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Θέμα βιωματικής δράσης: 
Η ενότητα μέσα από την 

διαφορετικότητα. 



Οι ομάδες:

 « Οι ανώνυμους»

1. Άγκο Πέγκυ
2. Βάκος Αλέξανδρος
3. Μούρτζου Αργυρώ
4. Οικονομίδης Αλέξανδρος
5. Πλάκας Βασίλειος



1. Κάστας Ευάγγελος
2. Κουράτορα Μιρέλα
3. Παπαγρηγορίου Αναστάσιος
4. Πάπας Υζείρ
5. Τοντόροβα Ζωή

« Οι 

αναποφάσιστοι»



 «Τα 
γυμνασιόπαιδα»

1. Γκίκας Χρήστος
2. Καλογιάννη Κων/να
3. Μούρτζου Παρασκευή
4. Μπούτρος Κων/νος
5. Πανώργιας Κων/νος



 «Οι ψυχές της 
παρέας»

1. Κόλλια Ειρήνη
2. Κορρέση Μαρσέλα
3. Σόντι Κομάλ
4. Τσούτσης Χαράλαμπος



Το συμβόλαιο
1. Δεν ερχόμαστε με καθυστέρηση 

στο μάθημα
2. Σεβόμαστε το χώρο που μας 

φιλοξενεί.
3. Δεν κάνουμε φασαρία την ώρα 

του μαθήματος
4. Φέρνουμε πάντα τις εργασίες 

μας και τα απαραίτητα υλικά.
5. Σεβόμαστε τον συμμαθητή μας 

όταν μιλάει.
6. Δεν κάνουμε υβριστικά και 

ρατσιστικά σχόλια για τους 
άλλους.

7. Συνεργαζόμαστε αρμονικά με 
τους συμμαθητές μας.

8. Βοηθάμε και στηρίζουμε ο ένας 
τον άλλον.

9. Σεβόμαστε τις θέσεις των 
άλλων.

10. Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα 
των άλλων.



«Η ενότητα μέσα από τη 
διαφορετικότητα»

   Η Διαφορετικότητα 
είναι το μόνο 
αληθινό πράγμα που 
ΟΛΟΙ μας έχουμε 
ΚΟΙΝΟ!



Στόχοι  βιωματικής δράσης

•Αναγνωρίζω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που συνθέτουν τη 
μοναδικότητα μου.

•Κατανοώ και αποδέχομαι την διαφορετικότητα των άλλων.

•Αναγνωρίζω την αξία της διαφορετικότητας και  αξιοποιώ τη 
δυναμική της  μέσα στην ομάδα.



1η Δραστηριότητα

     Διερευνώντας τον πρώτο 
στόχο της βιωματικής 
δράσης, οι ομάδες 
πρότειναν ερωτήσεις και 
δημιούργησαν 
ερωτηματολόγιο με θέμα : « 
Σκιαγραφώ τον εαυτό 
μου». Κατόπιν, 
συμπλήρωσαν ατομικά  το 
ερωτηματολόγιο και 
ακολούθησε επεξεργασία 
των δεδομένων  και 
συζήτηση.

