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Η ΜΥΚΟΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    

 
 

Δημοκρατία  και κοινωνική δικαιοσύνη(σελ.5) 
 
Η επιρροή της Αρχαίας Ελλάδας στην διαμόρφωση 
της δημοκρατίας είναι αδιαμφισβήτητη. Κατά την 
διάρκεια του Χρυσού  
Αιώνα του Περικλή (5ος αιώνας  π.Χ), αναπτύχθηκαν 
και εφαρμόστηκαν έννοιες που διαμόρφωσαν όχι 
μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, για 
να φτάσουμε σε αυτό που απολαμβάνουμε σήμερα. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Τι γνωρίζετε για τα ανθρώπινα 
Δικαιώματα;(σελ. 3 και σελ. 7)  
 
Παρόλο που σήμερα η λέξη 
«δικαίωμα» μοιάζει ως κάτι 
δεδομένο, αυτό δεν ίσχυε πάντα. 
Χρειάστηκε πολύς χρόνος και πολλοί 
αγώνες για να μπορούμε να ζούμε 
σήμερα σε ένα κόσμο ελεύθερο. 
Υπήρξαν άνθρωποι που τόλμησαν 
να ξεπεράσουν τα όρια τους και τις 
αντιξοότητες για να υπερασπιστούν 
όσους δεν είχαν την δύναμη να το 
κάνουν. 

 
 

Γυναίκες που έκαναν 
τη διαφορά(σελ.13) 
 
Στο πέρασμα των χρόνων, 
μέσα από μεγάλους και 
συνεχείς αγώνες, η θέση 
της γυναίκας στην 
κοινωνία άλλαξε αισθητά. 
Ωστόσο, η προσπάθεια 
συνεχίζεται, καθώς, ακόμη 
και στις μέρες μας, η 
ισότητα των δυο φύλων 
είναι υπό αμφισβήτηση. 

 
  

Ας δημιουργήσουμε!(σελ.17) 
 
Μετά από τόση ανάγνωση, καλό 
είναι να χαλαρώσουμε λιγάκι! 

Ρατσισμός (σελ.10) 
Σε ένα κόσμο που εξελίσσεται 

επιστημονικά και τεχνολογικά και οι 
άνθρωποι έρχονται  πιο κοντά με κάθε 

τρόπο, μοιάζει παράδοξο να μας 
απασχολεί ακόμα το φαινόμενο του 

ρατσισμού. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Θεοδοσίου Ειρήνη, Ντρέου Μάριους  

Επαναστάτες….. με αιτία. 

 

 

«Το να είσαι ελεύθερος δεν σημαίνει απλώς να 
σπάσεις τις αλυσίδες σου, αλλά το να ζεις με τρόπο 
που να σέβεται και να υποστηρίζει την ελευθερία των 
άλλων» 

Νέλσον Μαντέλα 

Ο Νέλσον Μαντέλα γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου 

του 1918 στο χωριό Μβέζιο της περιοχής 

Τράνσκεϊ και πέθανε στις 5 Δεκεμβρίου 2013. 

Το 1952 ήρθε αντιμέτωπος για πρώτη φορά με 

το δικαστικό σύστημα του Απαρτχάιντ, όταν 

του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι για την 

πολιτική του δραστηριότητα, με βάση τον νόμο 

για την αντιμετώπιση του κουμουνισμού. Τον 

ίδιο χρόνο άνοιξε το πρώτο δικηγορικό 

γραφείο με μαύρους νομικούς. Εξασκώντας την 

Δικηγορία ο Μαντέλα έκανε εκστρατεία για την 

καταπολέμηση του Απαρτχάιντ. Το 1956 

κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία και το 

1964 καταδικάστηκε σε ισόβια αλλά αυτό δεν 

τον εμπόδισε να γίνει σύμβολο της αντίστασης 

στο διογκούμενο κίνημα κατά του Απαρτχάιντ. 

Ασχολήθηκε με την πολιτική και ήταν ο πρώτος 

έγχρωμος πρόεδρος της πατρίδας τους (1994-

1999). 

Το 1993 τιμήθηκε και με το Νόμπελ Ειρήνης. 

 

 
 

 

 

«Περιμένω την μέρα που οι άνθρωποι δεν θα κρίνονται από το χρώμα του δέρματος τους, αλλά από το 
περιεχόμενο του χαρακτήρα τους» 

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ JR 

 
  

O Mάρτιν Λούθερ Κίνγκ  JR γεννήθηκε στις 

15 Ιανουαρίου του 1929 και δολοφονήθηκε 

στις 4 Απριλίου του 1968. Ήταν Αμερικάνος 

ιερέας των Βαπτιστών, ειρηνιστής κι ο 1ος 

πρόεδρος της Διάσκεψης της νότιας 

Χριστιανικής Ηγεσίας.                                                                                                                                           

Ο Λούθερ Κίνγκ πάλεψε μια ζωή κατά του 

ρατσισμού ενάντια στους έγχρωμους , που 

εκείνη την εποχή ήταν πολύ έντονος . Για 

αυτόν τον λόγο κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ 

Ειρήνης το 1964. Σπούδασε στο 

Πανεπιστήμιο της Βοστώνης ,σε ειδικό 

πρόγραμμα για ταλαντούχους μαθητές. Τον 

πρώτο χρόνο σκόπευε να σπουδάσει 

ιατρική ή νομική αλλά στον τελευταίο χρόνο 

επέλεξε τη σταδιοδρομία του κληρικού . 

Άλλαξε πανεπιστήμιο , σπούδασε στο 

Θεολογικό Σεμινάριο του Κροζέρσο Τσέστερ 

της Πανσιλβάνιας.  

Οι αγώνες του διήρκησαν 385 ημέρες 

ασταμάτητα . Ένας από τους κορυφαίους 

του λόγους είναι ο «Έχω ένα όνειρο» , τον 

οποίο, πλήθος ανθρώπων, λευκοί και 

έγχρωμοι, μαζεύτηκαν για να τον 

παρακολουθήσουν. Στις 4 Απριλίου του 

1968,ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έδωσε τον 

τελευταίο  του λόγο με όνομα ΄΄Ανέβηκα 

την κορυφή του όρους΄΄. Λίγες  ώρες 

αργότερα έφτασε στο σπίτι του στο 

Μέμφις. Όταν βγήκε στο μπαλκόνι ο Μάρτιν 

Λούθερ Κίνγκ, δολοφονήθηκε από 

ελεύθερο σκοπευτή. Ο ελεύθερος 

σκοπευτής μπήκε φυλακίστηκε για 99 

χρόνια.       

       

 

Tην ημέρα της κηδείας του 20.000 

έγχρωμοι ξεχύθηκαν στους δρόμους. 

