
Δικαίωμα σημαίνει ζωή! 

Τα δικαιώματά μας, η ζωή μας…  

Γνωρίζετε όλοι ότι έχουμε κι 
εμείς δικαιώματα; Δε σημαί-
νει ότι επειδή είμαστε παιδιά 
ότι δεν έχουμε κι εμείς δι-
καιώματα! Μάλιστα τα δι-
καιώματά μας προστατεύονται 
από διεθνείς οργανισμούς 
όπως ο ΟΗΕ και η UNICEF!  
 

Η Σύμβαση των δικαιωμάτων 
του παιδιού του ΟΗΕ 
(Οργανισμός Ηνωμένων Ε-
θνών) είναι το βασικό εργα-
λείο που καλύπτει όλο το 
φάσμα των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων του παιδιού και 
περιλαμβάνει πολιτειακά, 
πολιτικά, οικονομικά, πολιτι-
σμικά και πολιτιστικά δικαιώ-
ματα χωρίς καμία διάκριση 
φυλής, χρώματος, φύλου, 
γλώσσας, θρησκείας, πολιτι-
κών ή άλλων πεποιθήσεων, 
κρατικής, εθνικής ή κοινωνι-
κής καταγωγής, περιουσιακής 
κατάστασης, ανικανότητας, 
γέννησης ή οποιασδήποτε 
άλλης κατάστασης του ιδίου ή 
των γονέων του ή των νόμι-
μων κηδεμόνων του. Όλες οι 
αποφάσεις που αφορούν παιδί 

πρέπει να λαμβάνουν πρωτί-
στως υπόψη το συμφέρον 
του παιδιού. Οι πρόνοιες 
της Σύμβασης καλύπτουν 3 
πυλώνες: 

Παροχές, που διασφαλίζουν 
δικαίωμα στην υγεία, την 
εκπαίδευση, την κοινωνική 
ασφάλιση, τη φυσική αγωγή, 
το παιχνίδι, τη ψυχαγωγία, 
τον ελεύθερο χρόνο, τον 
πολιτισμό και τις παροχές 
για ένα επαρκές βιοτικό 
επίπεδο 

Προστασία, που καλύπτει 
κάθε μορφή κακοποίησης, 
διάκρισης, εκμετάλλευσης, 
κατάχρηση ουσιών, αδικία, 
διαμάχη και σύρραξη. 

Συμμετοχή, που αναγνωρίζει 
το δικαίωμα του παιδιού στο 
να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη 
του και να έχει πληροφόρηση 
για τις αποφάσεις που το 
αφορούν, στην ελευθερία 
διαμόρφωσης και έκφρασης 
απόψεων.  

 

Πηγή: Συνήγορος του παι-
διού (http://www.0-18.gr/)  

 

 

Όταν συμβαίνει κάτι δυσάρε-
στο στα παιδιά, δε θέλουν να 
το μοιραστούν με την οικογέ-
νειά τους που πάντα είναι 
δίπλα τους για να τα ακούν 
και να τα αγαπούν. Η συζήτη-
ση πάντα κάνει καλό και πά-
ντα όταν το συζητά με δικά 
σου άτομα, όπως η οικογένειά 
σου, τους φίλους, δηλαδή 
άτομα που σε αγαπούν και 
τους αγαπάς. Σε βοηθάει 
ψυχολογικά και συναισθηματι-
κά. Μπορείς επίσης να συζη-
τήσεις με το δάσκαλό σου ή 
με έναν αστυνομικό για πιο 

ιδιαίτερες καταστάσεις.  

Μην το φοβηθείς!  

Για να προστατευτείς χρειά-
ζεσαι μια κατοικία που να 
έχει τα απαραίτητα για να 
ζήσεις. Επίσης, πρέπει να 
μάθεις να αυτοπροστατεύε-
σαι, για αυτό πρέπει να έχεις 
αυτοπεποίθηση και εμπιστο-
σύνη στον εαυτό σου.   