Θέμα: Σκιαγραφώ τον εαυτό μου  

1 Ποιο είναι το όνομα σου; ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 Ποια είναι η ηλικία σου;………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
3 Από πού κατάγεσαι;…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 Έχεις αδέλφια;……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;………………………………………………………………………………………………………………….
6 Ποιο είναι το μάθημα που δεν σου αρέσει;……………………………………………………………………………………………………………
7 Ποιες είναι οι αγαπημένες σου ασχολίες;………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8 Σε τι τα καταφέρνεις καλά;…………………………………………………………………………………………………………………………………..
9 Σε τι δεν τα καταφέρνεις;………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10 Ποιο επάγγελμα πιστεύεις ότι σου ταιριάζει ;……………………………………………………………………………………………………….
11 Ποια είναι τα όνειρα σου για το μέλλον;………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12 Τι φοβάσαι περισσότερο;………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13 Τι μισείς περισσότερο;……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14 Τι αγαπάς περισσότερο;………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15 Ποια είναι η μεγαλύτερη επιθυμία σου;………………………………………………………………………………………………………………….
16 Τι σου αρέσει περισσότερο στην εμφάνιση σου;……………………………………………………………………………………………………
17 Τι δεν σου αρέσει από την εμφάνιση σου;………………………………………………………………………………………………………………
18 Ποια θεωρείς ότι είναι τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα σου;…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19 Ποια θεωρείς ότι είναι τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα σου;………………………………………....................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20 Τι σου αρέσει περισσότερο στους φίλους σου;……………………………………………………………………………………………………
21 Τι δεν σου αρέσει στους φίλους σου;………………………………………………………………………………………………………………………
22 Πως λένε τον καλύτερο φίλο σου;…………………………………………………………………………………………………………………………….
23 Σε ποιο μέρος θα ήθελες να ταξιδέψεις;………………………………………………………………………………………………………………..
24 Ποιο είναι το αγαπημενο σου χρώμα;………………………………………………………………………………………………………………………..
25 Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;…………………………………………………………………………………………………………………….



2η Δραστηριότητα 

Η κάθε ομάδα ανέλαβε να διερευνήσει έναν 
από τους βασικούς παράγοντες, που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του ατόμου.

                  1.  Οικογένεια 
                  
                 2. Σχολείο- φίλοι
 
                 3. Κοινωνία- Πολιτισμός

                 4. Μέσα μαζικής 
επικοινωνίας
               



3η Δραστηριότητα

    Μελετώντας τη 
Διεθνή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του 
Παιδιού, οι ομάδες 
εντόπισαν και 
κατέγραψαν τα άρθρα 
εκείνα, που 
αναφέρονται στο 
σεβασμό της 
διαφορετικότητας. 



     Κατόπιν, δημιούργησαν μια 
ομπρέλα προστασίας των 
δικαιωμάτων των παιδιών:
          Ζωή
          Ελευθερία γνώμης
          Ελευθερία θρησκείας
          Κοινωνική πρόνοια
          Εκπαίδευση
  
     Προστασία από:
     φυλετικές διακρίσεις
     οικονομική εκμετάλλευση
     σεξουαλική βία
     εμπορία παιδιών
     ένοπλες συρράξεις



4η Δραστηριότητα

    Διερευνώντας τον 
2ο στόχο της 
βιωματικής δράσης , 
που αναφέρεται στην 
γνωριμία, κατανόηση 
και αποδοχή του 
διαφορετικού, οι 
ομάδες ανέλαβαν 
εργασίες με τα εξής 
θέματα :

         Ρατσισμός

        Μετανάστευση

       Μειονότητες 
στην 

         ελληνική 
κοινωνία

           Α.Μ.Ε.Α.
        (άτομα με ειδικές 
ανάγκες)



      Με την μέθοδο της υπόδυσης ρόλων η κάθε 
ομάδα δημιούργησε και δραματοποίησε 

σενάριο σχετικό με το θέμα διερεύνησης της. 



1. Ρατσισμός

    Η ομάδα « Ανώνυμους»  
ασχολήθηκε με  το φαινόμενο του 
ρατσισμού και επεξεργάστηκε τα 

εξής ερευνητικά ερωτήματα:

 Ποιο φαινόμενο ονομάζεται 
ρατσισμός;

 Ποιες αιτίες γεννούν τον 
ρατσισμό;

 Με ποιες μορφές εκδηλώνεται ο 
ρατσισμός;

 Ποιες οι συνέπειες του ρατσισμού 
μέσα στην κοινωνία;

 Ποια παραδείγματα ρατσισμού 
έχουμε μέσα στην ιστορία;

 Πως μπορεί να εξαλείφθει  ο 
ρατσισμός;





2. Μετανάστευση
       Η ομάδα « Αναποφάσιστοι» 
ασχολήθηκε με το φαινόμενο της 
μετανάστευσης και επεξεργάστηκε τα 
ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:

 Ποιο φαινόμενο ονομάζεται 
μετανάστευση;