Συνολικά όμως, μαζί με τους λευκούς, 

ξεπερνούσαν τους 100.000. Όλοι αυτοί  

έκαναν  πορεία 6 χιλιομέτρων από το 

Μέμφις έως το Νεκροταφείο Σάουθ. Αξίζει 

να σημειωθεί  ότι η κηδεία του ήταν σε 

ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Στο 

άκουσμα του θανάτου του στις σκοτεινές 

γειτονιές του Μισισιπή, οι αντιδράσεις 

ήταν συγκλονιστικές. Οι Έγχρωμοι 

ξεχύθηκαν στους δρόμους με όπλα, 

μολότοφ, πέτρες και ρόπαλα φωνάζοντας 

΄΄Θα μας το πληρώσετε αυτό΄΄   

file:///C:/Users/Αγγελική/Downloads/


2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου Σχολικό έτος 2019-2020 

 

ΣΕΛΙΔΑ 4 

 

 

 

 

 Μαχάτμα Γκάντι 

Ο Μαχάτμα Γκάντι γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1869 και πέθανε στις 30 Ιανουαρίου 1948.Ήταν ένας σοφός Ινδός πολιτικός. Ο Γκάντι ήταν ένας 

άνθρωπος που σκεφτόταν θεωρητικά ζητήματα ή ασχολιόταν με θέματα υψηλού προβληματισμού. Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο 

Λονδίνο, επέστρεψε εκεί όπου γεννήθηκε αλλά συνάντησε πολλά προβλήματα λόγω της κυριαρχίας των Άγγλων. Συνέβαλε στο αποτέλεσμα της 

Ινδίας από τους Βρετανούς, ενώ ενέπνευσε κι άλλους λαούς αφήνοντας στίγμα του ως ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες του 20ου αιώνα. Ο 

Γκάντι επί δύο περίπου χρόνια ταξίδεψε σε πολλές περιοχές της Ινδίας προκειμένου να έρθει σε επαφή με τις απόψεις της σύγχρονης ινδικής 

κοινωνίας. Στη Βομβάη πραγματοποιήθηκε συνέλευση όλων των Ινδών ηγετών και καθορίστηκε η 31η Μαϊου 1917 ως η τελευταία ημερομηνία για 

την κατάργηση της επαγγελματικής μαθητείας, της σπουδαιότητας και των επιτευγμάτων του. Αποκαλείται Μαχάτμα που σημαίνει <σπουδαία 

ψυχή. 

 

 Μητέρα Τερέζα 

H Mητέρα Τερέζα ήταν καθολική μοναχή με καταγωγή από την Αλβανία. Γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου του 1910 στην πόλη Ισκίμπ της τότε 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πέθανε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997 σε ηλικία 87 ετών. Ήταν ιδρύτρια του΄΄ Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας΄΄. 

Στη ζωή της κέρδισε συνολικά 16 βραβεία, όμως το πιο σπουδαίο ήταν το Νόμπελ Ειρήνης το 1979.Και ακόμη κάποιοι πιστεύουν ότι δεν ήταν 

πραγματικά αγία. Κάποια απ’ τα βιβλία της είναι τα εξής΄΄The joy of loving΄΄, ΄΄A simple path΄΄ και ΄΄In my own words΄΄. 

Η Μητέρα Τερέζα ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, για να βοηθήσει τους αδύναμους και τους φτωχούς. Η Άγια των Φτωχών αφιέρωσε όλη της τη ζωή 

στους φτωχούς και τους άστεγους. Ταξίδεψε στην Ινδία, συγκεκριμένα στο Νταρτζίλινγκ το 1929 και το 1931 ορκίστηκε μοναχή. Το 1952 

μετέτρεψε έναν παλιό Ινδουιστικό στην Καλκούτα σε ένα κτίριο για την ίαση των ανθρώπων που πεθαίνουν, το 1950 πήρε την άδεια από το 

Βατικανό να ξεκινήσει το ιεραποστολικό της σχέδιο, το 1931 εργάστηκε ως δασκάλα για ένα σχολείο της Καλκούτας στην Ινδία. Επίσης, έφτιαξε 

ένα νοσοκομείο στην Καλκούτα το 1955, ενώ συνέχισε δημιουργώντας νοσοκομεία  σε ολόκληρη την Ινδία , στην Τανζανία , στην Αυστρία αλλά 

και στην Ρώμη. Βοήθησε τους πεινασμένους στην Αιθιοπία , τα θύματα του μεγάλου σεισμού στην Αρμενία το 1988 ,και βέβαια βοήθησε και τα 

θύματα της πυρηνικής έκρηξης στο Τσέρνομπιλ το 1986. 

Το μητρικό όνομα της Μητέρας Τερέζας ήταν Anieze Gongxhe Bojaxhiu. Ήταν καθολική Χριστιανή. Η χώρα πολιτογράφησης της ήταν η Ινδία. Η 

γιορτή της είναι στις 5 Σεπτεμβρίου. Οι γλώσσες που μιλούσε ήταν Aλβανικά, Αγγλικά, Σέρβικα, γλώσσα Μπενγκάλι και Χίντι. Κατά την διάρκεια 

της επίσκεψης της στον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β έπαθε καρδιακή προσβολή και από τότε χρησιμοποιούσε βηματοδότη. 

Η Μητέρα Τερέζα απεβίωσε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997.Η αιτία θανάτου της ήταν καρδιακή ανεπάρκεια. Μετά τον θάνατο της έγινε η 

αγιοποίηση της από τον Πάπα Παύλο Ιωάννη Β .Στις 19 Οκτωβρίου του 2003 οσιοποιήθηκε. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 2016 αγιοποιήθηκε με μια 

σεμνή τελετή στο Βατικανό οπού κηρύχθηκε και επίσημα Αγία από τον Πάπα Φραγκίσκο. 
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 

Τσαμπάς Χαρίλαος & Σουρούτζιου Αντρέϊ 

Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση του λαού, από το λαό, για το λαό.» 

“Democracy is the government of the people, by the people, for the people”. 

Αβραάμ Λίνκολν, 1809-1865 

Το πολίτευμά μας λέγεται Δημοκρατία, επειδή την εξουσία δεν την ασκούν λίγοι πολίτες, αλλά όλος ο λαός. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι μπροστά 

στον νόμο. Τα περισσότερα κράτη του κόσμου έχουν επιλέξει το δημοκρατικό πολίτευμα ως τον ιδανικότερο τρόπο διακυβέρνησης, εφόσον είναι 

εκείνο που προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τη βούλησή τους, επιλέγοντας οι ίδιοι τους αντιπροσώπους τους και 

την κυβέρνησή τους. Η δημοκρατία διασφαλίζει την ελευθερία έκφρασης, την ισότητα, την ισονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

 Η Δημοκρατία  ορίζεται ως το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό και ασκείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους του προς 

όφελός τους. Αντίθετο της δημοκρατίας είναι η δικτατορία.  

Κεντρικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία: των πολιτών, στην άμεση δημοκρατία, ή κάποιων 

αντιπροσώπων τους, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.  

 Η ετυμολογία της λέξεως βρίσκεται στα συνθετικά «δήμος» (το σύνολο ή η συνέλευση των ανθρώπων που έχουν πολιτικά δικαιώματα) και 

«κράτος» (δύναμη, εξουσία, κυριαρχία). Η δημοκρατία γεννήθηκε κατά τον πέμπτο αιώνα π.Χ., στην κλασική Ελλάδα, και χρησιμοποιήθηκε με τον 

Κλεισθένη να είναι ο ιδρυτής της πρώτης δημοκρατίας κατά το 508-507 π.Χ. μετά το τέλος της τυραννίας του Πεισίστρατου, και τον Περικλή να 

συνεχίζει την παράδοση κατά τον χρυσό αιώνα των Αθηνών. Τότε στις συνεδριάσεις της Εκκλησίας του Δήμου έπαιρναν μέρος μόνο οι ελεύθεροι 

πολίτες, όπου διατύπωναν τις απόψεις τους και με άμεση ψηφοφορία παίρνονταν οι αποφάσεις (άμεση δημοκρατία). 

 Σήμερα η δημοκρατία σαν πολίτευμα έχει αλλάξει. Η άμεση ψηφοφορία δεν είναι δυνατή λόγω του πλήθους των ψηφοφόρων, εκτός της 
περίπτωσης του δημοψηφίσματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκλογή των αντιπροσώπων από τον λαό για να αποφασίζουν αυτοί για τα 
ζητήματα του.  
Τύποι Δημοκρατίας: 

Άμεση δημοκρατία: Το πολιτικό σύστημα κατά το οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται απευθείας από τους πολίτες χωρίς τη μεσολάβηση 
αντιπροσώπων. 