Μη διστάσεις να ζητήσεις 
αυτό που θέλεις… 

 

Συνέχεια στη σελ. 3  

 

  

 
Κανένα παιδί δεν πρέπει να 
φοβάται, να κρύβεται, να 
δέχεται βία…  

Σε αυτό το τεύχος 
θα βρείτε:  

Τι είναι τα αν-
θρώπινα δικαιώ-
ματα 

2 

Τα δικαιώματα 
του παιδιού 

2 

Το δικαίωμα 
επιβίωσης δεν 
είναι παιχνίδι... 

2 

Το δικαίωμα … να 
προσπαθείς  
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Συνέντευξη με 
τους γονείς, τους 
φίλους, τους 
γείτονες…  
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Δημοσκόπηση: Τι 
πιστεύουν τα 
παιδιά για τα 
δικαιώματά τους;  
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Πότε νιώθω ότι 
παραβιάζονται τα 
δικαιώματά μου; 
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Συντελεστές 
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Αναστάσιος Καμπουρόπουλος 
 
Μαρία Μανιού 
 
Κλέα Μπαρδάι 
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Γλυκερία Οβσανιάν 
 
Μάριο Παλόκα 
 
Λάμπρος Πάτσας  
 
Γιώργος Σιδηρόπουλος 
 
Θεοδοσία Στασινού 
 
Γιώργος Τεμπέλης 
 
Λευτέρης Τράντας 
 
Θοδωρής Φεραδούρος 
 
Χαρά Χαμαλάκη 

Πώς να προστατευτείς, πώς να προστατέψεις…  
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Η εφημερίδα για τα δικαιώματα του παιδιού από την Ε΄ 2 τάξη  
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Το δικαίωμά μας, η ζωή μας!  



Το ερώτημα για το τι είναι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ 
δύσκολο να απαντηθεί από πολ-
λούς. Το πιο δύσκολο είναι, όμως, 
να απαντηθεί γιατί -μετά από τό-
σους αγώνες, νόμους, διακηρύξεις
– υπάρχουν τόσοι πόλεμοι, τόση 
φτώχεια, τόση ασιτία, τόσες χώ-
ρες χωρίς ελευθερία λόγου, χωρίς 
Δημοκρατία;  

 

Τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα αποτελούν ηθικές αρχές που 
θέτουν συγκεκριμένα πρότυ-
πα ανθρώπινης συμπεριφοράς και 
συνήθως προστατεύονται 
ως νόμιμα δικαιώματα κατά 
το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Θε-
ωρούνται ως «κοινώς αντιλαμβα-
νόμενα αναπαλλοτρίωτα θεμελιώ-

δη δικαιώματα που κάθε άτομο 
δικαιούται από τη στιγμή της 
γέννησής του, απλώς και μόνο 
επειδή είναι ανθρώπινο ον». 
Αυτά περιλαμβάνουν αστικά και 
πολιτικά δικαιώματα όπως 
το δικαίωμα στη ζωή και 
την ελευθερία, την ελευθερία 
σκέψης και έκφρασης, καθώς και 
την ισότητα ενώπιον του νόμου. 

 Στα ανθρώπινα δικαιώματα 
περιλαμβάνονται, επίσης, οικο-
νομικά, κοινωνικά και πολιτιστι-
κά δικαιώματα, όπως 
το δικαίωμα στην εργασία, 
το δικαίωμα στην υγεία, 
το δικαίωμα στην τροφή, 
το δικαίωμα στην κατοικία, 
την ιατρική περίθαλψη, 
την εκπαίδευση και το δικαίωμα 
συμμετοχής στον πολιτισμό.  

Η επιβίωση δεν είναι παιχνίδι... 

Το δικαίωμα της επιβίωσης είναι η προ-
σπάθεια του ατόμου να επιβιώνει. Να 
έχει δηλαδή τα απαραίτητα για τη ζωή 
του, όπως τροφή, νερό, στέγη, ρουχισμό. 

Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε το 
παιχνίδι επιβίωσης ‘Survivor’ . Για κά-
ποιους όμως η επιβίωση δεν είναι παι-
χνίδι. Υπάρχουν, όντων, άνθρωποι που 
επιβιώνουν τρώγοντας καρύδες, ζουν σε 
αντίξοες συνθήκες, δεν έχουν ρούχα και 
στέγη.  