 Ποιες οι αιτίες της μετανάστευσης;
 Ποια προβλήματα προσαρμογής 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες; 
 Ποιες οι θετικές και ποιες οι 

αρνητικές επιδράσεις της 
μετανάστευσης;

 Ποια παραδείγματα μετανάστευσης 
λαών έχουμε μέσα στην ιστορία;

      
      





3. Μειονότητες στην ελληνική κοινωνία

      Η ομάδα « Γυμνασιόπαιδα» 
ασχολήθηκε με τις μειονότητες στην 
ελληνική κοινωνία και επεξεργάστηκε 
τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:

 Ποιες είναι οι βασικές μειονότητες;
  ( Μουσουλμάνοι Θράκης, Πομάκοι, 

Τσιγγάνοι)
 Ποια η ιστορική προέλευση των 

λαών αυτών;
 Ποια η γλωσσική και θρησκευτική 

τους ταυτότητα;
 Ποια τα δημογραφικά στοιχεία 

σχετικά με τους πληθυσμούς 
αυτούς;

 Ποια η θέση των μειονοτήτων μέσα 
στην ελληνική κοινωνία;





4. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

      Η ομάδα « Ψυχές της παρέας» 
ασχολήθηκε με το θέμα των ΑΜΕΑ και 
επεξεργάστηκε τα ακόλουθα 
ερευνητικά ερωτήματα:

 Ποια άτομα ανήκουν στην 
κατηγορία των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες;

 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν 
τα άτομα αυτά μέσα στην 
κοινωνία;

 Ποιες προτάσεις μπορούν να γίνουν 
για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες;

 Ποια διάσημα πρόσωπα της 
επιστήμης, της τέχνης, των 
γραμμάτων και του αθλητισμού 
ανήκουν στην κατηγορία των 
ΑΜΕΑ;





5η Δραστηριότητα

     Διερευνώντας τον τρίτο 
στόχο της βιωματικής δράσης, 
που σχετίζεται με την 
αξιοποίηση και σύνθεση της 
διαφορετικότητας μέσα στην 
κοινωνία, οι ομάδες  ανέλαβαν 
να δημιουργήσουν ένα πάζλ. 
      Σκοπός της εργασίας αυτής 
ήταν να συναισθανθούν ότι τα « 
διαφορετικά» μπορούν να 
συνδεθούν γόνιμα μεταξύ τους 
και να αποτελέσουν μια 
δημιουργική ενότητα.



      Αφού οι ομάδες 
ζωγράφισαν, σύμφωνα με τη 
βούληση τους  το κομμάτι 
του πάζλ που τους 
αντιστοιχούσε, κατόπιν 
συμπληρώθηκε το πάζλ και 
ακολούθησε συζήτηση με 
θέμα « Η αναγκαιότητα της 
διαφορετικότητας μέσα στην 
κοινωνία».

      Στη συνέχεια, μέσα από 
την τεχνική του καταιγισμού 
των ιδεών διατυπώθηκαν 
σκέψεις πάνω στο ερώτημα, 
τι μπορεί να ενώσει 
διαφορετικούς μεταξύ τους 
ανθρώπους. 



Τι μπορεί να ενώσει διαφορετικούς μεταξύ 
τους ανθρώπους;

             Όνειρα, φιλοδοξίες, στόχοι, ανησυχίες, φόβοι.
           
              Συναισθήματα, συντροφικότητα, φιλία, 
οικογένεια.

              Θρησκεία, πολιτισμός, ιδεώδη, αξίες.

              Γλώσσα, τέχνη, τεχνολογία, επιστήμη, 
αθλητισμός.
                