Έμμεση δημοκρατία: Το πολιτικό σύστημα κατά το οποίο η πολιτική εξουσία ασκείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού. 

Βασιλευόμενη δημοκρατία:  Κοινοβουλευτική δημοκρατία με κληρονομικό βασιλιά στη θέση του ανώτατου άρχοντα 

Αβασίλευτη δημοκρατία: Δημοκρατικό πολίτευμα στο οποίο ο ανώτατος άρχοντας (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) δεν είναι βασιλιάς αλλά 
εκλέγεται από το λαό. 

Προεδρική δημοκρατία: Κοινοβουλευτικό δημοκρατικό πολίτευμα, στο οποίο ο ανώτατος άρχοντας (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) εκλέγεται 

απευθείας από το λαό και είναι το κεντρικό όργανο της εκτελεστικής εξουσίας.  

Προεδρευόμενη δημοκρατία: Μορφή κοινοβουλευτικού πολιτεύματος στο οποίο ανώτατος άρχοντας είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που 

εκλέγεται από τη Βουλή, αλλά κεντρικό όργανο της εκτελεστικής εξουσίας είναι η κυβέρνηση. 

Λαϊκή δημοκρατία: Καθεστώς των χωρών στις οποίες μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κυβερνούσε το κομμουνιστικό κόμμα. 

Ομοσπονδιακή δημοκρατία: Κρατικός οργανισμός που αποτελείται από περισσότερες της μίας δημοκρατικές πολιτείες, τις οποίες διοικεί η 
κεντρική κυβέρνηση (π.χ. Γερμανία). 

Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Αρχηγός είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όπου έχει 
περιορισμένη εξουσία. Ο λαός εκλέγει αντιπροσώπους (βουλευτές) που ψηφίζουν τους νόμους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον 
Πρωθυπουργό και δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. 

Ένα κράτος για να θεωρηθεί δημοκρατικό πρέπει η διακυβέρνηση του να έχει  τα εξής χαρακτηριστικά: 

Πρέπει να επικρατεί η ελευθερία λόγου και έκφρασης ,να επικρατεί το συμφέρον του λαού που κυβερνά άμεσα ή έμμεσα, η κυβέρνηση 
εναλλάσσεται με δημοκρατικές εκλογές, όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα χωρίς διακρίσεις και όλοι οι πολίτες  έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στα κοινά. Θεμέλιος λίθος του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι πάντοτε η παιδεία, καθώς μέσω αυτής προσφέρεται η κατάλληλη 
δημοκρατική αγωγή στους νέους πολίτες, αλλά και διασφαλίζεται η ενίσχυση της κριτικής τους ικανότητας προκειμένου να αποτρέπεται η 
χειραγώγησή τους.  

 Στη σύγχρονη δημοκρατία ο ρόλος της δικαιοσύνης έχει πολλές πλευρές και κάθε μία από αυτές βαρύνει σημαντικά την πολιτική και κοινωνική 
οργάνωση. Πέρα από το κομμάτι της δικαστικής εξουσίας, που αποτελεί αναγκαίο και αναπόσπαστο μέρος του δημοκρατικού πολιτικού 
συστήματος, η έννοια της δικαιοσύνης μπορεί να αναφέρεται εξίσου στο επίπεδο της κοινωνίας και της ατομικής δράσης. Απαραίτητα συστατικά 
της είναι η ισότητα και η ελευθερία, με τους όρους, τους κανόνες και τους περιορισμούς τους, και απώτερος στόχος της είναι η επίτευξη της 
οργάνωσης μιας δίκαιης κοινωνίας. 

 Έτσι η δημοκρατική έννοια της δικαιοσύνης ταυτίζεται με την απόλυτη πολιτική ισότητα: όλοι συμμετέχουν εξίσου στην εξουσία, ανεξαρτήτως 
περιουσίας, καταγωγής και παιδείας. «Δίκαιον εστί το ίσον», γράφει ο Αριστοτέλης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
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Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την δημοκρατία και θεωρείται συνώνυμο της ελευθερίας και της ισότητας. Ως στόχος 

δημόσιας πολιτικής έγκειται στον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατανέμονται οι πόροι. Ορίζεται ως εκείνος ο όρος της απρόσκοπτης 

συμμετοχής του κάθε πολίτη στην κοινωνία όπου ζει βάσει των ικανοτήτων του, ανεξαρτήτως του κοινωνικού του υποβάθρου. 

 Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στους νόμους (ισονομία)και έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Υπάρχουν διάφορες 

ιδεολογίες σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη όπως οι φιλελεύθερες ιδεολογίες που υποστηρίζουν ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε 

οποιουσδήποτε πόρους κέρδισε νομίμως. Επίσης υπάρχουν και οι ισόρροπες ιδεολογίες που υποστηρίζουν πως όλοι πρέπει να έχουν τα ίδια 

δικαιώματα, ευκαιρίες και πρόσβαση στα αγαθά προς όφελος των ευάλωτων.       

 

Δημοκρατικό Πολίτευμα 

Φαμέλης Ιάκωβος 

Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Κεντρικό 

χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών, στην άμεση δημοκρατία, ή κάποιων αντιπροσώπων τους, 

στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

Η ετυμολογία της λέξεως βρίσκεται στα συνθετικά «δήμος» (το σύνολο ή η συνέλευση των ανθρώπων που έχουν πολιτικά δικαιώματα) και 

«κράτος» (δύναμη, εξουσία, κυριαρχία). Ο όρος επινοήθηκε κατά τον πέμπτο αιώνα π.Χ., στην κλασική Ελλάδα, με τον Κλεισθένη να είναι ο 

ιδρυτής της πρώτης δημοκρατίας κατά το 508-507 π.Χ., μετά το τέλος της τυραννίας του Πεισίστρατου, και τον Περικλή να συνεχίζει την 

παράδοση, κατά τον χρυσό αιώνα των Αθηνών. 

Τα Δημοκρατικά πολιτεύματα διακρίνονται σε δύο ευρείες κατηγορίες, οι οποίες είναι:1. Η άμεση ή συμμετοχική δημοκρατία: είναι το πολίτευμα 

στο οποίο ο λαός ασκεί άμεσα και απευθείας την εξουσία.2. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία: είναι το πολίτευμα στο οποίο πηγή εξουσίας είναι 

ο λαός, ο οποίος όμως ασκεί την εξουσία μέσω των αντιπροσώπων του, των βουλευτών. Αυτοί αναλαμβάνουν να «εκπροσωπήσουν» τα 

συμφέροντα ή τις απόψεις του. Οι σύγχρονες αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες διακρίνονται σε: α)Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία: Η 

κυβέρνηση που εκλέγεται από το λαό παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. Ο βασιλιάς είναι ο αρχηγός του κράτους και μάλιστα κληρονομικός με 

συμβολικό ρόλο, ενώ πολιτικά είναι ανεύθυνος, δηλαδή δεν έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες όπως στην Μ. Βρετανία, Βέλγιο, Ολλανδία, 

Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισπανία. 

