικονο-
μία 700 δις δολάρια ετησίως. 
Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια 
άνθρωποι είναι περιβαλλο-
ντικοί πρόσφυγες, ενώ έως το 
2050 ο αριθμός αυτός θα 
φτάσει τα 200 εκατομμύρια.  
 

Πηγές: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Στυλίδας-Υπάτης, (2013),  Κλιματικές αλλαγές, 
ακραία καιρικά φαινόμενα 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=226&lan
guage=el-GR (3-2-2020) 

http://wwww.minagric.gr/greek/agro_pol/DASIK
A/Forests/Forests1.htm (3-2-2020) 

https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_el (12-2-
2020) 

https://ec.europa.eu/environment/basics/global-
challenges/consequences/index_el.htm (12-2-
2020) 
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Σενάριο/Σκηνοθεσία: Pedro 
Garcia Solis (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Η ταινία κινουμένων σχεδίων 
μικρού μήκους «Cuerdas» 
μιλά για ένα αγοράκι με 
εγκεφαλική παράλυση, τον 
Νικόλα, και τη φίλη του τη 
Μαρία.  

Τα παιδιά στο σχολείο 
συμπεριφέρονταν άσχημα 
στον Νικόλα και τον περι-
φρονούσαν, γιατί δεν μπορεί 
να μιλήσει, να περπατήσει 
και να εκφράσει τα συναι-
σθήματά του, εκτός από τη 
Μαρία, ένα κοριτσάκι 9 
ετών. Η Μαρία ήταν η μόνη 
που τον αποδέχτηκε, όπως 
ακριβώς ήταν, και προσπά-
θησε να γίνει φίλη του και 
να τον βοηθήσει. Έπαιζε 
μαζί του, ακόμα κι αν ο 
Νικόλας δεν μπορούσε να 
παίξει.  

 

 

 

 

 

 

 

Παίζουν μαζί με ένα σκοινά-
κι, παίζουν ποδόσφαιρο, 
κάνουν τους πειρατές, 
χορεύουν διαβάζουν παρα-
μύθια. Το σκοινάκι που 
χρησιμοποιεί η Μαρία τους 
κάνει να έρθουν πιο κοντά 
και να δεθούν περισσότερο. 
Στο τέλος όμως ο Νικόλας 
πεθαίνει και όλα αλλάζουν 
για τη Μαρία.  

Η Μαρία κράτησε ένα 
κομμάτι από το σκοινάκι 
που έπαιζαν μαζί, το φόρεσε 
στο χέρι της για να της 
θυμίζει τον φίλο της και όλα 
αυτά που έκαναν μαζί και 
δεν το έβγαλε ποτέ από το 
χέρι της. Αποφάσισε να γίνει 
δασκάλα για να βοηθά και 
άλλα παιδιά σαν τον Νικόλα.  

 

 

 

 

 

 

Το «Cuerdas» μας συγκίνησε 
με τον τρόπο που η Μαρία 
αντιμετώπιζε τον Νικόλα. 
Στις μέρες μας κάποιοι 
άνθρωποι θεωρούν κατώτε-
ρους τους ανθρώπους που 
μπορεί να αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα.  Επίσης 
ιδιαίτερα συγκινητική σκηνή 
ήταν όταν η Μαρία μετά 
από 20 χρόνια μπαίνει στην  

 

 

 

 

 

 

 

 

τάξη ως δασκάλα με το 
σκοινάκι περασμένο στο χέρι 
της, σαν βραχιόλι. Στενοχω-
ρηθήκαμε όταν στο τέλος ο 
Νικόλας πεθαίνει.  

Η συγκεκριμένη ταινία 
απέσπασε το βραβείο του 
καλύτερου φιλμ μικρού 
μήκους για το 2014. Πιστεύ-
ουμε ότι ευτυχώς που 
υπάρχει μία ταινία σαν κι 
αυτή για να βάλει μυαλό 
στους ανθρώπους που 
κάνουν διακρίσεις. Πραγμα-
τικά ο τίτλος της καλύτερης 
ταινίας της αξίζει και με το 
παραπάνω.  