6Η Δραστηριότητα

    Οι ομάδες 
αναλαμβάνουν να 
γράψουν μια ιστορία 
με θέμα « Είμαστε 
διαφορετικοί, αλλά 
ενωμένοι »



“Οι σκουφίτσες”

          Μια φορά και έναν καιρό υπήρχαν τέσσερις δυνάμεις. Η 
γκρισκουφίτσα, η μπλεσκουφίτσα, η καφεσκουφίτσα και η 
κοκκινοσκουφίτσα. Το κάθε χρώμα συμβόλιζε τις δυνάμεις της φύσης. 
Το γκρι τον άνεμο, το μπλε τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις λίμνες 
και τα ποτάμια, το καφέ τη γη κα τέλος το κόκκινο τη φωτιά.
         Η γκρισκουφίτσα είχε την υποχρέωση να φροντίζει τους 
ανεμοστρόβιλους, τους τυφώνες, τις καταιγίδες και τις θύελλες. Είχε 
την ικανότητα, όποτε ήθελε,  να ξεκινάει και να σταματάει αυτά τα 
καιρικά φαινόμενα.
         Η μπλεσκουφίτσα είχε την υποχρέωση να φροντίζει τους 
ωκεανούς, τις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια, ακόμη και τους 
παγετώνες. Προστάτευε τις παραθαλάσσιες χώρες, ώστε να μην 
κινδυνεύουν από τη στάθμη του νερού. Επίσης φρόντιζε να μην 
λιώνουν οι παγετώνες. Όταν όμως νευρίαζε προκαλούσε από το θυμό 
της τσουνάμι και ανέβαζε επικίνδυνα τη στάθμη του νερού.
         Η καφεσκουφίτσα έλεγχε τους σεισμούς και τις κατολισθήσεις. 
Όμως όταν νευρίαζε τα πετρώματα της γης ταράσσονταν και 
προκαλούνταν σεισμοί. 



      Η κοκκινοσκουφίτσα φρόντιζε για τα 
ηφαίστεια και  τις πυρκαγιές. Είχε την 
ικανότητα να δημιουργεί φωτιές όποτε 
επιθυμούσε. Η κοκκινοσκουφίτσα δεν 
νευρίαζε συχνά, γιατί όταν το έκανε 
προκαλούσε μεγάλο πανικό πάνω στη γη. 
          Μια όμορφη μέρα, καθώς οι τέσσερις 
σκουφίτσες έκαναν η καθεμία τη δουλειά 
της, η γκρισκουφίτσα έφερε κατά λάθος 
ένα σφοδρό ανεμοστρόβιλο, που ακούμπησε 
την μπλεσκουφίτσα, δηλαδή τον ωκεανό και 
αυτή νευρίασε. Έπειτα, η μπλεσκουφίτσα 
έφερε ένα τσουνάμι που ακούμπησε την 
καφεσκουφίτσα. Η καφεσκουφίτσα τότε 
προκάλεσε σεισμό. Αυτό νευρίασε την 
κοκκινοσκουφίτσα, που με τη σειρά της 
προκάλεσε έκρηξη ηφαιστείου και καυτή 
λάβα πλημύρισε τη γη.  
                                                                 
       



       Ξαφνικά  κατέβηκε από τον 
ουρανό ο Θεός και ρώτησε να μάθει τι 
συμβαίνει. Οι τέσσερις σκουφίτσες 
κατηγορούσαν η μια την άλλη. Ο Θεός 
τους είπε πως αν δεν συμφιλιωθούν, 
ένας εχθρός της γης θα εμφανιστεί 
και θα την καταστρέψει. Αυτές 
αποφάσισαν να αφήσουν το πείσμα 
τους στην άκρη και να ενωθούν για να 
νικήσουν τον εχθρό τους.  Πράγματι 
έτσι έγινε και από τότε δεν χώρισαν 
ποτέ και ζουν αρμονικά ενωμένες 
και οι τέσσερις μαζί.