Αυτά είναι τα παιδιά στην Αφρική και σε 
κάποιες χώρες της Ασίας, αλλά είναι και 
παιδιά που ζουν ανάμεσά μας. Στη χώρα 
μας, στην πόλη μας, στη γειτονιά μας… 

  

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παι-
διού είναι μια διεθνής συνθήκη που ανα-
φέρεται στα δικαιώματα των παιδιών. 
Δημιουργήθηκε το 1989 από τον Ο.Η.Ε.. 
Την έχουν υπογράψει 191 χώρες και το 
1992 επικυρώθηκε από τη χώρα μας. 

Τα 54 άρθρα, που περιέχει η Σύμβαση, 
αφορούν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από 
την εθνική προέλευση, το φύλο, τη γλώσ-
σα, τη θρησκεία, τις ιδιαίτερες ανάγκες ή 
την εμφάνισή τους.  Μπορούν να ομαδο-
ποιηθούν σε 4 μεγάλες κατηγορίες: 

Α) Δικαίωμα Επιβίωσης: Κάθε παιδί έχει 
δικαίωμα για ζωή, στέγη, διατροφή και 
ιατρική φροντίδα. 

Β) Δικαίωμα Προστασίας: Τα παιδιά 
πρέπει να προστατεύονται από κάθε 

μορφή βίας, εκμετάλλευσης, 
παραμέλησης. 

Γ) Δικαίωμα Ανάπτυξης—
Εκπαίδευσης: Όλα τα παιδιά  
έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι και 
την αναψυχή, στη συμμετοχή σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην 
πρόσβαση σε πληροφορίες, στην 
ελευθερία της σκέψης, της συ-
νείδησης και της θρησκείας. 

Δ) Δικαίωμα Συμμετοχής: Τα 
παιδιά έχουν ενεργό ρόλο στις 
κοινωνίες και τα έθνη. Έχουν 
την ελευθερία να εκφράζουν τη 
γνώμη τους  για όσα τα αφο-
ρούν.  

Τα δικαιώματα του παιδιού 

Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

Τα δικαιώματα του παιδιού, χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:  α) επιβίωσης,  
β) προστασίας, γ) ανάπτυξης — εκπαίδευσης, δ) συμμετοχής  

Δικαίωμα σημαίνει ζωή! 
Σελίδα 2 

Η επιβίωση δεν είναι ένα παιχνίδι…  



Πώς όμως μπορείς να προστατέψεις 
τους άλλους; 

Όταν βλέπεις ένα καβγά δεν πρέπει να 
δημιουργείς μεγαλύτερο πανικό, να προ-
σπαθήσεις να αποσπάσεις την προσοχή 
ώστε να μην πάθει 
κάποιος ατύχημα. 
Μετά όταν ηρεμήσουν 
οι αντιμαχόμενοι πρέ-
πει να τους εξηγήσεις 
μαζί με άλλους που 
είναι μαζί σου ότι τα 
προβλήματα λύνονται 
με συζήτηση και όχι με 
καβγά! 

Όταν βλέπεις παιδιά 
να ασκούν bullying σε 
πιο αδύναμους πρέπει 
αμέσως να επέμβεις, 
γιατί η αδιαφορία είναι συνενοχή.  

Πρέπει να υπερασπιστείς 
αυτόν που σε έχει ανάγκη, 
αφού το πιθανότερο είναι να 
μην μπορεί να το κάνει εκεί-
νος. Να του πεις για την 

Αυτοπεποίθηση και 
την Αυτοπροστασία.  

Ότι πρέπει να συζη-
τάει με τους άλλους 
(οικογένεια, φίλους) 
για το πρόβλημά 
του.  

Πάντα θα υπάρχει 
κάποιος που θα 
χρειάζεται τη βοή-
θειά σου… Τα δι-
καιώματα του παι-
διού πρέπει να τη-
ρούνται από όλους!  

Όλοι διαφορετικοί, όλοι 
ίσοι, όλοι προστατευμένοι!  

