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ύμβαζη για ηα Δικαιώμαηα ηος 

Παιδιού 

Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ είλαη ν πξψηνο παγθφζκηνο 

λνκηθά δεζκεπηηθφο θψδηθαο γηα ηα 

δηθαηψκαηα πνπ φια ηα παηδηά 

πξέπεη λα απνιακβάλνπλ. Θέηεη 

ζηνηρεηψδεηο αξρέο γηα ηελ 

επεκεξία ησλ παηδηψλ ζηα δηάθνξα 

ζηάδηα εμέιημήο ηνπο θαη  

 

 

απνηειείηαη απφ 54 άξζξα. Ζ 

χκβαζε μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία 

ηεο Πνισληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

UNICEF, πηνζεηήζεθε νκφθσλα 

απφ ηε Γελ. πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ 

ζηηο 20 Ννεκ. 1989 θαη ηέζεθε ζε 

ηζρχ ην 1990. Μέρξη ζήκεξα έρεη 

επηθπξσζεί ζρεδφλ απφ φιεο ηηο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ελψ ζηελ 

Διιάδα επηθπξψζεθε ην 1992 

 

(ΦΔΚ 192/2.12.92). 
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Παπακάηω θα βπειρ οπιζμένα από ηα δικαιώμαηα πος πεπιέσονηαι ζηη 

ύμβαζη για ηα Δικαιώμαηα ηος Παιδιού.  

 

 

    Όια ηα παηδηά είλαη ίζα θαη 

πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

δηαθξίζεηο ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, 

θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, 

θαηαγσγήο, πεπνηζήζεσλ, λνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ίδησλ ή κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο.  

Σν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε φιεο ηηο 

απνθάζεηο πνπ ην αθνξνχλ. 

Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ 

ηαπηφηεηα, δειαδή ζε έλα φλνκα, 

επψλπκν θαη ηζαγέλεηα. 

 

Σα παηδηά πξέπεη λα κεγαιψλνπλ 

ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηνπο 

παξέρεη ηα αλαγθαία πιηθά αγαζά 

(ζηέγε, ξνχρα, ηξνθή) θαη 

δηαζθαιίδεη ηε ζσκαηηθή, λνεηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

αλάπηπμε. 

Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα κελ 

απνρσξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο, εθηφο αλ απηφ γίλεηαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ γνλέσλ ή χζηεξα 

απφ απφθαζε ηεο Πνιηηείαο, 

επεηδή νη γνλείο ηα παξακεινχλ ή 

ηα θαθνκεηαρεηξίδνληαη. 

 

Όια ηα παηδηά, αλάινγα κε ηελ 

ειηθία θαη ηελ σξηκφηεηά ηνπο, 

έρνπλ δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ηε 

γλψκε θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζε 

ζέκαηα πνπ ηα αθνξνχλ. Οη 

ελήιηθεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηε γλψκε ηνπο πξηλ πάξνπλ 

απνθάζεηο γη' απηά. 

 

Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα 

εθθξάδνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ή 

άιιεο πεπνηζήζεηο ηνπο. 

Καλείο δελ κπνξεί λα επεκβαίλεη 

απζαίξεηα ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ 

παηδηψλ, ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

θαηνηθία ή ηελ αιιεινγξαθία ηνπο, 

νχηε λα πξνζβάιιεη ηελ ηηκή θαη 

ηελ ππφιεςή ηνπο.  

 

Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

(εθεκεξίδεο, ξαδηφθσλν, 

ηειεφξαζε, ειεθηξνληθά κέζα) 

αιιά πξέπεη θαη λα πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο. 
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Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο απφ θάζε κνξθήο 

θαθνκεηαρείξηζε: βία, παξακέιεζε, 

θαθνπνίεζε (ζσκαηηθή, ιεθηηθή, 

ςπρνινγηθή, ζεμνπαιηθή) θαη 

εθκεηάιιεπζε, κέζα θαη έμσ απφ 

ηελ νηθνγέλεηα. 

Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

μέλε ρψξα έρνπλ δηθαίσκα 

θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο. 

Σα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ 

δηθαίσκα ζηε δσξεάλ εηδηθή 

θξνληίδα, εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε, ψζηε λα 

απνιακβάλνπλ ηζφηηκε θαη 

αμηνπξεπή δσή. 

Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ 

ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη θξνληίδα, 

ηνπο εκβνιηαζκνχο, ηε λνζειεία, 

θ.ιπ. 

Όηαλ ε νηθνγέλεηα δελ κπνξεί λα 

θξνληίζεη έλα παηδί, ηφηε ε Πνιηηεία 

αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα ηνπ κε 

ζεζκνχο φπσο ε πηνζεζία, ε 

θηινμελία ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα ή 

ζε ίδξπκα, πνπ πξέπεη λα ζέβνληαη 

πιήξσο ηα δηθαηψκαηά ηνπ. 

 

Όια ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. 

Σν θξάηνο πξέπεη λα παίξλεη κέηξα 

ψζηε ηα παηδηά λα γξάθνληαη θαη λα 

κε δηαθφπηνπλ ζην ζρνιείν, λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Σα 

πεηζαξρηθά κέηξα δελ πξέπεη λα 

πξνζβάιινπλ ηελ αμηνπξέπεηα ησλ 

καζεηψλ. 

Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ 

αλάπαπζε, ζην παηρλίδη θαη ηελ 

ςπραγσγία.  

Σα παηδηά πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε κνξθήο 

νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε (επαηηεία, 

εθπφξλεπζε, πνξλνγξαθία, 

δνπιεκπφξην, θ.ιπ.) Έρνπλ φκσο 

δηθαίσκα ζηελ εξγαζία κε 

αζθάιηζε θαη ππφ πξνυπνζέζεηο, 

αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην είδνο 

εξγαζίαο, ην σξάξην, θ.ιπ.. 

Σα παηδηά πνπ είηε ηα ίδηα είηε κέιε 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θάλνπλ ρξήζε 

λαξθσηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ 

πξνθαινχλ εμάξηεζε έρνπλ 

δηθαίσκα θαηάιιειεο ππνζηήξημεο. 

Σα παηδηά πνπ ζπιιακβάλνληαη θαη 

δηθάδνληαη έρνπλ δηθαίσκα λα 

αληηκεησπίδνληαη κε αμηνπξέπεηα 

θαη ζεβαζκφ ζηελ ηδησηηθή ηνπο 

δσή, λα ελεκεξψλνληαη αλαιπηηθά 

απφ ηηο Αξρέο ζε θαηαλνεηή 
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γιψζζα θαη λα έρνπλ λνκηθή 

βνήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηε ε θξάηεζή 

ηνπο, απηή πξέπεη λα γίλεηαη 

ρσξηζηά απφ ελήιηθα άηνκα θαη κε 

ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπο.  