                                 « Οι 
ανώνυμους»
                                
 



“Μετανάστης ή όχι”
          Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πλούσιος επιστήμονας ο 
οποίος έκανε έρευνες για το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι 
στους φτωχούς μετανάστες. Έβαλε παλιά ρούχα και προσποιήθηκε 
έναν φτωχό μετανάστη. Άρχισε πρώτα από την Ελλάδα.
          Η έρευνα είχε αρχίσει εδώ και μια εβδομάδα και είχε 
καταλάβει πως η συμπεριφορά των ανθρώπων ήταν άθλια και 
απαράδεκτη. Όμως μια περίεργη μέρα ένας καλός άνθρωπος τον 
πήρε σπίτι του και τον φρόντισε. Άρχισαν να έρχονται πιο κοντά ο 
ένας στον άλλο και ανακάλυψαν ότι είχαν πολλά κοινά ενδιαφέροντα. 
Έτσι μια καινούργια φιλία ξεκίνησε!
         Όταν πέρασαν μερικές μέρες ο επιστήμονας άρχισε να 
εμπιστεύεται περισσότερο τον καινούργιο του φίλο. Έτσι του 
αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα. Ο νεαρός άνθρωπος 
ξαφνιάστηκε και τον ρώτησε:
     - Γιατί ένας πλούσιος επιστήμονας σαν και εσένα προσποιήθηκε 
έναν φτωχό μετανάστη;
     - Γιατί κάνω μια ανάλογη έρευνα.
    



     - Γιατί δεν μου το είπες από την 
αρχή και με άφησες να πιστέψω ότι 
ήσουν πραγματικά φτωχός και ξένος;
     - Για να δω αν υπάρχουν ακόμη καλοί 
άνθρωποι σαν και εσένα.
     - Και το κατάλαβες;
     - Αυτό που κατάλαβα είναι πως λίγοι 
είναι αυτοί που σέβονται τους 
συνανθρώπους τους.
          Έτσι οι δυο αυτοί  άνθρωποι 
κατάλαβαν ότι αυτό που ενώνει τους 
ανθρώπους είναι η ευγένεια, η 
καλοσύνη και γενικότερα οι ηθικές 
αρχές τους και όχι το χρώμα τους, η 
γλώσσα που μιλάνε ή η θρησκεία τους.



     Όταν τελείωσε την έρευνα ανακάλυψε ότι 
δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που 
να ενδιαφέρονται πραγματικά για τον 
συνάνθρωπο τους και μάλιστα όταν αυτός 
είναι διαφορετικός εξωτερικά και κατώτερος 
κοινωνικά.
          Τότε εκτίμησε ακόμη περισσότερο τον 
άνθρωπο που τον αποδέχτηκε ενώ του 
παρουσιάστηκε σαν φτωχός μετανάστης και 
θέλησε να ξανασυναντηθεί με τον παλιό του 
φίλο. Πριν προλάβει όμως να τον πάρει 
τηλέφωνο τον πρόλαβε εκείνος
      και έτσι μια φιλία έγινε ακόμη πιο 
δυνατή..

                   
                                « Οι αναποφάσιστοι»
                                                                    
               
                                                                    
                     



“Η άσχημη γνωριμία και η υποχώρηση του ρατσισμού”

       Είναι χειμώνας του 2017. Βρισκόμαστε στην Χαλκίδα και τα 
γεγονότα διαδραματίζονται στο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας. Ένα παιδί 
μόλις πήρε μεταγραφή από το 2ο Γυμνάσιο και κανείς δεν το ξέρει. 
Σήμερα πήγε για πρώτη φορά στο καινούργιο του σχολείο  και δεν του 
άρεσε καθόλου……., γιατί δεν έκανε φίλους.
           Η μητέρα του είναι δημόσιος υπάλληλος και ο πατέρας του 
δουλεύει σε έναν φούρνο.
           Τα προβλήματα άρχισαν από την πρώτη κιόλας μέρα.
           Το παιδί κάθισε μόνο του στο τελευταίο θρανίο επειδή κανένας 
δεν ήθελε να καθίσει μαζί του. Όταν χτύπησε το κουδούνι για το 
διάλειμμα όλα τα παιδιά έτρεξαν έξω ενώ εκείνο προτίμησε να κάτσει 
μέσα. Ο καθηγητής του όμως του είπε να βγει  κα αυτός έξω. Όταν 
κατέβηκε τα σκαλιά βγήκε στην αυλή  και οι συμμαθητές του άρχισαν 
να τον κοροϊδεύουν και να τον μειώνουν. Αυτό συνεχίστηκε όλη τη 
μέρα μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι και να φύγουν.
     