Αυτή η εντυπωσιακή ταινία 
μάς μεταφέρει πολλά 
δυνατά μηνύματα: Ο καθέ-
νας μας είναι ξεχωριστός και 
αυτό πρέπει να το σεβόμα-
στε. Ότι δεν πρέπει να 
ξεχωρίζουμε τους ανθρώ-
πους που αντιμετωπίζουν 
αναπηρία.  Ότι θα θυμόμα-
στε για πάντα τους φίλους 
μας. Ότι πρέπει να βοηθάμε 
ο ένας τον άλλον. Και τέλος, 
ότι όλοι, αν και είμαστε 
διαφορετικοί, είμαστε ίσοι.  
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Ο Ντίνος Δημόπουλος στη 
συγκεκριμένη ταινία αναφέ-
ρεται σε ένα παιδί, τον 
Πάνο, που είχε φυματίωση. 
Η μαμά του, επειδή δούλευε 
πολλές φορές, το άφηνε σε 
μία καλύβα μόνος του. Τους 
είχαν διώξει από το χωριό 
τους. Κανείς δεν το αποδε-
χόταν γιατί είχε αυτή την 
ασθένεια. Όλοι φοβόντουσαν 
ότι θα τους κολλήσει και τον 
θεωρούσαν κατώτερο. Ο 
Πάνος πίστευε ότι θα 
πέθαινε.  Δύο παιδιά μόνο, ο 
Πέτρος και η Ανθούλα, ήταν 
οι μόνοι που τον βοηθούσαν 
και τον έκαναν φίλο τους. 
Του πήγαιναν φαγητό, του 
έκαναν συντροφιά, του 
έφεραν τον γιατρό, ενώ ο 
Πάνος τους μάθαινε γράμ-
ματα. Πραγματικά, με τη 
συνεχή φροντίδα των φίλων 
του, ο Πάνος αισθανόταν 
καλύτερα.  

Όσο ο καιρός περνούσε, οι 
υπόλοιποι στο χωριό άρχισαν 
να δυσανασχετούν με την 
παρουσία του αρρώστου 
παιδιού γι’ αυτό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αποφάσισαν να του κάψουν 
την καλύβα, αδιαφορώντας 
αν ο Πάνος θα έχανε τη ζωή 
του. Το παιδί όμως κατάφε-
ρε να βγει από την καλύβα 
του και να σωθεί. Μαζί με 
την μητέρα του και τον θείο 
του Πέτρου, φεύγουν για να 
νοσηλευθεί σε ένα ειδικό 
νοσοκομείο, ενώ ο Πέτρος 
και η Ανθούλα σκέφτονται τι 
θα γίνει στο μέλλον.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ντίνος Δημόπουλος μάς 
μίλησε για την φιλία και την 
αλληλεγγύη μεταξύ των 
τριών παιδιών και  για την 
κοινωνική αποδοχή που 
στερούνταν το άρρωστο 
παιδί. Μας έδωσε ένα 
υπέροχο μήνυμα που πρέπει 
πολλοί να ακολουθήσουν 
στις μέρες μας. Για όλα τα  
παραπάνω η ταινία μάς 
άρεσε και θα θέλαμε να την 
ξαναδούμε! 

 

Τρεις φίλοι, γύρω στο 1930, ενάντια σε μία εχθρική κοινωνία.  

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος (1994). 

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ντίνου Δημόπουλου 
που κυκλοφόρησε το 1989. Ως βιβλίο πήρε το Bραβείο της Διεθνούς 
Kριτικής Eπιτροπής του Πανεπιστημίου της Πάντοβα και ως ταινία έξι 
πρώτα βραβεία σε ισάριθμα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. 

Ζωγραφίζουμε τα δελφινάκια του Αμβρακικού 
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"Η Αϊσά κι εγώ περπατούσαμε πιασμένοι χέρι χέρι στους δρό-
μους. Εγώ, ο τυφλός, της μάθαινα ν' ακούει τα βήματα των αν-
θρώπων. Εκείνη, πάλι, μου μιλούσε για τα χρώματα: Το κίτρινο, 
είναι σαν τον ήλιο που ζεσταίνει το δέρμα, το πράσινο σαν τη 
μυρωδιά του νοτισμένου χόρτου το πρωί, το μπλε σαν τον ωκεα-
νό, όταν στέκεσαι μπρος του……..(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου). 