 

 

m
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ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

1.ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΝΑ ΔΡΘΧ ΣΖ ΕΧΖ. ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΝΑ 

ΤΠΑΡΞΧ.  

2.ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΝΑ ΜΔΓΑΛΧΧ Δ ΔΝΑ ΚΟΜΟ ΥΧΡΗ 

ΒΗΑ ΚΑΗ ΦΣΧΥΔΗΑ. 

3.ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΝΑ ΕΖΧ Δ ΔΝΑΝ ΚΟΜΟ ΠΟΤ 

ΔΒΔΣΑΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΗ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ.  

4.ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΝΑ ΔΥΧ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ 

ΜΑΓΗΚΟ ΚΟΜΟ ΣΖ ΓΝΧΖ. 

5.ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΝΑ ΔΥΧ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΥΧΡΟ 

ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΕΧ. 

6.ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΝΑ ΜΑΘΧ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΚΑΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΦΤΥΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΧΜΑΣΗΚΖ ΜΟΤ ΤΓΔΗΑ. 

7.ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΝΑ ΠΔΡΝΑΧ ΑΡΚΔΣΟ ΥΡΟΝΟ ΜΔ ΣΟΤ 

ΓΟΝΔΗ ΜΟΤ. 

8.ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΝΑ ΕΖΧ ΜΔ ΑΘΧΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΑΝΔΜΔΛΗΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΚΑ ΜΟΤ ΥΡΟΝΗΑ. 

9.ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΝΑΗ ΕΖΧ Δ ΜΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΟΤ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΗ ΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΜΟΤ ΓΔΓΟΜΔΝΑ. 

10.ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΔΝΑΝ ΚΟΜΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ, ΓΗΚΑΗΟ 

ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΗΚΟ. ΔΝΑΝ ΚΟΜΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΘΑ 

ΜΔΓΑΛΧΧ ΑΤΡΗΟ ΣΑ ΓΗΚΑ ΜΟΤ ΠΑΗΓΗΑ 

Γήκεηρα Γηαιακά-έβε Λαδαρίδοσ-Εγοσρέιε Φηιοζέε-Κοσθούκε Αζπαζία 
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ΟΡΓΑΝΏΕΘ ΠΟΤ ΣΗΡΘΖΟΤΝ 

ΣΑ ΠΑΘΔΘΑ 

UNICEF 

Ζ UNICEF  δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 
γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ OHE ζηηο 11 
Γεθεκβξίνπ 1946. Γεληθφο ζηφρνο 
ηεο είλαη ε παξνρή 
καθξνπξφζεζκεο αλζξσπηζηηθήο 
βνήζεηαο ζε παηδηά θαη κεηέξεο 
πνπ δνπλ ζε αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο, θαζψο θαη ε ζηήξημε 
ζρεηηθψλ αλαπηπμηαθψλ 
πξνγξακκάησλ. Σν 1953 ε 
UNICEF έγηλε κφληκν κέινο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη έρεη ηελ έδξα 
ηεο ζηελ Νέα Τφξθε. 

Σα θχξηα έζνδα ηεο UNICEF 
πξνέξρνληαη απφ θπβεξλήζεηο 
θξαηψλ, θαζψο θαη ηδηψηεο θαη 
αλέξρνληαλ γηα ην 2006 ζηα 
2.781.000.000 δνιάξηα Ζ.Π.Α. Σν 
1965 ε UNICEF ηηκήζεθε κε ην 
Βξαβείν Νφκπει Δηξήλεο, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ηνπ Σξίηνπ 
Κφζκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟ ΥΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΟΤ 

  

«ΣΟ ΥΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΟΤ», 

είλαη έλαο εζεινληηθφο νξγαληζκφο, 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

ηεξίδεηαη ζην ζπλαίζζεκα, αιιά 

δε κέλεη ζ' απηφ θαη ζηα ιφγηα. Έρεη 

θάλεη πξάμε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

παηδηψλ. Κχξην κέιεκά ηνπ είλαη λα 

πξναζπίζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ φρη κφλν ζηε ζεσξία αιιά 

ζηελ πξάμε, θαζεκεξηλά, 24 ψξεο 

ηελ εκέξα, 365 εκέξεο ην ρξφλν. 

Να εμαζθαιίζεη ηα απαξαίηεηα γηα 

ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη 

πλεπκαηηθή ηζνξξνπία ηνπο. 

Βαζίδεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θξάηνπο (Αζηπλνκία, Δηζαγγειίεο, 

Ννζνθνκεία θ.α.), φπνπ ππάξρνπλ 

άλζξσπνη επαηζζεηνπνηεκέλνη πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα 

ησλ παηδηψλ. 

Χο εζεινληηθφο νξγαληζκφο, 

https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1946
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1965
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82
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ζηεξίδεη ηνπο ζεζκνχο, ψζηε λα 

γίλνπλ απνδνηηθφηεξνη ζε ζέκαηα 

παηδηψλ. 

 

H ActionAid 

H ActionAid είλαη κηα δηεζλήο, κε 

θπβεξλεηηθή, αλαπηπμηαθή 

νξγάλσζε. Γνπιεχεη καδί κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 15 

εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε 45 

ρψξεο γηα έλαλ θφζκν ρσξίο 

θηψρεηα θη αδηθία. 

Σο όπαμα ηηρ 

Έλαο θφζκνο ρσξίο θηψρεηα θαη 

αδηθία κέζα ζηνλ νπνίν θάζε άηνκν 

απνιακβάλεη ην δηθαίσκα λα δεη κε 

αμηνπξέπεηα. 

Η αποζηολή ηηρ 

Γνπιεχεη ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν καδί κε ηνπο 

θησρνχο θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνπο 

αλζξψπνπο γηα λα θαηαπνιεκήζεη 

ηε θηψρεηα θαη ηελ αδηθία. 

Οι αξίερ ηηρ 

    Ακνηβαίνο ζεβαζκφο: 

αλαγλσξίδεη ηελ έκθπηε αμία φισλ 

ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ αμία ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπο. 