Το Δικαίωμα Συμμετοχής 

Σύμφωνα με το Δικαίωμα Συμμετοχής, 
επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν ενερ-
γό ρόλο στις κοινωνίες και στα έθνη 
τους. Αυτά περιλαμβάνουν την ελευθερία 
να εκφράζουν γνώμη, να έχουν λόγο σε 
ζητήματα που αφορούν τη ζωή τους, να 
συμμετέχουν σε οργανώσεις και να συνα-
θροίζονται ειρηνικά.  

 

Η συμμετοχή είναι ένα πολύ σημαντικό 
δικαίωμα, που χωρίς αυτό κανένας δεν 
μπορεί να εκφραστεί ή να πει τη γνώμη 
του. Υπάρχουν όμως θετικά και αρνητικά 
πράγματα στη συμμετοχή: 

 

Θετικά:  

Λες τη γνώμη σου. 

Γίνεσαι πιο κοινωνικός. 

Μαθαίνεις πράγματα. 

Ακούς τη γνώμη των άλλων. 

Αρνητικά: 

Υπάρχουν πολλές διαφωνίες. 

Μπορεί να γίνουν συμπλοκές. 

Αναζωπυρώνονται τα νεύρα. 

Καταπιέζεται η γνώμη σου.  

 

Πώς να προστατευτείς, πώς να προστατέψεις…  
(Συνέχεια από τη σελ. 1) 

Στην εικόνα βλέπουμε έναν παίκτη να 
λέει στο συμπαίκτη του να μην παίξει 
γιατί δεν είναι καλός. Ο προπονητής 
του όμως του λέει να προσπαθήσει, να 
μην ακούει τι λένε οι άλλοι. 

Αυτό δείχνει ότι δικαίωμα συμμετοχής 
το αξίζουν όλοι και οφείλουν να το δι-
εκδικούν όπως και όλα τα υπόλοιπα 
δικαιώματα.  

Μη φοβάσαι να αγωνίζεσαι και να συμ-
μετέχεις σε όσα σε ευχαριστούν!!! 

 

Είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ σου!  

Το Δικαίωμα να … προσπαθείς…  

Βλέπουμε γύρω μας παιδιά που 
δε συμμετέχουν, δεν 

προστατεύονται σωματικά ή 
ψυχολογικά,  παιδιά που 

ασκούν ή δέχονται εκφοβισμό. 
 

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς 
για αυτό, όμως; 
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Διάλογος μεταξύ γονιού και παιδιού: 

-Μαμά, γιατί μερικοί 
άνθρωποι έχουν δικαιώματα 
και μερικοί άλλοι όχι; 

-Παιδί μου, πώς σου ήλθε 
αυτό; 

-Σήμερα στο μάθημα της 
Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής συζητήσαμε για αυτό 
κι ήθελα να ρωτήσω σχετικά 
με αυτό το θέμα. 

-Εντάξει, εμείς που έχουμε 
τα περισσότερα, τα έχουμε 
γιατί η χώρα μας έχει πολιτισμό και έχει 
αναπτυχθεί έτσι ώστε όλοι να έχουμε τα 
βασικά δικαιώματα. Υπάρχουν όμως 
άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν όμως όλα 
αυτά τα αγαθά που έχουμε εμείς (υγεία, 

ασφάλεια, εκπαίδευση κ.ά.) 

-Α, και γιατί δεν κάνουμε κάτι 
για αυτό; 

-Ααα, τότε γιατί δεν κάνουμε 
κάτι για αυτό; 

-Εμείς μπορεί να μην κάνου-
με, αλλά υπάρχουν διάφορες 
οργανώσεις που βοηθούν 
αυτά τα παιδιά. Σε αυτές τις 
οργανώσεις μπορούμε να 
προσφέρουμε χρήματα ή να 
εργαστούμε εθελοντικά για να 
βοηθήσουμε όλους αυτούς 

που το έχουν ανάγκη! 

Διάλογος με τον γείτονα: 

-Δέχεσαι σχολικό εκφοβισμό; 

-Ναι, δυστυχώς. 

-Γιατί; 

-Γιατί είμαι από τη Νιγηρία και τα παιδιά 
με κοροϊδεύουν και με χτυπάνε. 

-Φοβερό, ντροπή και αίσχος αυτό που 
γίνεται. 

