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Δεν είναι αστείο να 
πληγώνουμε και να 

φοβίζουμε τους 
άλλους. 



Αφιερωμένο 
 σε όλα τα θύματα της ενδοσχολικής βίας  
και κάθε μορφής Βίας. 

Οι έτοιμες εικόνες αντλήθηκαν 
 από το διαδίκτυο  
για εκπαιδευτική χρήση μόνο. 



  Μια φορά και έναν καιρό στο σχολείο των ζώων έγινε κάτι πολύ 
σπουδαίο, που τώρα θα σας διηγηθώ. 



Η Ελμίλα η μικρή καμήλα, μόλις είχε έρθει από την Αίγυπτο με την οικογένειά 
της, μόνη χωρίς να γνωρίζει κανέναν. Η μαμά της η κυρία Ερατώ η καμήλα, 
της είχε πει ότι στο σχολείο θα γνωρίσει  καινούριους φίλους. 

Έτσι μια μέρα η Ελμίλα έφτασε στο σχολείο, φίλησε τη μαμά της και 
κατευθύνθηκε προς την τάξη. 

 
Μην ανησυχείς Ελμίλα 
μου. Γρήγορα θα κάνεις 

καινούργιους φίλους στο 
σχολείο. 

 



Όταν κάθισε στο θρανίο παρατήρησε ότι το λιονταράκι ο Σκύμνος, στο τελευταίο 
θρανίο, γελούσε και την έδειχνε στους φίλους του. Οι φίλοι του, η μαϊμού και ο 

παπαγάλος, της έκαναν  κοροϊδευτικές γκριμάτσες, ενώ το φίδι της έβγαλε γλώσσα. 

 



Μα πως είναι έτσι;  
Τι θέλει αυτή η καινούρια εδώ μέσα;  

Έχει τόσο μακρύ λαιμό και δυο απαίσιες 
μαλλιαρές καμπούρες στην πλάτη. 

 
 
 
 
 
 
  

Είσαι άσχημη  

βρωμάς 

Να φύγειςςςςς 
ςςςςς 



Σε λίγο η δασκάλα μπήκε στην τάξη και άρχισε το μάθημα. 



 Όταν η Ελμίλα  ξεκίνησε να λέει το μάθημα ιστορίας, ο Σκύμνος 
έσκασε στα γέλια, γιατί της έτρεχαν τα σάλια πάνω στο θρανίο και 

την κοίταξε με αηδία. 
  

ΜΠΛΙΑΞ 



Όποιος κάνει 
παρέα με την 

καμήλα θα έχει 
κακά 

ξεμπερδέματα. 

 

 

Το κουδούνι  χτύπησε και όλα τα ζωάκια του σχολείου βγήκαν στην 

αυλή να παίξουν.  Κανένα ζωάκι όμως δεν πλησίασε την Ελμίλα, γιατί 

το λιοντάρι τους είχε πει να μην την κάνουν καθόλου παρέα.  



Δίνε του από δω 
ασχημομούρα. 

Να 
φύγειςςςςςςςςςς

ς. 



 
Ο Σκύμνος πλησίασε  ξαφνικά  την μικρή καμήλα που είχε μείνει μόνη  και με μια 

κίνηση της άρπαξε τα χορταράκια που της έδωσε η μαμά της για πρωινό. Η Ελμίλα 
έκανε να αντιδράσει, αλλά ο Σκύμνος την έσπρωξε με δύναμη και την έριξε κάτω με 

μια τρικλοποδιά.   



 
Ο Σκύμνος απείλησε την Ελμίλα και της είπε να μη μιλήσει. 

Έτσι η Ελμίλα η καμήλα δεν μίλησε…. 

 
Κοίτα κακομοίρα μου μη 
μιλήσεις σε κανέναν για 
όλα αυτά, γιατί τότε θα 
πάθεις  χειρότερα, να το 

ξέρεις. 



 
Όταν τελείωσε το διάλειμμα, η δασκάλα παρατήρησε την  Ελμίλα 

και της φάνηκε κάπως παράξενη . 

 
 

καλά 

Είσαι καλά Ελμίλα; 



Ξαφνικά ένα ζωάκι από την τάξη, σηκώθηκε και ήθελε να μιλήσει. Ήταν η αλεπουδίτσα η Αγάπη, που είχε καλή καρδιά και 
δεν άντεχε να βλέπει όλα αυτά τα κακά πράγματα. Είπε όλη την αλήθεια στη δασκάλα και εκείνη, αφού το επιβεβαίωσε, 

αμέσως ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση μέσα στην τάξη, για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το ένα ζωάκι στο άλλο. 
Έπειτα έβαλε ένα ένα τα ζωάκια να ζητήσουν συγνώμη από την Ελμίλα και τους ζήτησε να γίνουν φίλοι και να κάνουν μια 

καινούργια αρχή. 