    Ηζφηεηα θαη δηθαηνζχλε: 

ζπλεξγάδεηαη γηα λα εμαζθαιίζεη  

ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο, 

αλεμάξηεηα απφ θπιή, ειηθία, 

γέλνο, ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, θνηλσληθή ζέζε, 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε, έζλνο, 

αλαπεξία, ηνπνζεζία θαη ζξεζθεία. 

   Δηιηθξίλεηα θαη δηαθάλεηα: είλαη 

ππεχζπλε ζε φια ηα επίπεδα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο θαη αλνηθηή ζηελ 

θξηηηθή θαη ζηελ επηθνηλσλία . 

    Αιιειεγγχε: κε ηνπο θησρνχο, 

αδχλακνπο θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλνπο. 

    Θάξξνο ηεο πεπνίζεζεο: είλαη 

δεκηνπξγηθή θαη πξνθαιεί ηα 

ζηεξεφηππα, ηνικεξή θαη 

θαηλνηφκνο, ρσξίο ηνλ θφβν ηεο 

απνηπρίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

γηα ην κέγηζην πηζαλφ αληίθηππν 

ηνπ έξγνπ ηεο ελάληηα ζηηο 

βαζχηεξεο αηηίεο ηεο θηψρεηαο θαη 

ηεο αληζφηεηαο. 

    Αλεμαξηεζία: απφ νπνηνδήπνηε 

ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηηθφ δεζκφ. 

    εκλφηεηα: ζηελ παξνπζίαζε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο, 

αλαγλσξίδνληαο φηη είλαη κέξνο 

κηαο επξχηεξεο παγθφζκηαο 

ζπκκαρίαο ελάληηα ζηελ θηψρεηα 

θαη ηελ αδηθία. 

Άξεο Κπξλάηζεο 

Σάζνο Κνπηζνπξάο 

Δηξελαίνο Ληαλφο 

Πάηξνθινο Αξγπξφπνπινο 
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ΡΑΣΙΜΟ 

 

Ραηζηζκφο, έλα θαηλφκελν πνπ 
ζεξίδεη ηνπο αλζξψπνπο 
Ο ξαηζηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν 
πνπ θαηαδηθάδεη ηελ 
δηαθνξεηηθφηεηα θαη ην δηθαίσκα 
ηνπ θαζελφο ζε απηήλ θαη θάλεη 
ηνπο αλζξψπνπο λα αηζζάλνληαη 
θαηψηεξνη θαη ρεηξφηεξνη απφ ηνπο 
άιινπο. Ο ζεβαζκφο ζηε 
δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο είλαη 
ππνρξέσζε φισλ είηε θνξνχλ 
γπαιηά είηε φρη, είηε έρνπλ ίζηα 
καιιηά είηε ζγνπξά, είηε είλαη απφ 
ηελ Αγγιία είηε απφ ηελ Διιάδα, 
είηε ην δέξκα ηνπο έρεη άιιν 
ρξψκα. Μελ θαηαδηθάδεηο ηε 
δηαθνξεηηθφηεηα. Αληηζέησο 
ππνζηήξημέ ηελ.  
Αζ. Μαξίλα 

 

 

 

ΞΔΝΟΦΟΒΙΑ  

 

Σα παηδηά ηα νπνία έξρνληαη ζηελ 
ρψξα καο είηε ιφγν πνιέκνπ, είηε 
ιφγν νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ 
αληηκεησπίδνπλ πεξηπηψζεηο 
ΡΑΣΗΜΟΤ, θαη γη απηφ 
αλαγθάδνληαη λα κεηαθνκίδνπλ.  
 

Ακχλδαο Υξήζηνο-Βαθεηάδεο 
Γεκήηξεο-Γνπξιηάλεο Κψζηαο-

σθξάηεο Κιέσλ 
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ΠΡΟΦΤΓΑ : Δίλαη ν 
άλζξσπνο πνπ εγθαηαιείπεη 
ηελ παηξίδα ηνπ γηα ιφγνπο 
πνιέκνπ θαη αζθάιεηαο. 

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΟ ΠΛΕΤΡΟ 
ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ 

ηελ Διιάδα θηινμελνχληαη 
νηθνγέλεηεο ζε κηθξνχο ρψξνπο ή 
ζε πξνζσξηλφ ρψξν δηαβίσζεο, ζε 
ππεξεζία δηαβίσζεο. Ζ Διιάδα 
πξνζπαζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 
λα βνεζήζεη ηνπο πξφζθπγεο 
επεηδή πνιινί  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνξέιια Υξηζηίλα-Λνχγθα 
Γήκεηξα-Λνπινχδε Μαξία 

 

 

 

ΜΕΣΑΝΑΣΗ : Δίλαη απηφο 
πνπ κεηαλαζηεχεη θαη αιιάδεη 
ηφπν δηακνλήο ,ζπλήζσο γηα 
λα βξεη δνπιεηά. 

 

 

Έιιελεο έρνπλ πεξάζεη ηελ 
πξνζθπγηά θαη έρνπλ πνιχ 
κεγάιε εκπεηξία . Δπίζεο ε 
Διιάδα κε ηηο νηθνλνκηθέο 
ηθαλφηεηεο πνπ έρεη ηνπο 
βνεζάεη δίλνληαο ηνπο 
ζηέγε, ξνχρα, θαγεηφ θαη 
πφζηκν λεξφ.  
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ  

 

 

 

 Σα ζπλαηζζήκαηα απηψλ ησλ παηδηψλ εθθξάδνπλ ηνλ ηξφκν θαη ηε 

θξίθε ηνπ πνιέκνπ κφλν κε κηα εηθφλα .Σα παηδηά απηά ζηελ ειηθία 

πνπ βξίζθνληαη ρξεηάδνληαη θαη ηνπο δπν γνλείο ηνπο . Πξέπεη , λα 

έρνπλ ζηέγε , ηξνθή θαη πφζηκν λεξφ . Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα 

λα πεγαίλεη ζρνιείν θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηνπ ζηεξήζεη ηελ 

κάζεζε . Γη’ απηφ φπνην παηδί θαη γεληθφηεξα φπνηνο άλζξσπνο 

έρεη αλάγθε ηελ βνήζεηα καο , θαιφ ζα ήηαλ λα ηνπ ηελ παξείρακε 

φζν ήηαλ δπλαηφλ. 