β)Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία: Και σε αυτή την περίπτωση η εκλεγμένη από το λαό κυβέρνηση παίρνει τις πολιτικές 

αποφάσεις. Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι αιρετός, εκλέγεται δηλαδή από τη Βουλή και δεν έχει και αυτός 

ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες όπως στην Ελλάδα, Ιταλία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 

γ)Προεδρική Δημοκρατία: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι και αρχηγός του κράτους και Πρόεδρος της Κυβέρνησης, η οποία δεν εκλέγεται από 

το λαό αλλά σχηματίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Με τη Δημοκρατία, επικρατεί η ελευθερία λόγου και έκφρασης. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Συνεργάζονται για την κοινή πρόοδο και συμβιώνουν αρμονικά. Η ελευθερία είναι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου, να ενεργεί όπως επιθυμεί, αρκεί 

να μην προκαλεί βλάβη σε άλλον και να σέβεται τους νόμους της πολιτείας. Παράλληλα, μπορεί να σκέπτεται και να πιστεύει ό,τι θέλει. Η 

ελευθερία του δεν θα πρέπει να απειλείται, αν αυτός έχει διαφορετικές απόψεις, ενώ θα πρέπει να μπορεί να μορφώνεται και να επιλέγει τον 

τρόπο ζωής και εργασίας του, πάντα μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι νόμοι. Με τη Δημοκρατία υπάρχει σεβασμός, αξιοπρέπεια. 

Με την έλλειψη της, επικρατεί η βία και η τρομοκρατία. Περιορίζονται οι ελευθερίες και τα δικαιώματα του κάθε ατόμου. Απουσιάζει ο διάλογος. 

Υπάρχει ανασφάλεια. 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: 

 https://el.wikipedia.org/wiki/ 

 https://powerpolitics.eu/ Κοινωνική Δικαιοσύνη: Το ζητούμενο σε μια σύγχρονη κοινωνία-Παναγιώτα Πριοβόλου, Ιούνιος 2018 

 Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας , Κωνσταντίνου Μάντη  

 

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»  ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/
https://powerpolitics.eu/author/ppriovolou/
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 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ποιοι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο; 

Κουρίτσι Σωτήρης 

              «Το κερί δεν καίει για μας, αλλά για όλους εκείνους που αποτύχαμε να σώσουμε από τη φυλακή, για εκείνους που πυροβολήθηκαν στον 
δρόμο για την φυλακή, που βασανίστηκαν, που απήχθησαν, που εξαφανίστηκαν. Γι'αυτό είναι το κερί.» 

Peter Benenson 
 

                                                                                        εικόνα από in.gr 
 
 
 

                                                                               

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

 
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ  
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1945 ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ 
ΕΙΡΗΝΗΣ   ΚΑΙ   
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΕ  ΟΛΑ  ΤΑ  
ΚΡΑΤΗ. 

Η ACTION  

AID ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ 

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

ΠΟΥ  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ  

ΕΝΑΝ  ΚΑΛΥΤΕΡΟ    

ΚΟΣΜΟ.ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 

1972 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ 

ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΝΑ  ΟΠΟΥ ΔΕΝ 

ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΦΤΩΧΕΙΑ,ΒΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ. 

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ 
ΤΟ 1971 ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ 
ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΛΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ. ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ, 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ Ή 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ 
ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ. 

 
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1961 ΣΤΟ 
ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΤΕΡ ΜΠΕΝΕΝΣΟΝ. 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
Η UNICEF ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ  
ΔΙΕΘΝΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΠΟΥ  
ΙΔΡΥΘΗΚΕ   ΤΟ 1947. 
ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  ΩΣΤΕ 
ΝΑ   ΕΧΟΥΝ  ΔΙΚΑΙΩMΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, Η 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

Πατσάνι Νταϊάνα 

«Στις 6 Αυγούστου 1945 η πρώτη ατομική βόμβα σκορπίζει τον θάνατο στη Χιροσίμα. Με την έκρηξη αφανίζονται 70.000 άνθρωποι ,που γίνονται 

140.000 ως το τέλος του 1945 και 200.000 μέχρι σήμερα. Το πείραμα  επαναλαμβάνεται στις 9 Αυγούστου 1945 στο Ναγκασάκι. Το αποτέλεσμα 

είναι άλλοι 70.000 νεκροί και μέχρι  σήμερα  100.000 . Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων των δύο ατομικών βομβών είναι 300.000 άνθρωποι»        

Μετά από δυο παγκόσμιους πολέμους, τα κράτη αποφάσισαν να προστατέψουν τα δικαιώματα του ανθρώπου , όπως το δικαίωμα της ζωής ,της 

αξιοπρέπειας ,της ασφάλειας ,της ελευθερίας, της  μόρφωσης, της ίσης προστασίας από τον νόμο. Στις 10 Δεκεμβρίου 1948 η Γενική Συνέλευση 

των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε  την  Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου , με την οποία τα κράτη αναγνώρισαν τα 

ατομικά, τα πολιτιστικά ,οικουμενικά , πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα του ανθρώπου . Παράλληλα , διακήρυξαν ότι τα ανθρώπινα 

δικαιώματα αποτελούν διεθνή ευθύνη  και όχι μόνο εσωτερική υπόθεση των κρατών . 

Από το 1948 και εξής,  η Οικουμενική Διακήρυξη δεσμεύει όλα τα κράτη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου 

γίνονται σεβαστά από όλα τα κράτη και ισχύουν για όλους τους πολίτες , ανεξάρτητα από το φύλο , τη γλώσσα  ,την καταγωγή ή  τη θρησκεία 

τους. 

Η  10η  Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

     

 
 
 

HUMAN RIGHTS 
Κοτσέλης Βαγγέλης 
 
In this day and age and especially in modern countries Human Rights are taken for granted ,however, some people in other countries  like Africa , 

are not considered to be equal. 

This fact is so unfair for them because human rights is something that all people must have and no one can argue with that. Also, something else 

that is happening is that some people have to fight for their rights and die to have their family safe. Human rights are moral principles or norms 

that describe certain standards of human behavior and are regularly protected as natural and legal rights in municipal and international law. 

Some organisms say that all the human rights are twenty-ninebut actually they are thirty because they always forget the right for having rights 

which is the most important.  We celebrate human rights annually on 21 March, is a public holiday in South Africa that serves two purposes. First, 

it's a reminder of the events of the 1960 Sharpeville massacre, where 69 people were killed while protesting the pass laws of the apartheid era on 

21 March. while protesting the pass laws of the apartheid era on 21 March. Human Rights Day is also observed every year on 10 December, 

the day on which the United Nations General Assembly adopted, in 1948. 

 

 

 
 
 

 
 
Πηγή lawspot.gr 

 
 
 
 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morality
https://en.wikipedia.org/wiki/Norm_(social)
https://en.wikipedia.org/wiki/Human
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_law
https://en.wikipedia.org/wiki/International_law
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ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
Εμείς και….ο άλλος κόσμος 

Ξυδάκη Ντόμινα, Χαλδαίου Αυγουστίνα 
 
Πολυπολιτισμικότητα είναι  η συνύπαρξη ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά  και πολιτισμικά στοιχεία που ζουν στην ίδια 

χώρα.  Εκφράζει την αποδοχή της διαφορετικότητας και της ισότιμης αναγνώρισης εθνικών και θρησκευτικών ομάδων. 