 
 
Κανένα ζωάκι δεν επιτρέπεται να φέρεται 
άσχημα. 
Κανένα ζωάκι δεν πρέπει να δέχεται 
να του φέρονται άσχημα.  
Κανένα ζωάκι δεν πρέπει 
να κρατάει μυστικό, όταν  βλέπει 
να φέρονται άσχημα σε κάποιον 
στο σχολείο μας. 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ 



 Ο Σκύμνος, η μαϊμού, ο παπαγάλος 
και το φίδι κατάλαβαν το λάθος τους  
και αποφάσισαν να μην 
ξαναφερθούν άσχημα σε κανένα 
άλλο ζωάκι.  
 



Ένα σύνθημα φώναξαν όλοι μαζί οι συμμαθητές και το 
έγραψαν, ο καθένας όπως μπορούσε, για να στολίσουν την τάξη 

τους. 

.    «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ»  









Εκείνη την ημέρα η Ελμίλα  
έκανε πολλούς φίλους.  



Σας ευχαριστώ φίλοι μου για τις 
όμορφες ζωγραφιές 



 
Όταν η Ελμίλα γύρισε στο σπίτι, διηγήθηκε στη μαμά της 

ότι έγινε στο σχολείο, γιατί έμαθε  
 να μην κρατάει από όσους αγαπάει.  

Η μαμά της η καμήλα η κυρία Ερατώ, την αγκάλιασε και 
είπε ένα ρητό σοφό.  



Είσαι εσύ η ομορφιά μου, 
   το παιδί που βγήκε  
απ’ την καρδιά μου. 
   Κι  όποιος φέρεται 

άσχημα στους άλλους  
 και άσχημα θέλει να  

μιλάει, πρώτα τη δική του 
την καμπούρα να κοιτάει.  

 



Ελμίλα η καμήλα 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Πως ένιωθε στην αρχή της ιστορίας η Ελμίλα;  Τι περίμενε ότι θα συμβεί στο 
σχολείο; 
 
Μέσα στην τάξη ο Σκύμνος και η παρέα του έκαναν στην Ελμίλα διάφορα 
άσχημα πράγματα. Τι λόγια μπορεί να της είπαν; Τι άλλο μπορεί να της 
έκαναν; Περίγραψε ένα τέτοιο περιστατικό αν σου έχει συμβεί. Πως 
ένιωσες; 
 
Στο διάλειμμα  τα ζωάκια δεν πλησίασαν την Ελμίλα . Γιατί ; 
 
Περίγραψε τι άλλο μπορεί να έκαναν στην Ελμίλα  ο Σκύμνος 
 και η παρέα του όταν βγήκαν στην αυλή. 
 
Το λιοντάρι  στο διάλειμμα άρπαξε το φαγητό της Ελμίλα,  
την χτύπησε και την απείλησε.  
Έχεις βρεθεί ποτέ σε τέτοια θέση ; Πως αντέδρασες; 
 
 
 
  



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Η δασκάλα  παρατήρησε  την Ελμίλα μετά το διάλειμμα και την ρώτησε αν είναι 
καλά. Γιατί;  Τι μπορεί να είδε η δασκάλα ; 
 
 
  

φόβος χτυπήματα 

ταχυκαρδία  

έκανε τσίσα 
επάνω της 

κοκκίνισμα ιδρώτας δεν μιλούσε  

είχε δάκρυα 

έτρεμε 

δεν γελούσε 

Αυτά είναι κάποια 

που δίνει 

το σώμα μας όταν 
δεχόμαστε βία. 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 
 
  
 
  

• Σκέψου 
μερικά κακά 
μυστικά 

 

Κακά 
μυστικά 

 
• Σκέψου 

μερικά καλά 
μυστικά 

 

Καλά 
μυστικά 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Κανένα  παιδί δεν επιτρέπεται να φέρεται άσχημα. 
 
Κανένα παιδί  δεν πρέπει να δέχεται 
να του φέρονται άσχημα.  
 
Κανένα  παιδί δεν πρέπει 
να κρατάει μυστικό, όταν  βλέπει 
να φέρονται άσχημα σε κάποιον 
στο σχολείο  
               ….αλλά και  

ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ 
Αν είσαι ΘΥΜΑ 
Αν είσαι ΘΥΤΗΣ  

Αν είσαι ΜΑΡΤΥΡΑΣ 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:sos-1056/


 ΑΦΙΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  



Ζωγράφισε τους φίλους της Ελμίλα γύρω της και γράψε και εσύ «ΜΙΛΑ 
ΤΩΡΑ» όπως μπορείς, ώστε να δώσεις θάρρος σε όσους το χρειάζονται. 

Έπειτα στόλισε το όμορφο ρούχο της. 