 Όινη καο απφ πάξα πνιχ κηθξή ειηθία δελ πξέπεη λα δερφκαζηε 

ζθιεξέο ηηκσξίεο θαη επηζέζεηο θαη ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο .Οη 

κεγάινη νθείινπλ λα ζέβνληαη  ηελ ειεχζεξε ζθέςε θαη έθθξαζε 

ησλ παηδηψλ.  
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Πρόσφυγες, άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά μας 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Οη πξφζθπγεο πιένλ ζηε ρψξα καο έρνπλ μεπεξάζεη ηνπο 50.000 επεηδή ζηε 
παηξίδα ηνπο, ηε πξία, γίλεηαη πφιεκνο. Γελ ιέκε φηη πξέπεη έλαο άλζξσπνο λα 
αγαπήζεη ηνπο πξφζθπγεο εάλ δελ ην ζέιεη αιιά θαιφ ζα ήηαλ λα ηνπο 
βνεζήζνπκε. Ζ βνήζεηα απηή πξνζθέξεηαη θαζεκεξηλά απφ εζεινληέο νη νπνίνη 
είηε βξίζθνληαη ζηα ζχλνξα είηε θάπνπ αιινχ πξνζθέξνπλ είδε πξψηεο 
αλάγθεο ζηνπο πιεγσκέλνπο πξφζθπγεο ηεο πξίαο. Όπσο παξαθνινπζνχκε 
θαζεκεξηλά ζηα δειηία εηδήζεσλ φισλ ησλ θαλαιηψλ κηινχλ γηα ηνπο 
πξφζθπγεο θαη ηα θαηνξζψκαηα αλζξψπσλ πξνο απηνχο. Πάλησο πξέπεη λα 
μέξνπκε φηη νη πξφζθπγεο είλαη ζαλ θη εκάο κε πνιιέο νκνηφηεηεο αιιά θαη 
δηαθνξέο. Γελ δεηνχλ ηα ίδηα πξάγκαηα κε εκάο; Γελ έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο κε 
εκάο; Κη εκείο θάπνηε δελ ήκαζηαλ πξφζθπγεο; Πηζηεχεηο φηη νη πξφζθπγεο εάλ 
δελ γηλφηαλ πφιεκνο ζα άθελαλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηηο 
πεξηνπζίεο ηνπο γηα λα ηαιαηπσξνχληαη λα πεξπαηήζνπλ θαη λα θνιπκπήζνπλ 
ηφζα ρηιηφκεηξα ψζπνπ λα θηάζνπλ ζηελ Διιάδα; Πξέπεη ινηπφλ λα δείμνπκε 
θαηαλφεζε θαη φρη απαξαίηεηα λα ηνπο βνεζήζνπκε αιιά ηνπιάρηζηνλ αο ηνπο 
θεξφκαζηε κε ζεβαζκφ. 
     Όηαλ ήκαζηαλ εκείο πξφζθπγεο νη άιινη ιανί καο δέρηεθαλ. Δάλ δε καο 
δερφληνπζαλ πψο ζα θαηαιήγακε ηειηθά; Ση ζα έθαλε ν Διιεληθφο ιαφο εάλ ήηαλ 
πξφζθπγαο θαη δελ ηνλ δέρνληαλ νη άιινη ιανί; Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα ζηηο 
κέξεο καο θαίλεηαη κηα πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε θαη γηα ηνλ ιαφ πνπ θεχγεη θαη 
γηα ηνλ ιαφ πνπ δέρεηαη ηνπο πξφζθπγεο. Φαληάζνπ ηη ζπλέβαηλε ζηα 
παιαηφηεξα ρξφληα, πνπ νη άλζξσπνη δελ είραλ ηα θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα 
γηα λα πεξάζνπλ απφ ηε κία ζηεξηά ζηελ άιιε. ην παξειζφλ ε θαηάζηαζε 
πηζηεχσ πσο ήηαλ πνιχ πην δχζθνιε. Σψξα εμαθνινπζεί λα είλαη δχζθνιε αιιά 
ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη ιφγσ ηερλνινγίαο. Οη πξφζθπγεο φκσο έξρνληαη 
κέζσ ζαιάζζεο κε θνπζθσηέο βάξθεο νη νπνίεο δελ είλαη θαζφινπ ζηαζεξέο θη 
έηζη ζηελ πνιχ κηθξή δηαδξνκή ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Σνπξθία πξνο ηα 
αθξηηηθά λεζηά καο πνιινί πλίγνληαη αλάκεζά ηνπο θαη κηθξά παηδηά. Αο 
ζπλερίζνπκε λα βνεζάκε ή αλ δελ έρνπκε αξρίζεη αο αξρίζνπκε λα βνεζάκε 
ηνπο πξφζθπγεο θαη ηα παηδηά πνπ θηάλνπλ νινκφλαρα ζηελ Διιάδα. 
 
 

Αζαλαζηάδνπ Μαξίλα  
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ΟΘ ΕΛΛΗΝΕ ΓΝΧΡΘΖΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΘΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Δκείο νη Έιιελεο έρνπκε 
θαηαγξάςεη ζηελ ηζηνξία καο 
πνιιέο κεηαλαζηεχζεηο ιφγσ 
πνιέκνπ. Οη Πφληηνη θαη νη 
Μηθξαζηάηεο είλαη έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Γηα 
απηφ πξέπεη λα βνεζήζνπκε ηνπο 
πξφζθπγεο, επεηδή θαη νη 
παιαηφηεξνη ζπγγελείο καο ήηαλ 
πξφζθπγεο θαη έηζη μέξνπκε πφζν 
πηθξάζεθαλ απηνί νη άλζξσπνη πνπ 
έθπγαλ απφ ηνλ ηφπν ηνπο. Πάληα 
πξέπεη λα ζπκφκαζηε ην παξειζφλ 
γηα λα πξνρσξάκε ζην κέιινλ. 
Δθείλνη νη άλζξσπνη ήξζαλ απφ ηελ 
Μηθξά Αζία γηα λα κελ πεζάλνπλ 

θαη λα δήζνπλ κηα θαιχηεξε δσή θαη 
ηψξα ηνπο βιέπεηο ζσζηνχο 
αλζξψπνπο κέζα ζηελ θνηλσλία. 
Έηζη είλαη θαη νη χξηνη πξφζθπγεο. 
χληνκα ζα θαηαθέξνπλ λα 
εγθαηαζηαζνχλ ζε έλα θξάηνο θαη 
λα θάλνπλ εθεί ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 
Δθεί ζα βξνπλ δνπιεηά θαη θαηνηθία 
θαη πιένλ ζα είλαη πην επηπρηζκέλνη 
θαζψο ζα είλαη πιένλ καθξηά απφ 
ηνλ πφιεκν. 
 