-Ναι, εσύ τι λύση θα μου έδινες; 

-Να μην του δίνεις σημασία, να ενημερώ-
νεις το δάσκαλό σου, να συζητήσεις μαζί 
τους και να τους πεις πως νιώθεις για να 
μην το ξανακάνουν! 

-Σε ευχαριστώ πολύ…  

 

 

Όλοι μαζί, παλεύουμε 
για τα δικαιώματά μας!  

Στην τάξη μου, στο σπίτι μου: Πότε νιώθω ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά μου; 

Για να δω αν παραβιάζονται ή όχι τα 
δικαιώματά μου απαντάω στις ερωτήσεις!  

Πώς περνάω στην τάξη μου/ στο σπίτι 
μου; 

Στην τάξη μου περνάω μια χαρά. Δεν 
τσακωνόμαστε καθόλου και προσέχουμε 
στα μαθήματα. Στα διαλείμματα όμως 
περνάω ακόμα πιο ωραία γιατί παίζω με 
τους φίλους μου πάρα πολλά παιχνίδια 
και διασκεδάζουμε όλοι μαζί. 

Παραβιάζονται γα δικαιώματά μου; 

Όχι, καθόλου. Ποτέ δεν ένιωσα να πα-
ραβιάστηκαν τα δικαιώματά μου! 

Τι με στεναχωρεί; 

Ότι μερικοί άλλοι δεν έχουν αυτά τα 

δικαιώματα. Όταν βλέπω ένα παιδί να το 
χτυπάνε. Όταν παιδιά πεθαίνουν από 
αρρώστιες ή ασιτία. 

Τι με βλάπτει; 

Με βλάπτει μόνο ένα πράγμα… Οι πόλε-
μοι στους οποίους πεθαίνουν εκατομμύ-
ρια παιδιά και μεγάλοι, καθώς καταπα-
τούνται όλα τους τα δικαιώματα. 

Τι με ευχαριστεί; 

Να βλέπω τα παιδιά να γελάνε και να 
παίζουν. Ότι υπάρχουν νόμοι που στηρί-
ζουν τους άπορους ανθρώπους. Ότι 
υπάρχουν οργανώσεις που βοηθούν τα 
παιδιά στην Αφρική. 

Τι μπορώ να κάνω για τα δικά μου 

δικαιώματα αλλά και τα δικαιώματα 
των άλλων; 

Για τα δικά μου δικαιώματα δεν μπορώ να 
κάνω τόσα, γιατί δεν έχω πρόβλημα με 
αυτά. Όμως για τα άλλα παιδιά που μπο-
ρεί να μην έχουν όσα έχω εγώ, μπορώ να 
τα βοηθήσω να τα διεκδικήσουν και να 
μην το βάζουν κάτω.  

Τι μπορώ να προτείνω για την προ-
στασία των δικαιωμάτων μου; 

Να μην το βάζω κάτω. Να τα προστατεύ-
ω με κάθε κόστος και αν παραβιαστούν 
να διαμαρτυρηθώ.  

Μπορείς να απαντήσεις κι εσύ αυτές τις 
ερωτήσεις! 

Συνέντευξη με τους γονείς μου, με τους γείτονες, με τους φίλους μου…  

Η συγγραφική ομάδα της τάξης μας 
έδωσε ερωτηματολόγια σε φίλους, από 
το σχολείο ή τη γειτονιά και σε συγγε-
νείς που είχαν ερωτήσεις για τα δι-
καιώματα του παιδιού! 

Στην έρευνα συμμετείχαν 25 παιδιά 
ηλικίας 11-12 χρονών και από αυτά τα 
12 ήταν αγόρια και τα 13 κορίτσια.  

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας 
έδειξαν ότι ενώ τα περισσότερα (85%) 
παιδιά πιστεύουν ότι έχουν δικαιώμα-
τα, μόνο το 12% των παιδιών πιστεύει 
ότι όλα τα παιδιά στον κόσμο έχουν 
πρόσβαση στα βασικά δικαιώματα 
(επιβίωσης, υγεία, παιδεία). 