Τιερί Λενέν - Φιλίπ Πουαριέ, «Με τα μάτια της καρδιάς (2001)» 

Με αφορμή το βιβλίο, καταγράφουμε τις σκέψεις μας………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολλοί άνθρωποι έχουν 
αναπηρίες. Όμως αυτό δε 
σημαίνει ότι είναι κατώτεροι 
από εμάς. Ο Ουγκό ήταν ένα 
παιδί τυφλό. Οι συμμαθητές 
του τον κορόιδευαν και το 
γεγονός αυτό τον έκανε να 
νιώθει μειονεκτικά. Ένα 
μόνο κορίτσι του στάθηκε. Η 
Αϊσά, ένα μαύρο κοριτσάκι 
από το Μάλι της Αφρι-
κής………..  

……Όλα τα παιδιά κορόι-
δευαν την Αϊσά και τον 
Ουγκό και έλεγαν ότι 
αγαπιόντουσαν, ενώ στην 
πραγματικότητα ήταν δύο 
πολύ καλοί φίλοι. Μέσα στη 
διαφορετικότητά τους, κι 
επειδή τα άλλα παιδιά τους 
είχαν απομονώσει, ενώθηκαν 
και ο ένας έκανε παρέα στον 
άλλον.  

…….οι υπόλοιποι μαθητές 
κορόιδευαν τον Ουγκό ότι 
αγαπά την Αϊσά γιατί αυτός 
ήταν τυφλός κι εκείνη 
σκουρόχρωμη, οπότε τα 
λευκά παιδιά τους αντιμε-
τώπιζαν διαφορετικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….η Αϊσά βοηθούσε τον 
φίλο της. Τον βοηθούσε στα 
μαθήματά του και του 
έδειχνε τις τάξεις, πράγμα 
που κανείς δεν σκεφτόταν 
να το κάνει. Τα παιδιά 
ήθελαν να πληγώσουν και να 
ντροπιάσουν τους δύο 
φίλους.  

…….ο Ουγκό είχε μόνο μία 
φίλη, την Αϊσά. Η Αϊσά ήταν 
ένα κοριτσάκι μαύρο, αλλά 
αυτό δεν είχε καμία σημασία 
για τον Ουγκό. Μόνο ένα 
είχε σημασία. Τον έκανε να 
χαμογελάει.  

…..κανείς δεν είχε καταλάβει 
ότι τα δύο αυτά παιδιά 
συμπονούσαν ο ένας τον 
άλλον γιατί οι άλλοι τους 
έκαναν να νιώθουν διαφορε-
τικοί χωρίς να αποδέχονται 
τη διαφορετικότητα.  

……πιστεύω ότι δε θα άρεσε 
στον Ουγκό να είναι τυφλός 
αφού αντιμετώπιζε δυσκολί-
ες, όμως με την Αϊσά 
έπαιρνε θάρρος και δύναμη.  

………..με όλα αυτά καταλα-
βαίνουμε ότι δεν πρέπει να  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κάνουμε διακρίσεις και να 
δεχόμαστε τη διαφορετικό-
τητα του άλλου.  

….τα δύο παιδιά, η Αϊσά και 
ο Ουγκό, παρόλο το σχολικό 
εκφοβισμό και τις κοροϊδίες 
που δέχονταν, έδειχναν 
αλληλεγγύη και σεβασμό το 
ένα για το άλλο. Ακόμα και 
όταν έφυγε η Αϊσά, ο Ουγκό 
την σκεφτόταν και έπαιρνε 
δύναμη από αυτήν.  

…..αν ήμουν στη θέση του 
Ουγκό θα ένιωθα λύπη γιατί 
θα με κορόιδευαν και 
απογοήτευση γιατί κανείς δε 
θα καταλάβαινε το πρόβλη-
μα που αντιμετώπιζα.  

….δεν πρέπει να κοροϊδεύ-
ουμε κανέναν επειδή είναι 
διαφορετικός.  

….ο Ουγκό φαντάζομαι θα 
ένιωθε φόβο και ντροπή. 
Αλλά σιγά σιγά με την Αϊσά 
ένιωθε και χαρά γιατί ήξερε 
ότι όλοι οι άνθρωποι δεν 
είναι ίδιοι. Υπάρχουν και 
καλοί άνθρωποι, σαν την 
Αϊσά.  
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Το συγκεκριμένο βιβλίο μετα-
φέρθηκε στον κινηματογράφο 
το 2017 και έλαβε θερμή υπο-
δοχή από το κοινό και από 
τους κριτικούς.  