Μαξία Γνχκνπ (δηαζθεπή Αζ. 
Μαξίλα) 
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Μαρία Γούκοσ 

 

 

ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΑΚΘ ΠΟΤ ΚΡΤΧΝΕ 

 

Οη ζθέςεηο πνπ έθαλα θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο 
ηνπ θεηκέλνπ θαη κεηά ήηαλ 
ζπγθεθξηκέλεο θαη κε 
πξνβιεκάηηζαλ αξθεηά Σν 
πξνζθπγάθη είλαη αλήκπνξν 
θαη κφλν ηνπ. Οη γνλείο ηνπ 
έρνπλ ζθνησζεί ζηνλ 
πφιεκν θαη δελ έρεη θάπνηνλ 
λα ην θξνληίζεη θαη λα ηνπ 
ζπκπαξαζηαζεί ζηηο 
δχζθνιεο ψξεο ηνπ 
πνιέκνπ. Ζ εηθφλα ηνπ 
πνιέκνπ ζα είλαη πάληα ζην  

κπαιφ ηνπ . Όκσο κέζα ζηελ 
θαξδηά ηνπ έρεη ηελ εηθφλα 
ηεο παηξίδαο ηνπ πνπ πάληα 
ζα ηελ αγαπάεη θαη δε ζα ηε 
ιεζκνλάεη.  

 

 

Λνχγθα Γήκεηξα-Λνπινχδε Μαξία 
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Γηαιακά Γήκεηρα 

Παιδιά πρόσφυγες παιδιά μετανάστες μα πάνω απ’ 

όλα… ΠΑΙΔΙΑ! 

ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ  

Ζ Unicef θάλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία δηαπνιηηηζκηθψλ 
ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα, έηζη ψζηε 
ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 
κεηαλαζηψλ λα απνθηήζνπλ 
παηδεία θαη λα κάζνπλ λα 
ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 
Ακχλδαο Υξήζηνο-Βαθεηάδεο 
Γεκήηξεο-Γνπξιηάλεο Κψζηαο-
σθξάηεο Κιέσλ 

ΟΣΑΝ Η ΑΓΑΠΗ 
ΞΕΠΕΡΝΑΕΘ … 

Πφζεο θνξέο έρνπκε δεη 
έλαλ δεηηάλν ζηελ άθξε ηνπ 
δξφκνπ ή λα θάζεηαη έμσ 
απφ έλα εκπνξηθφ ή απφ 
δηάθνξα θαηαζηήκαηα θαη 
πνιιά αθφκε καγαδηά. 
Πφζνη άλζξσπνη κπνξεί λα 
έρνπλ πεξάζεη έμσ απφ 
απηά ηα καγαδηά; Ζ 
απάληεζε είλαη ρηιηάδεο. 

Πφζνη άλζξσπνη βνήζεζαλ 
θάπνην δεηηάλν είηε κε 
ηξφθηκα είηε κε ξνχρα είηε κε 
θάπνην κηθξνπνζφ έλα επξψ  

ή πελήληα ιεπηά φηη έρεη ν 
θαζέλαο; Ζ απάληεζε είλαη 
ληξνπηαζηηθή γηα φινπο εκάο 
ηνπο πνιίηεο πνπ δελ 
δψζακε ή δε βνεζήζακε 
θάπνηνλ ζπλάλζξσπφ καο, 
γη’ απηφ ζα ηελ παξαιείςσ. 
Παξφια απηά ππάξρνπλ 
αθφκε άλζξσπνη πνπ 
ζπκβάιινπλ έκπξαθηα ζε 
φιεο ηηο πξνζπάζεηεο 
θάπνησλ νξγαλψζεσλ θαη 
ηδηαίηεξα ε UNICEF. Ζ 
UNICEF δε θνηηά ην θίιν ,ηε 
ζξεζθεία, ηελ ειηθία , ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 
θαζελφο ή θαη ηνλ  
ραξαθηήξα, βνεζάεη φζν ην 
δπλαηφλ πεξηζζφηεξα άηνκα 
κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε 
απηψλ ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ 
αλζξψπσλ θαη ηελ 
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ςπρνινγηθή ζηήξημε γηαηί 
αιιηψο είλαη λα μέξεηο πνπ 
ζα θνηκεζείο ην βξάδπ θαη 
αιιηψο λα κε μέξεηο ηη ζνπ 
επηθπιάζζεη ην επφκελν 
ιεπηφ. Όηαλ ε αγάπε 
θπξηαξρεί ζηελ ςπρή ηνπ 
αλζξψπνπ φια γαιελεχνπλ 
θαη γίλνληαη επθνιφηεξα. 
Πξνζπαζήζηε λα αθήζαηε 
ηελ αγάπε λα  θπξηεχζεη ηηο 
ςπρέο ζαο ……… 

 Λούγθα Γήκεηρα 
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Ποςλιά ηος ηόπος μαρ, ποςλιά μεηανάζηερ, ποςλιά πος 

κινδςνεύοςν 
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Απειλούμενα είδη 

Έλα απφ ηα πην αλεζπρεηηθά 

θαηλφκελα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο 

είλαη ε ηαρχηεηα εμαθάληζεο ησλ 

εηδψλ ηεο άγξηαο δσήο πνπ γίλεηαη 

πιένλ κε πξσηνθαλείο ξπζκνχο: 

- Γππαεηφο, έλα πνπιί ησλ 

νξεηλψλ 

νηθνζπζηεκάησλ. 

- Βαζηιαεηφο. 

- Κηξθηλέδη, ην γεξάθη πνπ 

θσιηάδεη καδί κε ηα 

πεξηζηέξηα. 

- Μαπξνπεηξίηεο, ην πην 

ζεκαληηθφ είδνο πνπ 

θηινμελεί ε Διιάδα. 

- πηδαεηφο, ν αεηφο ηεο 

Μεζνγείνπ 

Σα παιδιά πποηείνοςν 

α) Ο Γππαεηφο είλαη έλα απφ 

ηα ζπαληφηεξα αξπαθηηθά πνπιηά 

ηεο Δπξψπεο. Εεη ζε εκηνξεηλά 

κέξε θαη νξεηλά νηθνζπζηήκαηα 

(500 – 4000 κ.) ζε πεξηνρέο κε 

πνιιέο βξνρέο, απφηνκεο πιαγηέο 

θαη αιπηθά ιηβάδηα. Σξέθεηαη απφ 

δψα ζθνησκέλα αιιά ε θπξίσο 

ηξνθή ηνπ είλαη ηα θφθαια ησλ 

λεθξψλ νπιεθφξσλ δψσλ (κηθξνχ 

ή κεζαίνπ κεγέζνπο). Σελ ηξνθή 

ηνπ ηελ αλαδεηά κφλνο ηνπ ή ζε 

δεπγάξηα. 