Οι αιτίες που δημιούργησαν το φαινόμενο αυτό είναι: 

Οικονομικά  προβλήματα 

Πολιτικά καθεστώτα 

Πόλεμος 

Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

Κίνητρο για καλύτερο και πιο ποιοτικό τρόπο ζωής. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μια περιοχής που επικρατεί 

πολυπολιτισμικότητα είναι το νησί μας, η Μύκονος  όπου έχουν 

μεταναστεύσει πολλοί άνθρωποι από άλλες χώρες  και συνυπάρχουμε όλοι 

μαζί. Αναμφίβολα, τον πρώτο καιρό  η διαμονή τους ήταν δύσκολη γιατί 

υπήρχε ένα κλίμα ξενοφοβίας και επιφυλακτικότητας . Καθώς όμως 

περνούσαν τα χρόνια δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα  ισότητας  και 

αμοιβαίας  συνύπαρξης.  Σε αυτό βοήθησε πολύ ο ρόλος του σχολείου που 

δίδαξε την ισότητα, την ευημερία και την συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων μέσα στην ίδια κοινωνία . 

 
πηγή trikalaerevna.gr 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Χυσάϊ Νισγέτα, Μπομπάι Ελιάνα, Χασά Ίρμα 

Ρωτήσαμε λοιπόν, μια συμμαθήτρια μας για την εμπειρία της εδώ και αυτή μας απάντησε…..χαιρόμαστε πολύ πάντως που είναι κοντά μας! 

Pse erthe ne Mykonos? / Γιατί διάλεξες να έρθεις στη Μύκονο; 

Pse ketu deshti me arthe babi im per me pas nje te arthur ma te mire./ Γιατί εδώ επέλεξε να έρθει ο πατέρας μου. 

Ishte e veshtire qe te vish nga Shqiperia,ne Greqi?/ Σου ήταν δύσκολο να έρθεις από την Αλβανία, Ελλάδα; 

Po, perse ne Shqiperi jan te gjith shokte e mi, edhe ateje u rrita. Por tu kalu koha bej shokte te ri./ Ναι, επειδή εκεί είναι όλοι οι φίλοι μου. 

Te duket gjuha Greke e veshtire ?/ Σου φαίνεται δύσκολη η Ελληνική γλώσσα; 

Jo the shume, pse gjuha Shiptare ashte ma e veshtire nga Grekia.Dhe  nga dita e pare skoi  ne nje clase  ndime, the me ndimon shume me gjuhen 

Greke./ Όχι και τόσο, γιατί η Αλβανική γλώσσα είναι δυσκολότερη από την Ελληνική. 

A ka nde nje diference  Shiperia me Greqin?/ Υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα στη Μύκονο και εκεί που έμενες; 

Po se pse ne Shiperi ka ma shume peme adhe lodra fmishe./ Υπάρχει μεγάλη διαφορά επειδή στην Αλβανία έχει περισσότερο πράσινο και πάρα 

πολλά πάρκα για να παίζουν τα παιδιά. 
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ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
 

Λίγα λόγια για το ρατσισμό 
Σουγιάννης Τάσος 
 

Ρατσισμός ονομάζεται η κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος προσβάλει κάποιον άλλο, εξαιτίας  ενός  χαρακτηριστικού του. Συνηθισμένες 

αιτίες ρατσισμού είναι η καταγωγή από ένα άλλο μέρος, η θρησκεία, το χρώμα του δέρματος, το φύλο, η εξωτερική εμφάνιση και αρκετά άλλα. 

Υπήρξαν άτομα που αγωνίστηκαν για να αποδείξουν πως ο ρατσισμός δεν είναι κάτι που σε κάνει να φαίνεσαι καλύτερος.  Ο Νέλσον Μαντέλα 

ήταν ένας από αυτούς, καθώς αγωνίστηκε εναντίον του Απαρτχάιντ. 

Δυστυχώς όμως, υπήρξαν και άλλα άτυχα άτομα που αυτοκτόνησαν ή έχασαν τη ζωή τους λόγω του  ρατσισμού, καθώς δεν ήξεραν πώς να τον 

αντιμετωπίσουν . 

 

Ο ρατσισμός είναι πολύπλοκος επειδή μπορεί να υπάρχει εκεί που κάποιος πιστεύει ότι 

δεν υπάρχει, δηλητηριάζοντας τα πάντα και τους πάντες, μετατρέποντας όλους είτε σε 

θύτες είτε σε θύματα. Για αυτό εάν είσαι άτομο που ασκεί ρατσισμό σε αλλά άτομα σε 

παρακαλώ να το σταματήσεις . 

Επειδή δεν είναι σωστό και αφήνεις ψυχολογικά τραύματα . Όσο υπάρχει ρατσιστική 

συμπεριφορά (είτε οι δράστες δηλώνουν ρατσιστές είτε όχι), απειλεί την ίδια την 

κοινωνία που την ανέχεται και που δεν την αντιμετωπίζει ευθέως και αποφασιστικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο Βίλλι Βικτώρια, Γιόλλα Εβελίνα 

 

 

The Racism Phenomenon 

Νικολοπούλου Μαρία-Ξένια 

Many people around the world are victims of the racism phenomenon. What is the difference between an African and a Russian, or a Christian and 

a Muslim? Racists make other people feel useless, but have they ever thought about how do others feel? 

The racism phenomenon, took its name from the Italian word “razza”, which means race. We call it racism because the most accustomed ones, are 

the racial discriminations. They take place mainly in countries where people have got unusual color skin like deep brown, yellow or soft red. There 

are many other racistic phenomena about the nationality, the religion, someone’s characteristics or the community and the civilization.  

Two men managed to contend with the racism phenomenon and they received a Nobel Prize for their accomplishment. Nelson Mandela who was a 

South African political leader and philanthropist and years later he became a president. He battled against Apartheid.  Martin Luther King was an 

American canon, who fought against racial discriminations in the USA. 

We are all equal and no one can change that. If you are a victim of the racism phenomenon, you should go and tell this to someone you trust and 

you know they will understand. Nobody’ s better than someone else. Because since you were born, you are SPECIAL and UNIQUE. 

                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου Σχολικό έτος 2019-2020 

 

ΣΕΛΙΔΑ 11 

Άτομα με ειδικές ανάγκες άξια θαυμασμού! 
 
Νάζου Βάσω, Ξυδάκη Ντόμινα, Σκαροπούλου Παναγιώτα, Σταφέτα Μελίνα 
 
Η Φρίντα Κάλο γεννήθηκε στις 6 Ιούλιου 1907 και απεβίωσε στις  13 Ιούλιου 1954. Όταν έγινε 18 ετών είχε ένα 
σοβαρό ατύχημα, όπου έσπασε πολλά κόκαλα και πονούσε συνεχώς σε όλη την ζωή .Η Φρίντα όσο ανάρρωνε, 
προσπάθησε να μετατρέψει σε τέχνη το μαρτύριο της και άρχισε να ζωγραφίζει.  
 
«Πόδια μου τι σας χρειάζομαι εσάς,όταν έχω φτερά και πετάω» Φρίντα Κάλο                    
 

 

Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν γεννήθηκε στη Γερμανία  τον Δεκέμβριο του 1770 και 
απεβίωσε στις 26 Μαρτίου του 1827. Πριν γίνει 30 ετών , ήταν ήδη κουφός, ώστε αναγκάστηκε να παρατήσει την 
καριέρα του ως πιανίστας. Παρά την κώφωση του επικεντρώθηκε στο να συνθέτει μουσική. 
 
«Μην  εξασκείσαι μόνο στην τέχνη  σου.Βρες τον δρόμο στα πιο μυστικά της μονοπάτια» 
         Λούντβιχ  Βαν Μπετόβεν 
 
 
 
 
 

 
Ο Ray Charles γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του  1930 στις ΗΠΑ και απεβίωσε στις 10 Ιουνίου του 2004. Ήταν 
τραγουδιστής ,μουσικός και συνθέτης .Στην  ηλικία τον 6 ετών άρχισε να χάνει την όρασή του ,λόγω 
γλαυκώματος. Αυτό όμως, δεν τον εμπόδισε να γίνει ένας από τους πιο διάσημους πιανίστες.    
 