         Όταν γύρισε στο σπίτι του, 
τον ρώτησαν οι γονείς του πως 
πήγε το σχολείο και εκείνος τους 
είπε ότι πήγε πολύ καλά και ότι 
έκανε πολλούς φίλους. 
          Ήρθε η επόμενη μέρα και την 
πρώτη ώρα η καθηγήτρια των 
φιλολογικών τους, τους μίλησε για 
την διαφορετικότητα και τους είπε 
ότι η επόμενη ημέρα ήταν η 
παγκόσμια ημέρα για το θέμα αυτό 
κα θα οργανώσουν διάφορες 
δραστηριότητες και θα τους δείξει 
και ένα βίντεο.



         Όταν τα παιδιά είδαν το βίντεο και 
τους εξήγησε η καθηγήτρια τους κάποια 
πράγματα γι’ αυτό το θέμα, οι 
συμμαθητές του τότε κατάλαβαν το 
λάθος τους.
           Πήγαν τότε όλοι μαζί και του 
ζήτησαν συγνώμη και από εκεί και 
έπειτα το παιδί βρήκε έναν συμμαθητή 
του να κάθεται μαζί του στο θρανίο  και 
στα διαλείμματα έπαιζαν όλοι μαζί.

                                                            
                               

                          « Τα 
γυμνασιόπαιδα»                                  
                                                            
                                          

                     



“Δυο αχώριστοι φίλοι”

            Το προηγούμενο καλοκαίρι ενώ ήμουν διακοπές στη θάλασσα με 
τους γονείς μου, είδα στην παραλία ένα παιδί της ηλικίας μου με 
αναπηρικό καροτσάκι. Εκεί συνέβη ένα τρομερό περιστατικό. Μια  παρέα 
μεγάλων αγοριών κινήθηκε προς το μέρος του και άρχισαν να το 
κοροϊδεύουν λέγοντας του « είσαι ανάπηρος, δεν μπορείς να 
περπατήσεις» και άλλες τέτοιες ανεπίτρεπτες φράσεις.
         Το αγοράκι θέλοντας να δείξει ότι μπορεί να περπατήσει σηκώθηκε 
πάνω και  με το που στάθηκε στα πόδια του έπεσε κάτω. Τα μεγαλύτερα 
αγόρια γελούσαν. Εγώ με τους γονείς μου αμέσως  τους απευθυνθήκαμε  
και προειδοποιήσαμε ότι εάν επαναληφθεί το συμβάν θα καλέσουμε την 
αστυνομία και έφυγαν …… Αφού τον βοηθήσαμε να σηκωθεί του 
συστήθηκα.
       -Γεια σου, με λένε Χάρη, εσένα;
       -Εμένα Δημήτρη, χάρηκα πολύ για τη γνωριμία!
       -Και εγώ! Είσαι καλά τώρα;
       -Ναι. Καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια!
       -Δεν κάνει τίποτα.

     



           Και έτσι γίναμε φίλοι. …….             Όταν 
όμως κάποια μέρα μου είπε για το πρόβλημα του, 
για το τι έχει περάσει κατά τη διάρκεια αυτών 
των χρόνων, ξέσπασε σε κλάματα. 
        Κι έτσι, λύγισα και εγώ και του 
εξομολογήθηκα το πρόβλημα μου. Όταν του είπα 
ότι έχω νοητική υστέρηση αρχίσαμε να έχουμε 
μια διαφορετική σχέση μεταξύ μας. Ήμασταν 
αχώριστοι φίλοι και  μας ένωνε κάτι πολύ κοινό, 
που το ξέραμε μόνο εμείς οι δύο……..........
          Ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι!

                          « Οι ψυχές της παρέας»

                                                                         
      



“Θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η διαφορετικότητα 
κεντάει ένα πλούσιο χαλί και  πρέπει να 
καταλάβουμε πως όλοι οι κόμποι του χαλιού έχουν 
ισότιμη αξία ανεξάρτητα από το χρώμα τους”.
                                                                                   Maya Angelou

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ιωάννα Ρουσοδήμου
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