Όκσο πνιιέο είλαη νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηπραίλεη ην δψν 

πνπ βξίζθεη γηα θαγεηφ λα είλαη 

δειεηεξηαζκέλν δφισκα 

«επηβιαβψλ εηδψλ», φπσο νη ιχθνη, 

νη αιεπνχδεο, ηα ηζαθάιηα θαη ηα 

θνξαθνεηδή. 

Γηα λα πξνζηαηέςνπκε απηφ 

ην ζπάλην είδνο πξέπεη: 

1) Να απαγνξεχζνπκε ην 

θπλήγη θαη ηδηαίηεξα 

απηνχ ηνπ είδνπο. 

2) Να βνεζάκε θάζε 

πιεγσκέλν ή 

δειεηεξηαζκέλν πνπιί 

πεγαίλνληάο ην ζην 

θηελίαηξν. 

3) Να απειεπζεξψλνπκε 

θάζε θπιαθηζκέλν 

Γππαεηφ. 

4) Να πξνζηαηεχνπκε ηνπο 

νηθφηνπνχο ηνπ θαη λα 

ραξαθηεξίζνπκε φζεο 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

σο εζληθνχο δξπκνχο γηα 

αλ δηαηεξήζνπκε ηε 

θπζηθή νκνξθηά. 

β) Γηα λα εθαξκνζηνχλ φκσο απηά 

ηα κέηξα ρξεηαδφκαζηε ηε βνήζεηα 

ησλ αλζξψπσλ. Γη’ απηφ πξέπεη λα 

ηνπο δείμνπκε ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

απεηινχλ ην Γππαεηφ θαη φηη είλαη 

ρξένο καο λα ζψζνπκε θάζε είδνο 

ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο. 

Δπίζεο, γηα λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζνπκε πξέπεη 
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λα ηνπο παξνπζηάζνπκε ηελ 

θαηαζηξνθή πνπ έρεη ζπληειεζηεί 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο 

καο.  

 

 

Γςπαεηόρ 

Σα κέηξα πνπ ζα πξφηεηλα 

γηα λα κε ραζνχλ νη γππαεηνί πνπ 

έρνπλ κείλεη είλαη: 

- Απαγνξεχεηαη ην θπλήγη 

ζε απηφ ην είδνο. 

- Να παίξλνπκε ηα απγά, 

έηζη ψζηε λα κελ 

θηλδπλεχνπλ θ.ά. 

Όινη νη άλζξσπν κέζα ηνπο 

έρνπλ θαινζχλε ηελ νπνία θαιφ ζα 

ήηαλ λα κελ ηε ρξεζηκνπνηνχλ 

κφλν γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο αιιά 

θαη γηα ηα δψα θαη ηα θπηά. Γηα λα 

ηνπο επαηζζεηνπνηήζσ ζα ηνπο 

έιεγα πσο φια ηα δψα έρνπλ 

ζεκαζία φρη κφλν ζηε θχζε αιιά 

θαη ζηε δσή καο θαη φηη απηά ηα 

πνπιηά έρνπλ θπιή θαη πξέπεη ζε 

ιίγα ρξφληα ν Γππαεηφο λα κελ 

είλαη πηα είδνο πξνο εμαθάληζε. 

Πξέπεη λα δηαθνπεί ην παξάλνκν 

ην θπλήγη.  Γηα λα ηα 

πξνζηαηέςνπκε, λα θηηάμνπκε 

θσιηέο, λα ζπείξνπκε ζε θάπνηα 

ρσξάθηα ηξνθή, ψζηε λα ηξψλε. 
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ΦΤΥΑΓΧΓΘΑ 
Σαινίερ πος ππέπει να δειρ 

Οι ςπέπ έξι 
Ο Υίξν είλαη έλα αγφξη δηάλνηα πνπ 
θάπνηα ζηηγκή ράλεη ηνλ αδεξθφ 
ηνπ Σαληάζη.  Όκσο ν αδεξθφο ηνπ 
ηνπ άθεζε έλαλ πξνζσπηθφ 
λνζνθφκν, ηνλ Μπέηκαμ. Μαδί ηνπ 
θαη κε ηνπο θνηηεηέο θίινπο ηνπ 
πξνζπαζνχλ λα πνιεκήζνπλ ην 
θαθφ. Θα ηα θαηαθέξνπλ άξαγε; 
Γείηε ηε ζπγθηλεηηθή ηαηλία γηα λα 
κάζεηε. 
 
 Οι Πένηε θπύλοι 
Ο Άγηνο Βαζίιεο, Ζ λεξάηδα ησλ 
δνληηψλ, ν Παζραιηλφο ιαγφο, ν 
Ακκνχιεο θαη ν Σδαθ πάγνο είλαη 
πέληε ζξχινη πνπ πξνζπαζνχλ λα 
πξνζηαηεχνπλ ηα παηδηά απφ ηνλ 
Πίζζα ν νπνίνο είλαη ν θαθφο ηεο 
ππφζεζεο. Όκσο ζα κπνξέζνπλ 
λα ζψζνπλ ηνλ θφζκν απφ ην 
ζθνηάδη 
 
 

τίχοι και  Μουσική   

Θανάσης Παπακωνσταντίνου 

    

Μηα λχρηα ζα `ξζεη απφ καθξηά, βξε 
ακάλ ακάλ 
αέξαο Περιηβάλεο 
λα κελ κπνξείο λα θνηκεζείο, βξε 
ακάλ ακάλ 
κφιηο ηνλ αλαζάλεηο. 
Θα `ρεη ζπκάξη ζηα καιιηά, βξε 
ακάλ ακάλ 
θξάλα γηα ζθνπιαξίθηα 
θαη κεο ζην ζηφκα ζα γπξλά, βξε 
ακάλ ακάλ 
ξεηνξηθά ραιίθηα. 
 
