
 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 
 
Η Αργυρώ γελάει 
Η Αργυρώ γελάει, θ Αργυρώ τραγουδάει. 
Η Αργυρώ ςτα χζρια του μπαμπά πετάει,                                                                           
θ Αργυρώ κάνει κοφνια και χαμογελάει. 
Η Αργυρώ είναι καλι, θ Αργυρώ είναι πονθρι, 
θ Αργυρώ είναι χαροφμενθ, θ Αργυρώ είναι 
λυπθμζνθ. 
Η Αργυρώ χορεφει, θ Αργυρώ ιππεφει. 
Η Αργυρώ ςτθ κάλαςςα κοίτα πώσ κολυμπάει, 
θ Αργυρώ ςτα βράχια κρφβεται και μασ γελάει. 
Η Αργυρώ κρφβεται θ πονθρι! 
Η Αργυρώ φανερώνεται με δυνατι φωνι. 
Η Αργυρώ είναι άγρια και κυμωμζνθ, 
θ Αργυρώ είναι περιφανθ κι ευχαριςτθμζνθ. 
Η Αργυρώ τςαλαβουτάει, θ Αργυρώ 
ςτριφογυρνάει. 
Η Αργυρώ από το αυτοκίνθτο μασ χαιρετάει. 
Η Αργυρώ μεσ το μουςείο βόλτα πάει. 
Η Αργυρώ λφνει ςωςτά τθν άςκθςθ, 
θ Αργυρώ τθ λφνει λάκοσ. 
 
Η Αργυρώ νιώκει αδφναμθ και κλαίει, 
θ Αργυρώ νιώκει δυνατι και τίποτα δεν λζει 
(……) 
 
Η Αργυρώ με πινζλα χαίρεται να ηωγραφίηει 

κι φςτερα τισ ηωγραφιζσ πετά ι τισ χαρίηει. 
Η Αργυρώ το ςκοτάδι νιώκει γφρω τθσ και το 
φοβάται, 
αγκαλιζσ κζλει για να ηεςτακεί 
και παραμφκια για να κοιμθκεί. 
 
Αυτή είναι η Αργυρώ: 
ζνα παιδάκι ςαν εμζνα 
ζνα παιδάκι ςαν κι εςζνα. 

Τηιν Γουίλλισ, Η Αργυρώ γελάει, 
απόδοςθ Φίλιπποσ Μανδθλαράσ, εκδ. Πατάκθ 

 

 

Η 3θ Δεκεμβρίου, παγκόςμια θμζρα για τα άτομα με αναπθρία και το ποίθμα «Η Αργυρώ 

γελάει» αποτζλεςε τροφι για ςκζψθ τόςο για τουσ μακθτζσ όςο και για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου μασ και αφορμι για να αναλογιςτοφμε και να ενδιαφερκοφμε 

για εκατομμφρια παιδιά που ηουν ςτον κόςμο και αντιμετωπίηουν κακθμερινά 

πολλζσ δυςκολίεσ. Αρκετζσ φορζσ οι ικανότθτζσ των παιδιών με αναπθρία 

παραβλζπονται και οι δυνατότθτζσ τουσ υποτιμοφνται. Άλλεσ πάλι φορζσ δε 

λαμβάνουν τθν εκπαίδευςθ και τθν υγειονομικι περίκαλψθ που χρειάηονται και 

αποκλείονται από ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ. Αλλά, τα παιδιά όςο και οι ενιλικεσ με 

αναπθρίεσ ζχουν τα ίδια δικαιϊματα με όλουσ… ζχουν όνειρα, ελπίδεσ και ιδζεσ 

που κζλουν να μοιραςτοφν, ζχουν δικαιϊματα και ανάγκεσ που πρζπει να 

καλυφκοφν γιατί τα ΑμεΑ θζλουν, αξίηουν, μποροφν να ηουν με αξιοπρζπεια και 

να είναι ιςότιμα μζλθ τθσ κοινωνίασ!!! 

 