Τίτλος βιβλίου: Θαύμα 

Συγγραφέας: Palacio R.J. 

Κατηγορία: Παιδική και Νε-
ανική Λογοτεχνία 

Ηλικία: 10 + 

Ημερομηνία έκδοσης: 2013 

Σελίδες: 368 

 

 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο η 
συγγραφέας αναφέρεται σε 
ένα αγόρι που είχε παρα-
μόρφωση στο πρόσωπο… Ο  
Όγκι Πούλμαν είχε γεννηθεί 
παραμορφωμένος και από 
τότε που γεννήθηκε είχε 
κάνει 27 εγχειρήσεις για να 
μπορεί να φανεί όπως τα 
άλλα παιδιά. Οι επεμβάσεις 
τον βοήθησαν βέβαια αλλά 
καμία από αυτές δεν τον 
έκαναν να μοιάζει φυσιολο-
γικός στα μάτια των άλλων. 
Τα μάτια του Όγκι ήταν 
δυόμισι εκατοστά χαμηλότε-
ρα από εκεί που θα έπρεπε 
να βρίσκονται….. δεν είχε 
βλεφαρίδες, ούτε φρύδια…. 
και όλο το πρόσωπο έμοιαζε 
σαν να είναι φτιαγμένο από 
κερί. 

Δεν είχε πάει ποτέ του 
σχολείο. Η μητέρα του έκανε 
μαθήματα από το σπίτι. Μία 
μέρα αποφάσισε ότι θα πάει 
πρώτη γυμνασίου. Όμως εκεί 
τα παιδιά δεν του φέρονταν 
με όμορφο τρόπο, δηλαδή 
του άφηναν σημειώματα στα 
ντουλάπια και τον κορόι-
δευαν. Όμως έκανε σιγά 
σιγά φίλους… στην αρχή 
έκανε παρέα με τη Σάμερ,  
ήταν ένα ευγενικό κοριτσάκι 
και  του συμπεριφερόταν με 
ωραίο τρόπο. Μετά άρχισε 
να κάνει πολλή παρέα με 
τον Τζακ Ουίλ. Μία μέρα 
όμως ο Τζακ είπε άσχημα 
λόγια για αυτόν και έτσι οι  

 

 

 

δρόμοι τους χώρισαν. Αλλά 
με κάποιον τρόπο τα 
ξαναβρήκαν και έγιναν πάλι 
αγαπημένοι φίλοι. 

Η συγγραφέας καταλήγει 
λέγοντας ότι ποτέ δεν 
πρέπει να κρίνουμε κάποιον 
μόνο από την εξωτερική του 
εμφάνιση. 

Ο Όγκι γνωρίζει πως δεν 
είναι συνηθισμένος γιατί δεν 
μοιάζει με τα άλλα παιδιά. 
Η μητέρα του, του έχει πει 
πως είναι μοναδικός, πως 
είναι ένα θαύμα! Ο Όγκι 
όμως αντιλαμβάνεται πως ο 
κόσμος λέει άσχημα πράγ-
ματα για εκείνον πίσω από 
την πλάτη του και αυτό τον 
στεναχωρεί πάρα πολύ.  

Ξέρω πως δεν μπορώ να 
αλλάξω το πρόσωπό μου. 
αλλά ίσως, οι άνθρωποι 
μπορούν να αλλάξουν τον 
τρόπο που βλέπουν. 

Είναι ένα βιβλίο που θα 
πρέπει όλοι, μικροί κα 
μεγάλοι να το διαβάσουν… 
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Μπορούμε να περάσουμε την ώρα μας διασκεδα-
στικά και παράλληλα να προβληματιστούμε για τα 
δικαιώματα που θα πρέπει να προστατεύουμε και 
τις αξίες που θα πρέπει να προάγουμε στην καθη-
μερινότητά μας. 

Βρίσκουμε μερικά από τα παραπάνω στο διπλανό 
κρυπτόλεξο. (Οι λέξεις είναι  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΦΙΛΙΑ, 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΓΑΠΗ). 

ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ 

1. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις στα παιδιά. 

2. Χρειάζονται όλα τα παιδιά για να μεγαλώσουν. 

3. Έχω την ………………… να σέβομαι τους άλλους. 

4. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε αυτήν. 

5. Η πρώτη ομάδα στην οποία ανήκουν τα παιδιά. 