Θα θαηεβεί ζαλ άξρνληαο, βξε 
ακάλ ακάλ 
ζα θαηεβεί ζαλ ιχθνο 
λα πάξεη ρξψκα θαη δσή, βξε ακάλ 
ακάλ 
ηεο κνλαμηάο ν θήπνο. 
Σα κειηζζάθηα ζα γπξλνχλ, βξε  
 

 

 

 
 
 
ακάλ ακάλ 
 
γχξσ απ’ ηηο πνιπζξφλεο 
θαη ην λεξφ ην θξχζηαιιν, βξε ακάλ 
ακάλ 
ζα ξέεη απ’ ηηο νζφλεο. 
 
Αέξα λα `ζαη ηηκσξφο, βξε ακάλ 
ακάλ 
λα `ζαη θαη παηρληδηάξεο 
θη αλ βαξεζεί ε ςπρνχια κνπ, βξε 
ακάλ ακάλ 
λα `ξζεηο λα κνπ ηελ πάξεηο,  
γηα λα θνηηάεη απφ ςειά, βξε ακάλ 
ακάλ 
ηνπ θφζκνπ ηε ξαζηψλε,  
λα μεραζηεί ζαλ ησλ βνπλψλ, βξε 
ακάλ ακάλ 
ην πεξζηλφ ην ρηφλη. 
 
 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=198
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Σο σαμόγελο βοηθά! 
Σν ρακφγειν βνεζά! Όηαλ 
πξνθαινχληαη δάθξπα απφ ιχπε 
ηφηε είλαη ζηελ θπξηνιεμία πηθξά 
ελψ φηαλ είλαη δάθξπα απφ ραξά 
ηφηε είλαη γιπθά θαη απηφ είλαη 
αιήζεηα! Πξνο ηα θνξίηζηα 
πεξηζζφηεξν αλαθεξφκελεο φηαλ ε 
ιχπε θπξηαξρεί ζην πξφζσπφ καο 
γηλφκαζηε πην άζρεκεο.  
Υακνγέια! Κη αλ θάηη πάεη 
ζηξαβά… ρακνγέια ζηξαβά!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λύπη 
 
Ζ ιχπε πνηέ δελ νδεγεί ζε 
θαιφ. Αληηζέησο ραιάεη ηελ 
ςπρνινγία καο θαη ηελ 
ςπρνινγία ησλ άιισλ. 
Φπζηθά, ζα ιππεζνχκε γηα έλα 
ιππεξφ γεγνλφο αιιά δελ 
πξέπεη λα ζηελαρσξηφκαζηε 
γηα πάληα. Ζ ιχπε είλαη κφλν 
γηα κηα δχζθνιε ζηηγκή θαη 
κεηά πξέπεη λα αθήζνπκε ηε 
ραξά λα επηθξαηήζεη! ηελ 
εηθφλα (αξηζηεξά) βιέπεηο 
πφζν κεγαιχηεξε ε ραξά ζε ζρέζε 
κε ηε ιχπε. 
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Ώξα 
γηα…  
 
 
 

 
 

 
 
 

Σν παηρλίδη απηφ δελ είλαη αηνκηθφ παηρλίδη αιιά νκαδηθφ δειαδή δελ παίδεηο 
κφλνο ζνπ αιιά θαη κε ηνπο θίινπο ζνπ. Λέγεηαη <<ηη αγφξαζα απφ ην 
ζνχπεξ κάξθεη;>>. 
 
Σπόπορ παιξίμαηορ 
 
Αξρηθά μεθηλάεη ν πξψηνο παίρηεο ιέγνληαο: πήγα ζην ζνχπεξ κάξθεη θαη 
αγφξαζα π.ρ. γάια. Ο επφκελνο παίρηεο ιέεη: πήγα ζην ζνχπεξ κάξθεη θαη 
αγφξαζα γάια θαη π.ρ. καθαξφληα. Ύζηεξα ν επφκελνο παίρηεο ιέεη: πήγα 
ζην ζνχπεξ κάξθεη θαη αγφξαζα γάια, καθαξφληα θαη π.ρ. θξνχηα. Απηφ 
ζπλερίδεηαη κε δηαθνξεηηθά πξντφληα κέρξη θάπνηνο λα θάλεη έλα ιάζνο. Όηαλ 
θάπνηνο βγαίλεη απφ ην παηρλίδη επεηδή έραζε ζπλερίδνπλ νη ππφινηπνη κέρξη 
λα κείλεη κφλν έλαο παίρηεο. Ο ηειεπηαίνο πνπ ζα κείλεη ζην παηρλίδη θεξδίδεη. 

Μπορείς λα απαληήζεης; 

1. Σα ζτοιεία ασηά έτοσλ παηδηά από όιο ηολ θόζκο. 

2. Ο _______ θέρλεη θαηαζηροθή θαη ζάλαηο 

3. Νηθά ηολ πόιεκο. 

4. Παηδηά ________ παηδηά κεηαλάζηες κα πάλω απ’ όια παηδηά! 

5. Ζ _______ θάεθε ηο 1922 από ηοσς ηούρθοσς. 
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ΓΑΣΡΟΝΟΜΘΑ 

Οι ζςνηαγέρ μαρ 

 

Σμθμιαηέκημ… ζπίηη γηα πνςηκό! 

Yλικά συμταγής: 

Ψςμί ρίπα ημζη, Σμθμιάηα πναιίκα 

Ζάπανε άπκε, Καναμειάθηα 

Εκτέλεση: 

Πάνηε 2 θέηεξ ρίπα ημζη , θόρηε ηηξ 

θαη δεμημονγήζηε δομ πανάζονα θαη 

μηα πόνηα. Ύζηενα αιείρηε ηηξ θέηεξ 

με ζμθμιάηα πναιίκα. Κόρηε άιιεξ δύμ 

θέηεξ ρςμί δηαγώκηα θαη θηηάληε ηε 

ζθεπή. Κόρηε μηθνά θμμμάηηα ρςμημύ, 

ημπμζεηήζηε ηα πάκς ζηε ζθεπή, 

αιείρηε ηα με ζμθμιάηα πναιίκα θαη 

παζπαιίζηε ηα με δάπανε άπκε. Τέιμξ, 

βάιηε έκα μηθνό θμμμάηη ρςμημύ γηα 

θαμηκάδα θαη ζημιίζηε με θαναμειάθηα! 

Τμ ζμθμιαηέκημ ζπηηάθη είκαη έημημμ!                 