 
 
 
 

 

Ο Vincent Van Gogh γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του 1853 και απεβίωσε στις 29 Ιουλίου του 1890, ήταν Ολλανδός 
ζωγράφος , που έπασχε από ψυχική ασθένεια. Μέσα από την ζωγραφική προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τον εύθραυστο εσωτερικό του κόσμο. Οι πίνακες του απέκτησαν τεράστια αξία μετά το θάνατο 
του. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Ο Stephen Hawking γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1942 και απεβίωσε στις 14 Μαρτίου του 2018 .Ήταν 
επιστημονικός ερευνητής .Έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα ήταν σχεδόν παράλυτος και 
επικοινωνούσε μέσω μιας συσκευής ομιλίας. Παρόλο που με την αρχική διάγνωση της νόσου, οι γιατροί του 
έδιναν ελάχιστο χρόνο ζωής, ο ίδιος ξεπέρασε κάθε προσδοκία και συνέχισε με επιτυχία το ερευνητικό του έργο, κυρίως πάνω στις μαύρες τρύπες 
του διαστήματος. 
 
 
 
Ο Μιχάλης Σεϊτης γεννήθηκε στις  9 Ιουνίου  του 1987. Είναι παγκόσμιος      πρωταθλητής, παραολυμπιονίκης στίβου. Έχασε το πόδι του μετά από 
ατύχημα με μηχανή. Ωστόσο, η αγάπη του για τον αθλητισμό δεν σταμάτησε και συνέχισε με πάθος να αγωνίζεται και να γίνεται κάτοχος 
παγκοσμίων ρεκόρ. 

 
Πηγή Wikipedia.org 
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………………….. για τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

Λαλόσι Κατερίνα 

Θα ήθελα να σας μιλήσω για τους ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες και τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Δυστυχώς ,αυτοί οι 

άνθρωποι  έρχονται αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες ,  όπως η ίδια η πρόσβαση τους σε πεζοδρόμια ,δημόσια κτήρια ακόμα και  στα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς.  

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς τους ανθρώπους; Αρχικά να τους κάνουμε να αισθάνονται άνετα και να κατανοήσουν ότι δεν 

διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι θα γίνουν πιο   χαρούμενοι και δημιουργικοί!  

 

Εμείς , στο Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου συγκεντρώνουμε τα  πλαστικά μας  καπάκια και στη συνέχεια τα 

αποστέλλουμε στον Δήμο Μυκόνου με σκοπό την δωρεάν παροχή αναπηρικών  αμαξιδίων σε ανθρώπους που τα 

έχουν ανάγκη! 

Κάνε το και εσύ πράξη μπορείς! Όλοι μαζί μπορούμε! 

 

 

 
            

 

 

 

                  

Σχέδιο Νικολακόπουλος Γιώργος 
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Γυναίκες με υψηλό αξίωμα 
Φαμέλης Ιάκωβος 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, αναλογιστήκαμε την πρόοδο 

που έχει σημειωθεί όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα, θέση 

και λόγο στην σύγχρονη κοινωνία. Αναμφίβολα, χρειάστηκε να δοθούν πολλοί αγώνες ενάντια σε 

χρόνιες διακρίσεις και πεποιθήσεις. Αγώνες που συνεχίζονται, καθώς μέχρι και στις μέρες μας το 

χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει. Η παρουσία των γυναικών σε τομείς όπως είναι η πολιτική, 

η οικονομία, οι επιχειρήσεις ή η τεχνολογία παραμένει φτωχή. Ευκαιρία να γνωρίσουμε λοιπόν, 

κάποιες γυναίκες που άφησαν το δικό τους στίγμα. 

 

 

 

 

 

 

Η Ελισάβετ Β΄, γεννημένη    στις 21 Απριλίου 1926, είναι η Βασίλισσα 
του Ηνωμένου Βασιλείου και επικεφαλής της Κοινοπολιτείας. Ανέβηκε 
στο θρόνο το 1952 και αποτελεί τη μακροβιότερη μονάρχη στην 
ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και τη μακροβιότερη βασίλισσα στην 
παγκόσμια ιστορία. Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, για πρώτη φορά από την 
άνοδό της στο θρόνο, ήταν παρούσα στη συνεδρίαση του υπουργικού 
συμβουλίου της χώρας. Ήταν η πρώτη φορά από το 1781 που 
Βρετανός μονάρχης παρευρισκόταν στις εργασίες του υπουργικού 
συμβουλίου εν καιρώ ειρήνης. Στις 27 Ιουλίου 2012 κήρυξε την έναρξη 
των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, καθώς και των Παρα 
ολυμπιακών στις 29 Αυγούστου του 2012. Στην τελετή έναρξης των 

Αγώνων συμμετείχε η ίδια σε μια ταινία μικρού μήκους, μαζί με τον ηθοποιό Ντάνιελ Κρεγκ. Στις 
4 Απριλίου του   2013 η βασίλισσα έλαβε τιμητικό βραβείο από την Βρετανική Ακαδημία Τεχνών 
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης για τη συμμετοχή της στην ταινία της τελετής έναρξης των 
Ολυμπιακών 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Σοφί Βιλμές, 45 ετών, είναι γαλλόφωνη φιλελεύθερη Βελγίδα που διορίσθηκε τον Οκτώβριο 
2019 πρωθυπουργός, από τον βασιλιά Φίλιππο. Διαδέχθηκε τον Σαρλ Μισέλ και έγινε η πρώτη 
γυναίκα, που αναδείχθηκε στη θέση αυτή στο Βέλγιο. Έχει σπουδάσει οικονομικά και 
εφαρμοσμένη επικοινωνία. Τα πρώτα της βήματα στην πολιτική έγιναν το 2000 με το εργατικό 
κόμμα. Είχε αναλάβει το υπουργείο οικονομικών και στις δυο κυβερνήσεις του Σαρλ Μισέλ. 
Είναι παντρεμένη με τέσσερα παιδιά. 

 

                                      

 

 

 

 

 

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προτάθηκε 

από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο διάγγελμα 

της Τετάρτης 15 Ιανουαρίου 2020, ως 

υποψήφια Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Είναι δικαστής, ενώ από τον Οκτώβριο του 

2018, υπηρετεί στη θέση της προεδρίας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι η πρώτη 

γυναίκα στην ιστορία του ΣτΕ. 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1956. Η 

καταγωγή της οικογένειάς της είναι από τη 

Σταυρούπολη Ξάνθης. Σπούδασε νομικά, 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές 

στο Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris 

II. Εισήλθε ως Εισηγήτρια στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας και εν συνεχεία προήχθη 

διαδοχικά, σε Πάρεδρο (1988) και 

Σύμβουλο (2000). Τον Οκτώβριο του 2015 

τοποθετήθηκε Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, ενώ 

τον Οκτώβριο του 2018 τοποθετήθηκε 

ομόφωνα στη θέση της  Προέδρου του ΣτΕ. 

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, έγινε 

γνωστή και από τη συμμετοχή της στο 

Ειδικό Δικαστήριο σε βάρος του Γ. 