Όλα τα παιδιά απάντησαν ότι έχουν 
αρκετό φαγητό, ότι έχουν ιατρική περί-
θαλψη όταν το χρειάζονται και πηγαί-
νουν κανονικά στο σχολείο. 

Ωστόσο, στο ερώτημα αν με όλες τις 
υποχρεώσεις που έχουν τους μένει 
χρόνος για παιχνίδι και για ψυχαγωγί-
α, μόνο το 25% απάντησε θετικά. 

Σχετικά με τα ερωτήματα που αφο-
ρούν το bullying (σχολικό εκφοβισμό), 
τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι 
δεν έχουν δεχτεί εκφοβισμό, αλλά 
έχουν παρατηρήσει φαινόμενα bullying 
σε κάποια παιδιά στο σχολείο. 

Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών 
(72%) απάντησε ότι θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν άλλα παιδιά του κόσμου 
που δεν έχουν όσα δικαιώματα όσα 
έχουν αυτά, με διάφορους τρόπους 
(π.χ. συμμετοχή σε οργανώσεις 
(UNICEF  κ.ά.). 

Στο ερώτημα αν τα παιδιά πιστεύουν ότι 
ακούγεται η δική τους φωνή: το 44% απά-
ντησε πάντα και αρκετές φορές και το 56% 
λίγες φορές και ποτέ.  

Δημοσκόπηση: Τι πιστεύουν τα παιδιά για τα δικαιώματά τους 

Μόνο 25% των παιδιών 
πιστεύει ότι έχει αρκετό χρόνο 
για παιχνίδι και ψυχαγωγία. 
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32%
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Ακούγεται η δική σου φωνή;

Πάντα Αρκετές Φορές Λίγες Φορές Ποτέ



Οι μαθητές της Ε’2 τάξης 
δουλέψαμε ομαδικά για να 

δημιουργήσουμε την εφημερί-
δα «Δικαίωμα σημαίνει ζωή» 
χρησιμοποιώντας διάφορα 

μέσα (ζωγραφική, Η/Υ, συζή-
τηση, ερωτηματολόγια κ.ά.). 

4ο Δημοτικό 
Σχολείο Υμηττού 

 

 

Μαρία Μανιού 

Αρθρογράφος 

Εικονογράφηση 

 

 

Κλέα Μπαρδάι 

Αρθρογράφος, 

Εικονογράφηση  

 

 

 

Σοφία Δημητροπού-
λου 

Αρθρογράφος, Εικο-
νογράφηση 

 

 

 

Γιώργος Σιδηρό-
πουλος 

Αρθρογράφος, Εικο-
νογράφηση 

 

 

 

Χαρά Χαμαλάκη 

Αρθρογράφος, εικο-
νογράφηση 

 

 

Δανάη Ναλμπάντη 

Αρισυντάκτρια 

 

 

 

Γλυκερία Οσβανιάν  

Υπεύθυνη Εικόνων 

 

 

 

Γιώργος Τεμπέλης 

Αρθρογράφος, Συνε-
ντεύξεις 

 

 

Αγγελική Βαρδαλοπά-
νου 

Αρθογράφος, Εικονο-
γράφηση  

 

 

 

 

Αναστάσης Καμπου-
ρόπουλος 

Δημοσκοπήσεις,  Ε-
ρωτηματολόγια, Εικο-
νογράφηση  

 

 

Λευτέρης Τράντας 

Εικονογράφηση 

Αρθρογράφος 

 

 

Λεωνίδας  

Νικολέντζος  

Αρθρογράφος 

 

 

 

Θεοδοσία Στασινού 

Αρθογράφος, Εικο-
νογράφηση 

 

 

 

 

Μάριος Παλόκα 

Λογότυπο Εφημερί-
δας 

 

 

Γιώργος Βασταρ-
δής  

Αρθρογράφος, Ει-
κονογράφος 

Πληροφορίες: 

Διεύθυνση: 
Προύσσης 1, 
Τ.Κ. 17236 
Υμηττός 

 

Τηλέφωνο :  
210 9732294 
E-mail: mail@4dim-
ymitt.att.sch.gr  

 

Γνωρίστε τη συγγραφική ομάδα της τάξης μας!  

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κότσαρη  