Τμ παναπάκς θείμεκμ είκαη από 

ηεκ ηζημζειίδα kidsfun.gr 

Κάηι πιο ςγιεινό και πιο δποζεπό 
από ηο παγωηό 
Γιαούπηι με θπούηα 
Τλικά 
Γηανχξηη, 10 θξάνπιεο, 1 αθηηλίδην 
Εκηέλεζη 
Αξρηθά βάιηε ην γηανχξηη ζην 
ςπγείν γηα πεξίπνπ 30 ιεπηά ή, 
αλ ρξεηαζηεί, αθήζηε ην 
πεξηζζφηεξν. Ύζηεξα ςηινθφςηε 
ηηο θξάνπιεο θαη ην αθηηλίδην θαη 
ξίμηε ηα κέζα ζην γηανχξηη. Μεηά 
αλαθαηέςηε ηα αιιά πξνζέμηε λα 
κελ ιηψζεηε ηα θξνχηα, ζέινπκε 
απιψο λα ζθεπαζηνχλ απφ ην 
γηανχξηη. Σν γηανχξηη ζαο είλαη 
ηψξα θαη πην λφζηηκν θαη πην 
πγηεηλφ! Δίλαη έηνηκν! 
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ΚΟΛΟΚΤΘΟΠΗΣΑ (αικπξή) 

 

ΤΛΗΚΑ 

 

1 θηιφ αιεχξη 

2 πνηήξηα λεξφ 

 1 θνπηαιάθη αιάηη                                              

3 θνπηαιηέο ζπνξέιαην 

1/4 άζπξν θνινθχζη 

πεξίπνπ 1,5 θηιφ θαζαξηζκέλν 

4 απγά 

1 ιίηξν γάια 

 

ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Βάδνπκε ζε κηα ιεθαλίηζα ην αιεχξη 

κε ην ριηαξφ λεξφ  

ην αιάηη θαη ην ζπνξέιαην. 

Επκψλνπκε ηα πιηθά θαη θά- 

λνπκε έλα κέηξην δπκάξη. 

Υσξίδνπκε ην δπκάξη ζε 10  

κπαιάθηα θαη ην αθήλνπκε λα 

ζηαζεί 15 ιεπηά. Παίξ- 

λνπκε έλα κέηξην ηαςί θαη ην 

αιείθνπκε κε ιάδη ή βνχ- 

ηπξν. Αλνίγνπκε ην θάζε κπαιάθη 

ζε θχιιν θαη ην ζηξψ- 

λνπκε αιείθνληαο έλα έλα ζην ηαςί 

έηζη ψζηε λα είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ην ηαςί γηα λα κε 

ρπζεί έπεηηα ην κίγ- 

κα. Βξάδνπκε ην θνινθχζη θνκκέλν 

ζε κηθξά θπβάθηα γηα 

 

 

 

 

 

30 ιεπηά κέρξη λα καιαθψζεη. Σν 

ζηξαγγίδνπκε ζην ζνπ- 

ξσηήξη γηα λα βγνπλ ηα πγξά θαη 

πξνζζέηνπκε ηα απγά 

ρηππεκέλα, ην γάια θαη ιίγν αιάηη. 

Πεξηρχλνπκε κε ην κίγ- 

κα ην θχιιν. Φήλνπκε γηα 45 

ιεπηά ζηνπο 200 oC.  
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Μεγάιε ζηηγκή γηα ηολ 

ΑΛΜΧΠΟ ΑΡΗΓΑΗΑ!!!! 

Αςηή ηην Κςπιακή, ζηιρ 5 μ.μ ζηο 
γήπεδο ηος Αλμωπού, θα 
ππαγμαηοποιηθεί ο αγώναρ 

Αλμωπού Απιδαίαρ- Πάικος   
Γοςμένιζζαρ και είναι πολύ 
ζημανηικόρ για ηην άνοδο ηηρ 
ομάδαρ μαρ ζηη Γ’ Εθνική 
Καηηγοπία.  
 
 Η ζςμπαπάζηαζη όλων ηων 
θιλάθλων ηηρ πεπιοσήρ, αλλά 
και ηος Ν. Πέλλαρ γενικόηεπα με 
ηην  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παποςζία ηοςρ ζηο γήπεδο, 
είναι καθοπιζηική για ηη νίκη ηηρ 
ομάδαρ μαρ. 
 Θα είμαζηε όλοι εκεί! 
 
 

 
EURO LEAGUE ΠΑΝΕΤΡΧΠΑΨΚΟ 

              Πάνηα επιηςσίερ! 
ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ  
 
ΦΕΝΕΡΜΠΑΥΣΕ –ΣΚΑ                         
ΜΟΥΑ  
ΝΘΚΗΣΡΘΑ Η ΣΚΑ  96-101  
Υαιπόμαζηε για ηην επιηςσία ηος Έλληνα πποπονηηή Δημήηπη 
Θηούδη! 
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Α/Α Επώνςμο μαθηηή Όνομα μαθηηή Σάξη 
Εγγπαθήρ 

Σμήμα 

1 Αζαλαζηάδνπ Μαξίλα Σ Σ1 

2 Ακχλδαο Υξήζηνο Σ Σ1 

3 Αξγπξφπνπινο Πάηξνθινο Σ Σ1 

4 Βαθεηάδεο Γεκήηξηνο Σ Σ1 

5 Γηαιακά Γήκεηξα Σ Σ1 

6 Γνχκνπ Μαξία Σ Σ1 

7 Γνπξιηάλεο Μπφιθεο Κσλζηαληίλνο Σ Σ1 

8 Εγνπξέιε Παξζέλα Φηινζέε Σ Σ1 

9 Καξαθαζίδνπ Γήκεηξα Σ Σ1 

10 Κνξέιια Υξηζηίλα Σ Σ1 

11 Κνπθνχκε Αζπαζία- Δπγελία Σ Σ1 

12 Κνπηζνπξάο Αλαζηάζηνο Σ Σ1 

13 Κπξλάηζεο Αξηζηείδεο Σ Σ1 

14 Λαδαξίδνπ εβαζηή Σ Σ1 

15 Ληαλφο-Ληάληεο Δηξελαίνο Σ Σ1 

16 Λνχγθα Γήκεηξα Σ Σ1 

17 Λνπινχδε Μαξία Σ Σ1 

18 σθξάηεο Κιεφλ Σ Σ1 

 

 

 

 

Ζ ΓΑΚΑΛΑ 

 

ΣΑΟΦΣΑΡΖ ΟΦΗΑ 



Παηδηά πρόζθσγες παηδηά κεηαλάζηες κα πάλω απ’ όια… ΠΑΙΓΙΑ! 
 

9/ΘΔΙΟ ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 3
ο
 ΑΡΙΓΑΙΑ 

ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ 24 

58400 

Mail@3dim-aridaiaspelsch.gr 
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