Παπακωνσταντίνου. Ήταν εισηγήτρια σε 

μεγάλες υποθέσεις, όπως στην τακτοποίηση 

αυθαιρέτων νέας γενιάς, αλλά και στην 

υπόθεση στις Σκουριές. Επίσης συμμετείχε 

και σε άλλες μεγάλες υποθέσεις, όπως είναι 

η εκτροπή του Αχελώου ποταμού στον 

Θεσσαλικό κάμπο, τα μεταλλεία Χρυσού 

στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, καθώς και τα 

προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τα 

οποία με δική της απόφασή διασώθηκαν ως 

διατηρητέα. Είναι η πρώτη φορά που μια 

γυναίκα θα καταλάβει ένα τόσο υψηλό 

αξίωμα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα 

ισότητας των δύο φύλων. 
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Η Μάργκαρετ Χίλντα Θάτσερ, Βαρώνη Θάτσερ, έζησε από τις 13 
Οκτωβρίου 1925 μέχρι τις 8 Απριλίου 2013.Ήταν αρχηγός του 
Συντηρητικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1975 ως το 
1990 και Πρωθυπουργός της χώρας από το 1979 ως το 1990. Ήταν η 
πρώτη γυναίκα που κατέλαβε αυτές τις δύο θέσεις. Έμεινε γνωστή ως 
η “Σιδηρά Κυρία”. Υποστήριξε προτάσεις νόμου για την 
αποποινικοποίηση της ανδρικής ομοφυλοφιλίας, τη νομιμοποίηση 
των αμβλώσεων, τη διατήρηση της θανατικής ποινής, ωστόσο ψήφισε 
ενάντια στη χαλάρωση των νόμων περί διαζυγίου. 

 

 

 

 

 

 

Η Άνγκελα Δωροθέα (Κάσνερ) Μέρκελ,    είναι Γερμανίδα πολιτικός, 

που ασκεί καθήκοντα καγκελαρίου της Γερμανίας, κυβερνώντας από 

το 2005 έως και σήμερα την πρώτη ευρωπαϊκή οικονομική δύναμη. 

Γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1954. Είναι η πρώτη γυναίκα καγκελάριος 

της Γερμανίας από την ίδρυση του Ομοσπονδιακού Κράτους το 1871. 

Επίσης, είναι η πρώτη πρώην πολίτης της Γερμανικής Λαϊκής 

Δημοκρατίας που υπήρξε ηγέτης της επανενωμένης Γερμανίας.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Η Μελίνα Μερκούρη ήταν μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες του 
20ού αιώνα. Υπήρξε κορυφαία αγωνίστρια της Δημοκρατίας στον 
αγώνα κατά της χούντας (1967-1974). Κερδίζει τις εκλογές τον 
Οκτώβριο του 1981, όπου ορίζεται Υπουργός Πολιτισμού και 
παραμένει στη θέση αυτή οκτώ χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα 
οράματά της, υπήρξε η επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα 
στην Ελλάδα. Έθεσε το θέμα επίσημα για πρώτη φορά ως Υπουργός 
Πολιτισμού τον Ιούλιο του 1982 στο Μεξικό, στη Διεθνή Διάσκεψη 
Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO και δεν σταμάτησε να αγωνίζεται 
γι’  αυτό μέχρι το θάνατό της. 
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Παγκόσμιες Ημέρες…για να μην ξεχνιόμαστε! 
Μούτσα Ορέστης, Μύρτα Αλέξανδρος 
 

Ο ΟΗΕ γιορτάζει συγκεκριμένες Ημέρες ως αφορμές για την επισήμανση συγκεκριμένων γεγονότων ή θεμάτων, ώστε να προωθηθούν, μέσω της 

ευαισθητοποίησης και της συντονισμένης δράσης, οι στόχοι του Οργανισμού. Συνήθως, ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προτείνουν αυτές τις 

διεθνείς περιστάσεις και η Γενική Συνέλευση τις θεσπίζει με ψήφισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εορτασμοί ανακηρύσσονται από τις 

εξειδικευμένες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Οργάνωση του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO), το 

Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για Παιδιά (UNICEF), η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), κλπ., όταν αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στο 

πεδίο των αρμοδιοτήτων τους.  Ορισμένες από αυτές μπορούν αργότερα να υιοθετηθούν και από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Ας δούμε παρακάτω ορισμένες από τις σημαντικότερες Παγκόσμιες Ημέρες που συνδέονται με τη θεματολογία της εφημερίδας μας . 

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   

4 Ιανουαρίου  Παγκόσμια Ημέρα Γραφής/Κώδικα Μπράιγ  

24 Ιανουαρίου  Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   

11 Φεβρουαρίου  Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη  

20 Φεβρουαρίου  Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης 

ΜΑΡΤΙΟΣ   

1 Μαρτίου  Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων  

8 Μαρτίου  Διεθνής Ημέρα Γυναικών  

20 Μαρτίου  Διεθνής Ημέρα Ευτυχίας  

21 Μαρτίου  Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων  

21 Μαρτίου  Παγκόσμια Ημέρα Σύνδρομου Down  

   

ΑΠΡΙΛΙΟΣ   

2 Απριλίου  Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό  

5 Απριλίου  Διεθνής Ημέρα Συνείδησης 

12 Απριλίου  Διεθνής Ημέρα της Πτήσης του Ανθρώπου στο Διάστημα 

23 Απριλίου  Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων  

25 Απριλίου  Διεθνής Ημέρα για τα Κορίτσια στις Τεχνολογίες Πληροφορίών και Επικοινωνιών.  

   

ΜΑΪΟΣ   

3 Μαΐου  Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου  

21 Μαΐου  Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη  

   

ΙΟΥΝΙΟΣ   

4 Ιουνίου  Διεθνής Ημέρα για τα Αθώα Παιδιά Θύματα Επιθέσεων  

12 Ιουνίου  Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας  

13 Ιουνίου  Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αλφισμό  

   

ΙΟΥΛΙΟΣ   

15 Ιουλίου  Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων  

18 Ιουλίου  Διεθνής Ημέρα Νέλσον Μαντέλα 

30 Ιουλίου  Διεθνής Ημέρα Φιλίας  

30 Ιουλίου  Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων  

   

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   

12 Αυγούστου  Διεθνής Ημέρα Νεολαίας  

30 Αυγούστου  Διεθνής Ημέρα για τα Θύματα των Βίαιων Εξαφανίσεων  

   

https://www.un.org/en/events/brailleday/
https://www.un.org/en/events/educationday/
http://www.un.org/en/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/2017_zerodiscriminationday
http://www.un.org/en/events/womensday/
http://www.un.org/en/events/happinessday/
http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/
http://www.un.org/en/events/autismday/
http://www.un.org/en/events/humanspaceflightday/
http://www.un.org/en/events/bookday/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
http://www.un.org/en/events/pressfreedomday/
http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/en/events/childvictimday/
http://www.un.org/en/events/childlabourday/
http://www.un.org/en/events/albinismday/
http://www.un.org/en/events/youthskillsday/
http://www.un.org/en/events/mandeladay/
http://www.un.org/en/events/friendshipday/
http://www.un.org/en/events/humantrafficking/index.shtml
http://www.un.org/en/events/youthday/
http://www.un.org/en/events/disappearancesday/
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

  

5 Σεπτεμβρίου  Διεθνής Ημέρα Φιλανθρωπίας  

8 Σεπτεμβρίου  Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού  

15 Σεπτεμβρίου  Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας  

23 Σεπτεμβρίου  Διεθνής Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών 

28 Σεπτεμβρίου  Διεθνής Ημέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση  

   

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   

11 Οκτωβρίου  Διεθνής Ημέρα Μικρών Κοριτσιών  

   

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   

20 Νοεμβρίου  Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού  

25 Νοεμβρίου  Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   

3 Δεκεμβρίου  Διεθνής Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία  

20 Δεκεμβρίου  Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης 

 
 
 
 

 
 
            

                    

                          

Πηγή fskilkis.gr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.un.org/en/events/charityday/
http://www.un.org/en/events/literacyday/
http://www.un.org/en/events/democracyday/
http://undocs.org/A/RES/72/161
https://en.unesco.org/iduai2017
http://www.un.org/en/events/girlchild/
http://www.un.org/en/events/childrenday/
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/
http://www.un.org/en/events/humansolidarityday/
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Ας δημιουργήσουμε! 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στις καθηγήτριες των Αγγλικών, των Γαλλικών και της Πληροφορικής για τη δημιουργία της εφημερίδας, τα 

παιδιά συζήτησαν για τους όρους της Δημοκρατίας ,της Ισότητας και του Σχολικού εκφοβισμού. Σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν με φαντασία 

και δημιουργικότητα αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα, τα παιδιά  δημιούργησαν ιστορίες αλλά και παιχνίδια(συννεφόλεξα και σταυρόλεξα), 

κάποια από τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

 

 

Ο Javad , η  Amina, η Ελπίδα και η Αγάπη.. 