6. Δημιουργεί γερές σχέσεις μεταξύ των παιδιών. 

7. Τα παιδιά δεν πρέπει να νιώθουν φυλακισμένα. 
Έχουν το δικαίωμα στην ……………… 

8. Τα παιδιά έχουν το ………………να λένε ελεύθερα 
τη γνώμη τους.  

9. Πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα αγόρια και τα 
κορίτσια, και ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους.  

10. Με τις πράξεις μας δείχνουμε την ……………. 
που έχουμε.  

11. Ο ………………είναι κάτι που πρέπει να δείχνου-
με και στα παιδιά.  

12. Η …………………είναι ένα δυνατό «όπλο».  

13. Το συναίσθημα που νιώθουν οι γονείς για τα 
παιδιά τους.  
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Η σκέψη πίσω από το επιτραπέζιο παιχνίδι που κατασκευάσαμε, με έμπνευση το προσφυγόπουλο 
από το παραμύθι της τάξης μας, είναι η εξής: Για κάθε άσχημη ενέργεια, με την οποία καταπατεί-
ται κάποιο δικαίωμα, επιβάλλονται ποινές, ενώ για κάθε καλό νέο υπάρχει και μία επιβράβευση. Το 
παιχνίδι είναι διασκεδαστικό και παράλληλα μας παρακινεί να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ό-
λων των παιδιών.  

Ενδεικτικά, ως άσχημες ενέργειες γράψαμε τις εξής:  

Καταπατάς τα δικαιώματα του άλλου: Χάνεις τη σειρά σου για 2 γύρους. 

Χτυπάς άλλα παιδιά: Γυρίζεις πίσω 12 τετράγωνα. 

Πετάς σκουπίδια κάτω: Χάνεις τη σειρά σου για 3 γύρους. 

Γίνεται πόλεμος στη χώρα σου: Γυρίζεις πίσω 11 τετράγωνα. 

Ως καλά νέα γράψαμε τα εξής: 

Έκανες φίλους: Προχωράς 7 τετράγωνα.  

Σε υποδέχτηκαν στο νέο σου σπίτι: Προχωράς 11 τετράγωνα. 

Πήγες στο σχολείο: Προχωράς 6 τετράγωνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φτιάξτε τα δικά σας επιτραπέζια  
Μαθαίνετε διασκεδάζοντας! 
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Στη σελίδα αυτή θυμόμαστε χαρακτηριστικές συνεργατικές δράσεις μας μέσα από φωτο-
γραφίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Το συνεργατικό έργο που ολοκληρώσαμε στο 
τμήμα μας: τα ηλιοτρόπια του βαν Γκογκ.  

Από την επίσκεψή μας στην Βουλή στην οποία 
συζητήσαμε για την ιστορία και την δημοκρατία 

Στο άλσος Συγγρού για τις περιβαλλοντικές 
δράσεις μας 

Φωτεινός παντογνώστης… για το 
μάθημα των Φυσικών 

Για την Αγωγή Υγείας 

Από το πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας: ο 
θησαυρός της Βαγίας 

Για το Ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα 

Από τα περιβαλλοντικά μας προγράμματα 
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Για την τελευταία σελίδα της 
εφημερίδας μας και με αφορ-
μή το διήγημα του Αντώνη 
Σαμαράκη «Οδός Σταδίου, 
παραμονή Πρωτοχρονιάς» κα-
ταγράφουμε ό,τι μας έκανε 
εντύπωση και ό,τι θέλουμε να 
μοιραστούμε μαζί σας …… 

 

 

 

 

 

 

 

Δύο αντιφατικές εικόνες που 
διακρίνονται στο διήγημα 
είναι τα δώρα που δείχνουν 
τη χαρούμενη διάθεση που 
θα έπρεπε να έχει ο κόσμος 
που ψωνίζει για τις γιορτές 
και το άγχος που παράλληλα 
έχει…… οι άνθρωποι αντί να 
έχουν χαρούμενη διάθεση 
έχουν άγχος επειδή είναι 
δύσκολη η καθημερινότητά 
τους και αυτό διαταράσσει 
το εορταστικό κλίμα.. 

