
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Σχολικό έτος: 2020-2021 

Ε΄τάξη 

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Νάκου Παναγιώτα 

                                          Ντάνου Φωτεινή 

«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ» 

Σκέψεις των μαθητών  για την πανδημία με αφόρμηση το έργο του 

Αντώνη Σαμαράκη, με τίτλο: «Ζητείται ελπίς» 

1. Τι ήταν ο Αντώνης Σαμαράκης; 

α. ποιητής                                             γ. συγγραφέας 

β. ηθοποιός                                           δ. εκπαιδευτικός 

     2. Από ποιες άλλες δράσεις του είναι γνωστός ο Αντώνης 

Σαμαράκης; 

Ο Αντώνης Σαμαράκης ήταν Πρεσβευτής της unicef. Επίσης, δημιούργησε 

τη Βουλή των Εφήβων. 

    3. Γράψτε 5 αρνητικά στοιχεία της πανδημίας: 

α. Ο φόβος για την υγεία μας 

β. Χάσαμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας με το κλείσιμο στο σπίτι 

γ. Πέθαναν πολλοί άνθρωποι 

δ. Αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία. 

ε. Αυξήθηκε η κατανάλωση ψυχοφαρμάκων, ναρκωτικών, αλκοόλ, 

καπνίσματος 



4. Γράψτε 5 θετικά στοιχεία της πανδημίας: 

α. Απολαύσαμε τη συντροφιά των γονιών μας στο σπίτι. 

β. Βελτιώσαμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες 

γ. Εκτιμήσαμε το σχολείο και τη ρουτίνα. 

δ. Ξυπνάγαμε αργότερα 

ε. Αναπτύξαμε το σεβασμό στο συνάνθρωπο και την αλληλεγγύη 

5. Ποια υγειονομικά μέτρα υιοθετήσαμε αυτήν την περίοδο; 

Σχολαστικό και συνεχές πλύσιμο των χεριών, χρήση αντισηπτικού, 

μάσκας, διατήρηση αποστάσεων, αποφυγή συνύπαρξης με πολλά 

άτομα σε κλειστούς χώρους. 

6. Πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα; 

Θα εξακολουθήσουμε για ένα χρονικό διάστημα να φοράμε μάσκες, να 

κρατάμε αποστάσεις. Θα είμαστε διστακτικοί να επανέλθουμε στην 

κανονικότητα. Σε αυτή τη νέα κανονικότητα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε 

να ξαναβρούμε την ανθρώπινη επαφή, τη ζεστασιά, τους ρυθμούς μας 

ξανά. Αποδείξαμε πως είμαστε ευπροσάρμοστοι, υπομονετικοί, 

συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ! 

7. Τελικά, υπάρχει ελπίδα;  

Ναι, υπάρχει ΕΛΠΊΔΑ! Ο άνθρωπος ξαναγεννιέται απ΄ τις στάχτες του! 

Στην ιστορία της ανθρωπότητας, όλες οι δοκιμασίες (οι πόλεμοι, οι 

πανδημίες, η προσφυγιά, οι οικονομικές κρίσεις), απέδειξαν ότι ο 

άνθρωπος τα καταφέρνει πάντα, γιατί μέσα του σιγοκαίει η ΕΛΠΊΔΑ, η 

οποία την κατάλληλη στιγμή τον ενεργοποιεί και τον κινητοποιεί! 

8. Πώς θα ζωγράφιζες την ελπίδα; Πώς θα την περιέγραφες; 



 Σαν παιδιά που γελούν ανέμελα. 

 Σαν ήρεμη θάλασσα. 

 Σαν ευωδιαστό λουλούδι. 

 Σαν πανέμορφο πουλί. 

 Σαν δύο παιδιά που κάνουν κούνια. 

 Σαν άνθρωποι που χαμογελούν. 

 Σαν ΑΓΑΠΗ 

 Σαν ταξίδια 

 Σαν περιπέτεια 

 Σαν το γέρικο χέρι της μάνας και το τρυφερό χεράκι του παιδιού 

 Σαν ηλιοβασίλεμα 

 Σαν την αυγουστιάτικη πανσέληνο 

 Σαν λαμπερό αστέρι σε κατασκότεινο ουρανό 

 Σαν το τρυφερό άγγιγμα του παιδιού 

 Σαν τα γλυκά βλέμματα των ερωτευμένων 

… 

9. Εσύ, τι μπορείς να κάνεις για να γίνει καλύτερος ο κόσμος μας; 

 Να φροντίζουμε για το περιβάλλον, μέσα από τη σωστή διαχείριση 

των απορριμμάτων: κομποστοποίηση, ανακύκλωση 

 Να σκορπίζουμε αγάπη, ζεστασιά στον κόσμο 



 Να φροντίζουμε ώστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς 

 Να είμαστε καλομίλητοι, γλυκομίλητοι 

 Να φροντίζουμε τα αδέσποτα 

 Να βοηθάμε να εξαλειφθεί η φτώχεια, η πείνα, η ορφάνια 

 Να βοηθάμε τους αδυνάτους 

 Να αγαπάμε τη ΖΩΗ! Να νιώθουμε χαρά, ενθουσιασμό, 

ευχαρίστηση! 

 Να αποκτούμε γνώσεις, να ορίζουμε την τύχη μας! 

 Δεν κριτικάρουμε τους άλλους! Αποδεχόμαστε, συμπαραστεκόμαστε! 

 Να επιδιώξουμε την Κοινωνική αλλαγή, φέρνοντας την ισότητα, την 

αλληλεγγύη, το σεβασμό, την ελευθερία, την ειρήνη! 

 Όταν μάθουμε να λειτουργούμε από το «ΕΓΩ» στο «ΕΜΕΙΣ», τότε ο 

κόσμος μας θα αλλάξει! 

«ΓΙΝΕ Ο ΦΙΛΟΣ ΠΟΥ ΘΈΛΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ!» είναι το σύνθημα των 

παιδιών που αναδύθηκε από την 2η τηλεδιάσκεψη-συνδιδασκαλία 

«Γίνε η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο!» Γκάντι 

 

Όταν τα κάνουμε όλα αυτά, τότε, ΝΑΙ, υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ στον κόσμο 

μας! 

 

 