Γράφει ο Βινάνι Άγγελος 

 

Μία φορά και ένα καιρό… 

Ο Javad, ένα παιδί από το Πακιστάν μετανάστευσε στην Ελλάδα μαζί με τον πατέρα  του για ένα καλύτερο μέλλον ..τον πρώτο καιρό 

αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, φτώχεια  και ρατσισμό…στο σχολείο του όλοι τον κορόιδευαν λόγω του μελαμψού χρώματος της επιδερμίδας 

του και  της δυσκολίας του με τα μαθήματα .. ώσπου μια μέρα  η δασκάλα του η Αγάπη έμαθε τι συνέβαινε, άνοιξε διάπλατα τις φτερούγες της 

και τον πήρε υπό την προστασία της ,όπως άλλωστε  έκανε με όλα τα παιδιά που βίωναν παρόμοιες καταστάσεις. 

 Η δασκάλα τον βοήθησε ,του δίδαξε την ελληνική γλώσσα μα κυρίως του έδωσε αγάπη  που είχε στερηθεί. Ο Javad έμαθε αξίες όπως ο 

σεβασμός, η τιμιότητα , η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα , η συνεργασία ,η συμπόνια και άλλες τόσες.. 

 Τα χρόνια πέρασαν και ο Javad, άριστος πλέον μαθητής ,έφυγε στο εξωτερικό για να σπουδάσει με υποτροφία .Εκεί,  γνώρισε την Amina.. 

Έτσι λοιπόν ο Javad ,που στην πακιστανική γλώσσα, σημαίνει άνθρωπος γενναιόδωρος και φιλάνθρωπος παντρεύτηκε την Amina που σημαίνει 

γυναίκα δίκαιη και άξια εμπιστοσύνης και γέννησαν ένα πανέμορφο μωρό που το ονόμασαν Ελπίδα έχοντας την Κυρία Αγάπη για πάντα στο 

πλευρό τους.. 

Και έτσι..  ζήσανε  αυτοί καλά.. και εμείς καλυτέρα! 

 

  

 

             Μπαμπατζάνη Χριστίνα, Πρεφτάη Αμέλια 
 
 
 
 

          Ξυδάκης Αντώνης  
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 Μπομπάϊ Κατερίνα, Νάτση Αγγελική, Σπαχιά Ματίλντα      
 
 
 
 
 
 
 

Ας παίξουμε! 
 

Επισκεφτήκαμε τους παρακάτω συνδέσμους και φρεσκάραμε τις γνώσεις μας! Για δοκιμάστε κι εσείς! 

 

 
 

 

https://crosswordlabs.com/view/2019-10-07-119 

 

https://crosswordlabs.com/view/untitled117580 

 

https://crosswordlabs.com/view/2018-07-10-62 

 

https://crosswordlabs.com/view/2019-10-17-182 

 

 

 

 

 

 

 

https://crosswordlabs.com/view/2019-10-07-119
https://crosswordlabs.com/view/untitled117580
https://crosswordlabs.com/view/2018-07-10-62
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Διαβάσαμε… 

 
Γκιόκα Τερέζα, Μπαϊράμι Κλαίρη 

 
Γιουσαφζάι Μαλάλα 
Εκδόσεις: Πατάκης 
Μετάφραση: Αύγουστος Κορτώ 
Εικονογράφηση: Kerascoët 
 
Όταν η Μαλάλα ήταν μικρή, ήθελε πολύ να έχει ένα μαγικό μολύβι, όπως είχε και ο αγαπημένος της ήρωας 
στην παιδική εκπομπή που παρακολουθούσε «Σάκα Λάκα Μπουμ Μπουμ». Πίστευε ότι με αυτό τον τρόπο θα 
ζωγράφιζε ένα κόσμο όμορφο και διασκεδαστικό. Στο Πακιστάν όπου ζούσε όμως, τα πράγματα δεν ήταν 
εύκολα. Όταν οι Ταλιμπάν έκαναν εισβολή στην περιοχή της, απαγόρευσαν στα κορίτσια να πηγαίνουν 
σχολείο. Αυτό η Μαλάλα το θεώρησε πολύ άδικο. Έτσι έπιασε το δικό της μαγικό μολύβι και με θάρρος άρχισε 
να γράφει και να υπερασπίζει το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση. Η φωνή της έγινε τόσο δυνατή στον 

κόσμο που κάποιοι προσπάθησαν να της κάνουν κακό. Δεν τα κατάφεραν! Κι έτσι η Μαλάλα συνέχισε ακόμα πιο δυνατή τον αγώνα της.  
 
Η Μαλάλα, ένας δάσκαλος μας διδάσκει πως με αγάπη, θέληση και θάρρος μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο για εμάς  αλλά και 
για τους γύρω μας .Η ιστορία της Μαλάλα μπορεί να γίνει μάθημα για όλη την υπόλοιπη  ζωή σου . 
Πρέπει να προσπαθείς για αυτό που έχεις, για αυτό που είσαι και για όσα πιστεύεις.  Ένα βιβλίο που κάθε παιδί αξίζει να διαβάσει. 
 
«Η μαγεία είναι διάσπαρτη στον κόσμο – στη γνώση, στην ομορφιά, στην αγάπη και στην ειρήνη. Η μαγεία ζει μέσα σας, στις λέξεις και στη φωνή 
σας». 
Μαλάλα Γιουσαφζάι (Νόμπελ Ειρήνης 2014) 
 
 

Είδαμε….. 
 

Ντοκιμαντέρ του Πασκάλ Πλισόν 
 
Μέσα από την ταινία γνωρίζουμε 4 παιδιά: τον Τζάκσον από την Κένυα, την Ζαΐρα από το Μαρόκο, τον Καρλίτο από 
την Παταγονία και τον Σάμουηλ από την Ινδία. Κάθε μέρα ξεκινούν για το σχολείο από πολύ νωρίς, γιατί η διαδρομή 
που πρέπει να διανύσουν είναι μεγάλη και δύσκολη. Αν και οι συνθήκες δεν τους ευνοούν, αυτά τα παιδιά πάνε κάθε 
μέρα στο σχολείο με χαρά, λαχτάρα και αισιοδοξία. 
 
Αυτή η ταινία είναι μια υπενθύμιση για τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά του 
κόσμου, κι όχι μόνο. Μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μορφωνόμαστε και ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων, 
σε όποιο μέρος του πλανήτη κι αν κατοικούν.                  
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               Το  2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου σε Δράση! 

                                                                                                                 

                                                      

                