Ο Σαμαράκης με την 
επανάληψη χρήματα χρήμα-
τα και υπολογίζουν υπολογί-
ζουν θέλει να μας δείξει το 
πόσο σπουδαίο είναι τα 
υλικά αγαθά για τη ζωή των 
ανθρώπων δυστυχώς….. Με 
τις επαναλήψεις ο Σαμαρά-
κης θέλει να δώσει έμφαση 
και να δείξει την αξία που 
έχουν τα υλικά αγαθά στη 
ζωή των ανθρώπων σήμερα. 

 Μία δεύτερη αντιφατική 
εικόνα είναι αυτή που ο 
κόσμος αναστατώθηκε όχι με 
αυτά που συμβαίνουν στον 
κόσμο αλλά με την εικόνα 
του αλόγου στους δρόμους 
της Αθήνας…. Το βαθύτερο 
νόημα όμως  του διηγήματος  

 

πιστεύω ότι είναι πως πλέον 
ο κόσμος αναστατώνεται με 
μικρά καθημερινά ζητήματα 
που δεν έχουν σημασία 
παρόλο που υπάρχουν πολύ 
σοβαρότερα και μεγαλύτερα 
πράγματα για να ασχοληθεί 
κανείς.   

Στο διήγημα Οδός Σταδίου 
παραμονή Πρωτοχρονιάς μας 
αναφέρονται δύο αντιφατι-
κές εικόνες: η πρώτη είναι η 
φράση φορτωμένοι δώρα και 
έγνοιες. Μέσα από αυτή τη 
φράση καταλαβαίνουμε ότι ο 
κόσμος καθώς είναι Πρωτο-
χρονιά είναι έξω για να 
ψωνίσει και να αγοράσει 
δώρα Άρα θα έπρεπε όλοι 
να είναι χαρούμενοι όμως 
έχουν άγχος και σκέφτονται 
πράγματα που τους προβλη-
ματίζουν. Η δεύτερη αντιφα-
τική φράση που εντοπίζω 
είναι ότι ο κόσμος φαίνεται 
να αλλάζει την καθημερινό-
τητα του για πράγματα λίγο 
σημαντικά και παραμελεί τα 
σημαντικά που υπάρχουν 
στον κόσμο με αποτέλεσμα 
να χάνει την ουσία της ζωής.  

Με τις επαναλήψεις των 
λέξεων χρήματα χρήματα 
και υπολογίζουν υπολογί-
ζουν ο συγγραφέας θέλει να 
δείξει πως στη ζωή του 
ανθρώπου τα υλικά αγαθά 
έχουν πολύ μεγαλύτερη 
αξία. Άρα καταλαβαίνουμε  
τα υλικά αγαθά είναι ένα 
τεράστιο μέρος στη ζωή του 
ανθρώπου σήμερα….. όχι στο 

τι πραγματικά συμβαίνει 
γύρω τους….Με τις  επανα-
λήψεις των λέξεων ο Σαμα-
ράκης επισημαίνει το πόσο 
μεγάλη αξία δίνουν οι 
άνθρωποι στα υλικά αγαθά 
κατά τη σημερινή εποχή και 
δε φαίνεται να τους ενδια-
φέρουν καθόλου τα προβλή-
ματα που υπάρχουν στον 
κόσμο…….και σε αυτό 
μάλλον οφείλεται το ότι ένα 
αλογάκι κατάφερε να 
διαταράξει το συνηθισμένο 
εορταστικό κλίμα της πόλης. 

Σε μία μέρα χαράς, γιορτής, 
αγάπης και αισιοδοξίας για 
το νέο έτος οι άνθρωποι 
είναι φορτωμένοι πολλές 
έγνοιες…….στο διήγημα ο 
συγγραφέας θέλει να μας 
περάσει πολλά μηνύμα-
τα……..το βαθύτερο μήνυμα 
όμως είναι ότι οι άνθρωποι 
στην καθημερινή τους ζωή 
δεν νοιάζονται για τους 
άλλους αλλά μόνο για τους 
εαυτούς τους. Οι άνθρωποι 
είναι απορροφημένοι στους 
προβληματισμούς και τα 
άγχη τους και δεν μπορούν 
να χαρούν ποτέ και τίπο-
τα…..οι άνθρωποι ασχολού-
νται πιο πολύ με την 
καθημερινότητά τους και δεν 
ενδιαφέρονται για τους 
άλλους ανθρώπους που 
υποφέρουν στον υπόλοιπο 
κόσμο…………. 

 

 

 


